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ml;ltiz

,y.  01 - nfhOk;G khtl;lk;

,y.  01 - nfhOk;G khefu rig

jdp cWg;gpdu; tl;lhuq;fspd; gy cWg;gpdu; tl;lhuq;fspd; cWg;gpdu; vz;zpf;if  - 66

vz;zpf;if  - 23 vz;zpf;if  - 18

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; : 01 tl;lhuj;jpw;Fj; njupT nra;a Ntz;ba

tl;lhuj;jpd; ngau; :  rk;kd;jpuzGu cWg;gpdu; vz;zpf;if : 01

vy;iyfs;

tlf;Nf : fk;g`h khtl;l vy;iy kw;Wk; ̀ Pd;vy fsdp
fq;ifapy; tpOk;  Kidapy; ,Ue;J fsdp fq;if

fpof;Nf : fk;g`h khtl;l vy;iy kw;Wk; =tpf;ukhuhk
khtj;ijAld;  ,izAk;  Kid tiu fsdp
fq;if

njw;Nf : fsdp fq;if =tpf;ukhuhk khtj;ijAld;
,izAk;  Kidapy; ,Ue;J `Pd;vy
=tpf;ukhuhk khtj;ijAld;  ,izAk;
Kidtiu =tpf;ukhuhk khtj;ij

Nkw;Nf : = tpf;ukhuhk khtj;ijapy; ,Ue;J fsdp
fq;if tiu ̀ Pd;vy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :   02
tl;lhuj;jpd; ngau;  :  kl;lf;Fsp

vy;iyfs;

tlf;Nf : fly;> fk;g`h khtl;l vy;iy> rk;kd;jpuzGu
fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F kw;Wk; njw;F
vy;iyfs;> CTB Njhl;l fhy;tha;> fsdp
fq;iff;F tpOk; Kidapy; ,Ue;J `Pd;vy
fsdp fq;iff;F tpOk; Kidtiu fsdp fq;if>
fsdp fq;ifapy; ,Ue;J =tpf;ukhuhk tiuapy;
`Pd;vy> =tpf;ukhuhktpy; ,Ue;J fsdp
fq;ifAld;  ,izAk;  Kidtiu =tpf;uk
khtj;ij kw;Wk; fk;g`h khtl;l vy;iy

fpof;Nf : fk;g`h khtl;l vy;iy > =tpf;uk khtj;ij
fsdp fq;ifAld; ,izAk; Kidapy; ,Ue;J
N`dKy;y fhy;tha; fsdp fq;ifapy; tpOk;
Kidtiu fsdp fq;if

njw;Nf : fk;g`h khtl;l vy;iy> N`dKy;y fhy;tha;
fsdp fq;ifapy; tpOk; Kidapy; ,Ue;J
N`dKy;y xOq;if tiu N`dKy;y
fhy;tha;> N`dKy;y xOq;if  kw;Wk;
N`dKy;y fhy;tha;  ,izAk;  KidapypUe;J
N`dKy;y xOq;if> N`dKy;y xOq;iff;Fk;
gu;fPArd; tPjpf;Fk; ,ilapyhd FZ fhy;tha;
(N[hd; fPy;]; epWtdj;jpw;F mUfhikapy;) CTB
Njhl;lf; fhy;tha; gu;fPArd; tPjpapy; tpOk; FWfpa
ghij tiu gu;fPArd; tPjp> v];.b.ngu;dhe;J

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

005 - rk;kd;jpuzGu fpuhk mYtyu; gpupT
010 - kl;lf;Fsp fpuhk mYtyu; gpuptpd; xU gFjp [ky;tj;j

xOq;if (rfy ,yf;fq;fSk;) uhtj;j xOq;if (rfy
,yf;fq;fSk;) kw;Wk; = tpf;fpuk  khtj;ij ( rfy
,yf;fq;fSk;)]

* vy;iy epu;zaj;jpDs; mike;Js;s KO
epyg;gug;Gk; cs;slq;fyhf

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
cWg;gpdu; vz;zpf;if : 03

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

010 - kl;lf;Fsp fpuhk mYtyu; gpuptpd; xU gFjp

[gpud;rtj;ij xOq;if> gu;fpArd; tPjp (xw;iw  ,yf;fk;
259 njhlf;fk; 425 tiu kw;Wk; ,ul;il  ,yf;fk; 274
njhlf;fk; ,Wjp  tiu) kw;Wk; gu;fpArd; tPjp ([+gpyp
khtj;ij) ( rfy ,yf;fq;fSk;) kl;lf;Fsp Njthya tPjp
(rfy ,ul;il ,yf;fq;fSk;) nuhl;upNfh  gpNs]; ( rfy
,yf;fq;fSk;) kw;Wk; Gdpj kupahs; xOq;if (rfy
,yf;fq;fSk;) fsdp fq;fNkhy tPjp (,y 01 njhlf;fk;
45/8/B/126 tiu) fsdp fq;fNkhy tPjp (,y 45/09
njhlf;fk; ,Wjp tiu) kw;Wk; =fy;ahdp fq;fhuhk
tPjp (rfy  ,yf;fq;fSk;) n`e;jiy ‚ngup tPjp (rfy
,yf;fq;fSk;) n`e;jiy ‚ngup tPjp kPdt tPLfs;
(rfy  ,yf;fq;fSk;) fjpuhdtj;ij khefu tPLfs; (,y
1/2/ P/31  njhlf;fk; 1/3/D/98  tiu) fjpuhdtj;j khefu
tPLfs; (,y 1/3/D/99 njhlf;fk; ,Wjp tiu) kl;lf;Fsp
‚ghk; tPjp (rfy  ,yf;fq;fSk;) tp];l;itf;  tPjp (rfy
,yf;fq;fSk;)  kl;lf;Fsp nrd;lu; tPjp (rfy
,yf;fq;fSk;) Gdpj kupahs; tPjp (rfy  ,yf;fq;fSk;)
kl;lf;Fsp gs;sp xOq;if (rfy  ,yf;fq;fSk;)
kl;lf;Fsp gs;sp tPjp (rfy xw;iw ,yf;fq;fSk;) kw;Wk;
rhtpah xOq;if (rfy  ,yf;fq;fSk;)  Kjype;J N[hd;
nuhl;upNfh khtj;ij (Nkhjiu xOq;if) (rfy xw;iw
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khtj;ij gu;fPArd; tPjpiar; re;jpf;Fk; Kidapy;
,Ue;J v];. b. nghu;dhe;J khtj;ij mOj;
khtj;ijia re;jpf;Fk; Kidtiu v];. b.
ngu;dhe;J khtj;ij> v];.b.ngu;dhe;J
khtj;ij mSj;khtj;ijia re;jpf ;Fk;
Kidapy; ,Ue;J mYj;khtj;ij khjk;gpl;b
tPjpia re;jpf;Fk; Kidtiu mYj;khtj;ij>
mYj;khtj;ij khjk;gpl;b tPjpiar; re;jpf;Fk;
Kid njhlf;fk; khjk;gpl;b tPjp fly; tiuahd
khjk;gpl;b tPjp> khjk;gpl;b fpuhk mYtyu;
gpuptpd; tlf;F vy;iy kw;Wk; Nkhjiu fpuhk
mYtyu; gpuptpd;  tlf;F vy;iy

Nkw;Nf : kl;lf;Fsp Njthya tPjp ,izAk; Kr;re;jptiu
gu;fPArd; tPjp>  kl;lf;Fsp Njthya tPjp> =
tpf;ukhuhk khtj;ij =tpf;ukhuhka tiu>
mYj;khtj;ij fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F
vy;iy kw;Wk; fly;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   03
tl;lhuj;jpd;  ngau; :   Kfj;Jthuk;

vy;iyfs;

tlf;Nf : gu;fPArd; tPjp> v];.b.ngu;dhe;J khtj;ijia

re;jpf;Fk; Kidapy; ,Ue;J gu;fpArPd; tPjp  kw;Wk;

N[hd; fPy;]; epWtdj;jpw;F mUfhikapYs;s

FZ fhy;thia re;jpf;Fk; Kid tiu gu;fpArd;

tPjp

fpof;Nf : gu;fpArd; tPjp kw;Wk; FZ fhy;thiar; re;jpf;Fk;

Kidapy; ,Ue;J N`dKy;iy xOq;if tiu

N[hd; fPy;]; epWtdj;jpw;F mUfhikapy; cs;s

FZ fhy;tha;> N`dKy;y tPjp  khjk;gpl;b

tPjpia re;jpf;Fk; Kid tiu N`dKy;y

xOq;if kw;Wk; N`dKy;y tPjp

njw;Nf : khjk;gpl;b re;jpapy; ,Ue;J = ee;jdhuhk

tiuahd tbfhd;> =ee;jhuhk rJg;G epyk;

Clhf cs;s fhy;tha;> mf;fhy;thapypUe;J

Nghf` re;jp tiu Nf.rpupy; rP ngNuuh khtj;ij

kw;Wk; Nghf` re;jpapy; ,Ue;J mSj; khtj;ij

tPjpia re;jpf;Fk; Kid tiu  khjk;gpl;b tPjp

,yf;fq;fSk;) Nkhjiu tPjp (xw;iw ,yf;fk; 227/ 7 -
361 kw;Wk;  ,ul;il  ,yf;fk; 256 njhlf;fk; 372 tiu)
Nghf;Ftj;ij (rfy  ,yf;fq;fSk;) kw;Wk; lhf;lu;
v];.b.ngu;dhe;J  khtj;ij (itd; tPjp njw;F) (xw;iw
,yf;fk; 57 njhlf;fk; 67 tiu)  fhf;ifj; jPT tPl;Lj;
jpl;lk; (rfy  ,yf;fq;fSk;)  ,yq;if flw;nwhopy; gapw;rp
epWtdj;jpd; cj;jp Nahfg{u ;t tpLjpfs; (rfy
,yf;fq;fSk;) ]

015 - Nkhjiu fpuhk mYtyu; gpuptpd; xU gFjp
[Nkhjiu tPjpapd; xw;iw ,yf;fk; 93 njhlf;fk; 227
tiu) mYj;khtj;ij tPjp (xU gFjp)  u[ky;tj;ij
xOq;if (rfy  ,yf;fq;fSk;)  Gdpj gpu[l;  xOq;if
(xU gFjp) Gdpj vy;Nkh xOq;if (rfy  ,yf;fq;fSk;)
khjk;gpl;b tPjp (xU gFjp) k`tj;j tPjp (xw;iw ,yf;fk;
291/25 njhlf;fk;  331  tiu) Nkhjiu tPjp (xw;iw
,yf;fk; 01- 85 kw;Wk; ,ul;il ,yf;fk; 2-104 tiu)
u[ky;tj;ij  tPjp (rfy  ,ul;il  ,yf;fq;fSk;)
gd;riy tPjp (rfy ,ul;il ,yf;fq;fSk;)  tp];l; gNr[;
(rfy ,yf;fq;fSk;) ̀ u;gl;  gpNs]; (rfy ,yf;fq;fSk;)
Kjype;J N[hd; nuhl;upNfh khtj;ij (Nkhjiu
xOq;if) (,ul;il ,yf;fk; 10 - 56) Nkhjiu tPjp (
,ul;il ,yf;fk;  106 - 252 tiu) u[ky;tj;ij tPjp
(rfy xw;iw  ,yf;fq;fSk;) Gdpj N[hd; xOq;if (rfy
,yf;fq;fSk;)  lhf;lu;  v];.b. ngu;dhe;J  khtj;ij
(itd; tPjp njw;F) (xU gFjp) ]

* vy;iy epu;zaj;jpDs; mike;Js;s KO epyg; gug;Gk;
cs;slq;fyhf

tl;lhuj;jpw;Fj;  njupTnra;a Ntz;ba
      cWg;gpdu; vz;zpf;if : 01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

 015 - Nkhjiu fpuhk mYtyu; gpuptpd; xU gFjp.

[mYj;khtj;ij tPjp (xU gFjp)  Gdpj gpu[l; xOq;if
( xU gFjp)  khjk;gpl;b ghij (xU gFjp) = gQ;Qhde;j
khtj;ij (xU gFjp)  ltyrpq;`huhk khtj;ij
(nldpay; tPjp) ( ,ul;il  ,yf;fk;  60 - 80 tiu)
gu;fpArd; tPjp ( xw;iw ,yf;fk; 427 - 523 tiu)  =
gQ;Qhde;j khtj;ij (itd; tPjp tlf;F) (rfy ,ul;il
,yf;fq;fSk;)  lhf;lu;  b.v];.ngu;dhe;J  khtj;ij
( xU gFjp)  mYj; khtj;ij tPjp (,ul;il ,yf;fk; 602
njhlf;fk; ,Wjp tiu kw;Wk; A, B, C ml;ruq;fisf;
nfhz;l njhlu; khb tPLfs;) kw;Wk; Nghrd;f`tj;ij
xOq;if (xU gFjp)  GYnkd;ly; tPjp (xU gFjp)
ltyrpq;̀ uhk  khtj;ij (nldpay; tPjp)  (rfy xw;iw
,yf;fq;fSk; kw;Wk;  ,ul;il ,yf;fk; 90 njhlf;fk; 134
tiu) N`dKy;iy  xOq;if ( xw;iw ,yf;fk;  01
njhlf;fk;  17 tiu) kw;Wk;  gPup];  khtj;ij (Nfhd;f`
tj;ij gpNs];)  khjk;gpl;b tPjp (fpk;Gyh vy tPl;Lj;
jpl;lk;) ( ,y 162/ 351 njhlf;fk; ,Wjp tiu)  khjk;gpl;b
tPjp (fpk;Gyh vy tPl;Lj; jpl;lk;) ( ,y 162/ 01 njhlf;fk;
162/350 tiu]

vy;iyfs; cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;
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Nkw;Nf : mYj;khtj;ij khjk;gpl;b tPjpia  re;jpf;Fk;
Kidapy; ,Ue;J mYj;khtj;ij kw;Wk;
v];.b.ngu;dhe;J khtj;ijia re;jpf;Fk;
Kr;re;jp tiu mYj;khtj;ij kw;Wk;
mYj;khtj;ij> v];. b.ngu;dhe;J khtj;ij
iar; re;jpf;Fk; Kr;re;jpapy; ,Ue;J v];.b.
ngu;dhe;J khtj;ij gu;fpArd; tPjpia
re;jpf;Fk; Kid tiu v];.b.ngu;dhe;J
khtj;ij

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   04

tl;lhuj;jpd;  ngau; :  k`tj;ij

vy;iyfs;

tlf;Nf : N`dKy;y xOq;if kw;Wk; fsdp fq;if Clhf
cs;s N`dKy;y fhy;tha;

fpof;Nf : N`dKy;y fhy;tha; fsdp fq;iff;F tpOk;
Kidapy; ,Ue;J fpUy fhy;tha; fsdp
fq;ifapy; tpOk; Kid tiuahd fsdp fq;if
kw;Wk; fpUy fhy;tha; fsdp fq;iff;Fs; tpOk;
Kidapy; ,Ue;J fpUy fhy;tha; kw;Wk;
ehfyfk; tPjpiar; re;jpf;Fk; Kid tiu fpUy
fhy;tha;> fk;g`h khtl;l vy;iy kw;Wk;
nfhyd;dhit  efu rig vy;iy

njw;Nf : fpUy fhy;tha; kw;Wk; ehfyfk; tPjpiar; re;jpf;Fk;
Kidapy; ,Ue;J rpupkhNth gz;lhuehaf;f
khtj;ij tiu ehfyfk; tPjpapd; FWf;F tPjp>
ehfyfk;  tPjpapd; FWf;F tPjp  njhlf;fk;
Gifapuj tPjp tiuapyhd rpupkhNth
gz;lhuehaf;f khtj;ij> k`tj;ij tPjp
tiuahd Gifapuj tPjp kw;Wk; nfhyd;dhit
efu rig vy;iy

Nkw;Nf : k`tj;ij tPjp Gifapuj tPjpia re;jpf;Fk;
Kidapy; ,Ue;J khjk;gpl;b re;jp tiu
k`tj;ij tPjp> khjk;gpl;b Kr;re;jpapy; ,Ue;J
N`dKy;y fhy;tha; N`dKy;y xOq;ifiar;
re;jpf;Fk; Kidtiu N`dKy;y tPjp kw;Wk;
N`dKy;y FWfpa tPjp

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   05
tl;lhuj;jpd; ngau;  :  mYj;khtj;ij

vy;iyfs;

tlf;Nf : fly;  kw;Wk; khjk;gpl;b  tPjp fly;  Kid

apypUe;J  khjk;gpl;b tPjp> mYj;khtj;ij

tPjpia  re;jpf ;Fk;  Kid tiuapyhd

mYj;khtj;ij>  khjk;gpl ;b tPjp re;jp

(Kfj;Jthu nghypRf;F mUfpy;) khjk;gpl;b

vy;iyfs; cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

* vy;iy epu;zaj;jpDs; mike;Js;s KO epyg; gug;Gk;
cs;slq;fyhf

tl;lhuj;jpw;Fj;  njupTnra;a Ntz;ba

cWg;gpdu;  vz;zpf;if : 03

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

020 - khjk;gpl;b  fpuhk mYtyu; gpupT
025 - k`tj;j  fpuhk mYtyu; gpuptpd; xU gFjpf;Fupa

N`NdKy;y  Gjpa tPLfs; (rfy ,yf;fq;fSk;)
ehfyfk tPjp (,ul;il ,yf;fk; 56 - 358  kw;Wk; xw;iw
,yf;fk; 57  - 315  tiu)  kw;Wk; rpupkhNth
gz;lhuehaf;f khtj;ij (gpupd;]; xg;  Nty;];
khtj;ij) (,ul;il  ,yf;fk; 742 - 782  tiu)
khjk;gpl;b tPjp (xw;iw ,yf;fk; 313 - 443 tiu) Y}f;f];
tPjp (rfy ,yf;fq;fSk;) gu;fpArd; tPjp (xw;iw ,yf;fk;
01 njhlf;fk; 101 tiu) kw;Wk;  ehfyfk tPjp (xw;iw
,yf;fk; 315 njhlf;fk; 393  tiu )

vy;iy epu;zaj;jpDs; mike;Js;s KO epyg; gug;Gk;
cs;slq;fyhf

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
cWg;gpdu;  vz;zpf;if : 03

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

015 - Nkhjiu fpuhk mYtyu; gpuptpd; xU gFjpf;Fupa
Nghrj;f`tj;j  xOq;if (xU gFjp)  GYnkd;ly; tPjp
(xU gFjp)  khjk;gpl;b tPjp ( xU gFjp)
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tPjp> Nghf` re;jp> Gdpj N[k;]; xOq;if> fpk;GY

fhy;tha; Clhf khjk;gpl;b re;jp tiu

fpof;Nf : khjk;gpl;b  tPjp> mYj;khtj;ij tPjpiar;

re;jpf ;Fk;  re;jpapypUe;J mYj;khtj;ij

tPjpapypUe;J ePz;Lnry;Yk; =kj; uhkdhjd;

khtj;ij (mYj;khtj;ij tPjp) N[hu;[; Mu;. j

rpy;th  khtj;ijia re;jpf;Fk;  Kid tiu

kw;Wk; k`tj;j tPjp Gifapuj tPjp tiu

njw;Nf : Gifapuj tPjp Clhf fhy;thia re;jpf;Fk; tiu

kw;Wk; fhy;tha; Clhf mYj;khtj;ij tPjpia

re;jpf;Fk; tiu> GSnkz;ly; fpuhk mYtyu;

gpuptpd;  tlf;F vy;iy

Nkw;Nf : YDnghFd fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F

kw;Wk; tlf;F vy;iyfs; kw;Wk; fly;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   06
tl;lhuj;jpd;  ngau; :  YDnghFd

vy;iyfs;

tlf;Nf : fly; kw;Wk; mYj;khtj;ij fpuhk mYtyu;
gpuptpd; Nkw;F kw;Wk; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : mYj;khtj;ij fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F
kw;Wk; njw;F vy;iyfs;> GSnkz;ly; fpuhk
mYtyu; gpuptpd;  tlf;F  kw;Wk; Nkw;F
vy;iyfs;> kw;Wk; nfhl;lhQ;Nrid fpof;F
kw;Wk; nfhl;lhQ;Nrid Nkw;F fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; tlf;F  kw;Wk; Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : nfhl;lhQ;Nrid Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;
tlf;F kw;Wk; Nkw;F vy;iyfs;> nfhr;rpf;fil
tlf;F kw;Wk; Gwf;Nfhl;Nl   fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; tlf;F vy;iy

Nkw;Nf : fly;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   07
tl;lhuj;jpd; ngau; :  nfhl;lhQ;Nrid

vy;iyfs;

tlf;Nf : YDnghFd fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F
kw;Wk; fpof;F vy;iyfs;> GSnkz;ly; fpuhk
mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy

fpof;Nf : GSnkz;ly; fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F
vy;iy> epa{ g]hu; fpuhk mYtyu; gpuptpd;
tlf;F kw;Wk; Nkw;F vy;iyfs;

vy;iyfs; cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

025 - k`tj;j  fpuhk mYtyu; gpuptpd; xU gFjpf;Fupa

k`tj;ij xOq;if (rfy ,yf;fq;fSk;)  k`tj;ij

tPjp (xw;iw ,yf;fk; 119 njhlf;fk; 307  tiu kw;Wk;

,ul;il ,yf;fk; 126 - 300 tiu) kw;Wk; rpwpkhNth

gz;lhuehaf;f  khtj;ij (gpupd;]; xg; Nty;];

khtj;ij) (xw;iw ,yf;fk; 811 - 941 tiu)

030 -  mYj;khtj;ij  fpuhk mYtyu; gpupT

vy;iy epu;zaj;jpDs; mike;Js;s KO epyg; gug;Gk;

cs;slq;fyhf

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
cWg;gpdu; vz;zpf;if : 01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

035 - YDnghf;Fd fpuhk mYtyu; gpupT
* vy;iy epu;zaj;jpDs; mike;Js;s KO epyg;gug;Gk;

cs;slq;fyhf

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
cWg;gpdu; vz;zpf;if : 02

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

045 - nfhl;lhQ;Nrid fpof;F fpuhk mYtyu; gpupT
050 - nfhl;lhQ;Nrid Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupT
* vy;iy epu;zaj;jpDs; mike;Js;s KO epyg;gug;Gk;

cs;slq;fyhf
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njw;Nf : epa{ g]hu; fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F kw;Wk;

Nkw;F vy;iyfs;> krq;f]; tPjp> [pe;Jg;gpl;b>

nfhr;rpf;fil  tlf;F  kw;Wk;  Gwf;Nfhl;Nl   tlf;F

fpuhk mYtyu; gpupTfspd;  tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : YDnghFd fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F

kw;Wk; fpof;F  vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   08

tl;lhuj;jpd; ngau; :   GSnkz;ly;

vy;iyfs;

tlf;Nf : YDnghFd fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F

vy;iy> mYj;khtj;ij kw;Wk;  k`tj;ij fpuhk

mYtyu; gpupTfspd;  njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : k`tj;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy>

nfhyd;dhit efu rig vy;iy> fpuhd;l;gh];

tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F kw;Wk;

Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : fpuhd;l;gh]; tlf;F kw;Wk; fpuhd;l;gh]; njw;F

fpuhk mYtyu; gpupTfspd;  tlf;F kw;Wk; Nkw;F

vy;iyfs;> epa{g]hu; fpuhk mYtyu; gpuptpd;

tlf;F vy;iy> nfhl;lhQ;Nrid fpof;F fpuhk

mYtyu; gpuptpd;  fpof;F kw;Wk; tlf;F

vy;iyfs;

Nkw;Nf : nfhl;lhQ;Nrid fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;

fpof;F kw;Wk; tlf;F vy;iyfs; kw;Wk;

YDnghFd fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F

vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   09

tl;lhuj;jpd;  ngau; :  fpuhz;l;gh]; tlf;F

vy;iyfs;

tlf;Nf : GSnkz;ly; fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F

kw;Wk; fpof;F vy;iyfs;> nfhyd;dhit efu

rig vy;iy

fpof;Nf : nfhyd;dhit efu rig vy;iy

njw;Nf : fpuhd;l;gh]; njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;

tlf;F vy;iy

Nkw;Nf : fpuhd;l;gh]; njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;

tlf;F vy;iy kw;Wk; GSnkz;ly; fpuhk

mYtyu; gpuptpd; njw;F kw;Wk; fpof;F

vy;iyfs;

vy;iyfs; cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba

cWg;gpdu;  vz;zpf;if : 02

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

040 - GSnkz;ly; fpuhk mYtyu; gpupT

* vy;iy epu;zaj;jpDs; mike;Js;s KO epyg;gug;Gk;

cs;slq;fyhf

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba

cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  02

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

080 - fpuhd;l;gh]; tlf;F fpuhk mYtyu;

         gpupT

085 - etfk;Gu  fpuhk mYtyu; gpupT

* vy;iy epu;zaj;jpDs; mike;Js;s KO epyg;gug;Gk;

cs;slq;fyhf
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   10
tl;lhuj;jpd;  ngau; :   njkl;lnfhil

 vy;iyfs;

tlf;Nf : gd;riy tPjp> = rj;ju;k khtj;ij> `Pd; vy
njw;F vy;iy kw;Wk; nfhyd;dhit efu rig
vy;iy

fpof;Nf : nfhyd;dhit efu rig vy;iy
njw;Nf : njkl;lnfhil  tPjp> vd;.vk;.,\hf; khtj;ij>

Fiu\p nksyhd xOq;if> [ae;j tPuNfhd;
khtj;ij> Fyuj;d khtj;ij> NtYtd tPjp> (9
njhlf;fk; 123 tiu xw;iw ,yf;fq;fs;)
nfhyd;dhit tPjpapd; xUgFjp kw;Wk;
tdhjKy;iy fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F
vy;iy

Nkw;Nf : khspfhtj;ij fpof;F kw;Wk; fpuhd;l;gh]; njw;F
fpuhk mYtyu; gpupTfspd;  fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   11
tl;lhuj;jpd;  ngau; :   khspfhtj;ij  fpof;F

vy;iyfs;

tlf;Nf : gd;riy tPjp> = rj;ju;k khtj;ij kw;Wk;
fpuhd;l;gh]; njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;
njw;F  vy;iy

fpof;Nf : fpuhd;l;gh]; njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;
njw;F vy;iy> nfj;jhuhik gd;riy tPjp kw;Wk;
njkl;lnfhil fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F
vy;iy

njw;Nf : njkl;lnfhil tPjp> vd;.vk;.,\hf; khtj;ij>
Fiu\p nksyhd xOq;if> [ae;j tPuNrfu
khtj;ij> Fyuj;d khtj;ij> tdhjKy;iy
kw;Wk; Fg;gpahtj;ij fpof;F  fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : khspfhtj;ij Nkw;F kw;Wk; nfj;jhuik fpuhk
mYtyu; gpupTfspd;  fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  : 12
tl;lhuj;jpd;  ngau;  :   fpuhz;l;gh]; njw;F

vy;iyfs;

tlf;Nf : GSnkz;ly; fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F
vy;iy> fpuhd;l;gh]; tlf;F fpuhk mYtyu;
gpuptpd; Nkw;F kw;Wk; njw;F vy;iyfs;> etfk;Gu
fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy

fpof;Nf : Rju;khuhk khtj;ij> nfj;jhuhk gd;riy tPjp>
nfhyd;dhit efu rig vy;iy> njkl;lnfhil
fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
      cWg;gpdu;  vz;zpf;if : 03

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

030 - njkl;lnfhil fpuhk mYtyu; gpupT

* vy;iy epu;zaj;jpDs; mike;Js;s KO epyg;gug;Gk;
cs;slq;fyhf

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba

cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

090 - khspfhtj;ij fpof;F  fpuhk mYtyu;  gpupT
* vy;iy epu;zaj;jpDs; mike;Js;s KO epyg;gug;Gk;

cs;slq;fyhf

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
      cWg;gpdu;  vz;zpf;if : 02

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

075 - fpuhd;l;gh]; njw;F  fpuhk mYtyu;  gpupT
* vy;iy epu;zaj;jpDs; mike;Js;s KO epyg;gug;Gk;

cs;slq;fyhf
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njw;Nf :  khspfhtj;ij fpof;F kw;Wk; nfj;jhuik fpuhk
mYtyu; gpupTfspd;  tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : nfj;jhuhk gd;riy tPjp> epa{g]hu;  fpuhk
mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy> (Gd;rp
muf;tj;ij tPjp)> nyahu;l;]; GNuhl;Nt kw;Wk;
guhf;fpuk tPjp

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   13
tl;lhuj;jpd;  ngau; :   nfj;jhuhk

vy;iyfs;

tlf;Nf : Nghjpuh[huhk gpNs];> bnky; Njhl;lk;> mLf;F
khb vy;iy> krq;f]; tPjp> Yf;kd;[P rJf;fk;>
Nghjpuh[huhk Gjpa tPjp> epa{g]hu; fpuhk
mYtyu; gpuptpd; njw;F kw;Wk; fpof;F
vy;iyfs;> fpuhd;l;gh]; njw;F fpuhk mYtyu;
gpuptpd; njw;F vy;iy

fpof;Nf : nfj;jhuhk gd;riy tPjp> [+k;kh k];[pj; tPjp>
bnky;  Njhl;lk;>  mLf;F khb  vy;iy>
nrg];jpad; fhy;tha;>  khspfhtj;ij gpNs];>
211 mLf;F khb vy;iy> fpuhd;l;gh]; njw;F
fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy kw;Wk;
khspfhtj;ij  fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;
Nkw;F vy;iy

njw;Nf : Fg;gpahtj;ij fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;
tlf;F vy;iy> khspfhfe;ij fpuhk mYtyu;
gpuptpd;  tlf;F kw;Wk; Nkw;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : kUjhid kw;Wk; RJnty;y fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; fpof;F vy;iyfs;> gQ;rpfhtj;ij
fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F> fpof;F kw;Wk;
tlf;F vy;iyfs;> GJf;fil fpof;F fpuhk
mYtyu; gpuptpd;  fpof;F vy;iy> epa{g]hu;
fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F kw;Wk; fpof;F
vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   14
tl;lhuj;jpd;  ngau; :   epa{ g]hu;

vy;iyfs;

tlf;Nf : N[h[; Mu; b rpy;th khtj;ij> N[jtd tPjp> Mju;
b rpy;th khtj;ij> guhf;fpuk tPjp> nfhl;lhQ;
Nrid  fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F
kw;Wk; fpof;F vy;iyfs; kw;Wk; GSnkz;ly;
fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy

fpof;Nf : nyahu;l;]; GNuhl;Nt tPjp>  vl;dh $l;L tpahghu
epWtdj;jpd; vy;iyahd krq;f]; tPjp> Gd;rp
muf;tj;j tPjp> fpuhd;l];gh]; njw;F fpuhk
mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy kw;Wk;

vy;iyfs; cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
      cWg;gpdu;  vz;zpf;if : 03

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

095 - nfj;jhuhk  fpuhk mYtyu; gpupT
155 - khspfhtj;ij  Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupT

* vy;iy epu;zaj;jpDs; mike;Js;s KO epyg;gug;Gk;
cs;slq;fyhf

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
      cWg;gpdu;  vz;zpf;if : 01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

070  - epa{g]hu;  fpuhk mYtyu; gpupT
* vy;iy epu;zaj;jpDs; mike;Js;s KO epyg;gug;Gk;

cs;slq;fyhf
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nfj;jhuhik fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F
kw;Wk; Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : nfj;jhuhik fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F
kw;Wk;  Nkw;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : = Rkdjp];] khtj;ij> GJf;fil  fpof;F
fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy>  krq;f];
tPjp fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy>
nfhl;lhQ;Nrid fpof;F fpuhk mYtyu;
gpuptpd; njw;F kw;Wk; fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   15
tl;lhuj;jpd;  ngau; :   krq;f]; tPjp

vy;iyfs;

tlf;Nf : Nf.gP.fpwp];b ngNuuh khtj;ij> [pe;Jg;gpl;b
fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F kw;Wk; fpof;F
vy;iyfs;> nfhl;lhQ;Nrid Nkw;F kw;Wk;
nfhl;lhQ;Nrid  fpof;F fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : N[hu;[; Mu; b rpy;th khtj;ij> = Rkzjp];]
khtj;ij> nfhl;lhQ;Nrid fpof;F fpuhk
mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy kw;Wk; epa{
g]hu; fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy

njw;Nf : =kj; gz;lhuehaf;f khtj;ij> `Py; fhry;
gpNs];> GJf;fil Nkw;F fpuhk mYtyu;
gpuptpd;  tlf;F vy;iy   kw;Wk; nfhr;rpf;fil
njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

Nkw;Nf : gioa Nahd; tPjp> 1 MtJ gs;sp FWfpa tPjp>
kfh tpj;jpahya khtj;ij> rq;fkpj;jh
khtj;ij> nfhr;rpf;fil njw;F fpuhk mYtyu;
gpuptpd;  fpof;F vy;iy kw;Wk; [pe;Jg;gpl;b
fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F kw;Wk; fpof;F
vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   16
tl;lhuj;jpd;  ngau;  :   [pe;Jg;gpl;b

vy;iyfs;

tlf;Nf : [k;gl;lh tPjp kw;Wk; nfhl;lhQ;Nrid Nkw;F

fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy

fpof;Nf : rq;fkpj;jh khtj;ij> krq;f]; tPjp fpuhk

mYtyu; gpuptpd;  tlf;F kw;Wk; Nkw;F

vy;iyfs;

njw;Nf : kfh tpj;jpahya khtj;ij> krq;f]; tPjp fpuhk

mYtyu; gpuptpd;  tlf;F kw;Wk; Nkw;F

vy;iyfs;> nfhr;rpf;fil njw;F fpuhk mYtyu;

gpuptpd;  tlf;F vy;iy

vy;iyfs; cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
cWg;gpdu;  vz;zpf;if : 01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

065 -  krq;f]; tPjp fpuhk mYtyu; gpupT
100 -  GJf;fil fpof;F  fpuhk mYtyu; gpuptpd; xU

gFjpf;Fupa =kj; gz;lhuehaf;f  khtj;ij (rpy;tu;
];kpj; tPjp) (xw;iw ,yf;fk; 45 - 171 tiu) ̀ py; fhry;
gpNs]; (rfy ,ul;il ,yf;fq;fSk;)  gioa Nahd; tPjp
(,ul;il ,yf;fk; 314 - 460 tiu) kw;Wk; fw;Fsp tPjp
(xw;iw ,yf;fk; 41 - 77 kw;Wk;  ,ul;il  ,yf;fk; 28 - 82
tiu) vDk; gFjp

* vy;iy epu;zaj;jpDs; mike;Js;s KO epyg;gug;Gk;
cs;slq;fyhf

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
      cWg;gpdu;  vz;zpf;if : 01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

060 -  [pe;Jg;gpl;b fpuhk mYtyu; gpuptpd;  xU gFjpf;Fupa
[pe;Jg;gpl;b tPjp (xw;iw ,yf;fk; 99 - 161) [k;gl;lh
tPjp (,ul;il  ,yf;fk; 76 - 128)  Gjpa nrl;bahu; njU
(xw;iw ,yf;fk; 73 - 183 tiu)  V.[P. ̀ pd;dp mg;G`hkp
khtj;ij>  (ntd;Uad; tPjp) (xw;iw ,yf;fk; 11 - 21
kw;Wk;  tpNtfhde;jh kiy (`py; tPjp)  ,ul;il
,yf;fk; 50 - 138 ) MJWg;G  FWfpa ghij (rfy
,yf;fq;fSk;)  kw;Wk; =kj; uj;jdN[hjp
rutzKj;J  khtj;ij (MJWg;G tPjp)   xw;iw ,yf;fk;
151 - 283) (225 Njhl;lk; jtpu) Mfpa gFjp >



10 A I fldgi : (I) fPoh - Y%S ,xld m%cd;dka;%sl iudcjd§ ckrcfha w;s jsfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21
gFjp I : njhFjp (I) - ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; FbauR tu;j;jkhdg; gj;jpupif - mjp tpNr\khdJ - 2015.08.21

Nkw;Nf : Nghjpuh[huhk xOq;if> gpuh];gTd;lu; tPjp>

[pe;Jg;gpl;b tPjp>  tpNtfhde;j kiy tPjp kw;Wk;

nfhr;rpf;fil tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;

fpof;F kw;Wk; tlf;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   17
tl;lhuj;jpd;  ngau; :   nfhr;rpf;fil

vy;iyfs;

tlf;Nf : [k;gl;lh tPjp> YDnghFd kw;Wk; nfhl;lhQ;
Nrid Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F
vy;iyfs;

fpof;Nf : tpNtfhde;j kiy tPjp> [pe;Jg;gpl;b tPjp>
gpuh];gTd;lu; tPjp> gpuh];gTd;lu; tPjpapypUe;J
Nghjpuh[huhk FWfpa  ghij tiuapyhd
ghij> Nghjpuh[huhk FWfpa tPjp> ujdN[hjp
rutdKj;J  khtj;ij kw;Wk;  gpujhd tPjp

njw;Nf : rPd tPjp> nfhr;rpf;fil njw;F fpuhk mYtyu;
gpuptpd;  tlf;F kw;Wk; Nkw;F vy;iyfs;>
Gwf;Nfhl;Nl   fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F
kw;Wk; tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : Gwf;Nfhl;Nl   fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F
kw;Wk; tlf;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   18
tl;lhuj;jpd;  ngau; :  Nfhl;il

vy;iyfs;

tlf;Nf : fly;> rPd tPjp> gpujhd tPjp> MJUg;G tPjp>
YDnghFd fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F
vy;iy> nfhr;rpf;fil tlf;F fpuhk mYtyu;
gpuptpd; Nkw;F kw;Wk; njw;F vy;iyfs;>
[pe;Jg;gpl;b fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F
vy;iy

fpof;Nf : 1 MtJ gs;sp FWfpa xOq;if> gPu; rhapG tPjp>
lhk; tPjp> Nrhd;lu;]; gpNs];> xy;fl; khtj;ij>
lgps;a{.<.ng];bad; khtj;ij> krq;f]; tPjp
kw;Wk; GJf;fil Nkw;F fpuhk mYtyu;

vy;iyfs; cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

gpuh];gTz;lu; tPjp (rfy ,ul;il  ,yf;fq;fSk;)
[pe;Jg;gpl;b tPjp  (,ul;il ,yf;fk; 82 - 208) kw;Wk;
tpNtfhde;j  kiy (`py; tPjp) (,yf;fk; 1 - 27 tiu)
kfh tpj;jpahya khtj;ij (ghgu; tPjp) xw;iw  ,yf;fk;
1 - 133) [k;gl;lh tPjp  (,ul;il ,yf;fk; 130 - 208) Gjpa
nrl;bahu; njU (xw;iw ,yf;fk; 15 - 67 kw;Wk;  ,ul;il
12 - 196) rq;fkpj;jh khtj;ij (fpuPz; ];upuPl;) (xw;iw
,yf;fk; 5 - 139)  V.[P.`pd;dp mg;G`hkp khtj;ij
(ntd;Uad;  khtj;ij) (xw;iw ,y 47 njhlf;fk;  ,Wjp
tiu  kw;Wk; ,ul;il  ,y 24 njhlf;fk; ,Wjp tiu)
kw;Wk; tpNtfhde;jh  kiy ( p̀y; tPjp) (,ul;il  ,yf;fk;
26 - 34 )

* vy;iy epu;zaj;jpDs; mike;Js;s KO epyg;gug;Gk;
cs;slq;fyhf

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
      cWg;gpdu; vz;zpf;if : 01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

55 - nfhr;rpf;fil tlf;F fpuhk mYtyu; gpupT
060 - [pe;Jg;gpl;b fpuhk mYtyu; gpuptpd;  xU gFjpf;Fupa

MbNty; tPjp (xU gFjp) (gpuh];gTz;lu; tPjpapypUe;J
=kj; ujdN[hjp rutdKj;J khtj;ij  tiuapyhd
,lg;gf;fkhf  mike;Js;s  rfy  ,yf;fq;fSk;)
Nghjpuh[ khtj;ij (Nfhgpahtj;j FWfpa ghij) (rfy
,yf;fq;fSk;) ujdN[hjp rutzKj;J  khtj;ij ( 225
Njhl;lk;)

* vy;iy epu;zaj;jpDs; mike;Js;s KO epyg;gug;Gk;
cs;slq;fyhf

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
      cWg;gpdu;  vz;zpf;if : 01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

110 -  nfhr;rpf;fil njw;F fpuhk  mYtyu; gpuptpd;  xU
gFjpf;Fupa nrd;wy; tPjp  (rpwpgpdh FWfpa ghij)
(xw;iw ,yf;fk; 67 - 127 tiu)  1 tJ nkh];f;  FWfpa
tPjp (xw;iw ,yf;fk; 25 - 51 tiu)  kw;Wk; fT];
nkh`pjPd;  FWfpa tPjp (2 MtJ nkh];f; FWfpa tPjp)
(rfy  ,ul;il ,yf;fq;fSk;)  lhk; tPjp (xw;iw  ,yf;fk;
1 - 39> kw;Wk; ,ul;il  ,yf;fk; 102 - 210  tiu)  Gjpa
Nahd; tPjp (xw;iw ,yf;fk; 53 - 141 kw;Wk; ,ul;il
,yf;fk; 102  - 210 tiu) kw;Wk;  gioa Nahd; tPjp
(xw;iw  ,yf;fk; 1 - 145  kw;Wk;  ,ul;il  ,yf;fk;  2 -148
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gpupTfspd; Nkw;F vy;iyfs;> thioj;Njhl;lk;
fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F kw;Wk; njw;F
vy;iyfs;> RJnty;y kw;Wk; ̀ +Dg;gpl;b fpuhk
mYtyu; gpupTfspd;  tlf;F kw;Wk; Nkw;F
vy;iyfs;

njw;Nf : Gifapuj ghij>  k];[pJy; [hkpahtPjp> Mu; V.
jnky; khtj;ij> gs;sp tPjp> fhyp tPjp>
`+Dg;gpl;b fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F
kw;Wk; Nkw;F vy;iyfs;> nfhk;gdpj;njU fpuhk
mYtyu; gpuptpd; tlf;F kw;Wk; Nkw;F
vy;iyfs;>  Ntfe;ij fpuhk mYtyu; gpuptpd;
tlf;F kw;Wk; Nkw;F vy;iyfs;> nfhs;Sg;gpl;b
fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy kw;Wk;
fly;

Nkw;Nf : fly;

tiu)  nrd;wy;  tPjp (rpwpgpdh FWfpa ghij) (xw;iw
,yf;fk;  129 - 137 kw;Wk;  ,ul;il  ,yf;fk; 2 - 74  tiu)
ck;gpr;rp  gpNs]; (rfy  ,yf;fq;fSk;) =kj;  ujdN[hjp
rutzKj;J  khtj;ij (MJWg;G tPjp) (,ul;il
,yf;fk; 2 - 288 tiu) kw;Wk;  1 MtJ  nkh];f;   FWfpa
ghij (xw;iw  ,yf;fk;  79 - 99  tiu)

115 - Gwf;Nfhl;il fpuhk mYtyu; gpuptpd;  xU gFjpf;Fupa
Ngd;f;Nrhy; tPjp> (Gwf;Nfhl;il) (rfy ,yf;fq;fSk;)>
rPd  FWfpa xOq;if> (rfy ,yf;fq;fSk;)> lhk; tPjp
(,ul;il ,yf;fk; 2 - 90 tiu)> ky;tj;ij tPjp gpud;l;
tPjp (,ul;il ,yf;fk; 98 -114 kw;Wk; xw;iw ,yf;fk; [P 1
- [P 51tiuAs;s jw;fhypf ,yf;fq;fSk;) fh];
ifj;njhopw;rhiy   tPjp  (rfy ,yf;fq;fSk;)> fr;Nrup
tPjp (rfy ,yf;fq;fSk;)> Nfa;ru; tPjp (xw;iw ,yf;fk; 1
- 29> 35 - 209 kw;Wk; ,ul;il ,yf;fk; 76 - 250 tiu)
gpujhd tPjp (2 MtJ gpupT) (xw;iw ,yf;fk; 55 - 323
kw;Wk; ,ul;il ,yf;fk; 76 - 280 tiu)> khu;f;fl; tPjp
(Gwf;Nfhl;il) (rfy ,yf;fq;fSk;)> xy;fl;  khtj;ij
(NehuP]; tPjp) (xw;iw ,yf;fk; 33 - 41 kw;Wk; 147 - 265
tiu)> vd;.vk;.mg;Jy; fhju; khtj;ij (nuf;yNkrd;
tPjp) (rfy ,yf;fq;fSk;)> Fkhu tPjp (Gwf;Nfhl;il)
(xw;iw ,yf;fk; 69 - 177 tiu)> rk;uh]; FWfpa ghij
(,yf;fq;fSk;)> Nrhz;lu;]; gpNs]; (rfy xw;iw
,yf;fq;fSk;)> Gdpj N[hd;]; tPjp (xw;iw ,yf;fk; 1 -
71 tiu)> 1MtJ FWf;Fj; njU (xw;iw ,yf;fk; 113 -
147 kw;Wk; ,ul;il ,yf;fk; 72 njhlf;fk; ,Wjp tiu)>
2 MtJ FWf;Fj; njU  (xw;iw ,yf;fk; 79 njhlf;fk;
,Wjp tiu kw;Wk; ,ul;il ,yf;fk; 80 - 238 tiu)> 3
MtJ FWf;Fj; njU (rfy ,yf;fq;fSk;)> 4 MtJ
FWf;Fj; njU (xw;iw ,yf;fk; 85 - 238 tiu)> 4 MtJ
FWf;Fj; njU  (xw;iw ,yf;fk; 85 - 209 kw;Wk; ,ul;il
,yf;fk; 90 - 240 tiu)> 5 MtJ FWf;Fj;njU  (xw;iw
,yf;fk; 97 - 263 kw;Wk; ,ul;il ,yf;fk; 156 - 264 tiu)>

115 - Gwf;Nfhl;il  fpuhk mYtyu; gpuptpd; xU gFjpf;Fupa
ky;tj;ij tPjp (gpud;l; tPjp) (,ul;il ,yf;fk; 2 - 92
tiu)> fpa{nghapd;l; tPjp (rfy xw;iw ,yf;fq;fSk;)
fpa{tPjp (xw;iw ,yf;fk; 3 - 31 kw;Wk; ,ul;il ,yf;fk;
,y;iy)> nfa;ru; tPjp (,ul;il ,yf;fk; 2 - 74 tiu)>
fPu;j;jp  FWfpa ghij (Rgu; kd;l; FWfpa ghij) (rfy
,yf;fq;fSk;)> Nfhry FWfpa ghij (Nfgu;]; FWfpa
xOq;if) (rfy ,yf;fq;fSk;)> b.Mu;.tpN[atu;jd
khtj;ij (nkfyk; tPjp) (xw;iw ,yf;fk; 85 - 109  kw;Wk;
,ul;il ,yf;fk; 34 - 60 tiu)> nkypgd; FWfpa tPjp
(rfy ,yf;fq;fSk;)> nkypgd; tPjp (rfy ,yf;fq;fSk;)>
Nkhu;fd; tPjp (xw;iw ,yf;fk; 1 - 37 kw;Wk; ,ul;il
,yf;fk; 30)> ka{up  FWfpa tPjp (kPNfh]; FWfpa ghij)
(rfy ,yf;fq;fSk;)> xy;fl; khtj;ij (NehuP]; tPjp)
(xw;iw ,yf;fk; 43 - 145 kw;Wk; ,ul;il ,yf;fk; 12 -
140 tiu)>  =kj; rpj;jk;gyk; V fhbdu; khtj;ij
(ghu;rd;]; tPjp) (xw;iw ,yf;fk; 47 - 161 kw;Wk; ,ul;il
,yf;fk; 30 - 162 tiu)>  gpupd;]; tPjp (Gwf;Nfhl;il)
(xw;iw ,yf;fk; 1 - 63 kw;Wk; ,ul;il ,yf;fk; 2 - 202
tiu)> 1 MtJ   FWf;F tPjp (xw;iw ,yf;fk; 1 - 111
kw;Wk; ,ul;il ,yf;fk; 2 - 66 tiu)>  2 MtJ FWf;Fj;

vy;iyfs; cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;



12 A I fldgi : (I) fPoh - Y%S ,xld m%cd;dka;%sl iudcjd§ ckrcfha w;s jsfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21
gFjp I : njhFjp (I) - ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; FbauR tu;j;jkhdg; gj;jpupif - mjp tpNr\khdJ - 2015.08.21

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   19
tl;lhuj;jpd;  ngau; :   thioj;Njhl;lk;

vy;iyfs;

tlf;Nf : lhk; tPjp> gPu; rhapG tPjp> ̀ Py; fhry; gpNs];> =kjp
gz;lhuehaf;f khtj;ij> krq;f]; tPjp fpuhk
mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy> GJf;fil fpof;F
fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F kw;Wk; njw;F
vy;iyfs;

fpof;Nf : mg;Jy; `kPj; tPjp> GJf;fil fpof;F fpuhk
mYtyu; gpuptpd;  Nkw;F kw;Wk;  njw;F vy;iyfs;

njw;Nf : = rq;fuh[ khtj;ij> gQ;rpfhtj;ij fpuhk
mYtyu; gpuptpd; tlf;F  kw;Wk; Nkw;F
vy;iyfs;> RJnty;y fpuhk mYtyu; gpuptpd;
tlf;F vy;iy kw;Wk; Gwf;Nfhl;Nl   fpuhk mYtyu;
gpuptpd; fpof;F vy;iy

Nkw;Nf : xy;fl; khtj;ij> Nrhd;lu;]; gpNs]; kw;Wk;
Gwf;Nfhl;Nl   fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F
vy;iy

njU  (xw;iw ,yf;fk; 1 - 63 kw;Wk; ,ul;il ,yf;fk;
2 - 72 tiu)> 4 MtJ FWf;Fj; njU  (xw;iw ,yf;fk;
1 - 77 kw;Wk; ,ul;il ,yf;fk; 2 - 80 tiu)> 5 MtJ
FWf;Fj; njU (xw;iw ,yf;fk; 1 - 85 kw;Wk; ,ul;il
,yf;fk; ,y;iy)> 1 MtJ Nuhfpdp FWfpa xOq;if
(gp\u;];  FWfpa xOq;if) (rfy ,yf;fk;)> kw;Wk; 2
MtJ Nuhfpdp  FWfpa xOq;if (2 MtJ gp\u;];
FWfpa xOq;if) (rfy ,yf;fq;fSk;)

120 - Nfhl;il fpuhk mYtyu; gpupT
125 - fhypKfj;jply; fpuhk mYtyu; gpupT =kj;

nkh`k;kl; khf;fd; khf;fhu; khtj;ij (gs;sp tPjp
fhyp  Kfj;jply;) (rfy ,ul;il ,yf;fq;fSk; 20/10>20/
15>20/16>20/18 kw;Wk;  20/150 jtpu;e;j)   m`kj;
FWfpa xOq;if (rfy ,yf;fq;fSk;) [];b]; mf;gu;
khtj;ij (gpup[; tPjp) (xw;iw ,yf;fk; 1- 35 kw;Wk;
,ul;il ,yf;fk; 2 - 40 tiu)> gs;sp tPjp
(nfhk;gdpj;njU ) (,ul;il ,yf;fk; 84 - 194 tiu)>
fpNydp tPjp (rfy ,yf;fk;)> fpNydp tPjp (,ul;il
,yf;fk; 70 - 130 tiu)> 130 ghyjf;\ khtj;ij (Nyf;
tPjp) (rfy ,yf;fq;fSk;)> ];Nl\d; NgNr[; uapy;Nt
ngNr[; (rfy ,yf;fq;fSk;)> I];Nyd;l; fl;blk; (fhyp
Kfj;jply; fhyp tPjp) > [];b]; mf;gu; khtj;ij (gpup[;
tPjp) (,ul;il ,yf;fk; 56 - 106 tiu)> nrgy; FWfpa
ghij (nfhk;gdpj;njU ) (rfy ,yf;fq;fSk;)> =kj;
nkh`kl; khf;fd; khf;fhu; khtj;ij (gs;sp tPjp) (rfy
xw;iw ,yf;fq;fSk;)> gs;sp tPjp (,ul;il ,yf;fk; 2
- 74 tiu)> Nfhy;Ng]; nrd;wy; tPjp (,y;iy)>
Nfhy;Ng];  biut;  (,yf;fq;fSk;)  cs;spl;l rfy
KO epyg;gug;Gk;

* vy;iy epu ;zaj;jpDs; mike;Js;s KO
epyg;gug;Gk; cs;slq;fyhf.

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
cWg;gpdu;  vz;zpf;if : 02

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

105  - GJf;fil  Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupT
110 - nfhr;rpf;fil njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; xU

gFjpf;Fupa la]; gpNs];> (xU gFjp) (A,U,H,L
tiuapyhd  vOj;Jf;fisf; nfhz;l njhlu; khb
tPLfs;) nfj;jhuhk fpuhk mYtyu; gpuptpd;> mf;gu;
FWfpa XOq;if (rfy ,ul;il ,yf;fq;fSk;) Ngu
tPjp (rfy xw;iw ,yf;fq;fSk;)> gpiw]; gpNs];> (rfy
,yf;fq;fSk;)> Nrhz;lu;]; gpNs]; (,ul;il ,yf;fk;
30 - 104 tiu)> Gdpj nrg];jpad; tPjp ( xw;iw ,yf;fk;
65 -135 tiu> 1>  1/1/ A cs;slq;fyhf)  la]; gpNs];
(xU gFjp) (,yf;fk; 47- 49> K 1/1 - K 2/7 > L 1/1 > L 2/8
> 94/1/3  -  94/3/11 >  M1/1 - M P117> J 1/1 - J2/5 > E1/1 -
> EG 4 > A 1/1 -  A3/3 > D1 F2 D 2 F 4 > DGI - D 3/4 > 78
/ B 13 -80 > JL > JU> KL KU > 126/2 - 186/4/6 > 124 - 132
> C 1/1 > CG 2 > F1/1 - F3/2 > G1 - PG 5 > H1/1 - H 1/1 -
HU 5 Mfpa vOj;Jf;fs; kw;Wk; ,yf;fq;fSk; nfhz;l
tPLfs;)

145  -  thioj; Njhl;lk; fpuhk mYtyu; gpupT

* vy;iy epu ;zaj;jpDs; mike;Js;s KO
epyg;gug;Gk; cs;slq;fyhf

vy;iyfs; cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   20
tl;lhuj;jpd;  ngau; :   GJf;fil

vy;iyfs;

tlf;Nf : =kj; gz;lhuehaf;f khtj;ij kw;Wk; epA grhu;
fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy

fpof;Nf : rpwp Rkdjp];] khtj;ij> epA grhu; kw;Wk;
nfj;jhuhk fpuhk mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F
vy;iyfs;> gQ;rpfhtj;ij fpuhk mYtyu;
gpuptpd; tlf;F vy;iy

njw;Nf : nrg];jpad; fhy;tha; kw;Wk; thioj;Njhl;lk;
fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

Nkw;Nf : mg;Jy; `kPl; tPjp> thioj;Njhl;lk; fpuhk
mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy kw;Wk; GJf;fil
Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   21
tl;lhuj;jpd;  ngau; :   tdhj;jKy;iy

vy;iyfs;

tlf;Nf : nfhyd;dhit tPjp NtYtd tPjp njw;F  ̀ Pd;
vy  tiu kw;Wk; khspfhtj;ij fpof;F kw;Wk;
njkl;lnfhil fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F
vy;iyfs;

fpof;Nf : `y;f`Fk;Gu `Pd; vy vy;iyapypUe;J rPtyP
xOq;if tiu> fq;if fPopUe;J ̀ Pd; vyapypUe;J
`y;f`Fk;Gu  ,lJ Gwk; Ng];iyd;  khtj;ij
tiu fq;if fPopUe;J `Pd; vyapd; ,lJ fiu
neLNt  `y;f`Fk;Gu tiu> nfhyd;dhit
efu rig vy;iy kw;Wk; = [atu;jdGu
Nfhl;Nl   khefu rig vy;iy

njw;Nf : Ng];iyd; tPjpapypUe;J fpof;F Nehf;fp rPtyP
xOq;ifapd; fq;f  fPo; tiu  ,lJ Gwk;> `Pd;
vyapypUe;J  rPtyP khtj;ij  ,lJ Gwk;
Ng];iyd; tiu> nghuiy tlf;F fpuhk
mYtyu; gpuptpd;  tlf;F vy;iy kw;Wk;
Fg;gpahtj;ij fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;
fpof;F vy;iy

Nkw;Nf : njkl;lnfhil gNr[pypUe;J Gifapuj tPjp
(fsdpntsp) apypUe;J  kTd;l; gpyrd;l; gNr[; >
kTd;l; Nkup tiu Ng];iyd; tPjpia
Kd;Nehf;fp> Fg;gpahtj;ij fpof;F fpuhk
mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
cWg;gpdu;  vz;zpf;if : 01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

100 -   GJf;fil fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;  xU gFjp
=kj; gz;lhuehaf;f khtj;ij (rpy;tu; rpkpj; tPjp)
(,ul;il ,yf;fk; 120 - 214 tiu)> mg;Jy; `kPj; tPjp
(tpd;rd;l; tPjp) (xw;iw ,yf;fk; 3 - 109 tiu)> mg;Jy;
`kPj; tPjp (tpd;rd;l; tPjp) (xw;iw ,yf;fk; 111 - 123
tiu 111  Njhl;lk; cs;spl;l )> kPuhdpah tPjp (ngup tPjp)
(xw;iw ,yf;fk; 123 - 195 tiu)> gpwpd;]; Nfl; (rfy
xw;iw ,yf;fq;fSk;) kw;Wk; = rq;fuh[ khtj;ij
(xw;iw ,yf;fk; 429 - 443 tiu)> gpwpd;]; Nfl; (rfy
,ul;il ,yf;fq;fSk;)> kPuhdpah tPjp (nguP tPjp) (xw;iw
,yf;fk; 203 - 263 kw;Wk; ,ul;il ,yf;fk; 106 - 142
tiu)> kpy; tPjp (rfy ,yf;fq;fSk;)> ngy;kz;l; tPjp
(xw;iw ,yf;fk; 113 njhlf;fk; ,Wjp tiu kw;Wk;
,ul;il ,yf;fk; 108 njhlf;fk; ,Wjp tiu)> xapy;kd;
tPjp (rfy xw;iw ,yf;fq;fSk;)> kw;Wk; tpd;rd;l; tPjp
(xw;iw  ,yf;fk; 93 -  kw;Wk; ,ul;il ,yf;fk; 108
njhlf;fk; ,Wjp tiu)

* vy;iy epu;zaj;jpDs; mike;Js;s KO epyg;gug;Gk;
cs;slq;fyhf

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
      cWg;gpdu;  vz;zpf;if : 02

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

177 - tdhj;jKy;iy fpuhk mYtyu; gpupT

* vy;iy epu;zaj;jpDs; mike;Js;s KO epyg;gug;Gk;
cs;slq;fyhf
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; : 22
tl;lhuj;jpd;  ngau; :   Fg;gpahtj;ij

vy;iyfs;

tlf;Nf : vd;.vk;. ,\hf; khtj;ij njkl;lnfhil tPjp (316
- 546)> khspfhfe;ij fpuhk mYtyu; gpuptpd;
njw;F  kw;Wk; fpof;F vy;iyfs;> khspfhtj;ij
Nkw;F  kw;Wk; khspfhtj;ij fpof;F fpuhk
mYtyu; gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : njkl;lnfhil gpNs]pd;  xU gFjp kahdg{kp
vy;iy tiu ,ul;il (12 - 44) kTd;l; gpsrd;l;
tPLfSld; Ng];iyd; tPjp> (159 - 191> Gifapuj
tPLfs; cl;gl) tdhjKy;iy fpuhk mYtyu;
gpuptpd; Nkw;F kw;Wk; njw;F vy;iyfs;> nghuiy
tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy

njw;Nf : Mde;j uh[fUzh khtj;ij (83 - 145 tiu)
Mde;j uh[fUzh khtj;ij (xw;iw ,yf;fk; 1 -
77) tiu> kUjhid tPjp xw;iw ,yf;fk; (709
njhlf;fk; 901 tiu)> nghuiy tlf;F fpuhk
mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy kw;Wk;
fUthj;Njhl;lk; fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F
vy;iy

Nkw;Nf : j Nruk; gpNs];> (xw;iw ,yf;fk; 205 njhlf;fk;
,Wjp tiu) mTNuypah  fhu;bd; (rfy xw;iw
kw;Wk; ,ul;il ,yf;fq;fSk;) Nehup]; fhy;tha;
tPjp> (xw;iw ,yf;fk; 21 - 65 tiu) gpajh]
rpwpNrd khtj;ij (rfy  ,ul;il  ,yf;fq;fSk;
110 - 126) Rkq;fy khtj;ij>  ePu;Njf;f tPjp
(reservoir road)> ,g;gd;nty kw;Wk; kUjhid
fpuhk mYtyu; gpupTfspd; fpof;F vy;iyfs;>
khspfhfe;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F
kw;Wk; fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   23
tl;lhuj;jpd;  ngau; :   gQ;rpfhtj;ij

vy;iyfs;

tlf;Nf : thioj;Njhl;lk; fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F
vy;iy>  nrg];jpad; fhy;tha;>  = Rkdjp];]
khtj;ij> gpujPgh khtj;ij kw;Wk; nfj;jhuhik
fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy

fpof;Nf : khspfhtj;ij Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;
Nkw;F vy;iy

njw;Nf : Fyuj;d khtj;ij> = rq;fuh[ khtj;ij>
khspfhtj;ij Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;
Nkw;F vy;iy>  kUjhid fpuhk mYtyu;
gpuptpd;  tlf;F vy;iy kw;Wk; RJnty;y fpuhk
mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

Nkw;Nf : = rq;fuh[ khtj;ij  kw;Wk; RJnty;y fpuhk
mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
      cWg;gpdu; vz;zpf;if : 02

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

178-   Fg;gpahtj;ij  fpof;F  fpuhk mYtyu; gpuptpd; xU
gFjp.
(nfl;ltyKs;s FWfpa tPjp> tpj;jpa ke;jpu gpNs];>
Mde;j khtj;ij> ePu;Njf;f FWfpa tPjp> khspfhfe;j tPjp>
itl; ghu;f;> vspa]; gpNs];> gd;ry tPjpapd; xU gFjp>
nfl;ltyKs;s gpNs];> njkl;lnfhil tPjp>
njkl;lnfhil tPjp (vd;.vk;.,rhf; khtj;ij)
njkl;lnfhil gpNs];> rpupjk;k khtj;ij> rpupjk;k
khtj;ij (Njrpa tPLfs;) Mde;j uh[fUzh khtj;ij
(nfk;gy; gpNs];)> fpbaf;fhu gpNs];> fhy;RU Njhl;lk;>
fhy;RU gpNs];> fhy;RU khtj;ij> N[.b.ngu;dhe;J
khtj;ij> lhf;lu; nldp];lu;  j rpy;th khtj;ij>
tpj;jpahy gpNs];> = t[puhrpuk khtj;ij> rpupjk;k
khtj;ij (nfk;gy; khtj;ij) xUgFjp> ehye;jh
gpNs];> kupf;fhu; gpNs];> gd;riy tPjp> rpupjk;k
khtj;ij> nry];jp gpNs];> gd;riy  khtj;ij
cs;spl;l epyg;gug;G

179 - Fg;gpahtj;ij  Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupT

* vy;iy epu;zaj;jpDs; mike;Js;s KO epyg;gug;Gk;
cs;slq;fyhf

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
      cWg;gpdu;  vz;zpf;if : 01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

100 - GJf;fil fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; xU
gFjpf;Fupa =rq;fuh[ khtj;ij> (xw;iw ,yf;fk; 185
- 419 kw;Wk; ,ul;il ,yf;fk; [P 188 - 270 tiu)>
nkhfpjPd; k];[pj;  FWfpa ghij (rfy xw;iw
,yf;fq;fSk;) nkhfpjPd; k];[pj; tPjp (,ul;il ,yf;fk;
214 - 230 tiu)

150 -   gQ;rpfhtj;ij    fpuhk mYtyu; gpupT

* vy;iy epu;zaj;jpDs; mike;Js;s KO epyg;gug;Gk;
cs;slq;fyhf
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   24
tl;lhuj;jpd;  ngau; :   kUjhid

vy;iyfs;

tlf;Nf : lgps;A. <. ng];bad; khtj;ij> = rq;fuh[
khtj;ij> Fyuj;d khtj;ij> [ae;j tPuNrfu
khtj;ij>  Gwf;Nfhl;Nl   kw;Wk; thioj;Njhl;lk;
fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;
kw;Wk; gQ;rpfhtj;ij kw;Wk; khspfhtj;ij
Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F kw;Wk;
njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : Fiu\p nksyhd FWfpa ghij> ePu;Njf;f tPjp
(Resevoir road)> xuhgp gh\h khtj;ij>
Fg;gpahtj;ij fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;
Nkw;F  vy;iy> Fg;gpahtj;ij Nkw;F fpuhk
mYtyu; gpuptpd; tlf;F kw;Wk; Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : gpajh] rpwpNrd khtj;ij> tpGyNrd
khtj;ij> Bd;]; tPjp> tpdahyq;fhu  khtj;ij>
uP.gP. [hah khtj;ij> Fg;gpahtj;ij Nkw;F fpuhk
mYtyu; gpuptpd; tlf;F kw;Wk; Nkw;F vy;iyfs;>
,g;gd;ty fpuhk mYtyu; gpuptpd;  tlf;F
vy;iy kw;Wk; `+Zg;gpl;b fpuhk mYtyu;
gpuptpd;  fpof;F kw;Wk; tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : Ngnu thtp tPjp> ̀ +Dg;gpl;ba fpuhk mYtyu;
gpuptpd;  fpof;F kw;Wk; tlf;F vy;iyfs; kw;Wk;
Nfhl;Nl    fpuhk mYtyu; gpuptpd;  fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   25
tl;lhuj;jpd;  ngau; :   `+Zgpl;ba

vy;iyfs;

tlf;Nf : Nfhl;Nl   fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy>

NgNu Fsk; tPjp> RJnty;y fpuhk mYtyu;

gpuptpd; Nkw;F kw;Wk; njw;F  vy;iyfs;>

kUjhid fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy

fpof;Nf : NgNu Fsk; tPjp> tpdahyq;fhu khtj;ij> Bd;];

tPjp> tpGyNrd khtj;ij> Nehup]; fhy;tha; tPjp>

Fg;gpahtj;ij Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;

Nkw;F vy;iy> fUthj;Njhl;lk; fpuhk mYtyu;

gpuptpd;  tlf;F kw;Wk; Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : ju;kghy khtj;ij kw;Wk; fUthj;Njhl;lk;

fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F kw;Wk;

Nkw;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : Nru; N[k;]; gPup]; khtj;ij kw;Wk; Fkhu uj;dk;

tPjp

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
cWg;gpdu;  vz;zpf;if : 02

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

140 -   RJnty;y  fpuhk mYtyu; gpupT
160 - khspfhfe;j fpuhk mYtyu; gpupT
165  -   kUjhid fpuhk mYtyu; gpupT

* vy;iy epu;zaj;jpDs; mike;Js;s KO epyg;gug;Gk;
cs;slq;fyhf

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
      cWg;gpdu;  vz;zpf;if : 01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

130 - nfhk;gdpj;njU fpuhk mYtyu; gpuptpd; xU
gFjpf;Fupa [hth FWfpa tPjp (rfy ,yf;fq;fSk;) kpa{];
tPjp (,ul;il ,yf;fk; 60 - 82) mSj; njhLnghy  FWfpa
tPjp (rfy ,ul;il ,yf;fq;fSk;)

135 - `_Zgpl;ba fpuhk mYtyu; gpupTf;Fl;gl;l nguf;
FWfpa tPjp> (rfy ,yf;fq;fSk;) =KUfd; tPjp (=kj;
N`d;wp bnky; khtj;ij) (bnky; tPjp) (rfy
,yf;fq;fSk;) g‚[Jy; m];uh[;  FWfpa XOq;if (fpa{
FWfpa tPjp) (rfy xw;iw ,yf;fq;fSk;) fpa{ gNr[;> (rfy
,yf;fq;fSk;) fpa{ nghapd;l; tPjp (rfy ,ul;il
,yf;fq;fSk;) fpa{ tPjp (xw;iw ,yf;fk; 101 - 149 kw;Wk;
,ul;il ,yf;fk; 52 - 154 )> Fkhu uj;dk; tPjp> (rfy
xw;iw ,yf;fq;fSk;) Nkhfd; tPjp (xw;iw ,yf;fk; 41 -
45 kw;Wk; ,ul;il ,yf;fk; 40 - 40 /21) kw;Wk; nghyp];
epiya FWfpa tPjp (rfy ,yf;fq;fSk;) NgGUf; gpNs];
(rfy xw;iw ,yf;fq;fSk;) Nlhrd; tPjp (rfy xw;iw
,yf;fq;fSk; kw;Wk; ,ul;il ,yf;fk; 2 - 74) i`l; ghu;f;
Nfhzu; (,ul;il ,yf;fk; 30 - 50) Nthl;Nyf; fhbd;];>
(rfy ,yf;fq;fSk;) up.gp.[hah khtj;ij (,ul;il
,yf;fk; 520 khj;jpuk;) a{dpad; FWfpa tPjp (rfy
,yf;fq;fSk;) a{dpad; gpNs]; (xw;iw ,yf;fk; 1- 428
kw;Wk; ,ul;il ,yf;fk; 288 - 360) kw;Wk; Nthf;Nrhy;
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   26
tl;lhuj;jpd;  ngau; :   nfhk;gdpj;njU

vy;iyfs;

tlf;Nf : Fkhu uj;dk; tPjp
fpof;Nf : Nru; N[k;]; gPup]; khtj;ij ̀ +Zgpl;ba kw;Wk;

,g;gd;nty fpuhk mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F
vy;iyfs;

njw;Nf : etk; khtj;ij (NgNu Fsj;jpd; Xuk;)>
nfhs;Sg;gpl;b fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F
kw;Wk; tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : etk; khtj;ij> gs;sp tPjp> Mu;.b. nky;
khtj;ij> k];[pJy; [hkpah khtj;ij> Gifapuj
tPjp> nfhs;Sg;gpl;b fpuhk mYtyu; gpuptpd;
fpof;F kw;Wk; tlf;F vy;iyfs;> fhyp Kfj;jply;
fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

tPjp (xw;iw ,yf;fk; 201 - ,Wjp tiu kw;Wk; ,ul;il
,yf;fk; 210 njhlf;fk; ,Wjp tiu) g‚[Jy; m];uh[;
FWfpa XOq;if (fpa{ FWfpa tPjp) (rfy ,ul;il
,yf;fq;fSk;) fpa{ Ngr; (rfy ,yf;fq;fSk;) fpa{ tPjp
(xw;iw ,yf;fk; 151- ,Wjp tiu) Nthf;Nrhy;  FWfpa
ghij (rfy ,yf;fq;fSk;) kw;Wk; Nthf;Nrhy; tPjp
(xw;iw ,yf;fk; 131 - 199 kw;Wk; ,ul;il ,yf;fk; 2 -
186)  cs;spl;l  KO epyg;gug;Gk;

170 -    ,g;gd;nty fpuhk mYtyu; gpupT

* vy;iy epu;zaj;jpDs; mike;Js;s KO epyg;gug;Gk;
cs;slq;fyhf

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
      cWg;gpdu;  vz;zpf;if : 01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

130  - nfhk;gdpj;njU    fpuhk mYtyu; gpuptpd;  xU
gFjpf;Fupa [];b]; mf;gu; khtj;ij (gPup[; tPjp xw;iw
,yf;fk; 47 - 105) [];b]; mf;gu; khtj;ij (iugy; tPjp)
(rfy xw;iw ,yf;fq;fSk;) =kj; N`d;wp bnky;
khtj;ij (j bnky; khtj;ij) (xw;iw ,yf;fk; 157 /14
kw;Wk; ,ul;il ,yf;fk; 2 - 68) j nrha;]h tPjp (rfy
,yf;fq;fSk;) kw;Wk; (j nrha;]h tPjpapy; khefu rig
tPLfs;) fpNydp tPjp (xw;iw ,yf;fk; 1- 61) fTy;ld; tPjp
(rfy ,yf;fq;fSk;) k];[pj; [hkpah tPjp (,d;fpNwfk; tPjp)
(,ul;il ,yf;fk; 16 - 60) Fkhud; uj;dk; tPjp (nrhb];
tPjp) (,ul;il ,yf;fk; 30 -136)> nkNy tPjp> (xw;iw
,yf;fk; 95 - 161 kw;Wk; ,ul;il ,yf;fk; 90 - 154)
khu;nfl; FWfpa ghij (rfy ,yf;fq;fSk;) khu;nfl;
gNr[; (rfy ,yf;fq;fSk;) (rfy ,ul;il ,yf;fq;fSk;)
gioa ,wq;FJiw FWfpa tPjp (rfy ,yf;fq;fSk;)>
NtNyhd;]; gNr[;> (rfy ,yf;fq;fSk;) fpNydp tPjp
(,ul;il  ,yf;fk; 2 - 62) k];[pJy; [hkpah tPjp
(,d;fpwNfk; tPjp) (xw;iw ,yf;fk; 93 - 143 kw;Wk; ,ul;il
,yf;fk; 100 - 152) Fkhud; uj;dk; tPjp (Nrhl;b]; tPjp)
(,ul;il ,yf;fk; 2 - 28) ypTkd; FWfpa ghij (rfy
,yf;fq;fSk;)  nky; tPjp (xw;iw ,yf;fk; 15 - 85 kw;Wk;
,ul;il ,yf;fk; 30-76 ) > kpT]; tPjp (rfy xw;iw
,yf;fq;fSk; kw;Wk; ,ul;il ,yf;fk; 2 - 50) kw;Wk;  Gjpa
,wq;FJiw tPjp (rfy ,yf;fq;fSk;)

175 - Ntfe;ij  fpuhk mYtyu; gpupT

* vy;iy epu;zaj;jpDs; mike;Js;s KO epyg;gug;Gk;
cs;slq;fyhf

vy;iyfs; cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   27
tl;lhuj;jpd;  ngau; :  nfhs;Sg;gpl;b

vy;iyfs;

tlf;Nf : Gifapuj FWf;F tPjp> fhyp Kfj;jply; fpuhk
mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy> Ntfe;ij fpuhk
mYtyu; gpuptpd; Nkw;F kw;Wk; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : ngu`u khtj;ij> =kj; N[k;]; gpup]; khtj;ij>
Mu;d];l; j rpy;th khtj;ij> Adpl; gpNs];>
,g;gd;nty kw;Wk; fWthj;Njhl;lk; fpuhk
mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : 13 MtJ xOq;if> nfhs;Sg;gpl;b xOq;if>
(Gdpj md;Njhdp tPjp) tyJ Gwk;

Nkw;Nf : fly;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   28
tl;lhuj;jpd;  ngau;  :  gk;gyg;gpl;b

vy;iyfs;

tlf;Nf : 13 MtJ xOq;if> nfhs;Sg;gpl;b xOq;if ,lJ
Gwk; (Gdpj md;Njhdp tPjp) Adpl; gpNs];

fpof;Nf : Mu;d];l; j rpy;th khtj;ij> FkhuJq;f
Kdpjh] khtj;ij> uPl; khtj;ij> ̀ t;nyhf; tPjp>
fWthj;Njhl;lk; kw;Wk; jpk;gpupf];aha fpuhk
mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F vy;iyfs; kw;Wk;
`t;nyhf; efuk; fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F
kw;Wk; Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : `t;nyhf; efuk; fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F
kw;Wk; Nkw;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : fly;

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
      cWg;gpdu;  vz;zpf;if : 01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

190 - nfhs;Sgpl;b fpuhk mYtyu; gpupT
191 - gk;gyg;gpl;b fpuhk mYtyu; gpuptpd; xU gFjpf;Fupa

mg;Jy; fg{u; khtj;ij (ngd;ldp]; khtj;ij)  (rfy
,yf;fq;fSk;) (Mde;j Fkhu Rthkp khtj;ij
(fpwPd;ghj;) (,ul;il ,yf;fk; 54 - 72) nry;iyah
fhu;ld;]; (rfy ,yf;fq;fSk;)> Nfu;zy; up.[p.[atu;jd
khtj;ij (fpypgu;l; khtj;ij)> (rfy xw;iw ,yf;fq;fs;
kw;Wk; ,ul;il ,yf;fk; 40  khj;jpuk;) gpytu; nlu]; (rfy
,yf;fq;fSk; ) nfhs;Sgpl;b  xOq;if (Gdpj me;Njhdp
tPjp) (rfy xw;iw ,yf;fq;fSk;) ePz;L nry;Yk;
nfhs;Sgpl;b xOq;if (rfy xw;iw ,yf;fq;fSk;)
nfhs;Sgpl;ba tPjp (xw;iw ,yf;fk; 285 - 313) iky;
Ngh];l; khtj;ij (rfy ,ul;il ,yf;fq;fSk;)
Mu;.V.bnky; khtj;ij (nfhs;Sgpl;b Lg;spNf\d;
tPjp) (xw;iw ,yf;fk; 279 /2 /1 kw;Wk; ,ul;il ,yf;fk;
300 - 340 ) kw;Wk; Adpl; gpNs]; ( rfy ,yf;fq;fSk;)

* vy;iy epu;zaj;jpDs; mike;Js;s KO epyg;gug;Gk;
cs;slq;fyhf

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
      cWg;gpdu;  vz;zpf;if : 02

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

191 -   gk;gyg;gpl;b  fpuhk mYtyu; gpuptpd; xU gFjpf;Fupa
By; gpNs]; (rfy ,yf;fq;fSk;) By; gpNs]; A (rfy
,yf;fq;fSk;) bd;];ld;]; gpNs]; (rfy ,yf;fq;fSk;)
cs;sf ky; tPjp (rfy ,ul;il ,yf;fq;fSk;)
nfhs;Sgpl;b xOq;if (rfy ,ul;il ,yf;fq;fSk;)
ePz;L nry;Yk; nfhs;Sgpl;b  xOq;if (rfy ,ul;il
,yf;fq;fSk;) FkhuJq;f Kdpjhr khtj;ij (ju;];ld;
tPjp) (,ul;il ,yf;fk; 22> 22/1> 22/1/ A kw;Wk; 22/2)  =kj;
Mu;d];l; j rpy;th khtj;ij (gpstu; tPjp)(,ul;il
,yf;fk; 8 njhlf;fk; ,Wjp  tiu) Mu; b nky; khtj;ij
(nfhs;Sgpl;b  Lg;spNf\d; tPjp ) xw;iw ,yf;fk;  301/1/
1 - 311 kw;Wk; ,ul;il ,yf;fk; 340/1/6 njhlf;fk; 424
tiu)> thOfhuhk tPjp (4 MtJ xOq;if) (rfy
,yf;fq;fSk;) 27MtJ xOq;if  (rfy ,yf;fq;fSk;)
28 MtJ xOq;if (rfy ,yf;fq;fSk;) 28 MtJ
xOq;if A (rfy ,yf;fq;fSk;) kw;Wk; 29 MtJ xOq;if
(rfy ,yf;fq;fSk;) MjkNy  gpNs]; (nfhs;Sgpl;b tPjp
cl;Gwk;) (rfy ,yf;fq;fSk;) vNyha; khtj;ij (rfy
,yf;fq;fSk;) Mju;]; gpNs]; (rfy ,yf;fq;fSk;)
gk;gyg;gpl;b Gifapuj  epiya tPjp (rfy ,ul;il
,yf;fq;fSk;)  fpNyd; Mgu; gpNs]; (rfy ,yf;fq;fSk;)
nfhs;Sg;gpl;b tPjp (,ul;il ,yf;fk; 402 - 782) (526/
3>526/5> 526/6>526/7> 526/8> 526/12> 526/14> 754/7> 754/10>
754/12 kw;Wk;  754/15 jtpu;e;j) epky;fh fhu;ld;]; (rfy
,yf;fq;fSk;) ngy;kapuh khtj;ij (rfy ,yf;fq;fSk;)
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   29
tl;lhuj;jpd;  ngau; :   fWthj;Njhl;lk;

vy;iyfs;

tlf;Nf : nghuiy FWf;F tPjp ,lJ Gwj;jpypUe;J
kUjhid tPjp bupt;Nghd; gNr[; tiu  fpof;F
fpd;rp tPjp tiu kw;Wk; ,g;gd;ty> Fg;gpah
tj;ij Nkw;F kw;Wk; nghuiy tlf;F fpuhk
mYtyu; gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : nuhl;dp tPjpapd; Nkw;F vy;iy>  = [atu;jd
Gu Nfhl;Nl   khefu rig vy;iy> NfhjkPGu fpuhk
mYtyu; gpuptpd; tlf;F kw;Wk; Nkw;F vy;iyfs;>
ehuhN`d;gpl;l kw;Wk; jpk;gpupf];aha fpuhk
mYtyu; gpupTfspd; tlf;F kw;Wk; Nkw;F
vy;iyfs;

];Nfhg; gPy;l; gpNs]; (rfy ,yf;fq;fSk;) C vtdpa{
(rfy ,yf;fq;fSk;) rhe;jp `py;lh xOq;if (rfy
,yf;fq;fSk;) ];lk;GNty; gpNs]; (rfy ,yf;fq;fSk;)
8 MtJ xOq;if (rfy ,yf;fq;fSk;) 9 MtJ xOq;if
(rfy ,yf;fq;fSk;) 10 MtJ xOq;if (rfy
,yf;fq;fSk;) 11 MtJ xOq;if (rfy ,yf;fq;fSk;)12
MtJ xOq;if (rfy ,yf;fq;fSk;) 13 MtJ xOq;if
(rfy xw;iw ,yf;fq;fSk;) vlk;]; khtj;ij (,ul;il
,yf;fk; 2 -14  kw;Wk; 14/1/1)>  vy;gpul; ̀ T]; khtj;ij
(rfy ,yf;fq;fSk;) vy;gpul; `T]; fhu;ld;]; (rfy
,yf;fq;fSk;) vy;gpul; ̀ T]; tPjp (rfy vy;gpul; ̀ T];
gpNs];) (rfy ,yf;fq;fSk;) gfjNy tPjp (rfy
,yf;fq;fSk;) gfjNy nlu]; (rfy ,yf;fq;fSk;) rhy;];
fta (rfy ,yf;fq;fSk;) rhy;]; upakf (rfy
,yf;fq;fSk;) rhy;s; gpNs]; (rfy ,yf;fq;fSk;) rhy;];
nlura (rfy ,yf;fq;fSk;) rhy;]; kf (rfy
,yf;fq;fSk;) ju;kuh[ khtj;ij (uPgd; tPjp) (rfy
,yf;fq;fSk;) fPj;jhQ;ryp gpNs]; (rfy ,yf;fq;fSk;)
cs;sf gfjNy tPjp (rfy ,yf;fq;fSk;) nfhs;Sgpl;b
tPjp (xw;iw ,yf;fk; 315 - 475) FkhuJq;f Kdpjhr
khtj;ij (ju;];ld; tPjp) (,ul;il ,yf;fk; 26 - ,Wjp
tiu ) Ngjpup]; tPjp (rfy ,yf;fq;fSk;) ngd;uPt;
Njhl;lk; (rfy ,yf;fq;fSk;) u[pd khtj;ij (rfy
,yf;fq;fSk;) u[pd tPjp (rfy ,yf;fq;fSk;) u[pd
nlu];  (rfy ,yf;fq;fSk;) ghlrhiy xOq;if (rfy
xw;iw ,yf;fq;fSk;) Nry;Nghd; tPjp (rfy
,yf;fq;fSk;) rPfpupah Njhl;lk; (rfy ,yf;fq;fSk;)
irkd; N`th tpjhud tPjp (rfy ,yf;fq;fSk;) gd;ry
xOq;if (rfy ,yf;fq;fSk;) Mu; V. bnky; khtj;ij
(xw;iw ,yf;fk; 347 - ,Wjp tiu ,ul;il ,yf;fk; 428
njhlf;fk; ,Wjp tiu) 5 MtJ XOq;if (rfy
,yf;fq;fSk;) 6 MtJ XOq;if (rfy ,yf;fq;fSk;)>
34 MtJ A  XOq;if (rfy ,yf;fq;fSk;) kw;Wk; 37
MtJ XOq;if (nfhs;Sgpl;b) (rfy ,yf;fq;fSk;)

 192 - kpyhfpupa  fpuhk mYtyu; gpupT

* vy;iy epu;zaj;jpDs; mike;Js;s KO epyg;gug;Gk;
cs;slq;fyhf

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
      cWg;gpdu;   vz;zpf;if : 02

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

181 - nghuiy njw;F fpuhk mYtyu; gpupT
182 - fWthj;Njhl;lk;  fpuhk mYtyu; gpupT

* vy;iy epu;zaj;jpDs; mike;Js;s KO epyg;gug;Gk;
cs;slq;fyhf

vy;iyfs; cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;
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njw;Nf : ngsj;jhNyhf;f khtj;ij tlf;F vy;iy>
Jk;Ky;iy re;jpapypUe;J nghuis kahdk;
Rw;W tl;lk;  tiuapyhd ,lJ Gw vy;iy kw;Wk;
jpk;gpupf];aha fpuhk mYtyu; gpuptpd;  tlf;F
Nkw;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : fpd;rp tPjpapypUe;J> j Nruk; gpNsrpypUe;J
ju;kghy khtj;ij> Nru; Mu;d];l;  j rpy;th
khtj;ijapypUe;J  Jk;Ky;iy re;jp  ,lJ Gw
vy;iy>  kpyhfpupa fpuhk mYtyu; gpuptpd;
fpof;F vy;iy kw;Wk;  gk;gyg;gpl;b kw;Wk;
nfhs;Sg;gpl;b  fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   30
tl;lhuj;jpd;  ngau; :  nghuis tlf;F

vy;iyfs;

tlf;Nf : Mde;j uh[fUzh khtj;ij tPjpapd; njw;F
vy;iy> Fg;gpahtj;ij Nkw;F fpuhk mYtyu;
gpuptpd; njw;F vy;iy>  Fg;gpahtj;ij fpof;F
fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F  kw;Wk; Nkw;F
vy;iyfs;> tdhj;jKy;iy fpuhk mYtyu;
gpuptpd; njw;F vy;iy

fpof;Nf : `Pd; vyapd; Nkw;F vy;iy kw;Wk; =
[atu;jdGu Nfhl;Nl   khefu rig vy;iy

njw;Nf : NfhjkPGu kw;Wk; nghuiy njw;F fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : Qhdhu;j;j gpujPg tPjp (kUjhid tPjp Nkw;F
vy;iy> Ng];iyd; tPjpapd; Nkw;F vy;iy) kw;Wk;
fUthj;Njhl;lk; fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F
vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   31
tl;lhuj;jpd;  ngau; : NfhjkPGu

vy;iyfs;

tlf;Nf : kahd Rw;W tl;lj;jpypUe;J ngsj;jhNyhf;f
khtj;ij neLNt nfhl;lh tPjp re;jp tiu>
nfhl;lh tPjp re;jpapypUe;J nuhl;dp  tPjp neLNt
fpe;j vy tiu> nghuiy njw;F fpuhk mYtyu;
gpuptpd; njw;F kw;Wk; fpof;F vy;iyfs;> =
[atu;jdGu Nfhl;Nl  khefu rig vy;iy

fpof;Nf : fpe;j vy neLNt  ̀ Pd; vy tiu tyJGwk;
kw;Wk; = [atu;jdGu Nfhl;Nl  khefu rig
vy;iy

njw;Nf : `Pd; vy  tyJ Gwk; neLNt  Gifapuj tPjp
kw;Wk; = [atu;jdGu Nfhl;Nl  khefu rig
vy;iy

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
      cWg;gpdu;  vz;zpf;if : 03

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

180 - nghuis tlf;F fpuhk mYtyu; gpupT

* vy;iy epu;zaj;jpDs; mike;Js;s KO epyg;gug;Gk;
cs;slq;fyhf

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
      cWg;gpdu;  vz;zpf;if : 01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

183 - NfhjkPGu  fpuhk mYtyu; gpupT
184 - ehuN`d;gpl;b fpuhk mYtyu; gpuptpd; xU gFjpf;Fupa

vy;tpl;bfy khtj;ij (ehuN`d;gpl;b tPjp) (xw;iw
,yf;fk; 01 njhlf;fk; 233 tiu kw;Wk; 'A" njhlf;fk;
'M" tiu  vOj;Jf;fisf; nfhz;l njhlu; khb tPLfs;)
fpJy;tj;j xOq;if (rfy ,yf;fq;fSk;) kw;Wk;
fpJy;tj;j tPjp (rfy ,yf;fq;fSk;) kq;fy ghij (rfy
,yf;fq;fSk;)  kq;fy tPjp ( Gifapuj tPjpf;F mg;ghy;
cs;s tPLfs;) kw;Wk; khjh tPjp (Gifapuj tPjpf;F
mg;ghYs;s tPLfs;)

* vy;iy epu;zaj;jpDs; mike;Js;s KO epyg;gug;Gk;
cs;slq;fyhf

vy;iyfs; cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;
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Nkw;Nf : kahd Rw;W tl;lj;jpypUe;J vy;tpl;bfy
khtj;ij neLNt nfh];tj;ij re;jp tiu>
nfh];tj;ij  tPjp neLNt Gifapuj tPjp tiu>
Gifapuj  tPjp neLNt fPOf;F  ̀ Pd; vy ghyk;
tiu ,lJGwk;> fUthj;Njhl;lk; fpuhk
mYtyu; gpuptpd; njw;F  kw;Wk; fpof;F
vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   32
tl;lhuj;jpd;  ngau; : ehuhN`d;gpl;b

vy;iyfs;

tlf;Nf : kahd Rw;Wtl;lj;jpypUe;J ngsj;jhNyhf;f
khtj;ij neLNt  ruz ghij re;jp tiu ,lJ
Gwk;> fWthj;Njhl;lk; fpuhk mYtyu; gpuptpd;
njw;F kw;Wk; fpof;F vy;iyfs;> nghuiy njw;F
fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy

fpof;Nf : `Pd; vy ,lJ fiu neLNt Gifapuj tPjp
tiu> Gifapuj tPjp neLNt tlf;F Nehf;fp
khjh tPjp re;jp tiu> fpj;Jy;tj;j xOq;if
Clhf nfh];tj;ij  tPjp tiu> nfh];tj;j tPjp
Clhf  vy;tpl;bfy  tPjp tiu> vy;tpl;bfy tPjp
Clhf kahd Rw;W tl;lk; tiu ,lJ Gwk;
kw;Wk; = [atu;jdGu Nfhl;Nl   khefu rig
vy;iy

njw;Nf : fpupkz;ly khtj;ij re;jpapypUe;J `Pd; vy
fhy;tha; tiuapyhd ghijapd; tlf;F jpir
kw;Wk; fpUy fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F
vy;iy

Nkw;Nf : ngsj;jhNyhf;f khtj;ij> ruz  tPjp  tyJ
Gwk; neLNt nyhd;ld; vtdpA  tyJ Gwk;
kw;Wk; fhy;tha; topNa  tlf;F jpir>
tzf;fj;Jf;Fupa g];ehnfhl  tpkyuj;d Njuu;
khtj;ij tlf;F jpir vy;tpl;bfy khtj;ij
tiu>  vy;tpl;bfy khtj;ij ,yf;fk; 352
njhlf;fk;  fpupkz;ly  khtj;ij  re;jp  tiu
,lJ Gwk;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :   33
tl;lhuj;jpd;  ngau; : jpk;gpupf];aha

vy;iyfs;

tlf;Nf : ngsj;jhNyhf;f khtj;ij ,ul;il ,yf;fk; 200
- 460 tiu tyJGwk;  kw;Wk; fWthj;Njhl;lk;
fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy

vy;iyfs; cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
      cWg;gpdu;  vz;zpf;if : 01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

184 - ehuN`d;gpl;b fpuhk mYtyu; gpuptpd;  xU
gFjpf;Fupa vy;tpl;bfy khtj;ij (ehuN`d;gpl;b
tPjp) (xw;iw ,yf;fk; 235 njhlf;fk; 483 tiu) f[gh
tPjp (rfy ,yf;fq;fSk;) nfh];tj;j tPjp (rfy
,yf;fq;fSk;) kq;fy tPjp (vy;tpl;bfy khtj;ij
kw;Wk; Gifapuj  tPjpf;F ,ilapy; mike;Js;s tPLfs;)
kw;Wk; khjh tPjp (vy;tpl;bfy khtj;ij kw;Wk;
Gifapuj tPjp vd;gtw;Wf;F ,ilapy; mike;Js;s
tPLfs;) fpupkd;ly tPjp (mur ghy; gl;b tPjp) (rfy
xw;iw ,yf;fq;fSk;) k`tj;j xOq;if (gd;ry
xOq;if) (rfy ,yf;fq;fSk;) Kfhe;jpuk; <. b.jhgNu
khtj;ij (k`tj;ij tPjp) (rfy ,ul;il
,yf;fq;fSk;) Kfhe;jpuk; <. b. jhgNu khtj;ij
(k`tj;ij tPjp) (rfy xw;iw ,yf;fq;fSk;) Kfhe;jpuk;
<. b. jhgNu khtj;ij (k`tj;ij tPjp) (Njrpa tPLfs;
23/ A/1-23 / U/6) )

185 - jpk;gpupf];aha fpuhk mYtyu; gpuptpd;  xU gFjpf;Fupa
ngsj;jhNyhf;f khtj;ij (Gyu;]; tPjp) (,ul;il
,yf;fk; 200 njhlf;fk;  226 tiu) vy;tpl;bfy khtj;ij
(ehuN`d;gpl;b tPjp) (,ul;il ,yf;fk;  345/4 kw;Wk;
354/ 9 jtpu;e;j 02 njhlf;fk; 360 kw;Wk; jw;fhypf tPLfs;)
nkdpq; rJf;fk; (rfy ,yf;fq;fSk;) kw;Wk; tpf;Nlhupa
gpNs]; (rfy ,yf;fq;fSk;)

* vy;iy epu;zaj;jpDs; mike;Js;s KO epyg;gug;Gk;
cs;slq;fyhf

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
      cWg;gpdu; vz;zpf;if : 01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

185 - jpk;gpupf];aha fpuhk mYtyu; gpuptpd;  xU
gFjpf;Fupa ngsj;jhNyhf;f  khtj;ij (Gyu;]; tPjp)
(,ul;il ,yf;fk; 200 - 226) fpyhrd; gpNs]; (rfy
,yf;fq;fSk;) b.v];.nghd;Nrf;fh tPjp (gapw;rpf;
fy;Y}up tPjp) (rfy ,yf;fq;fSk;) n`t;Nyhf; tPjp
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fpof;Nf : nghsj;jhNyhf;f khtj;ij ruz tPjp tyJGwk;
neLNt nyhd;ld;  vtdpA  tyJ Gwk;> fhy;tha;
tlf;F jpir> tzf;fj;jpw;Fupa g];ehnfhl
tpkyuj;d Njuu;  khtj;ij tlf;F jpir kw;Wk;
vy;tpl;bfy khtj;ij ,ul;il ,yf;fk; 352
njhlf;fk; nghyp]; fuh[;  re;jp   tiu ,lJ Gwk;

njw;Nf : nghyp]; fuh[;  re;jpapypUe;J  ];ngNjhbNah
khtj;ij> rpupgh xOq;if> jpk;gpupf];aha  tPjp
tiu  tlf;F jpir> fpUy fpuhk mYtyu; gpuptpd;
tlf;F vy;iy> n`t;Nyhf; efuk; fpuhk mYtyu;
gpuptpd; tlf;F vy;iy

Nkw;Nf : jpk;gpupf];aha re;jp n`t;Nyhf; tPjp Clhf
xw;iw ,yf;fk;  105 njhlf;fk; 01  tiu  tyJ
Gwk;> n`t;nyhf;  efu fpuhk mYtyu; gpuptpd;
tlf;F vy;iy kw;Wk; kpyhfpupa fpuhk mYtyu;
gpuptpd; fpof;F vy;iy

vy;iyfs; cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

(xw;iw ,yf;fk; 01 - 123) ,rpgjhd khtj;ij
(fpuPd;yz;l;]; tPjp) (xw;iw ,yf;fk; 45 kw;Wk; 45A)
[auj;d khtj;ij (rfy ,yf;fq;fSk;) N[hrg;  gpNuru;
tPjp (rfy ,yf;fq;fSk;)nfg;gpl ;bnghy tPjp
(gpuTd;upf; tPjp) (rfy ,yf;fq;fSk;)  nkfd;rp tPjp
(rfy ,yf;fq;fSk;)ngfl; tPjp (rfy ,yf;fq;fSk;)
rpupgh xOq;if (,ul;il ,yf;fk; 2 - 8) ];ngNjhbah
khtj;ij (rfy ,yf;fq;fSk;) ];nld;Nkh fpurd;l;
(rfy ,yf;fq;fSk;) jpk;gpupf];aha xOq;if (rfy
,yf;fq;fSk;) kw;Wk; jpk;gpupf];aha tPjp (xw;iw
,yf;fk; 01- 93 kw;Wk; ,ul;il ,yf;fk; 02 - 56) Id;l;uP
tPjp (rfy ,yf;fq;fSk;) v];Nfhl; khtj;ij (rfy
,yf;fq;fSk;) nghj;Nj[_ khtj;ij (rfy
,yf;fq;fSk;) nlhd; fNuhyp]; khtj;ij (rfy
,yf;fq;fSk;) vg;rk; tPjp (rfy ,yf;fq;fSk;)
[htj;ij tPjp (xw;iw ,yf;fk; 47 njhlf;fk; ,Wjp tiu
kw;Wk; ,ul;il ,yf;fk; 32 njhlf;fk; ,Wjp tiu)
fhypq;f gpNs]; (rfy ,yf;fq;fSk;) f];rg tPjp (nlduP
ghu;f;) (rfy ,yf;fq;fSk;) k`nrd; khtj;ij (rfy
,yf;fq;fSk;) rf;tpjp xOq;if (rfy ,yf;fq;fSk;)
Riykhd; khtj;ij (rfy ,yf;fq;fSk;) Riykhd;
nlu]; (rfy ,yf;fq;fSk;) jpk;gpupf];aha tPjp (xw;iw
,yf;fk; 95 njhlf;fk; 301 tiu) kw;Wk; nlhupd;ld;
khtj;ij (,ul;il ,yf;fk; 210 njhlf;fk; ,Wjp tiu)
ngsj;jhNyhf;f khtj;ij (Gyu;]; tPjp) (,ul;il
,yf;fk; 288 njhlf;fk; 378 tiu) Gyu;]; XOq;if (rfy
,yf;fq;fSk;) nfhdp];ld; gpNs]; (rfy ,yf;fk;)
[htj;ij khtj;ij (rfy ,yf;fq;fSk;) [htj;ij tPjp
(xw;iw ,yf;fk; 1 njhlf;fk; 45 kw;Wk; ,ul;il ,yf;fk;
02 njhlf;fk; 30 tiu) nyhd;ld; gpNs]; (kyyNrfu
khtj;ij) (rfy ,yf;fq;fSk;)> nyhd;ld; nlura
(kyyNrfu gpNs];) (rfy ,yf;fq;fSk;) kw;Wk;
nlhupd;ld; khtj;ij (xw;iw ,yf;fk; 01 njhlf;fk;
255/40tiu kw;Wk; ,ul;il ,yf;fk; 02 njhlf;fk; 208
tiu) jpk;gpupf];aha gpNs]; (rfy ,yf;fq;fSk;)
jpk;gpupf];aha tPjp (xw;iw ,yf;fk; 311 njhlf;fk;
,Wjp tiu) kw;Wk; nlhupd;ld; khtj;ij (xw;iw
,yf;fk; 257 kw;Wk; nlhupd;ld; khtj;ij khb tPLfs;
,yf;fk; 265/ A/01 njhlf;fk; 265/P/122 tiu)
ngsj;jhNyhf;f khtj;ij (Gyu;]; tPjp) (400/60/9>
400/60/10>400/ 60/ N Mfpa   ,yf;fq;fSk;) vy;tpl;bfy
khtj;ij  354/4 kw;Wk; 354/9 Mfpa ,yf;fq;fs;)

185-  jpk;gpupf];aha fpuhk mYtyu; gpuptpd; xU gFjp

(ngsj;jhNyhf;f  khtj;ij ( Gyu;]; tPjp) (,ul;il ,y.

380 njhlf;fk; ,Wjp tiu)

* vy;iy epu;zaj;jpDs; mike;Js;s KO epyg;gug;Gk;

cs;slq;fyhf
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   34
tl;lhuj;jpd;  ngau; :  fpUiy Nkw;F

vy;iyfs;

tlf;Nf : tlf;fpy;  jpk;gpupf];aha tPjp  ,lJ Gwk;
fpof;Nf : vy;tpl;bfy khtj;ij ,lJ Gwk; kw;Wk;

ehuhN`d;gpl;l  fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F
vy;iy

njw;Nf : epy msit jpizf;fsj;jpd;  gpd;Gw tPjp
Nkw;Nf : Nghap]; gpNs]; tyJ Gwk;> fpuPd;yhd;l; xOq;if

tiu> n`t;Nyhf;  efuk;  fpuhk mYtyu; gpuptpd;
fpof;F vy;iy> jpk;gpupf];aha fpuhk mYtyu;
gpuptpd; njw;F kw;Wk;  fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   35
tl;lhuj;jpd;  ngau; :  n`t;nyhf;  efuk;

vy;iyfs;

tlf;Nf : kpyhfpupa fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F kw;Wk;
fpof;F vy;iyfs;> ftu; tPjp kw;Wk; n`t;nyhf;
tPjp njhlq;Fk; KidapypUe;J n`t;nyhf; tPjp
neLNt jpk;gpupf];aha tPjpia re;jpf;Fk; tiu
kw;Wk; mt;tplj;jpypUe;J jpk;gpupf];aha tPjp
neLNt gapg; tPjp tiu

fpof;Nf : fpUy fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy
njw;Nf : nts;stj;ij tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;

tlf;F vy;iy
Nkw;Nf : fly;> kpyhfpupa fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F

kw;Wk; fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
cWg;gpdu;   vz;zpf;if : 01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

186 - fpUy fpuhk mYtyu; gpuptpd;  xU gFjpf;Fupa nghap];
gpNs]; (rfy  xw;iw ,yf;fq;fSk;) rpj;uh xOq;if (rfy
,yf;fq;fSk;) gapg; tPjp (rfy xw;iw ,yf;fq;fSk;
kw;Wk; ,ul;il ,yf;fk; 12 -152) fpuPd;yd;l; xOq;if
(rfy ,yf;fq;fSk;) ,rpgjd khtj;ij (fpuPd;yd;l; tPjp)
(xw;iw ,yf;fk;  81/6 - 81/10 kw;Wk; 85 njhlf;fk; ,Wjp
tiu kw;Wk; ,ul;il ,yf;fk; 112 njhlf;fk; ,Wjp tiu)
fpUy tPjp (fpUygd tPjp) (xw;iw ,yf;fk;  07/14
njhlf;fk; 67 kw;Wk; ,ul;il ,yf;fk; 60 tiu) kd;jpup
gpNs]; (rfy ,yf;fq;fSk;) kd;jpup tPjp (rfy
,yf;fq;fSk;) kw;Wk; jpk;gpupf];aha tPjp (,ul;il
,yf;fk; 164 njhlf;fk; 220 tiu) nldpay; khtj;ij
(ghjPgh tPjp Njhl;l ,yf;fk; 17>  rfy ,yf;fq;fSk;)
[aNfhd;j xOq;if  (rfy ,yf;fq;fSk;)  fpUy gpNs];
(fpUygid gpNs];) (rfy ,yf;fq;fSk;)  fpUy tPjp
(fpUygid  tPjp) (xw;iw ,yf;fk; 69 njhlf;fk; ,Wjp
tiu kw;Wk; ,ul;il ,yf;fk; 62 njhlf;fk; ,Wjp tiu)
ghjPgh tPjp (rfy ,yf;fq;fSk;)   kw;Wk; ue;Njhyp
xOq;if (rfy xw;iw ,yf;fq;fSk;) mgahuhk xOq;if
(rfy ,yf;fq;fSk;)  ];nlf; gpNs]; (rfy ,yf;fq;fSk;)
RNdj;uh xOq;if (rfy ,yf;fq;fSk;)  kw;Wk;
jpk;gpupf];aha tPjp (,ul;il ,yf;fk; 222 njhlf;fk;
,Wjp tiu) vy;tpl;bfy khtj;ij (mk;gf`tj;ij
rfy ,yf;fq;fSk;> 436 nky;tj;j> 655 Njhl;lk; kw;Wk;
,ul;il ,yf;fk; 440 njhlf;fk; 580) kw;Wk; fpupkz;ly
tPjp (mur ghy; gl;b tPjp) (rfy ,yf;fq;fSk;)
fpupkz;ly khtj;ij (rfy ,yf;fq;fSk;)

* vy;iy epu;zaj;jpDs; mike;Js;s KO epyg;gug;Gk;
cs;slq;fyhf

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
      cWg;gpdu;  vz;zpf;if : 01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

193 - n`t;nyhf;  lTd; fpuhk mYtyu; gpupT

* vy;iy epu;zaj;jpDs; mike;Js;s KO epyg;gug;Gk;
cs;slq;fyhf
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   36
tl;lhuj;jpd;  ngau; :  nts;stj;ij tlf;F

vy;iyfs;

tlf;Nf : n`t;nyhf; efuk; kw;Wk; fpUy fpuhk mYtyu;
gpupTfspd;  njw;F vy;iy

fpof;Nf : fpUyg;gid fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F
vy;iy kw;Wk; nj`ptiy fhy;tha;

njw;Nf : ghkd;fil fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F
vy;iy> ghkd;fil Nkw;F fpuhk mYtyu;
gpuptpd; tlf;F  kw;Wk; Nkw;F vy;iyfs;>
nts;stj;ij njw;F fpuhk  mYtyu; gpuptpd;
tlf;F vy;iy

Nkw;Nf : fly;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   37
tl;lhuj;jpd;  ngau; :  nts;stj;ij njw;F

vy;iyfs;

tlf;Nf : RTRj;jhuhk tPjp kw;Wk; nts;stj;ij tlf;F
fpuhk mYtyu; gpuptpd;  njw;F vy;iy

fpof;Nf : ghkd;fil Nkw;F  fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F
kw;Wk; njw;F vy;iyfs;> nj`ptis-fy;fpir
khefu rig vy;iy

njw;Nf : nj`ptis fhy;tha; kw;Wk; nj`ptis fy;fpir
khefu rig vy;iy

Nkw;Nf : fly;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   38
tl;lhuj;jpd;  ngau; :  ghkd;fil

vy;iyfs;

tlf;Nf : RtpRj;jhuhk tPjp kw;Wk; nts;stj;ij tlf;F

kw;Wk; fpUyg;gid fpuhk mYtyu; gpuptpd;

njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : fpUy tPjpf;F tUk; ,lJ Gwk;> fpUyg;gid fpuhk

mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy> = [atu;jdGu

Nfhl;Nl   kw;Wk; nj`ptis-fy;fpir khefu

rigapd; vy;iyfs;

njw;Nf : NtYtdhuhk  tPjp (xy;yhe;ju;  fhy;tha;) fpUyGu

P̀d; vy> nj`ptis-fy;fpir khefu  rigapd;

vy;iyfs;> nts;stj;ij njw;F fpuhk mYtyu;

gpupTfspd; fpof;F kw;Wk; tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : n`k;ld; xOq;if> nts;stj;ij njw;F fpuhk

mYtyu; gpuptpd; fpof;F kw;Wk; tlf;F vy;iyfs;

nts;stj;ij tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;

njw;F vy;iy

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
      cWg;gpdu;  vz;zpf;if : 02

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

194 - nts;stj;ij tlf;F  fpuhk mYtyu; gpupT

* vy;iy epu;zaj;jpDs; mike;Js;s KO epyg;gug;Gk;
cs;slq;fyhf

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
      cWg;gpdu;  vz;zpf;if : 01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

195 - nts;stj;ij njw;F  fpuhk mYtyu; gpupT

* vy;iy epu;zaj;jpDs; mike;Js;s KO epyg;gug;Gk;
cs;slq;fyhf

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
cWg;gpdu;  vz;zpf;if : 03

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

188 -  ghkd;fil  fpof;F  fpuhk mYtyu; gpupT
189 -  ghkd;fil  Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupT

* vy;iy epu;zaj;jpDs; mike;Js;s KO epyg;gug;Gk;
cs;slq;fyhf
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   39
tl;lhuj;jpd;  ngau; :   fpUyg;gid Nkw;F

vy;iyfs;

tlf;Nf : fpUyg;gid fhy;tha; kw;Wk; fpUy fpuhk
mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy

fpof;Nf : vl;kd;ld; tPjp (vl;kd;ld; mLf;F khb tPLfSk;
cl;gl) kw;Wk; fpUy fpuhk mYtyu; gpuptpd;
Nkw;F vy;iy

njw;Nf : i`yty; tPjp ,lJ Gwk;> khah khtj;ij kw;Wk;
ghkd;fil fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;
tlf;F vy;iy

Nkw;Nf : fpUyg;gid fhy;tha;> nj`ptis fhy;tha;
fl;L> nts;stj;ij tlf;F kw;Wk; n`t;Nyhf;
efuk; fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   40
tl;lhuj;jpd;  ngau; :  fpUy  fpof;F

vy;iyfs;

tlf;Nf : fpupkz;ly tPjp ,lJGwk; kw;Wk;  ehuhN`d;gpl;l
fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy

fpof;Nf : me;jutj;ij tPjp ,lJGwk; kw;Wk; tha;f;fhy;
kw;Wk; = [atu;jdGu Nfhl;Nl  khefu rig

njw;Nf : `Pd; vy kw;Wk; fpUyg;gid kw;Wk;
nts;stj;ij tlf;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : vy;tpl ;bfy khtj;ij tyJGwk; kw;Wk;
n`t;Nyhf; efuk; fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F
vy;iy

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
      cWg;gpdu;  vz;zpf;if : 01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

187 - fpUyg;gid fpuhk mYtyu; gpuptpd; xU gFjp
ju;khuhk tPjp (fpUyg;gid vyf;fz;ba) (khah
khtj;ij fpUyg;gid tPjpf ;F mUfhikapy;
mike;Js;s vyf;fz;b Clhfr; nrd;W mq;F
mike;Js;s nfhq;fpuPl; kjF tiu) vl;kd;ld; tPjp
(rfy ,yf;fq;fSk;) i`nyty; tPjp (mtprhtis tPjp)
(xw;iw ,yf;fk; 01 - 123 tiu) khah khtj;ij (xw;iw
,yf;fk; 101 njhlf;fk; ,Wjp tiu) ghkd;fil tPjp
(xw;iw ,yf;fk; 123-137) jf;rpyh gpNs]; (rfy
,yf;fq;fSk;) = rpj;jhu;j;j tPjp (,y 09 njhlf;fk;
110 tiu rfy ,yf;fq;fSk;) = rpj;jhu;j;j tPjp (,y
111 njhlf;fk; ,Wjp tiu rfy ,yf;fq;fSk;) mj;Jy
gpNs]; (rfy ,yf;fq;fSk;) fpUyg;gid khtj;ij
(FWf;F tPjp) (rfy xw;iw ,yf;fk; kw;Wk; ,ul;il
,yf;fq;fSk; 02 - 09> 94/14 - 94/50) nghy;N`d;nfhl
tPjp (,ul;il ,y 22 kw;Wk; jynfhl;Lt tj;j rfy
,yf;fq;fSk;) NrhkhNjtp gpNs]; (rfy ,yf;fq;fSk;)
= rpj;jhu;j;j gNr[; (rfy ,yf;fq;fSk;) kw;Wk; =
rpj;jhu;j;j tPjp (xw;iw ,yf;fq;fSk; 01 - 07 kw;Wk;
,ul;il ,yf;fq;fs;  02 - 8/86)

* vy;iy epu;zaj;jpDs; mike;Js;s KO epyg;gug;Gk;
cs;slq;fyhf

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
      cWg;gpdu;  vz;zpf;if : 01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

186 - fpUy fpuhk mYtyu; gpuptpd; xU gFjp
v];ju; khtj;ij (rfy ,yf;fq;fSk;) v];ju; gpNs];
(rfy ,yf;fq;fSk;) Fzjpyf khtj;ij (rfy
,yf;fq;fSk;) Fzjpyf fhu;ld;]; (rfy ,yf;fq;fSk;)
Fzul;z gpNs]; (rfy ,yf;fq;fSk;) cj;ahd
khtj;ij (rfy ,yf;fq;fSk;) cj;ahd  fta (rfy
,yf;fq;fSk;) cj;ahd  upakf  (rfy ,yf;fq;fSk;)
cj;ahd Njhl;lk; (fhu;ld;];) (rfy ,yf;fq;fSk;)
cj;ahd gpNs]; (rfy ,yf;fq;fSk;) cj;ahd tPjp
(md;lu;rd; khb tPl;Lj; njhFjp jtpu) (xw;iw ,yf;fk;
113 njhlf;fk; ,Wjp tiu kw;Wk; ,ul;il ,y 120
njhlf;fk; ,Wjp tiu) kw;Wk;  cj;ahd tPjp (md;lu;rd;
khb tPL 215 /A/ 01 njhlf;fk; 215/ J /03/10 tiu)
cj;ahd tPjp md;lu;rd; khb tPL 215/ K /01 njhlf;fk;
215/ W/10 tiu> vy;tpl;bfy khtj;ij (xw;iw ,yf;fk;
491 njhlf;fk; 655) ehtiy tPjp (ehuN`d;gpl;b -
ehtiy tPjp) (rfy ,yf;fq;fSk;) kw;Wk; ehty
tPjpapd; tPlikg;Gj; jpl;lk; (rfy ,yf;fq;fSk;)
me;jutj;j tPjp (,ul;il ,yf;fk; 02 - 30 tiu) fhypq;f
khtj;ij (rfy ,yf;fq;fSk;) fpUyg;gid khtj;ij
(FWf;F tPjp) (,ul;il ,yf;fk; G/94/3> 94/5 kw;Wk; 96
njhlf;fk; ,Wjp tiu) kw;Wk; nghy;N`d;nfhl tPjp
(fpUyg;gid ehuN`d;gpl;b tPjp) (xw;iw ,yf;fk; 21
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   41
tl;lhuj;jpd;  ngau; :  fpUyg;gid fpof;F

vy;iyfs;

tlf;Nf : vtupN`d ghij kw;Wk; tha;f;fhy;
fpof;Nf : Nuy;Nt vtdpA> fe;Njtj;j tPjp> `Pd;vy

kw;Wk; = [atu;jdGu Nfhl;Nl   khefu rig
vy;iy

njw;Nf : i`yty; tPjp> = [atu;jdGu Nfhl;Nl   kw;Wk;
nj`ptis-fy;fpir khefu rig vy;iyfs;>
ghkd;fil fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;
fpof;F kw;Wk; tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : ghkd;fil fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;
fpof;F kw;Wk; tlf;F vy;iyfs;> vl;kd;ld;
tPjpapy; fpof;F vy;iy> vl;kd; mLf;F khb
tPLfs; jtpu;e;j

njhlf;fk; 109 tiu kw;Wk; ,ul;il ,y 50 njhlf;fk;
104 tiu) myd; nkj;jpdpahuhk tPjp (rfy
,yf;fq;fSk;) 6 MtJ xOq;if (rfy ,yf;fq;fSk;)
fpUyg;gid Gifapuj tPjpapd; xU gFjp kw;Wk;
nghy;N`d;nfhl tPjp (fpUyg;gid ehuN`d;gpl;b
tPjp) (xw;iw ,yf;fk; 111 njhlf;fk; 159 tiu)

* vy;iy epu;zaj;jpDs; mike;Js;s KO epyg;gug;Gk;
cs;slq;fyhf

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
      cWg;gpdu;  vz;zpf;if : 01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

186 - fpUy fpuhk mYtyu; gpuptpd; xU gFjpf;Fupa Gifapuj
tPjpapd; xU gFjp> mtupN`d tPjp (rfy ,yf;fq;fSk;)

187 - fpUyg;gid fpuhk mYtyu; gpuptpd; xU gFjpf;Fupa
i`nyty; tPjp (mtprhtis tPjp) (xw;iw ,yf;fk; 205
njhlf;fk; ,Wjp tiu) fe;Njtj;j tPjp (xw;iw ,yf;fk;
139 njhlf;fk; 143 tiu kw;Wk; ,ul;il ,yf;fk; 120
njhlf;fk; 134) nghyN`d;nfhl tPjp (fpUyg;gid -
ehuN`d;gpl;b tPjp) (xw;iw ,yf;fk; 249 njhlf;fk; ,Wjp
tiu kw;Wk; ,ul;il ,y 266 njhlf;fk; ,Wjp tiu)
g{u;thuhk khtj;ij (fpUyg;gid - ENfnfhil tPjp)
(rfy ,yf;fq;fSk;) Nuy;Nt khtj;ij (xw;iw ,yf;fk;
103 njhlf;fk; 147 kw;Wk; ,ul;il ,yf;fk; 16/1 njhlf;fk;
40 tiu) u[tj;j nlu]; (rfy ,yf;fq;fSk;) rq;fNgh
gpNs]; (rfy ,yf;fq;fSk;) rPgy; khtj;ij (rfy
,yf;fq;fSk;) kw;Wk; 1tJ xOq;if (fpUyg;gid) (rfy
,yf;fq;fSk;) me;jutj;j tPjp (rfy xw;iw ,yf;fq;fSk;
kw;Wk; ,ul;il ,yf;fk; 32 - 46> 46/1) Njtpfh fhu;ld;];
(,yf;fkpy;iy) fpUyg;gid Gifapuj epiya tPjp
(xw;iw ,yf;fk; 3 njhlf;fk; ,Wjp tiu) Ef`tj;j
(rfy ,yf;fq;fSk;) nghy;N`d;nfhl tPjp (fpUyg;gid
- ehuN`d;gpl;b tPjp) (xw;iw  ,yf;fk; 161 - 247 kw;Wk;
,ul;il ,yf;fk; 120 - 264) kw;Wk; nghy;Nfd;nfhl nlu];
(rfy ,yf;fq;fSk;) ehf];tj;j tPjp (FZNkhy; tPjp)
(rfy ,yf;fq;fSk;) i`nyty; tPjp (xw;iw ,yf;fk; 125
- 203 tiuahd rfy ,yf;fq;fSk;)
(vl;kd;ld; khbtPlikg;G cl;gl)

* vy;iy epu;zaj;jpDs; mike;Js;s KO epyg;gug;Gk;
cs;slq;fyhf

9-108/ 1

vy;iyfs; cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;
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cs;~uhl;rp mjpfhu rigfs; Nju;jy;fs; fl;lisr; rl;lk; (262 Mk; mj;jpahak;)

3 , gpuptpd; fPohd fl;lis

(262 Mk; mj;jpahak;) cs;~uhl;rp mjpfhu rigfs; Nju;jy;fs; fl;lisr; rl;lj;jpd; 3 , gpuptpd; fPo; vd;dplk;
xg;gilf;fg;gl;Ls;s mjpfhuq;fspdJk;> jj;Jtq;fspdJk; gpufhuk;> ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; Fbaurpd; rdhjpgjp
ikj;jpupghy rpwpNrd Mfpa ehd;>  ,f;fl;lisg;gb ,q;F fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ml;ltizapy; Fwpj;Jiuf;fg;gLk; gpuNjrq;fs;
mf; fl;lisr; rl;lj;jpd; gzpfspd; nghUl;L Nkw;gb cs;~uhl;rp mjpfhu rigapd; MSifg; gpuNjrj;jpd; tl;lhuq;fshf
mikjy; Ntz;Lnkd fl;lisapLfpd;Nwd;.

ikj;jpupghy rpwpNrd>
rdhjpgjp.

rdhjpgjp nrayfk;>
nfhOk;G - 01>
2015> Xfj;J 12.

ml;ltiz

,y.  01 - nfhOk;G khtl;lk;
,y.  02 - nj`ptis - fy;fpir khefu rig

jdp cWg;gpdu; tl;lhuq;fspd; gy cWg;gpdu; tl;lhuq;fspd; cWg;gpdu; vz;zpf;if  - 29
vz;zpf;if  - 25 vz;zpf;if  - 02

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; : 01 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau; :  tpytpy cWg;gpdu;  vz;zpf;if  : 01

vy;iyfs;

tlf;Nf : nfhOk;G khefu rig vy;iyapYs;s fhy;tha;
fpof;Nf : Jl;LnfKD fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F

vy;iy
njw;Nf : fSNghtpy kw;Wk; `j;Nghjpa fpuhk mYtyu;

gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;
Nkw;Nf : = ruzq;fu fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F

vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   02
tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :  Jl;LnfKD

vy;iyfs;

tlf;Nf : nfhOk;G khefu rig vy;iy kw;Wk; =
[atu;j;jdGuf; Nfhl;Nl khefu rig vy;iy

fpof;Nf : nfh`_ty  fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F
vy;iy

njw;Nf : nfh`_ts  fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F
vy;iy

Nkw;Nf : fSNghtpy  fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F
kw;Wk; tlf;F vy;iyfs;> tpyty fpuhk mYtyu;
gpuptpd; fpof;F vy;iy

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

537 - tpytpy fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
cWg;gpdu;  vz;zpf;if  :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

537 A - Jl;LnfKD fpuhk mYtyu; gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   03
tl;lhuj;jpd;  ngau; :   nfh`_tiy

vy;iyfs;

tlf;Nf : = [atu;j;jdGu Nfhl;Nl   khefu rig  vy;iy
fpof;Nf : k`ufk efu rig  vy;iy
njw;Nf : nghuy];fKt efu rig vy;iy> nejpkhy fpuhk

mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy tiuahd
ntNtaha rJg;G epyk; kw;Wk; nejpkhy fpuhk
mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy

Nkw;Nf : nejpkhy fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy>
fSNghtpy  fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F
vy;iy> Jl;LnfKD  fpuhk mYtyu; gpuptpd;
njw;F kw;Wk;  fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   04
tl;lhuj;jpd;  ngau;  :  fSNghtpy

vy;iyfs;

tlf;Nf : `j;Nghjpa  fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F
vy;iy> tpyty fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F
vy;iy kw;Wk; Jl;LnfKD  fpuhk mYtyu;
gpuptpd; Nkw;F vy;iy

fpof;Nf : Jl;LnfKD kw;Wk; nfh`+ty fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; Nkw;F vy;iy

njw;Nf : nejpkhy kw;Wk; cj;ahda fpuhk mYtyu;
gpupTfspd;  tlf;F  vy;iyfs;

Nkw;Nf : fy;ty kw;Wk; `j;Nghjpa fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   05

tl;lhuj;jpd; ngau; :     ̀ j;Nghjpa

vy;iyfs;

tlf;Nf : = ruzq;fu fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F

vy;iy kw;Wk; tpytpy fpuhk mYtyu; gpuptpd;

njw;F vy;iy

fpof;Nf : fSNghtpy  fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F

vy;iy

njw;Nf : cj;ahda kw;Wk; fy;ty fpuhk mYtyu;

gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;> nghy;nfhl

fhy;tha;

Nkw;Nf : = ruzq;fu fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F

vy;iy.

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
cWg;gpdu;  vz;zpf;if  :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

537 B - nfh`+tiy fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
cWg;gpdu;  vz;zpf;if  :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

538  -  fSNghtpiy fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba

cWg;gpdu;  vz;zpf;if  :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

538 B - ̀ j;Nghjpa fpuhk mYtyu; gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   06

 tl;lhuj;jpd;  ngau; :  = ruzq;fu

vy;iyfs;

tlf;Nf : nfhOk;G khefu rig vy;iyia Fwpf;Fk;

fhy;tha;

fpof;Nf : tpyty fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy>

`j;Nghjpa  fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F

kw;Wk; Nkw;F vy;iy

njw;Nf : fy;ty  fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy

Nkw;Nf : nfhOk;G khefu rig vy;iyia Fwpf;Fk;

fhy;tha;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   07

tl;lhuj;jpd; ngau; :  nj`ptis Nkw;F

vy;iyfs;

tlf;Nf : nfhOk;G khefu  rig  vy;iy

fpof;Nf : nfhOk;G - fhyp tPjp> fy;ty kw;Wk; nj`ptis

fpof;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F

vy;iyfs;

njw;Nf : [ajpyf  fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy

Nkw;Nf : fiuNahuk;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; : 08

tl;lhuj;jpd; ngau; :  nj`ptis  fpof;F

vy;iyfs;

tlf;Nf : nfhOk;G  khefu rig vy;iy> = ruzq;fu>

`j;Nghjpa kw;Wk; fSNghtpy fpuhk mYtyu;

gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : cj;ahd  fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy

njw;Nf : ky;tj;ij kw;Wk; [ajpyf fpuhk mYtyu;

gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : nj`ptis Nkw;F  fpuhk mYtyu; gpuptpd;

fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
cWg;gpdu;  vz;zpf;if  :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

538 C - = ruzq;fu fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
cWg;gpdu;  vz;zpf;if  :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

540 A - nj`ptis Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba

cWg;gpdu;  vz;zpf;if  :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

538 A - fy;tiy fpuhk mYtyu; gpupT

540 - nj`ptis fpof;F fpuhk mYtyu; gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   09

tl;lhuj;jpd;  ngau; :   cj;ahda

 vy;iyfs;

tlf;Nf : `j;Nghjpa kw;Wk; fSNghtpy fpuhk mYtyu;

gpupTfspd;  njw;F vy;iyfs;> fSNghtpy fpuhk

mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iyapy; mike;Js;s

nghy;nfhl fhy;tha;

fpof;Nf : nejpkhy fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F

vy;iyapy; mike;Js;s nghy;nfhl fhy;tha;

njw;Nf : ft;lhd fpof;F kw;Wk; fufk;gpl;b fpuhk mYtyu;

gpupTfspd;  tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : ky;tj;j>nj`ptis fpof;F  kw;Wk; fy;ty fpuhk

mYtyu; gpupTfspd;  fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   10

tl;lhuj;jpd;  ngau; :   nejpkhiy

 vy;iyfs;

tlf;Nf : fSNghtpy kw;Wk; nfh`+ty fpuhk mYtyu;

gpupTfspd;  njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : nghuy];fKt efu rig vy;iy

njw;Nf : ft;lhd fpof;F kw;Wk; fufk;gpl;b  fpuhk

mYtyu; gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : cj;ahd  fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

tiuahd nghy;nfhl fhy;tha;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   11

tl;lhuj;jpd;  ngau; :  ft;lhd  fpof;F

 vy;iyfs;

tlf;Nf : cj;ahda kw;Wk; nejpkhy fpuhk mYtyu;

gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : nghuy];fKt efu rig vy;iy kw;Wk;  mj;jpba

tlf;F  fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy

njw;Nf : mj;jpba tlf;F kw;Wk; fl;LFWe;J tj;j fpuhk

mYtyu; gpupTfspd;  tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : ft;lhd tlf;F kw;Wk; fufk;gpl;ba fpuhk

mYtyu; gpupTfspd; fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba

cWg;gpdu;  vz;zpf;if  :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

536 A - cj;ahda fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba

cWg;gpdu;  vz;zpf;if  :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

536 - nejpkhiy fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba

cWg;gpdu;  vz;zpf;if  :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

539/42 B - ft;lhd fpof;F fpuhk mYtyu; gpupT
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tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba

cWg;gpdu;  vz;zpf;if  :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

539/42 - fufk;gpl;b fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba

cWg;gpdu;  vz;zpf;if  :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

539/42 A - ky;tj;ij fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba

cWg;gpdu;  vz;zpf;if  :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

540 B - [ajpyf fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   12

tl;lhuj;jpd;  ngau; :   fufk;gpl;b

 vy;iyfs;

tlf;Nf : ky;tj;j kw;Wk; cj;ahda fpuhk mYtyu;

gpupTfspd;  njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : ft;lhd fpof;F  fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F

vy;iy

njw;Nf : ft;lhd fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F

vy;iy

Nkw;Nf : nfhOk;G - fhyp tPjp>  fy;fpir  fpuhk mYtyu;

gpuptpd; fpof;F vy;iy> [ajpyf fpuhk mYtyu;

gpuptpd; njw;F kw;Wk; fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   13

tl;lhuj;jpd;  ngau; :   ky;tj;ij

vy;iyfs;

tlf;Nf : nj`ptis fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;

njw;F vy;iy

fpof;Nf : cj;ahd  fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy

njw;Nf : fufk;gpl;ba fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F

vy;iy

Nkw;Nf : [ajpyf fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

kw;Wk; nj`ptis fpof;F fpuhk mYtyu;

gpuptpd; njw;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   14

tl;lhuj;jpd;  ngau; :   nj`ptis efuk;

vy;iyfs;

tlf;Nf : nj`ptis Nkw;F kw;Wk; nj`ptis fpof;F

fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : ky;tj;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy

kw;Wk; nfhOk;G fhyp tPjp tiuahd fufk;gpl;ba

fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy

njw;Nf : fufk;gpl;b  fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy

kw;Wk; fy;fpir fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F

vy;iy

Nkw;Nf : fiuNahuk;
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   15

tl;lhuj;jpd;  ngau; :   fy;fpir

 vy;iyfs;

tlf;Nf : fiuNahu vjpuptPu tPjpapidr; re;jpf;Fk; ,lj;jpy;

,Ue;J nfhOk;G - fhyp tPjp tiuahd vjpuptPu

tPjp  kw;Wk; [ajpyf fpuhk mYtyu; gpuptpd;

njw;F vy;iy

fpof;Nf : vjpuptPu tPjp fhyp tPjpapidr; re;jpf;Fk; ,lj;jpy;

,Ue;J rKj;uh]d;d tPjpia re;jpf;Fk; ,lk;

tiu nfhOk;G - fhyp tPjp> fufk;gpl;b> ft;lhd

Nkw;F>  tl;lug;gy kw;Wk; tj;JKy;y fpuhk

mYtyu; gpupTfspd;  fpof;F vy;iyfs;

njw;Nf : nfhOk;G - fhyp tPjp rKj;uh]d;d tPjpia

re;jpf;Fk; ,lj;jpy; ,Ue;J rKj;u]d;d tPjp>

tpfhiu tPjpapd; fiuNahuk; tiu kw;Wk;

ntbfe;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy

Nkw;Nf : fiuNahuk;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   16
tl;lhuj;jpd;  ngau; :   Nkw;F ft;lhd

 vy;iyfs;

tlf;Nf : nfhOk;G - fhyp tPjpapidr; re;jpf;Fk; ,lj;jpy;

,Ue;J ft;lhd tPjp> ft;lhd mfd;w tPjpapidr;

re;jpf;Fk; ,lk; tiu kw;Wk;  fufk;gpl;ba fpuhk

mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy

fpof;Nf : ft;lhd tPjp> ft;lhd mfd;w tPjpapidr;

re;jpf;Fk; ,lj;jpy; ,Ue;J ft;lhd - mj;jpba tPjp>

mNgnrfu tPjpapidr; re;jpf;Fk; ,lk; tiu>

ft;lhd  fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F

vy;iy kw;Wk;  fl;LFWe;Jtj;j fpuhk mYtyu;

gpuptpd; tlf;F vy;iy

njw;Nf : ft;lhd - mj;jpba tPjp> mNgNrfu Gu

tPjpapidr; re;jpf;Fk; ,lj;jpy; ,Ue;J mNgNrfu

tPjp  njgh vyia re;jpf;Fk; ,lk; tiu>  njgh

vy gPup]; tPjp tiu kw;Wk; gPup]; tPjp nfhOk;G -

fhyp tPjp tiu kw;Wk; tl;lug;gy fpuhk mYtyu;

gpuptpd;  tlf;F vy;iy

Nkw;Nf : gPup]; tPjpapidr; re;jpf;Fk; ,lj;jpy; ,Ue;J

ft;lhd tPjpapidr; re;jpf;Fk; ,lk; tiu

nfhOk;G - fhyp tPjp kw;Wk; fy;fpir fpuhk

mYtyu; gpuptpd;  fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba

cWg;gpdu;  vz;zpf;if  :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

541 - fy;fpir fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba

cWg;gpdu;  vz;zpf;if  :  01

 cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

539/42/  C - Nkw;F ft;lhd fpuhk mYtyu; gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   17
tl;lhuj;jpd;  ngau; :   tlug;giy

vy;iyfs;

tlf;Nf : nfhOk;G - fhyp tPjpapd; gPup]; tPjpapidr;
re;jpf;Fk; ,lj;jpy; ,Ue;J gPup]; tPjpapd; njg;gh
fhy;tha; njhFjpapidr; re;jpf;Fk; ,lk; tiu
kw;Wk; ft;lhd Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;
njw;F vy;iy

fpof;Nf : gPup]; tPjpapd; njg;gh vyiar; re;jpf;Fk;
,lj;jpy; ,Ue;J njg;ghvy> mNgNrfu tPjp
[djh khtj;ijapidr; re;jpf;Fk; ,lk; tiu
kw;Wk; fl;LFWe;j fpuhk mYtyu; gpuptpd;
Nkw;F vy;iy

njw;Nf : mNgNrfu tPjp [djh khtj;ijapidr;
re;jpf;Fk; ,lj;jpy; ,Ue;J [djh khtj;ij> =
Fzuj;d khtj;ij> nfhOk;G - fhyp tPjp tiu
kw;Wk; tj;JKy;y fpuhk mYtyu; gpuptpd;
tlf;F vy;iy

Nkw;Nf : = Fzuj;d khtj;ijapidr; re;jpf;Fk;
,lj;jpy; ,Ue;J gPup]; tPjpapidr; re;jpf;Fk; ,lk;
tiu nfhOk;G - fhyp tPjp kw;Wk;  fy;fpir fpuhk
mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   18
tl;lhuj;jpd;  ngau; :  fl;LFWe;Jtj;ij

vy;iyfs;

tlf;Nf : tlug;giy fpuhk mYtyu;  gpuptpd; vy;iyapy;
,Ue;J [djh khtj;ij> mNgNrfu tPjp kw;Wk;
ft;lhd - mj;jpba tPjp gNlhtpl;l fhy;thia
re;jpf;Fk; ,lk; tiu kw;Wk; ft;lhd Nkw;F fpuhk
mYtyu; gpuptpd;  fpof;F vy;iy kw;Wk;
ft;lhd fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F
vy;iy

fpof;Nf : fl;LFUe;Jtj;j tPjp  cja khtj;ijapidr;
re;jpf;Fk; ,lj;jpy; ,Ue;J cja khtj;ij>
mj;Jy khtj;ij> gpuptid tPjp> = rl;B];]u
khtj;ij> N`d tPjp KjyhtJ xOq;ifapidr;
re;jpf;Fk; ,lk; tiu kw;Wk; mj;jpba njw;F
fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : mNgNrfu tPjp [djh khtj;ijiar; re;jpf;Fk;
,lj;jpypUe;J  [djh khtj;ij>  = Fzuj;d
khtj;ij nfhOk;G - fhyp tPjp tiu kw;Wk;
mj;jpba njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F
vy;iy kw;Wk; gpuptid fpuhk mYtyu;
gpuptpd;  tlf;F vy;iy

Nkw;Nf : N`d tPjp KjyhtJ xOq;ifapidr; re;jpf;Fk;
,lj;jpy; ,Ue;J KjyhtJ xOq;if nlk;g;su;];
tPjp tiuAk;> mjpypUe;J  `+Ojhnfhl tPjp
Clhf [djh khtj;ijapidr; re;jpf;Fk; ,lk;
tiu kw;Wk; tj;JKy;y kw;Wk; tl;lug;gy fpuhk
mYtyu; gpupTfspd;  fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
cWg;gpdu;  vz;zpf;if  :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

544 - tlug;giy fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
cWg;gpdu;  vz;zpf;if  :  02

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

545 / A - fl;LFWe;Jtj;ij fpuhk mYtyu; gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; : 19
tl;lhuj;jpd;  ngau; : mj;jpba tlf;F

 vy;iyfs;

tlf;Nf : mj;jpba gpujhd tPjp `+Nrjz;l ghyj;Jf;F
mUfhikapy; ,Ue;J Muk;gkhfp NtU]; fq;if
kw;Wk; ft;lhd fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;
njw;F kw;Wk; fpof;F vy;iyfs;> nghuy];fKt
efu rig vy;iy

fpof;Nf : nghuy];fKt efu rig vy;iya{lhf
ke;jpupKy;y tPjpapidr; re;jpf ;Fk; ,lk;
tiuahd NtU]; fq;if kw;Wk; nghyu];fKt
efu rig vy;iy

njw;Nf : NtU]; fq;if ke;jpupKy;y tPjpapidr; re;jpf;Fk;
,lj;jpy; ,Ue;J ke;jpupKy;y tPjpa{lhf mj;jpba
tPjp tiuAk;> mjpypUe;J [djh khtj;ij>
,uj;kyhid Njhl;l tPjp kw;Wk; nlk;gsu;];
tPjpapd; tl vy;iya{lhf KjyhtJ FWf;F
tPjpapidr; re;jpf;Fk; ,lk; tiu  kw;Wk; mj;jpba
njw;F fpuhk mYtyu;gpuptpd; tlf;F vy;iy

Nkw;Nf : nlk;g;su;]; tPjpapd; KjyhtJ FWf;Fj; njU
re;jpf;Fk; ,lj;jpy; ,Ue;J KjyhtJ FWf;F
xOq;ifapd; fpof;F vy;iya{lhf gNlhtpl;l
tha;f;fhy; njhFjp tiuAk;> gNlhtpl;l tha;f;fhy;
njhFjp Clhf ft;lhd tPjp tiuAk;> mjpypUe;J
ft;lhd tPjpa{lhf mj;jpba gpujhd tPjp tiu
Nkw;F vy;iy cl;gl;l ̀ +Nrjz;l ghyk; tiu
kw;Wk; fl;LFWe;Jtj;j fpuhk mYtyu; gpuptpd;
fpof;F vy;iy kw;Wk; ft;lhd fpof;F fpuhk
mYtyu; gpuptpd; njw;F kw;Wk; fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   20
tl;lhuj;jpd;  ngau; : mj;jpba njw;F

  vy;iyfs;

tlf;Nf : nlk;g ;su;]; tPjpapd; KjyhtJ FWf;F
tPjpapidr; re;jpf;Fk; ,lj;jpy; ,Ue;J nlk;g;su;];
tPjpapd; tlf;F vy;iyAk; ,uj;kyhid Njhl;l
tPjpapd; tlf;F vy;iyAk; [djh khtj;ijapd;
tlf;F vy;iya{lhf mj;jpba gpujhd tPjp tiu
kw;Wk; mjpypUe;J ke;jpupKy;y tPjp Clhf
Ntu]; fq;ifapidr; re;jpf;Fk; ,lk; tiu  kw;Wk;
mj;jpba fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy

fpof;Nf : ke;jpup Ky;y tPjp Ntu]; fq;ifiar; re;jpf;Fk;
,lj;jpy; ,Ue;J Ntu]; fq;ifa{lhf tpkhdg;gil
XLghij re;jpf;Fk; ,lk; tiu kw;Wk; nghuy];
fKit efu rig vy;iy kw;Wk; fe;jty fpuhk
mYtyu; gpuptpd;  tlf;F vy;iy

njw;Nf : NtU]; fq;if> tpkhdg;gilapd; XL ghij
re;jpf;Fk; ,lj;jpy; ,Ue;J tpkhd XLghij>
nrj;rpup gpNs]; kw;Wk; ,uz;lhtJ  xOq;if

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
cWg;gpdu;  vz;zpf;if  :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

543 - mj;jpba tlf;F fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
cWg;gpdu;  vz;zpf;if  :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

543/  B  - mj;jpba njw;F fpuhk mYtyu; gpupT
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tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
cWg;gpdu;  vz;zpf;if  :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

545 - gpuptid fpuhk mYtyu; gpupT

apd; njw;F vy;iy cl;gl nfhOk;G - fhyp tPjp
tiu  kw;Wk; fe;jnty fpuhk mYtyu; gpuptpd;
tlf;F vy;iy

Nkw;Nf : ,uz;lhtJ xOq;if nfhOk;G - fhyp
tPjpapidr; re;jpf;Fk; ,lj;jpy; ,Ue;J nfhOk;G
- fhyp tPjp fpof;F vy;iya{lhf nkypgd; re;jp
tiuAk;> nkypgd; re;jpapy; ,Ue;J = jk;khjhu
khtj;ij> muypa khtj;ij> mj;Jy khtj;ij
kw;Wk; cja khtj;ij tlf;F vy;iy cl;gl
FUe;Jtj;j tPjpa{lhf nlk;g;su;]; tPjp tiuahd
gFjp kw;Wk; uj;kyhid fpof;F kw;Wk; tp`hu
fpuhk mYtyu; gpupTfspd;  fpof;F vy;iyfs;>
gpuptid fpuhk mYtyu; gpuptpd;  njw;F kw;Wk;
fpof;F vy;iyfs; kw;Wk; fl;LFWe;jtj;j fpuhk
mYtyu; gpuptpd; njw;F kw;Wk; fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   21
tl;lhuj;jpd;  ngau; :   gpuptid

vy;iyfs;

tlf;Nf : nfhOk;G - fhyp tPjpapd; N`dtPjpapidr;

re;jpf ;Fk; ,lj;jpy; ,Ue;J N`d tPjp>

= rl;B];]u khtj;ij> gpupntdh tPjp mj;Jy

khtj;ijia re;jpf;Fk; ,lk; tiu kw;Wk;

tj;JKy;y kw;Wk; fl;LFWe;Jtj;ij fpuhk

mYtyu; gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : gpuptid tPjp mj;Jy khtj;ijapidr; re;jpf;Fk;

,lj;jpy; ,Ue;J mj;Jy khtj;ij kw;Wk; muypa

khtj;ij Clhf = jk;khjhu khtj;ijapidr;

re;jpf;Fk; ,lk; tiu kw;Wk;  mj;jpba njw;F

fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy

njw;Nf : = jk;khjhu khtj;ij muypa khtj;ijapidr;

re;jpf;Fk; ,lj;jpy; ,Ue;J nfhOk;G - fhyp

tPjpapidr; re;jpf;Fk; ,lk; tiu = jk;khjhu

khtj;ij kw;Wk; mj;jpba njw;F fpuhk mYtyu;

gpuptpd; Nkw;F vy;iy  kw;Wk; tp`hu fpuhk

mYtyu; gpuptpd;  fpof;F vy;iy

Nkw;Nf : = jk;khjhu khtj;ijapidr; re;jpf;Fk; ,lj;jpy;

,Ue;J N`d tPjpapidr; re;jpf;Fk; ,lk; tiu

nfhOk;G - fhyp tPjp> tp`hu kw;Wk; ntbfe;j

fpuhk mYtyu; gpupTfspd;  fpof;F vy;iyfs;

vy;iyfs; cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   22
tl;lhuj;jpd;  ngau; :   tj;JKy;y

vy;iyfs;

tlf;Nf : nfhOk;G - fhyp tPjpapd; = Fzuj;d khtj;ij
apidr; re;jpf;Fk; ,lj;jpy; ,Ue;J [djh khtj;ij
apidr; re;jpf;Fk; ,lk; tiu = Fzuj;d
khtj;ij  kw;Wk; tl;lug;gy fpuhk mYtyu;
gpuptpd; njw;F vy;iy

fpof;Nf : [djh khtj;ij `+Ojhnfhl tPjpapidr;
re;jpf;Fk; ,lj;jpy; ,Ue;J `+Ojhnfhl tPjp
nlk;gy;]; tPjp tiu kw;Wk; mjpypUe;J KjyhtJ
xOq;if N`d tPjp tiu  kw;Wk; fl;LFUe;Jtj;j
fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy

njw;Nf : KjyhtJ xOq;if re;jpf;Fk; ,lj;jpy; ,Ue;J
nfhOk;G - fhyp tPjp tiu N`d tPjp kw;Wk;
gpuptid  fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy

Nkw;Nf : N`d tPjpapidr; re;jpf;Fk; ,lj;jpy; =Fz
uj;d khtj;ijapidr; re;jpf;Fk; ,lk; tiu
nfhOk;G - fhyp tPjp tiu kw;Wk; ntbfe;j kw;Wk;
fy;fpir fpuhk mYtyu; gpupTfspd;  fpof;F
vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :  23

tl;lhuj;jpd;  ngau; :   ntbfe;ij

vy;iyfs;

tlf;Nf : fiuNahuj;jpypUe;J tpfhiu tPjp> rKj;uhrd;d

tPjp> nfhOk;G - fhyp tPjpapidr; re;jpf;Fk; ,lk;

tiu kw;Wk; fy;fpir fpuhk mYtyu; gpuptpd;

njw;F vy;iy

fpof;Nf : rKj;uhrd;d  tPjpapypUe;J re;jpf;Fk; ,lj;jpy;

,Ue;J Gdpj uPl;lh tPjpapidr; re;jpf;Fk; ,lk;

tiu nfhOk;G - fhyp tPjp> tj;JKy;y kw;Wk;

gpuptid  fpuhk mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F

vy;iyfs; kw;Wk; tpfhu fpuhk mYtyu; gpuptpd;

tlf;F vy;iy

njw;Nf : nfhOk;G - fhyp tPjp Gdpj uPl;lh tPjpapidr;

re;jpf;Fk; ,lj;jpy; ,Ue;J Gdpj uPl;lh tPjp>

,e;jpuN[hjp tPjp> = ju;khuhk tPjpapd;

fiuNahuk; tiu kw;Wk; tpfhu fpuhk mYtyu;

gpuptpd; tlf;F vy;iy

Nkw;Nf : fiuNahuk;

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
cWg;gpdu;  vz;zpf;if  :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

544/A - tj;JKy;y fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba

cWg;gpdu;  vz;zpf;if  :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

546 / A - ntbfe;ij fpuhk mYtyu; gpupT
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tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba

cWg;gpdu;  vz;zpf;if  :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

546 / B - tpfhu fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba

cWg;gpdu;  vz;zpf;if  :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

546 - ,uj;kyhid Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   24

tl;lhuj;jpd;  ngau;  :   tpfhu

vy;iyfs;

tlf;Nf : fiuNahuk; = ju;khuhk tPjpapidr; re;jpf;Fk;

,lj;jpy; ,Ue;J = ju;kuhk tPjp> ,e;jpuN[hjp

tPjp kw;Wk; Gdpj uPl;lh tPjp Clhf nfhOk;G -

fhyp tPjpia re;jpf;Fk; ,lk; tiu kw;Wk; ntbfe;j

fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F kw;Wk; fpof;F

vy;iyfs;

fpof;Nf : Gdpj uPl;lh tPjpapidr; re;jpf;Fk; ,lj;jpy; ,Ue;J

u[khtj;ijia re;jpf;Fk; tiu nfhOk;G - fhyp

tPjp  kw;Wk; gpuptid fpuhk mYtyu; gpuptpd;

Nkw;F kw;Wk; njw;F vy;iyfs;  kw;Wk; mj;jpba

njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy

njw;Nf : nfhOk;G - fhyp tPjp u[khtj;ijapidr; re;jpf;Fk;

,lj;jpy; ,Ue;J u[khtj;ij njw;F vy;iy> kPbay;

tPjp Nkw;F vy;iy> [aRkduhk tPjpapd; Nkw;F

vy;iy> rpy;t];jpup tPjpapd; njw;F vy;iyf;

fiuNahuk; tiu kw;Wk; ,uj;kyhid fpof;F

fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F kw;Wk; Nkw;F

vy;iyfs; kw;Wk;  ,uj;kyhid Nkw;F fpuhk

mYtyu; gpuptpd; tlf;Fvy;iy

Nkw;Nf : fiuNahuk;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   25

tl;lhuj;jpd;  ngau; :   ,uj;kyhid  Nkw;F

 vy;iyfs;

tlf;Nf : fiuNahuj;jpy; ,Ue;J rpy;t];jpup tPjpapd; njw;F

vy;iy> [aRkduhk tPjp Nkw;F vy;iy gq;fsh

tPjpapidr; re;jpf;Fk; ,lk; tiu kw;Wk; tpfhiu

fpuhk mYtyu;  gpuptpd; njw;F vy;iy

fpof;Nf : [aRkduhk tPjp  gq;fsh tPjpapidr; re;jpf;Fk;

,lj;jpy; ,Ue;J gq;fsh tPjp> v];. tPuNrd rpy;th

khtj;ij (fdj;ij tPjp) NghjpUf;fuhk

tPjpapidr; re;jpf ;Fk; ,lk; tiu kw;Wk;

,uj;kyhid fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;

Nkw;F vy;iy

njw;Nf : v];. tPuNrd rpy;th khtj;ij (fdj;ij tPjp)

NghjpUf;fhuk tPjpapidr; re;jpf;Fk; ,lj;jpy;

,Ue;J NghjpUf;fhuk tPjp fiuNahuk; tiu

kw;Wk; nkhul;Lit khefu rig vy;iy

Nkw;Nf : fiuNahuk;
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   26
tl;lhuj;jpd;  ngau; :   ,uj;kyhid  fpof;F

 vy;iyfs;

tlf;Nf : [aRkdhuhk tPjp kPbay; tPjpapidr; re;jpf;Fk;
,lj;jpy; ,Ue;J kPbay; tPjp Nkw;F vy;iy>
u[khtj;ij njw;F vy;iy nfhOk;G - fhyp
tPjpapidr; re;jpf;Fk; ,lk; tiu kw;Wk; tpfhiu
kw;Wk; mj;jpba njw;F fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : u[khtj;ijapidr; re;jpf;Fk; ,lj;jpy; ,Ue;J
nghUg;gd tPjp re;jpf;Fk; ,lk; tiu nfhOk;G -
fhyp tPjp kw;Wk; fe;jty fpuhk mYtyu; gpuptpd;
Nkw;F vy;iy

njw;Nf : nfhOk;G - fhyp tPjpapidr; re;jpf;Fk; ,lj;jpy;
,Ue;J v];. tPuNrd rpy;th khtj;ij (fdj;ij
tPjp) re;jpf;Fk; ,lk; tiu fy;jKy;y tPjp kw;Wk;
nkhul;Lt khefu rig vy;iy

Nkw;Nf : v];. tPuNrd rpy;th khtj;ij (fdj;ij tPjp)
gq;fsh tPjp  [aRkdhuhk tPjpapidr; re;jpf;Fk;
,lk; tiu  kw;Wk; ,uj;kyhid Nkw;F fpuhk
mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy kw;Wk; tpfhu
fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   27
tl;lhuj;jpd;  ngau; :  fe;jtiy

  vy;iyfs;

tlf;Nf : nfhOk;G - fhyp tPjp re;jpf;Fk; ,lj;jpy; ,Ue;J

,uz;lhtJ xOq;ifapd;  njw;F vy;iy> nrj;rpup

gpNs]; kw;Wk; tpkhdg; gilapd; XLghij

NtU]; fq;if  tiu  kw;Wk; mj;jpba njw;F fpuhk

mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy

fpof;Nf : NtU]; fq;if nghUg;gd ghyk; tiu kw;Wk;

nghuy];fKt efu rig vy;iy

njw;Nf : nghUg;gd tPjp NtU]; fq;ifiar; re;jpf;Fk;

,lj;jpy; ,Ue;J nfhOk;G - fhyp tPjpapidr;

re;jpf;Fk; ,lk; tiu  kw;Wk; nkhul;Lit khefu

rig vy;iy kw;Wk; ,uj;kyhid  fpof;F fpuhk

mYtyu; gpuptpd;  fpof;F vy;iy

Nkw;Nf : nghUg;gd tPjp re;jpf;Fk; ,lj;jpy; ,Ue;J

,uz;lhtJ xOq;if tiu nfhOk;G - fhyp tPjp

kw;Wk;  ,uj;kyhid fpof;F fpuhk mYtyu;

gpuptpd; fpof;F vy;iy kw;Wk; mj;jpba njw;F

fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F kw;Wk;> fpof;F

vy;iyfs;

9-108/ 2

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
cWg;gpdu;  vz;zpf;if  :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

546 / C - ,uj;kyhid fpof;F fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
cWg;gpdu;  vz;zpf;if  :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

543/ A - fe;jtiy fpuhk mYtyu; gpupT
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vy;iyfs;

tlf;Nf : `Pd; vy> ntypf;fil fpuhk mYtyu; gpuptpd;

Nkw;F kw;Wk; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : `Pd; vy mUNzhja khtj;ij re;jpf;Fk;

Kidapy; ,Ue;J `Pd; vy> mUNzhja

khtj;ij> xNgNrfuGu tPjp> ntypf;fil tlf;F

fpuhk mYtyu; gpupit re;jpf ;Fk; Kid

tiuahd vy;iy> ntypf;fil tlf;F fpuhk

mYtyu; gpuptpd; Nkw;F kw;Wk; njw;F vy;iyfs;

njw;Nf : xNgNrfuGu tPjp Nfhl;Nl   tPjpAld; njhlu;GgLk;

Kidapy; ,Ue;J `Pd; vy kw;Wk; mjDld;

njhlu;Ggl;l Kid tiuahd Nfhl;Nl   tPjp>

ntypf;fil Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F

kw;Wk; njw;F vy;iyfs;> ntypf;fil tlf;F fpuhk

mYtyu; gpuptpd;  tlf;F vy;iy

Nkw;Nf : nfhOk;G khefu rig vy;iy

cs;~uhl;rp mjpfhu rigfs; Nju;jy;fs; fl;lisr; rl;lk; (262 Mk; mj;jpahak;)

3 , gpuptpd; fPohd fl;lis

(262 Mk; mj;jpahak;) cs;~uhl;rp mjpfhu rigfs; Nju;jy;fs; fl;lisr; rl;lj;jpd; 3 , gpuptpd; fPo; vd;dplk;
xg;gilf;fg;gl;Ls;s mjpfhuq;fspdJk;> jj;Jtq;fspdJk; gpufhuk;> ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; Fbaurpd; rdhjpgjp
ikj;jpupghy rpwpNrd Mfpa ehd;>  ,f;fl;lisg;gb ,q;F fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ml;ltizapy; Fwpj;Jiuf;fg;gLk; gpuNjrq;fs;
mf; fl;lisr; rl;lj;jpd; gzpfspd; nghUl;L Nkw;gb cs;~uhl;rp mjpfhu rigapd; MSifg; gpuNjrj;jpd; tl;lhuq;fshf
mikjy; Ntz;Lnkd fl;lisapLfpd;Nwd;.

ikj;jpupghy rpwpNrd>
rdhjpgjp.

rdhjpgjp nrayfk;>
nfhOk;G - 01>
2015> Xfj;J 12.

ml;ltiz

,y.  01 - nfhOk;G khtl;lk;
,y.  03 - = [atu;jdGu Nfhl;il khefu rig

jdp cWg;gpdu; tl;lhuq;fspd; gy cWg;gpdu; tl;lhuq;fspd; cWg;gpdu; vz;zpf;if - 21
vz;zpf;if - 15 vz;zpf;if - 03

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; : 01 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau; :  xNgNrfuGu cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  02

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

514/ C - xNgNrfuGu  fpuhk mYtyu; gpupT



39 AI fldgi : (I) fPoh - Y%S ,xld m%cd;dka;%sl iudcjd§ ckrcfha w;s jsfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21
gFjp I : njhFjp (I) - ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; FbauR tu;j;jkhdg; gj;jpupif - mjp tpNr\khdJ - 2015.08.21

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   02
tl;lhuj;jpd; ngau; :  nkhuf];Ky;y

vy;iyfs;

tlf;Nf : P̀d; vy kw;Wk; nfhyd;dhit  efu rig vy;iy
fpof;Nf : `Pd; vy> a{. N[. ngu;dhe;J khtj;ij kw;Wk;

mjDld; njhlu;Ggl;l  Kidapy; ,Ue;J a{.N[.
ngu;dhe;J khtj;ij kw;Wk; Nfhl;Nl   tPjpAld;
njhlu;GgLk;  Kidtiuahd uh[fpupa tPjp
kw;Wk; ntypf;fil fpof;F fpuhk mYtyu;
gpuptpd; Nkw;F vy;iy

njw;Nf : uh[fpupa tPjpAk; Nfhl;Nl   tPjpAk; njhlu;GgLk;
Kidapy; ,Ue;J xNgNrfu tPjpapidr; re;jpf;Fk;
Kid tiu Nfhl;Nl   tPjp> uh[fpupa kw;Wk;
ntypf;fil tlf;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
tlf;F vy;iyfs; kw;Wk; xNgNrfu Gu fpuhk
mYtyu; gpuptpd; fpof;F kw;Wk; tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : xNgNrfuGu fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F
kw;Wk; tlf;F  vy;iyfs;> `Pd; vy kw;Wk;
nfhOk;G  khefu rig vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   03
tl;lhuj;jpd;  ngau; :   ntypfil kj;jp

 vy;iyfs;

tlf;Nf : nfhyd;dhit fhy;tha;> nfhyd;dhit efu

rig vy;iy> nfhl;bfhtj;j Ky;Nyupaht

gpuNjr  rig vy;iy kw;Wk;  fLtiy khefu rig

vy;iy

fpof;Nf : uh[fpupa fpuhk mYtyu; gpuptpidr; re;jpf;Fk;

Kid tiuahd nfhyd;dhit fhy;tha;>

nfhl;bfhtj;j Ky;Nyupaht  gpuNjr  rig

vy;iy kw;Wk;  fLtiy khefu rig vy;iy

njw;Nf : fLtiy khefu  rig vy;iy> vJy;Nfhl;Nl

kw;Wk; vJy;Nfhl;Nl   Nkw;F fpuhk mYtyu;

gpupTfspd;  tlf;F vy;iyfs;> uh[fpupa fpuhk

mYtyu; gpuptpd; fpof;F kw;Wk; tlf;F  vy;iyfs;

Nkw;Nf : uh[fpupa fpuhk mYtyu; gpuptpd; vy;iy

uh[fpupa tPjpAld; njhlu;GgLk;  Kidapy;

,Ue;J uh[fpupa tPjp> a{.[P.ngu;dhe;J khtj;ij

Clhf nfhyd;dhit fhy;tha; kw;Wk;

ntypf;fil Nkw;F  fpuhk mYtyu;  gpuptpd;

fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
     cWg;gpdu;  vz;zpf;if : 01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

514/ A -  ntypf;fil Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
     cWg;gpdu; vz;zpf;if : 01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

 514 - ntypf;fil  fpof;F fpuhk mYtyu; gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   04

tl;lhuj;jpd;  ngau; :  uh[fpupa

vy;iyfs;

tlf;Nf : ntypf;fil Nkw;F kw;Wk; ntypf;fil fpof;F

fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F vy;iyfs; >

= [atu;jdGu khtj;ij kw;Wk; Nfhl;Nl tPjp

fpof;Nf : ntypf;fil fpof;F fpuhk mYtyu; gpupT

njhlf;fk;  nfh];tj;j fpuhk mYtyu; gpuptpidr;

re;jpf;Fk; Kid tiuahd nfhyd;dhitf;

fhy;tha;> vJy;Nfhl;Nl    kw;Wk;  vJy;Nfhl;Nl

Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F kw;Wk;

Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : nfhyd;dhitf; fhy;tha;> ehtiy tPjp kw;Wk;

rdhjpgjpf; fy;Y}up khtj;ijAld; njhlu;GgLk;

Kid tiuahd ̀ Pd; vy> vJy;Nfhl;Nl   Nkw;F

fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy kw;Wk;

nfh];tj;ij fpuhk mYtyu; gpuptpd;  tlf;F

vy;iy

Nkw;Nf : rdhjpgjpf; fy;Y}up khtj;ij> ntypf;fil fpof;F

fpuhk mYtyu; gpupT kw;Wk; mjDld;

njhlu;Ggl;l Kid tiuahd ruz khtj;ij

kw;Wk; ntypf;fil tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;

fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   05

tl;lhuj;jpd; ngau; :  gz;lhuehaf;fGu

vy;iyfs;

tlf;Nf : nfhOk;G khefu rig vy;iy> nfhOk;G khefu

rig vy;iyapy; ,Ue;J ruz khtj;ijAld;

njhlu;Ggl;l Kid tiuahd Nfhl;Nl   tPjp>

xNgNrfuGu kw;Wk; ntypf;fil Nkw;F fpuhk

mYtyu; gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : ruz khtj;ij> rdhjpgjp tpj;jpahya khtj;ij>

P̀d; vy kw;Wk; uh[fpupa fpuhk mYtyu; gpuptpd;

Nkw;F vy;iy

njw;Nf : rdhjpgjp tpj ;jpahya khtj;ij  kw;Wk;

`Pd; vy re;jpf;Fk; ,lj;jpypUe;J `Pd; vy

neLNt nfhOk;G khefu rig vy;iy tiu

Nkw;Nf : njkl;lnfhl fhy;tha;  kw;Wk; nfhOk;G khefu

rig vy;iy

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba

     cWg;gpdu;  vz;zpf;if : 01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

514/ B  - uh[fpupa fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba

     cWg;gpdu;  vz;zpf;if : 01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

514/ D - ntypf;fil tlf;F  fpuhk mYtyu; gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   06
tl;lhuj;jpd;  ngau; :  ehtiy Nkw;F

 vy;iyfs;

tlf;Nf : nfhOk;G khefu rig vy;iyapy; ,Ue;J ehtiy
tPjpapidr; re;jpf;Fk; Kid tiuahd ̀ Pd; vy
njw;F fiu> ntypf;fil tlf;F  kw;Wk; uh[fpupa
fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : uh[fpupa fpuhk mYtyu; gpupT kw;Wk; ehtiy
Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupTld; njhlu;GgLk;
Kidapy; ,Ue;J  05 MtJ xOq;ifia re;jpf;Fk;
Kid tiu ehtiy tPjpapd; fpof;F vy;iy

 njw;Nf : ehtiy tPjp 5 MtJ xOq;if kw;Wk; mjDld;
njhlu;G gl;l Kidapy; ,Ue;J 5 MtJ xOq;if>
gioa ehtiy tPjp> Nrdhehaf;f khtj;ij>
ehtiy tPjp kw;Wk; ̀ Pd; vy  kw;Wk;  ENfnfhl
Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;  tlf;F vy;iy

Nkw;Nf : P̀d; vy  fpof;F fiu kw;Wk; nfhOk;G khefu rig
vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   07
tl;lhuj;jpd; ngau; :  nfh];tj;ij

vy;iyfs;

tlf;Nf : P̀d; vy  kw;Wk; uh[fpupa fpuhk mYtyu; gpuptpd;
njw;F vy;iy

fpof;Nf : `Pd; vy> mj;Jy;Nfhl;Nl   Nkw;F fpuhk Nritg;
gpuptpd; Nkw;F vy;iy kw;Wk;  gpl;lNfhl;Nl Nkw;F
fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy

njw;Nf : rJg;G epyk; Clhf ghlrhiy xOq;if> ehtiy
tPjpAld; njhlu;GgLk; Kid tiu ghlrhiy
xOq;if> gpl;lNfhl;Nl   Nkw;F  fpuhk mYtyu;
gpuptpd;  kw;Wk; ehtiy fpof;F fpuhk mYtyu;
gpuptpd; tlf;F vy;iy

Nkw;Nf :  ghlrhiy xOq;if kw;Wk; ehtiy tPjp
njhlu;GgLk; KidapypUe;J  `Pd; vy
njhlu;GgLk;  Kid  tiu ehtiy tPjp

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
     cWg;gpdu; vz;zpf;if : 01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

520 - ehtiy  Nkw;F  fpuhk mYtyu; gpupT
520 - A - nfh];tj;ij fpuhk mYtyu; gpuptpd; xU gFjp

[ehtiy tPjp - 2tJ xOq;if kw;Wk; ehtiy tPjp (xU
gFjp)]

520- B ehtiy fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;  xU gFjp
[ 05  MtJ xOq;if (xU gFjp)> 8 tJ xOq;if> ehtiy
tPjp (xU gFjp)> gioa tPjp> = QhNde;jpu tPjp> gioa
tPjp> 01 tJ  xOq;if> Nrdhehaf;f khtj;ij> efu rig
,y;yq;fs; kw;Wk; gd;ry tPjp]

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
     cWg;gpdu;  vz;zpf;if : 01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

520 A - nfh];tj;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; xU gFjp
[ uztpUyq;fh gpughj; FNu khtj;ij (nfh];tj;ij
tPjp xU gFjp) ehtiy tPjp (xU gFjp)> ehtiy tPjp - 03
Mk; xOq;if> nfh];tj;ij tPjp - 4 Mk; xOq;if
Rtu;zjprp gpNs];> FzNrfu cj;ahda> ghlrhiy
khtj;ij (xU gFjp) ghlrhiy xOq;if> nky;tj;ij
tPjp> uztpUyq;fh gpughj;FNu khtj;ij (nfh];tj;ij
tPjp) (xU gFjp) nfh];tj;j tPjp - 01tJ xOq;if>
nfh];tj;ij tPjp - 02  MtJ xOq;if> mj;jk; epthr
kw;Wk; ehtiy tPjp (xU gFjp)]
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   08
tl;lhuj;jpd; ngau; :   vJy;Nfhl;Nl

vy;iyfs;

tlf;Nf : jpatd;d Xah> uh[fpupa kw;Wk; ntypf;fil
fpof;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F kw;Wk;
fpof;F  vy;iyfs;> fLtiy  khefu rig vy;iy

fpof;Nf : fLtiy  khefu rig vy;iy
njw;Nf : fLtiy  khefu rig vy;iy epg;nghd; tPjpAld;

njhlu;GgLk;  Kidapy; ,Ue;J epg;nghd; tPjp>
02 MtJ xOq;if> Fztu;jd khtj;ij kw;Wk;
rJg;G epyk; ClhfTs;s vy;iy> gpl;lNfhl;Nl
fpof;F kw;Wk;  gpl;lNfhl;Nl fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;> gpl;lNfhl;Nl   Nkw;F
fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F kw;Wk; tlf;F
vy;iyfs;

Nkw;Nf : `Pd; vy> gpl;lNfhl;Nl   Nkw;F fpuhk mYtyu;
gpuptpd; fpof;F kw;Wk; tlf;F vy;iyfs;>
nfh];tj;ij  fpuhk mYtyu; gpuptpd;  fpof;F
vy;iy> uh[fpupa fpuhk mYtyu;  gpuptpd; njw;F
kw;Wk; fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   09
tl;lhuj;jpd;  ngau;  :   gpl;lNfhl;Nl  fpof;F

vy;iyfs;

tlf;Nf : rJg;G epyk;> epg;nghd; tPjp> 02 MtJ xOq;if>
Fztu;jd  khtj;ij  kw;Wk; rJg;Gepyk; Clhd
vy;iy> vJy;Nfhl;Nl  fpuhk mYtyu; gpuptpd;
njw;F vy;iy kw;Wk; fLtiy  khefu rigapd;
vy;iy

fpof;Nf : fLtiy  khefu rig vy;iy kw;Wk; k`ufk efu
rig vy;iy

njw;Nf : jytj;Jf;nfhl tPjp kw;Wk; gpl;lNfhl;Nl fpuhk
mYtyu; gpuptpidr; re;jpf;Fk; Kid tiu
k`ufk efu rig vy;iy

Nkw;Nf : gpl;lNfhl;Nl fpuhk mYtyu; gpupT fpof;F vy;iy
kw;Wk; vj;Jy;Nfhl;Nl    fpuhk mYtyu; gpuptpd;
njw;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   10
tl;lhuj;jpd;  ngau;  :   gpl;lNfhl;Nl

vy;iyfs;

tlf;Nf : gpl;lNfhl;Nl Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;
fpof;F vy;iy> mj;Jy;Nfhl;Nl   Nkw;F kw;Wk;
vJy;Nfhl;Nl   fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F
vy;iyfs;

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
     cWg;gpdu;  vz;zpf;if : 02

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

521 - vJy;Nfhl;il fpuhk mYtyu; gpupT
521/ A - vJy;Nfhl;il Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
     cWg;gpdu; vz;zpf;if : 01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

522 A - gpl;lNfhl;il fpof;F fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
     cWg;gpdu; vz;zpf;if : 01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

522/ B  - gpl;lNfhl;il fpuhk mYtyu; gpupT
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fpof;Nf : gpl;lNfhl;Nl fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;
Nkw;F vy;iy

njw;Nf : k`ufk efu rig vy;iy kw;Wk;  ghnfhl  fpof;F
fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy

Nkw;Nf : gpl;lNfhl;Nl    Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;
njw;F kw;Wk; fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   11
tl;lhuj;jpd;  ngau; :   gpl;lNfhl;Nl   Nkw;F

vy;iyfs;

tlf;Nf : P̀d; vy> Fztu;jd khtj;ij>  ehtiy fpof;F

fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy>

nfh];tj;ij fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F

vy;iy> vj;Jy;Nfhl;Nl   Nkw;F fpuhk mYtyu;

gpuptpd;  Nkw;F kw;Wk; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : vj;Jy;Nfhl;Nl   Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;

Nkw;F kw;Wk; njw;F vy;iyfs;> gpl;lNfhl;Nl fpuhk

mYtyu; gpuptpd; tlf;F kw;Wk; Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : = ehftpfhiu tPjp> Mde;j ghypfh khtj;ij

kw;Wk; rJg;G epyk;> gpl;lNfhl;Nl    fpuhk mYtyu;

gpuptpd; tlf;F kw;Wk; Nkw;F vy;iyfs;> ghnfhil

fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;  tlf;F vy;iy

Nkw;Nf : rJg;G epyk; `Pd; vy njhlu;GgLk; Kidapy;

,Ue;J  mj;Jy;Nfhl;Nl Nkw;F fpuhk mYtyu;

gpuptpidr; re;jpf;Fk; Kid tiuahd ̀ Pd; vy>

ghnfhl fpuhk mYtyu; gpuptpd;  fpof;F kw;Wk;

tlf;F vy;iyfs;> ehtiy  fpof;F fpuhk mYtyu;

gpuptpd; fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
     cWg;gpdu; vz;zpf;if : 01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

522 - gpl;lNfhl;il Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupT

vy;iyfs; cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; : 12
tl;lhuj;jpd;  ngau; :   ehtiy  fpof;F

vy;iyfs;

tlf;Nf : ehtiy tPjp ghlrhiy khtj;ij njhlu;GgLk;
Kidapy; ,Ue;J ̀ Pd; vy njhlu;GgLk;  Kid
tiuahd ghlrhiy khtj;ijapd; tlf;F vy;iy>
ehtiy   Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;  fpof;F
vy;iy  kw;Wk; nfh];tj;ij fpuhk mYtyu;
gpuptpd; njw;F vy;iy

fpof;Nf : `Pd; vy  Nkw;F vy;iy> gpl;lNfhl;Nl   Nkw;F
kw;Wk; ghnfhil  fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
tlf;F kw;Wk; Nkw;F  vy;iyfs;

njw;Nf : P̀d; vy  tlf;F vy;iy>  ghnfhl fpuhk mYtyu;
gpuptpd; Nkw;F vy;iy kw;Wk; ENfnfhil Nkw;F
fpuhk mYtyu; gpuptpd;  tlf;F  vy;iy

Nkw;Nf : `Pd; vy ehtiy tPjp njhlu;GgLk; Kidapy;
,Ue;J ehtiy tPjp fpof;F vy;iy> Nrdhehaf;f
khtj;ij njw;F vy;iy> gioa ehtiy tPjp> 5tJ
xOq;if> ehtiy tPjpapd; tlf;F vy;iy>
ghlrhiy khtj;ijAld; njhlu;GgLk; Kid
tiu kw;Wk; ehtiy Nkw;F fpuhk mYtyu;
gpuptpd; fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :  13
tl;lhuj;jpd;  ngau; :   ENfnfhil Nkw;F

vy;iyfs;

tlf;Nf : `Pd; vy njw;F vy;iy> ehtiy Nkw;F fpuhk

mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy  kw;Wk;     ehtiy

fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy

fpof;Nf : jpatd;d Xah> ghnfhl fpuhk mYtyu; gpuptpd;

Nkw;F vy;iy kw;Wk;  ENfnfhil  fpuhk mYtyu;

gpuptpd;  Nkw;F vy;iy

njw;Nf : ENfnfhil fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F

vy;iy kw;Wk; nj`ptis fy;fpir khefu rig

vy;iy

Nkw;Nf : nfhOk;G khefu rig vy;iy

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
     cWg;gpdu;  vz;zpf;if : 01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

520 - B ehtiy fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; xU gFjp
[5 tJ xOq;if (xU gFjp) 8 tJ xOq;if> ehtiy tPjp
(xU gFjp)> gioa tPjp> = QhNde;jpu tPjp> gioa tPjp>
01 Mk; xOq;if> Nrdhehaf;f khtj;ij> efu rig
,y;yq;fs;> gd;riy tPjp> 4 tJ xOq;if> 5 tJ xOq;if>
ehtiy tPjp (xU gFjp)> Uj;upNfh khtj;ij> gioa tPjp>
ghlrhiy khtj;ij> ghlrhiy xOq;if kw;Wk; muypa
cj;ahda]

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
     cWg;gpdu;  vz;zpf;if : 01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

519 - B ENfnfhil Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; xU gFjp

[my;gl; ngNuuh khtj;ij> fe;jtj;j xOq;if> fe;jtj;j

tPjp (xU gFjp) ee;jh khtj;ij> ehtiy tPjp (xU gFjp)

kfnrd; khtj;ij> tpN[tu;jduhk tPjp> Gifapuj

epiya tPjp (xU gFjp)> ehtiy tPjp (xU gFjp)> rpwp

[aRe;ju khtj;ij> tp[agh khtj;ij> fe;jtj;ij tPjp

(xU gFjp)> rurtp cj;ahda> ehtiy tPjp (xU gFjp)>

fu;ld; ghlrhiy tPjp> fe;jtj;ij tPjp (xU gFjp)> ee;jh

khtj;ij (xU gFjp)> fpUyg;gid tPjp> ehtiy tPjp

(xU gFjp)> Gifapuj khtj;ij (xU gFjp)> &grpq;f

khtj;ij> 1 tJ xOq;if kw;Wk; vy;tpd; gpNs]; kw;Wk;

Gifapuj khtj;ij> (i`nyty; tPjp)]
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :   14

tl;lhuj;jpd;  ngau; :   ghnfhil  tlf;F

vy;iyfs;

tlf;Nf : ehtiy fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F

kw;Wk; fpof;F  vy;iyfs;> ̀ Pd; vy> gpl;lNfhl;Nl

Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F kw;Wk;

njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : gpl;lNfhl;Nl Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F

kw;Wk; njw;F vy;iyfs;> gpl;lNfhl;Nl  fpuhk

mYtyu; gpuptpd; njw;F  vy;iy kw;Wk; k`ufk

efu rig vy;iy

njw;Nf : ];nld;yp jpyfuj;d khtj;ij> [akq;fy tPjp>

Njthy tPjp kw;Wk; ghnfhl tPjp

Nkw;Nf : ENfnfhl fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F kw;Wk;

tlf;F vy;iyfs;> jpatd;d Xah> ENfnfhl

Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy>

ehtiy fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F

kw;Wk; fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   15

tl;lhuj;jpd;  ngau; :   fq;nfhltpy fpof;F

vy;iyfs;

tlf;Nf : k`ufk efu rig vy;iy

fpof;Nf : k`ufk efu rig vy;iy

njw;Nf : k`ufk efu rig vy;iy

Nkw;Nf : k`ufk efu rig vy;iy> fq;nfhltpy tlf;F

fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy kw;Wk;

gq;fpuptj;ij tPjpia re;jpf;Fk; KidapypUe;J

gq;fpuptj;ij tPjp neLNt gq;fpuptj;ij

xOq;ifia re;jpf ;Fk; Kid tiu>

mt;tplj;jpypUe;J  gq;fpuptj;ij xOq;if kw;Wk;

N[h];Nty; gpNs];

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba

     cWg;gpdu;  vz;zpf;if : 01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

519 - ENfnfhil fpuhk mYtyu; gpuptpd; xU gFjp

[ ghnfhl tPjp (xU gFjp) kw;Wk; 8 tJ xOq;if (xU gFjp)]
519 – A - ghnfhl fpuhk mYtyu; gpupT

519 - C - ghnfhl  fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; xU gFjp

Nfhl;il tPjp (xU gFjp) ]

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba

     cWg;gpdu; vz;zpf;if : 02

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

526 - C - fq;nfhltpy fpof;F fpuhk mYtyu; gpupT

526 - A - fq;nfhltpy njw;F fpuhk mYtyu; gpupT

 i`nyty; tPjp (xU gFjp)> i`nyty; tpjp - 01 Mk;

xOq;if fdj;ij tPjp> Gifapuj epiya tPjp (xU gFjp)

Gifapuj epiya tPjp - 01 Mk; xOq;if> = Nrhuj

khtj;ij> tdhj tPjp> tpN[uhk xOq;if> tpN[uhk tPjp

(xU gFjp) nfhl;lht tPjp> nfhl;lht tPjp - 01 Mk;

xOq;if (xU gFjp)> nfhl;lht tPjp - 02 Mk; xOq;if>

gq;fpuptj;j tPjp (xU gFjp) gq;fpuptj;ij tPjp (xU

gFjp)>  gq;fpuptj;ij tPjp - 1 tJ xOq;if>

gq;fpuptj;ij tPjp - 02 tJ xOq;if> N[h];Nty; gpNs];

(xU gFjp) - 1 tJ xOq;if> re;jhdk;gpl;ba tPjp (xU

gFjp)  4/2 - 14 tiu ,ul;il ,yf;fk;  70 - 127 tiu rfy

16 - 64/26 tiuahd ,ul;il ,yf;fk;)> Gifapuj tPjp -

1tJ xOq;if (111/A - 15 tiu xw;iw  ,yf;fk; 17 - 75

3 tiuahd xw;iw ,yf;fk;> rl;l tpNuhj ,y;yq;fs; >

24 - 24 A tiuahd ,ul;il ,yf;fq;fs;) kw;Wk;

Gifapuj tPjp
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; : 16
tl;lhuj;jpd;  ngau; :  ghnfhil njw;F

vy;iyfs;

tlf;Nf : ENfnfhl fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F kw;Wk;
fpof;F vy;iyfs;> ghnfhl fpuhk mYtyu;
gpuptpd; njw;F vy;iy Nfhl;Nl   tPjpia re;jpf;Fk;
Kid tiu kw;Wk; mt;tplj;jpypUe;J Jiz tPjp
neLNt KjyhtJ xOq;ifapd;  ,Wjp tiu

fpof;Nf : k`ufk efu rig vy;iy>  fq;nfhltpy fpof;F
fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy>
fq;nfhltpy njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;
tlf;F kw;Wk; Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : ENfnfhl fpuhk mYtyu; gpuptpd; vy;iyAld;
njhlu;GgLk; Kid tiuahd gioa nf];Ngt
tPjp> fq;nfhl tpy njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;
tlf;F kw;Wk; Nkw;F vy;iyfs;> fq;nfhltpy
tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F kw;Wk;
tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : fq;nfhltpy tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;
fpof;F kw;Wk; tlf;F vy;iyfs;> ENfnfhl fpuhk
mYtyu; gpuptpd; njw;F kw;Wk; fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :   17
tl;lhuj;jpd;  ngau;  :   ENfnfhil fpof;F

vy;iyfs;

tlf;Nf : ENfnfhl Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F
vy;iy kw;Wk; ghnfhl  tPjpia re;jpf;Fk; Kid
tiu  ghnfhl  tPjp fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F
vy;iy

fpof;Nf : ghnfhl tPjpia re;jpf;Fk; KidapypUe;J ghnfhl
fpof;F fpuhk mYtyu; gpupit re;jpf;Fk;  Kid
tiu  ghnfhl  fpuhk mYtyu;  gpuptpd; njw;F
vy;iy kw;Wk; ghnfhl fpof;F fpuhk mYtyu;
gpuptpd; tlf;F  kw;Wk;Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : ghnfhl fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F
kw;Wk; Nkw;F vy;iyfs;> fq;nfhltpy tlf;F fpuhk
mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy kw;Wk;
nj`ptis fy;fpir khefu rig

Nkw;Nf : nj`ptis fy;fpir khefu rig vy;iy>
ENfnfhl Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F
kw;Wk; fpof;F  vy;iyfs;

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba

     cWg;gpdu;  vz;zpf;if : 01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

519 C - ghnfhil fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; xU gFjp
[vjpuprpq;f tPjp> vNyhj;jpah tPjp> gioa f];Ngt tPjp
(xU gFjp)> N[h]; nty; gpNs]; (xU gFjp)> rkfp
khtj;ij> kpup`hd tPjp (xU gFjp)> gq;fpuptj;j
xOq;if> gq;fpuptj;j tPjp - 01tJ xOq;if> tpkytj;j
tPjp kw;Wk; Gifapuj epiya tPjp (rl;ltpNuhj Fbirfs;
gq;fpuptj;j tPjpf;F mUfhikapy;)]

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba

     cWg;gpdu;  vz;zpf;if : 01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

519 -  ENfnfhil fpuhk mYtyu; gpuptpd; xU gFjp [ghnfhl
tPjp (xU gFjp)> gp.ntypf;fy khtj;ij> ];nld;yp
jpyfuj;d khtj;ij (xU gFjp)> ngytj;ij tPjp>
Njthya tPjp (xU gFjp)> vjpupnfhl tPjp - 01 Mk;
xOq;if (ngytj;ij khtj;ij)> vjpupnfhl tPjp>
nf];Ngt tPjp (xU gFjp) kw;Wk; ];nld;yp jpyfuj;d
khtj;ij (xU gFjp)> f];Ngt tPjp (xU gFjp)> ];nld;yp
jpyfuj;d khtj;ij (xU gFjp)> Gifapuj epiya
xOq;if kw;Wk; tpf;fpukrpq;f gpNs];]

519 B - ENfnfhil Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; xU gFjp.
Gifapuj khtj;ij

519 C - ghnfhil fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; xU gFjp .
kpupfhd tPjp (xU gFjp)> ];nld;yp jpyfuj;d khtj;ij
(xU gFjp)> rg;gy; tPjp kw;Wk; rg;gy; xOq;if> Gifapuj
khtj;ij> (fl;ba re;jpf;F mUfhikapy; cs;s
rl;ltpNuhjf; Fbirfs;)

• vy;iyfSf;Fs; mike;Js;s KO epyg;gug;Gk;
cs;slq;fyhf
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :  18
tl;lhuj;jpd;  ngau; :  fq;nfhltpy Nkw;F

vy;iyfs;

tlf;Nf : nj`pty fy;fp];] khefu rig vy;iy> gioa
nf];Ngt tPjpAld; njhlu;GgLk; Kidapy;
,Ue;J gioa nf];Ngt tPjp> ghnfhl fpof;F
fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F kw;Wk; njw;F
vy;iyfs;

fpof;Nf : gioa nf];Ngt tPjp> fsdpntyp Gifapuj tPjp>
nkd;b]; gpNs]; kw;Wk; cl`Ky;y Gifapuj
epiya tPjp> ghnfhl fpof;F fpuhk mYtyu;
gpuptpd; Nkw;F kw;Wk; njw;F vy;iyfs;>
fq;nfhltpy njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;
Nkw;F vy;iy

njw;Nf : fq;nfhltpy njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;
Nkw;F vy;iy> cl`Ky;y Gifapuj epiya tPjp
kw;Wk; k`ufk efu rig vy;iy

Nkw;Nf : k`ufk efu rig vy;iy> nj`ptis fy;fpir
khefu rig vy;iy kw;Wk; ENfnfhl fpuhk
mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy

9-108/ 3

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba

     cWg;gpdu; vz;zpf;if : 01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

526 - fq;nfhltpy fpuhk mYtyu; gpupT
526 A - fq;nfhltpy njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; xU

gFjpf;Fupa gioa f];Ngt tPjp (xU gFjp) kw;Wk;
Gifapuj epiya tPjp ( ,y. 03 - 73/ 26 tiuahd xw;iw
,yf;fq;fs;)

• vy;iyfSf;Fs; mike;Js;s KO epyg;gug;Gk;

cs;slq;fyhf
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vy;iyfs;

tlf;Nf : fsdp fq;if> fk;g`h khtl;l vy;iy kw;Wk;
uf;f`tj;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F
vy;iy

fpof;Nf : uf;f`tj;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F kw;Wk;
njw;F vy;iyfs;> N`thfk fpuhk mYtyu;
gpuptpd; njw;F vy;iy> nfhj;jyhty fpuhk
mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy

njw;Nf : khyk;Ng tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F
vy;iy

Nkw;Nf : jyhN`d tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F
vy;iy kw;Wk; nfhl;bfhtj;ij Ky;Nyupah
gpuNjr rig vy;iy

cs;~uhl;rp mjpfhu rigfs; Nju;jy;fs; fl;lisr; rl;lk; (262 Mk; mj;jpahak;)

3  , gpuptpd; fPohd fl;lis

(262 Mk; mj;jpahak;) cs;~uhl;rp mjpfhu rigfs; Nju;jy;fs; fl;lisr; rl;lj;jpd; 3 , gpuptpd; fPo; vd;dplk;
xg;gilf;fg;gl;Ls;s mjpfhuq;fspdJk;> jj;Jtq;fspdJk; gpufhuk;> ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; Fbaurpd; rdhjpgjp
ikj;jpupghy rpwpNrd Mfpa ehd;>  ,f;fl;lisg;gb ,q;F fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ml;ltizapy; Fwpj;Jiuf;fg;gLk; gpuNjrq;fs;
mf; fl;lisr; rl;lj;jpd; gzpfspd; nghUl;L Nkw;gb cs;~uhl;rp mjpfhu rigapd; MSifg; gpuNjrj;jpd; tl;lhuq;fshf
mikjy; Ntz;Lnkd fl;lisapLfpd;Nwd;.

ikj;jpupghy rpwpNrd>
rdhjpgjp.

rdhjpgjp nrayfk;>
nfhOk;G - 01>
2015> Xfj;J 12.

ml;ltiz

,y. 01 - nfhOk;G khtl;lk;
,y. 04 - fLtis  khefu rig

jdp cWg;gpdu; tl;lhuq;fspd; gy cWg;gpdu; tl;lhuq;fspd; cWg;gpdu; vz;zpf;if  - 28
vz;zpf;if  - 26 vz;zpf;if  - 01

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; : 01 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau; :  ntyptpl;l     cWg;gpdu; vz;zpf;if : 01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

475 - ntyptpl;l fpuhk mYtyu; gpupT
475 A - k`njdpa  fpuhk mYtyu; gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :   02
tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :  N`thfk

vy;iyfs;

tlf;Nf : fsdp fq;if kw;Wk; fk;g`h khtl;l vy;iy
fpof;Nf : fLtiy  fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy

kw;Wk; nfhj;jyhty fpuhk mYtyu; gpuptpd;
tlf;F vy;iy

njw;Nf : nfhj;jyhty fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F
vy;iy kw;Wk; k`njdpa fpuhk mYtyu;
gpuptpd; fpof;F vy;iy

Nkw;Nf : k`njdpa kw;Wk; ntyptpl;l fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :  03
tl;lhuj;jpd;  ngau; :   fLtiy

vy;iyfs;

tlf;Nf : fsdp fq;if> fk;g`h khtl;l vy;iy kw;Wk;
g`y Nghkpupa A fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F
vy;iy

fpof;Nf : g`y Nghkpupa A kw;Wk; g`y Nghkpupa B fpuhk
mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F vy;iyfs;>
ntyp`pe;j kw;Wk; nfhunjhl fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; tlf;F kw;Wk; Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : nfhunjhl;l kw;Wk; Jd;`e;jN`d fpuhk
mYtyu; gpupTfspd; tlf;F kw;Wk; Nkw;F
vy;iyfs;> khyk;Ng tlf;F fpuhk mYtyu;
gpuptpd; fpof;F kw;Wk; tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : k`njdpa fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F
vy;iy> N`thfk fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F
kw;Wk; fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; : 04
tl;lhuj;jpd;  ngau; :  g`y Nghkpupa

vy;iyfs;

tlf;Nf : fk;g`h khtl;l vy;iy> ,`y Nghkpupa fpuhk
mYtyu; gpuptpd;  Nkw;F kw;Wk; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : ,`y Nghkpupa kw;Wk; NtNftj;j fpuhk
mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F kw;Wk; njw;F
vy;iyfs;> etfKt fpuhk mYtyu; gpuptpd;
Nkw;F vy;iy

njw;Nf : nfhunjhl;l fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F
vy;iy

Nkw;Nf : nfhunjhl;l fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F
vy;iy> nfhj;jyhtiy fpuhk mYtyu; gpuptpd;
fpof;F  vy;iy> fLtiy  fpuhk mYtyu; gpuptpd;
fpof;F  kw;Wk; tlf;F  vy;iyfs;> fk;g`h khtl;l
vy;iy

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

474 - N`thfk fpuhk mYtyu; gpupT
474  A -  uf;f`tj;j  fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

 473 - nfhjyhtiy fpuhk mYtyu; gpupT
473  A -  fLtiy fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

472  A -  g`y Nghkpupa  A fpuhk mYtyu; gpupT
472  B -  g`y Nghkpupa  B fpuhk mYtyu; gpupT
488 A -  ntyp`pe;j  fpuhk mYtyu; gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :   05
tl;lhuj;jpd; ngau;  :    ,`y Nghkpupa

vy;iyfs;

tlf;Nf : fk;g`h khtl;l vy;iy
fpof;Nf : fk;g`h khtl;l vy;iy
njw;Nf : etfKt kw;Wk; g`y Nghkpupa B fpuhk mYtyu;

gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;
Nkw;Nf : g`y Nghkpupa A fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F

vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   06
tl;lhuj;jpd;  ngau; :  etfKt

vy;iyfs;

tlf;Nf : NtNftj;j  fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F
vy;iy kw;Wk; fk;g`h khtl;l vy;iy

fpof;Nf : uzhy fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy>
gl;Nlnty fpuhk  mYtyu; gpuptpd; tlf;F kw;Wk;
Nkw;F  vy;iyfs;> njbfKt fpuhk mYtyu;
gpuptpd; Nkw;F vy;iy

njw;Nf : nfhunjhl fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy
Nkw;Nf : nfhunjhl fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

kw;Wk;  g`y Nghkpupa B  fpuhk mYtyu; gpuptpd;
fpof;F  vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   07
tl;lhuj;jpd; ngau; :   uzhy

vy;iyfs;

tlf;Nf : fk;g`h khtl;l vy;iy
fpof;Nf : N`hkhfk  gpuNjr rig vy;iy
njw;Nf : njbfKt fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy
Nkw;Nf : etfKt njw;F  fpuhk  mYtyu;  gpuptpd;  fpof;F

vy;iy> etfKt fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F
kw;Wk; fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   08
tl;lhuj;jpd; ngau;  :   njbfKt

vy;iyfs;

tlf;Nf : gl;Nlnty  fpuhk mYtyu; gpupT
fpof;Nf : N`hkhfk  gpuNjr rig vy;iy
njw;Nf : N`hkhfk  gpuNjr rig vy;iy
Nkw;Nf : N`hkhfk gpuNjr rig vy;iy> nfhunjhl;l

kw;Wk; etfKt njw;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

471 -  ,`y Nghkpupa  fpuhk mYtyu; gpupT
471 A - NtNftj;j fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

470 - etfKt fpuhk mYtyu; gpupT
470 A - etfKt njw;F fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

469 -  uzhy  fpuhk mYtyu; gpupT
480 C - gl;Nlnty fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

480 - ntypgpy;yht fpuhk mYtyu; gpupT
480 A - njbfk  fpuhk mYtyu; gpupT
480 B - vk;gpy;ynjdpa fpuhk mYtyu; gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   09
tl;lhuj;jpd; ngau; :  nfhunjhl;l

vy;iyfs;

tlf;Nf : nfhjyhty fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F
vy;iy> ntyp`pe;j fpuhk mYtyu; gpuptpd;
Nkw;F kw;Wk; njw;F vy;iyfs;> g`y Nghkpupa
B fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy

fpof;Nf : etfKt fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy>
etfKt njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F
kw;Wk; njw;F vy;iyfs;> njbfKt  fpuhk
mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy> N`hkhfk
gpuNjr rig vy;iy

njw;Nf : N`hkhfk gpuNjr rig vy;iy> \he;jhNyhf fk
fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F kw;Wk; tlf;F
vy;iyfs;

Nkw;Nf : Jd;`e;jN`d fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F
kw;Wk; tlf;F vy;iyfs;> nfhj;jyhty fpuhk
mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   10
tl;lhuj;jpd; ngau; :  NghNu

vy;iyfs;

tlf;Nf : nfhj;jyhty fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F
vy;iy kw;Wk; nfhunjhl;l fpuhk mYtyu;
gpuptpd; Nkw;F vy;iy

fpof;Nf : nfhunjhl;l fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F
vy;iy> \he;jhNyhf;f fk fpuhk mYtyu; gpuptpd;
tlf;F kw;Wk; Nkw;F vy;iyfs;> xUty fpuhk
mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy

njw;Nf : mj;JWfpupa> jy;jpahnty> nghuYnfhl kw;Wk;
N`hfe;ju fpof;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : N`hfe;ju  tlf;F> khyNg fpof;F kw;Wk; khyNg
tlf;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; fpof;F
vy;iyfs;> nfhj;jyhty  fpuhk mYtyu;
gpuptpd; njw;F vy;iy

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

488  -  nfhunjhl;l fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

488 B -   Jd;me;jN`d fpuhk mYtyu; gpupT
489 - NghNu  fpuhk mYtyu; gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   11
tl;lhuj;jpd;  ngau; :   khyNg tlf;F

vy;iyfs;

tlf;Nf : k`njdpa fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F
vy;iy> nfhj;jyhty fpuhk mYtyu; gpuptpd;
Nkw;F kw;Wk; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : nfhj;jyhty fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F
kw;Wk; njw;F  vy;iyfs;> Jd;me;jN`d fpuhk
mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy> khyk;Ng fpof;F
fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F kw;Wk; Nkw;F
vy;iyfs;

njw;Nf : khyk;Ng fpof;F kw;Wk; khyk;Ng Nkw;F  fpuhk
mYtyu; gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : khyk;Ng Nkw;F kw;Wk; jyhN`d tlf;F fpuhk
mYtyu; gpupTfspd;  fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   12
tl;lhuj;jpd;  ngau; :   khyNg

vy;iyfs;

tlf;Nf : jyhN`d  tlf;F  fpuhk  mYtyu;  gpuptpd;
njw;F  vy;iy> khyNg tlf;F fpuhk mYtyu;
gpuptpd; Nkw;F kw;Wk; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : Jd;me;jN`d fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F
vy;iy

njw;Nf : N`hfe;ju tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F
kw;Wk; Nkw;F vy;iyfs;> muq;fy fpuhk mYtyu;
gpuptpd; tlf;F vy;iy> nghj;Jmuht fpuhk
mYtyu; gpuptpd; fpof;F  kw;Wk;  tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : nghj;J muht fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F
kw;Wk; tlf;F vy;iyfs;> jyq;fk tlf;F B fpuhk
mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   13
tl;lhuj;jpd;  ngau; :   jyhN`d

vy;iyfs;

tlf;Nf : nfhbfhtj;j Ky;Nyupah gpuNjr rig vy;iy
fpof;Nf : k`njdpa kw;Wk; khyNg tlf;F  fpuhk mYtyu;

gpupTfspd; Nkw;F vy;iyfs;> khyk;Ng Nkw;F
fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F kw;Wk; Nkw;F
vy;iyfs;

njw;Nf : nghj;J muht fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F
vy;iy

Nkw;Nf : Kj;njl;Lnfhl fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F
vy;iy kw;Wk; nfhbfhtj;j Ky;Nyupah gpuNjr
rig vy;iy

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;   vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

476 B - khyNg tlf;F fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

476 - khyNg fpof;F fpuhk mYtyu; gpupT
476 A - khyNg   Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

477 A - jyq;fk tlf;F B  fpuhk mYtyu; gpupT
478 - jyhN`d tlf;F fpuhk mYtyu; gpupT
478 A - jyhN`d njw;F fpuhk mYtyu; gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; : 14
tl;lhuj;jpd;  ngau; :   Kj;njl;Lnfhl

vy;iyfs;

tlf;Nf : jyq;fk tlf;F A fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F
vy;iy> nfhbfhtj;j Ky;Nyupah gpuNjr rig
vy;iy  kw;Wk; jyhN`d njw;F fpuhk mYtyu;
gpuptpd; Nkw;F vy;iy

fpof;Nf : jyhN`d njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F
vy;iy kw;Wk; jyq;fk tlf;F B fpuhk mYtyu;
gpuptpd; Nkw;F vy;iy

njw;Nf : nghj;J muht fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F
vy;iy kw;Wk; glnghj fpuhk mYtyu; gpuptpd;
tlf;F vy;iy

Nkw;Nf : glnghj fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy
kw;Wk; jyq;fk tlf;F A fpuhk mYtyu; gpuptpd;
fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   15
tl;lhuj;jpd;  ngau; :   jyq;fk

vy;iyfs;

tlf;Nf : ty;nghy fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy
kw;Wk; nfhbfhtj;j Ky;Nyupah gpuNjr rig
vy;iy

fpof;Nf : nfhbfhtj;j Ky;Nyupah gpuNjr rig vy;iy
kw;Wk; Kj;njLnfhl fpuhk mYtyu; gpuptpd;
Nkw;F vy;iy

njw;Nf : glnghj fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F kw;Wk;
Nkw;F vy;iyfs;> gj;juKy;iy tlf;F fpuhk
mYtyu; gpuptpd; fpof;F kw;Wk; tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : cLKy;y fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F kw;Wk;
fpof;F vy;iyfs;> ty;nghy fpuhk mYtyu;
gpuptpd; fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   16
tl;lhuj;jpd;  ngau; :   ty;nghiy

vy;iyfs;

tlf;Nf : nfhbfhtj;j Ky;Nyupah gpuNjr rig vy;iy
fpof;Nf : nfhbfhtj;j Ky;Nyupah gpuNjr rig vy;iy>

jyq;fk tlf;F A fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F
kw;Wk; Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : jyq;fk tlf;F A fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F
vy;iy>  cLKy;y fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F
vy;iy>  Rg{jpGu fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F
vy;iy  kw;Wk; fygYtht fpuhk mYtyu;
gpuptpd; fpof;F vy;iy

Nkw;Nf : fygYtht fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F
vy;iy

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

477 B - Kj;njl;Lnfhl fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

477 - jyq;fk tlf;F A fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu; vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

491 A  -  ty;nghy fpuhk mYtyu; gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   17
tl;lhuj;jpd;  ngau; :   fygYtht

vy;iyfs;

tlf;Nf : nfhbfhtj;j Ky;Nyupah gpuNjr rig vy;iy
fpof;Nf : ty;nghy fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy
njw;Nf : = Rg{jpGu fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F kw;Wk;

Nkw;F vy;iyfs;> = [atu;jdGu Nfhl;Nl
khefu rig vy;iy

Nkw;Nf : = [atu;jd Gu Nfhl;Nl   khefu rig vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   18
tl;lhuj;jpd;  ngau;  :  Rg{jpGu

vy;iyfs;

tlf;Nf : nfhLNtnfhl> fygYtht kw;Wk; ty;nghy
fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;>
jyq;fk tlf;F A fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F
vy;iy

fpof;Nf : jyq;fk tlf;F A fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F
vy;iy> mUg;gpl;ba fpuhk mYtyu; gpuptpd;
Nkw;F kw;Wk; njw;F vy;iyfs;> FkhuNftj;j
fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F kw;Wk; Nkw;F
vy;iyfs;> tpf;fpukrpq;`Gu fpuhk mYtyu;
gpuptpd; Nkw;F vy;iy> k`ufk efu rig  vy;iy

njw;Nf : k`ufk efu rig vy;iy kw;Wk; = [atu;jdGu
Nfhl;Nl   kehfu rig vy;iy

Nkw;Nf : k`ufk efu rig vy;iy kw;Wk; = [atu;jdGu
Nfhl;Nl   kehfu rig vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   19
tl;lhuj;jpd;  ngau; :  gl;lnghj

vy;iyfs;

tlf;Nf : jyq;fk tlf;F A  fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F
vy;iy kw;Wk; Kj;njl;Lnfhl  fpuhk mYtyu;
gpuptpd; njw;F vy;iy

fpof;Nf : Kj;njl;Lnfhl fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F
vy;iy kw;Wk; nghj;Jmuht fpuhk mYtyu;
gpuptpd; Nkw;F vy;iy

njw;Nf : FkhuNftj;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F
vy;iy> Mrpup cad fpuhk mYtyu; gpuptpd;
fpof;F kw;Wk; tlf;F vy;iyfs;> g`ynty fpuhk
mYtyu; gpuptpd;  tlf;F vy;iy

Nkw;Nf : gj;juKy;y njw;F kw;Wk; gj;juKy;y tlf;F
fpuhk mYtyu; gpupTfspd; fpof;F vy;iyfs;>
jyq;fk tlf;F A fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F
vy;iy

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

491  -  fygYtht  fpuhk mYtyu; gpupT
491  B  -  nfhl;LNtnfhl  fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  02

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

479 A  -  g`ynty  fpuhk mYtyu; gpupT
479 B  -  Mrpupcad  fpuhk mYtyu; gpupT
492 - Rg{jpGu  fpuhk mYtyu; gpupT
492 A - njw;F gj;juKy;y  fpuhk mYtyu; gpupT
492 B - tlf;F gj;juKy;y  fpuhk mYtyu; gpupT
492  C - cLKy;y  fpuhk mYtyu; gpupT
492 D - u[ky;tj;ij fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

479 E - gl;lnghj fpuhk mYtyu; gpupT
479 F - mUg;gpl;ba fpuhk mYtyu; gpupT



55 AI fldgi : (I) fPoh - Y%S ,xld m%cd;dka;%sl iudcjd§ ckrcfha w;s jsfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21
gFjp I : njhFjp (I) - ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; FbauR tu;j;jkhdg; gj;jpupif - mjp tpNr\khdJ - 2015.08.21

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   20
tl;lhuj;jpd;  ngau; :  [atldfk

vy;iyfs;

tlf;Nf : Mrpupcad> mWf;gpl;ba kw;Wk; gl;lnghj  fpuhk
mYtyu; gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;> nghj;J
muht fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F kw;Wk;
njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : nghJmuht fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F
kw;Wk; njw;F vy;iyfs;> vtupN`d fpuhk
mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy> k`ufk efu
rig vy;iy

njw;Nf : k`ufk efu rig vy;iy
Nkw;Nf : g`ynty fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F kw;Wk;

tlf;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   21
tl;lhuj;jpd;  ngau; :  nghj;Jmuht

vy;iyfs;

tlf;Nf : jyq;fk tlf;F B  fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F
vy;iy

fpof;Nf : khyk;Ng Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F
kw;Wk; njw;F vy;iyfs;> N`hfe;ju tlf;F fpuhk
mYtyu; gpuptpd; Nkw;F  vy;iy

njw;Nf : muq;fy> vtupN`d kw;Wk; FkhuNftj;j fpuhk
mYtyu; gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : FkhuNftj;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F
vy;iy> gl;lnghj;j fpuhk mYtyu; gpuptpd;
fpof;F vy;iy> Kj;njl;Lnfhl fpuhk mYtyu;
gpuptpd;  njw;F  kw;Wk; fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   22
tl;lhuj;jpd;  ngau;  :  nty;yd;fpupa

vy;iyfs;

tlf;Nf : FkhuNftj;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F
kw;Wk; fpof;F vy;iyfs;> nghJmuht fpuhk
mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy> muq;fy fpuhk
mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy

fpof;Nf : muq;fy kw;Wk; N`hfe;ju  njw;F fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; Nkw;F  vy;iy

njw;Nf : k`ufk  efu rig vy;iy
Nkw;Nf : k`ufk  efu rig vy;iy> tpf;fpukrpq;fGu  fpuhk

mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy> FkhuNftj;j
fpuhk mYtyu;  gpuptpd; njw;F kw;Wk; fpof;F
vy;iyfs;

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

479 - [atldfk fpuhk mYtyu; gpupT
479 C – tpf;fpukrpq;fGu fpuhk mYtyu; gpupT
479 D - Fkhunftj;j fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

477 C  -   nghj;Jmuht  fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu; vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

495 - nty;yd;fpupa fpuhk mYtyu; gpupT
495 A - vtupN`d fpuhk mYtyu; gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :  23
tl;lhuj;jpd;  ngau; :  muq;fy

vy;iyfs;

tlf;Nf : khyk;Ng  Nkw;F  kw;Wk; khyk;Ng fpof;F  fpuhk
mYtyu; gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : NghNu  fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy
njw;Nf : nghuYnfhl> fpof;F N`hfe;ju kw;Wk; njw;F

N`hfe;ju fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F
vy;iyfs;

Nkw;Nf : mtupN`d  fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F
vy;iy> nghj;J muht fpuhk mYtyu; gpuptpd;
njw;F kw;Wk; fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; : 24
tl;lhuj;jpd;  ngau; : N`hfe;ju

vy;iyfs;

tlf;Nf : mtupN`d  fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F
vy;iy> muq;fy  fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F
kw;Wk; fpof;F vy;iyfs;> N`hfe;ju tlf;F fpuhk
mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy

fpof;Nf : NghNu kw;Wk; nghuYnfhl fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : k`ufk efu rig vy;iy
Nkw;Nf : k`ufk efu rig vy;iy>  nty;yd;fpupa  fpuhk

mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy kw;Wk;
vtupN`d fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F
vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   25
tl;lhuj;jpd;  ngau; :  nghuYnfhl

vy;iyfs;

tlf;Nf : N`hfe;ju tlf;F kw;Wk; NghNu fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : mj;JUfpupa  fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F
vy;iy

njw;Nf : mj;JUfpupa njw;F  fpuhk mYtyu; gpuptpd;
tlf;F vy;iy kw;Wk; k`ufk efu rig vy;iy

Nkw;Nf : N`hfe;ju fpof;F  fpuhk mYtyu; gpuptpd;
fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

494 - N`hfe;ju tlf;F fpuhk mYtyu; gpupT
494 B - muq;fy fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

494 A - N`hfe;ju fpof;F fpuhk mYtyu; gpupT
494 C - N`hfe;ju njw;F fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

489 A - nghuYnfhl fpuhk mYtyu; gpupT
490 B - jy;jpahty fpuhk mYtyu; gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :  26
tl;lhuj;jpd;  ngau; :  mj;JUfpupa

vy;iyfs;

tlf;Nf : NghNu  kw;Wk;  xUty  fpuhk mYtyu; gpupT
fspd; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : N`hkhfk gpuNjr rig vy;iy
njw;Nf : N`hkhfk gpuNjr rig vy;iy kw;Wk;  k`ufk

efu rig vy;iy
Nkw;Nf : k`ufk efu rig vy;iy> jy;jpahty fpuhk

mYtyu; gpuptpd; njw;F kw;Wk; fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   27
tl;lhuj;jpd;  ngau; :  xUtiy

vy;iyfs;

tlf;Nf : Jd;me;jNfd  kw;Wk; nfhunjhl;l fpuhk
mYtyu; gpupTfspd;  njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : N`hkhfk gpuNjr rig vy;iy
njw;Nf : mj;JUfpa fpuhk  mYtyu; gpuptpd; tlf;F

vy;iy
Nkw;Nf : mj;JUfpa fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F

vy;iy> NghNu fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F
kw;Wk; tlf;F vy;iyfs;> Jd;me;jN`d fpuhk
mYtyu;  gpuptpd; njw;F  vy;iy

9-108/ 4

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

490 - mj;JUfpupa fpuhk mYtyu; gpupT
490 A - mj;JUfpupa njw;F fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

487 - xUtiy fpuhk mYtyu; gpupT
487 A - rhe;jhNyhf;fk fpuhk mYtyu; gpupT
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vy;iyfs;

 tlf;Nf : ,uj;kyhid njtl;l tPjp njw;F vy;iy> fly;
njhlf;fk; Ydht fhy;tha; tiu> nj`ptis -
fy;fpir  khefu rig vy;iy

fpof;Nf : Ydht fhy;tha;> fy;njKy;y kw;Wk; yf;\gjpa
kj;jpa fpuhk mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F
vy;iyfs;

njw;Nf : Kfj;Jthuk; kw;Wk; cad tlf;F fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : fly;

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

547 - mq;Fyhd tlf;F fpuhk mYtyu; gpupT
547 A -  mq;Fyhd njw;F  fpuhk mYtyu; gpupT

cs;~uhl;rp mjpfhu rigfs; Nju;jy;fs; fl;lisr; rl;lk; (262 Mk; mj;jpahak;)

3 , gpuptpd; fPohd fl;lis

(262 Mk; mj;jpahak;) cs;~uhl;rp mjpfhu rigfs; Nju;jy;fs; fl;lisr; rl;lj;jpd; 3 , gpuptpd; fPo; vd;dplk;
xg;gilf;fg;gl;Ls;s mjpfhuq;fspdJk;> jj;Jtq;fspdJk; gpufhuk;> ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; Fbaurpd; rdhjpgjp
ikj;jpupghy rpwpNrd Mfpa ehd;>  ,f;fl;lisg;gb ,q;F fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ml;ltizapy; Fwpj;Jiuf;fg;gLk; gpuNjrq;fs;
mf; fl;lisr; rl;lj;jpd; gzpfspd; nghUl;L Nkw;gb cs;~uhl;rp mjpfhu rigfspd; MSifg; gpuNjrj;jpd; tl;lhuq;fshf
mikjy; Ntz;Lnkd fl;lisapLfpd;Nwd;.

ikj;jpupghy rpwpNrd>
rdhjpgjp.

rdhjpgjp nrayfk;>
nfhOk;G - 01>
2015> Xfj;J 12.

ml;ltiz

,y.  01 - nfhOk;G khtl;lk;
,y.  05 - nkhul;Lit khefu rig

jdp cWg;gpdu; tl;lhuq;fspd; gy cWg;gpdu; tl;lhuq;fspd; cWg;gpdu;  vz;zpf;if - 29
vz;zpf;if - 25 vz;zpf;if - 02

tl;lhuj;jpd; ,y. f;fk; :  01 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau; :   mq;Fyhd cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :  02
tl;lhuj;jpd; ngau; :  fy;njKy;y

vy;iyfs;

tlf;Nf : Ydht fhy;thapy; ,Ue;J  njtl;l tPjpapd; njw;F
vy;iy> fy;njKy;y tPjpapd; njw;F vy;iy> fhyp
tPjp tiu kw;Wk; nj`ptis fy;fpir khefu rig
vy;iy

fpof;Nf : fhyp tPjp kw;Wk; nghUgd kw;Wk; njyty tlf;F
fpuhk mYtyu; gpupTfspd;  Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : nrha;rhGu tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F
kw;Wk; Nkw;F vy;iyfs;>  nrha;rhGu  njw;F fpuhk
mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy kw;Wk; yf;\gjpa
tlf;F kw;Wk; yf;\gjpa kj;jpa fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : Ydht fhy;tha;  kw;Wk; mq;Fyhd tlf;F fpuhk
mYtyu; gpuptpd;  fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; : 03
tl;lhuj;jpd;  ngau; : nghUgd

vy;iyfs;

tlf;Nf : nghUgd tPjp> fhyp tPjpapy; ,Ue;J nghy;nfhl
fq;if tiu   kw;Wk; nj`ptis  fy;fpir  khefu
rig vy;iy

fpof;Nf : nghy;nfhl fq;if> nghuy];fKt  kw;Wk;
nf];Ngt  efu rig vy;iyfs;

njw;Nf : njyty tlf;F  fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F
kw;Wk; Nkw;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : fhyp tPjp> j`k;Gu kw;Wk; fy;njKy;y fpuhk
mYtyu; gpupTfspd;  fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   04
tl;lhuj;jpd;  ngau; :  njyty

vy;iyfs;

tlf;Nf : nghUgd tPjp fhyp tPjpapypUe;J nghy;nfhl
fq;if tiu kw;Wk; nghUg;gd fpuhk mYtyu;
gpuptpd; njw;F vy;iy

fpof;Nf : nghy;nfhl fq;if> nf];Ngt efu rig vy;iy
njw;Nf : = uhFy tPjp kw;Wk; fl;Lngj;j fpuhk mYtyu;

gpuptpd;  tlf;F vy;iy
Nkw;Nf : fhyp tPjp = uhFy tPjp njhlf;fk; nghUg;gd

gpuptpd; njw;F vy;iy tiu kw;Wk;  yf;\gjpa
tlf;F> nrha;rhGu njw;F> nrha;rhGu  tlf;F
kw;Wk; j`k;Gu fpuhk mYtyu; gpupTfspd; fpof;F
vy;iyfs;

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

548 -  fy;njKy;y  fpuhk mYtyu; gpupT
548 C -  j`k;Gu fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

 549 A -  nghUgd fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

549 - njyty njw;F  fpuhk mYtyu; gpupT
549 B -   njyty tlf;F fpuhk mYtyu; gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   05
tl;lhuj;jpd; ngau; :  nrha;rhGu

vy;iyfs;

tlf;Nf : j`k;Gu fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F kw;Wk;
tlf;F vy;iyfs;

fpof;Nf : fhyp tPjp (yf;\gjpa tlf;F fpuhk mYtyu;
gpuptpd; tlf;F vy;iy tiu)> njyty tlf;F
kw;Wk; njyty njw;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : yf;\gjpa tlf;F  fpuhk mYtyu; gpuptpd;  tlf;F
vy;iy

Nkw;Nf : j`k;Gu fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F kw;Wk;
tlf;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   06
tl;lhuj;jpd;  ngau; :   yf;\gjpa tlf;F

vy;iyfs;

tlf;Nf : Ydht fhy;tha; kw;Wk; fy;njKy;y> j`k;Gu
kw;Wk;  nra;rhGu njw;F fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : fhyp tPjp mq;Fyhd Gifapuj tPjp njhlf;fk;
yf;\gjpa njw;Fg; gpuptpd; tlf;F vy;iy tiu>
njyty njw;F kw;Wk; fl;Lngj;j  fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : yf;\gjpa njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F
kw;Wk; Nkw;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : cad tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F
kw;Wk; tlf;F vy;iyfs;> Ydht fhy;tha;>
mq;Fyhd njw;F  kw;Wk;  mq;Fyhd tlf;F  fpuhk
mYtyu; gpupTfspd;  fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   07
tl;lhuj;jpd; ngau; :  cad

vy;iyfs;

tlf;Nf : mq;Fyhd njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F
vy;iy kw;Wk; yf;\gjpa  kj;jpa fpuhk mYtyu;
gpuptpd; Nkw;F vy;iy

fpof;Nf : yf;\gjpa kj;jpa> yf;\gjpa njw;F kw;Wk;
uhtjhtj;ij Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : cad njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F
vy;iy

Nkw;Nf : fly;

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

548 A - nrha;rhGu tlf;F fpuhk mYtyu; gpupT
548 B nrha;rhGu njw;F fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

550 A - yf;\gjpa  tlf;F fpuhk mYtyu; gpupT
550 B -  yf;\gjpa kj;jpa  fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

552 B -  cad tlf;F  fpuhk mYtyu; gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   08
tl;lhuj;jpd; ngau; :   yf;\gjpa njw;F

vy;iyfs;

tlf;Nf : yf;\gjpa tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F

vy;iy

fpof;Nf : fhyp tPjp> fl;Lngj;j kw;Wk; uhtj;jhtj;ij fpof;F

fpuhk mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : uhtj;jhtj;ij Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;

tlf;F kw;Wk; Nkw;F vy;iyfs;>  cad njw;F

fpuhk mYtyu; gpuptpd;  tlf;F vy;iy

Nkw;Nf : cad tlf;F kw;Wk; yf;\gjpa kj;jpa fpuhk

mYtyu; gpupTfspd;  fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; : 09

tl;lhuj;jpd;  ngau; :   fl;Lngj;j  tlf;F

vy;iyfs;

tlf;Nf : uhFy khtj;ij fhyp tPjp njhlf;fk; NtU]; fq;if

tiu> njyty njw;F kw;Wk; njyty tlf;F fpuhk

mYtyu; gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : NtU]; fq;if tha;fhy;  tiu kw;Wk; tha;fhy;

j`k; khtj;ij tiu kw;Wk; j`k; khtj;ij

gd;riy tiu kw;Wk; gd;riyf;F Kd;dhy; cs;s

tPjp> nfhq;fpuPl; ghij kj;jpapYs;s fhy;tha; tiu

kw;Wk; nf];Ngt efu rig vy;iy

njw;Nf : nfhq;fpuPl; tPjp Nkk;ghyk; njhlf;fk; kj;jpa

fhy;tha; gz;lhuehaf;f khtj;ij tiu  kw;Wk;

gz;lhuehaf;f khtj;ij fhyp tPjp tiu>

fLthKy;y kw;Wk; uhtjhtj;ij fpof;F fpuhk

mYtyu; gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : fhyp tPjp gz;lhuehaf;f khtj;ij fl;Lngj;j

re;jpapy; ,Ue;J uhFy khtj;ij tiu>

yf;\gj;jpa njw;F kw;Wk; yf;\gjpa tlf;F fpuhk

mYtyu; gpupTfspd;  fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

550 - yf;\gjpa njw;F fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba

    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

551 - fl;Lngj;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; xU gFjp. = uhFy

tPjp (xU gFjp)> je;njdpatj;j tPjp (xU gFjp) Mfpa

gpuNjrq;fs;

551 - fl;Lngj;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; xU gFjp.  Njthy

tPjp Mfpa gpuNjrq;fs;

551 - fl;Lngj;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; xU gFjp.

gz;lhuehaf;f khtj;ij (kj;jpa tha;f;fhy; tiuahd

gFjp) Mfpa gpuNjrq;fs;

551 - fl;Lngj;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; xU gFjp. Ruk;a

gpNs]; Mfpa gpuNjrq;fs;

551 - fl;Lngj;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; xU gFjp. uk;a

gpNs];> rhe;j gpNs];> RKJ  gpNs];> my;tp]; ngNuuh

khtj;ij> mk;gf` tj;j> muypa gpNs];> rkd; gpNs];>

mNrhf;f gpNs];> njy;`ftj;j> kpfpup gpNs];> rkd;

gpNs];> mNrhf;f gpNs];> Nrhgd gpNs];> Rrpup gpNs];

Mfpa ,lq;fs;
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   10
tl;lhuj;jpd;  ngau; :  fl;Lngj;j njw;F

vy;iyfs;

tlf;Nf : kj;jpa fhy;tha;  (xU gFjp) nfhq;fpuPl; tPjp tiu

nfhq;fpuPl; tPjp  gd;riy tiu kw;Wk; gd;riyf;F

Kd;dhy; cs;s tPjp kw;Wk; j`k; khtj;ij

tha;f;fhy; tiu kw;Wk;  tha;f;fhy;  nghy;nfhl

fq;if tiu

fpof;Nf : nghy;nfhl fq;if gz;lhuehaf;f khtj;ij tiu

kw;Wk; nf];Ngt efu rig vy;iy

njw;Nf : gz;lhuehaf;f khtj;ij (xUgFjp)> Nkhy;Ng

kw;Wk; FLthKy;y fpuhk mYtyu; gpupTfspd;

tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : gz;lhuehaf;f khtj;ij kj;jpa  fhy;tha; tiu

kw;Wk; kj;jpa fhy;tha;  (xUgFjp)

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   11

tl;lhuj;jpd;  ngau; :   Nkhy;Ng

vy;iyfs;

tlf;Nf : gz;lhuehaf;f khtj;ij FLthKy;y fpuhk

mYtyu; gpuptpd;  fpof;F vy;iy njhlf;fk;

NtU]; fq;if tiu kw;Wk; fl;Lngj;j njw;F

tl;lhuj;jpw;Fupa  fl;Lngj;j fpuhk mYtyu;

gpuptpd; njw;F vy;iy

fpof;Nf : nghy;nfhl fq;if> nf];Ngt efu rig vy;iy

njw;Nf : tpy;Nthutj;j fpof;F> tpy;Nyhutj;j Nkw;F

kw;Wk; nkhul;LKy;y  fpof;F fpuhk mYtyu;

gpupTfspd;  tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : nkhul;LKy;y tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;

fpof;F vy;iy> FLthKy;y fpuhk mYtyu;

gpuptpd; fpof;F vy;iy gz;lhuehaf;f khtj;ij

tiu

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if  :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

551 - fl;Lngj;j  fpuhk mYtyu; gpuptpd; xU gFjp. = uhFy

tPjp (xU gFjp)> je;njdpatj;j tPjp (xU gFjp) Mfpa

gpuNjrq;fs;

551 - fl;Lngj;j  fpuhk mYtyu; gpuptpd; xU gFjp. Njthy

tPjp Mfpa gpuNjrq;fs;

551 - fl;Lngj;j  fpuhk mYtyu; gpuptpd; xU gFjp.

gz;lhuehaf;f khtj;ij (kj;jpa tha;f;fhy; tiuahd

gFjp) Mfpa gpuNjrq;fs;

551 - fl;Lngj;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; xU gFjp. Ruk;a

gpNs]; Mfpa gpuNjrq;fs;

551 - fl;Lngj;j  fpuhk mYtyu; gpuptpd; xU gFjp. uk;a

gpNs];> Gdpj rhe;j gpNs];> RKJ gpNs];> my;tp];

ngNuuh khtj;ij> mk;gf` tj;j> muypa gpNs];> rkd;

gpNs];> mNrhf;f gpNs];> njy;̀ ftj;j> kpfpup gpNs];>

rkd; gpNs];> mNrhf;f gpNs];> Nrhgd gpNs];> Rrpup

gpNs]; Mfpa ,lq;fs;

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba

    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

551 A   -  Nkhy;Ng fpuhk mYtyu; gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   12
tl;lhuj;jpd;  ngau; :   uhtjhtj;ij  fpof;F

vy;iyfs;

tlf;Nf : gz;lhuehaf;f khtj;ij fhyp tPjp njhlf;fk;
nkhy;Ng fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy
tiu kw;Wk; fl;Lngj;j fpuhk mYtyu; gpuptpd;
njw;F vy;iy

fpof;Nf : nkhy;Ng fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy
njw;Nf : nkhul;LKy;y tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;

tlf;F kw;Wk; Nkw;F vy;iyfs;> uhtj;jhtj;ij
njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy

Nkw;Nf : fhyp tPjp gz;lhuehaf;f khtj;ij tiu>
uhtjhtj;ij Nkw;F kw;Wk; yf;\gjpa njw;F
fpuhk mYtyu; gpupTfspd;  fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   13
tl;lhuj;jpd;  ngau; :   uhtjhtj;j Nkw;F

vy;iyfs;

tlf;Nf : yf;\gjpa njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F
vy;iy kw;Wk; Ydht fhy;tha; njhlf;fk; fhyp
tPjp tiu

fpof;Nf : fhyp tPjp  j nrha;rh tPjp tiu> j nrha;rh tPjp
flyhd fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy
tiu> uhtjhtj;ij  fpof;F fpuhk mYtyu;
gpuptpd; Nkw;F kw;Wk; njw;F vy;iyfs;>
nkhul;LKy;y  tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;
njw;F vy;iy

njw;Nf : flyhd> ,lk kw;Wk; cad njw;F fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : cad njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F
vy;iy> cad tlf;F kw;Wk; yf;\gjpa njw;F
fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   14
tl;lhuj;jpd;  ngau;  :   ,lk

vy;iyfs;

tlf;Nf : cad tlf;F> yf;\gjpa njw;F> uhtj;jhtj;ij
Nkw;F kw;Wk; uhtjhtj;ij njw;F  fpuhk
mYtyu; gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : flyhd fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy
njw;Nf : fSj;Jiw khtl;l vy;iy> nkhul;Lnty;y tlf;F

kw;Wk; c];tj;j fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : fly;

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

551 B -  FLthKy;y  fpuhk mYtyu; gpupT
557 - uhtjhtj;j fpof;F fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

557 A - uhtjhtj;ij  Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupT
557 B  -  uhtjhtj;ij njw;F fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

552 -  ,lk fpuhk mYtyu; gpupT
552 A -  cad njw;F  fpuhk mYtyu; gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   15
tl;lhuj;jpd;  ngau; :   flyhd

vy;iyfs;

tlf;Nf : uhtjhtj;ij njw;F kw;Wk; nkhul;LKy;y  tlf;F

fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : nkhul;LKy;y fpof;F kw;Wk; nkhul;LKy;y Nkw;F

fpuhk mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : fSj;Jiw khtl;l vy;iy

Nkw;Nf : ,lk fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; : 16

tl;lhuj;jpd;  ngau; :   nkhul;LKy;y

vy;iyfs;

tlf;Nf : uhtj;jhtj;ij fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;

fpof;F vy;iy kw;Wk; FLthKy;y fpuhk mYtyu;

gpuptpd; njw;F vy;iy

fpof;Nf : Nkhy;Ng kw;Wk; tpy;Nyhutj;j Nkw;F fpuhk

mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : ,e;jpngj;j Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F

vy;iy> NtU]; fq;if> fSj;Jiw khtl;l vy;iy

Nkw;Nf : flyhd fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F> tlf;F

vy;iyfs;> j  nrha;rh tPjp> uhtj;jhtj;ij njw;F

fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy kw;Wk;

uhtjhtj;ij fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;

fpof;F  vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   17

tl;lhuj;jpd;  ngau; :  tpy;Nyhuhtj;j Nkw;F

vy;iyfs;

tlf;Nf : nkhul;LKy;y tlf;F kw;Wk; Nkhy;Ng fpuhk

mYtyu; gpupTfspd; njw;F  vy;iyfs;

fpof;Nf : tpy;Nyhutj;j fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;

Nkw;F vy;iy

njw;Nf : ,e;jpngj;j Nkw;F fpuhk mYtyu;  gpuptpd; tlf;F

vy;iy kw;Wk; nkhul;LKy;y fpof;F fpuhk

mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

Nkw;Nf : nkhul;LKy;y fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;

fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

558 A   -  flyhd fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba

    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  02

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

551 C - nkhul;LKy;y tlf;F fpuhk mYtyu; gpupT

558 - nkhul;LKy;y fpof;F fpuhk mYtyu; gpupT

558 B - nkhul;LKy;y Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba

    cWg;gpdu;  vz;zpf;if  :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

560/ 61 A - tpy;Nyhuhtj;ij Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   18

tl;lhuj;jpd;  ngau; :  tpy;Nyhuhtj;ij  fpof;F

vy;iyfs;

tlf;Nf : Nkhy;Ng fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy

fpof;Nf : nghy;nfhl fq;if> ,e;jpngj;j fpof;F fpuhk

mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy tiu kw;Wk;

nf];Ngt efu rig vy;iy

njw;Nf : g`y ,e;jpngj;j  fhy;tha;> ,e;jpngj;j fpof;F

kw;Wk; ,e;jpngj;j Nkw;F fpuhk mYtyu;

gpupTfspd;  tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : tpy;Nyhutj;j Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;

fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   19

tl;lhuj;jpd;  ngau; :  ,e;jpngj;j  fpof;F

vy;iyfs;

tlf;Nf : NtU]; fq;if  kw;Wk;  tpy;Nyhutj;ij fpof;F

fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy

fpof;Nf : NtU]; fq;if kw;Wk; nf];Ngt efu rig vy;iy

njw;Nf : NtU]; fq;if> nf];Ngt efu rig vy;iy kw;Wk;

fSj;Jiw khtl;l vy;iy

Nkw;Nf : NtU]; fq;if> fSj;Jiw khtl;l vy;iy kw;Wk;

,e;jpngj;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F

vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; : 20

tl;lhuj;jpd;  ngau; :  ,e;jpngj;j Nkw;F

vy;iyfs;

tlf;Nf : nkhul;LKy;y Nkw;F> nkhul;LKy;y fpof;F>

tpy;Nyhutj;ij Nkw;F kw;Wk; tpy;Nyhutj;ij

fpof;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F

vy;iyfs;

fpof;Nf : g`y ,e;jpngj;j tPjp kw;Wk;  ,e;jpngj;j fpof;F

fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy

njw;Nf : ,e;jpngj;j fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;  Nkw;F

vy;iy kw;Wk; fSj;Jiw khtl;l vy;iy

Nkw;Nf : NtU]; fq;if> fSj;Jiw khtl;l vy;iy kw;Wk;

nkhul;LKy;y Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;

njw;F vy;iy

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba

    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

560/ 61 - tpy;Nyhuhtj;ij fpof;F fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba

    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

559 A - ,e;jpngj;j fpof;F fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba

    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

559 - ,e;jpngj;j Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :   21

tl;lhuj;jpd;  ngau; :  nkhul;Lnty;y tlf;F

vy;iyfs;

tlf;Nf : n`hyp FNuh]; xOq;if> Gdpj N[hrg; tPjp> cad

njw;F kw;Wk; ,lk fpuhk mYtyu; gpupTfspd;

njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : Gdpj N[hrg; tPjpapy; ,Ue;J fe;j tPjp tiu fhyp

tPjp> fe;j tPjp> NtU]; fq;if kw;Wk; fSj;Jiw

khtl;l vy;iy

njw;Nf : gpNuhru; khtj;ij> FNshtp]; khtj;ij> nkhul;L

Ky;y njw;F kw;Wk; nkhul;LKy;y  Nkw;F fpuhk

mYtyu; gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : fly;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :   22

tl;lhuj;jpd;  ngau; : nkhul;Lnty;y njw;F

vy;iyfs;

tlf;Nf : FNshtp]; khtj;ij> gpNuru; khtj;ij> c];tj;j

kw;Wk; nkhul;LKy;y tlf;F fpuhk mYtyu;

gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : NtU]; fq;if kw;Wk; fSj;Jiw khtl;l vy;iy

njw;Nf : nfhuynty;y fpof;F kw;Wk; nfhuynty;y tlf;F

fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : fly;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; : 23

tl;lhuj;jpd;  ngau; :  nfhuynty;y Nkw;F

vy;iyfs;

tlf;Nf : kftpjhd khtj;ij> nfhuynty;y KjyhtJ

xOq;if Kd;dhy; cs;s 15 mb tPjp kw;Wk;

nkhul;LKy;y njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;

njw;F vy;iy

fpof;Nf : Nkhju - nkhul;Lit g]; tPjp kw;Wk;

nfhuynty;y fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;

Nkw;F vy;iy

njw;Nf : nfhuynty;y Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;

tlf;F vy;iy

Nkw;Nf : fly;

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba

    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

553 A – nkhul;Lnty;y tlf;F  fpuhk mYtyu; gpupT

553 C - c];tj;j fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba

    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

553 - nkhul;Lnty;y njw;F  fpuhk mYtyu; gpupT

553 B - nkhul;Lnty;y Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba

    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

554 - nfhuynty;y  tlf;F  fpuhk mYtyu; gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :  24
tl;lhuj;jpd;  ngau; :  nfhuynty;y fpof;F

vy;iyfs;

tlf;Nf : KjyhtJ xOq;if kw;Wk; nkhul;LKy;y njw;F
fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy

fpof;Nf : NtU]; fq;if kw;Wk; fSj;Jiw khtl;l vy;iy
njw;Nf : nfhd;];ld;ild; tPjp kw;Wk; nfhuynty;y njw;F

fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy
Nkw;Nf : fly;> nfhuynty;y tlf;F fpuhk mYtyu;

gpuptpd; njw;F kw;Wk; fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   25
tl;lhuj;jpd;  ngau; :  fl;LFWe;j tlf;F

vy;iyfs;

tlf;Nf : nfhd;];ld;ild; tPjp kw;Wk; nfhuynty;y Nkw;F
fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy

fpof;Nf : NtU]; fq;if kw;Wk; fSj;Jiw khtl;l vy;iy
njw;Nf : Gdpj kupahs; tPjp>  3 mb njtl;l>  vnfhl cad

Gifapu epiyaj;jpw;fhd gpuNtr tPjp> fl;LFWe;j
njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy

Nkw;Nf : fly;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   26
tl;lhuj;jpd;  ngau; :  fl;LFWe;j njw;F

vy;iyfs;

tlf;Nf : Gdpj kupahs; tPjp>  3 mb njtl;l>  vnfhl cad
Gifapu epiyaj;jpw;fhd gpuNtr tPjp> fl;LFWe;j
tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy

fpof;Nf : NtU]; fq;if kw;Wk; fSj;Jiw khtl;l vy;iy
njw;Nf : vnfhlcad tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;

tlf;F vy;iy
Nkw;Nf : fly;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   27
tl;lhuj;jpd;  ngau; :   vnfhl cad

vy;iyfs;

tlf;Nf : fl;LFWe;j njw;F  fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F
vy;iy

fpof;Nf : NtU]; fq;if kw;Wk; fSj;Jiw khtl;l vy;iy
njw;Nf : fSj;Jiw khtl;l vy;iy> Kfj;Jthuk; kw;Wk;

fly;
Nkw;Nf : fly;

9-108/ 5

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

554 B - nfhuynty;y fpof;F fpuhk mYtyu; gpupT
554 C - nfhuynty;y Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

554 A  - nfhuynty;y  njw;F  fpuhk mYtyu; gpupT
555 - fl;LFWe;j tlf;F fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

555 A - fl;LFWe;j njw;F fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  02

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

556 - vnfhl cad tlf;F  fpuhk mYtyu; gpupT
556 A  -  vnfhl cad  kj;jpa fpuhk mYtyu; gpupT
556 B  -  vnfhl cad  njw;F fpuhk mYtyu; gpupT
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vy;iyfs;

tlf;Nf : fsdp fq;if > fk;g`h khtl;l vy;iy kw;Wk;
nfhOk;G khefu rig vy;iyapy; ,Ue;J
nfhl;bfhtj;ij Ky;Nyupah gpuNjr rig vy;iy
tiuahd  fsdp fq;if

fpof;Nf : nfhl;bfhtj;ij Ky;Nyupah gpuNjr rig tlf;F
vy;iyapy; ,Ue;J  FUzpatj;j fpuhk Nritg;
gpuptpd; tlf;F Kid tiuahd fz;b nfhOk;G
gpujhd Gifapuj tPjp kw;Wk; nfhl;bfhtj;ij
Ky;Nyupah gpuNjr rig vy;iy

njw;Nf : FUzpatj;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F
vy;iy Kidapy; ,Ue;J nfhOk;G khefu rig
vy;iy tiuAs;s Fsf;fl;L (JiwKfk; tiu
Gifapuj tPjpf;F ,izthf) kw;Wk; nfhl;b
fhtj;ij Ky;Nyupah gpuNjr rig vy;iy kw;Wk;
cUnfhltj;ij fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F
vy;iy kw;Wk; tJy;y fpuhk mYtyu; gpuptpd;
fpof;F kw;Wk; tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : tJy;y fpuhk mYtyu; gpuptpd;  fpof;F kw;Wk;
tlf;F vy;iyfs;> nfhOk;G khefu rig vy;iy>
Nrjtj;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy
Kidapy; ,Ue;J [hbvy kw;Wk; fsdp fq;if
tiu

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

509 A - Nrjtj;j  fpuhk mYtyu; gpupT
509 B  -  ntn`unfhl  fpuhk mYtyu; gpupT

cs;~uhl;rp mjpfhu rigfs; Nju;jy;fs; fl;lisr; rl;lk; (262 Mk; mj;jpahak;)

3 , gpuptpd; fPohd fl;lis

(262 Mk; mj;jpahak;) cs;~uhl;rp mjpfhu rigfs; Nju;jy;fs; fl;lisr; rl;lj;jpd; 3 , gpuptpd; fPo; vd;dplk;
xg;gilf;fg;gl;Ls;s mjpfhuq;fspdJk;> jj;Jtq;fspdJk; gpufhuk;> ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; Fbaurpd; rdhjpgjp
ikj;jpupghy rpwpNrd Mfpa ehd;>  ,f;fl;lisg;gb ,q;F fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ml;ltizapy; Fwpj;Jiuf;fg;gLk; gpuNjrq;fs;
mf; fl;lisr; rl;lj;jpd; gzpfspd; nghUl;L Nkw;gb cs;~uhl;rp mjpfhu rigapd; MSifg; gpuNjrj;jpd; tl;lhuq;fshf
mikjy; Ntz;Lnkd fl;lisapLfpd;Nwd;.

ikj;jpupghy rpwpNrd>
rdhjpgjp.

rdhjpgjp nrayfk;>
nfhOk;G - 01>
2015> Xfj;J 12.

ml;ltiz

,y. 01 - nfhOk;G khtl;lk;
,y. 05 - nfhyd;dhit efu rig

jdp cWg;gpdu; tl;lhuq;fspd; gy cWg;gpdu; tl;lhuq;fspd; cWg;gpdu; vz;zpf;if  - 11
vz;zpf;if  - 05 vz;zpf;if  - 03

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :  01 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau; :   Nrjtj;j     cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  02
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; : 02
tl;lhuj;jpd; ngau; :  cUnfhltj;ij

vy;iyfs;

tlf;Nf : nfhOk;G khefu rig vy;iy> Nrjtj;j fpuhk
mYtyu; gpuptpd; Nkw;F kw;Wk; njw;F vy;iyfs;>
Nrjtj;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F
vy;iyapd;  Kidapy; ,Ue;J (JiwKfk; tiu
Gifapuj tPjpf ;F ,izthf) Fsf; fl;L
FUzpatj;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F
vy;iyapd;  Kid tiuahd Gifapuj tPjp

fpof;Nf : ntn`unfhl fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F
kw;Wk; njw;F vy;iyfs;> nfhl;bfhtj;ij
Ky;Nyupah gpuNjr rig vy;iy> FUzpatj;j
fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy> kPj;njhl;l
Ky;y fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F kw;Wk; Nkw;F
vy;iyfs;> kw;Wk; kPj;njhl;l Ky;y fpuhk
mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iyapy; njkl;lnfhl
fhy;tha; tiuahd Gifapuj tPjp

njw;Nf : kPj;njhl;LKy;y fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F
vy;iy njhlf;fk; nfhOk;G khefu rig
vy;iyapd; njkl;lnfhl tha;f;fhy;  top kw;Wk;
nfhOk;G khefu rig vy;iy

Nkw;Nf : Gjpa fsdpg; ghyk; tPjp kw;Wk; Nrjtj;j fpuhk
mYtyu; gpuptpd;  Nkw;F vy;iy   tiuAs;s
nfhOk;G khefu rig vy;iyapy; mike;Js;s
Ng];iyd; tPjp kw;Wk; nfhOk;G khefu rig
vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   03
tl;lhuj;jpd;  ngau; :   nty;yk;gpl;b

vy;iyfs;

tlf;Nf : nfhl;bfhtj;ij Ky;Nyupah gpuNjr rig vy;iy
fpof;Nf : nfhl;bfhtj;ij Ky;Nyupah gpuNjr rig

vy;iy> nty;yk;gpl;ba fpuhk mYtyu; gpuptpd;
fpof;F vy;iy njhlf;fk; mtprhtis tPjp tiu

njw;Nf : rpq;fGu fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy >
j`k;Gw fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F> tlf;F
kw;Wk; Nkw;F vy;iyfs;>  kPj;njhl;lKy;y tPjp>
gpud;rNfd tPjp> bg;Ngh tPjp kw;Wk;
kPj;njhl;lKy;y fpuhk mYtyu; gpuptpd;  fpof;F
vy;iy

Nkw;Nf : kPj;njhl;lKy;y fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F
vy;iyapy;  Gifapuj tPjp  tiu mike;Js;s
`htl;  kjpy;> kPj;njhl;lKy;y fpuhk mYtyu;
gpuptpd; fpof;F kw;Wk; tlf;F vy;iyfs;>
cUnfhltj;j   fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F
vy;iy

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  02

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

509  D -  tJy;y  fpuhk mYtyu; gpupT
510 A - cUnfhltj;ij fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

510 B -  FUzpatj;j fpuhk mYtyu; gpupT
511 - nty;yk;gpl;b fpuhk mYtyu; gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   04
tl;lhuj;jpd;  ngau; :  j`k;Gu

vy;iyfs;

tlf;Nf : FUzpatj;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F
vy;iyapd; njw;F Kidapy; ,Ue;J
nty;yk;gpl;ba fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F
vy;iy  tiuapy;  mtprhtis tPjp> FUzpatj;j
fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy>
nty;yk;gpl;b  fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F
vy;iy

fpof;Nf : nty;yk;gpl;b fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F
vy;iy> rpq;fGu fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F
vy;iyapy;  mike;Js;s nfhyd;dhit tPjp>
rpq;fGu fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F kw;Wk;
Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : nfhyd;dhit fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F
vy;iy kw;Wk; ehf`Ky;y tPjp

Nkw;Nf : nfhyd;dhit fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F
vy;iy>  kPj;njhl;LKy;y fpuhk mYtyu; gpuptpd;
fpof;F vy;iy> FUzpatj;j fpuhk mYtyu;
gpuptpd; njw;F kw;Wk; fpof;F  vy;iyfs;> bg;Ngh
tPjp> gpud;rNfd tPjp

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :  05
tl;lhuj;jpd; ngau; :  nfhyd;dhit

vy;iyfs;

tlf;Nf : FUzpatj;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F
vy;iyapd; Kid njhlf;fk; (`htl; kjpy;)
gpujhd Gifapuj tPjp> bg;Ngh tPjp kw;Wk;
ehf`Ky;y tPjpapd; xU gFjp>  cUnfhltj;ij
fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F kw;Wk; fpof;F
vy;iyfs;> FUzpatj;j kw;Wk; j`k;Gu fpuhk
mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F kw;Wk; njw;F
vy;iyfs;

fpof;Nf : ehfhKy;y tPjp kw;Wk; rpq;fGu fpuhk mYtyu;
gpuptpd;  Nkw;F vy;iy

njw;Nf : rpq;fGu fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy>
rpq;`Gu fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy
njhlf;fk; f[ghGu fpuhk mYtyu; gpuptpd;
tlf;F vy;iy tiu nfhyd;dhit tPjp> f[ghGu
fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy kw;Wk;
nfhOk;G khefu rig

Nkw;Nf : nfhOk;G khefu rig

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

511 A -  j`k;Gu fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;   vz;zpf;if :  02

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

510 -  kPnjhl;lKy;y fpuhk mYtyu; gpupT
512 - nfhyd;dhit fpuhk mYtyu; gpupT



71 AI fldgi : (I) fPoh - Y%S ,xld m%cd;dka;%sl iudcjd§ ckrcfha w;s jsfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21
gFjp I : njhFjp (I) - ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; FbauR tu;j;jkhdg; gj;jpupif - mjp tpNr\khdJ - 2015.08.21

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   06
tl;lhuj;jpd;  ngau; :   rpq;`Gu

vy;iyfs;

tlf;Nf : j`k;Gu fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy>
nty;yk;gpl;ba fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F
vy;iy> mtprhtis tPjp kw;Wk; nfhl;bfhtj;ij
Ky;Nyupah gpuNjr rig vy;iy

fpof;Nf : nfhl;bfhtj;ij Ky;Nyupah gpuNjr rig vy;iy
njw;Nf : [P.gP ngNuuh khtj;ij> rhyKy;iy fpuhk

mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy kw;Wk; f[ghGu
fpuhk mYtyu; gpuptpd;  fpof;F vy;iy

Nkw;Nf : f[ghGu> nfhyd;dht kw;Wk; j`k;Gu fpuhk
mYtyu; gpupTfspd; fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :  07
tl;lhuj;jpd; ngau; :  rhyKy;y

vy;iyfs;

tlf;Nf : f[ghGu fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy>
gpupntdh tPjp (xU gFjp) [P. gP. ngNuuh khtj;ij>
fpj;jk;gFt fhy;tha; tiuahd vy;iy> rpq;̀ Gu
fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy>
nfhl;bfhtj;ij Ky;Nyupah gpuNjr rig vy;iy

fpof;Nf : nknfhl nfhyd;dhit kw;Wk; my;N`d fpuhk
mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F vy;iyf;F ,izthf
nry;Yk; fpj;jk;gFt fhy;tha; top kw;Wk;
nfhl;bfhtj;ij Ky;Nyupah gpuNjr rig vy;iy

njw;Nf : = [atu;jjdGu Nfhl;Nl khefu rig vy;iy
Nkw;Nf : tp[aGu fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   08
tl;lhuj;jpd; ngau;  :   f[ghGu

vy;iyfs;

tlf;Nf : kPnjhlKy;y kw;Wk; nfhyd;dhit fpuhk
mYtyu; gpupTfspd; njw;F  vy;iyfs;>
nfhyd;dhit tPjp

fpof;Nf : rpq;̀ Gu fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy>
rhyKy;y fpuhk mYtyu; gpuptpd;  tlf;F kw;Wk;
Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : = [atu;jdGu Nfhl;Nl khefu rig vy;iy
Nkw;Nf : nfhOk;G khefu rig vy;iyf;F ,izthfg;

gazpf;Fk; vupnghUs; Foha; topf;fhy;tha;
kw;Wk; nfhOk;G khefu rig vy;iy

9-108/ 6

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

512 B -  rpq;`Gu  fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

512 A  -  rhyKy;y  fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

512 C - f[ghGu  fpuhk mYtyu; gpupT
512 D - tp[aGu  fpuhk mYtyu; gpupT
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vy;iyfs;

tlf;Nf : rPjhtf;f gpuNjr rig vy;iy> Nffhiy khtl;l
vy;iy> fsdp fq;if> Flfk fpuhk mYtyu;
gpuptpd; Nkw;F kw;Wk; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : Flfk kw;Wk; cf;tj;j fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
Nkw;F kw;Wk; njw;F  vy;iyfs;> fpupte;jy njw;F
fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F kw;Wk; Nkw;F
vy;iyfs;

njw;Nf : fpupte;jy njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F
kw;Wk; Nkw;F vy;iyfs;> Gtf;gpl;ba fpuhk
mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy> rPjhtf;f gpuNjr
rig vy;iy

Nkw;Nf : rPjhtf;f gpuNjr rig vy;iy kw;Wk; Nffhiy
khtl;l vy;iy

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

431 B  -  fpupte;jy  tlf;F fpuhk mYtyu; gpupT

cs;~uhl;rp mjpfhu rigfs; Nju;jy;fs; fl;lisr; rl;lk; (262 Mk; mj;jpahak;)

3 , gpuptpd; fPohd fl;lis

(262 Mk; mj;jpahak;) cs;~uhl;rp mjpfhu rigfs; Nju;jy;fs; fl;lisr; rl;lj;jpd; 3 , gpuptpd; fPo; vd;dplk;
xg;gilf;fg;gl;Ls;s mjpfhuq;fspdJk;> jj;Jtq;fspdJk; gpufhuk;> ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; Fbaurpd; rdhjpgjp
ikj;jpupghy rpwpNrd Mfpa ehd;>  ,f;fl;lisg;gb ,q;F fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ml;ltizapy; Fwpj;Jiuf;fg;gLk; gpuNjrq;fs;
mf; fl;lisr; rl;lj;jpd; gzpfspd; nghUl;L Nkw;gb cs;~uhl;rp mjpfhu rigapd; MSifg; gpuNjrj;jpd; tl;lhuq;fshf
mikjy; Ntz;Lnkd fl;lisapLfpd;Nwd;.

ikj;jpupghy rpwpNrd>
rdhjpgjp.

rdhjpgjp nrayfk;>
nfhOk;G - 01>
2015> Xfj;J 12.

ml;ltiz

,y.  01 - nfhOk;G khtl;lk;
,y.  07 - rPjhtf;fGu efu rig

jdp cWg;gpdu; tl;lhuq;fspd; gy cWg;gpdu; tl;lhuq;fspd; cWg;gpdu; vz;zpf;if  - 14
vz;zpf;if  - 08 vz;zpf;if  - 03

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   01 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau; : fpupe;jty tlf;F    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :   02
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   02
tl;lhuj;jpd; ngau; :  Flfk

vy;iyfs;

tlf;Nf : Nffhiy khtl;l vy;iy
fpof;Nf : ntuYgpl;ba kw;Wk; rPj;jhfk fpuhk mYtyu;

gpupTfspd; Nkw;F vy;iyfs;
njw;Nf : rPj;jhfk fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F kw;Wk;

Nkw;F vy;iyfs;> Mf;uh gpNs]; fpuhk  mYtyu;
gpuptpd;  tlf;F> Nkw;F  kw;Wk;  fpof;F vy;iyfs;>
cf;tj;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy

Nkw;Nf : fpupte;jy tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F
kw;Wk;  tlf;F  vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   03
tl;lhuj;jpd;  ngau; :   rPjhtf;f

vy;iyfs;

tlf;Nf : Nffhiy khtl;l vy;iy
fpof;Nf : Nffhiy khtl;l vy;iy kw;Wk; Muhjdhfe;j

fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy
njw;Nf : Muhjdhfe;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F

vy;iy> nfhln`u fpuhk mYtyu; gpuptpd;
fpof;F kw;Wk; tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : mtprhtis fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F>
fpof;F kw;Wk; tlf;F vy;iyfs;> rPjhfk fpuhk
mYtyu; gpuptpd; fpof;F kw;Wk; tlf;F vy;iyfs;>
Flfk fpuhk mYtyu; gpuptpd;  fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   04
tl;lhuj;jpd;  ngau;  :   mtprhtis

vy;iyfs;

tlf;Nf : ntuYgpl;ba fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F
kw;Wk; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : ntuYgpl;ba fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F
kw;Wk; njw;F vy;iyfs;> rPjhtf;f fpuhk mYtyu;
gpuptpd; Nkw;F vy;iy

njw;Nf : rPjhtf;f fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy>
nfhln`u kw;Wk; fpupte;jy njw;F fpuhk
mYtyu; gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : cf;tj;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F kw;Wk;
fpof;F vy;iyfs;> mf;uh gpNs]; fpuhk mYtyu;
gpuptpd; fpof;F vy;iy> Flfk fpuhk mYtyu;
gpuptpd; njw;F kw;Wk; fpof;F  vy;iyfs;

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

432 A -   Flfk fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

432 B -  rPjhtf;f  fpuhk mYtyu; gpupT
432 H - ntuYgpl;ba fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if  :  02

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

432  -  mtprhtis fpuhk mYtyu; gpupT
432 F - rPjhfk  fpuhk mYtyu; gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   05
tl;lhuj;jpd;  ngau; :   mf;uh gpNs];

vy;iyfs;

tlf;Nf : Flfk fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy
fpof;Nf : Flfk fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy

kw;Wk;  rPjfk fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F
vy;iy

njw;Nf : cf;tj;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy
Nkw;Nf : cf;tj;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy

kw;Wk; Flfk fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F
vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; : 06
tl;lhuj;jpd; ngau; : cf;tj;ij

vy;iyfs;

tlf;Nf : Flfk fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy>
mf;uh gpNs]; kw;Wk; rPjhfk fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; Nkw;F kw;Wk; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : rPjhfk fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F kw;Wk;
njw;F vy;iyfs;> mtprhtis fpuhk mYtyu;
gpuptpd; Nkw;F vy;iy

njw;Nf : mtprhtis fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F
vy;iy> fpupte;jy njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;
tlf;F vy;iy kw;Wk; fpupte;jy tlf;F fpuhk
mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

Nkw;Nf : fpupte;jy tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F
vy;iy kw;Wk; Flfk fpuhk mYtyu; gpuptpd;
njw;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   07
tl;lhuj;jpd;  ngau; :   fpupte;jy njw;F

vy;iyfs;

tlf;Nf : fpupte;jy tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F
vy;iy> cf;tj;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F
vy;iy> mtprhtis fpuhk mYtyu; gpuptpd;
Nkw;F kw;Wk; njw;F vy;iyfs;> nfhln`u fpuhk
mYtyu; gpuptpd; Nkw;F kw;Wk; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : nfhln`u  fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F kw;Wk;
njw;F vy;iyfs;> Nffhiy khtl;l vy;iy

njw;Nf : Nffhiy khtl;l vy;iy> rPjhtf;f gpuNjr rig
vy;iy>  Gtf;gpl;ba njw;F fpuhk mYtyu;
gpuptpd;  fpof;F kw;Wk; tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : Gtf;gpl;ba njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F
kw;Wk; tlf;F vy;iyfs;> Gtf;gpl;ba fpuhk
mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy> fpupte;jy
tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

432 G - mf;uh gpNs];  fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if  :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

432 C - cf;tj;ij fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

431 E -  fpupte;jy njw;F  fpuhk mYtyu; gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   08
tl;lhuj;jpd; ngau; :  nfhln`u

vy;iyfs;

tlf;Nf : mtprhtis fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F
vy;iy  kw;Wk; rPjhtf;f fpuhk mYtyu; gpuptpd;
Nkw;F vy;iy

fpof;Nf : rPjhtf;f fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F kw;Wk;
njw;F vy;iyfs;> Muhjdhfe;j fpuhk mYtyu;
gpuptpd; Nkw;F vy;iy

njw;Nf : Nffhiy khtl;l vy;iy> fpupte;jy njw;F fpuhk
mYtyu; gpuptpd; fpof;F kw;Wk; tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : fpupte;jy njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F
kw;Wk; tlf;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   09
tl;lhuj;jpd; ngau; :   Muhjdhfe;j

vy;iyfs;

tlf;Nf : rPjhtf;f fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F kw;Wk;
fpof;F vy;iyfs;> Nffhiy khtl;l vy;iy

fpof;Nf : Nffhiy khtl;l vy;iy
njw;Nf : Nffhiy khtl;l vy;iy
Nkw;Nf : nfhln`u fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F

vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   10
tl;lhuj;jpd; ngau; :   Gtf;gpl;ba

vy;iyfs;

tlf;Nf : fpupte;jy njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F
kw;Wk; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : rPjhtf;f  gpuNjr  rig vy;iy
njw;Nf : rPjhtf;f  gpuNjr  rig vy;iy
Nkw;Nf : vnfhlfk fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F

vy;iy> Gtf;gpl;ba  fpuhk mYtyu; gpuptpd;
njw;F kw;Wk; fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   11
tl;lhuj;jpd; ngau; :   vnfhlfk

vy;iyfs;

tlf;Nf : rPjhtf;f  gpuNjr  rig vy;iy  kw;Wk; fpupte;jy
tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy

fpof;Nf : fpupte;jy  njw;F kw;Wk; Gtf;gpl;ba njw;F fpuhk
mYtyu; gpupTfspd;  Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : rPjhtf;f  gpuNjr  rig vy;iy
Nkw;Nf : rPjhtf;f  gpuNjr  rig vy;iy

09-108/  7

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

432 D -  nfhln`u  fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

432 E - Muhjdhfe;j   fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  02

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

431 C - Gtf;gpl;ba njw;F fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

431  - Gtf;gpl;ba   fpuhk mYtyu; gpupT
431 D - vnfhlfk   fpuhk mYtyu; gpupT



76 A I fldgi : (I) fPoh - Y%S ,xld m%cd;dka;%sl iudcjd§ ckrcfha w;s jsfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21
gFjp I : njhFjp (I) - ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; FbauR tu;j;jkhdg; gj;jpupif - mjp tpNr\khdJ - 2015.08.21

vy;iyfs;

tlf;Nf : k`tj;j tPjp kw;Wk; Nghjpa tPjpapd; xU gFjp>

= [atu;jdGu Nfhl;Nl khefu rig vy;iy>

kpupfhd  tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F

kw;Wk; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : kpupfhd tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F

kw;Wk; njw;F vy;iyfs;> cl`Ky;y fpof;F fpuhk

mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy

njw;Nf : cl`Ky;y  Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;

tlf;F vy;iy  kw;Wk; = [atu;j;jdGu Nfhl;Nl

khefu rig vy;iy

Nkw;Nf : = [atu;j;jdGuf; Nfhl;Nl khefu rig vy;iy

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

523 A - kpup`hd njw;F fpuhk mYtyu; gpupT

cs;~uhl;rp mjpfhu rigfs; Nju;jy;fs; fl;lisr; rl;lk; (262 Mk; mj;jpahak;)

3 , gpuptpd; fPohd fl;lis

(262 Mk; mj;jpahak;) cs;~uhl;rp mjpfhu rigfs; Nju;jy;fs; fl;lisr; rl;lj;jpd; 3 , gpuptpd; fPo; vd;dplk;
xg;gilf;fg;gl;Ls;s mjpfhuq;fspdJk;> jj;Jtq;fspdJk; gpufhuk;> ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; Fbaurpd; rdhjpgjp
ikj;jpupghy rpwpNrd Mfpa ehd;>  ,f;fl;lisg;gb ,q;F fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ml;ltizapy; Fwpj;Jiuf;fg;gLk; gpuNjrq;fs;
mf; fl;lisr; rl;lj;jpd; gzpfspd; nghUl;L Nkw;gb cs;~uhl;rp mjpfhu rigapd; MSifg; gpuNjrj;jpd; tl;lhuq;fshf
mikjy; Ntz;Lnkd fl;lisapLfpd;Nwd;.

ikj;jpupghy rpwpNrd>
rdhjpgjp.

rdhjpgjp nrayfk;>
nfhOk;G - 01>
2015> Xfj;J 12.

ml;ltiz

,y.  01 - nfhOk;G khtl;lk;
,y.  08 - k`ufk efu rig

jdp cWg;gpdu; tl;lhuq;fspd; gy cWg;gpdu; tl;lhuq;fspd; cWg;gpdu;  vz;zpf;if  - 25
vz;zpf;if  - 25 vz;zpf;if  - 00

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   01 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau; :    kpup`hd njw;F cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   02

tl;lhuj;jpd; ngau; :  kpup`hd  tlf;F

vy;iyfs;

tlf;Nf : FUe;Jtj;j tPjp> jpatd;dh rJg;G epyk;  kw;Wk;

= [atu;j;jdGuf; Nfhl;Nl   khefu rig vy;iy

fpof;Nf : jpatd;dh rJg;G epyk;> Nghjpa tPjpapd; xU gFjp>

= [atu;j;jdGu Nfhl;Nl   khefu rig vy;iy>

khjpnty  fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy>

gpufjpGu kw;Wk; cl`Ky;y fpof;F fpuhk

mYtyu; gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;

njw;Nf : k`tj;j tPjp> Nghjpuh[ tPjpapd; xU gFjp>

cl`Ky;y  fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;

tlf;F vy;iy kw;Wk; kpupfhd njw;F fpuhk

mYtyu; gpuptpd;  tlf;F vy;iy

Nkw;Nf : u[kfh tpfhiu tPjpapd; xU gFjp> kpupfhd njw;F

fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy  kw;Wk;

= [atu;j;jdGu Nfhl;Nl   khefu rig vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   03

tl;lhuj;jpd;  ngau; :   khjpnty

vy;iyfs;

tlf;Nf : jpatd;dh rJg;G epyk;> = [atu;j;jdGu

Nfhl;Nl   khefu rig vy;iy kw;Wk; fLtiy

khefu rig vy;iy

fpof;Nf : fLtiy  khefu rig vy;iy>  jytj;Jnfhl

Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy

kw;Wk;  jygj;gpl;ba fpuhk mYtyu; gpuptpd;

tlf;F vy;iy

njw;Nf : jygj;gpl;ba  fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F

vy;iy  kw;Wk; Gjpa itj;jparhiy tPjp

Nkw;Nf : cl`Ky;y fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;

fpof;F vy;iy> gpufjpGu  fpuhk mYtyu; gpuptpd;

fpof;F kw;Wk; tlf;F vy;iyfs;> kpupfhd tlf;F

fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy>

= [atu;j;jdGu Nfhl;Nl   khefu rig vy;iy

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba

    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

523 - kpup`hd tlf;F fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba

    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

524 -  khjpnty  fpuhk mYtyu; gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   04
tl;lhuj;jpd;  ngau; :   gpufjpGu

vy;iyfs;

tlf;Nf : kpup`hd tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F
vy;iy kw;Wk; khjpnty fpuhk mYtyu; gpuptpd;
Nkw;F vy;iy

fpof;Nf : khjpnty  fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F kw;Wk;
njw;F vy;iyfs;

njw;Nf : cl`Ky;y fpof;F  fpuhk mYtyu; gpuptpd;
fpof;F kw;Wk; tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : kz;lg tPjp> cl`Ky;y fpof;F  fpuhk mYtyu;
gpuptpd; fpof;F kw;Wk; tlf;F vy;iyfs;> kpupfhd
tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;  fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   05
tl;lhuj;jpd; ngau;  :     cl`Ky;y

vy;iyfs;

tlf;Nf : kpup`hd tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F
kw;Wk; fpof;F  vy;iyfs;> khjpnty fpuhk
mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy> gpufjpGu  fpuhk
mYtyu; gpuptpd; Nkw;F> njw;F kw;Wk; fpof;F
vy;iyfs;> khjpnty fpuhk mYtyu; gpuptpd;
njw;F vy;iy kw;Wk; Nghjpa tPjp

fpof;Nf : gpufjpGu fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F> njw;F
kw;Wk; fpof;F vy;iyfs;> khjpnty kw;Wk;
jygj;gpl;ba  fpuhk mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F
kw;Wk; njw;F  vy;iyfs;> cl`Ky;y Nkw;F fpuhk
mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy

njw;Nf : cl`Ky;y Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F
vy;iy kw;Wk; = [atu;jdGu Nfhl;Nl   khefu
rig vy;iy

Nkw;Nf : kpup`hd njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F
vy;iy  kw;Wk;  kpup`hd  tlf;F fpuhk mYtyu;
gpuptpd; njw;F vy;iy

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  02

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

524  A  - gpufjp Gu  fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

525 A - cl`Ky;y fpof;F fpuhk mYtyu; gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   06
tl;lhuj;jpd;  ngau; :   jygj;gpl;ba

vy;iyfs;

tlf;Nf : Gjpa itj;jparhiy tPjpapd; xU gFjp> kpup`hd
njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy>
cl`Ky;y  fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;
njw;F kw;Wk; fpof;F vy;iyfs;> khjpnty fpuhk
mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy

fpof;Nf : jytj;Jnfhl Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;
Nkw;F vy;iy> gKDt fpuhk mYtyu; gpuptpd;
tlf;F kw;Wk; Nkw;F  vy;iyfs;> fhy;tha; kw;Wk;
ntspf; fhy;tha;

njw;Nf : cl`Ky;y nty;fk fhy;tha;> k`ufk  fpof;F
kw;Wk; gjpunfhl fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : = [atu;jGu Nfhl;Nl   khefu rig vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   07
tl;lhuj;jpd; ngau; :  gKDt

vy;iyfs;

tlf;Nf : jygj;gpl;ba kw;Wk; jytj;Jnfhl Nkw;F fpuhk
mYtyu; gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : njghdk  fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy
njw;Nf : jk;gNfd tPjp> gd;dpgpl;ba tlf;F fpuhk

mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy> jk;gNfd fpuhk
mYtyu; gpuptpd; tlf;F kw;Wk; Nkw;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : gj;jpunfhl tPjp> k`ufk Nkw;F kw;Wk; k`ufk
fpof;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd;  fpof;F
vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   08
tl;lhuj;jpd; ngau; :   jytj;Jnfhl

vy;iyfs;

tlf;Nf : fLtiy  khefu rig vy;iy kw;Wk; tay;
fpof;Nf : gd;dpg;gpl;ba tPjp> fyy;nfhl fpuhk mYtyu;

gpuptpd;  Nkw;F kw;Wk; tlf;F vy;iyfs;
njw;Nf : fhy;tha;> njghdk> nghy;tj;j kw;Wk; gKDt

fpuhk mYtyu; gpupTfspd;  tlf;F vy;iyfs;
Nkw;Nf : khjpnty tPjp> fhy;tha;> jygj;gpl;ba kw;Wk;

khjpnty fpuhk mYtyu; gpupTfspd; fpof;F
vy;iyfs;> fLtiy  khefu rig vy;iy

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

525 -  jygj;gpl;ba  fpuhk mYtyu; gpupT
525 B - cl`Ky;y Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

528 - gKDt  fpuhk mYtyu; gpupT
529 - nghy;tj;j  fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

493 A - jytJnfhl Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupT
493 B - jytj;Jnfhl fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; xU

gFjp> N`hfe;ju tPjp> tPuNrfu khtj;ij> rhe;jpGu>
bf;yd; tj;j> muypa cad> rpupGu ,y;yq;fs;
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   09
tl;lhuj;jpd; ngau; :   fyy;nfhl

vy;iyfs;

tlf;Nf : Yk;gpdp gpNs];> rkfpGu tPjp kw;Wk;  fLtiy
khefu rig vy;iy

fpof;Nf : ju;kuj;d khtj;ij> N`hfe;ju muq;fy tPjp
kw;Wk; N`hfe;ju nfhl;lht tPjp> fLtiy  khefu
rig vy;iy> nfhl;lht  tlf;F fpuhk mYtyu;
gpuptpd;  tlf;F kw;Wk; Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : njg;ghdk  fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F
vy;iy

Nkw;Nf : gd;dpg;gpl;ba tPjp> jytj;Jnfhl Nkw;F fpuhk
mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy> jytj;Jnfhl
tl;lhuj;jpw;Fupa jytj;Jnfhl fpof;F fpuhk
mYtyu; gpuptpd; njw;F kw;Wk; fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   10
tl;lhuj;jpd; ngau; :   njghdk

vy;iyfs;

tlf;Nf : njghdhk tay;> jytj;Jnfhl Nkw;F kw;Wk;
fyy;nfhl fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F
vy;iyfs;

fpof;Nf : mj;jg;gj;J tPjp kw;Wk; nfhl;lht tlf;F fpuhk
mYtyu; gpuptpd;  tlf;F kw;Wk; Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : nfhl;lht tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F
vy;iy kw;Wk; gd;dpg;gpl;ba tlf;F fpuhk
mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy

Nkw;Nf : nghy;tj;j  fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F
vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   11
tl;lhuj;jpd; ngau; :   nfhl;lht Nkw;F

vy;iyfs;

tlf;Nf : fyy;nfhl  fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F kw;Wk;
fpof;F vy;iyfs;> fLtiy   khefu rig vy;iy>
kw;Wk; nfhl;lht fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;
Nkw;F vy;iy

fpof;Nf : nfhl;lht  fpof;F kw;Wk; nfhl;lht njw;F fpuhk
mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : nfhl;lht njw;F  fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F
vy;iy> nfhl;lht efuk; fpuhk mYtyu; gpuptpd;
tlf;F vy;iy  kw;Wk; gd;dpgpl;ba  tlf;F fpuhk
mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

Nkw;Nf : gd;dpgpl;ba tlf;F> njghdk kw;Wk; fyy;nfhl
fpuhk mYtyu; gpupTfspd;  fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  02

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

493 - fyy;nfhl fpuhk mYtyu; gpuT
493 B - jytj;Jnfhl fpof;F  fpuhk mYtyu; gpuptpd; xU

gFjp Gdpj Njhk]; Njhl;lk;> N[hd; fPy;];  tPLfs;>
njhyye;j Njhl;lk;> cj;Jtd; fe;j> gd;dpg;gpl;ba tPjp
(xU gFjp)> ru];tjp tj;j> rkfpGu (xU gFjp)> fyy;nfhl
tPjp (xU gFjp)> N[hjpfhuhk  khtj;ij> Ntufy gpNs];>
UFZ Gu> N[hd; fPy;]; ,y;yq;fs; (xU gFjp)

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

529  A - njghdk   fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

496 C - nfhl;lht tlf;F fpuhk mYtyu; gpupT
496 D - nfhl;lht Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupT
496 E - ypadnfhl fpuhk mYtyu; gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   12
tl;lhuj;jpd; ngau; :   nfhl;lht  fpof;F

vy;iyfs;

tlf;Nf : fLtiy  khefu rig vy;iy
fpof;Nf : fLtiy  khefu rig vy;iy> Uf;kNy Nkw;F

fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F kw;Wk; Nkw;F
vy;iyfs;

njw;Nf : Uf;kNy Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F
vy;iy kw;Wk; nfhl;lht njw;F fpuhk mYtyu;
gpuptpd; tlf;F vy;iy

Nkw;Nf : ypadnfhl fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F kw;Wk;
fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   13
tl;lhuj;jpd; ngau; :   Uf;kNy

vy;iyfs;

tlf;Nf : nfhl;lht fpof;F  fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F
vy;iy> jy;jpahty Njhl;l tPjpapd; xUgFjp
kw;Wk; fLtiy  khefu rig vy;iy

fpof;Nf : fLtiy  khefu rig vy;iy  kw;Wk; N`hkhfk
gpuNjr rig vy;iy

njw;Nf : khygy;y  fpof;F   fpuhk mYtyu; gpuptpd; tl
f;F kw;Wk; Nkw;F vy;iyfs;> khygy;y Nkw;F fpuhk
mYtyu; gpuptpd;  tlf;F  vy;iy> Uf;kNy tPjp>
nfhl;lht njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;  fpof;F
kw;Wk; tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : nfhl;lht njw;F  fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F
kw;Wk; tlf;F vy;iyfs;> nfhl;lht  fpof;F  fpuhk
mYtyu; gpuptpd;  fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   14
tl;lhuj;jpd; ngau; :   khFk;Gu

vy;iyfs;

tlf;Nf : Uf;kNy Nkw;F kw;Wk; Uf;kNy fpof;F B fpuhk
mYtyu; gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : N`hkhfk gpuNjr rig vy;iy kw;Wk; rhe;jp
khtj;ij

njw;Nf : i`nyty; tPjpapd; xU gFjp kw;Wk; khFk;Gu
njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;  tlf;F vy;iy

Nkw;Nf : nfhl;lth  efuk; kw;Wk; nfhl;lht njw;F fpuhk
mYtyu; gpupTfspd; fpof;F vy;iyfs;>
i`nyty; tPjpapd; xU gFjp

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

496 A - nfhl;lht  fpof;F fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

497 - Uf;kNy Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupT
497 A -  Uf;kNy  fpof;F A fpuhk mYtyu; gpupT
497  B  - Uf;kNy fpof;F B fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

498 -  khygy;y fpuhk mYtyu; gpupT
498  A  - khFk;Gu  tlf;F fpuhk mYtyu; gpupT
498  B -  khygy;y Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   15
tl;lhuj;jpd; ngau; :   nfhl;lht njw;F

vy;iyfs;

tlf;Nf : ypadnfhl kw;Wk; nfhl;lht fpof;F fpuhk
mYtyu; gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;> Uf;kNy
Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F kw;Wk;
njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : Uf;kNy Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F
kw;Wk; njw;F vy;iyfs;> khygy;y Nkw;F fpuhk
mYtyu; gpuptpd; tlf;F kw;Wk; Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : nfhl;lht efu fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F
vy;iy

Nkw;Nf : nfhl;lht  Nkw;F  fpuhk mYtyu; gpuptpd;  njw;F
kw;Wk; fpof;F vy;iyfs;> ypadnfhl fpuhk
mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   16
tl;lhuj;jpd; ngau; :   nfhl;lht  efuk;

vy;iyfs;

tlf;Nf : nfhl;lht tlf;F> nfhl;lht Nkw;F kw;Wk;
nfhl;lht njw;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
njw;F vy;iyfs;>  khygy;y Nkw;F fpuhk
mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy> khFk;Gu tlf;F
fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F kw;Wk; njw;F
vy;iyfs;

fpof;Nf : khFk;gu tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F
kw;Wk; njw;F vy;iyfs;> N`hkhfk gpuNjr rig
vy;iy

njw;Nf : N`hkhfk gpuNjr rig vy;iy
Nkw;Nf : N`hfk gpuNjr rig  kw;Wk; nf];Ngt efu rig

vy;iy
tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   17
tl;lhuj;jpd; ngau; :   gd;dpgpl;ba

vy;iyfs;

tlf;Nf : gKDt> nghy;tj;j kw;Wk; njghdhk fpuhk
mYtyu; gpupTfspd;  njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : nfhl;lht tlf;F  fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F
vy;iy> nfhl;lht efuk; fpuhk mYtyu; gpuptpd;
Nkw;F vy;iy kw;Wk; nf];Ngt efu rig vy;iy

njw;Nf : nf];Ngt efu rig vy;iy> gd;dpgpl;ba njw;F>
k`ufk efu fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F
vy;iy

Nkw;Nf : k`ufk Nkw;F  fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F
vy;iy> jk;gNfd tPjp> gKDt fpuhk mYtyu;
gpuptpd; njw;F vy;iy

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

496 - nfhl;lht njw;F fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

496  B  - nfhl;lht efuk; fpuhk mYtyu; gpupT
498  C - khFk;Gu njw;F fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

528  A  - jk;gNfd fpuhk mYtyu; gpupT
531 - gd;dpgpl;ba tlf;F fpuhk mYtyu; gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   18

tl;lhuj;jpd; ngau; :   k`ufk njw;F

vy;iyfs;

tlf;Nf : k`ufk Nkw;F> gKDt> jk;gNfd kw;Wk;

gd;dpg;gpl ;ba tlf;F  fpuhk mYtyu;

gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : nf];Ngt efu rig vy;iy

njw;Nf : nf];Ngt efu rig vy;iy> nfhbfKt njw;F

fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F kw;Wk; tlf;F

vy;iyfs;

Nkw;Nf : nfhbfKt njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;

fpof;F kw;Wk; tlf;F vy;iyfs;> nfhbfKt

tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy>

tj;Njnfju  fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F

vy;iy> k`ufk Nkw;F  fpuhk mYtyu; gpuptpd;

njw;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; : 19

tl;lhuj;jpd; ngau; :  k`ufk tlf;F

vy;iyfs;

tlf;Nf : gj;jpunfhl  fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F

vy;iy  kw;Wk; cl`Ky;y Nkw;F  fpuhk mYtyu;

gpuptpd; njw;F vy;iy

fpof;Nf : gKDf kw;Wk; jk;gN`d fpuhk mYtyu;

gpupTfspd;  Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : jk;gNfd fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy>

k`ufk efuk; fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F

kw;Wk; Nkw;F vy;iyfs;> tj;Njnfju fpuhk

mYtyu; gpuptpd; fpof;F kw;Wk; tlf;F

vy;iyfs;

Nkw;Nf : tj;Njnfju  fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F

kw;Wk; tlf;F vy;iyfs;> ehf`tj;j tPjpapd; xU

gFjp> gj;jpunfhl  fpuhk mYtyu; gpuptpd;

njw;F kw;Wk; fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba

    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

530 - k`ufk efuk; fpuhk mYtyu; gpupT

531 A - gd;dpgpl;ba njw;F fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba

    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

527 B  -  k`ufk fpof;F  fpuhk mYtyu; gpupT

527 C - k`ufk Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   20

tl;lhuj;jpd; ngau; :   gjpunfhl

vy;iyfs;

tlf;Nf : cl`Ky;y nty;fk  fhy;tha; kw;Wk; cl`Ky;y

Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy

fpof;Nf : ehf` tj;j tPjpapd; xU gFjp> k`ufk fpof;F

fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F kw;Wk; Nkw;F

vy;iyfs;> k`ufk Nkw;F fpuhk mYtyu;

gpuptpd; tlf;F kw;Wk; Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : ehf`tj;j tPjpapd; xU gFjp> [afj; tPjpapd; xU

gFjp> k`ufk Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;

tlf;F kw;Wk; Nkw;F vy;iyfs;> tj;Njnfju fpuhk

mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy> ehtpd;d fpuhk

mYtyu; gpuptpd; fpof;F kw;Wk; Nkw;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : cl`Ky;y nty;fk fhy;tha;> [afj; tPjpapd; xU

gFjp> ehtpd;d fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F

kw;Wk; tlf;F vy;iyfs;> = [atu;jdGu Nfhl;Nl

khefu rig vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   21

tl;lhuj;jpd; ngau; :   ehtpd;d

vy;iyfs;

tlf;Nf : fq;nfhltpy njw;F B fpuhk mYtyu; gpuptpd;

fpof;F vy;iy> [afj; tPjpapd; xUgFjp> =

[atu;jdGu Nfhl;Nl khefu rig vy;iy>

gjpunfhl fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F kw;Wk;

njw;F  vy;iyfs;

fpof;Nf : [afj; tPjpapd; xU gFjp> gjpunfhl fpuhk

mYtyu; gpuptpd; Nkw;F kw;Wk; njw;F  vy;iyfs;

njw;Nf : fhy;tha;> tj;Njnfju fpuhk mYtyu; gpuptpd;

tlf;F kw;Wk; Nkw;F vy;iyfs;> nghuy];fKt

efu rig vy;iy

Nkw;Nf : nghuy];fKt efu rig vy;iy> Nrhuj;j gpNs];>

fq;nfhltpy njw;F B fpuhk mYtyu; gpuptpd;

fpof;F vy;iy kw;Wk; = [atu;jdGu Nfhl;Nl

khefu rig vy;iy

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba

    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

527 A - gjpunfhl fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba

    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

526  C - tpN[uhk fpuhk mYtyu; gpupT

527 - ehtpd;d fpuhk mYtyu; gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   22

tl;lhuj;jpd; ngau; :   fq;nfhltpy

vy;iyfs;

tlf;Nf : njfptis fy;fpir kw;Wk; = [atu;jdGu

Nfhl;Nl   khefu rig vy;iyfs;

fpof;Nf : = [atu;j;jdGu Nfhl;Nl   khefu rig vy;iy>

tpN[uhk fpuhk mYtyu; gpuptpd;  tlf;F kw;Wk;

Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : nghuy];fKt efu rig vy;iy kw;Wk; njg;gh

fhy;tha;

Nkw;Nf : nghuy];fKt efu rig vy;iy> njg;gh fhy;tha;

kw;Wk;  njfptis  fy;fpir  khefu rig vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; : 23

tl;lhuj;jpd; ngau; :   tj;Njnfju

vy;iyfs;

tlf;Nf : i`nyty; tPjp> ehtpd;d  kw;Wk; gjpunfhl

fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;>

k`ufk Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F

kw;Wk; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : i`nyty; tPjpapd; xU gFjp> njfptis tPjpapd;

xU gFjp> k`ufk Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;

Nkw;F kw;Wk; njw;F vy;iyfs;> k`ufk efuk;

fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy kw;Wk;

nfhbfKt  tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;

tlf;F vy;iy

njw;Nf : nj`ptis tPjpapd; xU gFjp> nfhbfKt  tlf;F

fpuhk mYtyu; gpuptpd;  tlf;F vy;iy kw;Wk;

nghuy];fKt  efu rig vy;iy

Nkw;Nf : fhy;tha; kw;Wk; nghuy];fKt efu rig vy;iy

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba

    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

526 B - fq;nfhltpy njw;F B fpuhk mYtyu; gpupT

526 D -  [k;Gf];Ky;y  fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba

    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

532 C - tj;Njnfju fpuhk mYtyu; gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   24
tl;lhuj;jpd; ngau; :   nfhbfKt  tlf;F

vy;iyfs;

tlf;Nf : tj;Njnfju fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F
vy;iy kw;Wk; k`ufk efu fpuhk mYtyu;
gpuptpd; Nkw;F vy;iy

fpof;Nf : nfhbfKt njw;F B fpuhk mYtyu; gpuptpd;
Nkw;F  kw;Wk; tlf;F vy;iyfs;>  nfhbfKt
njw;F B fpuhk mYtyu; gpuptpd; Clhfr; nry;Yk;
nfh`py nfhl;Lt tPjp Muk;gpf;Fk;  ,lj;jpypUe;J
jhg;gtj;j tiuAs;s tPjpapd; xU gFjp kw;Wk;
nghuy];fKt efu rig vy;iy

njw;Nf : nfh`pynfhl;Lt tPjp Muk;gpf;Fk;  ,lj;jpypUe;J
jhg;gtj;j  tiuahd ghijapd; xU gFjp kw;Wk;
nghuy];fKt efu rig vy;iy

Nkw;Nf : nghuy];fKt efu rig vy;iy kw;Wk;
tj;Njnfju fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F
vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; : 25
tl;lhuj;jpd; ngau; : nfhbfKt  njw;F

vy;iyfs;

tlf;Nf : nfhbfKt njw;F B fpuhk mYtyu; gpuptpd;
Clhf nry;Yk; nfh`pynfhl;Lt tPjp
Muk;gpf;Fk;  ,lj;jpypUe;J  jhg;gtj;j  tiuahd
ghijapd; xU gFjp> nfhbfKt tlf;F kw;Wk;
tj;Njnfju fpuhk mYtyu; gpupTfspd;  fpof;F
vy;iyfs;> k`ufk  efuk; fpuhk mYtyu;
gpuptpd; Nkw;F vy;iy

fpof;Nf : nf];Ngt efu rig vy;iy
njw;Nf : nf];Ngt kw;Wk; nghuy];fKt efu rig

vy;iyfs;
Nkw;Nf : nghuy];fKt  efu  rig vy;iy kw;Wk;

nfhbfKt njw;F B fpuhk mYtyu; gpuptpd;
Clhf nry;Yk; nfh`pynfhl;Lt tPjp
Muk;gpf;Fk; ,lj;jpypUe;J jhg;gtj;ij tiuahd
tPjpapd; xU gFjp

9-108/ 8

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

532 - nfhbfKt  tlf;F fpuhk mYtyu; gpupT
532 B - nfhbfKt njw;F B fpuhk mYtyu; gpuptpd; xUgFjp

(nfh`pynfhLt  tPjp  Muk;gj;jpypUe;J  jhg;gtj;j
tiuapYkhd  tPjpapy; fpof;F  jpirf;F  gpupAk; gFjp)

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

532 A - nfhbfKt njw;F A fpuhk mYtyu; gpuptpd; xU
gFjp (nfh`pynfhLt  tPjp  Muk;gj;jpypUe;J
jhg;gtj;j  tiuapYkhd  tPjpapy; Nkw;F  jpirf;F
gpupAk; gFjp)

532 B - nfhbfKt njw;F B fpuhk mYtyu; gpuptpd; xU
gFjp
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vy;iyfs;

tlf;Nf : k`ufk efu rig vy;iy> fpuhkpa tPjp (xU gFjp)>
Mde;j ikj;jpup khtj;ij (xU gFjp) kw;Wk;
flntynjdpa njg;gh fhy;tha;

fpof;Nf : uj;ky;njdpa fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F
vy;iy> uj;ky;njdpa fpuhk mYtyu; gpuptpd;
Nkw;F vy;iy KbtilAk; KidapypUe;J
ngyd;tj;j tlf;F fpuhk mYtyu; gpupT tiu
nry;Yk; uj;ky;njdpa tPjp> ngyd;tj;j tlf;F
fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy>
ngyd;tj;j Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F
kw;Wk; Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : ngyd;tj;j Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F
kw;Wk; Nkw;F vy;iyfs;> k`ufk NghFe;ju tPjp>
ehk;gKDt kw;Wk; kFYJ}t fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;> gypnfju fpuhk
mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

Nkw;Nf : gypnfju fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F kw;Wk;
tlf;F vy;iyfs;> fhypak;k`u fpuhk mYtyu;
gpuptpd; fpof;F vy;iy> eptd;jpba fpuhk
mYtyu; gpuptpd; fpof;F kw;Wk; tlf;F vy;iyfs;

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

581-mut;ty fpof;F fpuhk mYtyu; gpupT
581 A - mut;ty Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupT
581 D - mut;ty tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; xU gFjp

(nfhYthnfhl f[+ntba gpupTfs; jtpu)

cs;~uhl;rp mjpfhu rigfs; Nju;jy;fs; fl;lisr; rl;lk; (262 Mk; mj;jpahak;)

3 , gpuptpd; fPohd fl;lis

(262 Mk; mj;jpahak;) cs;~uhl;rp mjpfhu rigfs; Nju;jy;fs; fl;lisr; rl;lj;jpd; 3 , gpuptpd; fPo; vd;dplk;
xg;gilf;fg;gl;Ls;s mjpfhuq;fspdJk;> jj;Jtq;fspdJk; gpufhuk;> ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; Fbaurpd; rdhjpgjp
ikj;jpupghy rpwpNrd Mfpa ehd;>  ,f;fl;lisg;gb ,q;F fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ml;ltizapy; Fwpj;Jiuf;fg;gLk; gpuNjrq;fs;
mf; fl;lisr; rl;lj;jpd; gzpfspd; nghUl;L Nkw;gb cs;~uhl;rp mjpfhu rigapd; MSifg; gpuNjrj;jpd; tl;lhuq;fshf
mikjy; Ntz;Lnkd fl;lisapLfpd;Nwd;.

ikj;jpupghy rpwpNrd>
rdhjpgjp.

rdhjpgjp nrayfk;>
nfhOk;G - 01>
2015> Xfj;J 12.

ml;ltiz

,y. 01 - nfhOk;G khtl;lk;
,y. 09 - nf];Ngt efu rig

jdp cWg;gpdu; tl;lhuq;fspd; gy cWg;gpdu; tl;lhuq;fspd; cWg;gpdu; vz;zpf;if  - 20
vz;zpf;if  - 20 vz;zpf;if  - 00

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; : 01 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau; :  vut;ty cWg;gpdu;  vz;zpf;if : 01
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   02
tl;lhuj;jpd; ngau; :   uj;ky;njdpa

vy;iyfs;

tlf;Nf : k`ufk efu rig vy;iy
fpof;Nf : k`ufk efu rig vy;iy> kfy;tuht kw;Wk;

ngyd;tj;j fpof;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : N`hkhfk gpuNjr rig vy;iy kw;Wk;
nfhufgpl;ba fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F
vy;iy

Nkw;Nf : ngyd;tj;j Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F
vy;iy ngyd;tj;j Nkw;F fpuhk mYtyu;
gpuptpd; tlf;F vy;iy njhlf;fk; vut;ty fpof;F
fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy tiu
nry;Yk; uj;ky;njdpa tPjp> vut;ty fpof;F fpuhk
mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   03
tl;lhuj;jpd; ngau; :   kfy;tuht

vy;iyfs;

tlf;Nf : k`ufk efu rig vy;iy
fpof;Nf : k`ufk efu rig vy;iy kw;Wk; N`hkhfk

gpuNjr rig vy;iy
njw;Nf : N`hkhfk efu rig vy;iy
Nkw;Nf : ngyd;tj;j tlf;F kw;Wk; uj;ky;njdpa fpuhk

mYtyu; gpupTfspd; fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   04
tl;lhuj;jpd; ngau;  :   ngyd;tj;j

vy;iyfs;

tlf;Nf : k`ufk NghFe;ju tPjp> mut;ty Nkw;F fpuhk
mYtyu; gpuptpd; njw;F kw;Wk; fpof;F vy;iyfs;>
mut;ty tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F
vy;iy> ngyd;tj;j tlf;F fpuhk mYtyu;
gpuptpd; Nkw;F vy;iyia re;jpf;Fk; Kid tiu

fpof;Nf : ngyd;tj;j tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F
kw;Wk; njw;F vy;iyfs;> N`hkhfk gpuNjr rig
vy;iy

njw;Nf : ehk;gKDt fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F
kw;Wk; tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : ehk;gKDt fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F
kw;Wk; tlf;F vy;iyfs;> vut;ty Nkw;F fpuhk
mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

581C- uj;ky;njdpa fpuhk mYtyu; gpupT
581 D - mut;ty tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; xU gFjp

(nfhYthnfhl f[+ntba gpupTfs; jtpu)
582 - ngyd;tj;j tlf;F fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

581B - gq;fshtj;j  fpuhk mYtyu; gpupT
581 E - kfy;tuht fpuhk mYtyu; gpupT
582B - ngyd;tj;j fpof;F fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

582A-ngyd;tj;j Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupT
584   - nfhufgpl;ba fpuhk mYtyu; gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   05
tl;lhuj;jpd; ngau; :   NghFe;ju

vy;iyfs;

tlf;Nf : nghuy];fKt efu rig vy;iy kw;Wk; k`ufk
efu rig vy;iy

fpof;Nf : mut;ty Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F
vy;iy> gypnfju fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F
kw;Wk; Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : gypnfju fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy
kw;Wk; khk;Ng tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;
tlf;F vy;iy

Nkw;Nf : Jk;Nghtpy njw;F kw;Wk; Jk;Nghtpy tlf;F fpuhk
mYtyu; gpupTfspd; fpof;F vy;iyfs;
nghuy];fKt efu rig vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   06
tl;lhuj;jpd; ngau;  :   khk;Ng

vy;iyfs;

tlf;Nf : NghFe;ju fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F kw;Wk;
fpof;F vy;iyfs;> fhypak;kfu fpuhk mYtyu;
gpuptpd; njw;F kw;Wk; fpof;F vy;iyfs;>
eptd;jpba fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F
vy;iy> mut;ty Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;
Nkw;F kw;Wk; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : mut;ty Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F
vy;iy> kFYJ}t fpuhk mYtyu; gpuptpd;
tlf;F> Nkw;F kw;Wk; njw;F vy;iyfs;> khtpj;ju
tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy>
khtpj;ju njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F
vy;iy

njw;Nf : nf];Ngt tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F
vy;iy> khk;Ng Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;
fpof;F kw;Wk; tlf;F vy;iyfs;> tp\;tfyht
fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F> Nkw;F kw;Wk;
tlf;F vy;iyfs;> khk;Ng Nkw;F fpuhk mYtyu;
gpuptpd; Nkw;F vy;iy> nfhyKd;d fpuhk
mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy

Nkw;Nf : Jk;Nghtpy Nkw;F kw;Wk; Jk;Nghtpy njw;F fpuhk
mYtyu; gpupTfspd; fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

575-NghFe;ju fpuhk mYtyu; gpupT
580   - fhypak;k`u fpuhk mYtyu; gpupT
580A   - epte;jpba fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

574A-khk;Ng tlf;F  fpuhk mYtyu; gpupT
574D   - khk;Ng fpof;F fpuhk mYtyu; gpupT
583A   - gypnfju fpuhk mYtyu; gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; : 07

tl;lhuj;jpd; ngau; :  n`hd;de;ju

vy;iyfs;

tlf;Nf : mut;ty Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F

vy;iy> ngyd;tj;j Nkw;F fpuhk mYtyu;

gputpd; njw;F vy;iy> nfhufgpl;ba fpuhk

mYtyu; gpuptpd; Nkw;F kw;Wk; njw;F vy;iyfs;>

N`hkhfk gpuNjr rig vy;iy

fpof;Nf : N`hkhfk gpuNjr rig vy;iy

njw;Nf : n`huj;JLt fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F

kw;Wk; Nkw;F vy;iyfs;> `y;gpl;l fpuhk

mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy

Nkw;Nf : nf];Ngt fpof;F> khtpj;ju njw;F> khtpj;ju

tlf;F kw;Wk; kFYJ}t fpuhk mYtyu;

gpupTfspd; fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   08

tl;lhuj;jpd; ngau; :   khtpj;ju

vy;iyfs;

tlf;Nf : gypnfju fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy

kw;Wk; mut;ty Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;

njw;F vy;iy

fpof;Nf : ehk;gKDt fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F

kw;Wk; njw;F vy;iyfs;> n`hd;de;ju tlf;F

fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy

njw;Nf : n`hd;de;ju njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;

Nkw;F vy;iy> nf];Ngt fpof;F kw;Wk; nf];Ngt

tlf;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; fpof;F  kw;Wk;

tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : khk;Ng fpof;F kw;Wk; khk;Ng njw;F fpuhk

mYtyu; gpupTfspd; fpof;F kw;Wk; tlf;F

vy;iyfs;

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba

    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

584A-ehk;gKDt fpuhk mYtyu; gpupT

585   - n`hd;de;ju tlf;F fpuhk mYtyu; gpupT

585 A  - n`hd;de;ju njw;F fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba

    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

583 - kFYJt fpuhk mYtyu; gpupT

586   - khtpj;ju njw;F fpuhk mYtyu; gpupT

586A   - khtpj;ju tlf;F fpuhk mYtyu; gpupT



91 AI fldgi : (I) fPoh - Y%S ,xld m%cd;dka;%sl iudcjd§ ckrcfha w;s jsfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21
gFjp I : njhFjp (I) - ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; FbauR tu;j;jkhdg; gj;jpupif - mjp tpNr\khdJ - 2015.08.21

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   09

tl;lhuj;jpd; ngau; :   tp\;tfyht

vy;iyfs;

tlf;Nf : khk;Ng tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F

vy;iy> khk;Ng fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;

Nkw;F kw;Wk; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : khtpj;ju njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F

vy;iy> nf];Ngt fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;

tlf;F kw;Wk; Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : nf];Ngt fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F

kw;Wk; Nkw;F vy;iyfs;> nf];Ngt njw;F fpuhk

mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy> gl;lnfj;ju

tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F kw;Wk;

tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : khk;Ng njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F

kw;Wk; tlf;F vy;iyfs;> nfhyKd;d fpuhk

mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy> Jk;Nghtpy

Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy>

khk;Ng tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F

vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :10
tl;lhuj;jpd; ngau; : Jk;Nghtpy

vy;iyfs;

tlf;Nf : nghuy];fKt efu rig vy;iy kw;Wk; NghFe;ju

fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy

fpof;Nf : NghFe;ju fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F kw;Wk;

njw;F vy;iyfs;> khk;Ng tlf;F fpuhk mYtyu;

gpuptpd; Nkw;F vy;iy

njw;Nf : nfhyKd;d kw;Wk; Rthunghy fpof;F fpuhk

mYtyu; gpupTfspd; tlf;F  vy;iyfs;> Ntty

fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F kw;Wk;

tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : nkhul;Lt khefu rig vy;iy

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba

    cWg;gpdu; vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

572-nf];Ngt tlf;F fpuhk mYtyu; gpupT

574   - khk;Ng Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupT

574 B  - tp\;tfyht fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

576 -  Jk;Nghtpy Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupT

576A   - Jk;Nghtpy tlf;F fpuhk mYtyu; gpupT

576B   - Jk;Nghtpy njw;F fpuhk mYtyu; gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   11
tl;lhuj;jpd; ngau; : Ntty

vy;iyfs;

tlf;Nf : Jk;Nghtpy tlf;F kw;Wk; Jk;Nghtpy njw;F fpuhk
mYtyu; gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : Jk;Nghtpy Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F
vy;iy

njw;Nf : Rthunghy fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;
tlf;F  vy;iy> Rthunghy Nkw;F fpuhk mYtyu;
gpuptpd; tlf;F kw;Wk; Nkw;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : nghy;nfhl fq;if> nkhul;Lt tPjp kw;Wk;
nkhul;Lt khefu rig vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; : 12
tl;lhuj;jpd; ngau; : Rthunghy

vy;iyfs;

tlf;Nf : Ntnty Nkw;F> Ntnty fpof;F kw;Wk; Jk;Nghtpy
Nkw;F  fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F
vy;iyfs;

fpof;Nf : nfhyKd;d fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F
vy;iy kw;Wk; gl;lnfj;ju tlf;F fpuhk mYtyu;
gpuptpd; Nkw;F vy;iy

njw;Nf : gl;lnfj;ju tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F
vy;iy> njy;ju fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;
fpof;F kw;Wk; tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : njy;ju fpof;F kw;Wk; njy;ju Nkw;F fpuhk
mYtyu; gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;>
nkhul;Lt khefu rig vy;iy> Ntty Nkw;F
fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :13
tl;lhuj;jpd; ngau; : nfhyKd;d

vy;iyfs;

tlf;Nf : jg;Nghtpl;l Nkw;F> khk;Ng tlf;F kw;Wk; khk;Ng
Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F
vy;iyfs;

fpof;Nf : nf];Ngt tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F
kw;Wk; njw;F vy;iyfs;> nf];Ngt njw;F fpuhk
mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy

njw;Nf : gl;lnfj;ju njw;F kw;Wk; njy;ju fpof;F fpuhk
mYtyu; ,izAk; klghj;j fpuhk mYtyu;
gpuptpd; tlf;F vy;iy

Nkw;Nf : njy;nju fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F
vy;iy> n`bfk fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F
kw;Wk; fpof;F vy;iyfs;> Rthunghy fpof;F
fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy>
Jk;Nghtpy Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F
vy;iy

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

562 - Ntnty fpof;F fpuhk mYtyu; gpupT
562B   - Ntnty Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

562 A -Rthunghy fpof;F fpuhk mYtyu; gpupT
562 C -Rthunghy Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupT
563/ 73 -n`bfk fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

563/ 73 A - nfhyKd;d fpuhk mYtyu; gpupT
565   -  gl;lnfj;ju tlf;F fpuhk mYtyu; gpupT
574 C - khk;Ng njw;F fpuhk mYtyu; gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :14
tl;lhuj;jpd; ngau; : nf];Ngt

vy;iyfs;

tlf;Nf : nf];Ngt tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F
kw;Wk; fpof;F vy;iyfs;> khtpj;ju njw;F fpuhk
mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy

fpof;Nf : khtpj;ju njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F
vy;iy>  n`hd;de;ju njw;F fpuhk mYtyu;
gpuptpd; Nkw;F vy;iy> khfe;jd fpof;F fpuhk
mYtyu; gpuptpd; tlf;F kw;Wk; Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : khfe;jd Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F
vy;iy

Nkw;Nf : glnfj;ju njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F
kw;Wk; tlf;F vy;iyfs;> gl;lnfj;ju tlf;F fpuhk
mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :15
tl;lhuj;jpd; ngau; : ̀ y;gpl;l

vy;iyfs;

tlf;Nf : n`hd;de;ju njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;
njw;F vy;iy kw;Wk; N`hkhfk gpuNjr rig
vy;iy

fpof;Nf : N`hkhfk gpuNjr rig vy;iy
njw;Nf : N`hkhfk gpuNjr rig vy;iy> nkhue;j fpuhk

mYtyu; gpuptpd; fpof;F kw;Wk; tlf;F vy;iyfs;
Nkw;Nf : khfe;jd fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F

kw;Wk; tlf;F vy;iyfs;> nf];Ngt njw;F kw;Wk;
nf];Ngt fpof;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :16
tl;lhuj;jpd; ngau; : gLte;ju

vy;iyfs;

tlf;Nf : `y;gpl;l fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy>
epTd;fk fpuhk mYtyu;gpuptpd; Nkw;F kw;Wk;
njw;F vy;iyfs;> `y;gpl;l fpuhk mYtyu;
gpuptpd; njw;F vy;iy

fpof;Nf : `y;gpl;l fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy>
uk;gl fhy;tha;> N`hkhfk gpuNjr rig  vy;iy

njw;Nf : uk;gl fhy;tha;> N`hkhfk gpuNjr rig vy;iy>
fSj;Jiw khtl;l vy;iy> [k;Guypa fpuhk
mYtyu; gpuptpd; fpof;F kw;Wk; tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : [k;Guypa kw;Wk; khfe;jd Nkw;F fpuhk mYtyu;
gpupTspd; fpof;F kw;Wk; Nkw;F vy;iyfs;>
nf];Ngt njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F
vy;iy> nf];Ngt fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;
njw;F vy;iy

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

572A-nf];Ngt njw;F fpuhk mYtyu; gpupT
572 B   - nf];Ngt fpof;F fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

568A-epTd;fk  fpuhk mYtyu; gpupT
570   - ̀ y;gpl;l fpuhk mYtyu; gpupT
571A- n`huJLt  fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

568-nkhnue;j fpuhk mYtyu; gpupT
569   - khfe;jd fpof;F fpuhk mYtyu; gpupT
596   - gLte;ju tlf;F fpuhk mYtyu; gpupT
596A   - gLte;ju njw;F fpuhk mYtyu; gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; : 17

tl;lhuj;jpd; ngau; : glnfj;ju

vy;iyfs;

tlf;Nf : glnfj;ju tlf;F  fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F

vy;iy kw;Wk; nf];Ngt njw;F fpuhk mYtyu;

gpuptpd; Nkw;F vy;iy

fpof;Nf : nf];Ngt njw;F kw;Wk; khfe;jd Nkw;F fpuhk

mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F vy;iy

njw;Nf : khfe;jd Nkw;f fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F

vy;iy fpof;F vy;iyAld; njhlu;GgLk; klghj

fpuhk mYtyu; gpupTg; gFjpapd; tlf;F

vy;iyfs; kw;Wk; jhk;Ng fpuhk mYtyu; gpuptpd;

tlf;F vy;iy

Nkw;Nf : njy;nju fpof;F fpuhk mYtyu; gptpd;  fpof;F

vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :18
tl;lhuj;jpd; ngau; : jhk;Ng

vy;iyfs;

tlf;Nf : nkhul;Lt khefu rig vy;iy>  Rtuhnghy

Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy>

n`bfk fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F kw;Wk;

njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : glnfj;ju tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F

vy;iy> njy;ju fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;

fpof;F vy;iyAld; njhlu;GgLk; klghj fpuhk

mYtyu; gpupTg;gFjpapd; njw;F kw;Wk; Nkw;F

vy;iyfs;> glnfj;ju njw;F fpuhk mYtyu;

gpuptpd; njw;F vy;iy> jhk;Ng fpuhk mYtyu;

gpuptpd; fpof;F vy;iyAld; njhlu;GgLk;  klghj

fpuhk mYtyu; gpupTg; gFjpapd; Nkw;F kw;Wk;

njw;F vy;iyfs;

njw;Nf : f`nghy fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy

kw;Wk; fSj;Jiw khtl;l vy;iy

Nkw;Nf : fSj;Jiw khtl;l vy;iy> nkhul;Lt khefu rig

vy;iy kw;Wk; nghy;nfhl Fsk;

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba

    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

565A-glnfj;ju njw;F fpuhk mYtyu; gpupT

567 - klghj fpuhk mYtyu; gpuptpd; xU gFjp

 (njy;ju fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iyAld;

,izAk; gFjp)

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

564 - njy;ju Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupT

564A - njy;ju fpof;F fpuhk mYtyu; gpupT

566 - jk;Ng fpuhk mYtyu; gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; : 19
tl;lhuj;jpd; ngau; :  nghy;N`d

vy;iyfs;

tlf;Nf : glnfj;ju njw;F kw;Wk; nf];Ngt njw;F fpuhk
mYtyu; gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : khfe;jd fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F
kw;Wk; njw;F vy;iyfs;> gl;Lte;ju tlf;F kw;Wk;
gl;Lte;ju njw;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
Nkw;F vy;iyfs;> [k;Guypa fpuhk mYtyu;
gpuptpd; tlf;F kw;Wk; Nkw;F  vy;iyfs;

njw;Nf : f`nghy kw;Wk; nu[pNdhy;l;tj;j fpuhk
mYtyu; gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;> f`nghy
fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F  vy;iy

Nkw;Nf : jhk;Ng fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; : 20
tl;lhuj;jpd; ngau; :  f`nghy

vy;iyfs;

tlf;Nf : jhk;Ng fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy>

jhk;Ng fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F

vy;iyAld;  njhlu;GgLk; klghj fpuhk

mYtyu; gpupTk; nghy;N`d fpuhk mYtyu;

gpuptpd; njw;F kw;Wk; fpof;F vy;iyfs;>  khfe;jd

Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy>

gl;Lte;ju njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F

kw;Wk; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : gl;Lte;ju njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F

kw;Wk; njw;F vy;iyfs;> fSj;Jiw khtl;l

vy;iy

njw;Nf : fSj;Jiw khtl;l vy;iy

Nkw;Nf : fSj;Jiw khtl;l vy;iy

9-108/ 9

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

567-klghj fpuhk mYtyu; gpuptpd; xU gFjp (jhk;Ng fpuhk
mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iyAld; njhlu;GgLk;
gFjp)

596 A   - khfe;jd Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupT
598 B   - nghy;N`d fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

597 - [k;Guypa fpuhk mYtyu; gpupT

598   - f`nghy fpuhk mYtyu; gpupT

598A   - nu[pNly; tj;j fpuhk mYtyu; gpupT
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vy;iyfs;

tlf;Nf : nj`ptis - fy;fpir khefu rig vy;iy kw;Wk;

k`ufk efu rig vy;iy

fpof;Nf : k`ufk efu rig vy;iy> jpTy;gpl;ba fpof;F

fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F kw;Wk; Nkw;F

vy;iyfs;

njw;Nf : jpTy;gpl;ba fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;

Nkw;F vy;iy> jpTy;gpl;ba Nkw;F kw;Wk;

ngy;yd;tpy fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F

vy;iyfs;

Nkw;Nf : nj`ptis fy;fpir khefu rig vy;iy

cs;~uhl;rp mjpfhu rigfs; Nju;jy;fs; fl;lisr; rl;lk; (262 Mk; mj;jpahak;)

3 , gpuptpd; fPohd fl;lis

(262 Mk; mj;jpahak;) cs;~uhl;rp mjpfhu rigfs; Nju;jy;fs; fl;lisr; rl;lj;jpd; 3 , gpuptpd; fPo; vd;dplk;
xg;gilf;fg;gl;Ls;s mjpfhuq;fspdJk;> jj;Jtq;fspdJk; gpufhuk;> ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; Fbaurpd; rdhjpgjp
ikj;jpupghy rpwpNrd Mfpa ehd;>  ,f;fl;lisg;gb ,q;F fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ml;ltizapy; Fwpj;Jiuf;fg;gLk; gpuNjrq;fs;
mf; fl;lisr; rl;lj;jpd; gzpfspd; nghUl;L Nkw;gb cs;~uhl;rp mjpfhu rigapd; MSifg; gpuNjrj;jpd; tl;lhuq;fshf
mikjy; Ntz;Lnkd fl;lisapLfpd;Nwd;.

ikj;jpupghy rpwpNrd>
rdhjpgjp.

rdhjpgjp nrayfk;>
nfhOk;G - 01>
2015> Xfj;J 12.

ml;ltiz

,y. 01 - nfhOk;G khtl;lk;
,y. 10- nghuy];fKt efu rig

jdp cWg;gpdu; tl;lhuq;fspd; gy cWg;gpdu; tl;lhuq;fspd; cWg;gpdu; vz;zpf;if  - 10
vz;zpf;if  - 10 vz;zpf;if  - 00

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; : 01 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau; :  ngg;gpypahd cWg;gpdu;  vz;zpf;if   :   01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

535 - ngg;gpypahd Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupT

535 C - ngg;gpypahd fpof;F fpuhk mYtyu; gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :  02
tl;lhuj;jpd; ngau; :  jpTy;gpl;ba

vy;iyfs;

tlf;Nf : ngg;gpypahd Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;
njw;F vy;iy> ngg;gpypahd fpof;F fpuhk
mYtyu; gpuptpd; njw;F kw;Wk; fpof;F vy;iyfs;

fpof;Nf : k`ufk efu rig vy;iy> uj;jdgpl;ba fpuhk
mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy> nghuy];fKt
Nkw;F  C fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy

njw;Nf : nghuy];fKt Nkw;F C fpuhk mYtyu; gpuptpd;
Nkw;F vy;iy

Nkw;Nf : ngy;yd;tpy fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F
vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :   03
tl;lhuj;jpd;  ngau; : uj;jdgpl;ba

vy;iyfs;

tlf;Nf : k`ufk efu rig vy;iy
fpof;Nf : k`ufk efu rig vy;iy
njw;Nf : nghuy];fKt fpof;F B kw;Wk; nghuy];fKt

fpof;F  A fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F
vy;iyfs;> nghuy];fKt Nkw;F C fpuhk
mYtyu; gpuptpd; fpof;F kw;Wk; tlf;F
vy;iyfs;

Nkw;Nf : jpTy;gpl;ba Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;
njw;F kw;Wk; fpof;F vy;iyfs;> jpTy;gpl;ba
fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; : 04
tl;lhuj;jpd;  ngau; :  nghuy];fKt  Nkw;F

vy;iyfs;

tlf;Nf : jpTy;gpl ;b Nkw;F> uj;jdgpl;ba kw;Wk;
vnfhltj;j fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F
vy;iyfs;

fpof;Nf : nghuy];fKt fpof;F B fpuhk mYtyu; gpuptpd;
Nkw;F vy;iy kw;Wk; Ntun`u fpuhk mYtyu;
gpuptpd; tlf;F vy;iy

njw;Nf : Ntun`u tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F
vy;iy> nghuy];fKt Nkw;F B fpuhk mYtyu;
gpuptpd; fpof;F vy;iy> nghuy];fKt Nkw;F A
fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F kw;Wk; tlf;F
vy;iyfs;

Nkw;Nf : nghuy];fKt Nkw;F A fpuhk mYtyu; gpuptpd;
tlf;F vy;iy> ngy;yd;tpy fpuhk mYtyu;
gpuptpd; njw;F vy;iy kw;Wk;  jpTy;gpl;ba Nkw;F
fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

535 B - jpTy;gpl;ba Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupT
535 D - jpTy;gpl;ba fpof;F fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

533 A - uj;jdgpl;ba fpuhk mYtyu; gpupT
533 C - vnfhltj;j fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

533 - nghuy];fKt fpof;F A fpuhk mYtyu; gpupT
533 F - nghuy];fKt Nkw;F C fpuhk mYtyu; gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; : 05

tl;lhuj;jpd; ngau; : ngy;yd;tpy

vy;iyfs;

tlf;Nf : ngg;gpypahd Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;

njw;F vy;iy

fpof;Nf : ngg;gpypahd Nkw;F  fpuhk mYtyu; gpuptpd;

njw;F vy;iy> jpTy;gpl;ba Nkw;F fpuhk mYtyu;

gpuptpd; Nkw;F vy;iy> nghuy];fKt

Nkw;F C fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F  kw;Wk;

njw;F vy;iyfs;> nghuy];fKt fpof;F A fpuhk

mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy

njw;Nf : nghuy];fKt Nkw;F B fpuhk mYtyu; gpuptpd;

tlf;F vy;iy kw;Wk; nj`ptis - fy;fpir

khefu rig vy;iy

Nkw;Nf : NtU]; fq;if (xU gFjp) kw;Wk; nj`ptis -

fy;fpir khefu rig vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; : 06

tl;lhuj;jpd;  ngau; : Ntun`u

vy;iyfs;

tlf;Nf : nghuy];fKt Nkw;F A fpuhk mYtyu; gpuptpd;

njw;F kw;Wk; fpof;F vy;iyfs;> nghuy];fKt

fpof;F A fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F kw;Wk;

njw;F  vy;iyfs;> nghuy];fKt fpof;F B fpuhk

mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy

fpof;Nf : nghuy];fKt fpof;F B fpuhk mYtyu; gpuptpd;

Nkw;F vy;iy> fl;Lthnty tlf;F  fpuhk

mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy> Nghjpuh[Gu

fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F kw;Wk; Nkw;F

vy;iyfs;

njw;Nf : Nghjpuh[Gu  fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F

kw;Wk; Nkw;F vy;iyfs;> Ntu`u njw;F fpuhk

mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy

Nkw;Nf : NtU]; fq;if kw;Wk; nju`ptis - fy;fpir

khefu rig vy;iy

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba

    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

535 A - ngy;yd;tpy fpuhk mYtyu; gpupT

533 B - nghuy];fKt Nkw;F A fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba

    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

533 E - nghuy];fKt Nkw;F B fpuhk mYtyu; gpupT

577 - Ntun`u tlf;F  fpuhk mYtyu; gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   07
tl;lhuj;jpd; ngau; :  nghuy];fKt  fpof;F

vy;iyfs;

tlf;Nf : vnfhltj;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F
vy;iy kw;Wk;  k`ufk efu rig vy;iy

fpof;Nf : k`ufk efu rig vy;iy
njw;Nf : ePyk;k`u kw;Wk; fl;Lthnty tlf;F fpuhk

mYtyu; gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;
Nkw;Nf : Ntu`u tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F

kw;Wk; tlf;F  vy;iyfs;> nghuy];fKt fpof;F
A fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   08
tl;lhuj;jpd; ngau; :   Nghjpuh[Gua

vy;iyfs;

tlf;Nf : Ntun`u tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F
kw;Wk; fpof;F vy;iyfs;> kahd tPjp kw;Wk;
fl;Lthty tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F
vy;iy

fpof;Nf : fl;Lthty tlf;F kw;Wk; fl;Lthty njw;F fpuhk
mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F vy;iyfs;> nf];Ngt
efu rig vy;iy

njw;Nf : nf];Ngt efu  rig vy;iy kw;Wk; nkhul;Lit
khefu rig vy;iy

Nkw;Nf : ntW}]; fq;if> nkhul;Lit kw;Wk; nj`ptis
- fy;fpir  khefu rig vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   09
tl;lhuj;jpd; ngau; :   fLthty

vy;iyfs;

tlf;Nf : Ntu`u tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F
vy;iy kw;Wk; nghuy];fKt fpof;F B fpuhk
mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy

fpof;Nf : nghuy];fKt fpof;F B fpuhk mYtyu; gpuptpd;
njw;F vy;iy> ePyk;k`u fpuhk mYtyu; gpuptpd;
Nkw;F kw;Wk; njw;F vy;iyfs;

njw;Nf : nf];Ngt efu rig vy;iy
Nkw;Nf : Ntun`u njw;F> Nghjpuh[Gu kw;Wk; Ntun`u

tlf;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; fpof;F
vy;iyfs;

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu; vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

533 D - nghuy];fKt fpof;F B fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu; vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

577 A - Ntun`u njw;F  fpuhk mYtyu; gpupT
577 B - Nghjpuh[Gua fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

578 - fLthty  tlf;F fpuhk mYtyu; gpupT
578 A - fl;Lthnty njw;F fpuhk mYtyu; gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; : 10
tl;lhuj;jpd; ngau; :  ePyk;k`u

vy;iyfs;

tlf;Nf : nghuy];fKt fpof;F B fpuhk mYtyu; gpuptpd;

njw;F vy;iyfs;> ePyk;k`u tPjp kw;Wk; k`ufk

efu rig vy;iy

fpof;Nf : k`ufk kw;Wk; nf];Ngt efu rig vy;iyfs;

njw;Nf : nf];Ngt efu rig vy;iy kw;Wk; fl;Lthty

njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;  fpof;F vy;iy

Nkw;Nf : fl;Lthty njw;F kw;Wk; fl;Lthty tlf;F  fpuhk

mYtyu; gpupTfspd;  fpof;F vy;iyfs;

9-108/ 10

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

579 - ePyk;k`u  fpuhk mYtyu; gpupT

cs;~uhl;rp mjpfhu rigfs; Nju;jy;fs; fl;lisr; rl;lk; (262 Mk; mj;jpahak;)

3 , gpuptpd; fPohd fl;lis

(262 Mk; mj;jpahak;) cs;~uhl;rp mjpfhu rigfs; Nju;jy;fs; fl;lisr; rl;lj;jpd; 3 , gpuptpd; fPo; vd;dplk;
xg;gilf;fg;gl;Ls;s mjpfhuq;fspdJk;> jj;Jtq;fspdJk; gpufhuk;> ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; Fbaurpd; rdhjpgjp
ikj;jpupghy rpwpNrd Mfpa ehd;>  ,f;fl;lisg;gb ,q;F fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ml;ltizapy; Fwpj;Jiuf;fg;gLk; gpuNjrq;fs;
mf; fl;lisr; rl;lj;jpd; gzpfspd; nghUl;L Nkw;gb cs;~uhl;rp mjpfhu rigapd; MSifg; gpuNjrj;jpd; tl;lhuq;fshf
mikjy; Ntz;Lnkd fl;lisapLfpd;Nwd;.

ikj;jpupghy rpwpNrd>
rdhjpgjp.

rdhjpgjp nrayfk;>
nfhOk;G - 01>
2015> Xfj;J 12.
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vy;iyfs;

tlf;Nf : fk;g`h khtl;l vy;iy  kw;Wk; fsdp fq;if
fpof;Nf : fsdp fq;if> fk;g`h khtl;l vy;iy  kw;Wk;

fpj;jk;g`+t fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F
vy;iy

njw;Nf : fpj;jk;g`+t kw;Wk; ntNytj;j fpuhk mYtyu;
gpupTfspd;  tlf;F  vy;iyfs;

Nkw;Nf : fpj;jk;g`+t fhy;tha;f;F ,izthfr; nry;Yk;
nfhOk;G fz;b gpujhd Gifapuj tPjp kw;Wk;
nfhyd;dhit efu rig vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   02
tl;lhuj;jpd; ngau;; :  ntNytj;j

vy;iyfs;

tlf;Nf : nfhLtpy fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy
fpof;Nf : fpj;jk;g`+t  fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F

vy;iy
njw;Nf : nfhyd;dhit efu rig vy;iy
Nkw;Nf : fpj;jk;g`+t fhy;tha; (Gifapuj tPjpf;F

,izthfTs;s)  kw;Wk; nfhyd;dhit efu
rig vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   03
tl;lhuj;jpd;  ngau; :   fpj;jk;g`+t

vy;iyfs;

tlf;Nf : fsdp fq;if> ̀ y;Ky;y fpuhk mYtyu; gpuptpd;
njw;F vy;iy kw;Wk; fk;g`h khtl;l vy;iy

fpof;Nf : ntd;dtj;j  fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F
vy;iy

njw;Nf : mtprhtis tPjp> Nghngj;j kw;Wk; nknfhl
nfhyd;dhit  fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
tlf;F  vy;iyfs;

Nkw;Nf : fpj;jk;g`+t fhy;tha;> nfhyd;dhit efu rig
vy;iy> ntNtyj;j kw;Wk; nfhLtpy fpuhk
mYtyu; gpupTfspd;  fpof;F vy;iyfs;

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

509 - nfhLtpy  fpuhk mYtyu; gpupT
509 C - ̀ y;Ky;y  fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu; vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

508 A  - ntNytj;j  fpuhk mYtyu;  gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

508 - fpj;jk;g`+t  fpuhk mYtyu; gpupT

ml;ltiz

,y. 01 - nfhOk;G khtl;lk;
,y. 11- nfhl;bfhtj;j - Ky;Nyupaht gpuNjr rig

jdp cWg;gpdu; tl;lhuq;fspd; gy cWg;gpdu; tl;lhuq;fspd; cWg;gpdu; vz;zpf;if  - 22
vz;zpf;if  - 18 vz;zpf;if  - 02

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   01 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;  :    ̀ y;Ky;y    cWg;gpdu; vz;zpf;if  :   01
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; : 04
tl;lhuj;jpd;  ngau; : ntd;dtj;j

vy;iyfs;

tlf;Nf : fsdp fq;if kw;Wk; fk;g`h khtl;l vy;iy
fpof;Nf : k`h Gj;fKt B kw;Wk; k`h Gj;fKt  C fpuhk

mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F vy;iyfs;
njw;Nf : nfhOk;G mtprhtis tPjp> k`h Gj;fKt C

fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F kw;Wk; Nkw;F
vy;iyfs;>  Nghngj;j fpuhk mYtyu; gpuptpd;
tlf;F  vy;iy

Nkw;Nf : fpj;jk;g`+t fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F
vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   05
tl;lhuj;jpd; ngau; :  k`h Gj;fKt

vy;iyfs;

tlf;Nf : fsdp fq;if kw;Wk; fk;g`h khtl;l vy;iy
fpof;Nf : fk;g`h khtl;l vy;iy> Flh Gj;fKt fpuhk

mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy> k`h Gj;fKt
A  fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F kw;Wk; Nkw;F
vy;iyfs;

njw;Nf : k`h Gj;fKt  A fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F
vy;iy> gl;lye;jN`d fpuhk mYtyu; gpuptpd;
tlf;F vy;iy> Nghngj;j  fpuhk mYtyu; gpuptpd;
fpof;F kw;Wk;  tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : Nghngj;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F kw;Wk;
tlf;F vy;iyfs;> ntd;dtj;j fpuhk mYtyu;
gpuptpd; njw;F kw;Wk; fpof;F  vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   06
tl;lhuj;jpd;  ngau; :   Flh Gj;fKt

vy;iyfs;

tlf;Nf : k`h Gj;fKt  B fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F
vy;iy> fk;g`h khtl;l vy;iy> fsdp fq;if
kw;Wk; fsdpKy;y  fpuhk mYtyu; gpuptpd;
Nkw;F vy;iy

fpof;Nf : fsdpKy;y  fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F kw;Wk;
njw;F vy;iyfs;> ngyfk fpuhk mYtyu;
gpuptpd; Nkw;F vy;iy

njw;Nf : nfhOk;G mtprhtis tPjp>  ngyfk  fpuhk
mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy> nfhl;bfhtj;j
fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F kw;Wk;
Nkw;F vy;iyfs;> gl;lye;jN`d fpuhk mYtyu;
gpuptpd; tlf;F vy;iy

Nkw;Nf : k`h Gj;fKt  C fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F
vy;iy>  k`h Gj;fKt  B fpuhk mYtyu; gpuptpd;
njw;F kw;Wk; fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

507 - ntd;dtj;j fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

506 C - k`Gj;fKt B fpuhk mYtyu; gpupT

506 D - k`Gj;fKt C fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu; vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

506 - k`h Gj;fKt  fpuhk mYtyu; gpupT

506 A - Flh Gj;fKt  fpuhk mYtyu; gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   07
tl;lhuj;jpd; ngau; :   fsdpKy;y

vy;iyfs;

tlf;Nf : fsdp fq;if kw;Wk; fk;g`h khtl;l vy;iy
fpof;Nf : fk;g`h khtl;l vy;iy> Ky;Nyupah tlf;F fpuhk

mYtyu; gpuptpd; tlf;F kw;Wk; Nkw;F  vy;iyfs;
njw;Nf : Ky;Nyupah tlf;F  fpuhk mYtyu; gpuptpd;

tlf;F kw;Wk; Nkw;F  vy;iyfs;> ngyfk tPjp>
fy;tj;j tPjp> ngyfk fpuhk mYtyu; gpuptpd;
tlf;F vy;iy> Flh Gj;fKt  fpuhk mYtyu;
gpuptpd; fpof;F vy;iy

Nkw;Nf : FlhGj;fKt  fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F
vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   08
tl;lhuj;jpd; ngau; :   mk;gj;jis

vy;iyfs;

tlf;Nf : fsdpKy;y  fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F kw;Wk;
fpof;F vy;iyfs;> fsdp fq;if kw;Wk; fk;g`h
khtl;l vy;iy

fpof;Nf : fsdp fq;ifapy; ,Ue;J mtprhtis gioa
tPjpapd; mk;gj;jis kjF tiu> fk;g`h khtl;l
vy;iy  kw;Wk; fLtiy  khefu rig vy;iy

njw;Nf : mtprhtis tPjp> cLKy;y  tlf;F>  ky;fk kw;Wk;
Ky;Nyupah njw;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
tlf;F  vy;iyfs;

Nkw;Nf : ngyfk fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy>
fsdpKy;y fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F kw;Wk;
fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   09

tl;lhuj;jpd; ngau;  :   cLKy;y

vy;iyfs;

tlf;Nf : mtprhtis tPjp> mk;gjiy fpuhk mYtyu;

gpuptpd; njw;F vy;iy kw;Wk;  fLtiy  khefu

rig vy;iy

fpof;Nf : fLtiy   khefu rig vy;iy

njw;Nf : uh[pq;f fk  fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy

Nkw;Nf : uh[pq;f fk fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy

kw;Wk; ky;fk fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F

vy;iy

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu; vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

504 - fsdpKy;y  fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu; vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

501 - Ky;Nyupah tlf;F  fpuhk mYtyu; gpupT

501 A - mk;gj;jis  fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba

    cWg;gpdu; vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

502 - cLKy;y tlf;F fpuhk mYtyu; gpupT

502 B - khspfhnfhly;y  fpuhk mYtyu; gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; : 10
tl;lhuj;jpd; ngau; :   ky;fk

vy;iyfs;

tlf;Nf : Ky;Nyupah tlf;F kw;Wk; mk;gjiy fpuhk
mYtyu; gpupTfspd;  njw;F vy;iyfs;>
mtprhtis tPjp

fpof;Nf : cLKy;y tlf;F kw;Wk; khypfhnfhly;y fpuhk
mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F vy;iyfs;> uh[rpq;f
fk fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy

njw;Nf : uh[rpq;f fk  fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F
vy;iy>  ̀ pk;Gl;lhd fpof;F kw;Wk; ̀ pk;Gl;lhd
Nkw;F  fpuhk mYtyu; gpupTfspd;  tlf;F
vy;iyfs;

Nkw;Nf : Ky;Nyupah njw;F  fpuhk mYtyu; gpuptpd;
fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; : 11
tl;lhuj;jpd; ngau; :   Ky;Nyupah

vy;iyfs;

tlf;Nf : mtprhtis gioa tPjp> ngyfk fpuhk mYtyu;
gpuptpd; njw;F kw;Wk;  fpof;F vy;iyfs;>
Ky;Nyupah tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F
vy;iy

fpof;Nf : ky;fk  fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy
njw;Nf : `pk;Gl;lhd Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;

tlf;F vy;iy
Nkw;Nf : ky;Gu kw;Wk; ngyfk  fpuhk mYtyu; gpupTfspd;

fpof;F vy;iyfs;> itj;jparhiyiar; #oTs;s
tPjp

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; : 12
tl;lhuj;jpd; ngau; : ky;Gu

vy;iyfs;

tlf;Nf : Flh Gj;fKt fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F
kw;Wk;  fpof;F vy;iyfs;> fsdpKy;y fpuhk
mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy

fpof;Nf : itj;jparhiy tPjp> Ky;Nyupah tlf;F fpuhk
mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy> Ky;Nyupah
njw;F  fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F kw;Wk;
Nkw;F vy;iyfs;> `pk;Gl;lhd Nkw;F fpuhk
mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy

njw;Nf : fLtiy   khefu rig vy;iy
Nkw;Nf : nfhj;jLt Gjpa efu fpuhk mYtyu; gpuptpd;

njw;F kw;Wk; fpof;F vy;iyfs;> nfhl;bfhtj;j
fpof;F  fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy>
nfhl;bfhtj;j Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;
njw;F> fpof;F kw;Wk; tlf;F vy;iyfs;>
nfhl;bfhtj;j fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;
fpof;F vy;iy> Flh Gj;fKt fpuhk mYtyu;
gpuptpd; njw;F kw;Wk; fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu; vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

503 C - ky;fk  fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu; vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

503 A  - Ky;Nyupah  njw;F fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu; vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

504 A - ngyfk  fpuhk mYtyu; gpupT
505 A - ky;Gu  fpuhk mYtyu; gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; : 13
tl;lhuj;jpd; ngau; : nfhbfhtj;j

vy;iyfs;

tlf;Nf : mtprhtis tPjp> k`h Gj;fKt A fpuhk
mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy> FlhGj;fKt
fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy> ngyfk
fpuhk mYtyu; gpuptpd;  Nkw;F kw;Wk;  njw;F
vy;iyfs;

fpof;Nf : ngyfk fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F kw;Wk;
njw;F vy;iyfs;> ky;Gu fpuhk mYtyu; gpuptpd;
tlf;F kw;Wk; Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : ky;Gu fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F kw;Wk;
Nkw;F vy;iyfs;> nfhj;jLt Gjpa efu fpuhk
mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy

Nkw;Nf : nfhj;jLt Gjpa efu fpuhk mYtyu; gpuptpd;
tlf;F vy;iy> gl;lye;jN`d fpuhk mYtyu;
gpuptpd; fpof;F kw;Wk; tlf;F vy;iyfs;> k`h
Gj;fKt  A  fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F
vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; : 14
tl;lhuj;jpd; ngau; : glye;jN`d

vy;iyfs;

tlf;Nf : Nghngj;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy>
k`h Gj;fKt  C kw;Wk; k`h Gj;fKt  A fpuhk
mYtyu; gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;>
nfhl;bfhtj;j fpof;F  fpuhk mYtyu; gpuptpd;
Nkw;F kw;Wk; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : nfhl;bfhtj;j fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;
Nkw;F kw;Wk; njw;F vy;iyfs;> nfhl;bfhtj;j
Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy>
ky;Gu  fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy

njw;Nf : I.B.vr;. tPjp> fLtiy khefu rig vy;iy>
njhlk;f ;̀N`d fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F
vy;iy> f[+f`tj;j fpuhk mYtyu; gpuptpd;
fpof;F kw;Wk; tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : f[+f`tj;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F
kw;Wk;  tlf;F vy;iyfs;> Nghngj;j fpuhk
mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

505 - nfhl;bfhtj;j fpof;F fpuhk mYtyu; gpupT
505 C - nfhl;bfhtj;j Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

505 B - nfhj;njhl;Lt Gjpa efu fpuhk mYtyu; gpupT
506 B - gl;lye;jN`d fpuhk mYtyu; gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; : 15

tl;lhuj;jpd; ngau; : nknfhl   nfhyd;dht

vy;iyfs;

tlf;Nf : nfhyd;dhit efu rig vy;iy> fpj;jk;g`+t

kw;Wk; ntd;dtj;j fpuhk mYtyu; gpupTfspd;

njw;F vy;iyfs;> k`h Gj;fKt  C fpuhk

mYtyu; gpuptpd; Nkw;F kw;Wk; njw;F vy;iyfs;>

mtprhtis gioa tPjp

fpof;Nf : k`h Gj;fKt  C fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F

kw;Wk; njw;F vy;iyfs;> gl;lye;jNfd fpuhk

mYtyu; gpuptpd; tlf;F kw;Wk; Nkw;F vy;iyfs;>

f[+f`tj;j fpuhk mYtyu; gpuptpd;  Nkw;F

vy;iy

njw;Nf : nfhj;jLt fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy

kw;Wk; nfhyd;dht khefu rig vy;iy

Nkw;Nf : nfhyd;dhit efu rig vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   16

tl;lhuj;jpd; ngau;  :   nfhj;njhl;Lt

vy;iyfs;

tlf;Nf : nknfhl  nfhyd;dhit kw;Wk; Nghngj;j fpuhk

mYtyu; gpupTfspd; njw;F  vy;iyfs;>

gl;ye;jNfd fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F

kw;Wk;  njw;F  vy;iyfs;> I.B.vr;. tPjp

fpof;Nf : I.B.vr; tPjp> gl;lye;jNfd fpuhk mYtyu;

gpuptpd; njw;F vy;iy> nfhj;njhl;Lt Gjpa efu

fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy

njw;Nf : njhlk;f`Nfd  fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F

vy;iy> uh[fpupa tPjp> vk;.B.vr;.[atu;jd

khtj;ij (vy;N`d tPjp)>  vy;N`d fpuhk

mYtyu; gpuptpd;  fpof;F> tlf;F kw;Wk; Nkw;F

vy;iyfs;> khjpd;dhnfhl fpuhk mYtyu;

gpuptpd; tlf;F vy;iy

Nkw;Nf : = [atu;jdGu khefu rig vy;iy kw;Wk;

nfhyd;dhit  efu rig vy;iy

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba

    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  02

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

513 A - nkhnfhl nfhyd;dht fpuhk mYtyu;  gpupT

513 D - Nghgj;j  fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba

    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

513 - nfhj;jLt  fpuhk mYtyu;gpupT

513 C - f[_f`tj;j fpuhk mYtyu;gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; : 17
tl;lhuj;jpd; ngau; :  khjpd;dhnfhl

vy;iyfs;

tlf;Nf : nfhj;jl;Lt  fpuhk mYtyu; gpuptpd;  njw;F
kw;Wk; fpof;F vy;iyfs; (khjpd;dhnfhl
fhy;tha;> vk;.B.vr;. [atu;jd khtj;ij vy;Nfd
tPjp)

fpof;Nf : f[+f`tj;j  fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F
kw;Wk;  njw;F vy;iyfs;> njhlk;f`Nfd fpuhk
mYtyu; gpuptpd; tlf;F kw;Wk; Nkw;F vy;iyfs;>
fLtiy  khefu rig vy;iy

njw;Nf : jpatd;dh fhy;tha;> fLtiy  khefu rig
vy;iy kw;Wk; = [atu;jdGu Nfhl;Nl   khefu
rig vy;iy

Nkw;Nf : khjpd;dhnfhl jpatd;dh fhy;tha; kw;Wk; =
[atu;jdGu Nfhl;Nl khefu rig vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; : 18
tl;lhuj;jpd; ngau; : njhlk;f`N`d

vy;iyfs;

tlf;Nf : vy;N`d fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy>
f[+f`tj;j  fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F
vy;iy> nfhj;jl;Lt Gjpa efu fpuhk mYtyu;
gpuptpd; njw;F vy;iy

fpof;Nf : I.B.vr;. tPjp kw;Wk; fLtiy  khefu rig vy;iy
njw;Nf : fLtiy   khefu rig vy;iy
Nkw;Nf : fLtiy  khefu rig vy;iy> vy;Nfd fpuhk

mYtyu; gpuptpd; njw;F kw;Wk; fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   19
tl;lhuj;jpd; ngau; :  ̀ pk;Gl;lhd

vy;iyfs;

tlf;Nf : Ky;Nyupah njw;F kw;Wk; ky;fk fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : uh[rpq;f fk fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F
vy;iy  kw;Wk; fLtiy   khefu rig vy;iy

njw;Nf : fLtiy   khefu rig vy;iy
Nkw;Nf : gl;lnghj tay; fhy;tha; itj;jparhiy tPjp

tiu> fLtiy   khefu rig vy;iy  kw;Wk;  ky;Gu
fpuhk mYtyu; gpuptpd;  fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

513 B - khjpd;dhnfhl  fpuhk mYtyu; gpupT
513 E - vy;N`d  fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

505 D - njhlk;f`N`d  fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu; vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

502 A - ̀ pk;Gl;lhd njw;F fpuhk mYtyu; gpupT
503 - ̀ pk;Gl;lhd Nkw;F  fpuhk mYtyu; gpupT
503  - ̀ pk;Gl;lhd fpof;F  fpuhk mYtyu; gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   20
tl;lhuj;jpd; ngau; :    uh[rpq;ffk

vy;iyfs;

tlf;Nf : ky;fk fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F kw;Wk;
fpof;F vy;iyfs;> khspfhnfhly;y fpuhk
mYtyu; gpuptpd; Nkw;F kw;Wk; njw;F vy;iyfs;>
fLtiy  khefu rig vy;iy

fpof;Nf : fLtiy   khefu rig vy;iy
njw;Nf : fLtiy  khefu rig vy;iy kw;Wk; cLKy;y

fpof;F  fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy
Nkw;Nf : cLKy;y fpof;F  fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F

kw;Wk; tlf;F vy;iyfs;> `pk;Gl;lhd fpof;F
fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy> ky;fk
fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F kw;Wk; fpof;F
vy;iyfs;

9-108/ 11

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

502 C - uh[rpq;̀ fk fpuhk mYtyu; gpupT

cs;~uhl;rp mjpfhu rigfs; Nju;jy;fs; fl;lisr; rl;lk; (262 Mk; mj;jpahak;)

3 , gpuptpd; fPohd fl;lis

(262 Mk; mj;jpahak;) cs;~uhl;rp mjpfhu rigfs; Nju;jy;fs; fl;lisr; rl;lj;jpd; 3 , gpuptpd; fPo; vd;dplk;
xg;gilf;fg;gl;Ls;s mjpfhuq;fspdJk;> jj;Jtq;fspdJk; gpufhuk;> ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; Fbaurpd; rdhjpgjp
ikj;jpupghy rpwpNrd Mfpa ehd;>  ,f;fl;lisg;gb ,q;F fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ml;ltizapy; Fwpj;Jiuf;fg;gLk; gpuNjrq;fs;
mf; fl;lisr; rl;lj;jpd; gzpfspd; nghUl;L Nkw;gb cs;~uhl;rp mjpfhu rigapd; MSifg; gpuNjrj;jpd; tl;lhuq;fshf
mikjy; Ntz;Lnkd fl;lisapLfpd;Nwd;.

ikj;jpupghy rpwpNrd>
rdhjpgjp.

rdhjpgjp nrayfk;>
nfhOk;G - 01>
2015> Xfj;J 12.
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vy;iyfs;

tlf;Nf : fk;g`h khtl;l vy;iy kw;Wk; fdk;ngy;y fpof;F
fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy

fpof;Nf : fdk;ngy;y fpof;F  fpuhk mYtyu; gpuptpd;
Nkw;F kw;Wk; njw;F vy;iyfs;> kpup];tj;j kw;Wk;
mYj; mk;gyk fpuhk mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F
vy;iyfs;

njw;Nf : ,`y nfh];fk njw;F>  g`y nfh];fk fpof;F
kw;Wk; g`y nfh];fk Nkw;F fpuhk mYtyu;
gpupTfspd;  tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : KWjfk kw;Wk; nghy;yj;jht fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; fpof;F vy;iyfs;> fk;g`h khtl;l
vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   02
tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :  v];tj;j

vy;iyfs;

tlf;Nf : fk;g`h khtl;l vy;iy> fsdp fq;if kw;Wk;
Nffhiy khtl;l vy;iy

fpof;Nf : rPjhtf;fGu efu rig vy;iy> Ntunfhy;y tlf;F
fpuhk mYtyu; gpuptpd;  Nkw;F vy;iy

njw;Nf : Ntunfhy;y tlf;F  fpuhk mYtyu; gpuptpd;
Nkw;F vy;iy> ̀ pq;Fuy fpuhk mYtyu; gpuptpd;
tlf;F vy;iy kw;Wk; kpup];tj;j fpuhk mYtyu;
gpuptpd;  tlf;F vy;iy

Nkw;Nf : ,`ynfh];fk tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;
fpof;F kw;Wk; tlf;F vy;iyfs;> jhty;nfhl
kw;Wk; fdk;ngy;y Nkw;F fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; fpof;F vy;iyfs;

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

425 A - fdk;ngy;y Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupT
426 - jhty;nfhl fpuhk mYtyu; gpupT
428 - ,`y nfh];fk tlf;F fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

425 - fdk;gy;y fpof;F fpuhk mYtyu; gpupT
429 - v];tj;j tlf;F fpuhk mYtyu; gpupT
429 B - khdfl fpuhk mYtyu; gpupT
429 C - v];tj;j njw;F fpuhk mYtyu; gpupT

ml;ltiz

,y. 01 - nfhOk;G khtl;lk;
,y. 12- rPj;jhtf;f  gpuNjr rig

jdp cWg;gpdu; tl;lhuq;fspd; gy cWg;gpdu; tl;lhuq;fspd; cWg;gpdu; vz;zpf;if - 26
vz;zpf;if - 26 vz;zpf;if - 00

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  01 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;  :   nfh];fk   cWg;gpdu; vz;zpf;if :  01
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   03

tl;lhuj;jpd;  ngau; :   ̀ pq;Fuy

vy;iyfs;

tlf;Nf : ,`y nfh];fk tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;

fpof;F vy;iy> fdk;ngy;y  fpof;F kw;Wk; khdfl

fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;>

v];tj;j njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F

vy;iy

fpof;Nf : v];tj;j njw;F kw;Wk; Ntunfhnly;y tlf;F

fpuhk mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : jpfd kw;Wk; y p̀Ufk fpuhk mYtyu; gpupTfspd;

tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : fl;Lnfhl tlf;F > ,`y nfh];fk njw;F kw;Wk;

,`y nfh];fk tlf;F fpuhk mYtyu;

gpupTfspd;  fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   04

tl;lhuj;jpd;  ngau; :  fLnfhl

vy;iyfs;

tlf;Nf : jhty;nfhl fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F

vy;iy> ,`y nfh];fk tlf;F fpuhk mYtyu;

gpuptpd;  Nkw;F kw;Wk; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : kpup];tj;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy>

mYj; mk;gyk fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F

kw;Wk; njw;F vy;iyfs;> `pq;Fuy fpuhk

mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy

njw;Nf : yfpUfk fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy>

khk;Gy fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy

Nkw;Nf : khty;fk fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F kw;Wk;

tlf;F vy;iyfs;> rhyht fpuhk mYtyu;

gpuptpd;  fpof;F vy;iy> g`y nfh];fk Nkw;F

fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F kw;Wk; fpof;F

vy;iyfs;

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba

    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

428 A - mYj; mk;gyk   fpuhk mYtyu; gpupT

428 C  - kpup];tj;j   fpuhk mYtyu; gpupT

429 A - ̀ pq;Fuy   fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba

    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

427 - g`y nfh];fk fpof;F fpuhk mYtyu; gpupT

428 B -  ,`y nfh];fk njw;F  fpuhk mYtyu; gpupT

430 - fLnfhl tlf;F fpuhk mYtyu; gpupT

430 A - fLnfhl njw;F fpuhk mYtyu; gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   05
tl;lhuj;jpd; ngau; :  rhyht

vy;iyfs;

tlf;Nf : mf;futpl;l fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F
vy;iy> nghy;yj;jht fpuhk mYtyu; gpuptpd;
njw;F vy;iy> jhty;nfhl fpuhk mYtyu;
gpuptpd; Nkw;F kw;Wk; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : jhty;nfhl fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F kw;Wk;
njw;F vy;iyfs;> g`ynfh];fk fpof;F kw;Wk;
fLnfhl tlf;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F
vy;iyfs;

njw;Nf : khty;fk fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F kw;Wk;
Nkw;F vy;iyfs;> RJnty;y fpuhk mYtyu;
gpuptpd; tlf;F vy;iy

Nkw;Nf : fSmf;fy kw;Wk; mf;futpl;l fpuhk mYtyu;
gpupTfspd;  fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   06
tl;lhuj;jpd;  ngau; :  fSmf;fy

vy;iyfs;

tlf;Nf : fk;g`h khtl;l vy;iy kw;Wk; fdk;ngy;y Nkw;F
fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy

fpof;Nf : fdk;ngy;y Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F
vy;iy> jhty;nfhl> KWjfk> rhyht kw;Wk;
RJnty;y fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F
kw;Wk; Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : RJnty;y fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy>
,`y ̀ q;nty;y tlf;F kw;Wk; ̀ q;nty;y efu
fpuhk mYtyu; gpupTfspd;  tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : fk;g`h khtl;l vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   07
tl;lhuj;jpd; ngau; :   RJnty;y

 vy;iyfs;

tlf;Nf : fS mf;fy fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F
vy;iy> rhyht fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F
vy;iy> fl;Lnfhl tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;
Nkw;F vy;iy

fpof;Nf : fl;Lnfhl tlf;F> fl;Lnfhl njw;F kw;Wk; khk;Gy
fpuhk mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : f`Nfd fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy>
neYtj;JLt fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F
vy;iy> gpuz;bfk;nghy fpuhk mYtyu; gpuptpd;
fpof;F kw;Wk; tlf;F vy;iyfs;> epupnghy kw;Wk;
,`y `q;nty;y tlf;F fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : `q;nty;y efu fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F
vy;iy> fS mf;fy fpuhk mYtyu; gpuptpd;
njw;F kw;Wk;  fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if : 01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

426 A - KWjfk  fpuhk mYtyu; gpupT
427 A- rhyht fpuhk mYtyu; gpupT
427 B - g`y nfh];fk Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

433 - nghy;yjht fpuhk mYtyu; gpupT
434 - mfutpl;l fpuhk mYtyu; gpupT
435 - f`lgpl;ba fpuhk mYtyu; gpupT
435 A - fpuh,k;Gy fpuhk mYtyu; gpupT
436 - fStf;fy fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

436 A - RJnty;y  fpuhk mYtyu; gpupT
437 - khty;fk fpuhk mYtyu; gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; : 08

tl;lhuj;jpd; ngau; :  Ntunfhy;y

vy;iyfs;

tlf;Nf : m];tj;j njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F

kw;Wk; fpof;F vy;iyfs;> rPjhtf;fGu efu rig

vy;iy

fpof;Nf : rPjhtf;fGu efu rig vy;iy> Nffhiy kw;Wk;

,uj;jpdGup khtl;l vy;iyfs;

njw;Nf : ,uj;jpdGup khtl;l vy;iy> nfh];tj;j kw;Wk;

,Yf;Xtpl;l fpuhk mYtyu; gpupTfspd;  tlf;F

vy;iyfs;

Nkw;Nf : yfpUfk kw;Wk; `pq;Fuy fpuhk mYtyu;

gpupTfspd; fpof;F  vy;iyfs;> v];tj;j njw;F

fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F kw;Wk; fpof;F

vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   09
tl;lhuj;jpd; ngau;  :   ,Yf;Xtpl;l

vy;iyfs;

tlf;Nf : fLnfhl njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F

kw;Wk; fpof;F vy;iyfs;> fLnfhl tlf;F fpuhk

mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy> ̀ pq;Fuy fpuhk

mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy> jpfd fpuhk

mYtyu; gpuptpd; Nkw;F kw;Wk; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : jpfd fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F kw;Wk; njw;F

vy;iyfs;> ,uj;jpdGup khtl;l vy;iy

njw;Nf : ,uj;jpdGup khtl;l vy;iy> Jk;Nkhju kw;Wk; tf

fpof;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F

vy;iyfs;> ngy;nghy fpuhk mYtyu; gpuptpd;

fpof;F kw;Wk; tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : ngy;nghy fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F kw;Wk;

tlf;F vy;iyfs;>  ntypfd;d kw;Wk; khk;Gy

fpuhk mYtyu; gpupTfspd; fpof;F vy;iyfs;>

fLnfhl njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F

kw;Wk; fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba

    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

422 F - jpfd fpuhk mYtyu; gpupT

431 A - Ntunfhy;y tlf;F fpuhk mYtyu; gpupT

431 F - Ntunfhy;y  njw;F fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu; vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

442 A - gQ;rhFy fpuhk mYtyu; gpupT

442 C - ,Yf;Xtpl;l fpuhk mYtyu; gpupT

442 D - yfpUfk fpuhk mYtyu; gpupT

442 E - nfh];tj;j fpuhk mYtyu; gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   10
tl;lhuj;jpd; ngau; :   ntypfd;d

vy;iyfs;

tlf;Nf : khty;fk fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

kw;Wk; fLnfhl njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;

njw;F vy;iy

fpof;Nf : yfpUfk fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F kw;Wk;

njw;F vy;iyfs;> ,Yf;Xtpl;l fpuhk mYtyu;

gpuptpd; Nkw;F vy;iy

njw;Nf : tf fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy>

tf tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;  fpof;F kw;Wk;

tlf;F  vy;iyfs;

Nkw;Nf : gpd;dty njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F

vy;iy> f`Nfd fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F

kw;Wk; fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   11
tl;lhuj;jpd; ngau; :   f`N`d

vy;iyfs;

tlf;Nf : RJnty;y fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy>

khtpy;fk fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F kw;Wk;

njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : khk;Gy fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F kw;Wk;

njw;F  vy;iyfs;> ntypfd;d fpuhk mYtyu;

gpuptpd; Nkw;F vy;iy>  vykynty fpuhk

mYtyu; gpuptpd; tlf;F kw;Wk; Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : vykynty fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F

vy;iy> gpd;dty njw;F kw;Wk; gpd;dty tlf;F

fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;>

jpj;njdpa tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F

kw;Wk; tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : ,`y ̀ q;nty;y tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;

fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

441 - khk;Gy fpuhk mYtyu; gpupT

442 - ntypfd;d fpuhk mYtyu; gpupT

442 B - vykyty fpuhk mYtyu; gpupT

442 G - ngy;nghy fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

438 - epupnghy fpuhk mYtyu; gpupT

440 - neYtj;JLt fpuhk mYtyu; gpupT

440 A - gpuz;bfk;gy fpuhk mYtyu; gpupT

441 A - f`N`d fpuhk mYtyu; gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :12
tl;lhuj;jpd; ngau; : ̀ q;nty;y

vy;iyfs;

tlf;Nf : fk;g`h khtl;l vy;iy> fpuh,k;Gy> fSmf;fy

kw;Wk; RJnty;y fpuhk mYtyu; gpupTfspd;

njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : epupnghy kw;Wk; jpj;njdpa tlf;F fpuhk mYtyu;

gpupTfspd; Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : ,`y ̀ q;nty;y njw;F kw;Wk; g`j;fk fpuhk

mYtyu; gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : g`y ̀ q;nty;y fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F

vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; : 13

tl;lhuj;jpd; ngau; :  [atPunfhl

vy;iyfs;

tlf;Nf : fk;g`h khtl;l vy;iy  kw;Wk; fsdp fq;if

fpof;Nf : `q;nty;y efuk;  kw;Wk;  g`j;fk fpuhk

mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : $lYtpy fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy

kw;Wk;  N`hkhfk gpuNjr  rig vy;iy

Nkw;Nf : N`hkhfk gpuNjr  rig vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; : 14

tl;lhuj;jpd; ngau; :  g`j;fk

vy;iyfs;

tlf;Nf : g`y ̀ q;nty;y fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F

kw;Wk; fpof;F vy;iyfs;  kw;Wk; ̀ q;nty;y efuk;

kw;Wk;  ,`y ̀ q;nty;y tlf;F fpuhk mYtyu;

gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : jpj;njdpa  tlf;F kw;Wk; jpj;njdpa njw;F fpuhk

mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F vy;iyfs; kw;Wk;

Jd;dhd fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F

kw;Wk; Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : Jd;dhd fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F

kw;Wk; Nkw;F vy;iyfs;> Flhfe;j kw;Wk;  Jd;dhd

Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F

vy;iyfs;

Nkw;Nf : N`hkhfk gpuNjr rig vy;iy> [atPufnfhl

fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F kw;Wk; fpof;F

vy;iyfs;

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu; vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

443 - ,`y ̀ q;nty;y tlf;F fpuhk mYtyu; gpupT

443 B - ̀ q;nty;y efuk; fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba

    cWg;gpdu; vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

443 D - [atPunfhl fpuhk mYtyu; gpupT

445 - g`y ̀ q;nty;y fpuhk mYtyu; gpupT

445 A - tyt;tj;j fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba

    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

443  A - g`j;fk fpuhk mYtyu; gpupT

443 C - ,`y ̀ q;nty;y njw;F fpuhk mYtyu; gpupT

444 D - $lYtpy fpuhk mYtyu; gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   15
tl;lhuj;jpd; ngau; :   khtj;jfk

vy;iyfs;

tlf;Nf : $lYtpy fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy>

Jd;dhd fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F

vy;iy> Flhfe;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F

kw;Wk; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : Flhfe;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F kw;Wk;

njw;F vy;iyfs;> jpj ;njdpa njw;F>

Ntnty;gdht kw;Wk; gpLk;Ng tlf;F fpuhk

mYtyu; gpupTfspd;  Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : gpLk;Ng tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F

vy;iy> fynfju fpof;F kw;Wk; fynfju tlf;F

fpuhk mYtyu; gpupTfspd;  tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : N`hkhfk gpuNjr rig vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   16

tl;lhuj;jpd; ngau; : jpj;njdpa

vy;iyfs;

tlf;Nf : ,`y ̀ q;nty;y njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;
njw;F kw;Wk; fpof;F vy;iyfs;> ,`y ̀ q;nty;
tlf;F kw;Wk; epupnghy fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;> neYtj;JLt
fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy

fpof;Nf : neYtj;JLt kw;Wk; gpd;dty tlf;F fpuhk
mYtyu; gpupTfspd;  tlf;F vy;iyfs;

njw;Nf : cf;fy;y> Ntnty;gdht kw;Wk; khtj;jfk fpof;F
fpuhk mYtyu; gpupTfspd;  tlf;F  vy;iyfs;

Nkw;Nf : Jd;dhd Nkw;F kw;Wk; $lYtpy fpuhk mYtyu;
gpupTfspd;  fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   17
tl;lhuj;jpd; ngau; :    gpd;dty

vy;iyfs;

tlf;Nf : neYtj;JLt kw;Wk; f`Nfd fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;> vykynty fpuhk
mYtyu; gpuptpd; Nkw;F kw;Wk; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : ngy;nghy kw;Wk; tf fpof;F fpuhk mYtyu;
gpupTfspd;  Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : `y;Ng fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy>
cf;fy;y fpuhk mYtyu; gpuptpd;  fpof;F kw;Wk;
tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : cf;fy;y fpuhk mYtyu; gpuptpd;  fpof;F kw;Wk;
tlf;F vy;iyfs;> jpj;njdpa njw;F kw;Wk;
jpj;njdpa tlf;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba

    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

444 A - khtj;jfk fpof;F fpuhk mYtyu; gpupT

444 B - Jd;dhd Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupT

444 C - khtj;jfk Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba

    cWg;gpdu; vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

439 - jpj;njdpa tlf;F fpuhk mYtyu; gpupT
439 A - jpj;njdpa njw;F fpuhk mYtyu; gpupT
444 - Jd;dhd fpof;F fpuhk mYtyu; gpupT
444 E - Flhfe;j fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

456 - gpd;dty tlf;F fpuhk mYtyu; gpupT
456 A - gpd;dty njw;F fpuhk mYtyu; gpupT
457 A - tf Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupT
457 B  - tf tlf;F fpuhk mYtyu; gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :  18
tl;lhuj;jpd; ngau; :  tf

vy;iyfs;

tlf;Nf : tf tlf;F  fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy>
ngy;nghy> ,Yf;Xtpl;l kw;Wk; gQ;rhFy fpuhk
mYtyu; gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;>
,uj;jpdGup khtl;l vy;iy

fpof;Nf : ,uj;jpdGup khtl;l vy;iy
njw;Nf : clfk fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F kw;Wk;

tlf;F vy;iyfs;> FUyhd kw;Wk; rpak;gyht
fpuhk mYtyu; gpupTfspd;  tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : `y;Ng kw;Wk; tf Nkw;F fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; : 19
tl;lhuj;jpd; ngau; : Nghg;Ng

vy;iyfs;

tlf;Nf : tf fpof;F kw;Wk; tf njw;F fpuhk mYtyu;
gpupTfspd;  njw;F vy;iyfs;> jk;Nghu fpuhk
mYtyu; gpuptpd; Nkw;F kw;Wk; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : jk;Nghu fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F kw;Wk;
njw;F vy;iyfs;> ,uj;jpdGup khtl;l vy;iy

njw;Nf : ,uj;jpdGup  kw;Wk;  fSj;Jiw  khtl;l vy;iyfs;
Nkw;Nf : kh`pq;fy> Ntufy kw;Wk; mq;fk;gpl;ba fpuhk

mYtyu; gpupTfspd; fpof;F vy;iyfs;> ̀ y;Ng
fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F kw;Wk; fpof;F
vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   20
tl;lhuj;jpd; ngau;  :    cf;fy;y

vy;iyfs;

tlf;Nf : jpj;njdpa njw;F>  gpd;dty tlf;F kw;Wk;
gpd;dty njw;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
njw;F vy;iyfs;> tf Nkw;F fpuhk mYtyu;
gpuptpd; Nkw;F kw;Wk; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : tf fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy>
rpak;gyht kw;Wk; g`y Nghg;Ng  fpuhk
mYtyu; gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;

njw;Nf : g`y Nghg;Ng fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F
kw;Wk; Nkw;F vy;iyfs;>  Ntufy fpuhk mYtyu;
gpuptpd; tlf;F vy;iy> mUf;tj;j njw;F fpuhk
mYtyu; gpuptpd;  fpof;F vy;iy

Nkw;Nf : fNdnfhl fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F kw;Wk;
tlf;F vy;iyfs;> mUf;tj;j tlf;F> gpLk;Ng
njw;F gpLk;Ng tlf;F kw;Wk; Ntty;gdht fpuhk
mYtyu; gpupTfspd;  fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu; vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

457 - tf fpof;F fpuhk mYtyu; gpupT
457 C - tf njw;F fpuhk mYtyu; gpupT
458  A - Jk;Nkhju fpuhk mYtyu; gpupT
458 C - jk;Nkhu fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

458 - clfk fpuhk mYtyu; gpupT
458 B - FUyhd fpuhk mYtyu; gpupT
459  - ,`y Nghg;Ng fpuhk mYtyu; gpupT
459 A -  g`y Nghg;Ng fpuhk mYtyu; gpupT
459 B - rpak;gyht fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

454  - cf;fy;y fpuhk mYtyu; gpupT
454 A - mq;fk;gpl;ba fpuhk mYtyu; gpupT
454 B - ̀ y;Ng fpuhk mYtyu; gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   21
tl;lhuj;jpd; ngau; :    gpLk;Ng

vy;iyfs;

tlf;Nf : jpj;njdpa njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F
vy;iy

fpof;Nf : cf;fy;y fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy>
mq;fk;gpl;ba fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F
kw;Wk; Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : mUf;tj;j tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F
vy;iy

Nkw;Nf : fynfju fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F
vy;iy> khtj;jfk fpof;F fpuhk mYtyu;
gpuptpd; njw;F kw;Wk; fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   22
tl;lhuj;jpd; ngau;  :    fynfju

vy;iyfs;

tlf;Nf : khtj;jfk Nkw;F kw;Wk; khtj;jfk fpof;F fpuhk
mYtyu; gpupTfspd;  njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : gpLk;Ng tlf;F> gpl;Lk;Ng njw;F kw;Wk; mUf;tj;j
tlf;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F
vy;iyfs;

njw;Nf : ghJf;f kw;Wk; g`y ghJf;f fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : N`hkhfk gpuNjr  rig vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;:   23
tl;lhuj;jpd; ngau; :    ghJf;if

vy;iyfs;

tlf;Nf : fynfju njw;F> fynfju fpof;F kw;Wk; mUf;tj;j
tlf;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F
vy;iyfs;

fpof;Nf : mUf;tj;j njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F
vy;iy

njw;Nf : mq;fKt kw;Wk; cLKy;y fpuhk mYtyu;
gpupTfspd;  tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : N`hkhfk gpuNjr rig vy;iy

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

453 - gpLk;Ng tlf;F fpuhk mYtyu; gpupT
453 A - Ntnty;gdht fpuhk mYtyu; gpupT
453 B - gpLk;Ng njw;F fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu; vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

452 - fynfju fpof;F fpuhk mYtyu; gpupT
452 A - fynfju tlf;F fpuhk mYtyu; gpupT
452 B - fynfju njw;F fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu; vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

461 - ghJf;f fpuhk mYtyu; gpupT
461 C - g`y ghJf;f fpuhk mYtyu; gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   24
tl;lhuj;jpd; ngau; :    mUf;tj;ij

vy;iyfs;

tlf;Nf : fynfju fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F
vy;iy> gpLk;Ng njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;
njw;F vy;iy kw;Wk; mq;fk;gpl;ba fpuhk
mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy

fpof;Nf : mq;fk;gpl;ba fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F
kw;Wk; njw;F vy;iyfs;> Ntufy fpuhk mYtyu;
gpuptpd; Nkw;F vy;iy

njw;Nf : Ntufy fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy>
mq;fKt fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy>
ghJf;f fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

Nkw;Nf : ghJf;f kw;Wk; fynfju fpof;F fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   25
tl;lhuj;jpd; ngau;   :    Ntufy

vy;iyfs;

tlf;Nf : ghJf;f> mUj;tj;j njw;F kw;Wk; mq;fk;gpl;ba
fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : g`y Nghg;Ng kw;Wk; ,`y Nghg;Ng fpuhk
mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F vy;iyfs;>
fSj;Jiw khtl;l vy;iy

njw;Nf : fSj;Jiw khtl;l vy;iy kw;Wk;  khyfy fpuhk
mYtyu; gpuptpd;  tlf;F vy;iy

Nkw;Nf : ngypaj;jtpy kw;Wk; cLKy;y fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   26
tl;lhuj;jpd; ngau; :   cLKy;y

 vy;iyfs;

tlf;Nf : g`y ghJf;f kw;Wk; ghJf;f fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; njw;F  vy;iyfs;> mq;fKt fpuhk
mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy> kPupafy;y fpuhk
mYtyu; gpuptpd; Nkw;F kw;Wk; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : kh`pq;fy fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy
kw;Wk; fSj;Jiw khtl;l vy;iy

njw;Nf : fSj;Jiw khtl;l vy;iy
Nkw;Nf : fSj;Jiw khtl;l vy;iy kw;Wk; N`hkhfk

gpuNjr rig vy;iy

9-108/ 12

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu; vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

460 - mUf;tj;j tlf;F  fpuhk mYtyu; gpupT
460 A - mUf;tj;j njw;F fpuhk mYtyu; gpupT
460 B - fNdnfhl  fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu; vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

455 - Ntufy fpuhk mYtyu; gpupT
455 A - kh`pq;fy fpuhk mYtyu; gpupT
461 A - mq;fKt fpuhk mYtyu; gpupT
466 - kPupanfhy;y fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu; vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

461 B - cLKy;y  fpuhk mYtyu; gpupT
 461 D - ngypaj;jtpy fpuhk mYtyu; gpupT
467 - kyfy fpuhk mYtyu; gpupT
467 A - f`ty fpuhk mYtyu; gpupT
468 - altj;Ju fpuhk mYtyu; gpupT
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vy;iyfs;

tlf;Nf : fLtiy  khefu rig vy;iy kw;Wk; fk;g`h

khtl;l vy;iy

fpof;Nf : fk;g`h khtl;l vy;iy kw;Wk;  Mbfy Nkw;F

fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy

njw;Nf : Ml;bfy Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F

vy;iy> ty;gpl;l fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F

vy;iy kw;Wk; fLtiy  khefu rig vy;iy

Nkw;Nf : fLtiy  khefu rig vy;iy

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

449 - [y;ju fpuhk mYtyu; gpupT

451 - N`d;gpl;l fpuhk mYtyu; gpupT

cs;~uhl;rp mjpfhu rigfs; Nju;jy;fs; fl;lisr; rl;lk; (262 Mk; mj;jpahak;)

3 , gpuptpd; fPohd fl;lis

(262 Mk; mj;jpahak;) cs;~uhl;rp mjpfhu rigfs; Nju;jy;fs; fl;lisr; rl;lj;jpd; 3 , gpuptpd; fPo; vd;dplk;
xg;gilf;fg;gl;Ls;s mjpfhuq;fspdJk;> jj;Jtq;fspdJk; gpufhuk;> ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; Fbaurpd; rdhjpgjp
ikj;jpupghy rpwpNrd Mfpa ehd;>  ,f;fl;lisg;gb ,q;F fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ml;ltizapy; Fwpj;Jiuf;fg;gLk; gpuNjrq;fs;
mf; fl;lisr; rl;lj;jpd; gzpfspd; nghUl;L Nkw;gb cs;~uhl;rp mjpfhu rigapd; MSifg; gpuNjrj;jpd; tl;lhuq;fshf
mikjy; Ntz;Lnkd fl;lisapLfpd;Nwd;.

ikj;jpupghy rpwpNrd>
rdhjpgjp.

rdhjpgjp nrayfk;>
nfhOk;G - 01>
2015> Xfj;J 12.

ml;ltiz

,y. 01 - nfhOk;G khtl;lk;
,y. 13- N`hkhfk gpuNjr rig

jdp cWg;gpdu; tl;lhuq;fspd; gy cWg;gpdu; tl;lhuq;fspd; cWg;gpdu; vz;zpf;if  - 28
vz;zpf;if  - 26 vz;zpf;if  - 01

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  01 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;  :   [y;ju cWg;gpdu;  vz;zpf;if  :  01
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   02
tl;lhuj;jpd; ngau; :  Mbfy

vy;iyfs;

tlf;Nf : fk;g`h khtl;l vy;iy kw;Wk; rPjhtf;f gpuNjr
rig vy;iy

fpof;Nf : rPjhtf;f  gpuNjr rig vy;iy
njw;Nf : tl;lnuf;f tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F

kw;Wk; Nkw;F vy;iyfs;> kPnfhl njw;F fpuhk
mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy> kPnfhl tlf;F
fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F kw;Wk; tlf;F
vy;iyfs;

Nkw;Nf : kPnfhl tlf;F  kw;Wk; ehtyKy;y fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; fpof;F kw;Wk; tlf;F vy;iyfs;>
ty;gpl;l kw;Wk; [y;ju fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
fpof;F vy;iyfs;> N`d;gpl;l fpuhk mYtyu;
gpuptpd; njw;F kw;Wk; fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   03
tl;lhuj;jpd;  ngau; :   tl;lwf;f

vy;iyfs;

tlf;Nf : kPnfhl njw;F kw;Wk; ghdYt fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; njw;F kw;Wk; fpof;F vy;iyfs;

fpof;Nf : rPjhtf;f gpuNjr rig vy;iy
njw;Nf : ypad;ty fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F kw;Wk;

Nkw;F vy;iyfs;> khJyht njw;F  kw;Wk;
khJyht tlf;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
tlf;F vy;iyfs;> Xtpl;bfk fpuhk mYtyu;
gpuptpd; fpof;F vy;iy

Nkw;Nf : Xtpl;bfk kw;Wk; nf`Dty fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; fpof;F vy;iyfs;> kPnfhl njw;F fpuhk
mYtyu; gpuptpd; njw;F kw;Wk; fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; : 04
tl;lhuj;jpd;  ngau; :  kPnfhl

vy;iyfs;

tlf;Nf : kPf];Ky;y> ehtyKy;y kw;Wk; gl;lty fpuhk
mYtyu; gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;> ghdYt
fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F kw;Wk; njw;F
vy;iyfs;

fpof;Nf : ghdYt fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F kw;Wk;
njw;F vy;iyfs;> tl;lwf;f tlf;F fpuhk mYtyu;
gpuptpd;  tlf;F kw;Wk; Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : tl;lwf;f  tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;  tlf;F
kw;Wk; Nkw;F vy;iyfs;> nf`Dty kw;Wk;
FWe;Jtj;j fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F
vy;iyfs;> nfhlfk tlf;F fpuhk mYtyu;
gpuptpd;   fpof;F vy;iy

Nkw;Nf : nfhlfk tlf;F kw;Wk; gdhnfhl efuk; fpuhk
mYtyu; gpupTfspd; fpof;F kw;Wk; tlf;F
vy;iyfs;

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

446 - Ml;bfy fpof;F fpuhk mYtyu; gpupT
446 A - Ml;bfy Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupT
447 B - ghdYt fpuhk mYtyu; gpupT
450 - tl;lty fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if  :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

448 - tl;lwf;f njw;F fpuhk mYtyu; gpupT
448 B - tl;lwf;f tlf;F fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu; vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

447 - kPnfhl  tlf;F fpuhk mYtyu; gpupT
447 A - kPnfhl njw;F fpuhk mYtyu; gpupT
482 C - N`dtj;j fpuhk mYtyu; gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   05
tl;lhuj;jpd; ngau; :     ehtyKy;y

 vy;iyfs;

tlf;Nf : fLtiy  khefu rig vy;iy kw;Wk; [y;ju fpuhk
mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy

fpof;Nf : Mbfy Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F
vy;iy> gl;lty fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F
kw;Wk; njw;F  vy;iyfs;> kPnfhl tlf;F kw;Wk;
kPnfhl njw;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F
kw;Wk; Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : kPnfhl njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F
kw;Wk; Nkw;F  vy;iyfs;>  N`dtj;j fpuhk
mYtyu; gpuptpd; fpof;F> tlf;F kw;Wk; Nkw;F
vy;iyfs;> nfhlfk tlf;F kw;Wk; gdhnfhl
Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd;  fpof;F kw;Wk;
tlf;F vy;iyfs;> gdhnfhl fpof;F fpuhk
mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy

Nkw;Nf : `gfufl njw;F kw;Wk; `gufl tlf;F fpuhk
mYtyu; gpupTfspd; fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   06
tl;lhuj;jpd;  ngau; :   Ky;Nyfk

 vy;iyfs;

tlf;Nf : fLtiy  khefu rig vy;iy
fpof;Nf : fLtiy  khefu rig vy;iy> kPf];Ky;y kw;Wk;

gdhnfhl efuk; fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : gdhnfhl fpof;F kw;Wk; `gufltj;j fpuhk
mYtyu; gpupTfspd;  tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : fLtiy  khefu rig vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; : 07
tl;lhuj;jpd; ngau; :  N`hkhfk

vy;iyfs;

tlf;Nf : fLtiy khefu rig vy;iy kw;Wk;  ̀ gufltj;j
fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy

fpof;Nf : `gufltj;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F
kw;Wk; njw;F vy;iyfs;> gdhnfhl fpof;F fpuhk
mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy

njw;Nf : N`hkhfik efuk; kw;Wk; fytpytj;j tlf;F
fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : k`ufk efu rig vy;iy kw;Wk; fLtiy  khefu
rig vy;iy

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu; vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

450 A - ty;gpl;l fpuhk mYtyu; gpupT
482 B - gdhnfhl efu fpuhk mYtyu;  gpupT
482 D - ehtyKy;y fpuhk mYtyu; gpupT
482 E - kPf];Ky;y fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

481 - ̀ gufl tlf;F fpuhk mYtyu; gpupT
481 A - Ky;Nyfk njw;F fpuhk mYtyu; gpupT
481 B - ̀ gufl njw;F fpuhk mYtyu; gpupT
481 D - Ky;Nyfk tlf;F fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

486 - N`hkhfk tlf;F fpuhk mYtyu; gpupT
486  B - N`hkhfk Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupT
486 D - N`hkhfk fpof;F  fpuhk mYtyu; gpupT
486 F - N`hkhfk njw;F fpuhk mYtyu; gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   08
tl;lhuj;jpd; ngau; :  fytpytj;j

vy;iyfs;

tlf;Nf : k`ufk efu rig vy;iy kw;Wk; N`hkhfk
njw;F> N`hkhfk Nkw;F> N`hkhfk fpof;F
kw;Wk; gdhnfhl fpof;F fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : gpl;bgd efuk; fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F
vy;iy kw;Wk;  khtj;fk fpuhk mYtyu; gpuptpd;
tlf;F vy;iy

njw;Nf : khtj;fk kw;Wk; fl;Ltd fpuhk mYtyu;
gpupTfspd;  tlf;F kw;Wk; Nkw;F vy;iyfs;>
epae;jfy fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F kw;Wk;
tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : epae;jfy fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F kw;Wk;
tlf;F  vy;iyfs;> k`ufk  efu rig vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   09
tl;lhuj;jpd; ngau; :   gdhnfhl

vy;iyfs;

tlf;Nf : `gufl njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F
vy;iy> gdhnfhl efu fpuhk mYtyu; gpuptpd;
Nkw;F  kw;Wk;  njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : gdhnfhl  efuk; fpuhk mYtyu; gpuptpd;  Nkw;F>
njw;F vy;iyfs;>  nfhlfk tlf;F> nfhlfk njw;F
fpuhk mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : gpl;bgd efuk; kw;Wk; N`hkhfk efuk;  fpuhk
mYtyu; gpupTfspd;  tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : N`hkhfk fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F>
njw;F vy;iyfs;> N`hkhfk tlf;F fpuhk
mYtyu; gpuptpd; fpof;F  kw;Wk; tlf;F
vy;iyfs;>  fLnty khefu rig vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   10
tl;lhuj;jpd; ngau;  :   nfhlfk

vy;iyfs;

tlf;Nf : gdhnfhl efuk;> N`dtj;j fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : nf`Dty fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F
vy;iy kw;Wk; Xtpl;bfk fpuhk mYtyu; gpuptpd;
tlf;F> Nkw;F  vy;iyfs;

njw;Nf : Xtpl;bfk fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F> Nkw;F
vy;iyfs; kw;Wk; fe;jdtj;j fpuhk mYtyu;
gpuptpd; fpof;F kw;Wk; tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf :  fpupNgupa nfNy fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F
vy;iy> gpl;bgd efuk; fpuhk mYtyu; gpuptpd;
fpof;F> tlf;F vy;iyfs;> gdhnfhl Nkw;F fpuhk
mYtyu; gpuptpd;  njw;F> fpof;F  vy;iyfs;

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

486 A - N`hkhfk efu fpuhk mYtyu; gpupT
486 C - fytpytj;j tlf;F fpuhk mYtyu; gpupT
486 G - fytpytj;j njw;F  fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu; vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

481 C - ̀ gufltj;j fpuhk mYtyu; gpupT
482 - gdhnfhl Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupT
482 A - gdhnfhl fpof;F fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu; vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

448  C - FUe;Jtj;j fpuhk mYtyu; gpupT
483 - nfhlfk tlf;F  fpuhk mYtyu; gpupT
483 A - nfhlfk njw;F fpuhk mYtyu; gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   11

tl;lhuj;jpd; ngau; :   gpl;bgd efuk;

vy;iyfs;

tlf;Nf : nfhlfk njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F

vy;iy> FUe;Jtj;j fpuhk mYtyu; gpuptpd;

Nkw;F> njw;F> fpof;F vy;iyfs;> N`dtj;ij>

kPnfhl njw;F  fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F

vy;iyfs;

fpof;Nf : tl;luf;f tlf;F tl;luf;f njw;F fpuhk mYtyu;

gpupTfspd; Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : khJyht tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F

vy;iy> n`hufe;jty fpuhk mYtyu; gpuptpd;

tlf;F kw;Wk; fpof;F vy;iyfs;> jhk;Ng kw;Wk;

gpl;bgd tlf;F  fpuhk mYtyu; gpupTfspd;

tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : gpurd;dGu fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F

vy;iy> fpupNgupafNy fpuhk mYtyu; gpuptpd;

njw;F> fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   12

tl;lhuj;jpd; ngau; :   khJyht

vy;iyfs;

tlf;Nf : tl;lwf;f njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F

kw;Wk;  fpof;F  vy;iyfs;> rPjhtf;f gpuNjr  rig

vy;iy

fpof;Nf : rPjhtf;f  gpuNjr rig vy;iy

njw;Nf : fSj;Jiw khtl;l vy;iy>  n`hufy fpof;F

fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F> tlf;F vy;iy

kw;Wk; jhk;Ng  fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F

vy;iy

Nkw;Nf : n`hufe;jty fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F>

fpof;F vy;iyfs;> Xtpl;bfk fpuhk mYtyu;

gpuptpd; njw;F kw;Wk; fpof;F vy;iyfs;> tl;lwf;f

njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F kw;Wk;

fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba

    cWg;gpdu; vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

447 C - nfn`Zty fpuhk mYtyu; gpupT

448 A - Xtpl;bfk fpuhk mYtyu; gpupT

484 D - fe;jdtj;j fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba

    cWg;gpdu; vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

462 - ypad;nty fpuhk mYtyu; gpupT

462 A - NghNunfju fpuhk mYtyu; gpupT

463 - khJyht tlf;F fpuhk mYtyu; gpupT

463 A - khJyht njw;F fpuhk mYtyu; gpupT

465 - FUfy fpuhk mYtyu; gpupT



124 A I fldgi : (I) fPoh - Y%S ,xld m%cd;dka;%sl iudcjd§ ckrcfha w;s jsfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21
gFjp I : njhFjp (I) - ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; FbauR tu;j;jkhdg; gj;jpupif - mjp tpNr\khdJ - 2015.08.21

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; : 13
tl;lhuj;jpd; ngau; :  jhk;Ng

 vy;iyfs;

tlf;Nf : fe;jdtj;j kw;Wk; Xtpl;bfk fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;> khJyht tlf;F
fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F kw;Wk; njw;F
vy;iyfs;>  khJyht njw;F fpuhk mYtyu;
gpuptpd; njw;F vy;iy> FUfy fpuhk mYtyu;
gpuptpd; Nkw;F njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : FUfy fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F kw;Wk;
njw;F vy;iyfs;> fSj;Jiw khtl;l vy;iy

njw;Nf : fSj;Jiw khtl;l vy;iy
Nkw;Nf : fSj;Jiw khtl;l vy;iy> RtGGJfk> gpl;bgd

njw;F kw;Wk; gpl;bgd tlf;F fpuhk mYtyu;
gpupTfspd;  fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   14
tl;lhuj;jpd; ngau; :   gpl;bgd

 vy;iyfs;

tlf;Nf : fpupNgupanfNy  kw;Wk; fe;jdtj;j fpuhk
mYtyu; gpupTfspd; njw;F  vy;iyfs;

fpof;Nf : jhk;Ng kw;Wk; Ngwnfl;ba fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : Ngwnfl;ba fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F
vy;iy> fSj;Jiw khtl;l vy;iy kw;Wk;
%dkiy -af;f`Ot fpuhk mYtyu; gpuptpd;
tlf;F  vy;iy

Nkw;Nf : %dkiy - af;f`Ot fpuhk mYtyu; gpuptpd;
tlf;F  vy;iy> njhyNfd fpuhk mYtyu;
gpuptpd; fpof;F vy;iy> gpurd;dGu fpuhk
mYtyu; gpuptpd; fpof;F kw;Wk; tlf;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; : 15
tl;lhuj;jpd; ngau;  :  fpupNgupa nfNy

 vy;iyfs;

tlf;Nf : N`hkhfk efuk;> gdhnfhl fpof;F kw;Wk;
gdhnfhl Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
njw;F vy;iyfs;> nfhlfk njw;F fpuhk mYtyu;
gpuptpd; Nkw;F kw;Wk; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : nfhlfk njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F
kw;Wk; njw;F vy;iyfs;> fe;jf`tj;j fpuhk
mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy

njw;Nf : fe;jdtj;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F
vy;iy gpurd;dGu fpuhk mYtyu; gpuptpd;
tlf;F>  Nkw;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : cLtd kw;Wk; fl;Ltd fpuhk mYtyu;
gpupTfspd;  fpof;F vy;iyfs;> N`hkhfk  efu
fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

464 - n`hufy fpof;F fpuhk mYtyu; gpupT
464 A - jhk;Ng fpuhk mYtyu; gpupT
464 B - n`hufy Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupT
464 C - n`hufe;jnty fpuhk mYtyu; gpupT
464 D - ngunfl;ba fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

484 - gpl;bgd tlf;F fpuhk mYtyu; gpupT
484 A - gpl;bgd njw;F fpuhk mYtyu;
484 E - RtGGJfk fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if  :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

484 B - gpl;bgd efu fpuhk mYtyu; gpupT
484 F - fpupNtupafNy fpuhk mYtyu; gpupT
485 - khtj;fk fpuhk mYtyu; gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; : 16
tl;lhuj;jpd; ngau; :  cLtd

vy;iyfs;

tlf;Nf : fytpytj;j  njw;F  fpuhk  mYtyu;  gpuptpd;
njw;F> fpof;F  vy;iyfs;> fytpytj;j  tlf;F
kw;Wk; N`hkhfk efu fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
njw;F vy;iyfs;> khtj;fk fpuhk mYtyu;
gpuptpd; Nkw;F vy;iy

fpof;Nf : khtj;fk  kw;Wk;  gpurd;dGu fpuhk mYtyu;
gpupTfspd;  Nkw;F  vy;iyfs;

njw;Nf : gpurd;dGu fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F
vy;iy> jpafk fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;
tlf;F vy;iy  kw;Wk;  jPgd;nfhl  fpuhk mYtyu;
gpuptpd;  fpof;F vy;iy

Nkw;Nf : khfk;kd Nkw;F  fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F>
fpof;F kw;Wk; tlf;F vy;iyfs;> epae;jfy  fpuhk
mYtyu; gpuptpd;  fpof;F vy;iy> fytpytj;j
njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F kw;Wk;
fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; : 17
tl;lhuj;jpd; ngau; :  jPgd;nfhl

vy;iyfs;

tlf;Nf : njd;dpyq;if mjpNtfg; ghij> k`ufk efu
rig vy;iy kw;Wk;  fytpytj;j njw;F kw;Wk;
fl;Ltd fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F kw;Wk;
njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : fl;Lntd kw;Wk; khfk;kd fpof;F fpuhk
mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F kw;Wk; njw;F
vy;iyfs; kw;Wk; jpafk fpof;F  fpuhk mYtyu;
gpuptpd; tlf;F vy;iy

njw;Nf : jpafk fpof;F kw;Wk; jpafk Nkw;F fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;>  fpupfk;gKDt
fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iyapy;
njd;dpyq;if mjpNtfg; ghij re;jpf;Fk;  Kid
tiu  kw;Wk; njd;dpyq;if mjpNtfg; ghij

Nkw;Nf : njd;dpyq;if mjpNtfg; ghij kfufk efu rig
vy;iy re;jpf;Fk; Kid tiu

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

485 A - cLtd fpuhk mYtyu; gpupT
486 E - fl;Lthd fpuhk mYtyu; gpupT
590 - khfk;kd fpof;F  fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if  :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

499 A - epae;jfy fpuhk mYtyu; gpupT
499  G - `pupg;gpl;ba fpuhk mYtyu; gpuptpd; xU gFjp

(mjp Ntfg; ghijapypUe;J  gpupAk;   fpof;Fg; gFjp)
500 - gpuhf;kzfk fpuhk mYtyu; gpuptpd; xU gFjp kw;Wk;

epae;jfy tPjp
500 A  - khk;Gy; nfhl  fpuhk mYtyu; gpupT (mjp Ntfg;

gijahy; gpupAk; gFjp)
590 A - khfk;kd Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupT
590 B  - jPgd;nfhl  fpuhk mYtyu; gpuptpd; xU gFjp
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; : 18
tl;lhuj;jpd; ngau; : `pupg;gpl;ba

vy;iyfs;

tlf;Nf : k`ufk efu rig vy;iy
fpof;Nf : k`ufk efu rig vy;iyapidr; re;jpf;Fk;

KidapypUe;J njd;dpyq;if mjpNtfg; ghij
kw;Wk; jPgd;nfhl fpuhk mYtyu; gpuptpd;  tlf;F
vy;iyia re;jpf;Fk; Kid tiu

njw;Nf : njd;dpyq;if mjpNtfg;ghij  jPgd;nfhl fpuhk
mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iyia re;jpf;Fk;
KidapypUe;J  njd;dpyq;if mjpNtfg;
ghijf;F Nkw;F jpirapy; mike;Js;s jPgd;nfhl
fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F  vy;iy>
kj;Njnfhl  fpof;F  fpuhk mYtyu; gpuptpd;
fpof;F kw;Wk;  tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : kj;Njnfhl fpof;F kw;Wk; fpj;Jy;Nfd fpuhk
mYtyu; gpupTfspd; fpof;F kw;Wk; tlf;F
vy;iyfs;> nf];Ngt kw;Wk; k`ufk efu rig
vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   19
tl;lhuj;jpd; ngau;   :    rpj;jKy;y

vy;iyfs;

tlf;Nf : nf];Ngt efu rig vy;iy> ̀ pupg;gpl;ba fpuhk
mYtyu; gpuptpd;  Nkw;F kw;Wk; njw;F
vy;iyfs;> khGy;nfhl fpuhk mYtyu; gpuptpd;
Nkw;F vy;iy

fpof;Nf : khk;Gy;nfhl fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F
vy;iy> kj;Njnfhl  fpof;F fpuhk mYtyu;
gpuptpd; tlf;F vy;iy> kj;Njnfhl Nkw;F fpuhk
mYtyu; gpuptpd; tlf;F  kw;Wk; Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : kj;Njnfhl Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F
kw;Wk; Nkw;F vy;iyfs;> FlkhJt fpuhk
mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy kw;Wk; nf];Ngt
efu rig vy;iy

Nkw;Nf : nf];Ngt efu rig vy;iy

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

499 G - `pupg;gpl;ba fpuhk mYtyu; gpuptpd; xUgFjp
(mjpNtfg;ghijapd;  Nkw;Fg; gFjp)

500 - gpuhf;kzfk fpuhk mYtyu; gpuptpd; xU gFjp.
tpf ;fukNf khtj;ij> Ntdpau tPjp> nghJ[d
khtj;ij> nfh];ntl;bahd tPjp cs;spl;l gpuNjrk; 500
- gpuhf;kzfk fpuhk mYtyu; gpuptpd;  xU gFjpf;Fupa
Vg;ufhk; my;tpl;bfy khtj;ij> ngg;ypty tPjp> [afj;
khtj;ij> n`huz tPjp> nfh];ntl;bad tPjp>
gpuhf;kzfk  (xU gFjp ) kw;Wk; nfNuk;g tPjp 01>
nfNuk;g tPjp 02> nfh];N`d tPjp> Nghf`ye;j tj;j
cs;spl;l gpuNjrk;

500 A - khk;Gy;nfhl fpuhk mYtyu; gpuptpd; xU gFjp

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu; vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

591 - rpj;jKy;y tlf;F fpuhk mYtyu; gpupT
591 B - rpj;jKy;y njw;F fpuhk mYtyu; gpupT
591 C - fpj;Jy;N`d fpuhk mYtyu; gpupT
591 D - rq;fhuhk fpuhk mYtyu; gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   20
tl;lhuj;jpd; ngau; :    kj;Njnfhl

vy;iyfs;

tlf;Nf : fpj;Jy;N`d> khk;Gy;nfhl  fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; njw;F vy;iyfs; kw;Wk; gpuhf;kzfk
fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F  kw;Wk; njw;F
vy;iyfs;

fpof;Nf : gpuhf;kzfk fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F
kw;Wk; njw;F vy;iyfs;> njd;dpyq;if
mjpNtfg;ghij

njw;Nf : fpupfk;gKDt fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F
vy;iy> njd;dpyq;if mjpNtfg; ghijia
re;jpf ;Fk; KidapypUe;J njd;dpyq;if
mjpNtfg; ghijf;F Nkw;Fj; jpirapy; mike;
Js;s fpupfk;gKDt fpuhk mYtyu; gpuptpd;
tlf;F vy;iy  tiu> rpak;gyhnfhl tlf;F kw;Wk;
FlkhJt fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F
vy;iyfs;

Nkw;Nf : rq;fhuhk fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F kw;Wk;
fpof;F vy;iyfs;> rpj;jKy;y njw;F kw;Wk;
rpj;jKy;y tlf;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   21
tl;lhuj;jpd; ngau; :    rq;fhuhk

vy;iyfs;

tlf;Nf : rq;fhuhk kw;Wk; kj;Njnfhl Nkw;F fpuhk
mYtyu; gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : fpupfk;gKDt kw;Wk; upyhty fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : Ntju fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy
kw;Wk; nf];Ngt  efu rig vy;iy

Nkw;Nf : nf];Ngt efu rig vy;iy

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu; vz;zpf;if :  02

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

587 - kj;Njnfhl Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupT
587 A - kj;Njnfhl kj;jpa A fpuhk mYtyu; gpupT
587 B - kj;Njnfhl kj;jpa B fpuhk mYtyu; gpupT
587 C - kj;Njnfhl fpof;F fpuhk mYtyu; gpupT
590 B - jPgd;nfhl fpuhk mYtyu; gpuptpd; xUgFjp

(mjpNtfg; ghijapypUe;J gpupAk; Nkw;Fg;  gFjp)

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu; vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

591 A - FlkhJt fpuhk mYtyu; gpupT
592 - rpak;gyhnfhl tlf;F fpuhk mYtyu; gpupT
592 A - rpak;gyhnfhl njw;F fpuhk mYtyu; gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :  22
tl;lhuj;jpd; ngau; :  jpafk

vy;iyfs;

tlf;Nf : jPgd;nfhl> khfk;kd fpof;F> cLtd  kw;Wk;
gpurd;dGu fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F
vy;iyfs;

fpof;Nf : gpurd;dGu fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F
vy;iy> njhyN`d kw;Wk; %dkNy -  af;f`Yt
fpuhk mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F vy;iyfs;>
fpuptj;JLt tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;
tlf;F kw;Wk; Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : futj;JtLt tlf;F> fpuptj;JLt njw;F  kw;Wk;
f`JLt tlf;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
tlf;F kw;Wk; Nkw;F vy;iyfs;> f`JLt njw;F
fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy>
ntzpnty;nfhy fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F
vy;iy kw;Wk; njd;dpyq;if mjpNtfg; ghij
re;jpf;Fk; Kid tiu

Nkw;Nf : njd;dpyq;if mjpNtfg;ghij jPgd;nfhl fpuhk
mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy re;jpf;Fk; Kid
tiu

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; :   23
tl;lhuj;jpd; ngau; :  njhyN`d

vy;iyfs;

tlf;Nf : khtj;fk > fpupNgupanfNy  kw;Wk; fe;jdtj;j
fpuhk mYtyu; gpupTfspd;  njw;F  vy;iyfs;

fpof;Nf : fe;jdtj;j kw;Wk; gpl;bgd tlf;F fpuhk
mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F vy;iyfs;> gpl;bgd
njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F kw;Wk;
njw;F vy;iyfs;> RtGGJfk fpuhk mYtyu;
gpuptpd; njw;F vy;iy kw;Wk; fSj;Jiw khtl;l
vy;iy

njw;Nf : fSj;Jiw khtl;l vy;iy> fpJytpy fpuhk
mYtyu; gpuptpd; fpof;F  kw;Wk; tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : fpuptj;JLt tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;
fpof;F vy;iy> jpafk fpof;F fpuhk mYtyu;
gpuptpd; fpof;F  kw;Wk; tlf;F vy;iyfs;> cLtd
fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F   kw;Wk; fpof;F
vy;iyfs;

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

588 - fpupfk;gKDt fpuhk mYtyu; gpuptpd; xUgFjp
(mjpNtfg; ghijapypUe;J gpupAk;  fpof;Fg; gFjp)

589 - jpafk fpof;F fpuhk mYtyu; gpupT
589 A - jpafk Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupT
593 A - upyhty  fpuhk mYtyu;  gpuptpd; mjpNtfg;

ghijapd;  fpof;Fj; jpirf;Fupa gFjp )
600  - ce;JUnfhl Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;  xU gFjp
602 B -  f`JLt Nkw;F  fpuhk mYtyu; gpuptpd;  xU gFjp

(mjpNtfg;ghijapd;  fpof;Fg; gFjp)

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if  :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

484  C - njhyN`d fpuhk mYtyu; gpupT
484  G - gpurd;dGu fpuhk mYtyu; gpupT
603 C - %dkiy - a`fOt fpuhk mYtyu; gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; : 24
tl;lhuj;jpd; ngau;  :  fpuptj;JLt

vy;iyfs;

tlf;Nf : jpafk fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F

kw;Wk; fpof;F vy;iyfs;> %dkiy - af`Yt

fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F kw;Wk; njw;F

vy;iyfs;

fpof;Nf : %d kiy - af;f`Ot fpuhk mYtyu; gpuptpd;

Nkw;F  kw;Wk; njw;F vy;iyfs;> fSj;Jiw khtl;l

vy;iy

njw;Nf : fSj;Jiw khtl;l vy;iy> f`JLt fpof;F

kw;Wk; f`JLt tlf;F fpuhk mYtyu;

gpupTfspd;  tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : f`JLt tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F

vy;iy> f`JLt Nkw;F  fpuhk mYtyu; gpuptpd;

fpof;F vy;iy> jpafk Nkw;F fpuhk mYtyu;

gpuptpd;  njw;F kw;Wk; fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; : 25
tl;lhuj;jpd; ngau;  : f`JLt

vy;iyfs;

tlf;Nf : f`JLt  Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F

kw;Wk; fpof;F vy;iyfs;> fpuptj;JLt njw;F

fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy

fpof;Nf : fSj;Jiw khtl;l  vy;iy

njw;Nf : fSj;Jiw khtl;l vy;iy

Nkw;Nf : njd;dpyq;if mjpNtfg;ghij kw;Wk;

ce;JUnfhl fpuhk mYtyu; gpuptpd;  fpof;F

vy;iy

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu; vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

603 - fpuptj;JLt tlf;F fpuhk mYtyu; gpupT

603 A - fpuptj;JLt njw;F fpuhk mYtyu; gpupT

603 B - fpJytpy fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu; vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

601 - ntdpnty;nfhy fpuhk mYtyu; gpuptpd; xUgFjp

(mjpNtfg; ghijapypUe;J gpupAk;  fpof;Fg; gFjp)

602 - f`JLt tlf;F fpuhk mYtyu; gpupT

602 A - f`JLt njw;F fpuhk mYtyu; gpupT

602 C - f`JLt fpof;F fpuhk mYtyu; gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; : 26
tl;lhuj;jpd; ngau; : Ntju

vy;iyfs;

tlf;Nf : kj;NjnfhlNkw;F> kj;Njnfhl kj;jpa B kw;Wk;
kj;Njnfhl fpof;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
njw;F vy;iyfs;> jPgd;nfhl fpuhk mYtyu;
gpuptpd; njw;F vy;iy> njd;dpyq;if mjpNtfg;
ghijia  re;jpf;Fk;  Kid tiu

fpof;Nf : njd;dpyq;if mjpNtfg; ghij
njw;Nf : ntdpnty;nfhy fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F

vy;iy> njd;dpyq;if mjpNtfg; ghijia
re;jpf;Fk;  KidapypUe;J   njd;dpyq;if
mjpNtfg; ghijf;F  Nkw;F jpirapy;  mike;Js;s
ntdpnty;nfhy fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F
vy;iy> mk;gyhq;nfhl fpuhk mYtyu; gpuptpd;
fpof;F kw;Wk; tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : nf];Ngt efu rig vy;iy> rpak;gyhnfhl njw;F
fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F kw;Wk; fpof;F
vy;iyfs;> rpak;gyhnfhl tlf;F  fpuhk mYtyu;
gpuptpd; fpof;F kw;Wk; tlf;F vy;iyfs;>
kj;Njnfhl Nkw;F fpuhk  mYtyu; gpuptpd; njw;F
vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk; : 27
tl;lhuj;jpd; ngau; : ghyfk

 vy;iyfs;

tlf;Nf : nf];Ngt efu rig vy;iy>  Ntju fpuhk
mYtyu; gpuptpd; Nkw;F kw;Wk; njw;F vy;iyfs;>
ce;JUnfhl  fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F>
njw;F> fpof;F vy;iyfs; kw;Wk; njd;dpyq;if
mjpNtfg; ghij

fpof;Nf : njd;dpyq;if mjpNtfg;ghij fSj;Jiw
khtl;l vy;iyapidr; re;jpf;Fk; Kid tiu

njw;Nf : fSj;Jiw khtl;l vy;iy
Nkw;Nf : fSj;Jiw khtl;l vy;iy kw;Wk; nf];Ngt  efu

rig vy;iy

9-108/ 13

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu;  vz;zpf;if :  01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

588 - fpupfk;gKDt fpuhk mYtyu; gpuptpd; xUgFjp
(mjpNtfg; ghijapypUe;J gpupAk;  Nkw;Fg;gFjp )

593 - Ntju fpuhk mYtyu; gpupT
593 A - upyhty fpuhk mYtyu; gpuptpd; xU gFjp  (mjpNtfg;

ghijapypUe;J gpupAk;  Nkw;Fg; gFjp)
600 - ce;JUnfhl fpuhk mYtyu; gpupT (mjpNtfg;

ghijapypUe;J gpupAk;  Nkw;Fg; gFjp)
602 B - f`j;JLt Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; xUgFjp

(mjpNtfg; ghijapypUe;J gpupAk;  Nkw;Fg; gFjp)

tl;lhuj;jpw;fhfj;  njupTnra;a Ntz;ba
    cWg;gpdu; vz;zpf;if  : 01

cs;slf;fg;gl Ntz;ba  gFjpfs;

594 - mk;gyhq;nfhl fpuhk mYtyu; gpupT
595 - n`uypahty fpuhk mYtyu; gpupT
599 - ghyfk fpuhk mYtyu; gpupT
601 - ntdpnty;nfhy fpuhk mYtyu; gpuptpd; xUgFjp

(mjpNtfg; ghijapypUe;J gpupAk;  Nkw;Fg; gFjp)
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131 A

cs;~uhl;rp mjpfhu rigfs; Nju;jy;fs; fl;lisr; rl;lk; (262 Mk;  mj;jpahak;)

3 , gpuptpd; fPohd fl;lis

(262 Mk;  mj;jpahak;) cs;~uhl;rp mjpfhu rigfs; Nju;jy;fs; fl;lisr; rl;lj;jpd; 3 , gpuptpd; fPo; vd;dplk;
xg;gilf;fg;gl;Ls;s mjpfhuq;fspdJk;> jj;Jtq;fspdJk; gpufhuk;> ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; Fbaurpd; rdhjpgjp
ikj;jpupghy rpwpNrd Mfpa ehd;> ,f; fl;lisg;gb ,q;F fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ml;ltizapy; Fwpj;Jiuf;fg;gLk; gpuNjrq;fs;
mf; fl;lisr; rl;lj;jpd; gzpfspd; nghUl;L Nkw;gb cs;~uhl;rp mjpfhu rigapd; MSifg; gpuNjrj;jpd; tl;lhuq;fshf
mikjy; Ntz;Lnkd fl;lisapLfpd;Nwd;.

ikj;jpupghy rpwpNrd>
rdhjpgjp.

rdhjpgjp nrayfk;>
nfhOk;G - 01>
2015> Xfj;J 12.

ml;ltiz
,y. 02 - fk;g`h khtl;lk;
,y. 01 - ePu;nfhOk;G khefu rig

jdp cWg;gpdu;  tl;lhuq;fspd; gy cWg;gpdu; vz;zpf;if   : 02 cWg;gpdu; vz;zpf;if   : 29
vz;zpf;if   : 25

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  01 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;       :  fk;ky;Jiw cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : Gj;jsk; khtl;l vy;iy 77 A – fk;ky;Jiw fpuhk mYtyu; gpupT
fpof;Nf : gs;sd;Nrid tlf;F kw;Wk; gs;sd;Nrid njw;F fpuhk mYtyu;

gpupTfspd; Nkw;F vy;iyfs;
njw;Nf : gyfj;Jiw fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy
Nkw;Nf : fly;.

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  02 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;       :  nfhr;rpf;fil cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : Gj;jsk; khtl;l vy;iy 77 – gs;sd;Nrid tlf;F fpuhk mYtyu;
fpof;Nf : Gj;jsk; khtl;l vy;iy kw;Wk; fl;lhd gpuNjr rig vy;iy @ gpupT
njw;Nf : fl;lhd gpuNjr rig vy;iy> jYtnfhl;Lt fpuhk mYtyu; 78 - nfhr;rpf;fil fpuhk mYtyu; gpupT

gpuptpd; tlf;F vy;iy kw;Wk; gs;sd;Nrid njw;F fpuhk mYtyu;
gpuptpd; fpof;F> tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : fk;ky;Jiw fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy.

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  03 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  gs;sd;Nrid njw;F cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : gs;sd;Nrid tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy 76 - gs;sd;Nrid njw;F fpuhk mYtyu;
fpof;Nf : nfhr;rpf; fil fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy gpupT
njw;Nf : jYtnfhl;Lt> gyfj;Jiw fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F

vy;iyfs;
Nkw;Nf : fk;ky;Jiw fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy.
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  04 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  NghUNjhl;il cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : gs;sd;Nrid njw;F> nfhr;rpf;fil fpuhk mYtyu; gpupTfspd; 74 – jYtnfhl;Lt fpuhk mYtyu; gpupT
njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : fl;lhd gpuNjr rig vy;iy
njw;Nf : jYtnfhl;Lt fpof;F> fl;Lt fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F

vy;iyfs;
Nkw;Nf : gyfj;Jiw fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy.

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  05 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;       :  jYtnfhl;Lt fpof;F cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : jYtnfhl;Lt fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy 74 A – jYtnfhl;Lt fpof;F fpuhk
fpof;Nf : fl;lhd gpuNjr rig vy;iy mYtyh; gpupT
njw;Nf : fl;lhd gpuNjr rig vy;iy kw;Wk; fl;Lt fpuhk mYtyu;

gpuptpd; tlf;F vy;iy
Nkw;Nf : gyfj;Jiw fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy kw;Wk;

jYtnfhl;Lt fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  06 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  gyfj;Jiw cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : fk;ky;Jiw> gs;sd;Nrid njw;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; 75 A – gyfj;Jiw fpuhk mYtyu; gpupT
njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : jYtnfhl;Lt> jYtnfhl;Lt fpof;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : fl;Lt fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy kw;Wk;
Vj;Jf;fhy; fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F> tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : fly;.

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  07 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  Vj;Jf;fhy; cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : gyfj;Jiw fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F> njw;F vy;iyfs; 73 – Vj;Jf;fhy; fpuhk mYtyu; gpupT
fpof;Nf : gyfj;Jiw fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F> njw;F vy;iyfs;

kw;Wk; fl;Lt fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy
njw;Nf : Flhg;ghL> Flhg;ghL tlf;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F

vy;iyfs;
Nkw;Nf : fly;.

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  08 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  fl;Lt cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : gsfj;Jiw> jYtnfhl;Lt fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F 75 – fl;Lt fpuhk mYtyu; gpupT
 vy;iyfs; kw;Wk; jYtnfhl;Lt fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;
Nkw;F> njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : jYtnfhl;Lt fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F> njw;F
vy;iyfs; kw;Wk; fl;lhd gpuNjr rig vy;iy

njw;Nf : jYnghj;j fpof;F> jYnghj;j fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F
vy;iyfs;

Nkw;Nf : Flhg;ghL> Flhg;ghL tlf;F> Vj;Jf;fhy; fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; fpof;F vy;iyfs;.
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  09 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  jYnghj;j cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  02

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : fl;Lt fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy kw;Wk; fl;lhd 72 – jYnghj;j fpuhk mYtyu; gpupT
gpuNjr rig vy;iy 72 A – jYnghj;j fpof;F fpuhk mYtyu;

fpof;Nf : fl;lhd gpuNjr rig vy;iy gpupT
njw;Nf : fl;lhd gpuNjr rig vy;iy kw;Wk; ̀ +Dgpba fpuhk mYtyu;

gpuptpd; tlf;F vy;iy
Nkw;Nf : Flhg;ghL fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  10 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  Flhg;ghLt cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : Flhg;ghL tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F> fpof;F vy;iyfs; 73 A – Flhg;ghLt fpuhk mYtyu; gpupT
fs; kw;Wk; Vj;Jf;fhy; fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy 73 C – Flhg;ghLt njw;F fpuhk mYtyu;

fpof;Nf : fl;Lt> jYnghj;j fpuhk mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F vy;iyfs;
kw;Wk; fl;lhd gpuNjr rig vy;iy

njw;Nf : `+Dgpba> ngupaKy;iy fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F
vy;iyfs;

Nkw;Nf : Nty;ytPjp tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy kw;Wk;
Flhg;ghLt tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F> fpof;F
vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  11 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  Flhg;ghL tlf;F cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : Vj;Jf;fhy; fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy 73 B – Flhg;ghL tlf;F fpuhk mYtyu;
fpof;Nf : fl;Lt fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy kw;Wk; gpupT

Flhg;ghL fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy
njw;Nf : Flhg;ghL> Flhg;ghL njw;F> Nty;ytPjp tlf;F kw;Wk; Nty;y tPjp

fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;
Nkw;Nf : fly;.

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  12 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  Nty;y tPjp tlf;F cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : Flhg;ghLt tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy 158 – Nty;ytPjp fpuhk mYtyu; gpupT
fpof;Nf : Flhg;ghLt njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy 158 B - Nty;ytPjp tlf;F fpuhk mYtyu;
njw;Nf : ngupaKy;iy> Nty;ytPjp njw;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; gpupT

tlf;F vy;iyfs;
Nkw;Nf : fly;.

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  13 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  Nty;ytPjp  njw;F cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  02

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : Nty;ytPjp> Nty;ytPjp tlf;F> Flhg;ghL njw;F fpuhk mYtyu; 156 A – Kd;df;fiu tlf;F fpuhk
gpupTfspd; njw;F vy;iyfs; mYtyu; gpupT

fpof;Nf : `+Dgpba fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy 158 A - Nty;ytPjp njw;F fpuhk mYtyu;
njw;Nf : mq;FUfhuKy;iy> cilahu;Njhg;G> cilahu;Njhg;G fpof;F  gpupT

Kd;df;fiu tlf;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs; 159 – ngupaKy;y fpuhk mYtyu; gpupT
kw;Wk; fly;@

Nkw;Nf : fly;.
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  14 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;     :  `+Dgpba cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : Flhg;ghLt njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy kw;Wk; 159 A – ̀ +Dgpba fpuhk mYtyu; gpupT
fl;lhd gpuNjr rig vy;iy

fpof;Nf : fl;lhd gpuNjr rig vy;iy
njw;Nf : mq;FUfhuKy;iy fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy
Nkw;Nf : ngupaKy;y fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy kw;Wk;

Flhg;ghL njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  15 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;       :  mq;FUfhuKy;iy cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : ngupKy;iy kw;Wk; ̀ +Dgpba fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F 161 A – mq;FUfhuKy;iy fpuhk
vy;iyfs; mYtyu; gpupT

fpof;Nf : fl;lhd gpuNjr rig vy;iy
njw;Nf : Nghytyhd fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy
Nkw;Nf : cilahu;Njhg;G fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F> tlf;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  16 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  cilahu;Njhg;G cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : ngupaKy;iy fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy 160 – cilahu;Njhg;G fpuhk mYtyu;
fpof;Nf : mq;FUfhuKy;iy fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F> njw;F gpupT

vy;iyfs;
njw;Nf : Nghytyhd> cilahu;Njhg;G njw;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd;

tlf;F vy;iyfs;
Nkw;Nf :  Kd;df;fiu fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy>

Kd;df;fiu tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy
kw;Wk; Nty;ytPjp njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  17 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      : Kd;df;fiu cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : fly; kw;Wk; Kd;df;fiu tlf;F fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; 156 – Kd;df;fiu fpuhk mYtyu; gpupT
njw;F vy;iy 156 B – Kd;df;fiu fpof;F fpuhk

fpof;Nf : cilahu;Njhg;G fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy> mYtyu; gpupT
cilahu;Njhg;G njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F> njw;F
vy;iyfs; kw;Wk; jyhJt fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy

njw;Nf : rpwptu;jd ngnjr fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy
Nkw;Nf : fly;.

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  18 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  gpl;bgd tlf;F cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : fly;. 162 – gpl;bgd tlf;F fpuhk mYtyu;
fpof;Nf : fly;. gpupT
njw;Nf : rpwptu;jd ngnjr fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy kw;Wk;

kj;jpa gpl;bgd fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F> tlf;F vy;iyfs;
Nkw;Nf : kj;jpa gpl;bgd fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F> tlf;F vy;iyfs;

kw;Wk; J}t fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  19 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;     :  J}t  cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : fly;. 162 A – J}t fpuhk mYtyu; gpupT
fpof;Nf : fly; kw;Wk; gpl;bgd tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F>

Nkw;F vy;iyfs;
njw;Nf : gpl;bgd tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F> Nkw;F vy;iyfs;

kw;Wk; kj;jpa gpl;bgd fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy
Nkw;Nf : fly;.

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  20 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  fnlhy; cad cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : cilahu; Njhg;G njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy 160 A – jyhJ}t fpuhk mYtyu; gpupT
fpof;Nf : Nghytyhd fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy
njw;Nf : ePu;nfhOk;Gf; fsg;G
Nkw;Nf : rpuptu;jd ngnjr fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy kw;Wk;

Kd;df;fiu fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  21 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;       :  Nghytyhd cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : cilahu; Njhg;G> mq;FUfhuKy;iy fpuhk mYtyu; gpupTfspd; 157 – Nghytyhd fpuhk mYtyu; gpupT
njw;F vy;iyfs; 160 B – cilahu;Njhg;G njw;F fpuhk

fpof;Nf : fl;lhid gpuNjr rig vy;iy kw;Wk; fl;Lehaf rPJit efu rig mYtyu; gpupT
vy;iy

njw;Nf : Fuz fpof;F> Fuz Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F
vy;iyfs;

Nkw;Nf : ePu;nfhOk;G fsg;G> jyhJ}t fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F>
tlf;F vy;iyfs; kw;Wk; Kd;df;fiu fpof;F fpuhk mYtyu;
gpuptpd; fpof;F> tlf;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  22 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;     :  Fuz cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : Nghytyhd fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy 157 A – Fuz fpof;F fpuhk mYtyu; gpupT
fpof;Nf : fl;Lehaf;f rPJit efu rig vy;iy 157 B – Fuz Nkw;F fpuhk mYtyu;
njw;Nf : fl;Lehaf;f rPJit efu rig vy;iy gpupT
Nkw;Nf : ePu;nfhOk;G fsg;G

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  23 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;     :  rpwptu;jd ngnjr cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : gpl;bgd tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy> fly;> 156 C – rpwptu;jd ngjr fpuhk mYtyu;
Kd;df;fiu> Kd;df;fiu fpof;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; gpupT
njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : jyhJ}t fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy kw;Wk; ePu;nfhOk;G
fsg;G

njw;Nf : ePu;nfhOk;G fsg;G
Nkw;Nf : ePu;nfhOk;G fsg;G kw;Wk; njw;F gpl;bgd fpof;F> kj;jpa gpl;bgd

fpuhk mYtyu; gpupTfspd; fpof;F vy;iyfs;
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  24 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  njw;F gpl;bgd fpof;F cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : J}t> gpl;bgd tlf;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F 162 C – njw;F gpl;bgd fpof;F fpuhk
 vy;iyfs; mYtyu; gpupT

fpof;Nf : rpuptu;jd ngnjr fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy kw;Wk; 162 D – kj;jpa gpl;bgd fpuhk mYtyu;
ePu;nfhOk;G fsg;G gpupT

njw;Nf : ePu;nfhOk;G fsg;G kw;Wk; jyhN`d fpuhk mYtyu; gpuptpd;
tlf;F vy;iy

Nkw;Nf : njw;F gpl;bgd Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy
kw;Wk; fly;.

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  25 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;       :  njw;F gpl;bgd Nkw;F  cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : kj;jpa gpl;bgd fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy 162 B - njw;F gpl;bgd Nkw;F fpuhk
fpof;Nf : njw;F gpl;bgd fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy mYtyu; gpupT
njw;Nf : jyhN`d fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy
Nkw;Nf : fly;.

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  26 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  jyhN`d - Jd;fhy;gpl;b cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : njw;F gpl;bgd Nkw;F> njw;F gpl;bgd fpof;F fpuhk mYtyu; 163 – jyhN`d fpuhk mYtyu; gpupT
gpupTfspd; njw;F vy;iyfs; 163 B – Jd;fhy;gpl;b fpuhk mYtyu;

fpof;Nf : ePu;nfhOk;G fsg;G gpupT
njw;Nf : nrj;jg;ghLt fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy
Nkw;Nf : fly;.

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  27 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  nrj;jg;ghLt cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : Jd;fhy;gpl;b fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy 163 A – nfGd;nfhl fpuhk mYtyu; gpupT
fpof;Nf : ePu;nfhOk;G fsg;G 163 C - nrj;jg;ghLt fpuhk mYtyu;
njw;Nf : tj;jiy gpuNjr rig vy;iy gpupT
Nkw;Nf : fly;

9-108/ 14

cs;~uhl;rp mjpfhu rigfs; Nju;jy;fs; fl;lisr; rl;lk; (262 Mk;  mj;jpahak;)

3 , gpuptpd; fPohd fl;lis

(262 Mk;  mj;jpahak;) cs;~uhl;rp mjpfhu rigfs; Nju;jy;fs; fl;lisr; rl;lj;jpd; 3 , gpuptpd; fPo; vd;dplk;
xg;gilf;fg;gl;Ls;s mjpfhuq;fspdJk;> jj;Jtq;fspdJk; gpufhuk;> ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; Fbaurpd; rdhjpgjp
ikj;jpupghy rpwpNrd Mfpa ehd;> ,f; fl;lisg;gb ,q;F fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ml;ltizapy; Fwpj;Jiuf;fg;gLk; gpuNjrq;fs;
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mf; fl;lisr; rl;lj;jpd; gzpfspd; nghUl;L Nkw;gb cs;~uhl;rp mjpfhu rigapd; MSifg; gpuNjrj;jpd; tl;lhuq;fshf
mikjy; Ntz;Lnkd fl;lisapLfpd;Nwd;.

ikj;jpupghy rpwpNrd>
rdhjpgjp.

rdhjpgjp nrayfk;>
nfhOk;G - 01>
2015> Xfj;J 12.

ml;ltiz

,y. 02 - fk;g`h khtl;lk;
,y. 02 - fk;g`h khefu rig

jdp cWg;gpdu;  tl;lhuq;fspd;                       gy cWg;gpdu; vz;zpf;if  - 00 cWg;gpdu; vz;zpf;if  - 17
vz;zpf;if  - 17

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  01 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  gJtJnfhl cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : mj;jdfy;iy gpuNjr rig vy;iy 226 - gJtJnfhl fpuhk mYtyu; gpupT
fpof;Nf : mj;jdfy;iy gpuNjr rig vy;iy> mSj;fk NghfKit tlf;F 226 A – fuNzafKy;iy fpuhk mYtyu;

fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy kw;Wk; mSj;fk gpupT
NghfKit njw;F fpuhk fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy 228 – nghuypatj fpuhk mYtyu; gpupT

njw;Nf : k P̀ghynfhil> tPjpatj;ij> nfnry;tJnfhil tlf;F kw;Wk; 228 A – jpj;jygpbnfhil fpuhk mYtyu;
fk;g`h mSj;fk tlf;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F gpupT
vy;iyfs;

Nkw;Nf : mj;jdfy;iy gpuNjr rig vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  02 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  mSj;fk NghfKit tlf;F cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : mj;jdfy;iy gpuNjr rig vy;iy 229 – mSj;fk NghfKit tlf;F fpuhk
fpof;Nf : mj;jdfy;iy gpuNjr rig vy;iy mYtyu; gpupT
njw;Nf : mj;jdfy;iy gpuNjr rig vy;iy
Nkw;Nf : k P̀ghynfhil fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy> mSj;fk

NghfKit njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F> tlf;F vy;iy
fs; kw;Wk; jpj;jygpbnfhil fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F
vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  03 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  mSj;fk NghfKit njw;F cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : jpj;jygpbnfhil fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy kw;Wk; 229 A – mSj;fk NghfKit njw;F fpuhk
mSj;fk NghfKit tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F > mYtyu; gpupT
njw;F vy;iyfs; 230- k P̀ghy nfhil fpuhk mYtyu;

fpof;Nf : mSj;fk NghfKit tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F > gpupT
njw;F vy;iyfs; kw;Wk; mj;jdfy;iy gpuNjr rig vy;iy

njw;Nf : mj;jdfy;iy gpuNjr rig vy;iy kw;Wk; nkhud;d> tPjpatj;ij
fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : nghuypatj fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  04 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  tPjpatj;ij cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : nghuypatj> k P̀ghynfhil fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F 230 A – nkhud;d fpuhk mYtyu; gpupT
vy;iyfs; kw;Wk; mj;jdfy;iy gpuNjr rig vy;iy

fpof;Nf : mj;jdfy;iy gpuNjr rig vy;iy 230 B – tPjpatj;ij fpuhk mYtyu; gpupT
njw;Nf : mj;jdfy;iy gpuNjr rig vy;iy kw;Wk; af;fy tlf;F fpuhk 230 C – fy;njhl;lKy;iy fpuhk

mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy mYtyu; gpupT
Nkw;Nf : nfnry;tJnfhil tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  05 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;       :  nfnry;tJnfhil cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : gJtJnfhil fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy 227 - nfnry;tJnfhil tlf;F fpuhk
fpof;Nf : gJtJnfhil tl;lhuj;Jf;Fupa mjd; njw;F jpirapy; cs;s mYtyu; gpupT

fuNzafKy;iy fpuhk mYtyu; gpupTg; gFjpapd; Nkw;F vy;iy 227 A – nfnry;tJnfhil njw;F fpuhk
kw;Wk; nghuypatj> tPjpatj;ij> fy;njhlKy;iy> af;fy tlf;F mYtyu; gpupT
fpuhkmYtyu; gpupTfspd; Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : af;fy Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy
Nkw;Nf : af;fy fpof;F> fk;g`h mSj;fk fpof;F> ,e;jpnfhy;y> fk;g`h

mSj;fk tlf;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  06 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  ,e;jpnfhy;y cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : mj;jdfy;iy gpuNjr rig vy;iy> gJtJnfhil tl;lhuj;Jf; 225 A – fk;g`h mSj;fk tlf;F fpuhk
Fupa mjd; Nkw;F jpirapy; cs;s fuNzafKy;iy fpuhk mYtyu; gpupT
mYtyu; gpupTg; gFjp kw;Wk; gJtJnfhil fpuhk mYtyu; 225 C – ,e;jpnfhy;y fpuhk mYtyu; gpupT
gpuptpd; njw;F vy;iy

fpof;Nf : nfnry;tJnfhil tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy
njw;Nf : fk;g`h mSj;fk fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy

kw;Wk; fk;g`h mSj;fk Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F>
tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : ,`yfk fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  07 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;       :  ,`yfk fpof;F cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : kpDtq;nfhil> mj;jdfy;iy gpuNjr rigfspd; vy;iyfs; 224 A – ,`yfk fpof;F fpuhk mYtyu;
fpof;Nf : fk;g`h mSj;fk> ,e;jpnfhy;y fpuhk mYtyu; gpupTfspd; gpupT

Nkw;F> njw;F vy;iyfs; 225 - fk;g`h mSj;fk Nkw;F fpuhk
njw;Nf : fk;g`h mSj;fk fpof;F> ngd;baKy;iy fpof;F fpuhk mYtyu; mYtyu; gpupT

gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;
Nkw;Nf : nkjfk 04> ,`yfk Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; fpof;F

vy;iyfs;
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  08 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  ,`yfk Nkw;F cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : kpDtq;nfhil gpuNjr rig vy;iy 223 C – nkjfk 04 fpuhk mYtyu; gpupT
fpof;Nf : ,`yfk fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy 224 - ,`yfk Nkw;F fpuhk mYtyu;
njw;Nf : ngd;baKy;iy fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F> Nkw;F gpupT

vy;iyfs; kw;Wk; fplfk;Ky;iy> nkjfk 03 fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; fpof;F> tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : nkjfk 01 fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F> tlf;F vy;iyfs;.

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  09 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  nkjfk cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : kpDtq;nfhil gpuNjr rig vy;iy kw;Wk; ,`yfk Nkw;F fpuhk 223 - nkjfk 01 fpuhk mYtyu; gpupT
mYtyu; gpuptpd; Nkw;F> njw;F vy;iyfs; 223 B -nkjfk 03 fpuhk mYtyu; gpupT

fpof;Nf : nkjfk 04 fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F> njw;F vy;iyfs; 234 - ngd;baKy;iy tlf;F fpuhk
kw;Wk; ngd;baKy;iy fpof;F> fplfk;Ky;iy fpuhk mYtyu; mYtyu; gpupT
gpupTfspd; Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : ngd;baKy;iy Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy
Nkw;Nf : nkjfk 02 fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F> tlf;F vy;iyfs;

kw;Wk; g`yfk fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  10 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  g`yfk cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : fk;g`h> kpDtq;nfhil gpuNjr rigfspd; vy;iyfs; 222 - g`yfk fpuhk mYtyu; gpupT
fpof;Nf : nkjfk 01 fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F >njw;F vy;iyfSk; 223 A – nkjfk 02 fpuhk mYtyu; gpupT

nkjfk 03> ngd;baKy;iy tlf;F> ngd;baKy;iy Nkw;F
fpuhk mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : fk;g`h gpuNjr rig vy;iy
Nkw;Nf : fk;g`h gpuNjr rig vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  11 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  ngd;baKy;iy cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : ngd;baKy;iy tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy 234 B – ngd;baKy;iy Nkw;F fpuhk
fpof;Nf : fplfk;Ky;iy fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy mYtyu; gpupT
njw;Nf : fk;g`h gpuNjr rig vy;iy
Nkw;Nf : nkjfk 02 fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  12 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;       :  fplfk;Ky;iy cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : ,`yfk fpof;F> fk;g`h mSj;fk Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupT 234 A – ngd;baKy;iy fpof;F fpuhk
fspd; njw;F vy;iyfs;  mYtyu; gpupT

fpof;Nf : fk;g`h mSj;fk fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy 234 C – fplfk;Ky;iy fpuhk mYtyu;
kw;Wk; af;fy njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F >Nkw;F gpupT
vy;iyfs;

njw;Nf : n`duj;nfhil fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy
Nkw;Nf : fk;g`h gpuNjr rig vy;iy> ngd;baKy;iy Nkw;F>

ngd;baKy;iy tlf;F kw;Wk; nkjfk 04 fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; fpof;F vy;iyfs;
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  13 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  fk;g`h mSj;fk fpof;F     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : fk;g`h mSj;fk Nkw;F> ,e;jpnfhy;y fpuhk mYtyu; gpupTfspd; 225 B – fk;g`h mSj;fk fpof;F fpuhk
njw;F vy;iyfs; mYtyu; gpupT

fpof;Nf : nfnry;tJnfhil tlf;F> nfnry;tJnfhil njw;F fpuhk
mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : af;fy fpof;F> af;fy njw;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F
vy;iyfs;

Nkw;Nf : ngd;baKy;iy fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  14 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      : af;fy tlf;F     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : nfnry;tJnfhil tlf;F> fy;njhlKy;iy fpuhk mYtyu; 231 - af;fy tlf;F fpuhk mYtyu; gpupT
gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : mj;jdfy;iy gpuNjr rig vy;iy
njw;Nf : k`u gpuNjr rig vy;iy> gnghy;f];njdpa fpuhk mYtyu;

gpuptpd; tlf;F vy;iy kw;Wk; af;fy Nkw;F fpuhk mYtyu;
gpuptpd; fpof;F vy;iy

Nkw;Nf : nfnry;tJnfhil njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy
kw;Wk; nfnry;tJnfhil tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F
vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  15 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  af;fy Nkw;F cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : nfnry;tJnfhil njw;F> af;fy tlf;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; 231 A – af;fy Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupT
njw;F vy;iyfs; 231 B – gnghy;f];njdpa fpuhk mYtyu;

fpof;Nf : mj;jdfy;iy> k`u gpuNjr rig vy;iyfs; gpupT
njw;Nf : k`u gpuNjr rig vy;iy
Nkw;Nf : n`duj;nfhil> af;fy fpof;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; fpof;F

vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  16 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  af;fy     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : ngd;baKy;iy fpof;F> fk;g`h mSj;fk fpof;F fpuhk mYtyu; 231 C – af;fy njw;F fpuhk mYtyu; gpupT
gpupTfspd; njw;F vy;iyfs; 231 D – af;fy fpof;F fpuhk mYtyu;

fpof;Nf : nfnry;tJnfhil njw;F> af;fy Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; gpupT
Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : n`duj;nfhil fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy
Nkw;Nf : fplfk;Ky;iy fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  17 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  n`duj;nfhil     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : fplfk;Ky;iy> af;fy njw;F> af;fy fpof;F fpuhk mYtyu; gpupT 232- n`duj;nfhil fpuhk mYtyu;
fspd; njw;F vy;iyfs;  gpupT

fpof;Nf : af;fy Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy kw;Wk; k`u
gpuNjr rig vy;iy

njw;Nf : fk;g`h gpuNjr rig vy;iy
Nkw;Nf : fk;g`h gpuNjr rig vy;iy.

9-108/ 15
___________________

cs;~uhl;rp mjpfhu rigfs; Nju;jy;fs; fl;lisr; rl;lk; (262 Mk;  mj;jpahak;)

3 , gpuptpd; fPohd fl;lis

(262 Mk;  mj;jpahak;) cs;~uhl;rp mjpfhu rigfs; Nju;jy;fs; fl;lisr; rl;lj;jpd; 3 , gpuptpd; fPo; vd;dplk;
xg;gilf;fg;gl;Ls;s mjpfhuq;fspdJk;> jj;Jtq;fspdJk; gpufhuk;> ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; Fbaurpd; rdhjpgjp
ikj;jpupghy rpwpNrd Mfpa ehd;> ,f; fl;lisg;gb ,q;F fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ml;ltizapy; Fwpj;Jiuf;fg;gLk; gpuNjrq;fs;
mf; fl;lisr; rl;lj;jpd; gzpfspd; nghUl;L Nkw;gb cs;~uhl;rp mjpfhu rigapd; MSifg; gpuNjrj;jpd; tl;lhuq;fshf
mikjy; Ntz;Lnkd fl;lisapLfpd;Nwd;.

ikj;jpupghy rpwpNrd>
rdhjpgjp.

rdhjpgjp nrayfk;>
nfhOk;G - 01>
2015> Xfj;J 12.

ml;ltiz

,y. 02 - fk;g`h khtl;lk;
,y. 03 - tj;jis - khNghiy efu rig

jdp cWg;gpdu;  tl;lhuq;fspd;                                 gy cWg;gpdu; vz;zpf;if  : 04                  cWg;gpdu; vz;zpf;if   : 10
vz;zpf;if   : 02

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  01 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  khNghiy     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : tj;jisg; gpuNjr rig vy;iy 176 A – khNghiy fpuhk mYtyu; gpupT
fpof;Nf : ntypflKy;iy fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy
njw;Nf : tj;jis fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy
Nkw;Nf : tj;jisg; gpuNjr rig vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  02 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;       :  ntypflKy;iy cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  02

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : tj;jis> k`u gpuNjr rigfspd; vy;iyfs; 176 C – ntypflKy;iy fpuhk mYtyu;
fpof;Nf : k`u> fsdpa gpuNjr rigfspd; vy;iyfs; gpupT
njw;Nf : fsdpa gpuNjr rig vy;iy kw;Wk; tj;jis fpuhk mYtyu;

gpuptpd; tlf;F vy;iy
Nkw;Nf : khNghiy fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy.
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  03 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  tj;jis     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : khNghiy> ntypflKy;iy fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F 176 - tj;jis fpuhk mYtyu; gpupT
vy;iyfs;

fpof;Nf : fsdpa gpuNjr rig vy;iy
njw;Nf : vtuptj;ij> fy;ntba fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F

vy;iyfs;
Nkw;Nf : tj;jisg; gpuNjr rig vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  04 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  vtuptj;ij cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  02

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : tj;jis fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy 175 A – vtuptj;ij fpuhk mYtyu; gpupT
fpof;Nf : fsdpa gpuNjr rig vy;iy
njw;Nf : njyfghj fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy
Nkw;Nf : fy;ntba fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  05 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  fy;ntba cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  02

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : tj;jisg; gpuNjr rig vy;iy kw;Wk; tj;jis fpuhk mYtyu; 176 B – fy;ntba fpuhk mYtyu; gpupT
gpuptpd; njw;F vy;iy

fpof;Nf : vtuptj;ij> njyfghj fpuhk mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F
vy;iyfs;

njw;Nf : Ngypanfhil efu rig vy;iy kw;Wk; nfhOk;G khtl;l vy;iy
Nkw;Nf : nfhOk;G khtl;l vy;iy kw;Wk; tj;jisg; gpuNjr rig vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  06 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  njyfghj cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  02

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : vtuptj;ij fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy 175 – njyfghj fpuhk mYtyu; gpupT
fpof;Nf : fsdpa gpuNjr rig vy;iy
njw;Nf : nfhOk;G khtl;l vy;iy
Nkw;Nf : nfhOk;G khtl;l vy;iy kw;Wk; fy;ntba fpuhk mYtyu; gpuptpd;

fpof;F vy;iy.

9-108/ 16

___________________

cs;~uhl;rp mjpfhu rigfs; Nju;jy;fs; fl;lisr; rl;lk; (262 Mk;  mj;jpahak;)

3 , gpuptpd; fPohd fl;lis

(262 Mk;  mj;jpahak;) cs;~uhl;rp mjpfhu rigfs; Nju;jy;fs; fl;lisr; rl;lj;jpd; 3 , gpuptpd; fPo; vd;dplk;
xg;gilf;fg;gl;Ls;s mjpfhuq;fspdJk;> jj;Jtq;fspdJk; gpufhuk;> ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; Fbaurpd; rdhjpgjp
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ikj;jpupghy rpwpNrd Mfpa ehd;> ,f; fl;lisg;gb ,q;F fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ml;ltizapy; Fwpj;Jiuf;fg;gLk; gpuNjrq;fs;
mf; fl;lisr; rl;lj;jpd; gzpfspd; nghUl;L Nkw;gb cs;~uhl;rp mjpfhu rigapd; MSifg; gpuNjrj;jpd; tl;lhuq;fshf
mikjy; Ntz;Lnkd fl;lisapLfpd;Nwd;.

ikj;jpupghy rpwpNrd>
rdhjpgjp.

rdhjpgjp nrayfk;>
nfhOk;G - 01>
2015> Xfj;J 12.

ml;ltiz
,y. 02 - fk;g`h khtl;lk;
,y. 04 - fl;Lehaf;f - rPJt efu rig

jdp cWg;gpdu;  tl;lhuq;fspd;                   gy cWg;gpdu; vz;zpf;if  : 01               cWg;gpdu; vz;zpf;if   : 11
vz;zpf;if   : 09

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  01 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;  :  Fuz fl;Lehaf;f     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : fl;lhd gpuNjr rig vy;iy 142 - Fuz fl;Lehaf;f tlf;F fpuhk
fpof;Nf : fl;lhd gpuNjr rig vy;iy kw;Wk; vtuptj;ij fpuhk mYtyu; mYtyu; gpupT

gpuptpd; fl;Lehaf;f - rPJt efu rigf;Fupa gFjpapd; tlf;F> 150 - thd; gil Kfhk; fpuhk mYtyu;
Nkw;F vy;iyfs; gpupT

njw;Nf : vtuptj;ij fpuhk mYtyu; gpuptpd; fl;Lehaf;f - rPJt efu
rigf;Fupa gFjpapd; Nkw;F vy;iy kw;Wk; fl;Lehaf;f tlf;F
fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

Nkw;Nf : fl;Lehaf;f tlf;F> Fuz fl;Lehaf;f njw;F fpuhk mYtyu; gpupT
fspd; fpof;F vy;iyfs;> kj;jpa Fuz fl;Lehaf;f fpuhk mYtyu;
gpuptpd; fpof;F> tlf;F vy;iyfs;> ePu;nfhOk;Gf; fsg;G kw;Wk;
ePu;nfhOk;G khefu rig vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  02 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;   :  kj;jpa Fuz     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : Fuz fl;Lehaf;f tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy 142 A – Fuz fl;Lehaf;f njw;F fpuhk
fpof;Nf : thd; gil Kfhk; fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy mYtyu; gpupT
njw;Nf : Fuz fl;Lehaf;f tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy 142 B – Fuz fl;Lehaf;f fpuhk kj;jpa
Nkw;Nf : ePu;nfhOk;Gf; fsg;G mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  03  tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  fl;Lehaf;f     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : Fuz fl;Lehaf;f njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy 143 - fl;Lehaf;f tlf;F fpuhk mYtyu;
fpof;Nf : thd; gil Kfhk;> vtuptj;ij fpuhk mYtyu; gpuptpd; gpupT

fl;Lehaf;f - rPJt efu rigf;Fupa gFjpapd; Nkw;F vy;iy 143 A – fl;Lehaf;f njw;F fpuhk mYtyu;
njw;Nf : ypadnfKy;iy tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy gpupT
Nkw;Nf : ePu;nfhOk;Gf; fsg;G
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  04  tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;  :  ypadnfKy;y tlf;F  cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : fl;Lehaf;f njw;F> fl;Lehaf;f tlf;F> thd; gil Kfhk; fpuhk 144 A - ypadnfKy;y tlf;F fpuhk
mYtyu; gpupTfspd; njw;F vy;iyfs; mYtyu; gpupT

fpof;Nf : fl;lhd gpuNjr rig vy;iy 149 - vtuptj;j fpuhk mYtyu; gpuptpd;
njw;Nf : mkd;njhOit fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F> Nkw;F vy;iyfs; fl;Lehaf;f - rPJt efu rigf;Fupa

kw;Wk; ypadnfKy;iy njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F gFjp
vy;iy

Nkw;Nf : ePu;nfhOk;Gf; fsg;G

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  05  tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;   :  mkd;njhOit  cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : vtuptj;ij fpuhk mYtyu; gpuptpd; fl;Lehaf;f - rPJt efu 148 - mkd;njhOit fpuhk mYtyu;
rigf;Fupa gFjpapd; njw;F vy;iy gpupT

fpof;Nf : fl;lhd gpuNjr rig vy;iy
njw;Nf : rPJt fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy
Nkw;Nf : Kfyd;fKit fpof;F> ypadnfKy;iy njw;F> ypadnfKy;iy

tlf;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  06 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;  :  ypadnfKy;iy njw;F     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : ypadnfKy;iy tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy 144 - ypadnfKy;iy njw;F fpuhk
fpof;Nf : mkd;njhOit fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy mYtyu; gpupT
njw;Nf : Kfyd;fKit fpof;F> Kfyd;fKit Nkw;F fpuhk mYtyu;

gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;
Nkw;Nf : ePu;nfhOk;Gf; fsg;G

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  07  tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;  :  Kfyd;fKit  cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : ypadnfKy;iy njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy 145 A - Kfyd;fKit fpof;F fpuhk
fpof;Nf : mkd;njhOit> rPJt fpuhk mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F vy;iyfs; mYtyu; gpupT
njw;Nf : gz;lhutj;ij fpof;F> gz;lhutj;ij Nkw;F fpuhk mYtyu; 145 B – Kfyd;fKit Nkw;F fpuhk

gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs; mYtyu; gpupT
Nkw;Nf : ePu;nfhOk;Gf; fsg;G

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  08  tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;  :  rPJt cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  02

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : mkd;njhOit fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy 145 C - gz;lhutj;ij fpof;F fpuhk
fpof;Nf : fl;lhd gpuNjr rig vy;iy mYtyu; gpupT
njw;Nf : fl;lhd gpuNjr rig vy;iy 147 - rPJt fpuhk mYtyu; gpupT
Nkw;Nf : gz;lhutj;ij Nkw;F> Kfyd;fKit Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupT

fspd; fpof;F vy;iyfs; kw;Wk; Kfyd;fKit fpof;F fpuhk
mYtyu; gpuptpd; njw;F> fpof;F vy;iyfs;
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  09  tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  gz;lhutj;ij  cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : Kfyd;fKit Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy 145 - gz;lhutj;ij Nkw;F fpuhk
fpof;Nf : gz;lhutj;ij fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy mYtyu; gpupT

kw;Wk; fl;lhd gpuNjr rig vy;iy
njw;Nf : fl;lhd gpuNjr rig vy;iy kw;Wk; mk;gyd;Ky;iy fpuhk

mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy
Nkw;Nf : ePu;nfhOk;Gf; fsg;G

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  10  tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;  :  mk;gyd;Ky;iy  cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : ePu;nfhOk;Gf; fsg;G kw;Wk; gz;lhutj;ij Nkw;F fpuhk mYtyu; 146 - mk;gyd;Ky;iy fpuhk mYtyu;
gpuptpd; njw;F vy;iy gpupT

fpof;Nf : fl;lhd> [h- vy gpuNjr rigfspd; vy;iyfs;
njw;Nf : [h vy> tj;jis gpuNjr rigfspd; vy;iyfs;
Nkw;Nf : ePu;nfhOk;Gf; fsg;G

9-108/ 17
___________________

cs;~uhl;rp mjpfhu rigfs; Nju;jy;fs; fl;lisr; rl;lk; (262 Mk;  mj;jpahak;)

3 , gpuptpd; fPohd fl;lis

(262 Mk;  mj;jpahak;) cs;~uhl;rp mjpfhu rigfs; Nju;jy;fs; fl;lisr; rl;lj;jpd; 3 , gpuptpd; fPo; vd;dplk;
xg;gilf;fg;gl;Ls;s mjpfhuq;fspdJk;> jj;Jtq;fspdJk; gpufhuk;> ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; Fbaurpd; rdhjpgjp
ikj;jpupghy rpwpNrd Mfpa ehd;> ,f; fl;lisg;gb ,q;F fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ml;ltizapy; Fwpj;Jiuf;fg;gLk; gpuNjrq;fs;
mf; fl;lisr; rl;lj;jpd; gzpfspd; nghUl;L Nkw;gb cs;~uhl;rp mjpfhu rigapd; MSifg; gpuNjrj;jpd; tl;lhuq;fshf
mikjy; Ntz;Lnkd fl;lisapLfpd;Nwd;.

ikj;jpupghy rpwpNrd>
rdhjpgjp.

rdhjpgjp nrayfk;.
nfhOk;G - 01>
2015> Xfj;J 12.

ml;ltiz

,y. 02 - fk;g`h khtl;lk;
,y. 05 - kpDtq;nfhil efu rig

jdp cWg;gpdu;  tl;lhuq;fspd;                            gy cWg;gpdu; vz;zpf;if  : 01             cWg;gpdu; vz;zpf;if   : 09
vz;zpf;if   : 07

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  01 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  kpDtq;nfhil Nkw;F     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : kpDtq;nfhil gpuNjr rig vy;iy 125/1 - kpDtq;nfhil Nkw;F fpuhk
fpof;Nf : jhnfhd;d tPjp kw;Wk; FlhXah@ mYtyu; gpuptpd; xU gFjp
njw;Nf : mk;gf`tj;ij fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy kw;Wk;

kpDtq;nfhil gpuNjr rig vy;iy
Nkw;Nf : kpDtq;nfhil gpuNjr rig vy;iy.
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  02 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  ju;k uh[huhk ,lk;     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : kpDtq;nfhil gpuNjr rig vy;iy 125 -kj;jpa kpDtq;nfhil fpuhk
fpof;Nf : tp[a tPjp kw;Wk; kdkpd khtj;ij mYtyu; gpuptpd; xU gFjp
njw;Nf : FUehfy; tPjp kw;Wk; Gjpa ept;n`k; tPjp 125/1 - kpDtq;nfhil Nkw;F fpuhk
Nkw;Nf : jhnfhd;d tPjp mYtyu; gpuptpd; xU gFjp

125/2- kpDtq;nfhil tlf;F fpuhk
mYtyu; gpuptpd; xU gFjp

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  03 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;       :  kpDtq;nfhil tlf;F  cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : kpDtq;nfhil gpuNjr rig vy;iy kw;Wk; [arpq;̀  khtj;ij 125/ 2 - kpDtq;nfhil tlf;F fpuhk
fpof;Nf : [arpq;̀  khtj;ij kw;Wk; kpDtq;nfhil fpof;F fpuhk mYtyu; mYtyu; gpuptpd; xU gFjp

gpuptpd; Nkw;F vy;iy
njw;Nf : kj;jpa kpDtq;nfhil fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy

kw;Wk; kdkpd khtj;ij
Nkw;Nf : kdkpd khtj;ij> tp[a tPjp kw;Wk; kpDtq;nfhil gpuNjr rig

vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  04 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  kpDtq;nfhil fpof;F 02     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : kpDtq;nfhil gpuNjr rig vy;iy 125/ 2 - kpDtq;nfhil tlf;F fpuhk
fpof;Nf : kpDtq;nfhil gpuNjr rig vy;iy mYtyu; gpuptpd; xU gFjp
njw;Nf : kpDtq;nfhil gpuNjr rig vy;iy> ky;yt ̀ hl;ntahu; FWf;F 125/ 3 - kpDtq;nfhil fpof;F fpuhk

tPjp kw;Wk; FUehfy; tPjp mYtyu; gpuptpd; xU gFjp
Nkw;Nf : rPkd; khtj;ij kw;Wk; kpDtq;nfhil gpuNjr rig vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  05 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  kpDtq;nfhil fpof;F 01     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : FUehfy; tPjp kw;Wk; ky;yt ̀ hl;ntahu; FWf;F tPjp 125/3 - kpDtq;nfhil fpof;F fpuhk
fpof;Nf : kpDtq;nfhil gpuNjr rig vy;iy mYtyu; gpuptpd; xU gFjp
njw;Nf : FUehfy; tPjp kw;Wk; kj;jpa kpDtq;nfhil fpuhk mYtyu;

gpuptpd; tlf;F vy;iy
Nkw;Nf : kpDtq;nfhil fpuhk mYtyu; gpupT> mjNdhL nry;Yk;

FUehfy; tPjp kw;Wk; kpDtq;nfhil tlf;F fpuhk mYtyu;
gpuptpd; fpof;F vy;iy kw;Wk; epl;lk;Gt ePu;nfhOk;G tPjp

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  06 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  kj;jpa kpDtq;nfhil cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  02

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : Gjpa ept;̀ k; tPjp>FUehfy; tPjp> kpDtq;nfhil tlf;F fpuhk 125 - kj;jpa kpDtq;nfhil fpuhk
mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy kw;Wk; FUehfy; tPjp mYtyu; gpuptpd; xU gFjp

fpof;Nf : kpDtq;nfhil fpof;F 01 fpuhk mYtyu; gpuptpd; Clhfr; nry;Yk; 125/ 3 - kpDtq;nfhil fpof;F fpuhk
FUehfy; tPjp kw;Wk; kpDtq;nfhil gpuNjr rig vy;iy mYtyu; gpuptpd; xU gFjp

njw;Nf : kpDtq;nfhil gpuNjr rig vy;iy kw;Wk; mk;gf`tj;ij fpuhk
mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy

Nkw;Nf : kpDtq;nfhil Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy
kw;Wk; FlhXah> kj;jpa kpDtq;nfhil fpuhk mYtyu; gpupTg;
gFjpapd; njw;F vy;iyfs;
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  07 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  mk;gf`tj;ij    cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : kpDtq;nfhil Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; kpDtq;nfhil 126/ 3 - mk;gf`tj;ij fpuhk mYtyu;
efu rigf;Fl;gl;l gFjpapdJk; kj;jpa kpDtq;nfhil fpuhk  gpupT
mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iyfs; kw;Wk; kpDtq;nfhil gpuNjr
rig vy;iy

fpof;Nf : kpDtq;nfhil gpuNjr rig vy;iy kw;Wk; GUy;ygpba fpuhk
mYtyu; gpuptpd; tlf;F> Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : GUy;ygpba fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F kw;Wk; Nkw;F vy;iy
fs; kw;Wk; kpDtq;nfhil gpuNjr rig vy;iy

Nkw;Nf : kpDtq;nfhil gpuNjr rig vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  08 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  GUy;ygpba     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : kpDtq;nfhil gpuNjr rig vy;iy 126/ 2 - GUy;ygpba fpuhk mYtyu; gpupT
fpof;Nf : kpDtq;nfhil gpuNjr rig vy;iy
njw;Nf : kpDtq;nfhil gpuNjr rig vy;iy
Nkw;Nf : mk;gf`tj;ij fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F> fpof;F vy;iyfs;

9-108/ 18
___________________

cs;~uhl;rp mjpfhu rigfs; Nju;jy;fs; fl;lisr; rl;lk; (262 Mk;  mj;jpahak;)

3 , gpuptpd; fPohd fl;lis

(262 Mk;  mj;jpahak;) cs;~uhl;rp mjpfhu rigfs; Nju;jy;fs; fl;lisr; rl;lj;jpd; 3 , gpuptpd; fPo; vd;dplk;
xg;gilf;fg;gl;Ls;s mjpfhuq;fspdJk;> jj;Jtq;fspdJk; gpufhuk;> ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; Fbaurpd; rdhjpgjp
ikj;jpupghy rpwpNrd Mfpa ehd;> ,f; fl;lisg;gb ,q;F fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ml;ltizapy; Fwpj;Jiuf;fg;gLk; gpuNjrq;fs;
mf; fl;lisr; rl;lj;jpd; gzpfspd; nghUl;L Nkw;gb cs;~uhl;rp mjpfhu rigapd; MSifg; gpuNjrj;jpd; tl;lhuq;fshf
mikjy; Ntz;Lnkd fl;lisapLfpd;Nwd;.

ikj;jpupghy rpwpNrd>
rdhjpgjp.

rdhjpgjp nrayfk;>
nfhOk;G - 01>
2015> Xfj;J 12.

ml;ltiz

,y. 02 - fk;g`h khtl;lk;
,y. 06 - [h- vy efu rig

jdp cWg;gpdu;  tl;lhuq;fspd;                  gy cWg;gpdu; vz;zpf;if   : 01                         cWg;gpdu; vz;zpf;if   : 10
vz;zpf;if   : 08

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  01 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  Jly;y  cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : [h- vy gpuNjr rig vy;iy 192 - Jly;y Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupT
fpof;Nf : [h -vy gpuNjr rig vy;iy kw;Wk; fDtd fpuhk mYtyu; 192 A – Jly;y njw;F fpuhk mYtyu;

gpuptpd; Nkw;F vy;iy gpupT
njw;Nf : [h -vy> ntypfk;gpl;ba tlf;F> ,e;jptpl;ba fpuhk mYtyu;

gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;
Nkw;Nf : tj;jis gpuNjr rig vy;iy
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  02 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  fDtd     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : [h- vy gpuNjr rig vy;iy 191 - fDtd fpuhk mYtyu; gpupT
fpof;Nf : [h- vy gpuNjr rig vy;iy
njw;Nf : [h- vy gpuNjr rig vy;iy kw;Wk; [h vy> ntypfk;gpl;ba tlf;F

fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;
Nkw;Nf : Jly;y Nkw;F> Jly;y njw;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; fpof;F

vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  03 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  [h vy     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : Jly;y Nkw;F> fDtd fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F vy;iyfs; 191 A – [h- vy fpuhk mYtyu; gpupT
fpof;Nf : [h- vy gpuNjr rig vy;iy kw;Wk; ntypfk;gpl;ba njw;F fpuhk

mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy
njw;Nf : ntypfk;gpl;ba njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy
Nkw;Nf : ntypfk;gpl;ba njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy

kw;Wk; ntypfk;gpl;ba tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  04 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  ntypfk;gpl;ba tlf;F     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : Jly;y Nkw;F kw;Wk; fDtd fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F 190 A – ntypfk;gpl;ba tlf;F fpuhk
vy;iyfs; mYtyu; gpupT

fpof;Nf : [h- vy kw;Wk; fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy kw;Wk;
ntypfk;gpl;ba njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy

njw;Nf : ntypfk;gpl;ba njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy
kw;Wk; ,e;jptpl;ba fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

Nkw;Nf : ,e;jptpl;ba fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  05 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  ,e;jptpl;ba     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : Jly;y Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy 190 E – ,e;jptpl;ba fpuhk mYtyu;
fpof;Nf : ntypfk;gpl;ba tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F> njw;F gpupT

vy;iyfs; kw;Wk; ntypfk;gpl;ba njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;
Nkw;F vy;iy

njw;Nf : Ntty fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy
Nkw;Nf : tj;jis gpuNjr rig vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  06 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  ntypfk;gpl;ba njw;F     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : ntypfk;gpl;ba tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F> fpof;F 190 - ntypfk;gpl;ba njw;F fpuhk
vy;iyfs; kw;Wk; [h- vy fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F >njw;F mYtyu; gpupT
vy;iyfs;

fpof;Nf : [h- vy gpuNjr rig vy;iy kw;Wk; fGtj;ij fpuhk mYtyu;
gpuptpd; tlf;F vy;iy

njw;Nf : fGtj;ij fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy kw;Wk; Ntty
fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

Nkw;Nf : Ntty> ,e;jptpl;ba> ntypfk;gpl;ba tlf;F fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; fpof;F vy;iyfs;
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  07 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  fGtj;ij cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  02

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : Ntty> ntypfk;gpl;ba fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F> 190 C – fGtj;ij fpuhk mYtyu; gpupT
fpof;F vy;iyfs;

fpof;Nf : [h- vy gpuNjr rig vy;iy
njw;Nf : [h- vy gpuNjr rig vy;iy
Nkw;Nf : fsvypa fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  08 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  Ntty     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : ,e;jptpl;ba fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy 189 - Ntty fpuhk mYtyu; gpupT
fpof;Nf : ntypfk;gpl;ba njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F> Nkw;F

vy;iyfs; kw;Wk; fGtj;ij fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy
njw;Nf : fGtj;ij> fsvypa fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;
Nkw;Nf : tj;jis gpuNjr rig vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  09 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  fsvypa     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : Ntty fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy 188 – fsvypa fpuhk mYtyu; gpupT
fpof;Nf : fGtj;ij fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy
njw;Nf : [h- vy gpuNjr rig vy;iy
Nkw;Nf : tj;jis gpuNjr rig vy;iy

9-108/ 19

___________________

cs;~uhl;rp mjpfhu rigfs; Nju;jy;fs; fl;lisr; rl;lk; (262 Mk;  mj;jpahak;)

3 , gpuptpd; fPohd fl;lis

(262 Mk;  mj;jpahak;) cs;~uhl;rp mjpfhu rigfs; Nju;jy;fs; fl;lisr; rl;lj;jpd; 3 , gpuptpd; fPo; vd;dplk;
xg;gilf;fg;gl;Ls;s mjpfhuq;fspdJk;> jj;Jtq;fspdJk; gpufhuk;> ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; Fbaurpd; rdhjpgjp
ikj;jpupghy rpwpNrd Mfpa ehd;> ,f; fl;lisg;gb ,q;F fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ml;ltizapy; Fwpj;Jiuf;fg;gLk; gpuNjrq;fs;
mf; fl;lisr; rl;lj;jpd; gzpfspd; nghUl;L Nkw;gb cs;~uhl;rp mjpfhu rigapd; MSifg; gpuNjrj;jpd; tl;lhuq;fshf
mikjy; Ntz;Lnkd fl;lisapLfpd;Nwd;.

ikj;jpupghy rpwpNrd>
rdhjpgjp.

rdhjpgjp nrayfk;>
nfhOk;G - 01>
2015> Xfj;J 12.
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ml;ltiz

,y. 02 - fk;g`h khtl;lk;
,y. 07 - Ngypanfhil efu rig

jdp cWg;gpdu;  tl;lhuq;fspd;                          gy cWg;gpdu; vz;zpf;if   : 00                      cWg;gpdu; vz;zpf;if   : 10
vz;zpf;if   : 10

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  01 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  Ngypanfhl tj;j     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : fsdp fq;if> <up vy kw;Wk; tj;jis khNghiy gpuNjr rig 174 A - Ngypanfhl tj;j fpuhk mYtyu;
vy;iy gpuptpd; xU gFjp

fpof;Nf : ePu;nfhOk;G tPjp> nfhlFk;Gu tj;j tPjp> = re;jpuuj;d khtj;ij
kw;Wk; 1 tJ xOq;if

njw;Nf : 1 tJ xOq;if kw;Wk; gq;f` vy
Nkw;Nf : gq;f` vy> fsdp fq;if kw;Wk; nfhOk;G khtl;l vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  02 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  kPf`tj;ij tlf;F     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : ePu;nfhOk;G tPjp kw;Wk; <up vy 174 A - Ngypanfhl tj;j fpuhk mYtyu;
fpof;Nf : gl;ba tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy gpuptpd; xU gFjp
njw;Nf : nfhOk;G - fl;Lehaf;f mjpNtf neLQ;rhiy kw;Wk; JLnfKD 174 C - kPf`tj;ij fpuhk mYtyu;

khtj;ij gpuptpd; xU gFjp
Nkw;Nf : = re;jpuuj;d khtj;ij> nfhlFk;Gutj;j tj;j tPjp kw;Wk;

ePu;nfhOk;G tPjp

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  03 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  gl;ba tlf;F     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : KJd;vy kw;Wk; tdthry tPjp 173 - gl;ba fpof;F fpuhk mYtyu;
fpof;Nf : tdthry tPjp> nfhOk;G - fz;b tPjp kw;Wk; Gifapujg; ghij gpuptpd; xU gFjp
njw;Nf : Gifapujg; ghij kw;Wk; JLnfKD khtj;ij 173 B – gl;ba tlf;F fpuhk mYtyu;
Nkw;Nf : nfhOk;G - fl;Lehaf;f mjpNtf neLQ;rhiy kw;Wk; gpuptpd; xU gFjp

kPf`tj;ij fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F> fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  04 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  gl;ba fpof;F     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : nfhOk;G - fz;b tPjp kw;Wk; tuhnfhl tPjp 173 - gl;ba fpof;F fpuhk mYtyu;
fpof;Nf : tuhnfhl tPjp kw;Wk; ehuk;kpdpa tPjp gpuptpd; xU gFjp
njw;Nf : ehuk;kpdpa tPjp kw;Wk; mFUgpba tPjp
Nkw;Nf : Gifapuj epiya tPjp kw;Wk; Gifapuj ghij
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  05 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  Nuh`d tp`hiug; gpNy];     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : nfhOk;G - fl;Lehaf;f mjpNtf neLQ;rhiy kw;Wk; JLnfKD 173 B - gl;ba tlf;F fpuhk mYtyu;
khtj;ij gpuptpd; xU gFjp

fpof;Nf : JLnfKD khtj;ij> Gifapujg; ghij kw;Wk; njy;fltj;ij tPjp 174 B - Ngypanfhil fq;fgl fpof;F fpuhk
njw;Nf : fsdp fq;if mYtyu; gpuptpd; xU gFjp
Nkw;Nf : nfhOk;G - fl;Lehaf;f mjpNtf neLQ;rhiy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  06 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  kPf`tj;ij njw;F     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : 1 tJ xOq;if kw;Wk; JLnfKD khtj;ij 174 C - kPf`tj;ij fpuhk mYtyu;
fpof;Nf : JLnfKD khtj;ij kw;Wk; nfhOk;G - fl;Lehaf;f mjpNtf gpuptpd; xU gFjp

neLQ;rhiy
njw;Nf : nfhOk;G - fl;Lehaf;f mjpNtf neLQ;rhiy kw;Wk;

nfhq;fhNynfhl gz;lh khtj;ij
Nkw;Nf : nfhq;fhNynfhl gz;lh khtj;ij kw;Wk; 1 tJ xOq;if

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  07 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  Ngypanfhil fq;fgl     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : fsdp fq;if kw;Wk; gq;f` vy 174 - Ngypanfhil fq;fgl fpuhk
fpof;Nf : gq;f` vy mYtyu; gpuptpd; xU gFjp
njw;Nf : gq;f` vy Fg;ig tbfhy;
Nkw;Nf : njhl;lyq;f nfhOk;G tPjp> fsdp fq;if kw;Wk; nfhOk;G khtl;l

vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  08 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  Ngypanfhil fq;fgl fpof;F cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : njhl;lyq;f tPjp> gq;f` vy Fg;ig tbfhy; kw;Wk; 174 - Ngypanfhil fq;fgl fpuhk
nfhq;fhNynfhl gz;lh tPjp  mYtyu; gpuptpd; xU gFjp

fpof;Nf : nfhq;fhNynfhl gz;lh tPjp kw;Wk; nfhOk;G - fl;Lehaf;f 174 B - Ngypanfhil fq;fgl fpof;F fpuhk
mjpNtf neLQ;rhiy mYtyu; gpuptpd; xU gFjp

njw;Nf : nfhOk;G - fl;Lehaf;f mjpNtf neLQ;rhiy kw;Wk; fsdp fq;if
Nkw;Nf : fsdp fq;if kw;Wk; nfhOk;G khtl;l vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  09 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  gl;ba Nkw;F     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : nfhq;fhNynfhl gz;lh khtj;ij kw;Wk; Gifapuj ghij 173 A - gl;ba Nkw;F fpuhk mYtyu;
fpof;Nf : gz;lhuehaf;f khtj;ij gpuptpd; xU gFjp
njw;Nf : fsdp fq;if kw;Wk; nfhOk;G khtl;l vy;iy 173 B - gl;ba tlf;F fpuhk mYtyu;
Nkw;Nf : njy;fNltj;j tPjp gpuptpd; xU gFjp
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  10 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  FUFy tpj;jpahy ,lk;     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : Gifapuj ghij kw;Wk; mFUgpba tPjp 173 - gl;ba fpof;F fpuhk mYtyu;
fpof;Nf : A{ . rP . tj;ij tPjp gpuptpd; xU gFjp
njw;Nf : fsdp fq;if kw;Wk; nfhOk;G khtl;l vy;iy 173 A - gl;ba Nkw;F fpuhk mYtyu;
Nkw;Nf : gz;lhuehaf;f khtj;ij gpuptpd; xU gFjp

9-108/ 20

___________________

cs;~uhl;rp mjpfhu rigfs; Nju;jy;fs; fl;lisr; rl;lk; (262 Mk;  mj;jpahak;)

3 , gpuptpd; fPohd fl;lis

(262 Mk;  mj;jpahak;) cs;~uhl;rp mjpfhu rigfs; Nju;jy;fs; fl;lisr; rl;lj;jpd; 3 , gpuptpd; fPo; vd;dplk;
xg;gilf;fg;gl;Ls;s mjpfhuq;fspdJk;> jj;Jtq;fspdJk; gpufhuk;> ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; Fbaurpd; rdhjpgjp
ikj;jpupghy rpwpNrd Mfpa ehd;> ,f; fl;lisg;gb ,q;F fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ml;ltizapy; Fwpj;Jiuf;fg;gLk; gpuNjrq;fs;
mf; fl;lisr; rl;lj;jpd; gzpfspd; nghUl;L Nkw;gb cs;~uhl;rp mjpfhu rigapd; MSifg; gpuNjrj;jpd; tl;lhuq;fshf
mikjy; Ntz;Lnkd fl;lisapLfpd;Nwd;.

ikj;jpupghy rpwpNrd>
rdhjpgjp.

rdhjpgjp nrayfk;>
nfhOk;G - 01>
2015> Xfj;J 12.

ml;ltiz

,y. 02 - fk;g`h khtl;lk;
,y. 08 - tj;jis gpuNjr rig

jdp cWg;gpdu;  tl;lhuq;fspd;                           gy cWg;gpdu; vz;zpf;if   : 00                cWg;gpdu; vz;zpf;if   : 21
vz;zpf;if   : 21

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  01 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  gKDfk     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : ePu;nfhOk;G khefu rig vy;iy kw;Wk; ePu;nfhOk;Gf; fsg;G 164 - gKDfk fpuhk mYtyu; gpupT
fpof;Nf : ePu;nfhOk;Gf; fsg;G kw;Wk; NjyJu Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; 164 A - k`gKDfk fpuhk mYtyu;

Nkw;F vy;iy gpupT
njw;Nf : Nghgpba fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy> Gy;YN`d

fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F> Nkw;F vy;iyfs; kw;Wk; guz
mk;gyk fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy

Nkw;Nf : fly;.
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  02 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  NjyJu     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : ePu;nfhOk;Gf; fsg;G> fLehaf;f rPJit efu rig vy;iy kw;Wk; 193-NjyJu Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupT
[h-vy gpuNjr rig vy;iy 193 A - NjyJu fpof;F fpuhk mYtyu;

fpof;Nf : [h-vy gpuNjr rig vy;iy kw;Wk; [h- vy efu rig vy;iy gpupT
njw;Nf : Nghgpba JLit> Nghgpba fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F

vy;iyfs;
Nkw;Nf : k` gKDfk fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy kw;Wk;

ePu;nfhOk;Gf; fsg;G

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  03 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  Nghgpba     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : k` gKDfk> NjyJu Nkw;F> NjyJu fpof;F fpuhk mYtyu; 165 - Nghgpba fpuhk mYtyu; gpupT
gpupTfspd; njw;F vy;iyfs; 165 A - Nghgpba JLt fpuhk mYtyu;

fpof;Nf : [h- vy efu rig vy;iy gpupT
njw;Nf : FQ;[htj;j> EfNg fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs; 165 B - Gy;YN`d fpuhk mYtyu; gpupT
Nkw;Nf : guzmk;gyk> gKDfk fpuhk mYtyu; gpupTfspd; fpof;F

vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  04 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  c];ntlnfa;aht     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : gKDfk fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy 167 - c];ntlnfa;aht fpuhk mYtyu;
fpof;Nf : Gy;YN`d> EfNg> gl;baty> gyfy fpuhk mYtyu; gpupTfspd; gpupT

Nkw;F vy;iyfs; 167 A - guzmk;gyk fpuhk mYtyu;
njw;Nf : jpf;Xtpl fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy gpupT
Nkw;Nf : fly;.

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  05 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  EfNg  cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : Gy;YN`d> Nghgpba> Nghgpba JLt fpuhk mYtyu; gpupTfspd; 166 - EfNg fpuhk mYtyu; gpupT
njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : [h- vy efu rig vy;iy> [h- vy gpuNjr rig vy;iy kw;Wk; 166 A - FQ;[htj;ij fpuhk mYtyu;
ntypru> k`ghNf fpuhk mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F vy;iyfs; gpupT

njw;Nf : gyfy fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy 167 B - gl;baty fpuhk mYtyu; gpupT
Nkw;Nf : c];ntlnfa;aht> guzmk;gyk fpuhk mYtyu; gpupTfspd;

fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  06 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  ntypru  cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : [h- vy gpuNjr rig vy;iy 182 - ntypru fpuhk mYtyu; gpupT
fpof;Nf : vny`ptj;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy
njw;Nf : k`ghNf fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy
Nkw;Nf : gl;baty fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  07 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  kFy;nghFd     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : [h- vy gpuNjr rig vy;iy 182 A - kFy;nghFd fpuhk mYtyu;
fpof;Nf : [h- vy gpuNjr rig vy;iy gpupT
njw;Nf : vygpbty> k`ghNf fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs; 182 B - vny`ptj;j fpuhk mYtyu;
Nkw;Nf : ntypru fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy gpupT

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  08 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  k`ghNf     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : ntypr> vny`ptj;j> kFy;nghFd fpuhk mYtyu; gpupTfspd; 178 - k`ghNf fpuhk mYtyu; gpupT
njw;F vy;iyfs; 179 - vygpbty fpuhk mYtyu; gpupT

fpof;Nf : [h- vy gpuNjr rig vy;iy kw;Wk; n`huNgJLt fpuhk
mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy

njw;Nf : JLNtnfju> fy;cLgpl;l fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F
vy;iyfs; kw;Wk; kj;Jkfy fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F> tlf;F
vy;iyfs;

Nkw;Nf : gyfy> gl;baty fpuhk mYtyu; gpupTfspd; fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  09 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  n`huNg     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : [h- vy gpuNjr rig vy;iy 180 - n`huNg fpuhk mYtyu; gpupT
fpof;Nf : FUFyht tlf;F> FUFyht njw;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; 180 A - n`huNgJLt fpuhk mYtyu;

Nkw;F vy;iyfs; gpupT
njw;Nf : P̀d;nfe;j> JLNtnfju fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F

vy;iyfs;
Nkw;Nf : vygpbty fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  10 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  FUFyht     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : [h- vy gpuNjr rig vy;iy 250 - FUFyht tlf;F fpuhk mYtyu;
fpof;Nf : k`u gpuNjr rig vy;iy gpupT
njw;Nf : k`u gpuNjr rig vy;iy 250 A - FUFyht njw;F fpuhk mYtyu;
Nkw;Nf : P̀d;nfe;j> n`huNgJLt> n`huNg fpuhk mYtyu; gpupTfspd; gpupT

fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  11 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  ̀ Pd;nfe;j     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : n`huNgJLt fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy 254 - ̀ Pd;nfe;j fpuhk mYtyu; gpupT
fpof;Nf : FUFyht njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy 254 A - JLNtnfju fpuhk mYtyu; gpupT
njw;Nf : k`u gpuNjr rig vy;iy
Nkw;Nf : fy;clgpl fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy kw;Wk;

vygpbty fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  12 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  fy;cLgpl;l     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : vygpbty fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy 177 B - fy;cLgpl;l fpuhk mYtyu; gpupT
fpof;Nf : JLNtnfju fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy
njw;Nf : k`u gpuNjr rig vy;iy
Nkw;Nf : nfufnghFz> kj;Jkfy fpuhk mYtyu; gpupTfspd; fpof;F

vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  13 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  kj;Jkfy     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : k`ghNf fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy 177 - kj;Jkfy fpuhk mYtyu; gpupT
fpof;Nf : vygpbty> fy;cLgpl;l fpuhk mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F 177 A - nfufnghFz fpuhk mYtyu;

vy;iyfs; gpupT
njw;Nf : k`u gpuNjr rig vy;iy kw;Wk; tj;jis khNghiy efu rig

vy;iy
Nkw;Nf : nfutygpba> gyfy fpuhk mYtyu; gpupTfspd; fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  14 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  nfutygpba     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : gyfy fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy 171 - nfutygpba fpuhk mYtyu; gpupT
fpof;Nf : kj;Jkfy> nfufnghFz fpuhk mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F vy;iy

kw;Wk; tj;jis khNghiy efu rig vy;iy
njw;Nf : n`Njy tlf;F> ehaffe;j tlf;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd;

tlf;F vy;iyfs;
Nkw;Nf : khlhnfhl fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  15 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  khlhnfhl     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : gyfy fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy 171 A - khlhnfhl fpuhk mYtyu; gpupT
fpof;Nf : nfutygpba fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy
njw;Nf : ehaffe;j tlf;F> vyfe;j fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F

vy;iyfs;
Nkw;Nf : gyfy fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  16 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  gyfy     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : gl;baty fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy 171 B - gyfy fpuhk mYtyu; gpupT
fpof;Nf : k`ghNf> kj;Jkfy fpuhk mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F vy;iyfs;>

nfutygpba fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy kw;Wk;
khlhnfhl fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy

njw;Nf : vyfe;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy
Nkw;Nf : jpf;Xtpl> c];ntlnfa;aht fpuhk mYtyu; gpupTfspd; fpof;F

vy;iyfs;
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  17 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  gs;spatj;ij     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : c];ntlnfa;aht fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy 168 - gs;spatj;ij njw;F fpuhk
fpof;Nf : gyfy> vyfe;j> jpk;gpupf];aha> FUe;JN`d kw;Wk; N`fpj;j mYtyu; gpupT

fpuhk mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F vy;iyfs; 168 A - gs;spatj;ij tlf;F fpuhk
njw;Nf : nfhOk;G khtl;l vy;iy mYtyu; gpupT
Nkw;Nf : fly;. 168 B - jpf;Xtpl fpuhk mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  18 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  jpk;gpupf];aha     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : gyfy> khlhnfhl fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F vy;iyfs; 170 - jpk;gpupf];aha fpuhk mYtyu; gpupT
fpof;Nf :-ehaffe;j tlf;F> ehaffe;j njw;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; 170 A - vyfe;j fpuhk mYtyu; gpupT

Nkw;F vy;iyfs;
njw;Nf : FUe;JN`d fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy
Nkw;Nf : gs;spatj;ij tlf;F> jpf;Xtpl fpuhk mYtyu; gpupTfspd; fpof;F

vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  19 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  ehaffe;j     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : khlhnfhl> nfutygpba fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F 172 B - ehaffe;j tlf;F fpuhk mYtyu;
vy;iyfs; gpupT

fpof;Nf : n`Njy tlf;F> n`Njy njw;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F 172 C - ehaffe;j njw;F fpuhk mYtyu;
vy;iyfs; gpupT

njw;Nf : tj;jis khNghiy efu rig vy;iy kw;Wk; N`fpj;j fpuhk
mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy

Nkw;Nf : FUe;JN`d> jpk;gpupf];aha> vyfe;j fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  20 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  k` n`Njy     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : nfutygpba fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy 172 - n`Njy njw;F fpuhk mYtyu;
fpof;Nf : tj;jis khNghiy efu rig vy;iy gpupT
njw;Nf : tj;jis khNghiy efu rig vy;iy 172 A - n`Njy tlf;F fpuhk mYtyu;
Nkw;Nf : ehaffe;j njw;F> ehaffe;j tlf;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; gpupT

Nkw;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  21 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  N`fpj;j     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : jpk;gpupf];aha> ehaffe;j njw;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; 169 - N`fpj;j fpuhk mYtyu; gpupT
njw;F vy;iyfs; 169 A - FUe;JN`d fpuhk mYtyu;

fpof;Nf : tj;jis khNghiy efu rig vy;iy gpupT
njw;Nf : nfhOk;G khtl;l vy;iy
Nkw;Nf : gs;spatj;ij njw;F> gs;spatj;ij tlf;F fpuhk mYtyu; gpupT

fspd; fpof;F vy;iyfs;

9-108/ 21
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cs;~uhl;rp mjpfhu rigfs; Nju;jy;fs; fl;lisr; rl;lk; (262 Mk;  mj;jpahak;)

3 , gpuptpd; fPohd fl;lis

(262 Mk;  mj;jpahak;) cs;~uhl;rp mjpfhu rigfs; Nju;jy;fs; fl;lisr; rl;lj;jpd; 3 , gpuptpd; fPo; vd;dplk;
xg;gilf;fg;gl;Ls;s mjpfhuq;fspdJk;> jj;Jtq;fspdJk; gpufhuk;> ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; Fbaurpd; rdhjpgjp
ikj;jpupghy rpwpNrd Mfpa ehd;> ,f; fl;lisg;gb ,q;F fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ml;ltizapy; Fwpj;Jiuf;fg;gLk; gpuNjrq;fs;
mf; fl;lisr; rl;lj;jpd; gzpfspd; nghUl;L Nkw;gb cs;~uhl;rp mjpfhu rigapd; MSifg; gpuNjrj;jpd; tl;lhuq;fshf
mikjy; Ntz;Lnkd fl;lisapLfpd;Nwd;.

ikj;jpupghy rpwpNrd>
rdhjpgjp.

rdhjpgjp nrayfk;>
nfhOk;G - 01>
2015> Xfj;J 12.

ml;ltiz
,y. 02 - fk;g`h khtl;lk;
,y. 09 - fl;lhd gpuNjr rig

jdp cWg;gpdu;  tl;lhuq;fspd;                 gy cWg;gpdu; vz;zpf;if   : 03                    cWg;gpdu; vz;zpf;if   : 25
vz;zpf;if   : 19

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  01 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  Njhg;G cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  02

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : Gj;jsk; khtl;l vy;iy 65 - gk;GFsp fpuhk mYtyu; gpupT
fpof;Nf : fl;lhd tlf;F> fl;lhd Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F 65 A - Njhg;G fpuhk mYtyu; gpupT

vy;iyfs; 66 - KUjhd fpuhk mYtyu; gpupT
njw;Nf : nghpa Mdfhiy> Mdfhiy fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F 67 - clq;fhty; fpuhk mYtyu; gpupT

vy;iyfs; 67 A - khdhNtup fpuhk mYtyu; gpupT
Nkw;Nf : kzw;Nrid tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy> ePu;nfhOk;G khefu rig vy;iy kw;Wk;

ePu;nfhOk;G khefu rig vy;iy kw;Wk; Gj;jsk; khtl;l vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  02 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  fl;lhd  cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : Gj;jsk; khtl;l vy;iy 63 - fl;lhd fpof;F fpuhk mYtyu; gpupT
fpof;Nf : Gj;jsk; khtl;l vy;iy kw;Wk; jpTygpl;b gpuNjr rig vy;iy 64 - fl;lhd Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupT
njw;Nf : jpTygpl;b gpuNjr rig vy;iy kw;Wk; fYthupg;G Nkw;F fpuhk 64 A - fl;lhd tlf;F fpuhk mYtyu;

mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy gpupT
Nkw;Nf : ,`y fe;jty> nghpa Mdfhiy> gk;GFsp fpuhk mYtyu; gpupT

fspd; fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  03 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  vj;fhy cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  02

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : Njhg;G> gk;GFsp fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F vy;iyfs; 68 - Mdfhiy fpuhk mYtyu; gpupT
fpof;Nf : fl;lhd tlf;F> fl;lhd Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; 68 A - nghpa Mdfhiy fpuhk mYtyu; gpupT

Nkw;F vy;iyfs; 68 B - Mdfhiy njw;F fpuhk mYtyu;
njw;Nf : fYthupg;G Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F> Nkw;F vy;iy gpupT

fs; kw;Wk; fl;bas> fjpuhd tlf;F> Nf.rp.j rpy;thGua> 70 - ,`y fe;jty fpuhk mYtyu; gpupT
jpk;gpupf];fl;Lt fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs; 70 A - g`y fe;jty fpuhk mYtyu;

Nkw;Nf : kzw;Nrid njw;F> mbf;fz;b> kzw;Nrid tlf;F fpuhk gpupT
mYtyu; gpupTfspd; fpof;F vy;iyfs;
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  04 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  ntspN`d     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : ePu;nfhOk;G kh efu rig vy;iy kw;Wk; khdhNtupa fpuhk 69 - kzw;Nrid tlf;F fpuhk mYtyu;
mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy gpupT

fpof;Nf : Njhg;G> Mdfhiy> Mdfhiy njw;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; 69 A - kzw;Nrid njw;F fpuhk mYtyu;
Nkw;F vy;iyfs; kw;Wk; g`y fe;jty fpuhk mYtyu; gpuptpd; gpupT
tlf;F> Nkw;F vy;iyfs; 69 B - mbf;fz;ba fpuhk mYtyu; gpupT

njw;Nf : jpk;gpupf];fl;Lt fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy kw;Wk;
ePu;nfhOk;G kh efu rig vy;iy

Nkw;Nf : ePu;nfhOk;G kh efu rig vy;iy.

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  05 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  rpy;th Gu     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : g`y fe;jty fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy 70 B - Nf.rp.j rpy;th Gua fpuhk mYtyu;
fpof;Nf : fjpuhd tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy gpupT
njw;Nf : fjpuhd njw;F> fjpuhd fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F 93 F - g`y fjpuhd fpuhk mYtyu;

vy;iyfs; gpupT
Nkw;Nf : k` ̀ +Dgpba Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy>

k` ̀ +Dgpba fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F> fpof;F
vy;iyfs; kw;Wk; jpk;gpupf];fl;Lt fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F
vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  06 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  nfhe;jfk;Ky;y     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : ,`y fe;jty fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy kw;Wk; 93 - nfhe;jfk;Ky;y fpuhk mYtyu; gpupT
fl;lhd Nkw;F> fl;lhd fpof;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F 94 - fYthupg;Gt Nkw;F fpuhk mYtyu;
vy;iyfs; gpupT

fpof;Nf : jpTygpl;b gpuNjr rig vy;iy
njw;Nf : fpk;Gyhgpl;ba tlf;F> fpk;Gyhgpl;ba Nkw;F fpuhk mYtyu;

gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;
Nkw;Nf : fl;bas fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F> tlf;F vy;iyfs; kw;Wk;

,`y fe;jty fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F> fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  07 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  fjpuhd tlf;F     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : g`y fe;jty> ,`y fe;jty> fYthupg;Gt Nkw;F fpuhk mYtyu; 93 A - fjpuhd tlf;F fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;  gpupT

fpof;Nf : nfhe;jfk;Ky;y fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy 93 B - fl;bas fpuhk mYtyu; gpupT
njw;Nf : fpk;Gyhgpl;ba tlf;F> fpk;Gyhgpl;ba Nkw;F> fjpuhd njw;F fpuhk

mYtyu; gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;
Nkw;Nf : g`y fjpuhd> Nf. rp. j rpy;thGua fpuhk mYtyu; gpupTfspd;

fpof;F vy;iyfs;
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  08 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  jpk;gpupf];fl;Lt     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : ntspN`d njw;F> g`y fe;jty fpuhk mYtyu; gpupTfspd; 71 - jpk;gpupf];fl;Lt fpuhk mYtyu;
njw;F vy;iyfs; gpupT

fpof;Nf : Nf.rp.j rpy;thGua kw;Wk; g`y fjpuhd fpuhk mYtyu; gpupT 161 - k` ̀ +Dgpba fpof;F fpuhk
fspd; Nkw;F vy;iyfs; m Ytyu; gpupT

njw;Nf : g`y fjpuhd fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy kw;Wk;
k` ̀ +Dgpba Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

Nkw;Nf : k` ̀ +Dgpba Nkw;F> nry;yfe;j fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
fpof;F vy;iyfs; kw;Wk; ePu;nfhOk;G kh efu rig vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  09 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  fl;Ltg;gpl;ba     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : ePu;nfhOk;G kh efu rig vy;iy 161 B - fl;Ltg;gpl;ba fpuhk mYtyu;
fpof;Nf : jpk;gpupf];fl;Lt> k` ̀ +Dgpba fpof;F> g`y fjpuhd fpuhk gpupT

mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F vy;iyfs; 161 C - nry;yfe;j fpuhk mYtyu; gpupT
njw;Nf : fjpuhd fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F> Nkw;F vy;iyfs; kw;Wk; 161 D - k` ̀ +Dgpba Nkw;F fpuhk

ePu;nfhOk;G kh efu rig vy;iy mYtyu; gpupT
Nkw;Nf : ePu;nfhOk;G kh efu rig vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  10 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  fjpuhd     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : k` ̀ +Dgpba Nkw;F> g`y fjpuhd> fjpuhd tlf;F> fl;bas 93 C - fjpuhd njw;F fpuhk mYtyu;
fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F vy;iyfs; gpupT

fpof;Nf : fpk;Gyhgpl;ba Nkw;F> kj;jpa fpk;Gyhgpl;ba> Mbmk;gyk; Nkw;F 93 E - fjpuhd fpuhk mYtyu; gpupT
fpuhk mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : fl;Lehaf;f rPJt efu rig vy;iy kw;Wk; mf;fu gd` fpuhk
mYtyu; gpuptpd; fpof;F> tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : ePu;nfhOk;G khefu rig vy;iy kw;Wk; fLthgpl;ba fpuhk
mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  11 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  mf;fugd`     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : fjpuhd fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy 93 D - mf;fugd` fpuhk mYtyu; gpupT
fpof;Nf : fjpuhd njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy
njw;Nf : fl;Lehaf;f rPJt efu rig vy;iy
Nkw;Nf : ePu;nfhOk;G kh efu rig vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  12 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  fpk;Gyhgpl;ba Nkw;F     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : fjpuhd njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy fl;bas> 92 B - fpk;Gyhgpl;ba Nkw;F fpuhk
nfhe;jfk;Ky;y fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F vy;iyfs; mYtyu; gpupT
kw;Wk; fpk;Gyhgpl;ba tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F> 92 C - fpk;Gyhgpl;ba kj;jpa fpuhk
njw;F vy;iyfs; mYtyu; gpupT

fpof;Nf : fpk;Gyhgpl;ba njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy
njw;Nf : Mbmk;gyk; Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy
Nkw;Nf : fjpuhd njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  13 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  fpk;Gyhgpl;ba     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : nfhe;jfk;Ky;y fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy 92 - fpk;Gyhgpl;ba njw;F fpuhk mYtyu;
fpof;Nf : jpTygpl;b gpuNjr rig vy;iy kw;Wk; ty;nghy fpuhk mYtyu; gpupT

gpuptpd; Nkw;F vy;iy 92 A - fpk;Gyhgpl;ba tlf;F fpuhk
njw;Nf : ty;nghy fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy> Mbmk;gyk; mYtyu; gpupT

Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy
Nkw;Nf : kj;jpa fpk;Gyhgpl;ba fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F> tlf;F

vy;iyfs; kw;Wk; fpk;Gyhgpl;ba Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;
fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  14 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  Mbmk;gyk;     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : kj;jpa fpk;Gyhgpl;ba> fpk;Gyhgpl;ba njw;F fpuhk mYtyu; gpupT 155 - Mbmk;gyk; Nkw;F fpuhk mYtyu;
fspd; njw;F vy;iyfs; kw;Wk; jpTygpl;b gpuNjr rig vy;iy gpupT

fpof;Nf : jpTygpl;b kw;Wk; kpDtq;nfhil gpuNjr rig vy;iyfs; 155 A - ty;nghy fpuhk mYtyu; gpupT
njw;Nf : Mbmk;gyk; fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F> Nkw;F

vy;iyfs; kw;Wk; njtnkhl;lht> Nfhtpd;d fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : vtuptj;ij fpuhk mYtyu; gpuptpd; fl;lhd gpuNjr rigf;Fupa
gFjpapd; tlf;F vy;iy> fl;Lehaf;f rPJt efu rig vy;iy kw;Wk;
fjpuhd njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  15 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  njtnkhl;lht     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : ty;nghy fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy 154 - njtnkhl;lht fpuhk mYtyu; gpupT
fpof;Nf : kpDtq;nfhil gpuNjr rig vy;iy 155 B -Mbmk;gyk; fpof;F fpuhk
njw;Nf : fy`gpba fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy mYtyu; gpupT
Nkw;Nf : fy`gpba fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy kw;Wk;

Nfhtpd;d> Mbmk;gyk; Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  16 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  klty  cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : Mbmk;gyk; Nkw;F> njtnkhl;lht fpuhk mYtyu; gpupTfspd; 149 - vtuptj;ij fpuhk mYtyu; gpuptpd;
Nkw;F> njw;F vy;iyfs; fl;lhd gpuNjr rigf;Fupa gFjp

fpof;Nf : kpDtq;nfhil gpuNjr rig vy;iy 151 - Nfhtpd;d fpuhk mYtyu; gpupT
njw;Nf : P̀dbad Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F> Nkw;F vy;iy 152 - klty fpuhk mYtyu; gpupT

fSk; fNdnghy> F];ty> KJthba fpuhk mYtyu; gpupTfspd; 152 A - tyhNdnfhl fpuhk mYtyu;
tlf;F vy;iyfs; kw;Wk; fl;Lehaf;f rPJt efu rig vy;iy gpupT

Nkw;Nf : fl;Lehaf;f rPJt efu rig vy;iy 154 A - fy`gpba fpuhk mYtyu; gpupT



I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21
gFjp  I : njhFjp (I) - ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; FbauR tu;j;jkhdg; gj;;jpupif - mjp tpNr\khdJ - 2015.08.21

161 A

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  17 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  `Pdbad     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : kpDtq;nfhil gpuNjr rig vy;iy 153 - ̀ Pdbad Nkw;F fpuhk mYtyu;
fpof;Nf : kpDtq;nfhil gpuNjr rig vy;iy gpupT
njw;Nf : kpDtq;nfhil gpuNjr rig vy;iy kw;Wk; fNdnghy fpuhk 153 A - ̀ Pdbad fpof;F fpuhk

mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy mYtyu; gpupT
Nkw;Nf : fNdnghy fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy> F];ty fpuhk 153 B - ̀ Pdbad njw;F fpuhk mYtyu;

mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy kw;Wk; klty fpuhk mYtyu; gpupT
gpuptpd; njw;F> fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  18 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  F];ty     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : tyhNdnfhl fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy kw;Wk; klty> 200 - njk;gy fpuhk mYtyu; gpupT
P̀dbad Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F> njw;F 201 - KJthba fpuhk mYtyu; gpupT

vy;iyfs; 202 - F];ty fpuhk mYtyu; gpupT
fpof;Nf : P̀dbad njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy kw;Wk; 203 - fNdnghy fpuhk mYtyu; gpupT

kpDtq;nfhil gpuNjr rig vy;iy
njw;Nf : yd;rpathba> uj;njhOt tlf;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd;

tlf;F vy;iyfs;> uj;njhOt tlf;F - A fpuhk mYtyu; gpuptpd;
fpof;F vy;iy kw;Wk; uj;njhOtfk> uj;njhOtfk tlf;F>
uj;njhOtfk njw;F> uj;njhOtfk Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupT
fspd; tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : fl;Lehaf;f rPJt efu rig vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  19 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  uj;njhOtfk cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  02

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : njk;gy> F];ty fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F vy;iyfs; 199 - uj;njhOt tlf;F fpuhk mYtyu;
kw;Wk; fNdnghy fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F> njw;F vy;iyfs; gpupT

fpof;Nf : fNdnghy fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F> njw;F vy;iyfs; 199 B - uj;njhOtfk njw;F fpuhk
kw;Wk; yd;rpathba fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy mYtyu; gpupT

njw;Nf : uj;njhOt njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy 199 C - uj;njhOtfk tlf;F fpuhk
Nkw;Nf : uj;njhOt Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy mYtyu; gpupT

199 E - uj;njhOtfk fpuhk mYtyu;
gpupT

199 F - uj;njhOtfk tlf;F - A fpuhk
mYtyu; gpupT

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  20 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  uj;njhOt     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : njk;gy> F];ty fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F vy;iyfs; 190 A - uj;njhOt njw;F fpuhk mYtyu;
kw;Wk; uj;njhOtfk njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F> njw;F gpupT
vy;iyfs; 199 D - uj;njhOt Nkw;F fpuhk mYtyu;

fpof;Nf : uj;njhOt tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F> njw;F vy;iyfs; gpupT
kw;Wk; yd;rpathba> f]f`tj;j fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : [h- vy gpuNjr rig vy;iy kw;Wk; cjk;kpl;l tlf;F> jk;gJua
fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : fl;Lehaf;f rPJt efu rig vy;iy
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  21 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  nfhl;Lnfhl     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : uj;njhOt tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F> fpof;F vy;iyfs; 204 - nfhl;Lnfhl fpuhk mYtyu; gpupT
kw;Wk; fNdnghy fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy

fpof;Nf : kpDtq;nfhil gpuNjr rig vy;iy 204A- yd;rpathba fpuhk mYtyu;
njw;Nf : kpDtq;nfhil> fk;g`h kw;Wk; [h- vy gpuNjr rigfspd; gpupT

vy;iyfs; 204 B - f]f`tj;j fpuhk mYtyu; gpupT
Nkw;Nf : [h- vy gpuNjr rig vy;iy kw;Wk; uj;njhOt njw;F fpuhk

mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  22 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  cjk;kpl;l     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : fl;Lehaf;f rPJt efu rig vy;iy kw;Wk; uj;njhOt njw;F fpuhk 197 - cjk;kpl;l tlf;F fpuhk mYtyu;
mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy gpupT

fpof;Nf : [h- vy gpuNjr rig vy;iy 197 A - cjk;kpl;l njw;F fpuhk mYtyu;
njw;Nf : [h- vy gpuNjr rig vy;iy gpupT
Nkw;Nf : fl;Lehaf;f rPJt efu rig vy;iy 198 - mytJgpl;ba fpuhk mYtyu;

gpupT
198 A - jk;gJua fpuhk mYtyu; gpupT

9-108/ 22
___________________

cs;~uhl;rp mjpfhu rigfs; Nju;jy;fs; fl;lisr; rl;lk; (262 Mk;  mj;jpahak;)

3 , gpuptpd; fPohd fl;lis

(262 Mk;  mj;jpahak;) cs;~uhl;rp mjpfhu rigfs; Nju;jy;fs; fl;lisr; rl;lj;jpd; 3 , gpuptpd; fPo; vd;dplk;
xg;gilf;fg;gl;Ls;s mjpfhuq;fspdJk;> jj;Jtq;fspdJk; gpufhuk;> ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; Fbaurpd; rdhjpgjp
ikj;jpupghy rpwpNrd Mfpa ehd;> ,f; fl;lisg;gb ,q;F fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ml;ltizapy; Fwpj;Jiuf;fg;gLk; gpuNjrq;fs;
mf; fl;lisr; rl;lj;jpd; gzpfspd; nghUl;L Nkw;gb cs;~uhl;rp mjpfhu rigapd; MSifg; gpuNjrj;jpd; tl;lhuq;fshf
mikjy; Ntz;Lnkd fl;lisapLfpd;Nwd;.

ikj;jpupghy rpwpNrd>
rdhjpgjp.

rdhjpgjp nrayfk;>
nfhOk;G - 01>
2015> Xfj;J 12.

ml;ltiz
,y. 02 - fk;g`h khtl;lk;
,y. 10 - jpTygpl;b gpuNjr rig

cWg;gpdu; vz;zpf;if   : 26           gy cWg;gpdh; vz;zpf;if : 07           cWg;gpdh; vz;zpf;if   :  26
vz;zpf;if   : 24

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  01 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  gly;fk  cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : FUehfy; khtl;l vy;iy 55 - ngjpnfhl fpuhk mYtyu; gpupT
fpof;Nf : nghy;tj;j> nky;ytnfju fpuhk mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F

vy;iyfs;> fLnfe;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F> Nkw;F> njw;F
vy;iyfs;

njw;Nf :  nfn`y;vy;y Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy
Nkw;Nf : yp`pdpahfk;kd> gyty fpuhk mYtyu; gpupTfspd; fpof;F

vy;iyfs; kw;Wk; FUehfy; khtl;l vy;iy

55 B - mYnfhy;y fpuhk mYtyu; gpupT
55 C - rpupfghjtj;j fpuhk mYtyu; gpupT
56 - gly;fk fpuhk mYtyu; gpupT
56 A - njy;gfltu fpuhk mYtyu; gpupT
56 B - mfud;f` fpuhk mYtyu; gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  02 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  nky;ytnfju     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : FUehfy; khtl;l vy;iy 54 A - nghy;tj;j fpuhk mYtyu; gpupT
fpof;Nf : FUehfy; khtl;l vy;iy> nfhl;lnjdpaht fpuhk mYtyu; gpuptpd;

Nkw;F vy;iy kw;Wk; tuhjy fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F>
Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : ty;gpl;l fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy> fYkl fpuhk
mYtyu; gpuptpd; fpof;F> tlf;F vy;iyfs; kw;Wk; Ntfl fpuhk
mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy

Nkw;Nf : fLnfe;j> mYnfhy;y fpuhk mYtyu; gpupTfspd; fpof;F
vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  03 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  nfhl;lnjdpaht     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : FUehfy; khtl;l vy;iy kw;Wk; nfhujkpd;d fpuhk mYtyu;
gpuptpd; njw;F vy;iy

fpof;Nf : jpTy;njdpa> gunfhl njw;F> ehthd Nkw;F fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : FyPnfju> nfNynfju> ̀ PuYnfju fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : tuhjy> nghy;tj;j fpuhk mYtyu; gpupTfspd; fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  04 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  ehthd     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : FUehfy; khtl;l vy;iy kw;Wk; kPupfik gpuNjr rig vy;iy
fpof;Nf : kPupfik gpuNjr rig vy;iy
njw;Nf : `y;Ng fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F> Nkw;F vy;iyfs; kw;Wk;

eupahKy;y> FyPnfju fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F
vy;iyfs;

Nkw;Nf : n`l;bKy;y fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy> jpafk;gy
fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F> tlf;F vy;iyfs; kw;Wk; FUehfy;
khtl;l vy;iy.

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  05 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  ̀ y;Ng     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : ehthd fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F> fpof;F vy;iyfs;
kw;Wk; nkhufy;fe;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy

fpof;Nf : kPupfik gpuNjr rig vy;iy
njw;Nf : kPupfik gpuNjr rig vy;iy
Nkw;Nf :  g`y fpj;Jy;ty> ,`y fpj;Jy;ty> fYmf;fy g`yfk>

fYmf;fy> FyPnfju fpuhk mYtyu; gpupTfspd; fpof;F vy;iyfs;

79 C - mfnynfju fpuhk mYtyu; gpupT
80 A - nky;ytnfju fpuhk mYtyu;

gpupT
80 D - jpf;ye;j fpuhk mYtyu; gpupT
80 E - nghy;N`d fpuhk mYtyu; gpupT

52 - ̀ y;xOt fpuhk mYtyu; gpupT
52 B - n`l;bKy;y fpuhk mYtyu; gpupT
53 C - jpafk;gy fpuhk mYtyu; gpupT
54 - vugj;j fpuhk mYtyu; gpupT
54 B - nfhl;lnjdpaht fpuhk mYtyu;

gpupT

53 - ehthd Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupT
53 A -gunfhl njw;F fpuhk mYtyu; gpupT
53 B - jpTy;njdpa fpuhk mYtyu; gpupT
53 D - nkhufy;fe;j fpuhk mYtyu; gpupT
53 E - nfhujkpd;d fpuhk mYtyu; gpupT
53 F - gunfhl tlf;F fpuhk mYtyu;
  gpupT
53 G- ehthd fpof;F fpuhk mYtyu; gpupT

41-gud ̀ y;Ng Nkw;F fpuhk mYtyu;
 gpupT
41 A-gud ̀ y;Ng fpof;F fpuhk mYtyu;
 gpupT
42 - ̀ y;Ng fpuhk mYtyu; gpupT
42 A - eupaKs;s fpuhk mYtyu; gpupT
42 B  - FUs;sfk fpuhk mYtyu; gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  06 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  fpj;Jy;ty     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : nfNynfju> FyPnfju fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;
fpof;Nf : eupahKy;y fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F> njw;F vy;iyfs;>

FUs;sfk fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy kw;Wk; kPupfik
gpuNjr rig vy;iy

njw;Nf : kPupfik gpuNjr rig vy;iy
Nkw;Nf :  ,`y kbjpaty> g`y kbjpaty fpuhk mYtyu; gpupTfspd;

fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  07 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  kbjpaty     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : nfhl;lnjdpaht> ̀ y;xOt> n`l;bKy;y> ehthd Nkw;F fpuhk
mYtyu; gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : ehthd fpof;F> eupahKy;y fpuhk mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F
vy;iyfs;> fYmf;fy fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F> Nkw;F
vy;iyfs; kw;Wk; tj;njKy;y fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F
vy;iy

njw;Nf : kPupfik gpuNjr rig vy;iy kw;Wk; cs;synghy fpof;F fpuhk
mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy

Nkw;Nf : gsfy;y fpof;F> gsfy;y Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; fpof;F
vy;iyfs;> Flhfk;kd fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F> fpof;F
vy;iyfs; kw;Wk; ̀ PuYnfju fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F
vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  08 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  ty;gpl;l     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : nky;ytnfju fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F> fpof;F vy;iyfs;>
mfNynfu fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F> njw;F kw;Wk; fpof;F
vy;iyfs;> nghy;tj;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy
kw;Wk; nfhl;lnjdpaht fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F> njw;F
vy;iyfs;

fpof;Nf : nfNynfju> g`y kbjpaty fpuhk mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F
vy;iyfs;

njw;Nf : Flfk;kd fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy> guthtpy
fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy kw;Wk; ntyfhd fpuhk
mYtyu; gpuptpd; fpof;F> tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : Ntfl fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy> nky;ytnfju
fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy kw;Wk; mfNynfju
fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F> fpof;F vy;iyfs;

43 -  g`y fpj;Jy;ty  fpuhk mYtyu;
gpupT

43 A -  ,`y fpj;Jy;ty  fpuhk mYtyu;
gpupT
43 B - fpj;Jy;ty tlf;F fpuhk mYtyu;

gpupT
44 - tj;njKy;y fpuhk mYtyu; gpupT
44 A - fYmf;fy fpuhk mYtyu; gpupT
44 B - fYmf;fy g`yfk fpuhk mYtyu;

gpupT

45 - FyPnfju fpuhk mYtyu; gpupT
46 -  g`y kbjpaty   fpuhk mYtyu;

gpupT
46 A -  ,`y kbjpaty   fpuhk mYtyu;

gpupT
47 - ̀ q;ftj;j fpuhk mYtyu; gpupT
48 - u];]ghd fpuhk mYtyu; gpupT
52 A - nfNynfju fpuhk mYtyu; gpupT

79 - ty;gpl;l fpuhk mYtyu; gpupT
79 A - tuhjy fpuhk mYtyu; gpupT
79 B - ̀ PuYnfju fpuhk mYtyu; gpupT
80 C - fYkl fpuhk mYtyu; gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  09 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  njy;tFu     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : njy;gfltu> rpupfghjtj;j> mYnfhy;y fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : nky;ytnfju> jpf;ye;j fpuhk mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F vy;iy
fs;> nky;ytnfju fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy kw;Wk;
fYkl fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy

njw;Nf : ntyfhd> jk;kpl;l fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;
kw;Wk; nfn`y;vy;y njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F>
tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : yp`pdpahfk;kd fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy>
mfud;f` fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F> fpof;F> tlf;F
vy;iyfs; kw;Wk; gly;fk fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  10 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  nfhbfKt     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : FUehfy; khtl;l vy;iy
fpof;Nf : gly;fk> mfud;f`> nfn`y;vy;y Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupT

fspd; Nkw;F vy;iyfs; kw;Wk; nfn`y;vy;y tlf;F fpuhk
mYtyu; gpuptpd; Nkw;F> njw;F vy;iyfs; kw;Wk; njy;tFu
fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy

njw;Nf : jk;kpl;l> gs;spagpl;ba Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F
vy;iyfs; kw;Wk; ,`yfk fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F> tlf;F
vy;iyfs;

Nkw;Nf : mfufk Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy> mfufk
tlf;F> g`y klk;ngy;y fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F
vy;iyfs; kw;Wk; Xjuthba fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F
vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  11 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  mfufk     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : nfhbfKt Nkw;F> nfhbfKt fpof;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
njw;F vy;iyfs; kw;Wk; mfufk fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;
Nkw;F> njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : nfn`y;vy;y njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy
njw;Nf : gs;spagpl;ba Nkw;F> ,e;Juhfhu tlf;F> ,e;Juhfhu njw;F

fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;> ,`y klk;ngy;y
Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy kw;Wk; ,`y
klk;ngy;y tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F> tlf;F
vy;iyfs;

Nkw;Nf : g`y klk;ngy;y fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy kw;Wk;
nfhbfKt Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy

55 A - fLnfe;j fpuhk mYtyu; gpupT
80 B - Ntfl fpuhk mYtyu; gpupT
81 - njy;tFu fpuhk mYtyu; gpupT
82 -  nfn`y;vy;y  tlf;F fpuhk mYtyu;

gpupT
82 C - nfn`y;vy;y Nkw;F fpuhk mYtyu;

gpupT

56 C - gyty fpuhk mYtyu; gpupT
57 -  nfhbfKt  Nkw;F fpuhk mYtyu;

gpupT
57 A -  nfhbfKt fpof;F fpuhk mYtyu;

gpupT
58 B -  mfufk fpof;F fpuhk mYtyu;

gpupT
82 A -  nfn`y;vy;y njw;F fpuhk

mYtyu; gpupT
82 B - yp`pdpahfk;kd fpuhk mYtyu;

gpupT

58 - mfufk Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupT
58 A - ,`y klk;ngy;y  fpof;F fpuhk

mYtyu; gpupT
58 C - mfufk tlf;F fpuhk mYtyu; gpupT
58 F - ,`yfk fpuhk mYtyu; gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  12 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  Nfhd;nfhlKy;y cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  02

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : fl;lhd gpuNjr rig vy;iy> MbKy;y fpuhk mYtyu; gpuptpd;
njw;F vy;iy> ̀ y;Ng fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F> fpof;F
vy;iyfs; kw;Wk; Nghyfy> Xjuthba> nfhbfKt Nkw;F fpuhk
mYtyu; gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : mfufk tlf;F> mfufk Nkw;F> ,`y klk;ngy;y tlf;F> ,`y
klk;ngy;y Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : flty tlf;F> flty fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F vy;iy
fs;> fpof;F fYthupg;G njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F>
tlf;F vy;iyfs;> kpup];tj;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F
vy;iy kw;Wk; fl;lhd gpuNjr rig vy;iy

Nkw;Nf : fl;lhd gpuNjr rig vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  13 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  Nghyfy     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : Gj;jsk; khtl;l vy;iy
fpof;Nf : FUehfy; khtl;l vy;iy> nfhbfKt Nkw;F fpuhk mYtyu;

gpuptpd; Nkw;F vy;iy kw;Wk; g`y klk;ngy;y fpuhk mYtyu;
gpuptpd; tlf;F kw;Wk; Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : Nfhd;nfhlKy;y fpof;F> Nfhd;nfhlKy;y njw;F> Nfhd;nfhlKy;y
Nkw;F> Nfhd;nfhlKy;y tlf;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F
vy;iyfs;

Nkw;Nf : fl;lhd gpuNjr rig vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  14 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  flty     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : fpof;F fYthupg;G tlf;F> Nfhd;nfhlKy;y tlf;F>
Nfhd;nfhlKy;y Nkw;F> Nfhd;nfhlKy;y njw;F Nfhd;nfhlKy;y
fpof;F> g`y klk;ngy;y> ,`y klk;ngy;y Nkw;F fpuhk
mYtyu; gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : ,e;Juhfhu njw;F> gNlnghy fpuhk mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F
vy;iyfs;

njw;Nf : flty njw;F> fLnty;Nyfk tlf;F> ̀ y;f`ntytj;j>
jhnfhd;d fpof;F> jhnfhd;d tlf;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : fl;lhd gpuNjr rig vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  15 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  ,e;Juhfhu     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : mfufk Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy kw;Wk; ,`y
klk;ngy;y fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F> Nkw;F> njw;F
vy;iyfs;

fpof;Nf :  gs;spagpl;ba Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy
kw;Wk; J}df` fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F> tlf;F vy;iyfs;

njw;Nf : J}df` fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy kw;Wk; gNlnghy>
flty tlf;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : flty tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy kw;Wk; g`y
klk;ngy;y fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

59 - g`y klk;ngy;y  fpuhk mYtyu;
gpupT

62 - Nfhd;nfhlKy;y Nkw;F fpuhk
mYtyu; gpupT
62 A - Nfhd;nfhlKy;y fpof;F fpuhk
mYtyu; gpupT
62 B - Nfhd;nfhlKy;y tlf;F fpuhk

mYtyu; gpupT
62 C - Nfhd;nfhlKy;y njw;F fpuhk

mYtyu; gpupT
95 A - fpof;F fYthupg;G tlf;F fpuhk

mYtyu; gpupT

60 - Xjuthba fpuhk mYtyu; gpupT
60 A - Nghyfy fpuhk mYtyu; gpupT
61 - mk;gyaha fpuhk mYtyu; gpupT
61 A - MbKy;y fpuhk mYtyu; gpupT
61 B - ̀ y;Ng fpuhk mYtyu; gpupT

95 -  fpof;F fYthupg;G njw;F fpuhk
mYtyu; gpupT

95 B - kpup];tj;j fpuhk mYtyu; gpupT
96 - flty fpuhk mYtyu; gpupT
96 A - flty tlf;F fpuhk mYtyu; gpupT

58 D - ,`y klk;ngy;y   Nkw;F fpuhk
mYtyu; gpupT

58 E - ,`y klk;ngy;y  tlf;F fpuhk
mYtyu; gpupT

88 A - ,e;Juhfhu tlf;F fpuhk mYtyu;
gpupT
88 D - ,e;Juhfhu njw;F fpuhk mYtyu;

gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  16 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  gs;spagpl;ba     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : ,`yfk> nfn`y;vy;y njw;F> nfn`y;vy;y tlf;F> njy;tF>
Ntfl fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : ntyfhd> ̀ Gf`fk fpuhk mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F vy;iyfs;
njw;Nf : Cugd> nfNygplKy;y> rhaf;fhuKy;y> J}df` fpuhk mYtyu;

gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;
Nkw;Nf : ,e;Juhfhu tlf;F> ,`y klk;ngy;y fpof;F fpuhk mYtyu;

gpupTfspd; fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  17 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  guthtpy     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : Ntfl> fYkl fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;
fpof;Nf : ty;gpl;l> Flfk;kd> gyfy Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd;

Nkw;F vy;iyfs;
njw;Nf : guz`e;jpa> gpd;dnfNy> gpd;dnfNy njw;F fpuhk mYtyu;

gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;> NghKfk;kd njw;F fpuhk mYtyu;
gpuptpd; Nkw;F vy;iy kw;Wk; ̀ Gtyhd fpuhk mYtyu; gpuptpd;
tlf;F vy;iy

Nkw;Nf : nfNygpbKy;y> ̀ +DKy;y> jk;kpl;l fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  18 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  gsfy;y     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : ty;gpl;l> ̀ PuYnfju fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;
fpof;Nf : g`y kbjpaty> ̀ q;ftj;j fpuhk mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F

vy;iyfs;> u];]ghd fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F> Nkw;F
vy;iyfs; kw;Wk; kPupfik gpuNjr rig vy;iy

njw;Nf : kPupfik> kpDtq;nfhil gpuNjr rigfspd; vy;iyfs;
Nkw;Nf : nttnfju> jpTygpl;b fpuhk mYtyu; gpupTfspd; fpof;F vy;iy

fs;> guz`e;jpa fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F> fpof;F> tlf;F
vy;iyfs;> gpd;dnfNy fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy
kw;Wk; guthtpy fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  19 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  jpTygpl;b     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : `Gf`fk> guthtpy> gsfy;y Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : gsfy;y fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy
njw;Nf : nttnfju fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy> NghKfk;kd

tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy kw;Wk; NghKfk;kd
njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F> tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : Cuhgd fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

83 - gs;spagpl;ba   Nkw;F fpuhk mYtyu;
gpupT

83 A - gs;spagpl;ba  fpof;F fpuhk
mYtyu; gpupT

84 - jk;kpl;l fpuhk mYtyu; gpupT
86 - ̀ +DKy;y fpuhk mYtyu; gpupT

80 -  ntyfhd fpuhk mYtyu; gpupT
85 - guthtpy fpuhk mYtyu; gpupT
85 B - ̀ Gf`fk fpuhk mYtyu; gpupT
86 B - Cughd fpuhk mYtyu; gpupT

49 - cs;synghy fpof;F fpuhk mYtyu;
gpupT

49 A - cs;synghy Nkw;F fpuhk
mYtyu; gpupT

50 - gsfy;y Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupT
50 A - gsfy;y fpof;F fpuhk mYtyu;

gpupT
51 - Flfk;kd fpuhk mYtyu; gpupT

50 B - guz ̀ e;jpa fpuhk mYtyu; gpupT
85 A - gpd;dnfNy fpuhk mYtyu; gpupT
85 C - gpd;dnfNy njw;F fpuhk mYtyu;

gpupT
97 - jpTygpl;b fpuhk mYtyu; gpupT
97 D - gpd;dse;j fpuhk mYtyu; gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  20 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  NghKfk;kd     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : Cuhghd> gpd;dnfNy njw;F> gpd;dnfNy fpuhk mYtyu; gpupT
fspd; njw;F vy;iyfs;> gpd;dse;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F
vy;iy kw;Wk; jpTygpl;b fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F> njw;F>
fpof;F vy;iyfs;

fpof;Nf : gsfy;y fpof;F> cs;synghy Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : kpDtq;nfhil gpuNjr rig vy;iy kw;Wk; m];n]d;dtj;j
fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy

Nkw;Nf : `Gtyhd fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  21 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  N`d;gpl;lnfju     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : gs;spagpl;ba fpof;F> ̀ +DKy;y fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
njw;F vy;iyfs;> Cuhgd fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F> njw;F
vy;iyfs;

fpof;Nf : NghKfk;kd njw;F> NghKfk;kd tlf;F> n`huf];Ky;y fpuhk
mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : m];n]d;dtj;j fpof;F> m];n]d;dtj;j Nkw;F> mYnjnghy
Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : J}df` njw;F> J}df` fpuhk mYtyu; gpupTfspd; fpof;F
vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  22 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  J}df`     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : flty tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F> fpof;F vy;iyfs;
kw;Wk; ,e;Juhfhu njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy>
,e;Juhfhu tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F> njw;F> fpof;F
vy;iyfs; kw;Wk; gs;spagpl;ba Nkw;F> gs;spagpl;ba fpof;F
fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : rhaf;fhuKy;y> N`d;gpl;lnfju fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : mYnjnghy Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy kw;Wk;
njhby;yf`tj;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F> tlf;F vy;iy
fs; kw;Wk; fLnty;Nyfk tlf;F> ̀ y;f`ntytj;j fpuhk
mYtyu; gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : flty fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy kw;Wk; flty
tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F> fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  23 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  jhnfhd;d     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : kpup];tj;j> fpof;F fYthupg;G njw;F> flty fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : flty njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy>
fLnty;Nyfk tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F> njw;F
vy;iyfs;> fLnty;Nyfk njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F
vy;iy kw;Wk; kpDtq;nfhil gpuNjr rig vy;iy

njw;Nf : kpDtq;nfhil> fl;lhd gpuNjr rigfspd; vy;iyfs;
Nkw;Nf : fl;lhd gpuNjr rig vy;iy

97 A - NghKfk;kd  tlf;F fpuhk
mYtyu; gpupT

97 B - NghKfk;kd njw;F fpuhk mYtyu;
gpupT

97 C - nttnfju fpuhk mYtyu; gpupT
97 E - n`huf];Ky;y fpuhk mYtyu;

gpupT

86A- nfNygpbKy;y fpuhk mYtyu;
gpupT

86C- rhaf;fhuKy;y fpuhk mYtyu; gpupT
87 - ̀ Gtyhd fpuhk mYtyu; gpupT
87 A - ̀ Gtyhd tlf;F fpuhk mYtyu;

gpupT
87 B - ̀ Gtyhd njw;F fpuhk mYtyu;

gpupT
87C-N`d;gpl;lnfju fpuhk mYtyu; gpupT

88 - J}df` fpuhk mYtyu; gpupT
88 B - gNlnghy fpuhk mYtyu; gpupT
88 C - J}df` njw;F fpuhk mYtyu;

gpupT
96 B - flty njw;F fpuhk mYtyu; gpupT

90 B - ̀ y;f`ntytj;j fpuhk mYtyu;
gpupT

91-jhnfhd;d tlf;F fpuhk mYtyu; gpupT
91A -jhnfhd;d njw;F fpuhk mYtyu; gpupT
91 B - gYf`nty fpuhk mYtyu; gpupT
91 C - jhnfhd;d fpof;F fpuhk mYtyu;
gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  24 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  mYnjnghy     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : flty> flty njw;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;>
gNlnghy fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F> njw;F vy;iyfs;
kw;Wk; J}df` njw;F> N`d;gpl;lnfju fpuhk mYtyu; gpupT
fspd; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : m];n]d;dtj;j Nkw;F> NtunfhlKy;y fpuhk mYtyu; gpupT
fspd; Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : kpDtq;nfhil gpuNjr rig vy;iy
Nkw;Nf : gYf`nty fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F> tlf;F vy;iyfs;

kw;Wk; jhnfhd;d njw;F> jhnfhd;d fpof;F> ̀ y;f`ntytj;j
fpuhk mYtyu; gpupTfspd; fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  25 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  m];n]d;dtj;j     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : N`d;gpl;lnfju> ̀ Gtyhd njw;F> ̀ Gtyhd tlf;F>
`Gtyhd> n`huf];Ky;y fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : kpDtq;nfhil gpuNjr rig vy;iy
njw;Nf : kpDtq;nfhil gpuNjr rig vy;iy
Nkw;Nf : mYnjnghy fpof;F> mYnjnghy Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupT

fspd; fpof;F vy;iyfs;

9-108/ 23

___________________

cs;~uhl;rp mjpfhu rigfs; Nju;jy;fs; fl;lisr; rl;lk; (262 Mk;  mj;jpahak;)

3 , gpuptpd; fPohd fl;lis

(262 Mk;  mj;jpahak;) cs;~uhl;rp mjpfhu rigfs; Nju;jy;fs; fl;lisr; rl;lj;jpd; 3 , gpuptpd; fPo; vd;dplk;
xg;gilf;fg;gl;Ls;s mjpfhuq;fspdJk;> jj;Jtq;fspdJk; gpufhuk;> ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; Fbaurpd; rdhjpgjp
ikj;jpupghy rpwpNrd Mfpa ehd;> ,f; fl;lisg;gb ,q;F fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ml;ltizapy; Fwpj;Jiuf;fg;gLk; gpuNjrq;fs;
mf; fl;lisr; rl;lj;jpd; gzpfspd; nghUl;L Nkw;gb cs;~uhl;rp mjpfhu rigapd; MSifg; gpuNjrj;jpd; tl;lhuq;fshf
mikjy; Ntz;Lnkd fl;lisapLfpd;Nwd;.

ikj;jpupghy rpwpNrd>
rdhjpgjp.

rdhjpgjp nrayfk;>
nfhOk;G - 01>
2015> Xfj;J 12.

89 - mYnjnghy Nkw;F fpuhk mYtyu;
gpupT

89 A - njhby;yf`tj;j fpuhk mYtyu;
gpupT

89 B - mYnjnghy fpof;F fpuhk mYtyu;
gpupT
90 - fLnty;Nyfk njw;F fpuhk mYtyu;

gpupT
90 A - fLnty;Nyfk tlf;F fpuhk

mYtyu; gpupT

104 - m];n]d;dtj;j fpof;F fpuhk
mYtyu; gpupT

104 A - m];n]d;dtj;j Nkw;F fpuhk
mYtyu; gpupT

104 B - NtunfhlKy;y fpuhk mYtyu;
gpupT
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ml;ltiz
,y. 02 - fk;g`h khtl;lk;
,y. 11 - kPupfk gpuNjr rig

jdp cWg;gpdu;  tl;lhuq;fspd;                          gy cWg;gpdu; vz;zpf;if  : 02          cWg;gpdu; vz;zpf;if   : 29
vz;zpf;if   : 25

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  01 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  ehy;y  cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : FUehfy; khtl;l vy;iy
fpof;Nf : FUehfy; khtl;l vy;iy> NyhYthnfhl fpuhk mYtyu; gpuptpd;

tlf;F> Nkw;F vy;iyfs; kw;Wk; NyhYthnfhl njw;F fpuhk
mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy

njw;Nf : N`Ndfk> khynjdpa fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F
vy;iyfs;

Nkw;Nf : jpTygpl;b gpuNjr rig vy;iy kw;Wk; FUehfy; khtl;l vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  02 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  Guhz kPupfk cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  02

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : fpupAy;yfk fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy kw;Wk; FUehfy;
khtl;l vy;iy

fpof;Nf : FUehfy; khtl;l vy;iy kw;Wk; gyjt> jyfk> jyfk fpof;F fpuhk
mYtyu; gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;

njw;Nf : nghj;Njfe;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy> NghjNy
g`y fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F> tlf;F >Nkw;F vy;iy
fs;> NghjNy nkjfk fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy>
NghjNy g`yfk fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F> tlf;F vy;iy
fs;> FWe;Jtj;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F> tlf;F> Nkw;F
vy;iyfs; kw;Wk; jtsk;gpl;ba fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F
vy;iy kw;Wk; tpy;tj;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F> fpof;F
vy;iyfs;

Nkw;Nf : `FUFk;Gu fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy> fd;jyk
fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F> fpof;F vy;iyfs;> fe;jd;fKt
fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F> tlf;F vy;iyfs;> N`Ndfk
fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy kw;Wk; njy;ty njw;F>
ehy;y fpuhk mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  03 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  fz;lyk  cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : njy;ty> njy;ty njw;F> NyhYthnfhl njw;F> NyhYthnfhl
fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : `Gf`nfju> ty;NghjNy> khtPN`d fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : Guhz kPupfk> ̀ FUFk;Gu fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F
vy;iyfs;

Nkw;Nf : jpTygpl;b gpuNjr rig vy;iy

01 A - fpupAy;yfk fpuhk mYtyu; gpupT
03 - njy;ty fpuhk mYtyu; gpupT
03 A - ehy;y fpuhk mYtyu; gpupT
03 B - njy;ty njw;F fpuhk mYtyu;
gpupT

01 - NyhYthnfhl fpuhk mYtyu; gpupT
01 B - NyhYthnfhl njw;F fpuhk

mYtyu; gpupT
09 - Guhz kPupfk fpuhk mYtyu; gpupT
09 A - khtPN`d fpuhk mYtyu; gpupT
10 - ty;NghjNy fpuhk mYtyu; gpupT
11 - kJUgpl;ba fpuhk mYtyu; gpupT
11 A - `Gf`nfju fpuhk mYtyu;

gpupT
12 - fPdnjdpa fpuhk mYtyu; gpupT
12 A - gpup];ahy fpuhk mYtyu; gpupT
12 B - fhkuq;fht fpuhk mYtyu; gpupT
14 E - NghjNy g`yfk tlf;F fpuhk

mYtyu; gpupT

02 - fe;jd;fKt fpuhk mYtyu; gpupT
04 - f`jt fpuhk mYtyu; gpupT
04 A - khynjdpa fpuhk mYtyu; gpupT
05 - N`Ndfk fpuhk mYtyu; gpupT
06 - fz;lyk fpuhk mYtyu; gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  04 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  kPupfk     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : f`jt> fz;lyk fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;
kw;Wk; Guhz kPupfk fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F> njw;F
vy;iyfs;

fpof;Nf : Guhz kPupfk fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F> njw;F vy;iyfs;>
FWe;Jtj;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy kw;Wk; NghjNy
g`yfk> NghjNy g`yfk Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : ,`y ̀ Yfk> fpe;jty> g`y ̀ Yfk> g`y eypfk fpuhk
mYtyu; gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;> jpspdfk fpuhk mYtyu;
gpuptpd; tlf;F vy;iy kw;Wk; tst;tj;j fpuhk mYtyu; gpuptpd;
fpof;F> tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : jpTygpl;b gpuNjr rig vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  05 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  ̀ Yfk     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : khtPN`d fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy kw;Wk; NghjNy
g`yfk tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F> njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : NghjNy nkjfk> Mjhfyfe;j fpuhk mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F
vy;iyfs;

njw;Nf : rpak;gyhnfhl> ̀ Yfk> ypd;ju fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F
vy;iyfs; kw;Wk; g`y eypfk fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F
vy;iy

Nkw;Nf : tpy;tj;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy> jtsk;gpl;ba
fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F> fpof;F> tlf;F vy;iyfs; kw;Wk;
Guhz kPupfk fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  06 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  klghtpl;l     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : `Yfk> ,`y ̀ Yfk> NghjNy g`yfk Nkw;F fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; njw;F> fpof;F vy;iy NghjNy g`yfk> NghjNy
g`yfk tlf;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;
kw;Wk; NghjNy g`yfk fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F
vy;iy

fpof;Nf : NghjNy ,`yfk fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F> njw;F vy;iy
net;fy> jd;Xtpl;l> ,Yf;nghj Ntunfhl fpuhk mYtyu; gpupT
fspd; Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : nfhlnjdpaht fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy> Nffhiy
khtl;lj;Jf;Fupa epyg; gFjpapd; vy;iy> Ntty;njdpa g`yfk
fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F> fpof;F vy;iyfs; kw;Wk;
Ntty;njdpa g`yfk Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F
vy;iy

Nkw;Nf : Ntty;njdpa g`yfk Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F
vy;iy kw;Wk; gKDtj;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F>
tlf;F vy;iyfs;

07 - ̀ FUFk;Gu fpuhk mYtyu; gpupT
08 - KFWfk;gy fpuhk mYtyu; gpupT
15 - tpy;tj;j fpuhk mYtyu; gpupT
15 B - kPupfk fpuhk mYtyu; gpupT
15 E - jtsk;gpl;ba fpuhk mYtyu; gpupT

09 B - FWe;Jtj;j fpuhk mYtyu; gpupT
14 - NghjNy g`yfk fpuhk mYtyu;

gpupT
14 D - NghjNy g`yfk Nkw;F fpuhk

mYtyu; gpupT
16 B - fpe;jty fpuhk mYtyu; gpupT
16 E - g`y ̀ Yfk fpuhk mYtyu; gpupT
16 F- ,`y ̀ Yfk fpuhk mYtyu; gpupT

14 C - NghjNy nkjfk fpuhk mYtyu;
gpupT
14 G - Mjhfyfe;j fpuhk mYtyu; gpupT
16 C - ,`y ypd;ju fpuhk mYtyu;
gpupT
21 - klghtpl;l fpuhk mYtyu; gpupT
21 A - mUf;nfhl fpuhk mYtyu; gpupT
21 B - klghtpl;l ,`yfk fpuhk
mYtyu; gpupT
21 C - rpak;gyhnfhl fpuhk mYtyu;
gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  07 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  NghjNy     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : gpup];ahy> fPdnjdpa fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F vy;iy
fs; kw;Wk; FUehfy; khtl;l vy;iy

fpof;Nf : Nffhiy khtl;l vy;iy
njw;Nf : Nffhiy khtl;l vy;iy kw;Wk; net;fy> klghtpl;l ,`yfk fpuhk

mYtyu; gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;
Nkw;Nf : Mjhfyfe;j> NghjNy nkjfk> NghjNy g`yfk tlf;F fpuhk

mYtyu; gpupTfspd; fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  08 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  jd;Xtpl;l     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : NghjNy ,`yfk> nghj;Njfe;j> kh$u fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : Nffhiy khtl;l vy;iy
njw;Nf : Nffhiy khtl;l vy;iy
Nkw;Nf : Ntty;njdpa ,`yfk fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy>

Nffhiy khtl;lj;Jf;Fupa epyg; gFjpnahd;wpd; vy;iy> klghtpl;l
fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy kw;Wk; klghtpl;l ,`yfk
fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  09 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  Ntty;njdpa     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : N`Ndnghy fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy> gKDtj;j
fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F> fpof;F vy;iyfs; kw;Wk; ,`y
ypd;ju> mUf;nfhl fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : klghtpl;l fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy> Nffhiy
khtl;lj;Jf;Fupa epyg; gFjpnahd;wpd; fpof;F vy;iy>
nfhlnjdpaht fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy

njw;Nf : Nffhiy khtl;l vy;iy kw;Wk; n`bnjdpfe;j> kf;fhdpnfhl
tlf;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : g`nynty fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  10 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  gKDtj;j     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : tp[au[j`d> ,`y eypfk >kj;jpa eypfk fpuhk mYtyu; gpupT
fspd; njw;F vy;iyfs;> g`y ypd;ju fpuhk mYtyu; gpuptpd;
Nkw;F> njw;F vy;iyfs; kw;Wk; ypd;ju> ̀ Yfk fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : ,`y ypd;ju> mUf;nfhl> Ntty;njdpa> g`yfk Nkw;F fpuhk
mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : kpy;yty fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F> Nkw;F vy;iyfs; kw;Wk;
kf;fhdpnfhl tlf;F> ̀ hgpl;bfk fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : fy;vypa gy;Nynty> ,e;jpguNg fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
fpof;F vy;iyfs;

13 - kh$u fpuhk mYtyu; gpupT
13 A -jyfk fpuhk mYtyu; gpupT
13 B - jyfk fpof;F fpuhk mYtyu; gpupT
13 C - gyjt fpuhk mYtyu; gpupT
14 A - NghjNy ,`yfk fpuhk mYtyu;

gpupT
14 B - nghj;Njfe;j fpuhk mYtyu; gpupT
14 F - NghjNy g`yfk fpof;F fpuhk

mYtyu; gpupT

22 - jd;Xtpl;l fpuhk mYtyu; gpupT
22 A - net;fy fpuhk mYtyu; gpupT
23 - nfhlnjdpaht fpuhk mYtyu; gpupT
23 A - ,Yf;nghjNtunfhl fpuhk

mYtyu; gpupT

20 - Ntty;njdpa ,`yfk fpuhk
mYtyu; gpupT

20 A - Ntty;njdpa g`yfk fpuhk
mYtyu; gpupT

20 B - Ntty;njdpa g`yfk Nkw;F
fpuhk mYtyu; gpupT

20 C - Ntty;njdpa ,`yfk Nkw;F
fpuhk mYtyu; gpupT

20 D - kpy;yty fpuhk mYtyu; gpupT

17- nghn`hd;dUt fpuhk mYtyu;
gpupT

18 - gy;kl fpuhk mYtyu; gpupT
18 A - ̀ d;JUKy;y fpuhk mYtyu; gpupT
19 - N`Ndnghy fpuhk mYtyu; gpupT
19 A - gKDtj;j fpuhk mYtyu; gpupT
19 B - g`ynty fpuhk mYtyu; gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  11 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  ypd;ju     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : kPupfk> tpy;tj;j fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;>
g`y ̀ Yfk fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F> njw;F vy;iyfs;
kw;Wk; fpe;jty> ,`y ̀ Yfk fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F
vy;iyfs;

fpof;Nf : rpak;gyhnfhl fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy
njw;Nf : mUf;nfhl> ,`y ypd;j> gKDtj;j> ̀ d;JUKy;y fpuhk

mYtyu; gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs; kw;Wk; nghn`hd;dUt
fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F> tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : tp[au[j`d> jpspdfk fpuhk mYtyu; gpupTfspd; fpof;F
vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  12 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  ,e;jpguNg     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : jpTygpl;b gpuNjr rig vy;iy kw;Wk; KFufk;gy fpuhk mYtyu;
gpuptpd; njw;F vy;iy

fpof;Nf : kPupfk> g`y eypfk> kj;jpa eypfk> ,`y eypfk>
nghn`hd;dht> ̀ d;JUKy;y fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : fy;vypa gy;Nynty> ̀ pupty> ,`y Nghfyfk fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : vy;N`d> ,k;Gyd;ty fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F>
fpof;F vy;iyfs; kw;Wk; jpTygpl;b gpuNjr rig vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  13 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  vy;N`d     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : jpTygpl;b gpuNjr rig vy;iy
fpof;Nf : jpTygpl;b gpuNjr rig vy;iy> ,e;jpguNg fpuhk mYtyu;

gpuptpd; Nkw;F vy;iy> fNdnfhl fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F>
Nkw;F> njw;F vy;iyfs; kw;Wk; ̀ pupty fpuhk mYtyu; gpuptpd;
Nkw;F vy;iy

njw;Nf : uj;jy;nfhl> g`y Nghfyfk fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F
vy;iyfs;

Nkw;Nf : ngygpbfk fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F> tlf;F vy;iyfs;
kw;Wk; cLcs;s fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F> fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  14 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  FFy;ehNg     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : cLcs;s fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy kw;Wk; vy;N`d
fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy

fpof;Nf : ,`y Nghfyfk fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F> Nkw;F> njw;F
vy;iyfs; kw;Wk; ̀ pupty> uj;jy;nfhl fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : nty;ytpyKy;y tlf;F kw;Wk; ̀ d;rfpupa fpuhk mYtyu; gpupT
fspd; Nkw;F vy;iyfs;> Ntunfhl fhf;fNy> gy;nynty>
NghUf;fKt> NghUf;fKt Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : f];Ng njw;F> f];Ng fpuhk mYtyu; gpupTfspd; fpof;F vy;iyfs;

15 A - g`y eypfk fpuhk mYtyu; gpupT
15 C - ,`y eypfk fpuhk mYtyu; gpupT
15 F- eypfk kj;jpa fpuhk mYtyu; gpupT
16 - ypd;ju fpuhk mYtyu; gpupT
16 A - ̀ Yfk fpuhk mYtyu; gpupT
16 D - g`y ypd;ju fpuhk mYtyu; gpupT

15 D - tst;tj;j fpuhk mYtyu; gpupT
40 - fNdnfhl fpuhk mYtyu; gpupT
40 A - ,e;jpguNg fpuhk mYtyu; gpupT
40 B - tp[au[j`d fpuhk mYtyu;

gpupT
40 C - jpspdfk fpuhk mYtyu; gpupT

31 A - ,`y Nghfyfk fpuhk mYtyu;
gpupT

31 C - vy;N`d fpuhk mYtyu; gpupT
38 - ,k;Gyd;ty fpuhk mYtyu; gpupT
39 - nfh];vlnjdpa fpuhk mYtyu; gpupT

31 - g`y Nghfyfk fpuhk mYtyu;
gpupT

31 B - ngygpbfk fpuhk mYtyu; gpupT
32 - FFy;ehNg fpuhk mYtyu; gpupT
32 A - fy;fhd fpuhk mYtyu; gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  15 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  ghJuhnfhl     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : jpTygpl;b gpuNjr rig vy;iy
fpof;Nf : nfh];vlnjdpa> ,k;Gyd;ty fpuhk mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F

vy;iyfs; kw;Wk; vy;N`d> ngygpbfk fpuhk mYtyu; gpupT
fspd; tlf;F vy;iyfs; kw;Wk; fy;fhd> FFy;ehNg fpuhk
mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : NghUf;fKt> NghUf;fKt Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
tlf;F vy;iyfs;> Kj;jufk fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F
vy;iy kw;Wk; nfg;ngbtyhd fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F>
tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : jpTygpl;b gpuNjr rig vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  16 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  gy;nynty cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  02

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : jpTygpl;b gpuNjr rig vy;iy> ghJuhnfhl fpuhk mYtyu;
gpuptpd; njw;F vy;iy> f];Ng g`yfk fpuhk mYtyu; gpuptpd;
Nkw;F vy;iy> f];Ng njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F> njw;F
vy;iyfs; kw;Wk; FFy;ehNg> g`y Nghfyfk fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : Ntunfhlfhf;fNy fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy>
kpnjy;yty fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F> Nkw;F vy;iyfs;
kw;Wk; fy;fKt fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy

njw;Nf : fy;fKt Nkw;F> te;Jut> g`y khypfhjd;d> kj;jpa khypfhjd;d>
khypfhjd;d> $unfhLt> cLfk fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : kpDtq;nfhil> jpTygpl;b gpuNjr rigfspd; vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  17 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  Ntunfhl     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : gy;Nynty fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F> fpof;F vy;iyfs;
kw;Wk; g`y Nghfyfk fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy

fpof;Nf : nty;ytpyKy;y tlf;F> ̀ d;rfpupa fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
Nkw;F vy;iyfs;> NtglKy;y fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F>
njw;F vy;iyfs; kw;Wk; ky;yN`t> g];ahy fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : JKd;Ndnfju> JKd;Ndnfju njw;F> ̀ f;tLd;d> gdhty>
njy;f`nkby;y fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : fy;fKt fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F> tlf;F vy;iyfs;
kw;Wk; nfe;jye;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

35 - ghJuhnfhl fpuhk mYtyu; gpupT
36 - f];Ng fpuhk mYtyu; gpupT
36 A - f];Ng g`yfk fpuhk mYtyu;
gpupT
36 B - f];Ng njw;F fpuhk mYtyu; gpupT
37 - cLcs;s fpuhk mYtyu; gpupT

29 A - gy;nynty fpuhk mYtyu; gpupT
33 - ̀ q;thnghy fpuhk mYtyu; gpupT
33 A - ̀ pupFOt fpuhk mYtyu; gpupT
34 - Kj;jufk fpuhk mYtyu; gpupT
34 A - nfg;ngbtyhd fpuhk mYtyu;

gpupT
34 B - ghjfk fpuhk mYtyu; gpupT
335 - cJtk;Nghf`tj;j fpuhk mYtyu;

gpupT
336 - NghUf;fKt fpuhk mYtyu; gpupT
336 A - nfe;jye;j fpuhk mYtyu; gpupT
336 B - NghUf;fKt Nkw;F fpuhk

mYtyu; gpupT
336 C - Eq;fKt fpuhk mYtyu; gpupT

29 - kpnjy;yty fpuhk mYtyu; gpupT
30 - Ntunfhl fpuhk mYtyu; gpupT
30 A - Ntunfhl fhf;fNy fpuhk mYtyu;

gpupT
340 - Fk;gy;xYt fpuhk mYtyu; gpupT
340 A - g`y Fk;gy;xYt  fpuhk

mYtyu; gpupT
340 B - ,`y Fk;gy;xYt  fpuhk

mYtyu; gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  18 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  `d;rfpupa     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : ,`y Nghfyfk> ̀ pupty fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F
vy;iyfs;

fpof;Nf : fy;vopa gy;Nynty> clnty> ky;yN`t fpuhk mYtyu; gpupT
fspd; Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : ky;yN`t fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy kw;Wk; g`y
Fk;gy;xYt> ,`y Fk;gy;xYt  fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : Ntunfhl> Ntunfhlfhf;fNy> g`y Nghfyfk fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  19 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  fy;vopa gy;Nynty     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : fNdnfhl> ,e;jpghuNg> ̀ d;JUKy;y fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : gy;kl> kf;fhdpnfhl tlf;F> glyPa> glyPa njw;F fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : g];ahy Nkw;F> g];ahy> JKd;Ndnfju> g`y Fk;gy;xYt
fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : NtglKy;y> nty;ytpyKy;y> nty;ytpyKy;y tlf;F fpuhk
mYtyu; gpupTfspd; fpof;F vy;iyfs;> uj;jy;nfhl fpuhk
mYtyu; gpuptpd; fpof;F> tlf;F vy;iyfs; g`y Nghfyfk>
,`y Nghfyfk> fNdnfhl fpuhk mYtyu; gpupTfspd; fpof;F
vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  20 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  glyPa     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : `hgpl;bfk fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy kw;Wk; gy;kl
fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy kw;Wk; g`ynty fpuhk
mYtyu; gpuptpd; njw;F> Nkw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : kpy;yty> n`bnjdpfe;j fpuhk mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F
vy;iyfs;> ujhtLd;d fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F> Nkw;F>
njw;F vy;iyfs; kw;Wk; fk;ky;gpba fpuhk mYtyu; gpuptpd;
Nkw;F vy;iy

njw;Nf : fPjhdtj;j> g];ahy fpof;F> g];ahy Nkw;F fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : Nghyhd> ̀ hgpbfk fpuhk mYtyu; gpupTfspd; fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  21 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  ujhtLd;d     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : kf;fhdpnfhl tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy
kw;Wk; kpy;yty> Ntty;njdpa> ,`yfk Nkw;F fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : Nffhiy khtl;l vy;iy kw;Wk; tPu#upafe;j fpuhk mYtyu;
gpuptpd; tlf;F vy;iy

njw;Nf : tPu#upafe;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F> Nkw;F vy;iyfs;
kw;Wk; fpjhdtj;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy

Nkw;Nf : KUjty> glyPa njw;F> glyPa> kf;fhdpnfhl tlf;F fpuhk
mYtyu; gpupTfspd; fpof;F vy;iyfs;

28 A - nty;ytpyKy;y fpuhk mYtyu;
gpupT

28 B - uj;jy;nfhl fpuhk mYtyu; gpupT
28 D - nty;ytpyKy;y tlf;F fpuhk

mYtyu; gpupT
28 E - NtglKy;y fpuhk mYtyu; gpupT
28 F - ̀ d;rfpupa fpuhk mYtyu; gpupT

25 - ̀ hgpbfk fpuhk mYtyu; gpupT
26 - fy;vypa gy;Nynty fpuhk mYtyu;

gpupT
27 - clnty fpuhk mYtyu; gpupT
28 - ky;yN`t fpuhk mYtyu; gpupT
28 C - Nghyhd fpuhk mYtyu; gpupT
40 D - ̀ pupty fpuhk mYtyu; gpupT

24 - KUjty fpuhk mYtyu; gpupT
25 A - glyPa fpuhk mYtyu; gpupT
25 B - glyPa njw;F fpuhk mYtyu; gpupT
25 C - kf;fhdpnfhl tlf;F fpuhk mYtyu;

gpupT

358 A - n`bnjdpfe;j fpuhk mYtyu;
gpupT

360 - ujhtLd;d fpuhk mYtyu; gpupT
360 A - g`y ujhtLd;d  fpuhk
mYtyu; gpupT
360 B - fk;ky;gpba fpuhk mYtyu; gpupT
360 C - kj;jpa ujhtLd;d fpuhk

mYtyu; gpupT
360D-,k;Gy;f];Xtpl fpuhk mYtyu; gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  22 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  jGLt     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : KUjnty> fk;ky;gpba fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F
vy;iyfs;> g`y ujhtLd;d  fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F>
fpof;F vy;iyfs;> ,k;Gy;f];Xtpl fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F
vy;iy kw;Wk; Nffhiy khtl;l vy;iy

fpof;Nf : Nffhiy khtl;l vy;iy
njw;Nf : mj;jdfy;iy gpuNjr rig vy;iy
Nkw;Nf : kPtpba fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F> fpof;F> tlf;F vy;iyfs;>

vy;yKy;y fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy kw;Wk; g];ahy
fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F> tlf;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  23 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  g];ahy  cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : ky;yN`t> Nghyhd fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;>
glyPa njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F >njw;F vy;iyfs;>
KUjty fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy kw;Wk;
fPjhdtj;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F >njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : tPu#upafe;j>njgn`u> khtjN`d fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : khtjN`d fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy> nflfhygpba
fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy kw;Wk; mj;jdfy;iy
gpuNjr rig vy;iy

Nkw;Nf : mj;jdfy;iy gpuNjr rig vy;iy kw;Wk; Jk;Kd;Ndnfju>
g`y Fk;gy;xYt  fpuhk mYtyu; gpupTfspd; fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  24 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  gdhty     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : fy;fKt Nkw;F> fy;fKt fpof;F> Fk;gy;xYt> ,`y Fk;gy;xYt
fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;  kw;Wk; g`y
Fk;gy;xYt  fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F> fpof;F vy;iyfs;

fpof;Nf : g];ahy fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy
njw;Nf : mj;jdfy;iy gpuNjr rig vy;iy
Nkw;Nf : nkhl;Ld;d Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy kw;Wk;

nkhl;Ld;d fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F> tlf;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  25 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  nkhl;Ld;d     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : nfe;jye;j> kpnjy;yty fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F vy;iy
fs; kw;Wk; Ntunfhl fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy

fpof;Nf : Fk;gy;xYt fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy kw;Wk;
njy;f`nkby;y fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F> Nkw;F> njw;F
vy;iyfs;

njw;Nf : mj;jdfy;iy gpuNjr rig vy;iy
Nkw;Nf : te;Jut kw;Wk; Eq;fKt fpuhk mYtyu; gpupTfspd; fpof;F

vy;iyfs;

356 A - fpjhdtj;j fpuhk mYtyu; gpupT
357 A - njgn`u fpuhk mYtyu; gpupT
357 B - nflfhygpba fpuhk mYtyu;

gpupT
357 C - khtjN`d fpuhk mYtyu; gpupT
358 - tPuR+upafe;j fpuhk mYtyu; gpupT
359 - jGLt fpuhk mYtyu; gpupT

342 - g];ahy fpuhk mYtyu; gpupT
342 A - g];ahy fpof;F fpuhk mYtyu;

gpupT
342 B - g];ahy Nkw;F fpuhk mYtyu;

gpupT
356 - vy;yyKs;s fpuhk mYtyu; gpupT
357 - kPtpba fpuhk mYtyu; gpupT

340 C - njy;f`nkby;y fpuhk mYtyu;
gpupT

341 - Jk;Kd;Ndnfju fpuhk mYtyu;
gpupT

341 A - Jk;Kd;Ndnfju njw;F fpuhk
mYtyu; gpupT

344 - gdhty fpuhk mYtyu; gpupT
344 A - ̀ f;tLd;d fpuhk mYtyu; gpupT

338 - fy;fKt fpof;F fpuhk mYtyu;
gpupT

338 A – fy;fKt Nkw;F fpuhk mYtyu;
gpupT

339 -  nkhl;Ld;d fpuhk mYtyu; gpupT
339 A – nkhl;Ld;d Nkw;F fpuhk

mYtyu; gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  26 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  khypfhjd;d     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : cJtk;Nghf`tj;j> Eq;fKt fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F
vy;iyfs;

fpof;Nf : fy;fKt Nkw;F> nkhl;Ld;d Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : mj;jdfy;iy gpuNjr rig vy;iy
Nkw;Nf :  g`y $upnfhLt> $upnfhLt fpuhk mYtyu; gpupTfspd;

fpof;F vy;iyfs; kw;Wk; cJtk; Nghf`tj;j fpuhk mYtyu;
gpuptpd; njw;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  27 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  $upnfhLt     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : kpDtq;nfhil gpuNjr rig vy;iy kw;Wk; cJtk; Nghf`tj;j
fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy

fpof;Nf : khypfhjd;d fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy
njw;Nf : mj;jdfy;iy gpuNjr rig vy;iy
Nkw;Nf : kpDtq;nfhil gpuNjr rig vy;iy

9-108/ 24
___________________

cs;~uhl;rp mjpfhu rigfs; Nju;jy;fs; fl;lisr; rl;lk; (262 Mk;  mj;jpahak;)

3 , gpuptpd; fPohd fl;lis

(262 Mk;  mj;jpahak;) cs;~uhl;rp mjpfhu rigfs; Nju;jy;fs; fl;lisr; rl;lj;jpd; 3 , gpuptpd; fPo; vd;dplk;
xg;gilf;fg;gl;Ls;s mjpfhuq;fspdJk;> jj;Jtq;fspdJk; gpufhuk;> ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; Fbaurpd; rdhjpgjp
ikj;jpupghy rpwpNrd Mfpa ehd;> ,f; fl;lisg;gb ,q;F fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ml;ltizapy; Fwpj;Jiuf;fg;gLk; gpuNjrq;fs;
mf; fl;lisr; rl;lj;jpd; gzpfspd; nghUl;L Nkw;gb cs;~uhl;rp mjpfhu rigapd; MSifg; gpuNjrj;jpd; tl;lhuq;fshf
mikjy; Ntz;Lnkd fl;lisapLfpd;Nwd;.

ikj;jpupghy rpwpNrd>
rdhjpgjp.

rdhjpgjp nrayfk;.
nfhOk;G - 01>
2015> Xfj;J 12.

ml;ltiz
,y. 02 - fk;g`h khtl;lk;
,y. 12 - kpDtq;nfhil gpuNjr rig

jdp cWg;gpdu;  tl;lhuq;fspd;                         gy cWg;gpdu; vz;zpf;if  : 01                 cWg;gpdu; vz;zpf;if   : 28
vz;zpf;if   : 26

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  01 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  cd;NdUt  cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : fl;lhd gpuNjr rig vy;iy kw;Wk; al;bad fpuhk mYtyu;
gpuptpd; Nkw;F vy;iy

fpof;Nf : al;bad fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy
njw;Nf : al;bad fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy kw;Wk;

fy`+nfhl fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy
Nkw;Nf : fl;lhd gpuNjr rig vy;iy

337 - te;Jut fpuhk mYtyu; gpupT
337 A - khypfhjd;d fpuhk mYtyu;

gpupT
337 B - g`y khypfhjd;d  fpuhk

mYtyu; gpupT
337 C - kj;jpa khypfhjd;d fpuhk

mYtyu; gpupT

334 - $upnfhLt fpuhk mYtyu; gpupT
334 A - cLfk fpuhk mYtyu; gpupT
334 B - g`y $upnfhLt  fpuhk mYtyu;

gpupT

122 - cd;NdUt fpuhk mYtyu; gpupT
123/1 - gPy;ytj;j fpuhk mYtyu; gpupT
123/4 - al;bad kj;jp fpuhk mYtyu;

gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  02 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  al;bad     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : fl;lhd> jpTygpl;ba gpuNjr rigfspd; vy;iyfs;
fpof;Nf : nghunfhltj;j tlf;F> nghunfhltj;j njw;F fpuhk mYtyu;

gpupTfspd; Nkw;F vy;iyfs; kw;Wk; kpDtq;nfhil efu rig
vy;iy

njw;Nf : kpDtq;nfhil efu rig vy;iy> fy;xOt> fy`+nfhl fpuhk
mYtyu; gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : kj;jp al;bad fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F> fpof;F> tlf;F
vy;iyfs; kw;Wk; gPy;ytj;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F> fpof;F
vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  03 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  nghunfhltj;j     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : jpTygpl;ba gpuNjr rig vy;iy kw;Wk; nkNlKs;s tlf;F fpuhk
mYtyu; gpuptpd; Nkw;F> njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : epy;gdhnfhl fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy kw;Wk;
kpDtq;nfhil efu rig vy;iy

njw;Nf : kpDtq;nfhil efu rig vy;iy
Nkw;Nf : al;bad fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy>

Nfhgptj;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F> njw;F vy;iyfs;
kw;Wk; al;bad fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  04 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  epy;gdhnfhl     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : jpTygpl;ba gpuNjr rig vy;iy
fpof;Nf : jpTygpl;ba gpuNjr rig vy;iy> fy;fe;j fpuhk mYtyu; gpuptpd;

Nkw;F vy;iy kw;Wk; n`huk;gy;y tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;
tlf;F vy;iy

njw;Nf : muq;fht> Ntnfht;t njw;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F
vy;iyfs; kw;Wk; kpDtq;nfhil efu rig vy;iy

Nkw;Nf : nkNlKs;s njw;F> nghunfhltj;j tlf;F fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; fpof;F> tlf;F vy;iyfs; kw;Wk; jpTygpl;ba gpuNjr
rig vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  05 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  Ntnfht;t     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : epy;gdhnfhl fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy
fpof;Nf : n`huk;gy;y tlf;F> n`huk;gy;y njw;F fpuhk mYtyu; gpupT

fspd; Nkw;F vy;iyfs;
njw;Nf : n`yfe;jd> fythd> gd;rpy;nfhl fpuhk mYtyu; gpupTfspd;

tlf;F vy;iyfs;
Nkw;Nf : kpDtq;nfhil efu rig vy;iy

123 - al;bad fpuhk mYtyu; gpupT
123/2 - Nfhgptj;j fpuhk mYtyu; gpupT
123/3 - al;bad fpof;F fpuhk mYtyu;

gpupT

112 - nkNlKs;s njw;F fpuhk mYtyu;
gpupT

124 - nghunfhltj;j tlf;F fpuhk
mYtyu; gpupT

124/1 - nghunfhltj;j njw;F fpuhk
mYtyu; gpupT

112 / 1 - epy;gdhnfhl fpuhk mYtyu;
gpupT

112/2 - epy;gdhnfhl fpof;F fpuhk
mYtyu; gpupT

112/3 - nkNlKs;s tlf;F fpuhk mYtyu;
gpupT

112/4 - epy;gdhnfhl Nkw;F fpuhk
mYtyu; gpupT

105/ 2 - k`fk fpuhk mYtyu; gpupT
105/ 3 - Muq;fht fpuhk mYtyu; gpupT
113 - Ntnfht;t njw;F fpuhk mYtyu;

gpupT
113/1 - Ntnfht;t fpof;F fpuhk mYtyu;

gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  06 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  n`huk;gy;y     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : jpTygpl;ba gpuNjr rig vy;iy
fpof;Nf : tbdhg` fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F> njw;F vy;iyfs;>

tbdhg` njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy>
td;nfGKs;s fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F> Nkw;F vy;iyfs;
kw;Wk; fkuhnfhl fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy

njw;Nf : Nguyd;j> n`yfe;jd fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F
vy;iyfs;

Nkw;Nf : k`fk>muq;fht>epy;gdhnfhl fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  07 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  tbdhg` cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  02

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : jpTygpl;ba gpuNjr rig vy;iyAk; khNghjy Nkw;F fpuhk
mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iyAk;

fpof;Nf : khNghjy njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F> njw;F vy;iyfs;>
v];]y;y fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy> nkbnfhLKy;y
fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy kw;Wk; tLKy;y fpuhk
mYtyu; gpuptpd; tlf;F> Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : njtynghy> Nguyd;j fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F
vy;iyfs;

Nkw;Nf : Flhnfhl> Nghjpgp`pLty fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F>
fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  08 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  khNghjy     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : jpTygpl;ba gpuNjr rig vy;iy
fpof;Nf : kPupfik gpuNjr rig vy;iy> ehyg` fpuhk mYtyu; gpuptpd;

Nkw;F vy;iy
njw;Nf : alfk> v];]y;y fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;
Nkw;Nf : tbdhg` njw;F> tbdhg` fpuhk mYtyu; gpupTfspd;

fpof;F vy;iyfs; kw;Wk; jpTygpl;ba gpuNjr rig vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  09 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  tLKy;y     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : khNghjy njw;F> khNghjy fpof;F> g`y tpjhdKy;y> ,`y
tpjhdKy;y fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F vy;iyfs; kw;Wk;
kPupfik gpuNjr rig vy;iy

fpof;Nf : kPupfik gpuNjr rig vy;iy
njw;Nf : ea;ty tlf;F> ty;gplKy;y> gyNght> gyNght Nkw;F fpuhk

mYtyu; gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;
Nkw;Nf : njtynghy> fkuhnfhl fpuhk mYtyu; gpupTfspd; fpof;F

vy;iyfs; kw;Wk; tbdhg` njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;
njw;F> fpof;F vy;iyfs;

105 - n`huk;gy;y njw;F fpuhk mYtyu;
gpupT

105/1 - n`huk;gy;y tlf;F fpuhk
mYtyu; gpupT

105/4 - fy;fe;j fpuhk mYtyu; gpupT
105/5 - Nghjpgp`pLty fpuhk mYtyu;

gpupT
105/6 - Flhnfhl fpuhk mYtyu; gpupT

103 - tbdhg` fpuhk mYtyu; gpupT
103/1 - tbdhg` njw;F fpuhk mYtyu;

gpupT
103/2 - td;nfGKs;s fpuhk mYtyu;

gpupT
103/3 - fkuhnfhl fpuhk mYtyu; gpupT

98 - khNghjy fpof;F fpuhk mYtyu; gpupT
98/1 - khNghjy tlf;F fpuhk mYtyu; gpupT
98/2 - khNghjy njw;F fpuhk mYtyu;

gpupT
98/3 - khNghjy Nkw;F fpuhk mYtyu;

gpupT
98/4 - ,`y tpjhdKy;y fpuhk mYtyu;

gpupT
98/5 - g`y tpjhdKy;y fpuhk mYtyu;

gpupT

99/3 - ehyg` fpuhk mYtyu; gpupT
99/4 - alfk fpuhk mYtyu; gpupT
101 - tLKy;y fpuhk mYtyu; gpupT
102 - v];]y;y fpuhk mYtyu; gpupT
102/1 - nkbnfhLKy;y fpuhk mYtyu;

gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  10 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  ea;ty     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : nkbnfhLKy;y> v];]y;y> alfk fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : kPupfik> mj;jdfy;iy gpuNjr rigfspd; vy;iyfs;
njw;Nf : mj;jdfy;iy gpuNjr rig vy;iy kw;Wk; khunghy> tPnfhl

fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;
Nkw;Nf : gyNght> tLKy;y fpuhk mYtyu; gpupTfspd; fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  11 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  khunghy     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : tLKy;y fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy> ty;gplKy;y
fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F> njw;F vy;iyfs; kw;Wk; ea;ty
Nkw;F >ea;ty fpof;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : mj;jdfy;iy gpuNjr rig vy;iy
njw;Nf : mj;jdfy;iy gpuNjr rig vy;iy kw;Wk; njhuznfhl fpof;F

fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F> tlf;F vy;iyfs;
Nkw;Nf : kj;jp nfhu] fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F> tlf;F vy;iyfs;

kw;Wk; nfhuN]> gyNght Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  12 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  nfhu]     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : njtynghy fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F> fpof;F vy;iyfs;>
tLKy;y fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy kw;Wk; gyNght
fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F> njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : tPnfhl fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy> njhuznfhl
fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F> Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : njhuznfhl tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F> tlf;F
vy;iyfs;

Nkw;Nf : ngjpahnfhl njw;F> ngjpahnfhl tlf;F fpuhk mYtyu; gpupT
fspd; fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  13 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  njtynghy     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : fkuhnfhl fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy> tLKy;y fpuhk
mYtyu; gpuptpd; njw;F> Nkw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : tLKy;y fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F> Nkw;F vy;iyfs;>
gyNght Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F> Nkw;F vy;iyfs;
kw;Wk; nfhuN] fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : njhuznfhl tlf;F> njhuznfhl Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupT
fspd; tlf;F vy;iyfs; kw;Wk; ,`y cLfk;nghy fpuhk mYtyu;
gpuptpd; fpof;F vy;iy

Nkw;Nf : ,`y cLfk;nghy fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy>
nfha;fk> fdp`pKy;y fpuhk mYtyu; gpupTfspd; fpof;F> tlf;F
vy;iyfs;> Nguyd;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

99 - ea;ty tlf;F fpuhk mYtyu; gpupT
99/1 - ea;ty Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupT
99/2 - ea;ty fpof;F fpuhk mYtyu; gpupT
100 - ty;gplKy;y fpuhk mYtyu; gpupT

127 - gyNght fpuhk mYtyu; gpupT
128 - tPnfhl fpuhk mYtyu; gpupT
129 -khunghy fpuhk mYtyu; gpupT

111 - nfhu] fpuhk mYtyu; gpupT
111/1 - nfhu] kj;jp fpuhk mYtyu; gpupT
111/2 - nfhu] fpof;F fpuhk mYtyu;

gpupT
127/1 - gyNght Nkw;F fpuhk mYtyu;

gpupT

106 - njtynghy fpuhk mYtyu; gpupT
108 - ngjpahnfhl tlf;F fpuhk mYtyu;

gpupT
108/1 - ngjpahnfhl njw;F fpuhk mYtyu;

gpupT
109 - fy;Nynfju fpuhk mYtyu; gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  14 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  cLfk;nghy     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : n`d;bk`u fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy> fdp`pKy;y
fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy kw;Wk; fy;Nynfju fpuhk
mYtyu; gpuptpd; Nkw;F> njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : ngjpahnfhl tlf;F> njhuznfhl njw;F> njhuznfhl Nkw;F
fpuhk mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : g`y cLfk;nghy fpof;F> g`y cLfk;nghy njw;F fpuhk
mYtyu; gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : nfn`y;gj;ju fpof;F> tPjpatj;j Nkw;F> tPjpatj;j fpof;F fpuhk
mYtyu; gpupTfspd; fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  15 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  fdp`pKy;y     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : Ntnfht;t fpof;F> k`fk> n`huk;gy;y njw;F> Flhnfhl>
fkuhnfhl fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : njtynghy> fy;Nynfju fpuhk mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F
vy;iyfs;

njw;Nf : nfha;fk> tPjpatj;j fpof;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F
vy;iyfs;

Nkw;Nf : khjk;kd fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy kw;Wk; fythd
fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F> fpof;F> tlf;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  16 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  khjk;kd     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : kpDtq;nfhil efu rig vy;iy kw;Wk; Ntnfht;t fpof;F fpuhk
mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy

fpof;Nf : n`yfe;jd fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy> n`d;bk`u
fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F >njw;F vy;iyfs; kw;Wk; nfha;fk
fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy

njw;Nf : ,`y cLfk;nghy fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy> g`y
cLfk;nghy Nkw;F> tPjpatj;j Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
tlf;F vy;iyfs; kw;Wk; nty;N`d fpuhk mYtyu; gpuptpd;
fpof;F> tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : Ntypa fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy kw;Wk;
kpDtq;nfhil efu rig vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  17 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  gj;jLtd     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : kpDtq;nfhil efu rig vy;iy
fpof;Nf : khjk;kd fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy kw;Wk; nty;N`d

fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F> Nkw;F vy;iyfs;
njw;Nf : cf;fy;gl Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy kw;Wk;

ahnfhlKy;y fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F> tlf;F vy;iyfs;
Nkw;Nf : ahnfhlKy;y tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F> tlf;F

vy;iyfs; nghy;tj;j fpof;F> fy;xOt fpof;F fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; fpof;F vy;iyfs;

131 - g`y cLfk;nghy tlf;F fpuhk
mYtyu; gpupT

131/3 - g`y cLfk;nghy Nkw;F fpuhk
mYtyu; gpupT

131/4 - ,`y cLfk;nghy fpuhk
mYtyu; gpupT

131/5 - nfha;fk fpuhk mYtyu; gpupT

107 - fdp`pKy;y fpuhk mYtyu; gpupT
107/1 - Nguyd;j fpuhk mYtyu; gpupT
115 - n`yfe;jd fpuhk mYtyu; gpupT
141 - n`d;bk`u fpuhk mYtyu; gpupT

114 - fythd fpuhk mYtyu; gpupT
116 - khjk;kd fpuhk mYtyu; gpupT
126 - tj;njnfju fpuhk mYtyu; gpupT
126/1 -gd;rpy;nfhl fpuhk mYtyu; gpupT
130 - tPjpatj;j fpof;F fpuhk mYtyu;

gpupT

117/1 - Ntypa fpuhk mYtyu; gpupT
117/2 - vy;yq;fy fpuhk mYtyu; gpupT
118 - gj;jLtd fpuhk mYtyu; gpupT
118/1 - gj;jLtd Nkw;F fpuhk mYtyu;

gpupT
118/2 - gj;jLtd tlf;F fpuhk mYtyu;

gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  18 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  fy;xOt cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  02

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : cd;NdUt> kj;jp al;bad> al;bad fpof;F fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; njw;F vy;iyfs; kw;Wk; kpDtq;nfhil efu rig vy;iy

fpof;Nf : kpDtq;nfhil efu rig vy;iy kw;Wk; gj;jLtd tlf;F>
gj;jLtd Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F> Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : gj;jLtd> ahnfhlKy;y tlf;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F
vy;iyfs; kw;Wk; fl;lhd gpuNjr rig vy;iy

Nkw;Nf : fl;lhd gpuNjr rig vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  19 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  ahnfhlKy;y   cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : nghy;tj;j fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy> gj;jLtd
fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F> njw;F> fpof;F vy;iyfs; kw;Wk;
Ntypa fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F> fpof;F vy;iyfs;

fpof;Nf : khjk;kd fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F >njw;F vy;iyfs; kw;Wk;
tPjpatj;j Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy

njw;Nf : nfn`y;gj;ju Nkw;F> cf;fy;gl> nejfKt tlf;F fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;> Muhr;rptj;j fpuhk mYtyu; gpuptpd;
fpof;F> tlf;F vy;iyfs;> nejfKt Nkw;F> Xghj fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : rKu;jpfk fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy kw;Wk; fl;lhd
gpuNjr rig vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  20 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  nfhLnfhl     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : fl;lhd gpuNjr rig vy;iy kw;Wk; ahnfhlKy;y njw;F fpuhk
mYtyu; gpuptpd; Nkw;F> njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : Muhr;rptj;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F> njw;F vy;iyfSk;
nejfKt tlf;F> nejfKt njw;F> rpak;gyhgpl;ba fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs; kw;Wk; kJUtpl;l fpuhk mYtyu;
gpuptpd; tlf;F> Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : fk;g`h kw;Wk; [h-vy gpuNr rig vy;iyfs;
Nkw;Nf : fl;lhd gpuNjr rig vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  21 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  nejfKt     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : nejfKt Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F> fpof;F vy;iyfs;
kw;Wk; ahnfhlKy;y njw;F> cf;fy;gl Nkw;F fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : cf;fy;gl> glnghj> khnjy;fKt Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : fk;g`h gpuNjr rig vy;iy
Nkw;Nf : nfhLnfhl 01> nfhLnfhl 02 fpuhk mYtyu; gpupTfspd; fpof;F

vy;iyfs;

120 - nghy;tj;j fpof;F fpuhk mYtyu;
gpupT

120/1 - nghy;tj;j Nkw;F fpuhk mYtyu;
gpupT

121 - fy;xOt fpuhk mYtyu; gpupT
121/1 - fy;xOt fpof;F fpuhk mYtyu;

gpupT
122/1 - fy`+nfhl fpuhk mYtyu;

gpupT

117 - nty;N`d fpuhk mYtyu; gpupT
119/2 - ahnfhlKy;y fpuhk mYtyu;

gpupT
119/3 - ahnfhlKy;y tlf;F fpuhk

mYtyu; gpupT
119/4 - ahnfhlKy;y njw;F fpuhk

mYtyu; gpupT
140/3 - cf;fy;gl Nkw;F fpuhk mYtyu;

gpupT

119 - nfhLnfhl 01 fpuhk mYtyu;
gpupT

119/1 - nfhLnfhl 02 fpuhk mYtyu;
gpupT

119/5 - Xghj fpuhk mYtyu; gpupT
119/6 - rKu;jpfk fpuhk mYtyu; gpupT
139/2 - nejfKt Nkw;F fpuhk mYtyu;

gpupT

138 - rpak;gyhgpl;ba fpuhk mYtyu;
gpupT

138/1 - kJUtpl;l fpuhk mYtyu; gpupT
139 - nejfKt njw;F fpuhk mYtyu;

gpupT
139/1 - nejfKt tlf;F fpuhk mYtyu;

gpupT
139/3 - Muhr;rptj;j fpuhk mYtyu; gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  22 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  khnjy;fKt     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : cf;fy;gl Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F> fpof;F vy;iyfs;
kw;Wk; nty;N`d fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy

fpof;Nf : nfn`y;gj;ju Nkw;F> nfn`y;gj;ju fpof;F fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; Nkw;F> njw;F vy;iyfs; kw;Wk; m];fpupty;nghy fpuhk
mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy

njw;Nf : jk;kpl;l> jk;kpl;l Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;
Nkw;Nf : fk;g`h gpuNjr rig vy;iy> rpak;gyhgpl;ba> nejfKt njw;F

fpuhk mYtyu; gpupTfspd; fpof;F vy;iyfs; kw;Wk; nejfKt tlf;F
fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F> fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  23 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  nfn`y;gj;ju     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : nty;N`d fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F> fpof;F vy;iyfs;>
khjk;kd fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy kw;Wk; tPjpatj;j
fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F> njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : g`y cLfk;nghy Nkw;F> g`y cLfk;nghy njw;F>
m];fpupty;nghy tlf;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : m];fpupty;nghy Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy>
khnjy;fKt fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F> fpof;F
vy;iyfs;

Nkw;Nf : khnjy;fKt fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy>
glnghj> cf;fy;gl fpuhk mYtyu; gpupTfspd; fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  24 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  njhk;gty     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : g`y cLfk;nghy Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy>
g`y cLfk;nghy tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F> fpof;F
vy;iyfs; kw;Wk; ,`y cLfk;nghy fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F
vy;iy

fpof;Nf : njhuznfhl Nkw;F> njhuznfhl njw;F fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : tJKy;y> m];fpupa tlf;F> m];fpupa> m];fpupty;nghy njw;F>
m];fpupty;nghy Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : nfn`y;gj;ju fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  25 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  njuznfhl     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : ngjpahnfhl njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F> fpof;F vy;iy
fs;> nfhu]> nfhu] kj;jp fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F vy;iy
fs;> nfhu] fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F> njw;F> fpof;F
vy;iyfs; kw;Wk; kj;jp nfhu] fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F
vy;iy

fpof;Nf : tPnfhl fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy kw;Wk; mj;jdfy;iy
gpuNjr rig vy;iy

njw;Nf : mj;jdfy;iy gpuNjr rig vy;iy kw;Wk; fk;g`h khefu rig
vy;iy

137 - khnjy;fKt fpof;F fpuhk
mYtyu; gpupT

137/1 - khnjy;fKt Nkw;F fpuhk
mYtyu; gpupT

137/2 - glnghj fpuhk mYtyu; gpupT
140/2 - cf;fy;gl fpuhk mYtyu; gpupT

130/1 - tPjpatj;j Nkw;F fpuhk mYtyu;
gpupT

140 - nfn`y;gj;ju fpof;F fpuhk
mYtyu; gpupT

140/1 - nfn`y;gj;ju Nkw;F fpuhk
mYtyu; gpupT

131/1 - g`y cLfk;nghy fpof;F fpuhk
mYtyu; gpupT

131/2 - g`y cLfk;nghy njw;F fpuhk
mYtyu; gpupT

132 - njhk;gty fpuhk mYtyu; gpupT
133/1 - Ngbnghy fpuhk mYtyu; gpupT
135 - m];fpupty;nghy tlf;F fpuhk

mYtyu; gpupT

110 - njhuznfhl tlf;F fpuhk mYtyu;
gpupT

110/1 - njhuznfhl fpof;F fpuhk
mYtyu; gpupT

110/2 - njhuznfhl Nkw;F fpuhk
mYtyu; gpupT

110/3 - njhuznfhl njw;F fpuhk
mYtyu; gpupT

133 - tJKy;y fpuhk mYtyu; gpupT
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Nkw;Nf : m];fpupa njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy> m];fpupa
tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F> tlf;F vy;iyfs;> njhk;gty
fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy> Ngbnghy fpuhk mYtyu;
gpuptpd; njw;F> fpof;F> tlf;F vy;iyfs; kw;Wk; g`y cLfk;nghy
fpof;F> ,`y cLfk;nghy fpuhk mYtyu; gpupTfspd; fpof;F
vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  26 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  m];fpupa     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : njhk;gty fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy kw;Wk; tJKy;y
fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy

fpof;Nf : tJKy;y fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy kw;Wk; fk;g`h
khefu rig vy;iy

njw;Nf : fk;g`h khefu rig vy;iy kw;Wk; fk;g`h gpuNjr rig vy;iy
Nkw;Nf : m];fpupty;nghy njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  27 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  m];fpupty;nghy    cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : khnjy;fKt Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy>
khnjy;fKt fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F> Nkw;F vy;iy
fs;> nfn`y;gj;ju fpof;F> m];fpupty;nghy tlf;F> njhk;gty fpuhk
mYtyu; gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : m];fpupa> m];fpupa Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F
vy;iyfs;

njw;Nf : fk;g`h gpuNjr rig vy;iy
Nkw;Nf : fk;g`h gpuNjr rig vy;iy

9-108/ 25

___________________

cs;~uhl;rp mjpfhu rigfs; Nju;jy;fs; fl;lisr; rl;lk; (262 Mk;  mj;jpahak;)

3 , gpuptpd; fPohd fl;lis

(262 Mk;  mj;jpahak;) cs;~uhl;rp mjpfhu rigfs; Nju;jy;fs; fl;lisr; rl;lj;jpd; 3 , gpuptpd; fPo; vd;dplk;
xg;gilf;fg;gl;Ls;s mjpfhuq;fspdJk;> jj;Jtq;fspdJk; gpufhuk;> ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; Fbaurpd; rdhjpgjp
ikj;jpupghy rpwpNrd Mfpa ehd;> ,f; fl;lisg;gb ,q;F fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ml;ltizapy; Fwpj;Jiuf;fg;gLk; gpuNjrq;fs;
mf; fl;lisr; rl;lj;jpd; gzpfspd; nghUl;L Nkw;gb cs;~uhl;rp mjpfhu rigapd; MSifg; gpuNjrj;jpd; tl;lhuq;fshf
mikjy; Ntz;Lnkd fl;lisapLfpd;Nwd;.

ikj;jpupghy rpwpNrd>
rdhjpgjp.

rdhjpgjp nrayfk;>
nfhOk;G - 01>
2015> Xfj;J 12.

134 - m];fpupa fpuhk mYtyu; gpupT
134/1 - m];fpupa tlf;F fpuhk mYtyu;

gpupT
134/2 - m];fpupa njw;F fpuhk mYtyu;

gpupT
134/3 - m];fpupa Nkw;F fpuhk mYtyu;

gpupT

135/1 - m];fpupty;nghy njw;F fpuhk
mYtyu; gpupT

135/2 - m];fpupty;nghy Nkw;F fpuhk
mYtyu; gpupT

136 - jk;kpl;l fpuhk mYtyu; gpupT
136/1 - jk;kpl;l Nkw;F fpuhk mYtyu;

gpupT
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ml;ltiz

,y. 02 - fk;g`h khtl;lk;
,y. 13 - mj;jdfy;y gpuNjr rig

jdp cWg;gpdu;  tl;lhuq;fspd;                    gy cWg;gpdu; vz;zpf;if   : 04            cWg;gpdu; vz;zpf;if   : 30
vz;zpf;if   : 22

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  01 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  vOthgpl;ba  cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : kpDtq;nfhil> kPupfik gpuNjr rigfspd; vy;iyfs;
fpof;Nf : kPupfik gpuNjr rig vy;iy kw;Wk; `pupgpl;ba tlf;F fpuhk

mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy
njw;Nf : `pupgpl;ba njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F >Nkw;F vy;iyfs;

tlj;ju njw;F> tlj;ju Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F
vy;iyfs; kw;Wk; kpDtq;nfhil gpuNjr rig vy;iy

Nkw;Nf : kpDtq;nfhil gpuNjr rig vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  02 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  Ntad;nfhl     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : kPupfik gpuNjr rig vy;iy
fpof;Nf : jy;f];nkhl;Nl fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy
njw;Nf : gj;jynfju> jq;tpyhd> g`y `pupgpl;ba> tlj;ju njw;F fpuhk

mYtyu; gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;
Nkw;Nf : tlj;ju> `pupgpl;ba Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; fpof;F

vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  03 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  cjk;kpl;l jy;f];nkhl;Nl     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : kPupfik gpuNjr rig vy;iy
fpof;Nf : kPupfik gpuNjr rig vy;iy kw;Wk; ̀ +Gl;baht> epl;lk;Gt fpof;F

fpuhk mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F vy;iyfs;
njw;Nf : vnfhl epl;lk;Gt> Nfhytj;j> gj;jynfju fpof;F> gj;jynfju fpuhk

mYtyu; gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;
Nkw;Nf : `pupgpl;ba fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy kw;Wk;

kPupfik gpuNjr rig vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  04 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  epl;lk;Gt cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  02

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : jy;f];nkhl;Nl fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy>
cjk;kpl;l fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F> fpof;F vy;iyfs;>
`+Gl;baht Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy> kPupfik
gpuNjr rig vy;iy> guz Ntad;nfhl fpuhk mYtyu; gpuptpd;
Nkw;F> njw;F vy;iyfs; kw;Wk; ehghnfhl> etfKt> fyy;gpl;ba
fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F vy;ifs;

fpof;Nf : vy;yf;fy Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy kw;Wk;
kh,Gy fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy

329 D - ̀ pupgpl;ba Nkw;F fpuhk
mYtyu; gpupT

332 - tlj;ju fpuhk mYtyu; gpupT
333 - vOthgpl;ba fpuhk mYtyu; gpupT
333 A - vOthgpl;ba Nkw;F fpuhk

mYtyu; gpupT

329 - ̀ pupgpl;ba tlf;F fpuhk mYtyu;
gpupT

329 A - ̀ pupgpl;ba njw;F fpuhk mYtyu;
gpupT

329 B - ̀ pupgpl;ba fpof;F fpuhk mYtyu;
gpupT

329 C - kj;jpa ̀ pupgpl;ba fpuhk mYtyu;
gpupT

328 A - jy;f];nkhl;Nl fpuhk mYtyu; gpupT
328 D - jy;f];nkhl;Nl fpof;F fpuhk

mYtyu; gpupT
328 E - jy;f];nkhNl Nkw;F fpuhk

mYtyu; gpupT
347 - cjk;kpl;l fpuhk mYtyu; gpupT
347 C - `+Gl;baht Nkw;F fpuhk

mYtyu; gpupT

347 A - ̀ +Gl;baht fpuhk mYtyu;
gpupT

347 B - Nfhytj;j fpuhk mYtyu; gpupT
348 - epl;lk;Gt tlf;F fpuhk mYtyu;

gpupT
348 A - epl;lk;Gt njw;F fpuhk mYtyu;

gpupT
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njw;Nf : ud;nghFdfk tyak; D> ud;nghFdfk tyak; C> ud;nghFdfk
tyak; B> kLNtnfju> ek;ghjYt fpof;F> ky;tj;j> jp`hup tlf;F>
jp`hup njw;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : gj;jynfju fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  05 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  guz Ntad;nfhl ehghnfhl     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : kPupfik gpuNjr rig vy;iy
fpof;Nf : kPupfik gpuNjr rig vy;iy
njw;Nf : vy;yf;fy Nkw;F> epl;lk;Gt njw;F> epl;lk;Gt tlf;F fpuhk mYtyu;

gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;
Nkw;Nf : `+Gl;baht fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  06 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  jlfKt     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : `pupgpl;ba njw;F> kj;jpa `pupgpl;ba> `pupgpl;ba fpof;F>
jy;f];nkhl;Nl> jy;f];nkhl;Nl fpof;F> cjk;kpl;l fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : Nfhytj;j> gpd;dnfhy;y fpuhk mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F
vy;iyfs;

njw;Nf :- jp`hup njw;F> fl;Lt];nfhl Nkw;F> ̀ y;fk;gpl;ba> jpupthNdfk
tlf;F> fjxOtht fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : `Pd;njdpa fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F> njw;F vy;iyfs;>
gl;bnfhl fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy kw;Wk; tlj;ju
njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F> njw;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  07 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  kfNynfhl     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : kpDtq;nfhil gpuNjr rig vy;iy kw;Wk; vOthgpl;ba Nkw;F>
vOthgpl;ba fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F vy;iyfs; kw;Wk;
tlj;ju> ̀ pupgpl;ba njw;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F> Nkw;F
vy;iyfs;

fpof;Nf : g`y ̀ pupgpl;ba> jq;tpyhd> jlfKt fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : fjxOtht> ngk;Ky;y fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;
Nkw;Nf : kpDtq;nfhil gpuNjr rig vy;iy

348 B - ek;ghjYt Nkw;F fpuhk
mYtyu; gpupT

348 C - vnfhl epl;lk;Gt fpuhk mYtyu;
gpupT

348 F - epl;lk;Gt fpof;F fpuhk mYtyu;
gpupT

348 H - n`hunfhy;yhfk fpuhk mYtyu;
gpupT

348 I - gpd;dnfhy;y fpuhk mYtyu; gpupT

343 - fyy;gpl;ba fpuhk mYtyu; gpupT
343 A - ntjfk fpuhk mYtyu; gpupT
343 B - etfKt fpuhk mYtyu; gpupT
345 - ehghnfhl fpuhk mYtyu; gpupT
346 - guz Ntad;nfhl fpuhk mYtyu;

gpupT
346 A - Nfhd;f];njdpa fpuhk mYtyu;

gpupT

327 - jlfKt fpuhk mYtyu; gpupT
327 A - jlfKt fpof;F fpuhk mYtyu;

gpupT
328 - gj;jynfju fpuhk mYtyu; gpupT
328 B - gj;jynfju fpof;F fpuhk

mYtyu; gpupT
328 C - jq;tpyhd fpuhk mYtyu; gpupT
329 E - g`y ̀ pupgpl;ba fpuhk mYtyu;

gpupT

330 - gl;bnfhl fpuhk mYtyu; gpupT
330 A - ̀ Pd;njdpa fpuhk mYtyu; gpupT
331 - kfNynfhl fpuhk mYtyu; gpupT
331 A - kfNynfhl njw;F fpuhk mYtyu;

gpupT
332 A - tlj;ju njw;F fpuhk mYtyu;

gpupT
332 B - tlj;ju Nkw;F fpuhk mYtyu;

gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  08  tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  ngk;Ky;y   cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : kpDtq;nfhil gpuNjr rig vy;iy kw;Wk; kfNynfhl njw;F>
P̀d;njdpa> jlfKt fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : jpupthNdfk tlf;F> udp];ty> rGf];jd;d fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : fk;g`h kh efu rig vy;iy
Nkw;Nf : kpDtq;nfhil gpuNjr rig vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  09 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  udp];ty     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : jlfKt fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy
fpof;Nf : fl;Lt];nfhl Nkw;F> fl;Lt];nfhl> fynfbN`d fpuhk mYtyu;

gpupTfspd; Nkw;F vy;iyfs;
njw;Nf : fk;g`h khefu rig vy;iy
Nkw;Nf : fjxOtht fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  10 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  fl;Lt];nfhl    cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  02

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : jlfKt> jlfKt fpof;F> gj;jynfju fpof;F fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : jp`hup njw;F> jp`hup fpof;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F
vy;iyfs;

njw;Nf : kq;fsjpupa> NghfKt fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;
kw;Wk; fk;g`h khefu rig vy;iy

Nkw;Nf : fk;g`h khefu rig vy;iy kw;Wk; jpupthNdfk njw;F fpuhk
mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy kw;Wk; `y;fk;gpl;ba fpuhk
mYtyu; gpuptpd; fpof;F> njw;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  11 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  jp`hup cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  02

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : gj;jynfju fpof;F> gpd;dnfhy;y fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F
vy;iyfs;

fpof;Nf : ky;tj;j> fj;njhl;l fpuhk mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F vy;iyfs;
njw;Nf : Nghnfhl> fNyhLtht> kq;fsjpupa fpuhk mYtyu; gpupTfspd;

tlf;F vy;iyfs;
Nkw;Nf : g`y jp`hup> jpupafk>fl;Lt];nfhl> fl;Lt];nfhl Nkw;F fpuhk

mYtyu; gpupTfspd; fpof;F vy;iyfs;

324 - ngk;Ky;y fpuhk mYtyu; gpupT
324 A - KlfKt fpuhk mYtyu; gpupT
325 - gpbNanfju fpuhk mYtyu; gpupT
325 A - gz;lhuglty fpuhk mYtyu;
gpupT
325 B - jhuYt fpuhk mYtyu; gpupT
326 - fjxOtht fpuhk mYtyu; gpupT

322 - ̀ y;fk;gpl;ba fpuhk mYtyu; gpupT
322 A - jpupthNdfk tlf;F fpuhk
mYtyu; gpupT
322 B - jpupthNdfk njw;F fpuhk
mYtyu; gpupT
323 - udp];ty fpuhk mYtyu; gpupT
323 A - rGf];jd;d fpuhk mYtyu; gpupT

318 A - jp`hup Nkw;F fpuhk mYtyu;
gpupT
318 B - g`y jp`hup fpuhk mYtyu;
gpupT
318 D - jp`hupafk fpuhk mYtyu; gpupT
321 - fynfbN`d fpuhk mYtyu; gpupT
321 A - fl;Lt];nfhl fpuhk mYtyu;
gpupT
321 B - fl;Lt];nfhl Nkw;F fpuhk
mYtyu; gpupT

318 - jp`hup fpof;F fpuhk mYtyu;
gpupT
318 C - jp`hup tlf;F fpuhk mYtyu;
gpupT
318 E - jp`hup njw;F fpuhk mYtyu;
gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  12 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  ky;tj;j cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  02

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : gpd;dnfhy;y> n`hunfhy;yhfk> ek;ghjYt Nkw;F> epl;lk;Gt
tlf;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F vy;iyfs; kw;Wk; epl;lk;Gt
njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F> Nkw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : ud;nghFdfk tyak; B> ud;nghFdfk tyak; A> tJgpbty fpuhk
mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : khjyhd Nkw;F> Nghnfhl fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F
vy;iyfs;

Nkw;Nf : jp`hup fpof;F> jp`hup tlf;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; fpof;F
vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  13 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  ud;nghFdfk     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : epl;lk;Gt njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy
fpof;Nf : kh,Gy fpuhk mYtyu; gputpd; Nkw;F vy;iy
njw;Nf : ty;nghy fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F> Nkw;F vy;iyfs; kw;Wk;

khjyhd tlf;F> khjyhd fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F
vy;iyfs;

Nkw;Nf : khjyhd Nkw;F> kLNtnfju fpuhk mYtyu; gpupTfspd; fpof;F
vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  14  tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  vy;yf;fy     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : fyy;gpl;ba fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy
fpof;Nf : kPupfik gpuNjr rig vy;iy
njw;Nf : tyypaj;j> `f;fy;y fpof;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F

vy;iyfs;> `f;fy;y fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F> Nkw;F
vy;iyfs; ntynfju> `+Dnghy fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
Nkw;F vy;iyfs; kw;Wk; fGuhfy;y> khjyhd tlf;F> khjyhd fpuhk
mYtyu; gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : tJgpbty> ud;nghFdfk tyak; A, ud;nghFdfk tyak; E>
ud;nghFdfk tyak; D, epl;lk;Gt njw;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  15 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  ̀ f;fy;y     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : kh,Gy> vy;yf;fy fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;
kw;Wk; kPupfik gpuNjr rig vy;iy

fpof;Nf : nfhlfk Nkw;F> nfhlfk> ngy;gpl fpuhk mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F
vy;iyfs;

njw;Nf : tJuhKy;y> `+Dnghy fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F
vy;iyfs; kw;Wk; ntynfju fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F> tlf;F>
Nkw;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : ty;nghy fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

317 - fj;njhl;l fpuhk mYtyu; gpupT
348 D - Xu;tbtj;j fpuhk mYtyu; gpupT
348 E - ky;tj;j fpuhk mYtyu; gpupT
348 G - ek;ghjYt fpof;F fpuhk mYtyu;

gpupT
348 J - Xu;tbtj;j njw;F fpuhk mYtyu;

gpupT
349 - kLNtnfju fpuhk mYtyu; gpupT
349 C - al;bad fpuhk mYtyu; gpupT

349 A - ud;nghFdfk tyak; A fpuhk
mYtyu; gpupT

349 B - ud;nghFdfk tyak; B fpuhk
mYtyu; gpupT

349 D - ud;nghFdfk tyak; C fpuhk
mYtyu; gpupT

349 E - ud;nghFdfk tyak; D fpuhk
mYtyu; gpupT

349 F - ud;nghFdfk tyak; E fpuhk
mYtyu; gpupT

350 A - tJgpbty fpuhk mYtyu; gpupT

350 - ty;nghy fpuhk mYtyu; gpupT
350 B - kh,Gy fpuhk mYtyu; gpupT
355 - vy;yf;fy fpuhk mYtyu; gpupT
355 A - vy;yf;fy Nkw;F fpuhk mYtyu;

gpupT

353 A - jpafNl fpuhk mYtyu; gpupT
353 B - tyypaj;j fpuhk mYtyu; gpupT
354 - ̀ f;fy;y fpuhk mYtyu; gpupT
354 A - ̀ f;fy;y fpof;F fpuhk mYtyu;

gpupT
362 A - ̀ hy;gd;njdpa fpuhk mYtyu;

gpupT
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189 A

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  16 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  myty     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : kPupfik gpuNjr rig vy;iy kw;Wk; Nffhiy khtl;l vy;iy
fpof;Nf : Nffhiy khtl;l vy;iy
njw;Nf : Nffhiy khtl;l vy;iy kw;Wk; epfn`bfe;j> fu];ehfy njw;F>

gy;Fk;Gu fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;
Nkw;Nf : tJuhKy;y fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F> tlf;F vy;iyfs; kw;Wk;

`hy;gd;njdpa> tyypaj;j fpuhk mYtyu; gpupTfspd; fpof;F
vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  17 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  Nghghfk     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : ngy;gpl> ntspflKy;y> fu];dhfy fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : myty njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy kw;Wk; Nffhiy
khtl;l vy;iy

njw;Nf : Nffhiy khtl;l vy;iy kw;Wk; njhk;Ng gpuNjr rig vy;iy
Nkw;Nf : ujgNy> kPtpbfk;kd fpuhk mYtyu; gpupTfspd; fpof;F vy;iyfs;>

jPdhgKDt fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F> tlf;F vy;iyfs;
kw;Wk; jPdhgKDt Nkw;F> tJuhKy;y fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  18 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  Cuhnghy     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : fGuhfy;y> gd;dpy fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;>
`+Dnghy fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F> fpof;F vy;iyfs; kw;Wk;
`hy;gd;njdpa fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy

fpof;Nf : ngy;gpl fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F> njw;F vy;iyfs;> gy;Fk;Gu
fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy> jPdhgKDt fpuhk mYtyu;
gpuptpd; njw;F> Nkw;F vy;iyfs; kw;Wk; jPdhgKDt> jPdhgKDt
Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : kPtpbfk;kd> klnfhLt Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F
vy;iyfs;

Nkw;Nf : mUg;g];] fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F> tlf;F vy;iyfs; kw;Wk;
Futyhd fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  19 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  fGuhfy;y     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : ty;nghy fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F> fpof;F vy;iyfs;>
`f;fy;y fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy> jpafNl fpuhk
mYtyu; gpuptpd; Nkw;F >njw;F vy;iyfs; kw;Wk; ̀ hy;gd;njdpa
fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy

fpof;Nf : tJuhKy;y> Cuhnghy fpuhk mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F
vy;iyfs;

njw;Nf : ehnfhl> Futyhd> f`Nlhtpl;l fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F
vy;iyfs;

Nkw;Nf : cLnfhl> khjyhd fpof;F> khjyhd tlf;F fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; fpof;F vy;iyfs;

361 - nfhlfk fpuhk mYtyu; gpupT
361 A - nfhlfk Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupT
362 - ngy;gpl fpuhk mYtyu; gpupT
363 - ntspflKy;y fpuhk mYtyu; gpupT
364 - myty tlf;F fpuhk mYtyu; gpupT
364 A - myty njw;F fpuhk mYtyu; gpupT
364 B - vjhTjfe;j fpuhk mYtyu; gpupT
365 - fu];dhfy fpuhk mYtyu; gpupT

363 A - gy;Fk;Gu fpuhk mYtyu; gpupT
365 A - epfn`bfe;j fpuhk mYtyu; gpupT
365 B - rGf];njw;Fd fpuhk mYtyu; gpupT
365 C - fu];ehfy njw;F fpuhk mYtyu;

gpupT
366 A - altf fpuhk mYtyu; gpupT
376 - Nghghfk fpuhk mYtyu; gpupT
376 A - Nghghfk fpof;F fpuhk mYtyu;

gpupT

366 - Cuhnghy fpuhk mYtyu; gpupT
366 C - tJuhKy;y fpuhk mYtyu; gpupT
367 - Nghngj;j fpuhk mYtyu; gpupT
367 A - ehnfhl fpuhk mYtyu; gpupT
367 B - Nghngj;j njw;F fpuhk mYtyu;

gpupT

352 A - fGuhfy;y fpuhk mYtyu; gpupT
352 C - ̀ +Dnghy fpuhk mYtyu; gpupT
352 E -gd;dpy fpuhk mYtyu; gpupT
353 - ntynfju fpuhk mYtyu; gpupT
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190A

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  20 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  khjyhd     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : al;bad> kLNtnfju fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;
fpof;Nf : tJgpbty> ty;nghy> fGuhfy;y fpuhk mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F

vy;iyfs;
njw;Nf : f`Nlhtpl;l> f`Nlhtpl;l Nkw;F> xnfhlnghy tlf;F fpuhk

mYtyu; gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;
NkwNf : xnfhlnghy fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy> kPty fpuhk

mYtyu; gpuptpd; fpof;F> tlf;F vy;iyfs; kw;Wk; Nghnfhl fpuhk
mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  21 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  xnfhlnghy     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : jp`hup fpof;F> fj;njhl;l> khjyhd Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupT
fspd; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : khjyhd> khjyhd fpof;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F
vy;iyfs;> cLnfhl Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F>njw;F
vy;iyfSk; f`Nlhtpl;l Nkw;F> guzfk fpof;F fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; Nkw;F vy;iyfs;> guzfk fpuhk mYtyu; gpuptpd;
tlf;F> Nkw;F vy;iyfs; kw;Wk; Utd;Gu fpuhk mYtyu; gpuptpd;
Nkw;F vy;iy

njw;Nf : yhTYgpba> fy;nghl> njklye;j fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F
vy;iyfs; kw;Wk; k`u gpuNjr rig vy;iy

Nkw;Nf : f`gpypN`d fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy> NghNdfy
fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F> tlf;F vy;iyfs; kw;Wk; fNyhLtht
fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  22 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  NghNdfy     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : fynfbN`d> jp`hup Nkw;F> g`y jp`hup> jp`hup njw;F> jp`hup
fpof;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : Nghnfhl> fpj;jk;k`u> kPty Nkw;F> xnfhlnghy> Xgj;vy;y fpuhk
mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : k`u gpuNjr rig vy;iy
Nkw;Nf : k`u gpuNjr rig vy;iy> kl;lhnfhl fpuhk mYtyu; gpuptpd;

fpof;F> tlf;F vy;iyfs; tPuFs njw;F> tPuFs fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; fpof;F vy;iyfs; kw;Wk; fk;g`h kh efu rig vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  23 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  nfh];fjty     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : fk;g`h kh efu rig vy;iy kw;Wk; NghfKt> kq;fsjpupa fpuhk
mYtyu; gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : clJj;jpupgpba fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy kw;Wk; k`u
gpuNjr rig vy;iy

njw;Nf : k`u gpuNjr rig vy;iy
Nkw;Nf : k`u gpuNjr rig vy;iy kw;Wk; fk;g`h khefu rig vy;iy

351 - cLnfhl fpuhk mYtyu; gpupT
351 A - cLnfhl Nkw;F fpuhk mYtyu;

gpupT
352 - khjyhd fpuhk mYtyu; gpupT
352 B - khjyhd fpof;F fpuhk mYtyu;

gpupT
352 D - khjyhd Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupT
352 F - khjyhd tlf;F fpuhk mYtyu;

gpupT

314 - xnfhlnghy fpuhk mYtyu; gpupT
314 A - xnfhlnghy tlf;F fpuhk

mYtyu; gpupT
315 - kPty fpuhk mYtyu; gpupT
315 A - kPty Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupT
316 - Nghnfhl fpuhk mYtyu; gpupT
316 A - fpj;jk;k`u fpuhk mYtyu; gpupT
371 - Xgj;vy;y fpuhk mYtyu; gpupT

312 - clJj;jpupgpba fpuhk mYtyu;
gpupT

312 A - f`gpypN`d fpuhk mYtyu; gpupT
313 - NghNdfy fpuhk mYtyu; gpupT
319 - fNyhLtht fpuhk mYtyu; gpupT
319 A - gpyq;fl fpuhk mYtyu; gpupT
320 - kq;fsjpupa fpuhk mYtyu; gpupT
320 A - NghfKt fpuhk mYtyu; gpupT

308 - nfh];fjty fpuhk mYtyu; gpupT
308 A - nfh];fjty tlf;F fpuhk

mYtyu; gpupT
309 - fpupfpj;jKs;s fpuhk mYtyu; gpupT
309 A - fpupfpj;jKs;s njw;F fpuhk

mYtyu; gpupT
310 - tPuFs fpuhk mYtyu; gpupT
310 A - tPuFs njw;F fpuhk mYtyu; gpupT
311 - kl;lhnfhl fpuhk mYtyu; gpupT
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191 A

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  24 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  guzfk     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : xnfhlnghy> xnfhlnghy tlf;F> f`Nlhtpl;l Nkw;F> Futyhd
fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : mUg;g];]> ty;fk;Ky;y fpuhk mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F
vy;iyfs;

njw;Nf : njhk;Ng gpuNjr rig vy;iy
Nkw;Nf : njhk;Ng> k`u gpuNjr rigfspd; vy;iyfs; kw;Wk; Xgj;vy;y fpuhk

mYtyu; gpuptpd; njw;F> fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  25 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  ty;fk;Ky;y     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : cLnfhl Nkw;F> cLnfhl> fGuhfy;y fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
njw;F vy;iyfs; kw;Wk; ehnfhl fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F>
njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : Nghngj;j> Nghngj;j njw;F> klnfhLt Nkw;F fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; Nkw;F vy;iyfs; kw;Wk; njhk;Ng gpuNjr rig vy;iy

njw;Nf : njhk;Ng gpuNjr rig vy;iy
Nkw;Nf : `g;gpl;ba fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy> Utd;Gu fpuhk

mYtyu; gpuptpd; njw;F> fpof;F vy;iyfSk; yhTYgpba> Utd;Gu
fpuhk mYtyu; gpupTfspd; fpof;F vy;iyfs;> guzfk fpof;F fpuhk
mYtyu; gpuptpd; njw;F> fpof;F vy;iyfs; kw;Wk; guzfk>
xnfhlnghy tlf;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  26 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  ujgNy     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : Nghngj;j njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F> fpof;F vy;iyfSk;
Cuhnghy> tJuhKy;y fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F
vy;iyfs; kw;Wk; gy;Fk;Gu fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F> njw;F
vy;iy

fpof;Nf : altf> Nghghfk fpof;F> Nghghfk fpuhk mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F
vy;iyfs;

njw;Nf : njhk;Ng gpuNjr rig vy;iy
Nkw;Nf : ty;fk;Ky;y> mUg;g];] fpuhk mYtyu; gpupTfspd; fpof;F

vy;iyfs;

9-108/ 26
___________________

cs;~uhl;rp mjpfhu rigfs; Nju;jy;fs; fl;lisr; rl;lk; (262 Mk;  mj;jpahak;)

3 , gpuptpd; fPohd fl;lis

(262 Mk;  mj;jpahak;) cs;~uhl;rp mjpfhu rigfs; Nju;jy;fs; fl;lisr; rl;lj;jpd; 3 , gpuptpd; fPo; vd;dplk;
xg;gilf;fg;gl;Ls;s mjpfhuq;fspdJk;> jj;Jtq;fspdJk; gpufhuk;> ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; Fbaurpd; rdhjpgjp

370 - guzfk fpuhk mYtyu; gpupT
370 A - fy;nghl fpuhk mYtyu; gpupT
370 B - Utd;Gu fpuhk mYtyu; gpupT
370 C - guzfk fpof;F fpuhk mYtyu;

gpupT
370 D - njklye;j fpuhk mYtyu; gpupT
372 - ̀ g;gpl;ba fpuhk mYtyu; gpupT
372 A - yhTYgpba fpuhk mYtyu; gpupT

368 - mUg;g];] fpuhk mYtyu; gpupT
368 A - Futyhd fpuhk mYtyu; gpupT
369 - f`Nlhtpl;l fpuhk mYtyu; gpupT
369 A - f`Nlhtpl;l Nkw;F fpuhk mYtyu;

gpupT
373 - ty;fk;Ky;y fpuhk mYtyu; gpupT

366 B - jPdhgKDt fpuhk mYtyu;
gpupT

366 D - jPdhgKDt Nkw;F fpuhk
mYtyu; gpupT

374 - ujgNy fpuhk mYtyu; gpupT
375 - klnfhLt fpuhk mYtyu; gpupT
375 A - kPtpbfk;kd fpuhk mYtyu; gpupT
375 B - klnfhLt Nkw;F fpuhk mYtyu;

gpupT
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ikj;jpupghy rpwpNrd Mfpa ehd;> ,f; fl;lisg;gb ,q;F fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ml;ltizapy; Fwpj;Jiuf;fg;gLk; gpuNjrq;fs;
mf; fl;lisr; rl;lj;jpd; gzpfspd; nghUl;L Nkw;gb cs;~uhl;rp mjpfhu rigapd; MSifg; gpuNjrj;jpd; tl;lhuq;fshf
mikjy; Ntz;Lnkd fl;lisapLfpd;Nwd;.

ikj;jpupghy rpwpNrd>
rdhjpgjp.

rdhjpgjp nrayfk;>
nfhOk;G - 01>
2015> Xfj;J 12.

ml;ltiz
,y. 02 - fk;g`h khtl;lk;
,y. 14 - fk;g`h gpuNjr rig

jdp cWg;gpdu;  tl;lhuq;fspd;                            gy cWg;gpdu; vz;zpf;if   : 00           cWg;gpdu; vz;zpf;if   : 22
vz;zpf;if   : 22

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  01 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  khnftpl     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : fl;lhd kw;Wk; kpDtq;nfhil gpuNjr rigfspd; vy;iyfs;
fpof;Nf : Nfhdf` 01 fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy
njw;Nf : kpnjy;ytpl;l fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy kw;Wk; [h- vy

gpuNjr rig vy;iy
Nkw;Nf : [h- vy gpuNjr rig vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  02 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  mfutpl;l     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : kpDtq;nfhil gpuNjr rig vy;iy
fpof;Nf : kpDtq;nfhil gpuNjr rig vy;iy> fk;g`h khefu rig vy;iy

kw;Wk; xUnjhl;l tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy

njw;Nf : xUnjhl;l tlf;F> g`y ahnfhl fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F
vy;iyfs;> uj;ky;tpl;l fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F> tlf;F
vy;iyfs;> n`hunfhy;y tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F
vy;iy> jpg;nghLnfhl fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F> tlf;F
vy;iyfs; kw;Wk; kpnjy;ytpl;l fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F
vy;iy

Nkw;Nf : ntypfl> khgpk fpuhk mYtyu; gpupTfspd; fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  03 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  jpg;nghLnfhl     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : Nfhdf` 02> ntypfl> Nfhdf` 01 fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
njw;F vy;iyfs; kw;Wk; mgd;tpl;l fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F>
njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : uj;ky;tpl;l> khfpyq;fKt fpuhk mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F
vy;iyfs;

njw;Nf : n`hunfhy;y njw;F> fy`pl;baht tlf;F fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : nghy;yj tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F> tlf;F vy;iyfs;
kw;Wk; [h- vy gpuNjr rig vy;iy

217 - khgpk fpuhk mYtyu; gpupT
217 A - ntypfl fpuhk mYtyu; gpupT
218 - khNftpl;l tlf;F fpuhk mYtyu; gpupT
218 A - khNftpl;l njw;F fpuhk mYtyu;

gpupT
219 A - Nfhdf` 02 fpuhk mYtyu; gpupT

219 - Nfhdf` 01 fpuhk mYtyu; gpupT
220 - fpupe;jptpl;l fpuhk mYtyu; gpupT
220 A - mgd;tpl;l fpuhk mYtyu; gpupT
222 A - nfh];Xtpl;l fpuhk mYtyu; gpupT
222 B - mfutpl;l fpuhk mYtyu; gpupT

208 - kpnjy;ytpl;l fpuhk mYtyu; gpupT
209 A - Flhnghy;yj fpuhk mYtyu;

gpupT
216 - n`hunfhy;y tlf;F fpuhk

mYtyu; gpupT
216 B - jpg;nghLnfhl fpuhk mYtyu;

gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  04 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  nghy;yj     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : [h- vy gpuNjr rig vy;iy kw;Wk; kpnjy;ytpl;l fpuhk mYtyu;
gpuptpd; njw;F vy;iy

fpof;Nf : Flhnghy;yj> fy`pl;baht tlf;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : GYf`nfhl fpof;F> nghy;yj njw;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd
tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : [h- vy gpuNjr rig vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  05 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  GYf`nfhl     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : nghy;yj Nkw;F> nghy;yj tlf;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F
vy;iyfs;

fpof;Nf : fy`pl;baht tlf;F> fy`pl;baht njw;F fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; Nkw;F vy;iyfs; kw;Wk; [h- vy gpuNjr rig vy;iy

njw;Nf : [h- vy gpuNjr rig vy;iy
Nkw;Nf : [h- vy gpuNjr rig vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  06 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  fy`pl;baht     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : Flhnghy;yj> jpg;nghLnfhl fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F
vy;iyfs; kw;Wk; n`hunfhy;y njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;
Nkw;F> njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : neJd> fNdKy;y tlf;F kw;Wk; fNdKy;y njw;F fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : k`u kw;Wk; [h- vy gpuNjr rigfspd; vy;iyfs;
Nkw;Nf : [h- vy gpuNjr rig vy;iy kw;Wk; GYf`nfhl fpof;F> nghy;yj

tlf;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  07 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  n`hunfhy;y     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : jpg;nghLnfhl fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy> n`hunfhy;y
tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F> njw;F vy;iyfs; kw;Wk;
khfpyq;fKt fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy

fpof;Nf : g`y ahnfhl fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy kw;Wk;
fNdKy;y njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy

njw;Nf : fNdKy;y njw;F> fy`pl;baht njw;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
tlf;F vy;iyfs; kw;Wk; fy`pl;baht fpof;F fpuhk mYtyu;
gpuptpd; fpof;F vy;iy

Nkw;Nf : fy`pl;baht fpof;F> fy`pl;baht tlf;F fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; fpof;F vy;iyfs;

209 - nghy;yj tlf;F fpuhk mYtyu;
gpupT

209 C - nghy;yj Nkw;F fpuhk mYtyu;
gpupT

209 D - Ntty; mfhu fpuhk mYtyu;
gpupT

209 B - nghy;yj njw;F fpuhk mYtyu;
gpupT

210 - GYf`nfhl fpof;F fpuhk mYtyu;
gpupT

210 A - GYf`nfhl Nkw;F fpuhk mYtyu;
gpupT

215 - fy`pl;baht tlf;F fpuhk
mYtyu; gpupT

215 A - fy`pl;baht njw;F fpuhk
mYtyu; gpupT

215 B - fy`pl;baht fpof;F fpuhk
mYtyu; gpupT

216 A - n`hunfhy;y njw;F fpuhk
mYtyu; gpupT

236 B - fNdKy;y tlf;F fpuhk mYtyu;
gpupT

236 C - neJd fpuhk mYtyu; gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  08 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  g`yahnfhl     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : mgd;tpl;l> fpupjptpl fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;
kw;Wk; nfh];Xtpl;l fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F> njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : nfh];Xtpl;l fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F> njw;F vy;iyfs; kw;Wk;
xUnjhl;l tlf;F> xUnjhl;l njw;F> ,`y ahnfhl tlf;F fpuhk
mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : ,`yahnfhl tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy kw;Wk;
khN`d fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy

Nkw;Nf : fNdKy;y njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy> neJd
fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F> tlf;F vy;iyfs;> n`hunfhy;y
njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy kw;Wk; n`hunfhy;y
tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F> tlf;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  09 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  xUnjhl;l     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : nfh];Xtpl;l fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy kw;Wk; fk;g`h
khefu rig vy;iy

fpof;Nf : KJd;nfhl 2 fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy
njw;Nf : KJd;nfhl 2 fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy> ,`y ahnfhl

tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy kw;Wk; g`y ahnfhl
fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

Nkw;Nf : g`y ahnfhl fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy kw;Wk;
nfh];Xtpl;l fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  10 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  KJd;nfhl     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : fk;g`h kh efu rig vy;iy
fpof;Nf : fk;g`h khefu rig vy;iy> nfhlnfju fpuhk mYtyu; gpuptpd;

Nkw;F vy;iy kw;Wk; uJg];ty fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F>
Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : ngYk;k`u> ,`y ahnfhl njw;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : ,`y ahnfhl tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F> tlf;F
vy;iyfs; kw;Wk; nkhunfhl 01 fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F>
fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  11 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  uJg];ty     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : fk;g`h khefu rig vy;iy kw;Wk; k`u gpuNjr rig vy;iy
fpof;Nf : k`u gpuNjr rig vy;iy
njw;Nf : neJd;fKt> fy;nyhYt fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F

vy;iyfs;
Nkw;Nf : ngYk;k`u> KJd;nfhl tlf;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; fpof;F

vy;iyfs;

221 - khfpyq;fKt fpuhk mYtyu; gpupT
221 A - uj;ky;tpl;l fpuhk mYtyu; gpupT
236 - g`y ahnfhl fpuhk mYtyu;

gpupT

233 - nkhunfhl 01 fpuhk mYtyu; gpupT
235 - xUnjhl;l tlf;F fpuhk mYtyu;

gpupT
235 A - xUnjhl;l njw;F fpuhk mYtyu;

gpupT

232 B - KJd;nfhl tlf;F fpuhk mYtyu;
gpupT

232 C - KJd;nfhl njw;F fpuhk mYtyu;
gpupT

232 D - KJd;nfhl Nkw;F fpuhk mYtyu;
gpupT

233 A - nkhunfhl 02 fpuhk mYtyu;
gpupT

232 A - nfhlnfju fpuhk mYtyu; gpupT
239 A - uJg];ty fpuhk mYtyu; gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  12 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  ngYk;k`u     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : ,`y ahnfhl tlf;F> KJd;nfhl njw;F> KJd;nfhl tlf;F fpuhk
mYtyu; gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : uJg];ty> fy;nyhYt fpuhk mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F vy;iyfs;
njw;Nf : ,`y ,Gy;nfhl tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F> fpof;F

vy;iyfs; kw;Wk; ,`y ,Gy;nfhl njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;
tlf;F vy;iy

Nkw;Nf : mKDnfhl tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy kw;Wk;
khN`d fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F> tlf;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  13 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  ,`yahnfhl     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : g`y ahnfhl fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F> fpof;F vy;iyfSk;
xUnjhl;l tlf;F> xUnjhl;l njw;F> nkhunfhl 01> nkhunfhl 02
fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : KJd;nfhl njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy kw;Wk;
,`y ahnfhl njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F> Nkw;F
vy;iyfs;

njw;Nf : mKDnfhl tlf;F> nfh];]pd;d fpof;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : fNdKy;y njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  14 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  nfh];]pd;d     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : fNdKy;y tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F> fpof;F vy;iyfs;>
neJd fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy kw;Wk; g`y ahnfhl
fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy

fpof;Nf : g`y ahnfhl> khN`d> mKDnfhl tlf;F fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : mKDnfhl njw;F> nfh];]pd;d Nkw;F 01 fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs; kw;Wk; nfh];]pd;d Nkw;F 02 fpuhk
mYtyu; gpuptpd; fpof;F> tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : k`u gpuNjr rig vy;iy> fy`pl;baht njw;F fpuhk mYtyu;
gpuptpd; njw;F> fpof;F vy;iyfs; kw;Wk; fy`pl;baht njw;F fpuhk
mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  15 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  fLthyKy;y     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : fNdKy;y njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy kw;Wk;
nfh];]pd;d fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F> njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : mKDnfhl njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy>
gufd;njdpa tlf;F 01 fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy kw;Wk;
gufd;njdpa tlf;F 02 fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F> Nkw;F
vy;iyfs;

njw;Nf : gufd;njdpa njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy kw;Wk;
k`u gpuNjr rig vy;iy

Nkw;Nf : k`u gpuNjr rig vy;iy

235 C - ,`y ahnfhl njw;F fpuhk
mYtyu; gpupT

239 - ngYk;k`u fpuhk mYtyu; gpupT

235 B - ,`y ahnfhl tlf;F fpuhk
mYtyu; gpupT

236 A - khN`d fpuhk mYtyu; gpupT

236 D - fNdKy;y njw;F fpuhk
mYtyu; gpupT

237 - nfh];]pd;d fpof;F fpuhk
mYtyu; gpupT

237 A - nfh];]pd;d Nkw;F 01 fpuhk
mYtyu; gpupT

237 B - nfh];]pd;d Nkw;F 02 fpuhk
mYtyu; gpupT

244 C - fLthyKy;y tlf;F fpuhk
mYtyu; gpupT

244 D - fLthyKy;y njw;F fpuhk
mYtyu; gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  16 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  gufd;njdpa     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : nfh];]pd;d Nkw;F 01> mKDnfhl njw;F fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : mKDnfhl njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy kw;Wk;
g`y ,Gy;nfhl Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy

njw;Nf : k`u gpuNjr rig vy;iy
Nkw;Nf : fLthyKy;y njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F> fpof;F

vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  17 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  mKDnfhl     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : nfh];]pd;d fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F> fpof;F
vy;iyfs; kw;Wk; khN`d fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy

fpof;Nf : ,`y ahnfhl njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy> ,`y
,Gy;nfhl njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy kw;Wk;
g`y ,Gy;nfhl Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F> Nkw;F
vy;iyfs;

njw;Nf : g`y ,Gy;nfhl Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F> Nkw;F
vy;iyfs; kw;Wk; gufd;njdpa tlf;F 01 fpuhk mYtyu; gpuptpd;
tlf;F vy;iy

Nkw;Nf : nfh];]pd;d Nkw;F 01 fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy kw;Wk;
nfh];]pd;d fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F> fpof;F
vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  18 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  g`y ,Gy;nfhl     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : mKDnfhl njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy
mKDnfhl tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy kw;Wk;
,`y ,Gy;nfhl njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy

fpof;Nf : vguYt tlf;F 01> vguYt tlf;F 02 fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : k`u gpuNjr rig vy;iy
Nkw;Nf : gufd;njdpa njw;F> gufd;njdpa tlf;F 01> mKDnfhl njw;F

fpuhk mYtyu; gpupTfspd; fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  19 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  ,`y ,Gy;nfhl     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : mKDnfhl tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy ,`y
ahnfhl njw;F> ngYk;k`u fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F
vy;iyfs; fy;nyhYt fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F> njw;F
vy;iyfs;

fpof;Nf : ntspNtupa tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F> njw;F vy;iyfs;
njw;Nf : ntspNtupa njw;F> vguYt tlf;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd;

tlf;F vy;iyfs;
Nkw;Nf : g`y ,Gy;nfhl njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F> tlf;F

vy;iyfs; kw;Wk; g`y ,Gy;nfhl Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;
tlf;F vy;iy

244 - gufd;njdpa njw;F fpuhk
mYtyu; gpupT

244 A - gufd;njdpa tlf;F 01 fpuhk
mYtyu; gpupT

244 B - gufd;njdpa tlf;F 02 fpuhk
mYtyu; gpupT

238 - mKDnfhl tlf;F fpuhk mYtyu;
gpupT

238 A - mKDnfhl njw;F fpuhk
mYtyu; gpupT

243 - g`y ,Gy;nfhl fpof;F fpuhk
mYtyu; gpupT

243 A - g`y ,Gy;nfhl Nkw;F fpuhk
mYtyu; gpupT

243 B - g`y ,Gy;nfhl njw;F fpuhk
mYtyu; gpupT

240 - ,`y ,Gy;nfhl tlf;F fpuhk
mYtyu; gpupT

240 A - ,`y ,Gy;nfhl njw;F fpuhk
mYtyu; gpupT

240 B -ntspNtupa Nkw;F fpuhk
mYtyu; gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  20 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  neJd;fKt     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : ngYk;k`u fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy kw;Wk; uJg];ty
fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy

fpof;Nf : k`u gpuNjr rig vy;iy
njw;Nf : k`u gpuNjr rig vy;iyAk; ntspNtupa fpof;F> ntspNtupa njw;F

fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs; ntspNtupa Nkw;F
fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

Nkw;Nf : ntspNtupa Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F> tlf;F vy;iyfs;
kw;Wk; ,`y ,Gy;nfhl tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F
vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  21 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  ntspNtupa     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : ,`y ,Gy;nfhl njw;F> ntspNtupa Nkw;F> ntspNtupa tlf;F
fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F vy;iyfs; kw;Wk; neJd;fKt
fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F> njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : k`u gpuNjr rig vy;iy
njw;Nf : vguYt njw;F 01> vguYt njw;F 02 fpuhk mYtyu; gpupTfspd;

tlf;F vy;iyfs;
Nkw;Nf : vguYt tlf;F 02 fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F> tlf;F vy;iyfs;

kw;Wk; g`y ,Gy;nfhl njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  22 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  vguYt     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : vguYt tlf;F 01 fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F> njw;F vy;iyfs;
kw;Wk; ntspNtupa njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy

fpof;Nf : k`u gpuNjr rig vy;iy
njw;Nf : k`u gpuNjr rig vy;iy
Nkw;Nf : k`u gpuNjr rig vy;iy kw;Wk; g`y ,Gy;nfhl njw;F fpuhk

mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

9-108/ 27

___________________

cs;~uhl;rp mjpfhu rigfs; Nju;jy;fs; fl;lisr; rl;lk; (262 Mk;  mj;jpahak;)

3 , gpuptpd; fPohd fl;lis

(262 Mk;  mj;jpahak;) cs;~uhl;rp mjpfhu rigfs; Nju;jy;fs; fl;lisr; rl;lj;jpd; 3 , gpuptpd; fPo; vd;dplk;
xg;gilf;fg;gl;Ls;s mjpfhuq;fspdJk;> jj;Jtq;fspdJk; gpufhuk;> ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; Fbaurpd; rdhjpgjp
ikj;jpupghy rpwpNrd Mfpa ehd;> ,f; fl;lisg;gb ,q;F fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ml;ltizapy; Fwpj;Jiuf;fg;gLk; gpuNjrq;fs;
mf; fl;lisr; rl;lj;jpd; gzpfspd; nghUl;L Nkw;gb cs;~uhl;rp mjpfhu rigapd; MSifg; gpuNjrj;jpd; tl;lhuq;fshf
mikjy; Ntz;Lnkd fl;lisapLfpd;Nwd;.

ikj;jpupghy rpwpNrd>
rdhjpgjp.

rdhjpgjp nrayfk;>
nfhOk;G - 01>
2015> Xfj;J 12.

239 B - fy;nyhYt fpuhk mYtyu; gpupT
241 - neJd;fKt fpuhk mYtyu; gpupT
241 B - ntspNtupa tlf;F fpuhk mYtyu;

gpupT

241 A -ntspNtupa fpof;F fpuhk mYtyu;
gpupT

241 C - ntspNtupa njw;F fpuhk mYtyu;
gpupT

242 - vguYt tlf;F 01 fpuhk mYtyu;
gpupT

242 A - vguYt tlf;F 02 fpuhk mYtyu;
gpupT

242 B - vguYt njw;F 01 fpuhk mYtyu;
gpupT

242 C - vguYt njw;F 02 fpuhk mYtyu;
gpupT
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ml;ltiz
,y. 02 - fk;g`h khtl;lk;
,y. 15 - [h- vy gpuNjr rig

jdp cWg;gpdu;  tl;lhuq;fspd;                          gy cWg;gpdu; vz;zpf;if   : 02                   cWg;gpdu; vz;zpf;if   : 26
vz;zpf;if   : 22

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  01  tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  jLfk     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : fl;Lehaf rPJt efu rig vy;iy kw;Wk; fl;lhd gpuNjr rig vy;iy
fpof;Nf : Flf`nghy tlf;F> Flf`nghy njw;F> Vfy FWe;Jtj;j fpuhk

mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F vy;iyfs;
njw;Nf : [h- vy efu rig vy;iy
Nkw;Nf : tj;jis gpuNjr rig vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  02 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  Flf`nghy njw;F  cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : fl;lhd gpuNjr rig vy;iy kw;Wk; fy;ytj;j fpuhk mYtyu;
gpuptpd; Nkw;F> njw;F vy;iyfs; kw;Wk; Vfy fpuhk mYtyu; gpuptpd;
njw;F vy;iy

fpof;Nf : tp\hfhtj;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy
njw;Nf : mnyf;Nrd;upahtj;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy kw;Wk;

[h- vy efu rig vy;iy
Nkw;Nf : Jnly;y tlf;F> nj`pahfhj njw;F> nj`pahfhj tlf;F fpuhk

mYtyu; gpupTfspd; fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  03 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  fy;ytj;j     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : k`tj;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy
fpof;Nf : Vfy> tp\hfhtj;j fpuhk mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F vy;iyfs;
njw;Nf : Vfy FWe;Jtj;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy
Nkw;Nf : Flf`nghy njw;F> Flf`nghy tlf;F fpuhk mYtyu; gpupT

fspd; fpof;F vy;iyfs; kw;Wk; fl;lhd gpuNjr rig vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  04 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  k`tj;j     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : fl;lhd> kpDtq;nfhil gpuNjr rigfspd; vy;iyfs; 205 B - k`tj;j fpuhk mYtyu; gpupT
fpof;Nf : kpDtq;nfhil> fk;g`h gpuNjr rigfspd; vy;iyfs;
njw;Nf : Vfy> fy;ytj;j fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;
Nkw;Nf : fl;lhd gpuNjr rig vy;iy

192 B - Jnly;y tlf;F fpuhk mYtyu;
gpupT

194 - jLfk fpuhk mYtyu; gpupT
194 A - nj`pahfhj njw;F fpuhk

mYtyu; gpupT
194 B - nj`pahfhj tlf;F fpuhk

mYtyu; gpupT

195 - Flf`nghy njw;F fpuhk
mYtyu; gpupT

196 - Flf`nghy tlf;F fpuhk mYtyu;
gpupT

205 - Vfy FWe;Jtj;j fpuhk mYtyu;
gpupT

205 A - fy;ytj;j fpuhk mYtyu; gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  05 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  Vfy  cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : k`tj;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy
fpof;Nf : fk;g`h gpuNjr rig vy;iy kw;Wk; af;fLt fpuhk mYtyu; gpuptpd;

tlf;F vy;iy
njw;Nf : af;fLt> gz;bnfhl> mnyf;Nrd;upahtj;j fpuhk mYtyu;

gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;
Nkw;Nf : Vfy FWe;Jtj;j> fy;ytj;j fpuhk mYtyu; gpupTfspd; fpof;F

vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  06 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  af;fLt    cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : tp\hfhtj;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy kw;Wk; fk;g`h
gpuNjr rig vy;iy

fpof;Nf : fk;g`h gpuNjr rig vy;iy
njw;Nf :- fk;g`h gpuNjr rig vy;iy kw;Wk; eptd;jk njw;F fpuhk mYtyu;

gpuptpd; tlf;F vy;iy
Nkw;Nf : gz;bnfhl fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F> tlf;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  07 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  gz;bnfhl     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : mnyf;Nrd;upahtj;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy>
tp\hfhtj;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy> af;fLt fpuhk
mYtyu; gpuptpd; Nkw;F> njw;F vy;iyfs; kw;Wk; eptd;jk tlf;F
fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy

fpof;Nf : fk;g`h gpuNjr rig vy;iy
njw;Nf : fk;g`h gpuNjr rig vy;iyAk; ,e;jpkpd;d> glfk tlf;F fpuhk

mYtyu; gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;
Nkw;Nf : khvypa> mnyf;Nrd;upahtj;j fpuhk mYtyu; gpupTfspd; fpof;F

vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  08 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  mnyf;Nrd;upahtj;j     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : Vfy FWe;Jtj;j> tp\hfhtj;j fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F
vy;iyfs;

fpof;Nf : gz;bnfhl fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy
njw;Nf : khvypa fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy kw;Wk; [h- vy efu

rig vy;iy
Nkw;Nf : [h- vy efu rig vy;iy

206 - Vfy fpuhk mYtyu; gpupT
206 B - tp\hfhtj;j fpuhk mYtyu; gpupT

207 - eptd;jk tlf;F fpuhk mYtyu;
gpupT

207 A - af;fLt fpuhk mYtyu; gpupT

207 B - eptd;jk njw;F fpuhk mYtyu;
gpupT

211 B - gz;bnfhl fpuhk mYtyu; gpupT

206 A - mnyf;Nrd;upahtj;j fpuhk
mYtyu; gpupT
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200A

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  09 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  khvypa     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : [h- vy efu rig vy;iy kw;Wk; mnyf;Nrd;upahtj;j fpuhk
mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy

fpof;Nf : gz;bnfhl> glfk tlf;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F
vy;iyfs;

njw;Nf : kj;jpa ̀ Gnfhl> ̀ Gnfhl Nkw;F> fe;jhd fpof;F fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : [h- vy efu rig vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  10 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  ,e;jpkpd;d     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : gz;bnfhl> eptd;jk njw;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F
vy;iyfs;

fpof;Nf : fk;g`h gpuNjr rig vy;iy
njw;Nf : nghy;gpbKfyhd fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy>

njhyN`d fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F >Nkw;F vy;iyfs; kw;Wk;
kj;jpa ̀ Gnfhl fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy

Nkw;Nf : Jk;Ngypa> khvypa fpuhk mYtyu; gpupTfspd; fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  11 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  njhyN`d     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : Jk;Ngypa> glfk tlf;F> ,e;jpkpd;d fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : nghy;gpbKfyhd fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iyAk; glfk
njw;F> ̀ Gnfhl fpof;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F >Nkw;F
vy;iyfs;

njw;Nf : Nguye;j> [arkUfk fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;
Nkw;Nf : fe;jhd fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  12 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  nghy;gpbKfyhd     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : ,e;jpkpd;d fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy kw;Wk; fk;g`h 212 A - nghy;gpbKfyhd fpuhk mYtyu;
gpuNjr rig vy;iy gpupT

fpof;Nf : Nkw;F gLtj;j> ty;nghy fpof;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
 Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : ty;nghy Nkw;F> [a=fk> `Gnfhl fpof;F fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : glfk njw;F> njhyN`d fpuhk mYtyu; gpupTfspd; fpof;F
vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  13 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  gLtj;j     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : fk;g`h gpuNjr rig vy;iy
fpof;Nf : fk;g`h> k`u gpuNjr rigfspd; vy;iyfs;
njw;Nf : ehuq;nfhlghYt fpof;F> ehuq;nfhlghYt Nkw;F> ty;nghy fpof;F

fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;
Nkw;Nf : nghy;gpbKfyhd fpuhk mYtyu; gpupTfspd; fpof;F vy;iy

190 B - khvypa fpuhk mYtyu; gpupT
190 D - Jk;Ngypa fpuhk mYtyu; gpupT

211 - glfk tlf;F fpuhk mYtyu; gpupT
211 A - ,e;jpkpd;d fpuhk mYtyu; gpupT

185 A - ̀ Gnfhl Nkw;F fpuhk mYtyu;
gpupT

185 C - kj;jpa ̀ Gnfhl fpuhk mYtyu;
gpupT

185 D - njhyN`d fpuhk mYtyu; gpupT

213 - gLtj;j Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupT
213 A - gLtj;j fpof;F fpuhk mYtyu;

gpupT
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201 A

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  14 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  ehuq;nfhl ghYt     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : gLtj;j Nkw;F> gLtj;j fpof;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F
vy;iyfs;

fpof;Nf : k`u gpuNjr rig vy;iy
njw;Nf : jGt >Njtj;j fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;
Nkw;Nf : ty;nghy fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  15 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  ty;nghy     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : nghy;gpbKfyhd> gLtj;j Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : ehuq;nfhlghYt Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy
njw;Nf : Njtj;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy
Nkw;Nf : nghbtPFk;Gu fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F> fpof;F vy;iyfs;

kw;Wk; [a = fk fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  16 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  [a=fk     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : nghy;gpbKfyhd fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy 181 A - [a=fk fpuhk mYtyu; gpupT
fpof;Nf : ty;nghy Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy kw;Wk;

nghbtPFk;Gu fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F> Nkw;F vy;iyfs;
njw;Nf : nghbtPFk;Gu fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F >Nkw;F vy;iyfs;

kw;Wk; Nguye;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy
Nkw;Nf : `Gnfhl fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F> fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  17 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  ̀ Gnfhl     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : njhyN`d fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy
fpof;Nf : nghy;gpbKfyhd fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy kw;Wk;

[a=fk fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F> Nkw;F vy;iyfs;
njw;Nf : Nguye;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy kw;Wk; `Gnfhl

Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy
Nkw;Nf : `Gnfhl Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy kw;Wk; kj;jpa

`Gnfhl fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F> fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  18 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  upyTs;s     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : [h- vy efu rig vy;iy
fpof;Nf : fe;jhd fpof;F fpuhk mYtyu; gpupT kw;Wk; fe;jhd Nkw;F fpuhk

mYtyu; gpupTfspd; tlf;F >Nkw;F vy;iyfs;
njw;Nf : c];tj;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy
Nkw;Nf : tj;jis gpuNjr rig vy;iy kw;Wk; [hvy efu rig vy;iy.

214 - ehuq;nfhlghYt Nkw;F fpuhk
mYtyu; gpupT

214 A - ehuq;nfhlghYt fpof;F fpuhk
mYtyu; gpupT

212 - ty;nghy Nkw;F fpuhk mYtyu;
gpupT

212 B - ty;nghy fpof;F fpuhk mYtyu;
gpupT

185 - glfk njw;F fpuhk mYtyu; gpupT
185 B - ̀ Gnfhl fpof;F fpuhk mYtyu;

gpupT

186 - upyTs;s fpuhk mYtyu; gpupT
187 - neJUgpba fpuhk mYtyu; gpupT
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202A

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  19 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  fe;jhd  cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : neJUgpba> upyTs;s fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F> fpof;F
vy;iyfs;> [h- vy efu rig vy;iy kw;Wk; Jk;Ngypa fpuhk mYtyu;
gpuptpd; njw;F vy;iy

fpof;Nf : `Gnfhl Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy
njw;Nf : [arkUfk> ehnfhl fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;
Nkw;Nf : tj;jis gpuNjr rig vy;iy kw;Wk; neJUgpba fpuhk mYtyu;

gpuptpd; njw;F> fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  20 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  ehnfhl cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  02

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : c];tj;j> fe;jhd Nkw;F> fe;jhd fpof;F> `Gnfhl Nkw;F fpuhk
mYtyu; gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : Nguye;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy
njw;Nf : tj;jis gpuNjr rig vy;iy
Nkw;Nf : tj;jis gpuNjr rig vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  21 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  Nguye;j     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : `Gnfhl Nkw;F> ̀ Gnfhl fpof;F> [a=fk fpuhk mYtyu; gpupT 181 D - Nguye;j fpuhk mYtyu; gpupT
fspd; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : nghbtPFk;Gu> uhfk fpuhk mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F vy;iyfs;
njw;Nf : tj;jis gpuNjr rig vy;iy
Nkw;Nf : [arkUfk fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  22 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  uhfk  cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  02

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : [a=fk fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F> fpof;F vy;iyfs; kw;Wk;
ty;nghy Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F> njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : Njtj;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F >Nkw;F vy;iyfs; kw;Wk;
nflNftj;j> uk;gpl;b fpuhk mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : tj;jis gpuNjr rig vy;iy
Nkw;Nf : tj;jis gpuNjr rig vy;iy kw;Wk; Nguye;j fpuhk mYtyu;

gpuptpd; fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  23 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  nflNftj;j     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : ty;nghy Nkw;F> ty;nghy fpof;F> ehuq;nfhlghYt Nkw;F fpuhk
mYtyu; gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : ehuq;nfhlghYt fpof;F> jGt fpuhk mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F
vy;iyfs;

njw;Nf : uk;gpl;b fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy
Nkw;Nf : uhfk> nghbtPFk;Gu fpuhk mYtyu; gpupTfspd; fpof;F vy;iyfs;

184 - fe;jhd Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupT
184 B - c];tj;j fpuhk mYtyu; gpupT
184 C - fe;jhd fpof;F fpuhk mYtyu;
gpupT

183 - ehnfhl fpuhk mYtyu; gpupT
184 A - [arkUfk fpuhk mYtyu; gpupT

181 - uhfk fpuhk mYtyu; gpupT
181 E - nghbtPFk;Gu fpuhk mYtyu; gpupT

181 B - Njtj;j fpuhk mYtyu; gpupT
181 F - nflNftj;j fpuhk mYtyu; gpupT
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203 A

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  24 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  uk;gpl;b     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : nflNftj;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F> fpof;F vy;iyfs;>
Njtj;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy kw;Wk;
ehuq;nfhlghYt fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy

fpof;Nf : k`u gpuNjr rig vy;iy
njw;Nf : k`u> tj;jis gpuNjr rigfspd; vy;iyfs;
Nkw;Nf : uhfk fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

9-108/ 28

___________________

cs;~uhl;rp mjpfhu rigfs; Nju;jy;fs; fl;lisr; rl;lk; (262 Mk;  mj;jpahak;)

3 , gpuptpd; fPohd fl;lis

(262 Mk;  mj;jpahak;) cs;~uhl;rp mjpfhu rigfs; Nju;jy;fs; fl;lisr; rl;lj;jpd; 3 , gpuptpd; fPo; vd;dplk;
xg;gilf;fg;gl;Ls;s mjpfhuq;fspdJk;> jj;Jtq;fspdJk; gpufhuk;> ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; Fbaurpd; rdhjpgjp
ikj;jpupghy rpwpNrd Mfpa ehd;> ,f; fl;lisg;gb ,q;F fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ml;ltizapy; Fwpj;Jiuf;fg;gLk; gpuNjrq;fs;
mf; fl;lisr; rl;lj;jpd; gzpfspd; nghUl;L Nkw;gb cs;~uhl;rp mjpfhu rigapd; MSifg; gpuNjrj;jpd; tl;lhuq;fshf
mikjy; Ntz;Lnkd fl;lisapLfpd;Nwd;.

ikj;jpupghy rpwpNrd>
rdhjpgjp.

rdhjpgjp nrayfk;.
nfhOk;G - 01>
2015> 08.12 Me; jpfjp>

ml;ltiz

,y. 02 - fk;g`h khtl;lk;
,y. 16 - k`u gpuNjr rig

jdp cWg;gpdu;  tl;lhuq;fspd;                           gy cWg;gpdu; vz;zpf;if  : 03               cWg;gpdu; vz;zpf;if   : 33
vz;zpf;if   : 27

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  01  tl;lhuj;jpw;F njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  gpypFj;Jt  cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : fk;g`h khefu rig vy;iy kw;Wk; mj;jdfy;iy gpuNjr rig
vy;iy

fpof;Nf : nahd;fk;Ks;s> Gj;gpl;ba tlf;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F
vy;iyfs;

njw;Nf : CUty fpof;F> CUty Nkw;F> rpTuYKs;s> k`ufk fpuhk
mYtyu; gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : fk;g`h gpuNjr rig vy;iy kw;Wk; fk;g`h khefu rig vy;iy

181 C - uk;gpl;b fpuhk mYtyu; gpupT
181 G - jGt fpuhk mYtyu; gpupT

304 - fpzpfk fpuhk mYtyu; gpupT
304 A - fpGy;nfhl fpuhk mYtyu; gpupT
305 - gpypFj;Jt fpuhk mYtyu; gpupT
306 A - gpLty;nfhl fpuhk mYtyu;

gpupT



I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21
gFjp  I : njhFjp (I) - ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; FbauR tu;j;jkhdg; gj;;jpupif - mjp tpNr\khdJ - 2015.08.21

204A

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  02  tl;lhuj;jpw;F njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  tugyhd  cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : mj;jdfy;iy gpuNjr rig vy;iy
fpof;Nf : mj;jdfy;iy> njhk;Ng gpuNjr rigfspd; vy;iyfs;
njw;Nf : njhk;Ng gpuNjr rig vy;iy kw;Wk; gNlnghy tlf;F>

khypfhnjw;Fd> g];fk;kd> Gj;gpl;ba tlf;F fpuhk mYtyu; gpupT
fspd; tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : gpypFj;Jt fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy kw;Wk;
mj;jdfy;iy gpuNjr rig vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  03  tl;lhuj;jpw;F njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  khypfhjd;d  cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : fJKy;y> tugyhd fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;
fpof;Nf : njhk;Ng gpuNjr rig vy;iy
njw;Nf : njhk;Ng gpuNjr rig vy;iy kw;Wk; tpypk;Gy tlf;F fpuhk mYtyu;

gpuptpd; tlf;F vy;iy
Nkw;Nf : Gtf;gpl;ba> ky;tJ`pbgpl;ba> g];fk;kd fpuhk mYtyu;

gpupTfspd; fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  04  tl;lhuj;jpw;F njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  ky;tJ`pbgpl;ba  cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : nahd;fk;Ks;s> fJKy;y fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F
vy;iyfs;

fpof;Nf : khypfhnjw;Fd fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F> njw;F vy;iyfs;
kw;Wk; gNlnghy> mKDFk;Gu> mKDFk;Gu njw;F fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : tpypk;Gy tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy> mukq;nfhl
tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F> fpof;F> Nkw;F vy;iyfs;
kw;Wk; mukq;nfhl> f`lhd fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F
vy;iyfs;

Nkw;Nf : CUty Nkw;F> CUty fpof;F> gpypFj;Jt fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  05  tl;lhuj;jpw;F njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  rpt;uYKs;s  cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : fk;g`h gpuNjr rig vy;iy kw;Wk; fpGy;nfhl> fpzpfk> gpypFj;Jt>
Gj;gpl;ba  tlf;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : Gj;gpl;ba  njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy
njw;Nf : f`lhd fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F >Nkw;F vy;iyfSk;

vbnfn`y;fy;y fpof;F> vbnfn`y;fy;y Nkw;F fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs; kw;Wk; fk;g`h gpuNjr rig vy;iy

Nkw;Nf : fk;g`h gpuNjr rig vy;iy

294 - tugyhd fpuhk mYtyu; gpupT
306 - nahd;fk;Ks;s fpuhk mYtyu;

gpupT
307 - fJKy;y fpuhk mYtyu; gpupT
307 A - mgf];gpba fpuhk mYtyu;

gpupT

295 - gNlnghy fpuhk mYtyu; gpupT
295 A - gNlnghy tlf;F fpuhk mYtyu;

gpupT
296 - mKDFk;Gu fpuhk mYtyu; gpupT
296 A - gsptpy fpuhk mYtyu; gpupT
296 B - mKDFk;Gu njw;F fpuhk

mYtyu; gpupT
297 A - khypfhnjw;Fd fpuhk mYtyu;

gpupT

292 A - Gtf;gpl;ba fpuhk mYtyu; gpupT
297 - ky;tJ`pbgpl;ba fpuhk mYtyu;

gpupT
298 - g];fk;kd fpuhk mYtyu; gpupT
298 A - ePyk;k`u tlf;F fpuhk mYtyu;

gpupT
298 B - ePyk;k`u njw;F fpuhk mYtyu;

gpupT
299-Gj;gpl;ba tlf;F fpuhk mYtyu;

gpupT
300 - Gj;gpl;ba njw;F fpuhk mYtyu;

gpupT

302 - CUty Nkw;F fpuhk mYtyu;
gpupT

302 A – CUty  fpof;F fpuhk mYtyu;
gpupT

303 - rpt;uYKs;s fpuhk mYtyu;
gpupT

303 A – k`ufk  fpuhk mYtyu; gpupT
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205 A

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  06  tl;lhuj;jpw;F njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  vbnfn`y;fy;y  cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : CUty Nkw;F> Gj;gpl;ba njw;F> ePyk;k`u njw;F fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : Gtf;gpl;ba> tpypk;Gy tlf;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F
vy;iyfs;

njw;Nf : tpypk;Gy njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy> N`Ndfk
fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F> Nkw;F vy;iyfs; kw;Wk; fpupfpj;j
fpof;F> fpupfpj;j tlf;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : fk;g`h gpuNjr rig vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  07  tl;lhuj;jpw;F njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  tpypk;Gy  cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : f`lhd fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy> mukq;nfhl fpuhk
mYtyu; gpuptpd; njw;F> fpof;F vy;iyfs; kw;Wk; Gtf;gpl;ba>
mKDFk;Gu njw;F> gsptpy fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F
vy;iyfs;

fpof;Nf : njhk;Ng gpuNjr rig vy;iy
njw;Nf : njhk;Ng gpuNjr rig vy;iy kw;Wk; fpupfpj;j fpof;F fpuhk mYtyu;

gpuptpd; tlf;F vy;iy
Nkw;Nf : vbnfn`y;fy;y fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  08  tl;lhuj;jpw;F njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  fpupfpj;j  cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : fk;g`h gpuNjr rig vy;iyAk; vbnfn`y;fy;y Nkw;F>
vbnfn`y;fy;y fpof;F N`Ndfk fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : njhk;Ng gpuNjr rig vy;iy
njw;Nf : m`+fk;kd> ehuq;ty njw;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F

vy;iyfs;
Nkw;Nf : ehuq;ty fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy kw;Wk;

fk;g`h gpuNjr rig vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  09  tl;lhuj;jpw;F njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  ehuq;ty  cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : fk;g`h gpuNjr rig vy;iy> fpupfpj;j tlf;F fpuhk mYtyu;
gpuptpd; njw;F vy;iy >fpupfpj;j fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F
vy;iy> fpupfpj;j Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F> njw;F
vy;iyfs; kw;Wk; njhk;Ng gpuNjr rig vy;iy

fpof;Nf : njhk;Ng gpuNjr rig vy;iy
njw;Nf : njhk;Ng> gpafk gpuNjr rig vy;iyfs;
Nkw;Nf : gpafk gpuNjr rig vy;iy kw;Wk; cLgpy njw;F> cLgpy fpof;F

fpuhk mYtyu; gpupTfspd; fpof;F vy;iyfs;

290 - vbnfn`y;fy;y fpof;F fpuhk
mYtyu; gpupT

290 A - vbnfn`y;fy;y Nkw;F fpuhk
mYtyu; gpupT

301 - mukq;nfhl fpuhk mYtyu; gpupT
301 A - f`lhd fpuhk mYtyu; gpupT
301 B - mukq;nfhl tlf;F fpuhk mYtyu;

gpupT

291 - N`Ndfk fpuhk mYtyu; gpupT
292 - tpypk;Gy tlf;F fpuhk mYtyu;

gpupT
292 B - tpypk;Gy njw;F fpuhk mYtyu;

gpupT

289 - fpupfpj;j fpof;F fpuhk mYtyu;
gpupT

289 A - fpupfpj;j Nkw;F fpuhk mYtyu;
gpupT

289 B - fpupfpj;j tlf;F fpuhk mYtyu;
gpupT

284 - ehuq;ty fpuhk mYtyu; gpupT
284 A - m`+fk;kd fpuhk mYtyu;

gpupT
284 B - ehuq;ty njw;F fpuhk mYtyu;

gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  10  tl;lhuj;jpw;F njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  cLgpy  cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : fk;g`h gpuNjr rig vy;iy
fpof;Nf : ehuq;ty> ehuq;ty njw;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F

vy;iyfs; kw;Wk; gpafk gpuNjr rig vy;iy
njw;Nf : gpafk gpuNjr rig vy;iy
Nkw;Nf : NfhdN`d fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy kw;Wk;

Ntgl fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F> fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  11  tl;lhuj;jpw;F njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  NfhdN`d fpof;F  cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : Ntgl njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy
fpof;Nf : fk;g`h gpuNjr rig vy;iy kw;Wk; cLgpy tlf;F fpuhk mYtyu;

gpuptpd; Nkw;F vy;iy
njw;Nf : gpafk gpuNjr rig vy;iy
Nkw;Nf : NfhdN`d Nkw;F> NfhdN`d tlf;F> fpupy;yty fpuhk mYtyu;

gpupTfspd; fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  12  tl;lhuj;jpw;F njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  Ntgl  cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : fk;g`h gpuNjr rig vy;iy
fpof;Nf : fk;g`h gpuNjr rig vy;iy
njw;Nf : Ntgl fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy
Nkw;Nf : fpupy;yty> fpupy;yty tlf;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; fpof;F

vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  13  tl;lhuj;jpw;F njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  fpupy;yty  cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : fk;g`h gpuNjr rig vy;iy
fpof;Nf : Ntgl Nkw;F> Ntgl njw;F> Ntgl fpof;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd;

Nkw;F vy;iyfs;
njw;Nf : NfhdN`d tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy>

fpupy;yty njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F> tlf;F vy;iyfs;
kw;Wk; uk;KJfy fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy

Nkw;Nf : #upaghYt fpof;F> #upaghYt tlf;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  14  tl;lhuj;jpw;F njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  #hpa ghYt tlf;F  cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : fk;g`h gpuNjr rig vy;iy 245 - #upaghYt tlf;F fpuhk mYtyu;
fpof;Nf : fk;g`h gpuNjr rig vy;iy kw;Wk; fpupy;yty Nkw;F fpuhk gpupT

mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy
njw;Nf : #upaghYt fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy
Nkw;Nf : k`u ENfnfhl fpof;F> nfe;jypaj;jghYt fpof;F fpuhk mYtyu;

gpupTfspd; fpof;F vy;iyfs;

285 - cLgpy tlf;F fpuhk mYtyu; gpupT
285 A - cLgpy njw;F fpuhk mYtyu;

gpupT
285 B - cLgpy fpof;F fpuhk mYtyu;

gpupT

286 - NfhdN`d fpof;F  fpuhk
mYtyu; gpupT

286 D - NfhdN`d njw;F fpuhk
mYtyu; gpupT

288 C - Ntgl fpof;F fpuhk mYtyu; gpupT

288 - Ntgl tlf;F fpuhk mYtyu; gpupT
288 A - Ntgl njw;F fpuhk mYtyu; gpupT
288 B - Ntgl Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupT

287 - fpupy;yty fpuhk mYtyu; gpupT
287 C - fpupy;yty Nkw;F fpuhk mYtyu;

gpupT
287 D - fpupy;yty tlf;F fpuhk mYtyu;

gpupT
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207 A

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  15  tl;lhuj;jpw;F njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  nfe;jypaj;jghYt fpof;F  cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : nfe;jypaj;jghYt tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy 246 - nfe;jypaj;jghYt fpof;F fpuhk
fpof;Nf : fk;g`h gpuNjr rig vy;iy kw;Wk; #upaghYt tlf;F fpuhk mYtyu; gpupT

mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy
njw;Nf : k`u ENfnfhl fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy
Nkw;Nf : jq;f`nty fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  16  tl;lhuj;jpw;F njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  nfe;jypaj;jghYt tlf;F  cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : fk;g`h gpuNjr rig vy;iy
fpof;Nf : fk;g`h gpuNjr rig vy;iy kw;Wk; nfe;jypaj;jghYt fpof;F fpuhk

mYtyu; gpuptpd; tlf;F> Nkw;F vy;iyfs;
njw;Nf : k`u ENfnfhl fpof;F> k`u ENfnfhl Nkw;F fpuhk mYtyu;

gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;
Nkw;Nf : nfe;jypaj;jghYt Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F> tlf;F

vy;iyfs; kw;Wk; [h- vy gpuNjr rig vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  17  tl;lhuj;jpw;F njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  nfe;jypaj;jghYt Nkw;F  cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : [h- vy gpuNjr rig vy;iy kw;Wk; jq;f`nty fpuhk mYtyu; 246 A - nfe;jypaj;jghYt Nkw;F fpuhk
gpuptpd; Nkw;F vy;iy mYtyu; gpupT

fpof;Nf : jq;f`nty fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy
njw;Nf : k`u ENfnfhl Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy> k`u

ENfnfhl tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F> Nkw;F vy;iyfs;
kw;Wk; neypfk fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy

Nkw;Nf : [h- vy gpuNjr rig vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  18  tl;lhuj;jpw;F njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  k`u ENfnfhl  cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : nfe;jypaj;jghYt Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F> fpof;F
vy;iyfs; kw;Wk; jq;f`nty> nfe;jypaj;jghYt fpof;F fpuhk
mYtyu; gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : #upaghYt tlf;F> #upaghYt fpof;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : ,`y fuf`Kd fpof;F> ,`y fuf`Kd tlf;F> k`u ENfnfhl
njw;F> neypfk fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : nfe;jypaj;jghYt Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F> fpof;F
vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  19  tl;lhuj;jpw;F njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  #upaghYt njw;F  cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : #upaghYt tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy
fpof;Nf : fpupy;yty Nkw;F> uk;KJfy fpuhk mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F

vy;iyfs;
njw;Nf : vy;njdpa Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy
Nkw;Nf : Gtf;ntba> ,`y fuf`Kd fpof;F> k`u ENfnfhl fpof;F fpuhk

mYtyu; gpupTfspd; fpof;F vy;iyfs;

246 B - jq;f`nty fpuhk mYtyu; gpupT
246 C - nfe;jypaj;jghYt tlf;F fpuhk
mYtyu; gpupT

247 - k`u ENfnfhl fpof;F fpuhk
mYtyu; gpupT

247 A - k`u ENfnfhl Nkw;F fpuhk
mYtyu; gpupT

247 B - k`u ENfnfhl tlf;F fpuhk
mYtyu; gpupT

245 A - #upaghYt njw;F fpuhk
mYtyu; gpupT

245 B - #upaghYt fpof;F fpuhk
mYtyu; gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  20  tl;lhuj;jpw;F njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  uk;KJfy  cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : fpupy;yty Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy kw;Wk;
fpupy;yty fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F> njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : fpupy;yty fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F> njw;F vy;iyfs;
njw;Nf : NfhdN`d tlf;F> vy;njdpa fpof;F> vy;njdpa Nkw;F fpuhk

mYtyu; gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;
Nkw;Nf : #upaghYt njw;F> #upaghYt fpof;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd;

fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  21  tl;lhuj;jpw;F njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  NfhdN`d Nkw;F  cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : fpupy;yty njw;F> fpupy;yty> Ntgl fpof;F fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : NfhdN`d fpof;F> NfhdN`d njw;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : gpafk gpuNjr rig vy;iy
Nkw;Nf : gpafk gpuNjr rig vy;iy> vy;njdpa fpof;F kw;Wk; fpupy;yty

njw;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F> fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  22  tl;lhuj;jpw;F njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  vy;njdpa  cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : #upaghYt njw;F> uk;KJfy> fpupy;yty njw;F fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : NfhdN`d tlf;F> NfhdN`d Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : NfhdN`d Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy kw;Wk;
gpafk gpuNjr rig vy;iy

Nkw;Nf : ,`y fuf`Kd njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy
kw;Wk; Gtf;ntba fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  23  tl;lhuj;jpw;F njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  ,`y fuf`Kd njw;F  cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : k`u ENfnfhl fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy

fpof;Nf : #upaghYt fpof;F> #upaghYt njw;F> vy;njdpa Nkw;F fpuhk
mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : gpafk gpuNjr rig vy;iy
Nkw;Nf : g`y fuf`Kd fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

kw;Wk; ,`y fuf`Kd tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F>
fpof;F vy;iyfs;

287 A - uk;KJfy fpuhk mYtyu; gpupT
287 B - fpupy;yty njw;F fpuhk mYtyu;

gpupT

286 A - NfhdN`d Nkw;F fpuhk mYtyu;
gpupT

286 C - NfhdN`d tlf;F fpuhk
mYtyu; gpupT

286 B - vy;njdpa Nkw;F fpuhk mYtyu;
gpupT

286 E - vy;njdpa fpof;F fpuhk mYtyu;
gpupT

248 A - ,`y fuf`Kd njw;F fpuhk
mYtyu; gpupT

248 B - ,`y fuf`Kd fpof;F fpuhk
mYtyu; gpupT

248 C - Gtf;ntba fpuhk mYtyu; gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  24  tl;lhuj;jpw;F njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  ,`y fuf`Kd tlf;F  cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : k`u ENfnfhl tlf;F> k`u ENfnfhl Nkw;F fpuhk mYtyu; 248 - ,`y fuf`Kd tlf;F fpuhk
gpupTfspd; njw;F vy;iyfs; mYtyu; gpupT

fpof;Nf : ,`y fuf`Kd fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy
njw;Nf : ,`y fuf`Kd njw;F> g`y fuf`Kd fpof;F fpuhk mYtyu;

gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;
Nkw;Nf : g`y fuf`Kd tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

kw;Wk; k`u ENfnfhl njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F> fpof;F
vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  25  tl;lhuj;jpw;F njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  neypfk  cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : [h- vy gpuNjr rig vy;iy> nfe;jypaj;jghYt Nkw;F> k`u
ENfnfhl tlf;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : ,`y fuf`Kd tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy
njw;Nf : g`y fuf`Kd fpof;F> g`y fuf`Kd Nkw;F fpuhk mYtyu;

gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;
Nkw;Nf : tj;jis> [h- vy gpuNjr rigfspd; vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  26  tl;lhuj;jpw;F njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  g`y fuf`Kd  cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : g`y fuf`Kd tlf;F> ,`y fuf`Kd tlf;F fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : ,`y fuf`Kd njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy
kw;Wk; gpafk gpuNjr rig vy;iy

njw;Nf : gpafk gpuNjr rig vy;iy kw;Wk; Nfhgptj;j fpuhk mYtyu;
gpuptpd; fpof;F vy;iy

Nkw;Nf : fpupnkbahfhu fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F> fpof;F vy;iyfs;
kw;Wk; tj;jis gpuNjr rig vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  27  tl;lhuj;jpw;F njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  jYgpba  cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  02

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : tj;jis gpuNjr rig vy;iy
fpof;Nf : g`y fuf`Kd Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy
njw;Nf : gpafk> fsdp gpuNjr rig vy;iyfs;
Nkw;Nf : ehJLt> gpd;dnkj fpuhk mYtyu; gpupTfspd; fpof;F> tlf;F

vy;iyfs; kw;Wk; gpd;dnkj Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F
vy;iy

247 C - k`u ENfnfhl njw;F fpuhk
mYtyu; gpupT

249 - g`y fuf`Kd tlf;F fpuhk
mYtyu; gpupT

249 C - neypfk fpuhk mYtyu; gpupT

249 A - g`y fuf`Kd fpof;F fpuhk
mYtyu; gpupT

249 B - g`y fuf`Kd Nkw;F fpuhk
mYtyu; gpupT

251 - fpupnkbahfhu fpuhk mYtyu;
gpupT

251 A - Nfhgptj;j fpuhk mYtyu; gpupT
252 - jYgpba fpof;F fpuhk mYtyu;

gpupT
252 A - jYgpba Nkw;F fpuhk mYtyu;

gpupT
252 B - jYgpba njw;F fpuhk mYtyu;

gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  28  tl;lhuj;jpw;F njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  ehJLt  cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  02

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : gpd;dnkj Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy
fpof;Nf : jYgpba Nkw;F> jYgpba njw;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F

vy;iyfs;
njw;Nf : fsdp gpuNjr rig vy;iy
Nkw;Nf : vNluKs;s fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  29  tl;lhuj;jpw;F njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  vNluKs;s  cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  02

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : nfhq;fpnjhl fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F> fpof;F vy;iyfs;
kw;Wk; tj;jis gpuNjr rig vy;iy

fpof;Nf : jYgpba Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy> gpd;dnkj
fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F> Nkw;F vy;iyfs;> vNluKs;s Nkw;F
fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy kw;Wk; ehJLt Nkw;F fpuhk
mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy

njw;Nf : fsdp gpuNjr rig vy;iy
Nkw;Nf : fsdp gpuNjr rig vy;iy kw;Wk; mg;Gnftj;j> nfhq;fpnjhl Nkw;F

fpuhk mYtyu; gpupTfspd; fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  30  tl;lhuj;jpw;F njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  nfhq;fpnjhl  cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : tj;jis gpuNjr rig vy;iy
fpof;Nf : gpd;dnkj Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy kw;Wk;

vNluKs;s njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F> Nkw;F vy;iyfs;
njw;Nf : vNluKs;s njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy kw;Wk;

fsdp gpuNjr rig vy;iy
Nkw;Nf : tj;jis khNghiy efu rig vy;iy

9-108/ 29

__________________

cs;~uhl;rp mjpfhu rigfs; Nju;jy;fs; fl;lisr; rl;lk; (262 Mk;  mj;jpahak;)

3 , gpuptpd; fPohd fl;lis

(262 Mk;  mj;jpahak;) cs;~uhl;rp mjpfhu rigfs; Nju;jy;fs; fl;lisr; rl;lj;jpd; 3 , gpuptpd; fPo; vd;dplk;
xg;gilf;fg;gl;Ls;s mjpfhuq;fspdJk;> jj;Jtq;fspdJk; gpufhuk;> ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; Fbaurpd; rdhjpgjp
ikj;jpupghy rpwpNrd Mfpa ehd;> ,f; fl;lisg;gb ,q;F fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ml;ltizapy; Fwpj;Jiuf;fg;gLk; gpuNjrq;fs;
mf; fl;lisr; rl;lj;jpd; gzpfspd; nghUl;L Nkw;gb cs;~uhl;rp mjpfhu rigapd; MSifg; gpuNjrj;jpd; tl;lhuq;fshf
mikjy; Ntz;Lnkd fl;lisapLfpd;Nwd;.

ikj;jpupghy rpwpNrd>
rdhjpgjp.

rdhjpgjp nrayfk;.
nfhOk;G - 01>
2015> Xfj;J 12.

253 - ehJLt fpuhk mYtyu; gpupT
253 A - ehJLt Nkw;F fpuhk mYtyu;

gpupT
255 - gpd;dnkj fpuhk mYtyu; gpupT
255 F - vNluKs;s Nkw;F fpuhk mYtyu;

gpupT

255 A - mf;gu;lTd; fpuhk mYtyu; gpupT
255 B - vNluKs;s njw;F fpuhk mYtyu;

gpupT
255 D - gpd;dnkj Nkw;F fpuhk mYtyu;

gpupT
255 E - vNluKs;s fpof;F fpuhk mYtyu;

gpupT

255 C - nfhq;fpnjhl fpuhk mYtyu; gpupT
255 G - nfhq;fpnjhl Nkw;F fpuhk mYtyu;

gpupT
255 H - mg;Gnftj;j fpuhk mYtyu; gpupT
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ml;ltiz
,y. 02 - fk;g`h khtl;lk;
,y. 17 - njhk;Ng gpuNjr rig

jdp cWg;gpdu;  tl;lhuq;fspd;                        gy cWg;gpdu; vz;zpf;if   : 00           cWg;gpdu; vz;zpf;if   : 25
vz;zpf;if   : 25

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  01 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  tJUfk     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : k`u> mj;jdfy;y gpuNjr rigfspd; vy;iyfs;
fpof;Nf : ka;ytyhd> gz;lhuehaf;fGu Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd;

Nkw;F vy;iyfs; kw;Wk; Nghf`tj;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F>
Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : uGld;tj;j> fpJyfe;j> ue;jhthd tlf;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
tlf;F vy;iyfs; kw;Wk; k`u gpuNjr rig vy;iy

Nkw;Nf : k`u gpuNjr rig vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  02 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  jpathy  cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : mj;jdfy;y gpuNjr rig vy;iy
fpof;Nf : jpgpupfk fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F> njw;F vy;iyfs;

kh`y;xOt> kpy;yNj fpuhk mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F vy;iyfs;
fpupe;jpnty fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F> Nkw;F vy;iyfs; kw;Wk;
nkj;Njfk fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy

njw;Nf : ntuYfk;gy> neJd;nfhs;s> kz;lhty tlf;F fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : ue;jhthd njw;F> uGld;tj;j> vlk;gf`tj;j> tJUfk fpuhk
mYtyu; gpupTfspd; fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  03 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  kpy;yNj     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : mj;jdfy;y gpuNjr rig vy;iy
fpof;Nf : mj;jdfy;y gpuNjr rig vy;iy >Nffhiy khtl;l vy;iy kw;Wk;

nfd;jnfhy;y> jy;f];tj;j fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F >Nkw;F
vy;iyfs;

njw;Nf : Fl;btpy> tp`huFk;Gu> clfk fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F
vy;iyfs;

Nkw;Nf : fpupe;jpnty fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy> ka;ytyhd
njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F> tlf;F vy;iyfs; kw;Wk;
ka;ytyhd fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

293 - tJUfk fpuhk mYtyu; gpupT
389 - ,e;JUfy;y fpuhk mYtyu; gpupT
389 A - fd;dpk`u fpuhk mYtyu; gpupT
389 B - NkupNyd;l; [dgja fpuhk

mYtyu; gpupT
389 C - vlk;gf`tj;j fpuhk mYtyu;

gpupT

385 A - Nghf`tj;j fpuhk mYtyu;
gpupT

388 - ka;ytyhd fpuhk mYtyu; gpupT
388 A - gz;lhuehaf;fGu fpof;F fpuhk

mYtyu; gpupT
388 B - ka;ytyhd njw;F fpuhk mYtyu;

gpupT
388 C - gz;lhuehaf;fGu Nkw;F fpuhk

mYtyu; gpupT
390 D - ms;spatj;j fpuhk mYtyu;

gpupT
391 - jpathy fpuhk mYtyu; gpupT
391 A - jpathy tlf;F fpuhk mYtyu;

gpupT

377 - gpq;fKt fpuhk mYtyu; gpupT
386 - kpy;yNj fpuhk mYtyu; gpupT
386 A - g`y kpy;yNj fpuhk mYtyu;

gpupT
386 B - ,`y kpy;yNj fpuhk mYtyu;

gpupT
387 - kh`y;xOt fpuhk mYtyu; gpupT
387 A - jpgpupfk fpuhk mYtyu; gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  04 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  clfk     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : kpy;yNj> g`y kpy;yNj fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;
kw;Wk; gpq;fKt fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F> fpof;F vy;iyfs;

fpof;Nf : Nffhiy khtl;l vy;iy
njw;Nf : clnty fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy> fpupnkbatj;j

fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F >Nkw;F vy;iyfSk; fpupthd>
nkj;Njfk tlf;F> nkj;Njfk fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F
vy;iyfs;

Nkw;Nf : fpupe;jpnty fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  05 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  kPjpupfy     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : Fl;btpy> jy;f];tj;j> nfd;jnfhy;y fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : Nffhiy khtl;l vy;iy
njw;Nf : uq;ty> ntjfk fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;
Nkw;Nf : fdp`pfk njw;F> fdp`pfk tlf;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd;

fpof;F vy;iyfs; Ntu`u fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F> tlf;F
vy;iyfs; nkj;Njfk njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy
kw;Wk; nkj;Njfk tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F> fpof;F
vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  06 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  fpupe;jpnty     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : gz;lhuehaf;fGu Nkw;F> gz;lhuehaf;fGu fpof;F> ka;ytyhd>
ka;ytyhd njw;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;
kpy;yNj> g`y kpy;yNj> clfk fpuhk mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F
vy;iyfs; kw;Wk; tp`huFk;Gu fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F
vy;iy

fpof;Nf : Fl;btpy kw;Wk; fpupthd fpuhk mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F
vy;iyfs;

njw;Nf : Ntu`u> gy;Nyfk njw;F> gy;Nyfk fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : ntuYfk;gy fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy> jpathy fpuhk
mYtyu; gpuptpd; fpof;F> tlf;F vy;iyfs;> jpathy tlf;F kw;Wk;
Nghf`tj;j fpuhk mYtyu; gpupTfspd; fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  07 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  ue;jhthd     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : fd;dpk`u> vlk;gf`tj;j fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F
vy;iyfs;

fpof;Nf : Nghf`tj;j> jpathy tlf;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F
vy;iyfs; kw;Wk; ms;spatj;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F >Nkw;F
vy;iyfs;

njw;Nf : kz;lhty tlf;F> khtj;j fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F
vy;iyfs;

Nkw;Nf : k`u gpuNjr rig vy;iy

377 A - nfd;jnfhy;y fpuhk mYtyu;
gpupT

377 B - Fl;btpy fpuhk mYtyu; gpupT
377 C - jy;f];tj;j fpuhk mYtyu; gpupT
384 - clfk fpuhk mYtyu; gpupT
384 A - tp`huFk;Gu fpuhk mYtyu;

gpupT

378 - ̀ p];nty;y fpuhk mYtyu; gpupT
378 A - fpupnkbatj;j fpuhk mYtyu;

gpupT
378 B - clnty fpuhk mYtyu; gpupT
379 - kPjpupfy fpuhk mYtyu; gpupT
379 B - tl;lty fpuhk mYtyu; gpupT
379 C - nghy;N`d fpuhk mYtyu; gpupT
382 A - fpupthd fpuhk mYtyu; gpupT

383 - nkj;Njfk fpuhk mYtyu; gpupT
383 A - nkj;Njfk tlf;F fpuhk mYtyu;

gpupT
383 B - nkj;Njfk njw;F fpuhk mYtyu;

gpupT
385 - fpupe;jpnty fpuhk mYtyu; gpupT

390 - ue;jhthd tlf;F fpuhk mYtyu;
gpupT

390 A - ue;jhthd njw;F fpuhk mYtyu;
gpupT

390 B - uGld;tj;j fpuhk mYtyu; gpupT
390 C - fpJyfe;j fpuhk mYtyu; gpupT
390 E - ghYngy;gpl fpuhk mYtyu; gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  08 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  neJd;nfhs;s     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : ghYngy;gpl> ue;jhthd njw;F> ms;spatj;j> jpathy fpuhk
mYtyu; gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : nkj;Njfk fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy
njw;Nf : gy;Nyfk fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy> mEuhnfhl fpuhk

mYtyu; gpuptpd; tlf;F> Nkw;F vy;iyfs; kw;Wk; mEuhnfhl njw;F>
kz;lhty njw;F> gJtj;j> FUe;JN`d fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : k`u gpuNjr rig vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  09 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  nggpypaty     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : ntuYfk;gy> nkj;Njfk> nkj;Njfk njw;F fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : Ntu`u> fdp`pfk tlf;F> fdp`pfk njw;F fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : jq;fy;y tlf;F> jq;fy;y fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F
vy;iyfs;> gl;bafk fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F >Nkw;F
vy;iyfs;> G{nfhl fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy> ngy;gpl
fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F> tlf;F vy;iyfs; kw;Wk; GQ;rp
kz;lhty fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy

Nkw;Nf : kz;lhty njw;F> ee;jhuhk gpNy]; fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  10 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  fdp`pfk     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : nkj;Njfk njw;F> fpupthd fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F
vy;iyfs;> tl;lty fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy kw;Wk;
kPjpupfy fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F> njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : Nffhiy khtl;l vy;iy
njw;Nf : Nffhiy khtl;l vy;iy
Nkw;Nf : cLfk fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy> jq;fy;y tlf;F fpuhk

mYtyu; gpuptpd; fpof;F> tlf;F vy;iyfs; kw;Wk; nggpypaty>
gy;Nyfk njw;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  11 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  jq;fy;y     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : nggpypaty> fdp`pfk njw;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F
vy;iyfs;

fpof;Nf : ntjfk fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy
njw;Nf : nfhOk;G khtl;l vy;iy
Nkw;Nf : G{nfhl> gl;bafk fpuhk mYtyu; gpupTfspd; fpof;F vy;iyfs;

392 A- ntuYfk;gy fpuhk mYtyu; gpupT
392 B - neJd;nfhs;s fpuhk mYtyu; gpupT
392 D - neJd;nfhs;s njw;F fpuhk

mYtyu; gpupT
394 - kz;lhty tlf;F fpuhk mYtyu;

gpupT
394 A - ee;jhuhk gpNy]; fpuhk mYtyu;

gpupT
394 B - khtj;j fpuhk mYtyu; gpupT

380 B - nggpypaty fpuhk mYtyu; gpupT
381 - gy;Nyfk fpuhk mYtyu; gpupT
381 A - ty;nghy fpuhk mYtyu; gpupT
381 B - gy;Nyfk njw;F fpuhk mYtyu;

gpupT
392 - mEuhnfhl fpuhk mYtyu; gpupT
392 C - mEuhnfhl njw;F fpuhk mYtyu;

gpupT
422 A - nkzpf;ye;j fpuhk mYtyu; gpupT

379 A - uq;ty fpuhk mYtyu; gpupT
379 D - ntjfk fpuhk mYtyu; gpupT
380 A - fdp`pfk tlf;F fpuhk mYtyu;
gpupT
380 D - fdp`pfk njw;F fpuhk mYtyu;
gpupT
382 - Ntu`u fpuhk mYtyu; gpupT

380 - jq;fy;y fpuhk mYtyu; gpupT
380 C-jq;fy;y tlf;F fpuhk mYtyu; gpupT
423 - cLfk fpuhk mYtyu; gpupT
424 -n]dRd;nfhl fpuhk mYtyu; gpupT
424 A - clfdk;ngy;y tlf;F fpuhk

mYtyu; gpupT
424 B - clfdk;ngy;y njw;F fpuhk

mYtyu; gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  12 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  G{nfhl  cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : afNg fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy> ngy;gpl fpuhk
mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy> nkzpf;ye;j fpuhk mYtyu;
gpuptpd; njw;F> fpof;F vy;iyfs; kw;Wk; nggpypaty fpuhk mYtyu;
gpuptpd; njw;F vy;iy

fpof;Nf : jq;fy;y> n]dRd;nfhl fpuhk mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F
vy;iyfs; kw;Wk; nfhOk;G khtl;l vy;iy

njw;Nf : nfhOk;G khtl;l vy;iy
Nkw;Nf : epf;fty> njNjKy;y fpuhk mYtyu; gpupTfspd; fpof;F vy;iyfs;>

gujhgfe;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy kw;Wk;
gq;fyhtj;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F> fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  13 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  ngy;gpl  cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : gJtj;j> kz;lhty njw;F> mEuhnfhl njw;F fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : nkzpf;ye;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy> G{nfhl fpuhk
mYtyu; gpuptpd; tlf;F> Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : FkhupKs;s> Xtpbfk> njNjKy;y fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : kPf`tj;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F> tlf;F vy;iyfs; kw;Wk;
t`uf fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  14 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  kz;lhty     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : k`u gpuNjr rig vy;iy> khtj;j> kz;lhty tlf;F> ee;jhuhk
gpNy]; fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : mEuhnfhl njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy> GQ;rp
kz;lhty fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F> Nkw;F vy;iyfs; kw;Wk;
kPf`tj;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy

njw;Nf : g`y YDfk> thdYtht tlf;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : GLghfy> Nfufy> ntypnfbatj;j fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  15 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  Nfufy  cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : k`u gpuNjr rig vy;iy
fpof;Nf : FUe;JN`d> t`uf> ,`y YDfk fpuhk mYtyu; gpupTfspd;

Nkw;F vy;iyfs;
njw;Nf : thdYtht tlf;F> f[+f];tj;j fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F

vy;iyfs;
Nkw;Nf : ty;muk;g fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F> tlf;F vy;iyfs; kw;Wk;

k`u gpuNjr rig vy;iy

419 - FkhupKs;s fpuhk mYtyu; gpupT
420 - Xtpbfk fpuhk mYtyu; gpupT
421 - gl;bafk fpuhk mYtyu; gpupT
422 - G{nfhl fpuhk mYtyu; gpupT

393 - ngy;gpl fpuhk mYtyu; gpupT
393 A - afNg fpuhk mYtyu; gpupT
395 A - GQ;rp kz;lhty fpuhk mYtyu;

gpupT
420 A - gq;fyhtj;j fpuhk mYtyu; gpupT
420 B - gujhgfe;j fpuhk mYtyu; gpupT

395 - kz;lhty njw;F fpuhk mYtyu;
gpupT

395 B - FUe;JN`d fpuhk mYtyu; gpupT
395 C - gJtj;j fpuhk mYtyu; gpupT
410 - ,`y YDfk fpuhk mYtyu; gpupT
410C - t`uf fpuhk mYtyu; gpupT

396 - GLghfy fpuhk mYtyu; gpupT
397 - Nfufy fpuhk mYtyu; gpupT
397 A - ehfe;jnghy fpuhk mYtyu; gpupT
397 B - guflKs;s fpuhk mYtyu; gpupT
397 C - ntypnfbatj;j fpuhk mYtyu;

gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  16 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  njkyfk     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : k`u gpuNjr rig vy;iy> Nfufy> GLghfy fpuhk mYtyu; gpupT
fspd; Nkw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : Nfufy>  GLghfy> f[+f];tj;j> kJuht fpuhk mYtyu; gpupT fspd;
Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : ngyn`y> ehkYt fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F> Nkw;F
vy;iyfs;> njfld fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy kw;Wk;
ehuk;nghy fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy

Nkw;Nf : gpafk> k`u gpuNjr rigfspd; vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  17 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  fYnfhjaht     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : gpafk gpuNjr rig vy;iy> gdd;ty fpuhk mYtyu; gpuptpd;
njw;F vy;iy> njfld fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F> Nkw;F
vy;iyfs;

fpof;Nf : fy;tynfhl> fNdnfhl> g`y njhlk;Ng fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : nkhuN`d fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F> Nkw;F vy;iyfs; kw;Wk;
g`y khgpbfk fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy

Nkw;Nf : nfhOk;G khtl;l vy;iy kw;Wk; gpafk gpuNjr rig vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  18 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  njfld     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : gdd;ty> n`Yk;k`u> vnfhl ngyn`y> ngyn`y fpuhk
mYtyu; gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : ,e;njhyKs;s fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F> njw;F vy;iyfs;
kw;Wk; njy;nfFz> ,j;jky;njdpa fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : njhk;Ng> g`y njhk;Ng fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F
vy;iyfs;

Nkw;Nf : fYnfhjaht fpof;F> ehuk;nghy fpuhk mYtyu; gpupTfspd; fpof;F
vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  19 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  ngyn`y     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : njkyfk> ty;muk;g> GLghfy> ,`y YDfk fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : g`y YDfk> fy;nghJnfhl fpuhk mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F
vy;iyfs;

njw;Nf : fpupju Nkw;F> vnfhl FUty> ,j;jky;njdpa> fNdnfhl fpuhk
mYtyu; gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : fy;tynfhl fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy> guq;nfhl fpuhk
mYtyu; gpuptpd; fpof;F> tlf;F vy;iyfs; kw;Wk; ehkYt> vnfhl
ngyn`y fpuhk mYtyu; gpupTfspd; fpof;F vy;iyfs;

398 - njkyfk fpuhk mYtyu; gpupT
398 A - ty;muk;g fpuhk mYtyu; gpupT
399 - n`Yk;k`u fpuhk mYtyu; gpupT
399 A - gdd;ty fpuhk mYtyu; gpupT
400 B - vnfhl ngyn`y fpuhk mYtyu;

gpupT

401 B - ehuk;nghy fpuhk mYtyu; gpupT
402 - fYnfhjaht fpof;F fpuhk

mYtyu; gpupT
402 A - fYnfhjaht Nkw;F fpuhk

mYtyu; gpupT
413 - ky;thd fpuhk mYtyu; gpupT

401 - njfld fpuhk mYtyu; gpupT
401 A - guq;nfhl fpuhk mYtyu; gpupT
401 C - ehkYt fpuhk mYtyu; gpupT
401 D - fy;tynfhl fpuhk mYtyu; gpupT
404 A - fNdnfhl fpuhk mYtyu; gpupT

400 - ngyn`y fpuhk mYtyu; gpupT
400 A - kJuht fpuhk mYtyu; gpupT
400 C - f[+f];tj;j fpuhk mYtyu; gpupT
404-,e;njhyKs;s fpuhk mYtyu; gpupT
404 B - njy;nfFz fpuhk mYtyu; gpupT
408 - thdYtht tlf;F fpuhk

mYtyu; gpupT
408 A - thdYtht njw;F fpuhk mYtyu;

gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  20 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  YDfk     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : ,`y YDfk> t`uf> GQ;rp kz;lhty fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : afNg> gujhgfe;j> Xtpbfk fpuhk mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F
vy;iyfs;

njw;Nf : nfhOk;G khtl;l vy;iy> fGnfhl> fpupju> fpupju Nkw;F fpuhk
mYtyu; gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : thdYtht njw;F> thdYtht tlf;F> ,`y YDfk fpuhk
mYtyu; gpupTfspd; fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  21 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  fpupju     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : thdYtht njw;F> fy;nghJnfhl fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : epf;fty fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy kw;Wk; nfhOk;G
khtl;l vy;iy

njw;Nf : jpj;jgj;ju fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F >Nkw;F vy;iyfs; kw;Wk;
rkzngj;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy

Nkw;Nf : rkzngj;j tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy> ghYfk
fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F> tlf;F vy;iyfs; kw;Wk; vnfhl
FUty fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  22 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  rkzngj;j     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : ,j;jky;njdpa> vnfhl FUty> FUty> khypj fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;> k`tytj;j fpuhk mYtyu; gpuptpd;
Nkw;F> njw;F> fpof;F vy;iyfs; kw;Wk; khypj fpof;F> fGnfhl fpuhk
mYtyu; gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : nfhOk;G khtl;l vy;iy
njw;Nf : nfhOk;G khtl;l vy;iy
Nkw;Nf : yq;rpahN`d> ghYfk Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; fpof;F

vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  23 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  ,j;jky;njdpa     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : ,e;njhyKs;s> njy;nfFz> thdYtht njw;F fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : fpupju Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy> FUty> ghYfk
fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F> Nkw;F vy;iyfs; kw;Wk;
rkzngj;j tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy

njw;Nf : nfhOk;G khtl;l vy;iy
Nkw;Nf : clkhgpl;bfk njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy>

Njftj;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F> fpof;F vy;iyfs; kw;Wk;
njhk;Ng> fNdnfhl fpuhk mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F vy;iyfs;

406 - fy;nghJnfhl fpuhk mYtyu; gpupT
406 A - njNjKy;y fpuhk mYtyu; gpupT
410 A - g`y YDfk fpuhk mYtyu;

gpupT
410 B - kPf`tj;j fpuhk mYtyu; gpupT
418 - epf;fty fpuhk mYtyu; gpupT

407 - fpupju fpuhk mYtyu; gpupT
407 A - khypj fpuhk mYtyu; gpupT
407 B - khypj fpof;F fpuhk mYtyu;

gpupT
407 C - fpupju Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupT
409 - FUty fpuhk mYtyu; gpupT
417 A - k`tytj;j fpuhk mYtyu;

gpupT
418 A - fGnfhl fpuhk mYtyu; gpupT

411 - ghYfk fpuhk mYtyu; gpupT
416 - rkzngj;j fpuhk mYtyu; gpupT
 416 A - rkzngj;j tlf;F fpuhk mYtyu;

gpupT
417 - jpj;jgj;ju fpuhk mYtyu; gpupT

405 A - ,j;jky;njdpa fpuhk mYtyu;
gpupT

409 A - vnfhl FUty fpuhk mYtyu;
gpupT

411 A - ghYfk Nkw;F fpuhk mYtyu;
gpupT

415 - nty;fk fpuhk mYtyu; gpupT
415 A - yq;rpaN`d fpuhk mYtyu;

gpupT
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217 A

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  24 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  njhk;Ng     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : fNdnfhl fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy
fpof;Nf : ,j;jky;njdpa fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy
njw;Nf : ghYfk Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy kw;Wk;

clkhgpl;bfk njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy
Nkw;Nf : clkhgpl;bfk fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy>

fpk;Gy;tpytj;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F> tlf;F vy;iyfs;
kw;Wk; nkhuN`d> fYnfhjaht fpof;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  25 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  fpk;Gy;tpytj;j     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : ky;thd fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F> fpof;F vy;iyfs;>
fYnfhjaht fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy> g`y
njhk;Ng fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy kw;Wk; Njftj;j
fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F> njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : ghYfk Nkw;F> nty;fk fpuhk mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F vy;iyfs;
njw;Nf : nfhOk;G khtl;l vy;iy
Nkw;Nf : nfhOk;G khtl;l vy;iy

9-108/ 30
___________________

cs;~uhl;rp mjpfhu rigfs; Nju;jy;fs; fl;lisr; rl;lk; (262 Mk;  mj;jpahak;)

3 , gpuptpd; fPohd fl;lis

(262 Mk;  mj;jpahak;) cs;~uhl;rp mjpfhu rigfs; Nju;jy;fs; fl;lisr; rl;lj;jpd; 3 , gpuptpd; fPo; vd;dplk;
xg;gilf;fg;gl;Ls;s mjpfhuq;fspdJk;> jj;Jtq;fspdJk; gpufhuk;> ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; Fbaurpd; rdhjpgjp
ikj;jpupghy rpwpNrd Mfpa ehd;> ,f; fl;lisg;gb ,q;F fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ml;ltizapy; Fwpj;Jiuf;fg;gLk; gpuNjrq;fs;
mf; fl;lisr; rl;lj;jpd; gzpfspd; nghUl;L Nkw;gb cs;~uhl;rp mjpfhu rigapd; MSifg; gpuNjrj;jpd; tl;lhuq;fshf
mikjy; Ntz;Lnkd fl;lisapLfpd;Nwd;.

ikj;jpupghy rpwpNrd>
rdhjpgjp nrayfk;. rdhjpgjp.
nfhOk;G - 01>
2015> Xfj;J 12.

ml;ltiz
,y. 02 - fk;g`h khtl;lk;
,y. 18 - gpafk gpuNjr rig

jdp cWg;gpdu;  tl;lhuq;fspd;                          gy cWg;gpdu; vz;zpf;if   : 00            cWg;gpdu; vz;zpf;if   : 32
vz;zpf;if   : 32

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  01 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  g`y gpad;tpy     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : k`u gpuNjr rig vy;iy
fpof;Nf : ,`y gpad;tpy tlf;F kw;Wk; kj;jpa ,`y gpad;tpy fpuhk

mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F vy;iyfs;
njw;Nf : kj;jpa khnfhy tlf;F> g`y gpad;tpy Nkw;F fpuhk mYtyu;

gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;
Nkw;Nf : fsdp> k`u gpuNjr rigfspd; vy;iyfs;

403 - g`y njhk;Ng fpuhk mYtyu;
gpupT

405 - njhk;Ng fpuhk mYtyu; gpupT
405 B - Njftj;j fpuhk mYtyu; gpupT

412-g`y khgpbfk fpuhk mYtyu; gpupT
412 A - fpk;Gy;tpytj;j fpuhk mYtyu;

gpupT
412 B - nkhuN`d fpuhk mYtyu; gpupT
414 - clkhgpl;bfk fpuhk mYtyu; gpupT
414 A - clkhgpl;bfk njw;F fpuhk

mYtyu; gpupT

268 - g`y gpad;tpy fpof;F fpuhk
mYtyu; gpupT
268 B - kj;jpa g`y gpad;tpy fpuhk
mYtyu; gpupT
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218A

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  02 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  ,`y gpad;tpy tlf;F     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : k`u gpuNjr rig vy;iy 269 - ,`y gpad;tpy tlf;F fpuhk
fpof;Nf : k`u gpuNjr rig vy;iy kw;Wk; kj;jpa ,`y gpad;tpy fpuhk mYtyu; gpupT

mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy
njw;Nf : kj;jpa ,`y gpad;tpy fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy kw;Wk;

g`y gpad;tpy fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy
Nkw;Nf : g`y gpad;tpy fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  03 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  kj;jpa ,`y gpad;tpy     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : ,`y gpad;tpy tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy
kw;Wk; k`u gpuNjr rig vy;iy

fpof;Nf : k`u gpuNjr rig vy;iy kw;Wk; khtukz;ba fpuhk mYtyu;
gpuptpd; Nkw;F vy;iy

njw;Nf : khnfhy tlf;F ,`y> kj;jpa khnfhy tlf;F fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : g`y gpad;tpy> ,`y gpad;tpy tlf;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  04  tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  khtukz;ba     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : kj;jpa ,`y gpad;tpy fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy 269 A - khtukz;ba fpuhk mYtyu;
kw;Wk; k`u gpuNjr rig vy;iy gpupT

fpof;Nf : kPf`tj;j Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy
njw;Nf : n`a;ad;JLt tlf;F> khnfhy njw;F ,`y> khnfhy tlf;F ,`y

fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;
Nkw;Nf : kj;jpa ,`y gpad;tpy fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  05 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  khnfhy tlf;F ,`y     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : kj;jpa ,`y gpad;tpy fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy 270 - khnfhy tlf;F ,`y fpuhk
fpof;Nf : khtukz;ba fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy mYtyu; gpupT
njw;Nf : khnfhy njw;F ,`y fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy
Nkw;Nf : kj;jpa khnfhy tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  06  tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  g`y gpad;tpy Nkw;F     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : kj;jpa g`y gpad;tpy> g`y gpad;tpy fpof;F fpuhk mYtyu; 268 A - g`y gpad;tpy Nkw;F fpuhk
gpupTfspd; njw;F vy;iyfs; mYtyu; gpupT

fpof;Nf : g`y gpad;tpy fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy kw;Wk;
kj;jpa khnfhy tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy

njw;Nf : kj;jpa khnfhy tlf;F> khnfhy tlf;F g`y fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : fsdp gpuNjr rig vy;iy

269 B - kj;jpa ,`y gpad;tpy fpuhk
mYtyu; gpupT
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219 A

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  07 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  khnfhy tlf;F g`y  cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : g`y gpad;tpy Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy 270 B - khnfhy tlf;F g`y fpuhk
fpof;Nf : kj;jpa khnfhy tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy mYtyu; gpupT
njw;Nf : rGf];fe;j> khnfhy njw;F g`y fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F

vy;iyfs;
Nkw;Nf : fsdp gpuNjr rig vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  08 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  kj;jpa khnfhy tlf;F     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : g`y gpad;tpy Nkw;F> g`y gpad;tpy fpof;F> kj;jpa ,`y
gpad;tpy fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : khnfhy tlf;F ,`y fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy
njw;Nf : khnfhy njw;F ,`y> rGf];fe;j fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F

vy;iyfs;
Nkw;Nf : khnfhy njw;F g`y> khnfhy tlf;F g`y fpuhk mYtyu;

gpupTfspd; fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  09  tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  khnfhy njw;F ,`y     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : khnfhy tlf;F ,`y> khtukz;ba fpuhk mYtyu; gpupTfspd; 271 - khnfhy njw;F ,`y fpuhk
njw;F vy;iyfs;     mYtyu; gpupT

fpof;Nf : n`a;ad;JLt tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy
njw;Nf : n`a;ad;JLt tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy

kw;Wk; rGf];fe;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy
Nkw;Nf : rGf];fe;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy kw;Wk; kj;jpa

khnfhy tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  10 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  n`a;ad;JLt tlf;F     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : khtukz;ba fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy 275 - n`a;ad;JLt tlf;F fpuhk
fpof;Nf : kPf`tj;j Nkw;F> rpagyhNg tlf;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; mYtyu; gpupT

Nkw;F vy;iyfs;
njw;Nf : n`a;ad;JLt fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy

kw;Wk; rGf];fe;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy
Nkw;Nf : khnfhy njw;F ,`y fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F> fpof;F

vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  11 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  rpagyhNg tlf;F     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : khtukz;ba> kPf`tj;j Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F 274 - rpagyhNg tlf;F fpuhk mYtyu;
vy;iyfs;    gpupT

fpof;Nf : kPf`tj;j fpof;F> juzfk fpuhk mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F
vy;iyfs;

njw;Nf : rpagyhNg njw;F> n`a;ad;JLt fpof;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : n`a;ad;JLt tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

270 A - kj;jpa khnfhy tlf;F fpuhk
mYtyu; gpupT
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220A

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  12  tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  kPf`tj;j     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : k`u gpuNjr rig vy;iy
fpof;Nf : fk;ky;tj;j> rpagyhNgtj;j fpuhk mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F

vy;iyfs;
njw;Nf : abN`d fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy kw;Wk; rpagyhNg

njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy
Nkw;Nf : rpagyhNg tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F> tlf;F vy;iyfs;

kw;Wk; khtukz;ba fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  13 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  rpagyhNgtj;j     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : k`u gpuNjr rig vy;iy
fpof;Nf : njy;nfhl> fe;Jnghl Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F

vy;iyfs;
njw;Nf : abN`d fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy
Nkw;Nf : juzfk> kPf`tj;j fpof;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; fpof;F

vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  14 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  njy;nfhl     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : k`u gpuNjr rig vy;iy
fpof;Nf : k`u> njhk;Ng gpuNjr rigfspd; vy;iyfs;
njw;Nf : fe;Jnghl fpof;F> fe;Jnghl Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd;

tlf;F vy;iyfs;
Nkw;Nf : fk;ky;tj;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  15 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  fe;Jnghl     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

 tlf;Nf : njy;nfhl> mFUKs;s fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;
fpof;Nf : njhk;Ng gpuNjr rig vy;iy
njw;Nf : njhk;Ng gpuNjr rig vy;iy kw;Wk; cy;̀ pbty> ty;fk Nkw;F fpuhk

mYtyu; gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;
Nkw;Nf : abN`d> rpagyhNgtj;j> fk;ky;tj;j fpuhk mYtyu; gpupTfspd;

fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  16 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  abN`d  cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : juzfk> rpagyhNgtj;j> fe;Jnghl Nkw;F fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : cy;`pbty> ty;fk fpof;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F
vy;iyfs; kw;Wk; ky;thd efu fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F> Nkw;F
vy;iyfs;

njw;Nf : ky;thd efu fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F> Nkw;F vy;iyfs;
kw;Wk; aguYt njw;F> aguYt tlf;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : gpafk tlf;F> rpagyhNg njw;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; fpof;F
vy;iyfs;

272 - kPf`tj;j fpof;F fpuhk mYtyu;
gpupT
272 A - kPf`tj;j Nkw;F fpuhk mYtyu;
gpupT
272 B - juzfk fpuhk mYtyu; gpupT

273 - fk;ky;tj;j fpuhk mYtyu; gpupT
274C - rpagyhNgtj;j fpuhk mYtyu;
gpupT

282 A - njy;nfhl fpuhk mYtyu; gpupT
283 - mFUKs;s fpuhk mYtyu; gpupT

282 - fe;Jnghl fpof;F fpuhk mYtyu;
gpupT
282 B - fe;Jnghl Nkw;F fpuhk mYtyu;
gpupT

274 B - abN`d fpuhk mYtyu; gpupT
281 A - ty;fk Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupT
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221 A

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  17 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  rpagyhNg njw;F     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : rpagyhNg tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy 274 A - rpagyhNg njw;F fpuhk mYtyu;
fpof;Nf : juzfk> abN`d> gpafk tlf;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; gpupT

Nkw;F vy;iyfs;
njw;Nf : gpafk fpof;F> gpafk Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F

vy;iyfs;
Nkw;Nf : n`a;ad;JLt njw;F> n`a;ad;JLt fpof;F fpuhk mYtyu;

gpupTfspd; fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  18 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  n`a;ad;JLt fpof;F     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : n`a;ad;JLt tlf;F> rpagyhNg tlf;F fpuhk mYtyu; 275 B - n`a;ad;JLt fpof;F fpuhk
gpupTfspd;  njw;F vy;iyfs; mYtyu; gpupT

fpof;Nf : rpagyhNg njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy
njw;Nf : gpafk Nkw;F> n`a;ad;JLt njw;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd;

tlf;F vy;iyfs;
Nkw;Nf : n`a;ad;JLt Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F> tlf;F

vy;iyfs; kw;Wk; rGf];fe;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  19 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  rGf];fe;j     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : khnfhy tlf;F g`y> kj;jpa khnfhy tlf;F> khnfhy njw;F 271 A - rGf];fe;j fpuhk mYtyu; gpupT
,`y> n`a;ad;JLt tlf;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F
vy;iyfs;

fpof;Nf : n`a;ad;JLt fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy kw;Wk;
n`a;ad;JLt Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F> Nkw;F
vy;iyfs;

njw;Nf : khgpk Nkw;F> gl;btpy tlf;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F
vy;iyfs; kw;Wk; kj;jpa Nfhdty fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F
vy;iy

Nkw;Nf : Nfhdty fpof;F> khnfhy njw;F g`y fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  20 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  Nfhdty fpof;F     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : khnfhy tlf;F g`y> kj;jpa khnfhy tlf;F fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : rGf];fe;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy
njw;Nf : kj;jpa Nfhdty fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy
Nkw;Nf : gKZtpy fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy kw;Wk; fsdp

gpuNjr rig vy;iy

271 B - khnfhy njw;F g`y fpuhk
mYtyu; gpupT
277 - Nfhdty fpof;F fpuhk mYtyu;
gpupT
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222A

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :-21 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  gKZtpy     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : fsdp gpuNjr rig vy;iy
fpof;Nf : khnfhy njw;F g`y> Nfhdty fpof;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd;

Nkw;F vy;iyfs;
njw;Nf : kj;jpa Nfhdty> Nfhdty Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F

vy;iyfs;
Nkw;Nf : fsdp gpuNjr rig vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  22 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  Nfhdty Nkw;F     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : fy;Vjz;l fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy 277 A - Nfhdty Nkw;F fpuhk mYtyu;
fpof;Nf : kj;jpa Nfhdty> jy;tj;j fpuhk mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F gpupT

vy;iyfs;
njw;Nf : nfhOk;G khtl;l vy;iy
Nkw;Nf : fsdp gpuNjr rig vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  23 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  kj;jpa Nfhdty     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : fy;Vjz;l fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy> gKZtpy>
Nfhdty fpof;F> rGf];fe;j fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F
vy;iyfs;

fpof;Nf : gl;btpy tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy
njw;Nf : nghy;Nyfy> jy;tj;j fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;
Nkw;Nf : Nfhdty Nkw;F> fy;Vjz;l fpuhk mYtyu; gpupTfspd; fpof;F

vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  24 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  nghy;Nyfy     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : kj;jpa Nfhdty> gl;btpy tlf;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F
vy;iyfs;

fpof;Nf : gl;btpy njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy
njw;Nf : nfhOk;G khtl;l vy;iy
Nkw;Nf : nfhOk;G khtl;l vy;iy kw;Wk; Nfhdty Nkw;F fpuhk mYtyu;

gpuptpd; fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  25 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  gl;btpy     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : rGf];fe;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy
fpof;Nf : khgpk Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy
njw;Nf : nfhOk;G khtl;l vy;iy
Nkw;Nf : nghy;Nyfy> kj;jpa Nfhdty fpuhk mYtyu; gpupTfspd; fpof;F

vy;iyfs;

265 - gKZtpy fpuhk mYtyu; gpupT
265 A - fy;Vjz;l fpuhk mYtyu; gpupT

277 B - kj;jpa Nfhdty fpuhk mYtyu;
gpupT

278 - jy;tj;j fpuhk mYtyu; gpupT
278 A - nghy;Nyfy fpuhk mYtyu; gpupT

279 - gl;btpy tlf;F fpuhk mYtyu;
gpupT

279 A - gl;btpy njw;F fpuhk mYtyu;
gpupT
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223 A

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  26 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  khgpk  cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : rGf];fe;j> n`a;ad;JLt Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F
vy;iyfs; kw;Wk; n`a;ad;JLt njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;
Nkw;F vy;iy

fpof;Nf : n`a;ad;JLt njw;F> gpafk njw;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : nfhOk;G khtl;l vy;iy
Nkw;Nf : gl;btpy njw;F> gl;btpy tlf;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; fpof;F

vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  27 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  n`a;ad;JLt  cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : n`a;ad;JLt fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F> njw;F
vy;iyfs;

fpof;Nf : rpagyhNg njw;F> gpafk Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F
vy;iyfs;

njw;Nf : gpafk njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy
Nkw;Nf : khgpk fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F> tlf;F vy;iyfs;>

khgpk Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy kw;Wk; rGf];fe;j
fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  28 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  gpafk njd;Nkw;F     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : n`a;ad;JLt njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F> fpof;F
vy;iyfs;> n`a;ad;JLt fpof;F> rpagyhNg njw;F fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : gpafk fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy kw;Wk; nfhOk;G
khtl;l vy;iy

njw;Nf : nfhOk;G khtl;l vy;iy
Nkw;Nf : khgpk fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  29 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  gpafk tlfpof;F     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : rpagyhNg njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy kw;Wk;
abN`d fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy

fpof;Nf : ty;fk Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy kw;Wk; aguYt
tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F> Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : nfhOk;G khtl;l vy;iy
Nkw;Nf : gpafk njw;F> gpafk Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; fpof;F

vy;iyfs; kw;Wk; rpagyhNg njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F>
fpof;F vy;iyfs;

276 - khgpk fpof;F fpuhk mYtyu; gpupT
276 A - khgpk Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupT

275 A - n`a;ad;JLt njw;F fpuhk
mYtyu; gpupT

275 C - n`a;ad;JLt Nkw;F fpuhk
mYtyu; gpupT

280 C - gpafk njw;F fpuhk mYtyu; gpupT
280 D - gpafk Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupT

280 - gpafk tlf;F fpuhk mYtyu; gpupT
280 B - gpafk fpof;F fpuhk mYtyu; gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  30 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  aguYt    cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : gpafk tlf;F> ty;fk Nkw;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F
vy;iyfs;

fpof;Nf : ky;thd efu fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy
njw;Nf : nfhOk;G khtl;l vy;iy
Nkw;Nf : gpafk fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  31 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  ky;thd  cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : ty;fk Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F> fpof;F vy;iyfs; 281 C - ky;thd efu fpuhk mYtyu;
kw;Wk; ty;fk fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy gpupT

fpof;Nf : ty;fk fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy
njw;Nf : njhk;Ng gpuNjr rig vy;iy kw;Wk; nfhOk;G khtl;l vy;iy
Nkw;Nf : aguYt njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy> ty;fk Nkw;F

fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F> fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  32 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  ty;fk fpof;F  cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : fe;Jnghl Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy kw;Wk;
njhk;Ng gpuNjr rig vy;iy

fpof;Nf : njhk;Ng gpuNjr rig vy;iy
njw;Nf : njhk;Ng gpuNjr rig vy;iy
Nkw;Nf : ky;thd efu fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F> tlf;F vy;iyfs;

kw;Wk; ty;fk Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

9-108/ 31
___________________

cs;~uhl;rp mjpfhu rigfs; Nju;jy;fs; fl;lisr; rl;lk; (262 Mk;  mj;jpahak;)

3 , gpuptpd; fPohd fl;lis

(262 Mk;  mj;jpahak;) cs;~uhl;rp mjpfhu rigfs; Nju;jy;fs; fl;lisr; rl;lj;jpd; 3 , gpuptpd; fPo; vd;dplk;
xg;gilf;fg;gl;Ls;s mjpfhuq;fspdJk;> jj;Jtq;fspdJk; gpufhuk;> ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; Fbaurpd; rdhjpgjp
ikj;jpupghy rpwpNrd Mfpa ehd;> ,f; fl;lisg;gb ,q;F fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ml;ltizapy; Fwpj;Jiuf;fg;gLk; gpuNjrq;fs;
mf; fl;lisr; rl;lj;jpd; gzpfspd; nghUl;L Nkw;gb cs;~uhl;rp mjpfhu rigapd; MSifg; gpuNjrj;jpd; tl;lhuq;fshf
mikjy; Ntz;Lnkd fl;lisapLfpd;Nwd;.

ikj;jpupghy rpwpNrd>
rdhjpgjp.

rdhjpgjp nrayfk;>
nfhOk;G - 01>
2015> Xfj;J 12.

280 A - aguYt tlf;F fpuhk mYtyu;
gpupT

280 E - aguYt njw;F fpuhk mYtyu;
gpupT

281 - ty;fk fpof;F fpuhk mYtyu; gpupT
281 B - cy;̀ pbty fpuhk mYtyu; gpupT
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225 A

ml;ltiz
,y. 02 - fk;g`h khtl;lk;
,y. 19 - fsdp gpuNjr rig

jdp cWg;gpdu;  tl;lhuq;fspd;                    gy cWg;gpdu; vz;zpf;if   : 01        cWg;gpdu; vz;zpf;if   : 24
vz;zpf;if   : 22

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  01 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  `+Dgpba tlf;F    cWg;gpdu; vz;zpf;if   :  02

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : tj;jiy khNghiy efu rig vy;iy kw;Wk; k`u gpuNjr rig
vy;iy

fpof;Nf : k`u gpuNjr rig vy;iy kw;Wk; ehN`d> ̀ +Dgpba fpof;F fpuhk
mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : jpg;gpbnfhl> tzthry fpof;F> tzthry Nkw;F fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : tj;jiy khNghiy efu rig vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  02 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  ehN`d     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : k`u gpuNjr rig vy;iy 256 C - ehN`d fpuhk mYtyu; gpupT
fpof;Nf : k`u gpuNjr rig vy;iy kw;Wk; <upatba fpuhk mYtyu; gpuptpd;

Nkw;F vy;iy
njw;Nf : `+Dgpba fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy
Nkw;Nf : `+Dgpba tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  03 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  <upatba  cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : k`u gpuNjr rig vy;iy 259 A - <upatba fpuhk mYtyu; gpupT
fpof;Nf : fpupgj;nfhil fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy
njw;Nf : tuhfej;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy> vnfhl <upatba

fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F> tlf;F vy;iyfs; kw;Wk;
Ntnty;J}t fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy

Nkw;Nf : `+Dgpba fpof;F kw;Wk; ehN`d fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  04 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  fpupgj;nfhl  cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : k`u gpuNjr rig vy;iy kw;Wk; jytJN`d;gpl tlf;F fpuhk 267 A - fpupgj;nfhl fpuhk mYtyu; gpupT
mYtyu; gpuptpd; Nkw;F> njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : jytJN`d;gpl tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F> njw;F
vy;iyfs; kw;Wk; jytJN`d;gpl njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd;
Nkw;F vy;iy

njw;Nf : tuhfej;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy
Nkw;Nf : vnfhl <upatba kw;Wk; <upatba fpuhk mYtyu; gpupTfspd;

fpof;F vy;iyfs;

256 - ̀ +Dgpba tlf;F fpuhk mYtyu;
gpupT

256 A - ̀ +Dgpba njw;F fpuhk mYtyu;
gpupT

256 B - ntNynfhl fpuhk mYtyu; gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  05 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  jytJN`d;gpl tlf;F     cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : k`u gpuNjr rig vy;iy
fpof;Nf : k`u gpuNjr rig vy;iy kw;Wk; jytJN`d;gpl njw;F fpuhk

mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy
njw;Nf : fpupgj;nfhil fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy
Nkw;Nf : k`u gpuNjr rig vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  06 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  jytJN`d;gpl njw;F  cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : jytJN`d;gpl tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F> fpof;F
vy;iyfs; kw;Wk; k`u gpuNjr rig vy;iy

fpof;Nf : gpafk gpuNjr rig vy;iy
njw;Nf : gpafk gpuNjr rig vy;iy kw;Wk; nfhn`hy;tpy fpuhk mYtyu;

gpuptpd; tlf;F vy;iy
Nkw;Nf : tuhfej;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy kw;Wk;

fpupgj;nfhil> jytJN`d;gpl tlf;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
njw;F> fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  07 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  tuhfej;j  cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : <upatba kw;Wk; fpupgj;nfhl fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F
vy;iyfs;

fpof;Nf : jytJN`d;gpl njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy kw;Wk;
nfhn`hy;tpy fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F> Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : jYfk;nfhl kw;Wk; Eq;fKnfhl fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F
vy;iyfs;

Nkw;Nf : Ntnty;J}t fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  08 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  Ntnty;J}t  cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : `+Dgpba fpof;F kw;Wk; <upatba fpuhk mYtyu; gpupTfspd; 258 - Ntnty;J}t fpuhk mYtyu; gpupT
njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : vnfhl <upatba kw;Wk; tuhfej;j fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : Eq;fKnfhl kw;Wk; jYfk fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F
vy;iyfs;

Nkw;Nf : jpg;gpbnfhl fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  09 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  `+Dgpba fpof;F  cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : ntNynfhl> ̀ +Dgpba tlf;F kw;Wk; ehN`id fpuhk mYtyu; 256D - ̀ +Dgpba fpof;F fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; njw;F vy;iyfs; gpupT

fpof;Nf : <upatba fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy
njw;Nf : Ntnty;J}t kw;Wk; jpg;gpbfy fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F

vy;iyfs;
Nkw;Nf : `+Dgpba njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

266 - jytJN`d;gpl njw;F fpuhk
mYtyu; gpupT

266 A - nfe;jN`d fpuhk mYtyu; gpupT

259 - tuhfej;j fpuhk mYtyu; gpupT
259 C - vnfhl <upatba fpuhk mYtyu;

gpupT

267 - jytJN`d;gpl tlf;F fpuhk
mYtyu; gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  10 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  tdthry Nkw;F  cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : tj;jiy khNghiy efu rig vy;iy kw;Wk; ̀ +Dgpba njw;F 257 - tdthry Nkw;F fpuhk mYtyu;
fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy

fpof;Nf : tdthry fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy
njw;Nf : `pGLnty;nfhl fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy kw;Wk;

Ngypanfhl efu rig vy;iy
Nkw;Nf : tj;jiy khNghiy efu rig vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  11 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  tdthry fpof;F  cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : `+Dgpba njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy 257 B - tdthry fpof;F fpuhk mYtyu;
fpof;Nf : jpg;gpbnfhl fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy gpupT
njw;Nf : `pGLnty;nfhl fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy kw;Wk;

Ngypanfhl efu rig vy;iy
Nkw;Nf : tdthry Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  12 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  jpg;gpbnfhl  cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : `+Dgpba njw;F kw;Wk; ̀ +Dgpba fpof;F fpuhk mYtyu; 260 - jpg;gpbnfhl fpuhk mYtyu; gpupT
gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : Ntnty;J}t kw;Wk; jYfk fpuhk mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F
vy;iyfs;

njw;Nf : `pGLnty;nfhl fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy
Nkw;Nf : tdthry fpof;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  13 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  ̀ pGLnty;nfhl-  cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : tdthry fpof;F> jpg;gpbnfhl kw;Wk; jYfk fpuhk mYtyu; 257 A - ̀ pGLnty;nfhl fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; njw;F vy;iyfs; gpupT

fpof;Nf : Eq;fKnfhl fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy
njw;Nf : ntjKs;s fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy
Nkw;Nf : Ngypanfhl efu rig vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  14 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  jYfk  cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : Ntnty;J}t kw;Wk; tuhfej;j fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F
vy;iyfs;

fpof;Nf : jYfk;nfhl kw;Wk; nghy;N`d fpuhk mYtyu; gpupTfspd; Nkw;F
vy;iyfs;

njw;Nf : fy;nghuy;y kw;Wk; ntjKy;y fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F
vy;iyfs;

Nkw;Nf : `pGLnty;nfhl kw;Wk; jpg;gpbnfhl fpuhk mYtyu; gpupTfspd;
fpof;F vy;iyfs;

258 B - Eq;fKnfhl fpuhk mYtyu; gpupT
260 A - jYfk fpuhk mYtyu; gpupT

gpupT
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  15 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba

tl;lhuj;jpd; ngau;      :  jYfk;nfhl  cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : tuhfej;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy 258 A - jYfk;nfhl fpuhk mYtyu; gpupT

fpof;Nf : nfhn`hy;tpy fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy

njw;Nf : nghy;N`d fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy

Nkw;Nf : Eq;fKnfhl fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  16 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba

tl;lhuj;jpd; ngau;      :  nfhn`hy;tpy  cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : tuhfej;j fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F> fpof;F vy;iyfs; kw;Wk; 259 B - nfhn`hy;tpy fpuhk mYtyu;

jytJN`d;gpl njw;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy gpupT

fpof;Nf : gpafk gpuNjr rig vy;iy

njw;Nf : gpafk gpuNjr rig vy;iy kw;Wk; fsdp> nghy;N`d fpuhk

mYtyu; gpupTfspd; tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : jYfk;nfhl fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy kw;Wk; tuhfej;j

fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F> fpof;F vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  17 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba

tl;lhuj;jpd; ngau;      :  nghy;N`d  cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : jYfk;nfhl kw;Wk; nfhn`hy;tpy fpuhk mYtyu; gpupTfspd; 264 A - nghy;N`d fpuhk mYtyu; gpupT

njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : fsdp fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F vy;iy

njw;Nf : fsdp kw;Wk; rpq;`huKy;y tlf;F fpuhk mYtyu; gpupTfspd;

tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : fy;nghuy;y kw;Wk; Eq;fKnfhl fpuhk mYtyu; gpupTfspd; fpof;F

vy;iyfs;

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  18 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba

tl;lhuj;jpd; ngau;      :  fy;nghuy;y  cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : ntjKs;s fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy kw;Wk; 261 A - fy;nghuy;y fpuhk mYtyu; gpupT

Eq;fKnfhl fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy

fpof;Nf : nghy;N`d fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy

njw;Nf : rpq;`huKy;y tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; tlf;F> Nkw;F

vy;iyfs;

Nkw;Nf : gpygpba fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy kw;Wk; ntjKs;s

fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F> fpof;F vy;iyfs;
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tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  19 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  ntjKs;s  cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : `pGLnty;nfhl kw;Wk; Eq;fKnfhl fpuhk mYtyu; gpupTfspd; 261 - ntjKs;s fpuhk mYtyu; gpupT
njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : fy;nghuy;y fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy
njw;Nf : gpygpba kw;Wk; ngjpahnfhl fpuhk mYtyu; gpupTfspd; tlf;F

vy;iyfs;
Nkw;Nf : Ngypanfhl efu rig vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  20 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  ngjpahnfhl  cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

 tlf;Nf : Ngypanfhl efu rig vy;iy> ntjKs;s kw;Wk; fy;nghuy;y fpuhk
mYtyu; gpupTfspd; njw;F vy;iyfs;

fpof;Nf : rpq;̀ huKy;y tlf;F kw;Wk; rpq;̀ huKy;y njw;F fpuhk mYtyu;
gpupTfspd; Nkw;F vy;iyfs;

njw;Nf : nfhOk;G khtl;l vy;iy kw;Wk; Nknty;y fpuhk mYtyu; gpuptpd;
fpof;F> tlf;F vy;iyfs;

Nkw;Nf : nfhOk;G khtl;l vy;iy kw;Wk; Ngypanfhl efu rig vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  21 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  Nknty;y  cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : nfhOk;G khtl;l vy;iy kw;Wk; ngjpahnfhl fpuhk mYtyu; 262 A - Nknty;y fpuhk mYtyu; gpupT
gpuptpd; njw;F vy;iy

fpof;Nf : gpygpba fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F vy;iy
njw;Nf : nfhOk;G khtl;l vy;iy
Nkw;Nf : nfhOk;G khtl;l vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  22 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  rpq;`huKy;y  cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : fy;nghuy;y kw;Wk; nghy;N`d fpuhk mYtyu; gpupTfspd; njw;F 263 - rpq;̀ huKy;y njw;F fpuhk
vy;iyfs; mYtyu; gpupT

fpof;Nf : fsdp fpuhk mYtyu; gpuptpd; Nkw;F kw;Wk; njw;F vy;iyfs; 263 B - rpq;̀ huKy;y tlf;F fpuhk
njw;Nf : nfhOk;G khtl;l vy;iy mYtyu; gpupT
Nkw;Nf : gpygpba fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

tl;lhuj;jpd; ,yf;fk;  :  23 tl;lhuj;jpw;Fj; njupTnra;a Ntz;ba
tl;lhuj;jpd; ngau;      :  fsdp  cWg;gpdu; vz;zpf;if  :  01

vy;iyfs; cs;slf;f Ntz;ba gFjpfs;

tlf;Nf : nghy;N`d fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F> fpof;F vy;iyfs; 264 - fsdp fpuhk mYtyu; gpupT
kw;Wk; nfhn`hy;ty fpuhk mYtyu; gpuptpd; njw;F vy;iy

fpof;Nf : gpafk gpuNjr rig vy;iy
njw;Nf : nfhOk;G khtl;l vy;iy kw;Wk; rpq;̀ huKy;y njw;F fpuhk mYtyu;

gpuptpd; tlf;F vy;iy
Nkw;Nf : rpq;̀ huKy;y tlf;F fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpof;F vy;iy

9-108/ 32

263 – rpq;`huKy;y njw;F fpuhk
mYtyu; gpupT

263 B – rpq;̀ huKy;y tlf;F fpuhk
mYtyu; gpupT
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உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 

 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின்  3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

 ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
 சனாதிபதி. 

 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 
 

அட்டவைண 
 

இல. 03 -  க த் ைற  மாவட்டம் 
இல. 01 - பாணந் ைற நகர சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக - 10 
   எண்ணிக்ைக -  10       எண்ணிக்ைக -  00   
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : வலான     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  :   

                                                  எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : பாணந் ைற பிரேதச சைப எல்ைல  679 - வலான கிராம அ வலர் பிாி

  
 

கிழக்ேக : பாணந் ைற பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் தந்திாி ல்ல
கிராம அ வலர் பிாிவின் பாணந் ைற நகர சைபக்குட் 
பட்ட பகுதியின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  தந்திாி ல்ைல மற் ம் உடஹ ல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் பாணந் ைற நகர சைபக்குட்பட்ட பகுதி 
களின் வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் பட் ய வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : கடல்   
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  02       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : உடஹ ல்ல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : வலான கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல மற் ம்

பாணந் ைற பிரேதச சைப எல்ைல    
681 - தந்திாி ல்ல கிராம அ வலர்

பிாிவின் பாணந் ைற நகர சைபக்கு 
உட்பட்ட பகுதி 

682 - உடஹ ல்ல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் பாணந் ைற நகர சைபக்கு 
உட்பட்ட பகுதி 

682 A - கு ப் ல்ல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் பாணந் ைற நகர சைபக்கு 
உட்பட்ட பகுதி 

கிழக்ேக : பாணந் ைற பிரேதச சைப எல்ைல

ெதற்ேக :  பாணந் ைற பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் எடம்பெகாட
கிராம அ வலர் பிாிவின் பாணந் ைற நகர சைபக்குட் 
பட்ட பகுதியின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : கைட தி வடக்கு மற் ம் பட் ய வடக்கு கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  03      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பட் ய வடக்கு     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                   எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : வலான கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 685 - பட் ய வடக்கு கிராம அ வலர் 

பிாி  
685 A - கைட தி வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக : உடஹ ல்ல மற் ம் எடம்பெகாட கிராம அ வலர்
பிாி களின் பாணந் ைற நகர சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் 
ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் வலபல பட் ய கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல  

ெதற்ேக :  கைட தி மற் ம் கைட தி ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : கடல் 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கைட தி     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                   எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கடல், கைட தி வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல மற் ம் எடம்பெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் 
பாணந் ைற நகர சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ெதற்கு 
எல்ைல   

685 B - கைட தி கிராம அ வலர் 
பிாி  

685 C - கைட தி ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

685 D - சாகர இடம் கிராம அ வலர் 
பிாி  

 
 

கிழக்ேக : வலபல பட் ய, ேவக்கட வடக்கு மற் ம் ேவக்கைட 
ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  பட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல மற் ம் 
கடல் 

ேமற்ேக : கடல் 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  05       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : வலபல பட் ய     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                      எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : உடஹ ல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின்  பாணந் ைற நகர 

சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ெதற்கு எல்ைல  
682 B - எடம்பெகாட கிராம அ வலர் 

பிாிவின் பாணந் ைற நகர சைபக்கு 
உட்பட்ட பகுதி 

683A - வலபல பட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி  

 
 

கிழக்ேக : பாணந் ைற பிரேதச சைப எல்ைல     

ெதற்ேக :  பாணந் ைற பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ேவக்கைட 
வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : கைட தி, கைட தி வடக்கு மற் ம் பட் ய வடக்கு 
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  06       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேவக்கட வடக்கு     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                 எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : வலபல பட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு எல்ைல 

மற் ம் பாணந் ைற பிரேதச சைப எல்ைல     
687 C - ேவக்கட வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக : பாணந் ைற பிரேதச சைப எல்ைல     

ெதற்ேக :  ேவக்கைட ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : கைட தி கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  07       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேவக்கட ேமற்கு     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                    எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ேவக்கட வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு எல்ைல  687 - ேவக்கட ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக : பாணந் ைற பிரேதச சைப எல்ைல     

ெதற்ேக :  பாணந் ைற பிரேதச சைப எல்ைல, ெமாறவின்ன கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  பாணந் ைற நகர சைபக்குட்பட்ட 
பகுதியின் வடக்கு எல்ைல, பட் ய ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைல 
ேமற்ேக : பட் ய ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு மற் ம் 

வடக்கு எல்ைலகள், பட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல, கைட தி கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  08       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பட் ய ெதற்கு     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                   எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : சாகர இடம்,  கைட தி ேமற்கு மற் ம் கைட தி கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், ேவக்கட ேமற்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  எல்ைல  

686 - பட் ய ெதற்கு கிராம அ வலர்
பிாி  

686 A - உயன்ெகேல கிராம அ வலர் 
பிாி  

686B - பட் ய கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : ேவக்கட ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
மற் ம் ெமாறவின்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் 
பாணந் ைற நகர சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ேமற்கு 
எல்ைல  

ெதற்ேக :  நல் வ வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், கடல் 

ேமற்ேக : கடல் 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  09       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : நல் வ வடக்கு      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : உயன்ெகேல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 

பட் ய ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு  எல்ைலகள், ேவக்கட ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, பாணந் ைற பிரேதச சைப 
எல்ைல   

689A - ெமாறவின்ன கிராம அ வலர் 
பிாிவின் பாணந் ைற நகர சைபக்கு 
உட்பட்ட பகுதி 

692A - நல் வ வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

 கிழக்ேக : பாணந் ைற பிரேதச சைப எல்ைல, நல் வ கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  பாணந் ைற பிரேதச சைப எல்ைல, நல் வ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், 
கடல் 

ேமற்ேக : கடல் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  10       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : நல் வ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

  எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : நல் வ வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு

மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், பாணந் ைற பிரேதச சைப 
எல்ைல 

692 - நல் வ கிராம அ வலர் 
பிாி  

 

கிழக்ேக : பாணந் ைற பிரேதச சைப எல்ைல

ெதற்ேக :  பாணந் ைற பிரேதச சைப எல்ைல

ேமற்ேக : கடல் 

9-108/33 

_____________________ 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம்  (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின்  3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  

 

 ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
 சனாதிபதி. 

 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 
 

அட்டவைண 
 

இல. 03 - க த் ைற  மாவட்டம் 
இல. 02 - ெஹாரண நகர சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக - 07 
   எண்ணிக்ைக - 07      எண்ணிக்ைக - 00   
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கல்ஏதண் ெகாட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                  எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெஹாரண பிரேதச சைப எல்ைல  615C - கல்ஏதண் ெகாட கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ெஹாரண நகர 
சைபக்குட்பட்ட பகுதி  

  
 

கிழக்ேக : ெஹாரண பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ெஹாரண வடக்கு
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெஹாரண நகர சைபக்குட்பட்ட 
பகுதியின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக  :  ஹல்ெதாட் யாவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல  

ேமற்ேக : ெஹாரண பிரேதச சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  02       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெஹாரண வடக்கு     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                 எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெஹாரண பிரேதச சைப எல்ைல  615 - ெஹாரண வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ெஹாரண நகர 
சைபக்குட்பட்ட பகுதி  

  
 

கிழக்ேக : ெஹாரண பிரேதச சைப எல்ைல, ணகம ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, ெஹாரண ெதற்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல

ெதற்ேக  :  ெஹாரண ெதற்கு, ேவவல ேமற்கு மற் ம் ஹல்ெதாட் யா 
வத்த கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ஹல்ெதாட் யாவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல, கல்ஏதண் ெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெஹாரண நகர சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் கிழக்கு எல்ைல, 
ெஹாரண பிரேதச சைப எல்ைல 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  03       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ணகம ேமற்கு     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                  எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெஹாரண பிரேதச சைப எல்ைல 616 - ணகம ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
  
 

கிழக்ேக : ெஹாரண பிரேதச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக  :  ெஹாரண பிரேதச சைப எல்ைல 
ேமற்ேக : ெஹாரண ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு

எல்ைல மற் ம் ெஹாரண வடக்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெஹாரண நகர சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் கிழக்கு 
எல்ைல  

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  04       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெஹாரண  ெதற்கு     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                  எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெஹாரண வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெஹாரண

நகர சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு 
எல்ைலகள், ணகம ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  
ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்

615 A - ெஹாரண  ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

  
 

கிழக்ேக : ெஹாரண பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக  :  ெஹாரண பிரேதச சைப எல்ைல, ெஹாரண  கிழக்கு 

கிராம அ வலர் பிாிவின் ெஹாரண நகர சைபக்குட்பட்ட 
பகுதியின் வடக்கு எல்ைல  

ேமற்ேக :  ேவவல ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம்
வடக்கு எல்ைலகள், ெஹாரண வடக்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெஹாரண நகர சைபக்குட்பட்ட பகுதியின்  
ெதற்கு எல்ைல

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  05       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெஹாரண  கிழக்கு     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                               எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெஹாரண ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு

எல்ைல 
615 E - ெஹாரண  கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ெஹாரண நகர 
சைபக்குட்பட்ட பகுதி 

  
 

கிழக்ேக : ெஹாரண பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக  :  ம ராவல மற் ம் ெஹாரண பிரேதச சைப எல்ைலகள்
ேமற்ேக : ெஹாரண பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ேவவல ேமற்கு

கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  எல்ைல  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  06       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேவவல ேமற்கு     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ஹல்ெதாட் யாவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு

எல்ைல, ெஹாரண வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெஹாரண நகர சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ெதற்கு எல்ைல, 
ெஹாரண ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல 

615 F - ேவவல ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

  
 

கிழக்ேக : ெஹாரண ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல, ெஹாரண கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெஹாரண நகர சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ேமற்கு எல்ைல, 
ெஹாரண பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக  :  ெஹாரண பிரேதச சைப எல்ைல  
ேமற்ேக : ெஹாரண பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ஹல்ெதாட் யா

வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  07       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஹல்ெதாட் யாவத்த     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                   எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கல்ஏதண் ெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெஹாரண

நகர சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ெதற்கு எல்ைல, ெஹாரண 
வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெஹாரண நகர சைபக் 
குட்பட்ட பகுதியின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்

615 D - ஹல்ெதாட் யாவத்த கிராம 
அ வலர் பிாி  

  
 

கிழக்ேக : ெஹாரண வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்   ெஹாரண
நகர சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ெதற்கு எல்ைல, ேவவல 
ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக  :  ேவவல ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
ெஹாரண மற் ம் மில்லனிய பிரேதச சைப எல்ைலகள்

ேமற்ேக : மில்லனிய மற் ம் ெஹாரண பிரேதச சைப எல்ைலகள்
 

9-108/34 
_____________________ 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின்  3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன் . 

 
 ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
 சனாதிபதி. 

 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 
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அட்டவைண 

 
இல. 03 - க த் ைற  மாவட்டம் 
இல. 03 - க த் ைற நகர சைப 
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக - 12 
   எண்ணிக்ைக - 06      எண்ணிக்ைக - 03   

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேதசாஸ்த்ர க த் ைற ேமற்கு      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                எல்ைலகள்      உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : க த் ைற பிரேதச சைப எல்ைல 717 D - ேதசாஸ்த்ர க த் ைற 

ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாி  
  
 

கிழக்ேக : வித்யாசார கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
மற் ம் ெதாட் ப்பல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல 

ெதற்ேக :  க த் ைற வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல  

ேமற்ேக : கடல் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  02       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : வித்யாசார     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                 எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : க த் ைற பிரேதச சைப எல்ைல 717 C - வித்யாசார கிராம அ வலர் 

பிாி  
  
 

கிழக்ேக : ேதசாஸ்த்ர க த் ைற கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல  

ெதற்ேக :  ெதாட் ப்பல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
மற் ம் க த் ைற வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல  

ேமற்ேக : ேதசாஸ்த்ர க த் ைற ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்
கிழக்கு எல்ைல  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  03       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேதசாஸ்த்ர - ெதாட் ப்பல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                           எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : க த் ைற பிரேதச சைப எல்ைல 717 A - ேதசாஸ்த்ர க த் ைற கிராம 

அ வலர் பிாி  
 717 B - ெதாட் ப்பல கிராம 

அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக : க த் ைற பிரேதச சைப எல்ைல

ெதற்ேக :  ேவலா ர மற் ம் க த் ைற ெதற்கு கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், க த் ைற வடக்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு 
எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : க த் ைற வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல, வித்யாசார கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  04       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : க த் ைற வடக்கு     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                    எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கடல், ேதசாஸ்த்ர க த் ைற ேமற்கு கிராம அ வலர் 

பிாிவின்  ெதற்கு எல்ைல, வித்யாசார கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, ெதாட் ப்பல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

717 - க த் ைற வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

  
 

கிழக்ேக : ெதாட் ப்பல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு, ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், க த் ைற  ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு  எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  க த் ைற ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு
எல்ைல, க த் ைற ெதற்கு (ஏ) மற் ம் குடாப்பகுதி 
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : கடல்  
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  05       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : க த் ைற ெதற்கு     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

                                                 எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : க த் ைற வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு

எல்ைல, ெதாட் ப்பல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல மற் ம் க த் ைற பிரேதச சைப எல்ைல 

725 - க த் ைற ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

 725 B - ேவலா ர கிராம அ வலர் 
பிாி  

727 B - குடா ஹீனட் யன்கல கிராம 
அ வலர் பிாி  

 
 

கிழக்ேக : க த் ைற பிரேதச சைப எல்ைல

ெதற்ேக :  க த் ைற பிரேதச சைப எல்ைல, அக்கரெகாைட, 
மஹவத்த, க த் ைற ெதற்கு (ஏ) மற் ம் குடாப்பகுதி 
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், 
க த் ைற வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : க த் ைற வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  06       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மஹவத்த     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

                                              எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : க த் ைற ெதற்கு, ேவலா ர மற் ம் குடா 

ஹீனட் யன்கல கிராம அ வலர் பிாி களின்  ெதற்கு 
எல்ைலகள்  

725 A - க த் ைற ெதற்கு  ) ஏ (கிராம 
அ வலர் பிாி  

 727  - மஹவத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  

727 E - அக்கரெகாைட கிராம 
அ வலர் பிாி  

 
 

கிழக்ேக : குடா ஹீனட் யன்கல கிராம அ வலர் பிாிவின்   ெதற்கு
எல்ைல மற் ம் க த் ைற பிரேதச சைப எல்ைல  

ெதற்ேக :  க வாத்ேதாட்டம் மற் ம் ெவட் மக்கைட ெதற்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : குடாப்பகுதி கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
க த் ைற வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு 
எல்ைல, க த் ைற ெதற்கு அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  07       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெவட் மக்கைட - க வாத்ேதாட்டம்     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                   எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : க த் ைற ெதற்கு (எ) கிராம அ வலர் பிாிவின்   ெதற்கு 

எல்ைல, மஹவத்த மற் ம் அக்கரெகாட கிராம அ வலர் 

பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள்  

727 C - க வாத்ேதாட்டம் கிராம 
அ வலர் பிாி  

 730  - ெவட் மக்கைட ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

 
 

கிழக்ேக : க த் ைற பிரேதச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக :  க த் ைற பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் கட் கு ந்த 

கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு, ெதற்கு மற் ம் வடக்கு 

எல்ைலகள்  
ேமற்ேக : கட் கு ந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

மற் ம் குடாப்பகுதி கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு 
எல்ைல  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  08       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கட் கு ந்த - களப்      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : க த் ைற வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்   ெதற்கு 

எல்ைல, க த் ைற ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல,   க த் ைற ெதற்கு (எ) கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், 

ெவட் மக்கைட ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்  

730 A - களப்  கிராம அ வலர் பிாி  
 730 B - கட் கு ந்த கிராம அ வலர் 

பிாி  
 
 

கிழக்ேக : ெவட் மக்கைட ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  
ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், க த் ைற பிரேதச 
சைப எல்ைல, நாெகாட ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 

  ேமற்கு எல்ைல  
ெதற்ேக :  க த் ைற பிரேதச சைப எல்ைல  
ேமற்ேக : கடல்  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  09       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : நாெகாட ேமற்கு     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

                                             எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : க த் ைற பிரேதச சைப எல்ைல 729 B - நாெகாைட ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
  
 

கிழக்ேக : க த் ைற பிரேதச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக :  க த் ைற பிரேதச சைப எல்ைல  
ேமற்ேக : க த் ைற பிரேதச சைப எல்ைல, கட் கு ந்த கிராம 

அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 
 
9-108/35 
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உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின்  3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன் . 

 

 ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
 சனாதிபதி. 

 
 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 
 

அட்டவைண 
 

இல. 03 - க த் ைற  மாவட்டம் 
இல. 04 - ேப வைள நகர சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக - 10 
   எண்ணிக்ைக - 08      எண்ணிக்ைக - 01   
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெபால்ெகாட் வ      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                      எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கடல் மற் ம் சுங்க தி  748 - ெபால்ெகாட் வ கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ஒ பகுதி (கா  
தியி ந்  ேமற்கு சுங்க தி 

வைரயான பகுதி) 
753 - பைழய கைட கிராம அ வலர் 

பிாி  
757 - மஸ்ஸல்ெகாைட கிராம 

அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : கா  தி மற் ம் கங்கானம்ெகாைட கிராம அ வலர்
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  

ெதற்ேக  :  ேப வைள பிரேதச சைப எல்ைல, மஹெகாைட கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, ெஹட் யகந்த கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், 
ம தாைன கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
மற் ம் கடல்  

ேமற்ேக : கடல் 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  02       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : அக்கரெகாைட      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                       எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கடல் மற் ம்  ேப வைள பிரேதச சைப எல்ைல 748 - ெபால்ெகாட் வ கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ஒ பகுதி (கா  
தியி ந்  சுங்க தி வைரயான 

கிழக்குப்பகுதி மற் ம் சுங்க 
தியி டாக கடற்கைரயால் 

எல்ைலயாகும் பகுதி) 
751 - அக்கரெகாைட கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : ேப வைள பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் சீனக்ேகாட்ைட
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  

ெதற்ேக  :  சீனக்ேகாட்ைட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள், கங்கானம்ெகாைட கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, ெபால்ெகாட் வ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : கா  தி, சுங்க தி மற் ம் கடல் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  03       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : சீனன்ேகாட்ைட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                               எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : அக்கரெகாைட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்

கிழக்கு எல்ைலகள், ேப வைள பிரேதச சைப எல்ைல  
749 - கங்கானம்ெகாைட கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ஒ பகுதி  ) திய 
கங்கானம்ெகாைட தியின் 
வடக்குப் பகுதி இரண்  
இடங்களாகப் பிாிக்கப்பட் ள்ள . 

751 A - சீனக்ேகாட்ைட கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ேப வைள பிரேதச சைப எல்ைல

ெதற்ேக  :  திய கங்கானம்ெகாைட தி  
ேமற்ேக : ெபால்ெகாட் வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல, அக்கரெகாைட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்   

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  04       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கங்கானம்ெகாைட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

                                                  எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெபால்ெகாட் வ மற் ம் சீனக்ேகாட்ைட கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், திய கங்கானம்ெகாைட 
தி  

749 - கங்கானம்ெகாைட கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ஒ பகுதி ( திய 
கங்கனாம்ெகாைட தியின் 
ெதற்குப் பகுதி) 

 
 

கிழக்ேக : ேப வைள பிரேதச சைப எல்ைல

ெதற்ேக  :  ேப வைள பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக : மஸ்ஸலெகாைட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், ெபால்ெகாட் வ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  05       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மாளிகாேஹன     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                      எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெஹட் யகந்த மற் ம் மஸ்ஸலெகாைட கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், கங்கானம்ெகாைட கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

755 - மஹெகாைட கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ஒ பகுதி (பள்ளி தியின் 
வடக்குப்பகுதி) 

756 - மாளிகாேஹன கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ஒ பகுதி (இரா வ 
சிப்பாய் ல த் பிாியந்த 
மாவத்ைதயின் வடக்கு பகுதி) 

கிழக்ேக : ேப வைள பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் பள்ளி தி

ெதற்ேக  :  பள்ளி தி, இரா வ சிப்பாய் ல த் பிாியந்த மாவத்ைத 
மற் ம் ேப வைள பிரேதச சைப எல்ைல  

ேமற்ேக : ம தாைன கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  06       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெஹட் யகந்த     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                               எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : பறணகைட மற் ம் ெபால்ெகாட் வ கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
753 A - ெஹட் யகந்த கிராம 

அ வலர் பிாி  
கிழக்ேக : மஸ்ஸலெகாைட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு

எல்ைல  
ெதற்ேக  :  மஹெகாைட மற் ம் மாளிகாேஹன கிராம அ வலர்

பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  
ேமற்ேக : ம தாைன கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  07       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ம தாைன     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                      எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : கடல் மற் ம் பறணகைட கிராம அ வலர் பிாிவின் 

ெதற்கு எல்ைல  

754 - ம தாைன கிராம அ வலர் 
பிாிவின் அ பக்கர் ஹாஜ்ஜியார்  
மாவத்ைதயின் வடக்குப்பகுதி, 
ஹனிபா மாவத்ைதயின் ேமற்குப் 
பகுதி, பாகிர் மாகர் மாவத்ைதயின் 
ேமற்குப்பகுதி, ஹாாி தக்கியார் 

தியின் வடக்குப்பகுதி மற் ம் 
கலங்கைர விளக்கு அைமந் ள்ள 
தீ  

கிழக்ேக : ெஹட் யகந்த கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல, 

ஹாாி தக்கியார் தி மற் ம் பாகிர் மாகர் மாவத்ைத  

ெதற்ேக  :  ஹனிபா மாவத்ைத மற் ம் அ பக்கர் ஹாஜ்ஜியார்  

மாவத்ைத  

ேமற்ேக : கடல்  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  08       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெகாரக ைவ      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                    எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : அ பக்கர் ஹாஜ்ஜியார்  மாவத்ைத, ஹனிபா மாவத்ைத, 

பாகிர் மாகர் மாவத்ைத மற் ம் ஹாாி தக்கியார் தி  

754 - ம தாைன கிராம அ வலர் 
பிாிவின் அ பக்கர் ஹாஜ்ஜியார்  
மாவத்ைதயின் ெதற்குப்பகுதி, 
ஹனிபா மாவத்ைதயின் கிழக்குப் 
பகுதி, பாகிர் மாகர் மாவத்ைதயின் 
கிழக்குப்பகுதி மற் ம் ஹாாி 
தக்கியார் தியின் ெதற்குப்பகுதி  

கிழக்ேக : மாளிகாேஹன கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  

ெதற்ேக  :  ேப வைள பிரேதச சைப மற் ம் கடல் 

ேமற்ேக : கடல்  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  09       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மஹெகாைட      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                    எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : பள்ளி தி  755 - மஹெகாைட கிராம அ வலர் 
பிாிவின் பள்ளி தியின் ெதற்குப் 
பகுதி 

756 - மாளிகாேஹன கிராம அ வலர் 
பிாிவின் இரா வ சிப்பாய் ல த் 
பிாியந்த மாவத்ைதயின் ெதற்குப் 
பகுதி 

கிழக்ேக : ேப வைள பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக  :  ேப வைள பிரேதச சைப எல்ைல  

ேமற்ேக : ேப வைள பிரேதச சைப எல்ைல, இரா வ சிப்பாய் 

ல த் பிாியந்த மாவத்ைத மற் ம் பைழய தி  
 

9-108/36 
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உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 

 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின்  3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன் . 

 

 ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
 சனாதிபதி. 

 

 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 
 

அட்டவைண 
 

இல. 03 - க த் ைற  மாவட்டம் 
இல. 05 - பாணந் ைற பிரேதச சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக - 27 
   எண்ணிக்ைக - 23      எண்ணிக்ைக - 02  
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெஹாேர ைவ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                    எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெகா ம்  மாவட்ட எல்ைல 670 - ெஹாேர ைவ கிராம 

அ வலர் பிாி   
670 A - ெஹாேர ைவ  ெதற்கு  

கிராம அ வலர் பிாி   
670 B - ெஹாேர ைவ வடக்கு  

கிராம அ வலர் பிாி   
670 C - ெஹாேர ைவ மத்தி  கிராம 

அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக : ெகா ம்  மாவட்ட எல்ைல, ெகாரகாைன ெதற்கு  கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்

ெதற்ேக  :  ெகாரகாைன ெதற்கு  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல, ெகாரகாைன கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல மற் ம் ெகா ம்  மாவட்ட எல்ைல  

ேமற்ேக : ெகா ம்  மாவட்ட எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  02       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெகாரகாைன     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                     எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெஹாேர ைவ  ெதற்கு  கிராம அ வலர் பிாிவின்

ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், ெகா ம்  மாவட்ட 
எல்ைல 

671 - ெகாரகாைன கிராம அ வலர் 
பிாி   

671 A - ெகாரகாைன  ெதற்கு  கிராம 
அ வலர் பிாி   

 
கிழக்ேக : ெகா ம்  மாவட்ட எல்ைல, பரத்ைத கிராம அ வலர் 

பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், பரத்ைத 
ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல

ெதற்ேக  :  பரத்ைத ேமற்கு மற் ம் சாிக்க ல்ைல கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், ெகா ம்  மாவட்ட 
எல்ைல    

ேமற்ேக : ெகா ம்  மாவட்ட எல்ைல மற் ம் ெஹாேர ைவ  
ெதற்கு  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  0 3      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பரத்ைத     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெகாரகாைன  ெதற்கு  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு

எல்ைல மற் ம் ெகா ம்  மாவட்ட எல்ைல
672A - பரத்ைத கிராம அ வலர் 

பிாி   
672 D - பரத்ைத  ேமற்கு  கிராம 

அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக : ெகா ம்  மாவட்ட எல்ைல 
ெதற்ேக  :  திக்கல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு

எல்ைலகள், வாைழத்ேதாட்டம் கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல   

ேமற்ேக : சாிக்க ல்ைல மற் ம் ெகாரகாைன ெதற்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  04       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : சாிக்க ல்ைல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                    எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெகாரகாைன  ெதற்கு  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல  
673 - சாிக்க ல்ைல கிராம அ வலர்

பிாி   
 கிழக்ேக : பரத்ைத ேமற்கு மற் ம் வாைழத்ேதாட்டம் கிராம

அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்
ெதற்ேக  :  வாைழத்ேதாட்டம் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு

மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், ெகா ம் மாவட்ட எல்ைல  
ேமற்ேக : ெகா ம்  மாவட்ட எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  05       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : வாைழத்ேதாட்டம்  - ேஹன ல்ைல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

                                                      எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : சாிக்க ல்ைல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்

கிழக்கு எல்ைலகள், பரத்ைத ேமற்கு  கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல  

672 - வாைழத்ேதாட்டம்  கிராம 
அ வலர் பிாி   

673 A - ேஹன ல்ைல கிராம 
அ வலர் பிாி   

 
கிழக்ேக : திக்கல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு

எல்ைலகள், மிாியவத்ைத கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல, வத்தல்ெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்

ெதற்ேக  :  வத்தல்ெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,
பல் ல்ைல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
மற் ம் ெகா ம் மாவட்ட எல்ைல  

ேமற்ேக : ெகா ம்  மாவட்ட எல்ைல 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  06       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : திக்கல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                       எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : பரத்ைத ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு

எல்ைல, பரத்ைத கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல மற் ம் ெகா ம்  மாவட்ட எல்ைல

672B - திக்கல கிராம அ வலர் பிாி
672 C - மிாியவத்ைத கிராம அ வலர் 

பிாி   
 கிழக்ேக : ெகா ம்  மாவட்ட எல்ைல 

ெதற்ேக  :  ேவரவத்ைத கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
மற் ம் வத்தல்ெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக : வாைழத்ேதாட்டம் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், பரத்ைத ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  07       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெதாட்டவத்ைத     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                      எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ேவரவத்ைத கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல

மற் ம் ெகா ம் மாவட்ட எல்ைல
675 - ெதாட்டவத்ைத கிராம அ வலர் 

பிாி   
 கிழக்ேக : ெகா ம்  மாவட்ட எல்ைல, அம்பலந் ைவ கிராம 

அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்
ெதற்ேக  :  அம்பலந் ைவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 

ெதற்கு எல்ைலகள், வலாைன வடக்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல  

ேமற்ேக : ேவரவத்ைத கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  08       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : வத்தல்ெபால     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : வாைழத்ேதாட்டம் மற் ம் மிாியவத்ைத கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  
674 A - வத்தல்ெபால கிராம 

அ வலர் பிாி   
674 B - ேவரவத்ைத கிராம அ வலர் 

பிாி   
 

கிழக்ேக : ெகா ம்  மாவட்ட எல்ைல, ெதாட்டவத்ைத கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்

ெதற்ேக  :  வலாைன வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல  

ேமற்ேக : ெகாரக்கெபால, பல் ல்ைல மற் ம் ேஹன ல்ைல  
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  09       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெகாரக்கெபால     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ேஹன ல்ைல  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல

மற் ம் வத்தல்ெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல 

673 B - பல் ல்ைல கிராம 
அ வலர் பிாி   

674 - ெகாரக்கெபால கிராம அ வலர் 
பிாி   

 

கிழக்ேக : வத்தல்ெபால மற் ம் வலாைன வடக்கு கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக  :  பாணந் ைற நகர சைப எல்ைல  
ேமற்ேக : ெகா ம்  மாவட்ட எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  10       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : வலாைன     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                     எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : வத்தல்ெபால, ேவரவத்ைத, ெதாட்டவத்ைத மற் ம் 

அம்பலந் ைவ கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள்  

679 A - வலாைன வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

679 B - வலாைன ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

 
கிழக்ேக : அம்பலந் ைவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல, ெபக்ேககம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு, 
ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், தந்திாி ல்ைல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் பாணந் ைற பிரேதச சைபக்குட்பட்ட 
பகுதியின் ேமற்கு எல்ைல   

ெதற்ேக  :  பாணந் ைற நகர சைப எல்ைல  
ேமற்ேக : பாணந் ைற நகர சைப எல்ைல மற் ம் ெகாரக்கெபால  

கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  11       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெபக்ேககம     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

     எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெதாட்டவத்ைத கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்

கிழக்கு எல்ைலகள், ெகா ம்  மாவட்ட எல்ைல, கல் ேட 
வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு 
எல்ைலகள்  

675 A - அம்பலந் ைவ கிராம 
அ வலர் பிாி   

680 - ெபக்ேககம கிராம அ வலர் 
பிாி   

681 - தந்திாி ல்ைல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் பாணந் ைற பிரேதச 
சைபக்குட்பட்ட பகுதி 

681 A - தந்திாி ல்ைல கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

 

கிழக்ேக : கல் ேட வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், கல் ேட மற் ம் ஹிரைண 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக  :  மால ல்ைல ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், கு ப் ல்ைல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் பாணந் ைற பிரேதச சைபக்குட்பட்ட 
பகுதியின் வடக்கு எல்ைல, ஞ்சிெதனிய கிராம அ வலர் 
பிாிவின் பாணந் ைற பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் 
கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : கு ப் ல்ைல கிராம அ வலர் பிாிவின் பாணந் ைற
பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் கிழக்கு எல்ைல 
மற் ம் வலாைன ெதற்கு,  வலாைன வடக்கு, 
ெதாட்டவத்ைத கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள்   

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  12       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கல் ேட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெகா ம்  மாவட்ட எல்ைல மற் ம் பண்டாரகம பிரேதச

சைப எல்ைல   
676 A - ஹிரைண ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
677 - கல் ேட கிராம அ வலர் பிாி   
677 A - கல் ேட வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : பண்டாரகம பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ஹிரைண
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல  

ெதற்ேக  :  ஹிரைண கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள், தந்திாி ல்ைல கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல

ேமற்ேக : ெபக்ேககம மற் ம் அம்பலந் ைவ கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  13       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஹிரைண     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                     எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ஹிரைண ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், பண்டாரகம பிரேதச சைப 
எல்ைல 

676 - ஹிரைண கிராம அ வலர் 
பிாி   

684 B - கிாிேபாிய கிராம அ வலர் 
பிாி   

 
கிழக்ேக : பண்டாரகம பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக  :  மால ல்ைல கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு

எல்ைல 
ேமற்ேக : மால ல்ைல ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு

எல்ைல, தந்திாி ல்ைல கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல மற் ம்   கல் ேட கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  14       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மால ல்ைல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                    எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : தந்திாி ல்ைல கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 

மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், ஹிரைண கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, கிாிேபாிய கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

684 - மால ல்ைல கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

684 A - மால ல்ைல ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

 கிழக்ேக : கிாிேபாிய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
மற் ம் பண்டாரகம பிரேதச சைப எல்ைல  

ெதற்ேக  :  பண்டாரகம பிரேதச சைப எல்ைல 
ேமற்ேக : கு ப் ல்ைல கிராம அ வலர் பிாிவின் பாணந் ைற 

பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் கிழக்கு எல்ைல, 
தந்திாி ல்ைல கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  15       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : வலபல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : தந்திாி ல்ைல கிராம அ வலர் பிாிவின் பாணந் ைற 

பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ெதற்கு எல்ைல 
மற் ம் தந்திாி ல்ைல கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல 

682 - உடஹ ல்ைல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் பாணந் ைற பிரேதச 
சைபக்குட்பட்ட பகுதி 

682 A - கு ப் ல்ைல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் பாணந் ைற 
பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதி 

682 B - எட்டம்பெகாட கிராம 
அ வலர் பிாிவின் பாணந் ைற 
பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதி 

682 C - ஞ்சிெதனிய கிராம 
அ வலர் பிாி  

683 - வலபல கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : மால ல்ைல ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல மற் ம் பண்டாரகம பிரேதச சைப எல்ைல  

ெதற்ேக  :  பண்டாரகம பிரேதச சைப எல்ைல, ேவக்கட கிழக்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் பாணந் ைற பிரேதச 
சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் வடக்கு எல்ைல மற் ம் 
பாணந் ைற நகர சைப எல்ைல  

ேமற்ேக : பாணந் ைற நகர சைப எல்ைல   

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  16       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேவக்கட - எ வில     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                               எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : வலபல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல மற் ம் 

பண்டாரகம பிரேதச சைப எல்ைல 
687 A - ேவக்கட கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
687 B - எ வில கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : பண்டாரகம பிரேதச சைப எல்ைல  

ெதற்ேக  :  க ேதவல கிழக்கு மற் ம் க ேதவல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், பாணந் ைற நகர சைப 
எல்ைல 

ேமற்ேக : பாணந் ைற நகர சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  17       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : க ேதவல      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                               எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : பாணந் ைற நகர சைப எல்ைல, ேவக்கட கிழக்கு மற் ம் 

எ வில கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்
689 - க ேதவல கிராம அ வலர் 

பிாி  
689 A - ெமாறவின்ன கிராம 

அ வலர் பிாிவின் பாணந் ைற 
பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதி  

689 B - க ேதவல கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : பண்டாரகம பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக  :  திப்ெபத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக : பாணந் ைற நகர சைப எல்ைல  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  18       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : திப்ெபத்த      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                    எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : பாணந் ைற நகர சைப எல்ைல, ெமாறவின்ன கிராம 

அ வலர் பிாிவின் பாணந் ைற பிரேதச சைபக்குட்பட்ட 
பகுதியின் ெதற்கு எல்ைல, க ேதவல மற் ம் க ேதவல 
கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்

693 - திப்ெபத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  

693 A - திப்ெபத்த வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

 கிழக்ேக : பண்டாரகம பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக  :  நாரங்பிட் ய மற் ம் பிங்வத்ைத கிராம அ வலர்

பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், பாணந் ைற நகர சைப 
எல்ைல  

ேமற்ேக : பாணந் ைற நகர சைப எல்ைல  
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  19       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பிங்வத்ைத     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                      எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : பாணந் ைற நகர சைப எல்ைல மற் ம் திப்ெபத்த

வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல
696 - பிங்வத்ைத கிராம அ வலர் 

பிாி  
696 B - பிங்வத்ைத ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : நாரங்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
ெதற்ேக  :  தல்பிட் ய வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு

எல்ைல  
ேமற்ேக : கடல்  

 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  20       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : தல்பிட் ய வடக்கு     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : பிங்வத்ைத ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல, பிங்வத்ைத கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், திப்ெபத்த வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, பண்டாரகம பிரேதச 
சைப எல்ைல  

696 A - நாரங்பிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி  

697 - தல்பிட் ய வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

 
கிழக்ேக : பண்டாரகம பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் தல்பிட் ய

ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ெதற்ேக  :  தல்பிட் ய ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு

எல்ைல 
ேமற்ேக : கடல் மற் ம் பிங்வத்ைத ேமற்கு கிராம அ வலர்

பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  21       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : தல்பிட் ய ெதற்கு     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : தல்பிட் ய வடக்கு மற் ம் நாரங்பிட் ய கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் பண்டாரகம 
பிரேதச சைப எல்ைல   

697 A - தல்பிட் ய ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

697 B - பள்ளியமங்கைட கிராம 
அ வலர் பிாி  

 
கிழக்ேக : மஹவாத் வ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 

ேமற்கு எல்ைலகள்  
ெதற்ேக  :  வாத் வ கிழக்கு மற் ம் வாத் வ ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்
ேமற்ேக : கடல்  

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  22       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மஹ வாத் வ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                               எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : தல்பிட் ய ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 

எல்ைல மற் ம் பண்டாரகம பிரேதச சைப எல்ைல  
698 A - மஹ வாத் வ கிராம 

அ வலர் பிாி  
702 A - பட் எ ய கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : க த் ைற பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக  :  க த் ைற பிரேதச சைப எல்ைல, ெமால் ெகாைட 

வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல மற் ம் 
குடா வாத் வ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல

ேமற்ேக : குடா வாத் வ, வாத் வ கிழக்கு மற் ம் தல்பிட் ய 
ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  23       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : வாத் வ கிழக்கு     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                               எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : பள்ளியமங்கைட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், தல்பிட் ய ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, மஹ வாத் வ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல

698 - வாத் வ கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

702 - குடா வாத் வ கிராம அ வலர் 
பிாி  

 கிழக்ேக : மஹ வாத் வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
பட் எ ய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக  :  ெமால் ெகாைட வடக்கு மற் ம் ெமால்  ெகாைட 
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்

ேமற்ேக : வாத் வ ெதற்கு மற் ம் வாத் வ ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், 
பள்ளியமங்கைட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  24       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : வாத் வ ேமற்கு     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                              எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : பள்ளியமங்கைட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல, வாத் வ கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்

699 - வாத் வ ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

699 A - வாத் வ ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

704 - ெமால் ெகாைட கிராம 
அ வலர் பிாி  

 

கிழக்ேக : ெமால் ெகாைட வடக்கு மற் ம் ெமால்  ெகாைட 
ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்

ெதற்ேக  :  க த் ைற பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் கடல் 
ேமற்ேக : கடல் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  25       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெமால் ெகாைட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                     எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : குடா வாத் வ மற் ம் பட் எ ய கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  
704 A - ெமால் ெகாைட வடக்கு 

கிராம அ வலர் பிாி  
704 B - ெமால் ெகாைட ெதற்கு 

கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : க த் ைற பிரேதச சைப எல்ைல

ெதற்ேக  :  க த் ைற பிரேதச சைப எல்ைல 
ேமற்ேக : ெமால் ெகாைட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், வாத் வ கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

 

9-108/37 
-------------------------- 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின்  3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன் . 

 

 ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
 சனாதிபதி. 

 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 

அட்டவைண 
இல. 03 - க த் ைற  மாவட்டம் 
இல. 06 - பண்டாரகம பிரேதச சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக - 20 
   எண்ணிக்ைக - 20      எண்ணிக்ைக - 00 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கிந்ெதல்பிட் ய     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                     எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெகா ம்  மாவட்ட எல்ைல 669 - கிந்ெதல்பிட் ய ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
669 A - கிந்ெதல்பிட் ய கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
669 C - ேசன ர  கிராம அ வலர் 

பிாி   
 

கிழக்ேக : ெஹாரண பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் அேலாதியாவ
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு 
எல்ைலகள்  

ெதற்ேக  :  அேலாதியாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
அ த்கம, நிவ்டாவ மற் ம் மஹ அ க்ெகாைட கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
பாணந் ைற பிரேதச சைப எல்ைல  

ேமற்ேக : பாணந் ைற பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ெகா ம்
மாவட்ட எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  02       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : அ த்கம      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ேசன ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு

எல்ைலகள், கிந்ெதல்பிட் ய கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல மற் ம் ெஹாரண பிரேதச சைப 
எல்ைல  

668 - அ த்கம கிராம அ வலர் 
பிாி   

668 A - ெமதகம கிராம அ வலர் 
பிாி   

668 B - அேலாதியாவ  கிராம 
அ வலர் பிாி   

 

கிழக்ேக : வல்கம வடக்கு மற் ம் கம்மன்பில கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக  :  கம் ெகாைட ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், அ ேபா ல்ைல கிழக்கு 
மற் ம் பட்டெதாம்ப வ கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு எல்ைலகள், குடா அ க்ெகாைட கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்

ேமற்ேக : குடா அ க்ெகாைட கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்
வடக்கு   எல்ைல மற் ம் நிவ்டாவ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  03       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கம்மன்பில      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                      எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : அேலாதியாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்

கிழக்கு எல்ைலகள், ெஹாரண பிரேதச சைப எல்ைல  
667 - கம்மன்பில கிராம அ வலர் 

பிாி   
667 A - ேற கான கிராம அ வலர் 

பிாி   
667 B - வல்கம வடக்கு  கிராம 

அ வலர் பிாி   
667 C - சமரநாயக்க ர  கிராம 

அ வலர் பிாி   
667 D - வல்கம ெதற்கு  கிராம 

அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக : ெஹாரண பிரேதச சைப எல்ைல, ெகாத்தலாவல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, தாகம கிழக்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக  :  தாகம கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல, தாகம ேமற்கு,  கம் ெகாட கிழக்கு மற் ம் 
கம் ெகாட ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ெமதகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு
எல்ைலகள், அேலாதியாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  04       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெகாத்தலாவல      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : சமரநாயக்க ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்

கிழக்கு எல்ைலகள், ெஹாரண பிரேதச சைப எல்ைல  
656 A - ரய்கம வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
656 C - ரய்கம ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
661 A - ெகாத்தலாவல கிராம 

அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக : ெஹாரண மற் ம் மில்லனிய பிரேதச சைப எல்ைலகள்  

ெதற்ேக  :  மில்லனிய பிரேதச சைப எல்ைல, ரய்கம கிழக்கு மற் ம் 
ரய்கம ெதற்கு கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு எல்ைலகள், ெகலனிகம கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்

ேமற்ேக : ெகலனிகம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
மற் ம் தாகம கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  05       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ரய்கம      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                      எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : தாகம கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு

எல்ைல, ெகாத்தலாவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், ரய்கம வடக்கு மற் ம் ரய்கம 
ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்

656 - ரய்கம ெதற்கு கிராம அ வலர்
பிாி   

656 B - ரய்கம கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

661 - ெகலனிகம கிராம அ வலர் 
பிாி   

 

கிழக்ேக : மில்லனிய பிரேதச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக  :  மில்லனிய பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் பனாப்ேப கிராம

அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்
ேமற்ேக : பனாப்ேப மற் ம் ெகாலெமதிாிய வடக்கு கிராம

அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், தாகம 
ேமற்கு மற் ம் தாகம கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  06       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : தாகம      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கம்மன்பில, வல்கம ெதற்கு, ேற கான மற் ம்

சமரநாயக்க ர கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள், ெகாத்தலாவல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல  

663A - பண்டாரகம கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

664 - தாகம கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

664 A - தாகம ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

 

கிழக்ேக : ெகாத்தலாவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,
ெகலனிகம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக  :  ெகாலெமதிாிய வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், ேவவிட்ட கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, பண்டாரகம கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்

ேமற்ேக : பண்டாரகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம்
வடக்கு எல்ைலகள், கம் ெகாட கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், 
கம்மன்பில கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  07       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பண்டாரகம     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

  எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெமதகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு

எல்ைலகள், கம்மன்பில கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல, தாகம ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல  

663 - பண்டாரகம கிராம அ வலர் 
பிாி   

665 - ரம் க்கைண வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

666 - கம் ெகாைட கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

666 A - கம் ெகாைட ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

 

கிழக்ேக : தாகம ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல, பண்டாரகம கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக  :  ேவவிட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
பண்டாரகம ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், ரம் க்கைண ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல

ேமற்ேக : ெபால்ெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம்
வடக்கு எல்ைலகள், அ ேபா ல்ைல கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, பட்டெதாம்ப வ 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  08       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : அ ேபா ல்ைல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                     எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : பாணந் ைற பிரேதச சைப எல்ைல, குடா அ க்ெகாைட 

ேமற்கு, குடா அ க்ெகாைட கிழக்கு மற் ம் ெமதகம 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், 
கம் ெகாைட ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல   

691 A - அ ேபா ல்ைல ேமற்கு 
கிராம அ வலர் பிாி   

691 B - பட்டெதாம்ப வ கிராம 
அ வலர் பிாி   

 

கிழக்ேக : அ ேபா ல்ைல கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்    

ெதற்ேக  :  அ ேபா ல்ைல கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்
ேமற்கு எல்ைல மற் ம் மஹெபல்லன, இம் ல்இஹ 
மற் ம் ப கம கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : மஹவில மற் ம் மிாிஸ்வத்ைத கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம் பாணந் ைற 
பிரேதச சைப எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  09       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : குடா அ க்ெகாைட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                      எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : பாணந் ைற பிரேதச சைப எல்ைல, மஹ அ க்ெகாைட 

மற் ம் நிவ்டாவ கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள்  

678 A - குடா அ க்ெகாைட கிழக்கு 
கிராம அ வலர் பிாி   

678 C - குடா அ க்ெகாைட ேமற்கு 
கிராம அ வலர் பிாி   

 
கிழக்ேக : அ த்கம மற் ம் ெமதகம கிராம அ வலர் பிாி களின்

ெதற்கு எல்ைலகள், பட்டெதாம்ப வ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல      

ெதற்ேக  :  பட்டெதாம்ப வ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், அ ேபா ல்ைல ேமற்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல  

ேமற்ேக : பாணந் ைற பிரேதச சைப எல்ைல
 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  10       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : நிவ்டாவ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                    எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கிந்ெதல்பிட் ய ேமற்கு மற் ம் ேசன ர கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  
678 B - நிவ்டாவ கிராம அ வலர் 

பிாி   
 கிழக்ேக : ேசன ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல மற் ம்

அ த்கம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  
ெதற்ேக  :  குடா அ க்ெகாைட கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்

வடக்கு எல்ைல மற் ம் மஹ அ க்ெகாைட கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல  

ேமற்ேக : மஹ அ க்ெகாைட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  11      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மஹ அ க்ெகாைட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : பாணந் ைற பிரேதச சைப எல்ைல, கிந்ெதல்பிட் ய 

ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 

ேசன ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல மற் ம் 

நிவ்டாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல   

678 - மஹ அ க்ெகாைட கிராம 
அ வலர் பிாி   

 

கிழக்ேக : நிவ்டாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு, ேமற்கு 

மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்   

ெதற்ேக  :  நிவ்டாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, குடா 

அ க்ெகாைட கிழக்கு மற் ம் குடா அ க்ெகாைட ேமற்கு 

கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  
ேமற்ேக : பாணந் ைற பிரேதச சைப எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  12       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பிங்வல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                      எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : பாணந் ைற பிரேதச சைப எல்ைல  688 - பிங்வல கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
688 A - பிங்வல ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
688 B - வந் ர ல்ைல ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
688 C - வந் ர ல்ைல கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக : பாணந் ைற பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் மிாிஸ்வத்ைத 

கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு 

எல்ைலகள்   

ெதற்ேக  :  மிாிஸ்வத்ைத கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 

மஹவில கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

மற் ம் பாணந் ைற பிரேதச சைப எல்ைல   
ேமற்ேக : பாணந் ைற பிரேதச சைப எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  13       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மஹவில     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                   எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : பாணந் ைற பிரேதச சைப எல்ைல, வந் ர ல்ைல 

ேமற்கு மற் ம் வந் ர ல்ைல கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், பாணந் ைற பிரேதச 

சைப எல்ைல மற் ம் அ ேபா ல்ைல ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  

690 - மஹவில கிராம அ வலர் பிாி   
690 A - மா பிட் ய கிராம அ வலர் 

பிாி   
690B - மிாிஸ்வத்ைத கிராம அ வலர் 

பிாி   
 

கிழக்ேக : அ ேபா ல்ைல ேமற்கு, ப கம மற் ம் திகன வ 

கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்   
ெதற்ேக  :  பாணந் ைற பிரேதச சைப எல்ைல 
ேமற்ேக : பாணந் ைற பிரேதச சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  14       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ப கம     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : மிாிஸ்வத்ைத, அ ேபா ல்ைல ேமற்கு மற் ம் 

பட்டெதாம்ப வ கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள்   

694 - ப கம கிராம அ வலர் 
பிாி   

694 A - இம் ல்இஹ கிராம அ வலர் 
பிாி   

694 B - திகன வ கிராம அ வலர் 
பிாி   

 

கிழக்ேக : அ ேபா ல்ைல கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்
ேமற்கு எல்ைல, மஹெபல்லன கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல, மஹவத்ைத கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்

ெதற்ேக  :  க த் ைற மற் ம் பாணந் ைற பிரேதச சைப
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : மா பிட் ய மற் ம் மஹவில கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்   

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  15       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மஹெபல்லன     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : பட்டெதாம்ப வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு, 

கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், ெமதகம கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, கம் ெகாைட 
ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
ெபால்ெகாைட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள்      

691 - அ ேபா ல்ைல கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

695 - மஹெபல்லன கிராம அ வலர் 
பிாி   

695 A - மஹவத்த கிராம அ வலர் 
பிாி   

 கிழக்ேக : ெபால்ெகாைட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம்
ெதற்கு எல்ைலகள், யட் யன கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக  :  க த் ைற பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக : திகன வ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 

இம் ல்இஹ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள், பட்டெதாம்ப வ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல    

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  16       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெபால்ெகாைட      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : அ ேபா ல்ைல கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்

கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், கம் ெகாைட 
ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 
ரம் க்கைண வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்  

663 B - பண்டாரகம ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

665 A - ரம் க்கைண ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

665 B - ெபால்ெகாைட கிராம 
அ வலர் பிாி   

 
கிழக்ேக : பண்டாரகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம்

ெதற்கு எல்ைலகள், ேவவிட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல

ெதற்ேக  :  ேவவிட்ட மற் ம் யட் யன கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு எல்ைலகள், மஹெபல்லன கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்

ேமற்ேக : மஹெபல்லன மற் ம் அ ேபா ல்ைல கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  17       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேவவிட்ட      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                       எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெபால்ெகாைட, பண்டாரகம ேமற்கு, பண்டாரகம மற் ம் 

பண்டாரகம கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள்  

660 - ப ல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி   

662 - ேவவிட்ட கிராம அ வலர் 
பிாி   

662 A - யட் யன கிராம அ வலர் 
பிாி   

 

கிழக்ேக : ெகாலெமதிாிய வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல, அட்ட கம கிழக்கு மற் ம் அட்ட கம் ேமற்கு 
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு 
எல்ைலகள், ப ல்ல ( ஸ் ம்) மற் ம் கிம்மன் 

டாவ கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்
ெதற்ேக  :  மில்லனிய மற் ம் க த் ைற பிரேதச சைப எல்ைலகள்
ேமற்ேக : க த் ைற பிரேதச சைப எல்ைல, மஹெபல்லன கிராம 

அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல மற் ம் 
ெபால்ெகாைட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  18       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : அட் கம ேமற்கு     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ேவவிட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள், அட்ட கம கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, கல்ேகமங் ய கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, ேபாகஹவத்ைத கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்

659 A - அட் கம ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

659 B - ெகாராவல கிராம அ வலர் 
பிாி   

659 C - ப ல்ல ( ஸ் ம்) கிராம 
அ வலர் பிாி   

 
கிழக்ேக : ேபாகஹவத்ைத கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 

மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், கிம்மன் டாவ  கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல

ெதற்ேக  :  கிம்மன் டாவ  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல, ப ல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : யட் யன கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
மற் ம் ேவவிட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல   

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  19       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : அட்ட கம கிழக்கு     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                     எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ேவவிட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 

ெகாலெமதிாிய வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல, எப்பிட்ட ல்ைல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்

659 - அட் கம கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

659 D - கல்ேகமங் ய கிராம 
அ வலர் பிாி   

659 E - ேபாகஹவத்ைத கிராம 
அ வலர் பிாி   

 

கிழக்ேக : எப்பிட்ட ல்ைல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், கிம்மன் டாவ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்

ெதற்ேக  :  கிம்மன் டாவ  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல, ெகாரவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ெகாரவல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள், அட்ட கம ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு, கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், 
ேவவிட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  20       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெகாலெமதிாிய     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : பண்டாரகம கிழக்கு, தாகம ேமற்கு, ெகலனிகம, ரய்கம 

ெதற்கு மற் ம் ரய்கம கிழக்கு கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

657 - பனாேப கிராம அ வலர் பிாி   
657 A - ெகாலெமதிாிய வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
658 - கிம்மன் டாவ கிராம அ வலர் 

பிாி   
660 A - எப்பிட்ட ல்ைல கிராம 

அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக : ரய்கம கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

மற் ம் மில்லனிய பிரேதச சைப எல்ைல  

ெதற்ேக  :  மில்லனிய பிரேதச சைப எல்ைல, ப ல்ல  கிராம 

அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, ப ல்ல 

( ஸ் ம்) மற் ம் ெகாராவல  கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக : ேபாகஹவத்ைத கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல, கல்ேகமங் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு, 

கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், அட்ட கம மற் ம் 

ேவவிட்ட கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 

எல்ைலகள்   
 

9-108/38 

_____________________ 
 

 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 

 
(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின்  3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன் . 

 
 ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
 சனாதிபதி. 

 

 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 
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அட்டவைண 
 

இல. 03 - க த் ைற  மாவட்டம் 
இல. 07 - ெஹாரண பிரேதச சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக - 30 
   எண்ணிக்ைக - 30      எண்ணிக்ைக - 00 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஹாலபிட் ய     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                  எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெகா ம்  மாவட்ட எல்ைல 606 A - ெவல்மில்ல கிராம அ வலர் 

பிாி   
606 C - ஹாலபிட் ய கிராம 

அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக : ெகா க வ கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல, ெகா க வ ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்   

ெதற்ேக  :  பண்டாரகம பிரேதச சைப எல்ைல  
ேமற்ேக : பண்டாரகம பிரேதச சைப எல்ைல  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  02       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெகா க வ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ஹாலபிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம்

வடக்கு எல்ைலகள், ெகா ம்  மாவட்ட எல்ைல, 
ேகாரலஇம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள்  

606 - ெகா க வ ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

606 B - ெகா க வ கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

 கிழக்ேக : ேகாரலஇம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 
பலன்ேனா ைவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், கும் க்க வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக  :  பண்டாரகம பிரேதச சைப எல்ைல  
ேமற்ேக : ஹாலபிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள் 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  03       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பலன்ேனா ைவ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                     எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெகா ம்  மாவட்ட எல்ைல, ஒலேபா வ வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்  
604 - பலன்ேனா ைவ கிராம 

அ வலர் பிாி   
604 A - ேகாரலஇம கிராம அ வலர் 

பிாி   
 

கிழக்ேக : ஒலேபா வ வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல, ஒலேபா வ ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், பட் விட்ட வடக்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  

ெதற்ேக  :  பட் விட்ட ெதற்கு, கும் க்க கிழக்கு, கும் க்க ெதற்கு 
மற் ம் கும் க்க வடக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு எல்ைலகள்   

ேமற்ேக : ெகா க வ கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  04       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஒலேபா வ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                       எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெகா ம்  மாவட்ட எல்ைல, தலகல ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், 
தலகல வடக்கு மற் ம் தலகல கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  

605 - ஒலேபா வ ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

605 A - ஒலேபா வ கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

605B - ஒலேபா வ வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

613 A - தலகல ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

 

கிழக்ேக : தலகல கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 
பன்னில கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு, ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக  :  பட் விட்ட வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல, பலன்ேனா ைவ கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : பலன்ேனா ைவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல, ேகாரலஇம கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், ெகா ம்  மாவட்ட எல்ைல  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  05       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : தலகல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                       எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெகா ம்  மாவட்ட எல்ைல 613 - தலகல வடக்கு கிராம அ வலர் 

பிாி   
613 B - தலகல ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக : தலகல கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்
ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக  :  தலகல ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
மற் ம் ஒலேபா வ வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல

ேமற்ேக : ஒலேபா வ வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், ெகா ம்  மாவட்ட எல்ைல  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  06       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கஹட்டபிட் ய     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : தலகல வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 

ெகா ம்  மாவட்ட எல்ைல, இகல மில்ேலவ ெதற்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு 
எல்ைலகள்  

612 - கஹட்டபிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி   

612 B - பன்னில கிராம அ வலர் 
பிாி   

613 C - தலகல கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

 

கிழக்ேக : இகல மில்ேலவ ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், உ வ வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, கனன்வில வடக்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைல

ெதற்ேக  :  கனன்வில வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், பட் விட்ட வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, ஒலேபா வ கிழக்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு 
எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : ஒலேபா வ கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல, தலகல ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு, 
கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், தலகல வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  07       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மில்ேலவ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                     எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெகா ம்  மாவட்ட எல்ைல மற் ம் பகல மில்ேலவ

வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல    
628 - பகல மில்ேலவ ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
628 A - இகல மில்ேலவ வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
628 D - இகல மில்ேலவ ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக : கிந்ெதல்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக  :  கிந்ெதல்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்
ேமற்கு எல்ைலகள், உ வ வடக்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, கஹட்டபிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல   

ேமற்ேக : கஹட்டபிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள், தலகல கிழக்கு  கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல   

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  08       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெகாட் கம்ெகாட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

  எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெகா ம்  மாவட்ட எல்ைல  628 B - ெகாட் கம்ெகாட கிராம 

அ வலர் பிாி   
628 C - பகல மில்ேலவ வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக : ெகா ம்  மாவட்ட எல்ைல 

ெதற்ேக  :  கிந்ெதல்பிட் ய, பகல மில்ேலவ ெதற்கு, இகல மில்ேலவ 
வடக்கு மற் ம் இகல மில்ேலவ ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : ெகா ம்  மாவட்ட எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  09       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கிந்ெதல்பிட் ய     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                       எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : இகல மில்ேலவ வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், பகல மில்ேலவ ெதற்கு,   பகல 
மில்ேலவ வடக்கு மற் ம் ெகாட் கம்ெகாைட கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், ெகா ம்  
மாவட்ட எல்ைல,  தம்பர கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்  

629 - கிந்ெதல்பிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி   

631 - ஹான் ெபல்ெபால கிராம 
அ வலர் பிாி   

 

கிழக்ேக : தம்பர, ெகாெராக்ெகாைட மற் ம் மீவனபலான ேமற்கு 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக  :  மீவனபலான ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், கிாிகலேஹன கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, குடா உ வ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்   

ேமற்ேக : குடாஉ வ  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
உ வ வடக்கு  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள்  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  10       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மீவனபலான     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                       எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கிந்ெதல்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு

எல்ைல மற் ம் ெகா ம்  மாவட்ட எல்ைல
617 - மீவனபலான கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
617 B - மீவனபலான ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
630 - தம்பர கிராம அ வலர் பிாி   
630 A - ெகாெராக்ெகாைட கிராம 

அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக : ெகா ம்  மாவட்ட எல்ைல, ெபல்பிட் ெகாைட மற் ம் 
ரத்மல்ெகாைட கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக  :  கு ெகாைட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
கிாிகல்ேஹன கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள்   

ேமற்ேக : கிாிகல்ேஹன கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள், ஹான் ெபல்ெபால மற் ம் 
கிந்ெதல்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள்  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  11       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெபல்பிட் ெகாட      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

   எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெகா ம்  மாவட்ட எல்ைல, ஹந்தபான்ெகாைட ேமற்கு 

கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல மற் ம் 
ெகக்குலெதால கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல

621 A - ரத்மல்ெகாைட கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

621 B - ரத்மல்ெகாைட ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

622 - ெபல்பிட் ெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி   

 

கிழக்ேக : மாப் ட் கல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக  :  ேபா வதண்ட கிழக்கு மற் ம் ேபா வதண்ட ேமற்கு 
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், 
கு ெகாைட கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள்   

ேமற்ேக : ெகாெராக்ெகாைட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  12      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஹந்தபான்ெகாைட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

    எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெமேனாிகம மற் ம் அறக்காவில கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், ெகாட் கல  கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்  

623 - ஹந்தபான்ெகாைட ெதற்கு 
கிராம அ வலர் பிாி   

623 A - ஹந்தபான்ெகாைட கிழக்கு 
கிராம அ வலர் பிாி   

623 B - ஹந்தபான்ெகாைட ேமற்கு 
கிராம அ வலர் பிாி   

624 - பட் கம்பல கிராம அ வலர் 
பிாி   

624 A - ெகக்குளெதால கிராம 
அ வலர் பிாி   

 

கிழக்ேக : குறண ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம்
ெதற்கு எல்ைலகள், ெகாட் யாவத்த கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, ரய்கம வத்த மற் ம் மஹ 
இங்கிாிய கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள், நிமலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல    

ெதற்ேக  :  எ ராகல மற் ம் மா ட் கல கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ெபல்பிட் ெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல மற் ம் ெகா ம்  மாவட்ட எல்ைல  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  13       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : அறக்காவில     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெகா ம்  மாவட்ட எல்ைல 625 - அறக்காவில கிராம அ வலர் 

பிாி   
625 A - ெமேனாிகம கிராம அ வலர் 

பிாி   
626 - கந்தனபிட் ய கிராம அ வலர் 

பிாி   
 

கிழக்ேக : ெகா ம்  மாவட்ட எல்ைல, ெகாட் யாவத்த மற் ம் 
குறண வடக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள்    

ெதற்ேக  :  ெகாட் கல மற் ம் ஹந்தபான்ெகாைட ேமற்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ெகா ம்  மாவட்ட எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  14       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : குறண     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

  எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : அறக்காவில மற் ம் கந்தனபிட் ய கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், ெகா ம்  மற் ம் 
இரத்தின ாி மாவட்ட எல்ைலகள் 

626 A - ெகாட் யாவத்த கிராம 
அ வலர் பிாி   

627 - குறண ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி   

627 A - ெகாட் கல கிராம அ வலர் 
பிாி   

627 B - குறண வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

 

கிழக்ேக : இரத்தின ாி மாவட்ட எல்ைல 

ெதற்ேக  :  நம்பபான, ஊ கல கிழக்கு மற் ம் இங்கிாிய கிழக்கு 
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், மஹ 
இங்கிாிய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
ரய்கம வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு, கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்    

ேமற்ேக : ஹந்தபான்ெகாைட ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்
ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், ஹந்தபான்ெகாைட 
கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு 
எல்ைலகள், ஹந்தபான்ெகாைட ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல     

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  15       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மஹ இங்கிாிய     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                       எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ஹந்தபான்ெகாைட ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்

ெதற்கு எல்ைல, ெகாட் யாவத்ைத கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்  

620 B - ரய்கம வத்த கிராம அ வலர் 
பிாி   

620 G - மஹ இங்கிாிய கிராம 
அ வலர் பிாி   

 
கிழக்ேக : ெகாட் யாவத்ைத கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல 
ெதற்ேக  :  இங்கிாிய கிழக்கு மற் ம் இங்கிாிய வடக்கு கிராம

அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், நிமலகம 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல  

ேமற்ேக : நிமலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம்
வடக்கு எல்ைலகள், பட் கம்ெபால கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  16       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : நிமலகம      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெகக்குலெதால மற் ம் பட் கம்ெபால கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், மஹ இங்கிாிய கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்   

620 D - நிமலகம கிராம அ வலர் 

பிாி   
620 E - எ ராகல கிராம அ வலர் 

பிாி   
 

கிழக்ேக : மஹ இங்கிாிய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 
இங்கிாிய வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்   

ெதற்ேக  :  இங்கிாிய ேமற்கு மற் ம் ெதாம்பகஸ்கந்த கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : ெகக்குல ய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
மா ட் கல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு, கிழக்கு 

மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  17       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஊ கல      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

    எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : மஹ இங்கிாிய மற் ம் ெகாட் யாவத்த கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  
619 - ஊ கல கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
619 A - நம்பபான கிராம அ வலர் 

பிாி   
619 B - ஊ கல ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
620 - இங்கிாிய கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக : இரத்தின ாி மாவட்ட எல்ைல 
ெதற்ேக  :  லத்சிங்கள பிரேதச சைப எல்ைல  
ேமற்ேக : ெதாம்பகஸ்கந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 

எல்ைல, இங்கிாிய ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல, இங்கிாிய வடக்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு, கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்   

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  18       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : இங்கிாிய     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                      எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : மா ட் கல, எ ராகல, நிமலகம மற் ம் மஹ இங்கிாிய 

கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், 
இங்கிாிய கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்    

620 A - இங்கிாிய ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

620 C - இங்கிாிய வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

620 F - ெதாம்பகஸ்கந்த கிராம 
அ வலர் பிாி   

 

கிழக்ேக : ஊ கல கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல, ஊ கல ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்    

ெதற்ேக  :  லத்சிங்கள பிரேதச சைப எல்ைல  
ேமற்ேக : ெகக்குல ய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  19       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மா ட் கல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 

 எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : ரத்மல்ெகாட கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 

எல்ைல, ெபல்பிட் ெகாைட கிராம அ வலர் பிாிவின் 

கிழக்கு எல்ைல, ெகக்குலெதால கிராம அ வலர் பிாிவின் 

ெதற்கு எல்ைல, எ ராகல கிராம அ வலர் பிாிவின் 

வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்    

618 A - ேபா வதண்ட கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

618 B - ெகக்குல ய கிராம அ வலர் 
பிாி   

621 - மா ட் கல கிராம அ வலர் 
பிாி   

 
கிழக்ேக : எ ராகல மற் ம் ெதாம்பகஸ்கந்த கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்   

ெதற்ேக  :  லத்சிங்கள பிரேதச சைப எல்ைல, வகவத்த கிராம 

அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, ேபா வதண்ட 

ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு 

எல்ைலகள்    

ேமற்ேக : ேபா வதண்ட ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 

எல்ைல, ரத்மல்ெகாட ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 

ெதற்கு எல்ைல, ரத்மல்ெகாட கிழக்கு கிராம அ வலர் 

பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்     

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  20       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : வகவத்த     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 

 எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : கு ெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள், ரத்மல்ெகாட ேமற்கு  கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, ேபா வதண்ட 

கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 

எல்ைலகள்    

618 - வகவத்த கிராம அ வலர் பிாி   
618 C - ேபா வதண்ட  ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
 

 

கிழக்ேக : ெகக்குல ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 

ெதற்கு எல்ைலகள், லத்சிங்கள பிரேதச சைப எல்ைல    
ெதற்ேக  :  

லத்சிங்கள மற் ம் ம ராவல பிரேதச சைப எல்ைலகள்  
ேமற்ேக : ம ராவல பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் கு ெகாட கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  21       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கு ெகாட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
 

  எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ஹாந் ெபல்ெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல, மீவனபலான ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், மீவனபலான கிழக்கு 
மற் ம் ெகாெராக்ெகாைட கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ெதற்கு எல்ைலகள், ரத்மல்ெகாட ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்   

616 D - ணகம கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

617 A - கு ெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி   

617 C - கிாிகல்ேஹன கிராம 
அ வலர் பிாி   

 
 

கிழக்ேக : ரத்மல்ெகாட ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல மற் ம்  ேபா வதண்ட  ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக  :  ேபா வதண்ட  ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல, ம ராவல பிரேதச சைப எல்ைல, திக்ேஹனகம 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல மற் ம் 
ெஹாரண நகர சைப எல்ைல  

ேமற்ேக : ெஹாரண நகர சைப எல்ைல, ஓவிட் யாகல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, மிெதல்ல லேஹன 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு 
எல்ைலகள், குடா உ வ கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்    

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  22       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : உ வ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கஹட்டபிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 

எல்ைல, இகல மில்ேலவ ெதற்கு மற் ம்  இகல மில்ேலவ 
வடக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், 

கிந்ெதல்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள்   

614 - உ வ வடக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி   

614 A - உ வ ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

614 B - மஹ உ வ கிராம அ வலர் 
பிாி   

614 C - குடா உ வ கிராம அ வலர் 
பிாி   

 
 

கிழக்ேக : கிந்ெதல்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல,  ஹாந் ெபல்ெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், கிாிகல்ேஹன கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
ெதற்ேக  :  கிாிகல்ேஹன கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 

மிெதல்ல லேஹன கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : மிெதல்ல லேஹன மற் ம் கனன்வில ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், கனன்வில 
வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு 
எல்ைலகள்    
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  23       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கனன்வில     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                       எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கஹட்டபிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்

கிழக்கு எல்ைலகள், உ வ வடக்கு மற் ம் மஹ உ வ 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்  

612 A - கனன்வில வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

612 C - கனன்வில ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

 
 

கிழக்ேக : மஹ உ வ மற் ம் உ வ ெதற்கு கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், மிெதல்ல லேஹன 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ெதற்ேக  :  மிெதல்ல லேஹன, ஓவிட் யாகல மற் ம் 
அறமனாெகால்ல கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : மீமன கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
பட் விட்ட வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல, கஹட்டபிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்    

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  24       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பட் விட்ட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                               எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : பலன்ேனா வ, ஒலேபா வ ெதற்கு, ஒலேபா வ கிழக்கு, 

பன்னில மற் ம் கஹட்டபிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  

611 - பட் விட்ட வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

611 A - மீமன கிராம அ வலர் பிாி   
611 B - பட் விட்ட ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
 
 

கிழக்ேக : பனன்வில வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், கனன்வில ெதற்கு மற் ம் 
அறமனாெகால்ல கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள்  

ெதற்ேக  :  அறமனாெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல, ெவ ல்லேஹன மற் ம் கு ப்பன கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : ெபாக்கு விட்ட மற் ம் கும் க்க கிழக்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்   

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  25       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கும் க்க     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                   எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : பலன்ேனா வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 607 - கும் க்க கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
607 A - கும் க்க ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
607 B - கும் க்க ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
607 C - கும் க்க வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக : பட் விட்ட வடக்கு மற் ம் பட் விட்ட ெதற்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக  :  ெபாக்கு விட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல மற் ம் பண்டாரகம பிரேதச சைப எல்ைல  

ேமற்ேக : பண்டாரகம பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ெகா க வ 
கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  26       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெபாக்கு விட்ட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                               எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கும் க்க ேமற்கு மற் ம் கும் க்க கிழக்கு கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
608 - ெபாக்கு விட்ட கிராம 

அ வலர் பிாி   
609 - கேனவல கிராம அ வலர் 

பிாி   
609 A - ேஹேனகம கிராம அ வலர் 

பிாி   

கிழக்ேக : பட் விட்ட ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல, கு ப்பன கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக  :  மில்லனிய பிரேதச சைப எல்ைல  
ேமற்ேக : மில்லனிய மற் ம் பண்டாரகம பிரேதச சைப எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  27       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கு ப்பன     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                  எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : பட் விட்ட ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல, மீமன கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள், கனன்வில ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

610 - கு ப்பன கிராம அ வலர் 
பிாி   

610 A - அறமனாெகால்ல கிராம 
அ வலர் பிாி   

610 B - ெவ ல்லேஹன கிராம 
அ வலர் பிாி   

615 - ெஹாரண வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெஹாரண 
பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதி 

615 C - கல்ஏதண் ெகாட கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெஹாரண 
பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதி 

கிழக்ேக : ஓவிட் யாகல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள்   

ெதற்ேக  :  ெஹாரண நகர சைப எல்ைல 
ேமற்ேக : கேனவல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 

ெபாக்கு விட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு, 
கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  28       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மிெதல்ல லேஹன     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                   எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : அறமனாெகால்ைல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 

மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், கனன்வில ெதற்கு  கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், 
உ வ ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள், குடா உ வ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

616 A - ஓவிட் யாகல கிராம அ வலர் 
பிாி   

616 E - மிெதல்ல லேஹன கிராம 
அ வலர் பிாி   

 

கிழக்ேக : கிாிகல்ேஹன கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள், ணகம கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக  :  ணகம கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல மற் ம் ெஹாரண நகர சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : அறமனாெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  29       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : நர்த்தனகல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                    எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெஹாரண நகர சைப எல்ைல மற் ம் ணகம கிழக்கு 

கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல  

615 E - ெஹாரண கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெஹாரண 
பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதி 

616 B - திக்ேஹனகம கிராம 
அ வலர் பிாி   

616 C - நர்த்தனகல கிராம அ வலர் 
பிாி   

 

கிழக்ேக : ம ராவல பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக  :  ம ராவல பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ெஹாரண நகர 

சைப எல்ைல  
ேமற்ேக : ெஹாரண நகர சைப எல்ைல 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  30       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேவவல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                       எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெஹாரண நகர சைப எல்ைல   615 B - மாேஹன கிராம அ வலர் 

பிாி  
615 G - ேவவல கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக : ெஹாரண நகர சைப எல்ைல மற் ம் ம ராவல பிரேதச 

சைப எல்ைல 

ெதற்ேக  :  ம ராவல மற் ம் மில்லனிய பிரேதச சைப எல்ைலகள்  
ேமற்ேக : மில்லனிய பிரேதச சைப எல்ைல 

 

9-108/ 39 

___________________ 
 

 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின்  3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 

ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 

சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 

குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 

சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன் . 
 

 ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
 சனாதிபதி. 

 

 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 
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அட்டவைண 

 

இல. 03 - க த் ைற  மாவட்டம் 
இல. 08 - ம ராவல பிரேதச சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக - 09 
   எண்ணிக்ைக - 09      எண்ணிக்ைக - 00 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கந்தன     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                   எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெஹாரண பிரேதச சைப எல்ைல 632 - கந்தன வடக்கு கிராம அ வலர் 

பிாி   
632 A - இ ம்ப கிராம அ வலர் 

பிாி   
632 B - கந்தன ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
650 E - எலெவல்ல கிராம அ வலர் 

பிாி   
 

கிழக்ேக : ெஹாரண மற் ம் லத்சிங்கள பிரேதச சைப எல்ைலகள்  

ெதற்ேக   :  லத்சிங்கள பிரேதச சைப எல்ைல, வல்பிட்ட கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, ெபர னகம மற் ம் 
ெபல்லபிட் ய கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் 
கிழக்கு எல்ைலகள்   

ேமற்ேக : ெபல்லபிட் ய கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், ெபல்லபிட் ய ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, ெஹாரண பிரேதச 
சைப எல்ைல, ெஹாரண நகர சைப எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  02       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெபல்லபிட் ய      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெஹாரண பிரேதச சைப எல்ைல, ெஹாரண நகர சைப 

எல்ைல, எலெவல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்    

650 A - ெபல்லபிட் ய கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

650 B - ெபல்லபிட் ய ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

650 F - மாேஹன ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக : எலெவல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 
கந்தன ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக  :  ெபர னகம, ெவ ெகட்ெடல்ல மற் ம் ெற ன கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : மில்லனிய மற் ம் ெஹாரண பிரேதச சைப எல்ைலகள்
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  03       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெற ன      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                     எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : மாேஹன ெதற்கு மற் ம் ெபல்லபிட் ய கிழக்கு மற் ம்

கந்தன ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள்    

633 B - வல்பிட்ட கிராம அ வலர் 
பிாி  

650 - ெற ன கிராம அ வலர் பிாி   
650 C - ெபர னகம கிராம அ வலர் 

பிாி   
650 D - ெவ ெகட்ெடல்ல கிராம 

அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக : லத் சிங்கள பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக  :  ேவரவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 

ேமற்கு எல்ைலகள், மஹாயால கிழக்கு மற் ம் மஹாயால 
ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : மில்லனிய பிரேதச சைப எல்ைல 

 



 I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21  269A 
 gFjp  I : njhFjp (I) - ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; FbauR tu;j;jkhdg; gj;;jpupif - mjp tpNr\khdJ - 2015.08.21 

 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  04       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேவரவத்த       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                       எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெபர னகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்

கிழக்கு எல்ைலகள், வல்பிட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்

633 - ேவரவத்த கிராம அ வலர் 
பிாி   

633 A - கனன்வில கிராம அ வலர் 
பிாி   

636 - குடாயால கிராம அ வலர் 
பிாி   

கிழக்ேக : வல்பிட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம்
ெதற்கு எல்ைலகள், லத்சிங்கள பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக  :  பகல கரன்னாெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், ம ராவல கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்

ேமற்ேக : ம ராவல கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், ஹல்லன்கந்த கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, மஹாயால கிழக்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு, கிழக்கு மற் ம் வடக்கு 
எல்ைலகள், ெபர னகம கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  05       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மஹாயால        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                      எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : மில்லனிய பிரேதச சைப எல்ைல, ெற ன மற் ம் 

ெபர னகம கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள், ேவரவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல    

634 - மஹாயால கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

634 A - மஹாயால ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

648 - ெகெசல்ேஹனாவ கிராம 
அ வலர் பிாி   

648 B - ஹல்லன்கந்த கிராம 
அ வலர் பிாி   

 

கிழக்ேக : ேவரவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம்
ெதற்கு எல்ைலகள், குடாயால கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், ம ராவல கிழக்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, கூெடல்ல 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு 
எல்ைலகள்  

ெதற்ேக  :  ம ராவல ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல மற் ம் மில்லனிய பிரேதச சைப எல்ைல

ேமற்ேக : மில்லனிய பிரேதச சைப எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  06       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ம ராவல       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

  எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ஹல்லன்கந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல

மற் ம் குடாயால கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல  

635 - ம ராவல கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

635 A - ம ராவல ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

637 - அங்கு வாத்ெதாட்ட கிராம 
அ வலர் பிாி   

648 A - கூெடல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி   

கிழக்ேக : குடாயால மற் ம் பஹல கரன்னாெகாட கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், ெதாடங்ெகாட பிரேதச 
சைப எல்ைல    

ெதற்ேக  :  ெதாடங்ெகாட மற் ம்    மில்லனிய பிரேதச சைப
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : மில்லனிய பிரேதச சைப எல்ைல, ெகெசல்ேஹனாவ 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  07       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கரன்னாெகாட       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : குடாயால கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்

கிழக்கு எல்ைலகள், லத்சிங்கள பிரேதச சைப எல்ைல     
811 - கரன்னாெகாட கிராம அ வலர் 

பிாி   
811 A - பஹல கரன்னாெகாட கிராம 

அ வலர் பிாி   
811 B - இஹல கரன்னாெகாட கிராம 

அ வலர் பிாி   
816 A - வரக்காெகாட ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
 
 
 

கிழக்ேக : லத்சிங்கள பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் கட் ேஹன
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல     

ெதற்ேக  :  கட் ேஹன கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
வரக்காெகாட வடக்கு  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், வரக்காெகாட கிழக்கு மற் ம் 
வரக்காெகாட ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : ெதாடங்ெகாட பிரேதச சைப எல்ைல, அங்கு வாத் 
ெதாட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
ம ராவல கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  08       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : நாஹல்ல       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                       எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : இஹல கரன்னாெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல மற் ம் லத்சிங்கள பிரேதச சைப எல்ைல     
815 - நாஹல்ல கிராம அ வலர் 

பிாி   
815 A - கட் ேஹன கிராம அ வலர் 

பிாி   
815 B - பஹலெகாட கிராம அ வலர் 

பிாி   
815 C - இஹலெகாட கிராம 

அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக : லத்சிங்கள பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக  :  லத்சிங்கள பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக : வரக்காெகாட கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு

மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், வரக்காெகாட வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  09       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : வரக்காெகாட      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : வரக்காெகாட ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு, 

கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், கரன்னாெகாட 
மற் ம் இகல கரன்னாெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  

816 - வரக்காெகாட கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

816 B - வரக்காெகாட வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

816 C - வரக்காெகாட ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

 

கிழக்ேக : இகல கரன்னாெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு
எல்ைல, கட் ேஹன மற் ம் இகலெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், லத்சிங்கள 
பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக  :  லத்சிங்கள மற் ம் ெதாடங்ெகாைட பிரேதச சைப
எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : ெதாடங்ெகாைட பிரேதச சைப எல்ைல
 

 

9-108/40 
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உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 

 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 

 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின்  3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 

ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 

சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 

குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 

சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன் . 

 

 ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
 சனாதிபதி. 

 

 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 

 

அட்டவைண 
 

இல. 03 - க த் ைற  மாவட்டம் 

இல. 09 - லத்சிங்கள பிரேதச சைப 

 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக - 15 

   எண்ணிக்ைக - 15      எண்ணிக்ைக - 00 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : நாரகல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                      எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : ம ராவல மற் ம் ெஹாரண பிரேதச சைப எல்ைலகள் 812 A - பஹல நாரகல கிராம 
அ வலர் பிாி   

813 A - இஹல நாரகல கிராம 
அ வலர் பிாி   

814 - ேகாவின்ன வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக : ெகாபவக்க வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 

எல்ைல, இகல நாரகல ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 

வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்       
ெதற்ேக  :  

ேகாவின்ன ெதற்கு மற் ம் ேதவ ல்ல கிராம அ வலர் 

பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக : ம ராவல பிரேதச சைப எல்ைல  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  02       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெகாபவக்க     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : இகல நாரகல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 

ெஹாரண பிரேதச சைப எல்ைல, திவ்லகட கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்  

813 - ெகாபவக்க வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

813 B - ெகாபவக்க ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

813 C - இஹல நாரகல ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

  
 

கிழக்ேக : திவ்லகட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல
மற் ம் ஏகல்ஓய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல  

ெதற்ேக  :  ஏகல்ஓயா, லத்சிங்கள ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் கலேஹன, 
ெரட் யல கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள்   

ேமற்ேக : ேகாவின்ன ெதற்கு மற் ம் ேகாவின்ன வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு 
எல்ைலகள், இகல நாரகல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்     

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  03       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஏகல்ஓயா     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                      எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெஹாரண பிரேதச சைப எல்ைல  821 D - ஏகல்ஓயா கிராம அ வலர் 

பிாி   
822 B - திவ்லகட கிராம அ வலர் 

பிாி   
 822 E - மீகஹகும் ர கிராம 

அ வலர் பிாி   
 
 

கிழக்ேக : யஹலவத்த மற் ம் ேபாத்தேல கிராம அ வலர் பிாி
களின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், லத்சிங்கள 
வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  

ெதற்ேக  :  லத்சிங்கள ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ெகாபவக்க ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல, ெகாபவக்க வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், ெஹாரண பிரேதச 
சைப எல்ைல  

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :         04       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஹல்வத் ர     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெஹாரண பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் இரத்தின ாி

மாவட்ட எல்ைல  
822 A - ஹல்வத் ர கிராம அ வலர் 

பிாி   
822 C - ேபாத்தேல கங்ெகாட கிராம 

அ வலர் பிாி   
822 D - யகலவத்த கிராம அ வலர் 

பிாி   
 822 F - ேகான்கஸ்ெதன்ன கிராம 

அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக : இரத்தின ாி மாவட்ட எல்ைல 

ெதற்ேக  :  ெதல்ேமல்ல, அமரெகதர ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் அமரெகதர 
வடக்கு, ேபாத்தேல கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ேபாத்தேல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
மீகஹகும் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
மற் ம் ெஹாரண பிரேதச சைப எல்ைல  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  05       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெதல்ேமல்ல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ஹல்வத் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல

மற் ம் இரத்தின ாி மாவட்ட எல்ைல  
821 A - ெதல்ேமல்ல கிராம அ வலர் 

பிாி   
821 G - உ கலகந்த கிராம அ வலர் 

பிாி  
823 A - நிக்கஹ கிராம அ வலர் 

பிாிவின் ஒ  பகுதி ஆகிாி 
கணத்தகமவிற்குட்பட்ட பகுதி 
(ரஹ ய பா காக்கப்பட்ட காட் ன் 
வடக்குப் பகுதி) 

கிழக்ேக : இரத்தின ாி மாவட்ட எல்ைல 

ெதற்ேக  :  ரஹ ய பா காக்கப்பட்ட கா , நிக்கஹ  கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ஆகிாி கணத்தகம தவிர மீதிப் 
பகுதியின் வடக்கு எல்ைல    

ேமற்ேக :  அமரெகதர ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு, 
கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்    

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  06       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : அமரெகதர     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : யகலவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல

மற் ம் ேபாத்தேல, கங்ெகாட, ஹல்வத் ர கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்  

821 - லத்சிங்கள வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

821 C - அமரெகதர ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

821 E - அமரெகதர வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

822 - ேபாத்தேல கிராம அ வலர் 
பிாி   

  

கிழக்ேக : ெதல்ேமல்ல மற் ம் உ கலகந்த கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக  :  நிக்கஹ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு 
எல்ைலகள், யட்டகம்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல, கறல்ெதக்ம கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்     

ேமற்ேக : கறல்ெதக்ம, லத் சிங்கள மத்தி மற் ம் லத்சிங்கள 
ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள், ஏகல்ஓய மற் ம் மீகஹகும் ர கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்    

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  07       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : லத்சிங்கள     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                     எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : லத் சிங்கள ெதற்கு, லத் சிங்கள மத்தி மற் ம் 

அமரெகதர ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

823 - யட்டகம்பிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி   

824 B - லத்சிங்கள கிராம அ வலர் 
பிாி   

824 E - லத்சிங்கள கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

824 F - கறல்ெதக்ம கிராம அ வலர் 
பிாி   

 

கிழக்ேக : நிக்கஹ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல மற் ம்
பரெகாட கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல 

ெதற்ேக  :  பரெகாட கிழக்கு, தம்பரா ெகாட மற் ம் பகல ெவல்கம 
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : லத்சிங்கள ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், கலேஹன கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல   
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  08       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கலேஹன     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ஏகல்ஓய, லத் சிங்கள வடக்கு மற் ம் அமரெகதர 

வடக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், 
அமரெகதர ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல  

821 B - லத்சிங்கள ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

821 F - லத்சிங்கள மத்திய கிராம 
அ வலர் பிாி   

824 G - லத்சிங்கள ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

824 H - கலேஹன கிராம அ வலர் 
பிாி   

 

கிழக்ேக : அமரெகதர ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல, கறல்ெதக்ம மற் ம் லத்சிங்கள கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், லத்சிங்கள 
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு, ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள்     

ெதற்ேக : பகல ெவல்கம மற் ம் தியக வ கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ெறட் யல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
ெகாபவக்க ெதற்கு மற் ம் ஏகல்ஓய கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  09       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேகாவின்ன     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ம ராவல பிரேதச சைப எல்ைல, பகல நாரகல, 

ேகாவின்ன வடக்கு, இகல நாரகல ெதற்கு மற் ம் 
ெகாபவக்க ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

812 - ேதவ ல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி   

814 A - ெறட் யல கிராம அ வலர் 
பிாி   

814 B - ேகாவின்ன ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

 

கிழக்ேக : கல்ேஹன கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
ெதற்ேக  :  தியக வ கிழக்கு மற் ம் தியக வ ேமற்கு கிராம

அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், ம ராவல 
பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : ம ராவல பிரேதச சைப எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  10       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மஹகம     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெறட் யல மற் ம் கலேஹன கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், பகல ெவல்கம கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்  

819 - மஹகம வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

819 B - மஹகம கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

819 E - ெதேமாதரவத்த கிராம 
அ வலர் பிாி   

820 - தியக வ கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

820 A - தியக வ ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

 

கிழக்ேக : பகல ெவல்கம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல
மற் ம் ெதன்னேஹன கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல 

ெதற்ேக  :  ன, ெபாேலெகாட ேமற்கு மற் ம் மஹகம ேமற்கு 
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், 
ேபாகஹவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு, கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்   

ேமற்ேக : ேபாகஹவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம்
வடக்கு எல்ைலகள், ம ராவல பிரேதச சைப எல்ைல   
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  11       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : குட கம     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

  எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ம ராவல பிரேதச சைப எல்ைல, தியக வ ேமற்கு 

மற் ம் மஹகம வடக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ெதற்கு எல்ைலகள், மஹகம கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்   

817 - இஹல குட கம கிராம 
அ வலர் பிாி   

817 A - பஹல குட கம கிராம 
அ வலர் பிாி   

819 D - ேபாகஹவத்த கிராம 
அ வலர் பிாி   

 

கிழக்ேக : ெபாேலெகாட ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல, மஹகம ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், ேவயன்கல்ல கிழக்கு 
மற் ம் ேவயன்கல்ல ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக  :  ேவயன்கல்ல ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல, அகலவத்ைத, மத் கம, ெதாடங்ெகாைட மற் ம்  
ம ராவல பிரேதச சைப எல்ைலகள்   

ேமற்ேக : ம ராவல பிரேதச சைப எல்ைல  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  12       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேவயன்கல்ல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

  எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : பகல குட கம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு, கிழக்கு 

மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், ேபாகஹவத்த மற் ம் 
மஹகம கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

818 - ேவயன்கல்ல கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

818 A - ேவயன்கல்ல ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

 819 C - மஹகம ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

 

கிழக்ேக : ெபாேலெகாட ேமற்கு மற் ம் மஹகம ெதற்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், அகலவத்ைத 
பிரேதச சைப எல்ைல   

ெதற்ேக  :  அகலவத்ைத பிரேதச சைப எல்ைல  
ேமற்ேக : அகலவத்ைத பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் இகல

குட கம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  13       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெபாேலெகாட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                       எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ேபாகஹவத்த, மஹகம கிழக்கு, ெதேமாதரவத்த மற் ம் 

ெதன்னேஹன கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள், ெதன்னேஹன கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல 

819 A - மஹகம ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

819 F – ெபாேலெகாட ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

819 G - ன கிராம அ வலர் பிாி   
819 H - கமேகவத்த கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : ெதன்னேஹன கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம்
ெதற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக  :  அகலவத்ைத பிரேதச சைப எல்ைல  
ேமற்ேக : அகலவத்ைத பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் மஹகம

ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  14       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெவல்கம     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                      எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கலேஹன, லத்சிங்கள ேமற்கு, லத்சிங்கள, லத்சிங்கள 

கிழக்கு, கறல்ெதக்ம மற் ம் யட்டகம்பிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

824 - பகல ெவல்கம கிராம அ வலர் 
பிாி   

824 A - இகல ெவல்கம கிராம 
அ வலர் பிாி   

824 C - தம்பரா ெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி   

824 D - ெதன்னேஹன கிராம 
அ வலர் பிாி   

 

கிழக்ேக : பரெகாட கிழக்கு, பரெகாட ேமற்கு மற் ம் கலஹிட் ய 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக  :  பா ந்த வர மற் ம் அகலவத்ைத பிரேதச சைப 
எல்ைலகள், கமேகவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல, ன கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக : ன கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு 

எல்ைலகள், ெதேமாதரவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு, கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், மஹகம 
வடக்கு மற் ம் தியக வ கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்   

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  15       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பரெகாட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                      எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : அமரெகதர ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல, உ கலகந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல மற் ம் ரஹ ய பா காக்கப்பட்ட  கா  

823 A - நிக்கஹ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ஒ  பகுதி (ஆகிாி 
கணத்தகம தவிர்ந்த ெதற்குப் பகுதி) 

825 - ேமால்காவ கிராம அ வலர் 
பிாி   

825 A - பரெகாட கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

825 B - கலஹிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி   

825 C - பரெகாட ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக : இரத்தின ாி மாவட்ட எல்ைல மற் ம் பா ந்த வர 
பிரேதச சைப எல்ைல  

ெதற்ேக  :  பா ந்த வர பிரேதச சைப எல்ைல   
ேமற்ேக : இகல ெவல்கம மற் ம் தம்பரா ெகாட கிராம அ வலர் 

பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், யட்டகம்பிட் ய கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்   

9-108/41 

______________________ 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 

 
(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின்  3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
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சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன் . 

 

 ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
 சனாதிபதி. 

 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 

அட்டவைண 
இல. 03 - க த் ைற  மாவட்டம் 
இல. 10 - மத் கம பிரேதச சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக - 20 
   எண்ணிக்ைக - 18      எண்ணிக்ைக - 01 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : யட்டெதாலவத்த     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

  எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெதாடங்ெகாைட பிரேதச சைப எல்ைல, ெவ மானான 

கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

802 B - யட்டெதாலவத்த ேமற்கு 
கிராம அ வலர் பிாி   

802 D - யட்டெதாலவத்த கிழக்கு 
கிராம அ வலர் பிாி   

 
 

கிழக்ேக : ெவ மானான மற் ம் ேபாபிட் ய கிழக்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக  :  தம்பெரட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்
ேமற்கு எல்ைலகள், அ த்கம்ெகாட மற் ம் தியகல 
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், 
ெதாடங்ெகாைட பிரேதச சைப எல்ைல  

ேமற்ேக : ெதாடங்ெகாைட பிரேதச சைப எல்ைல
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  02       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேபாபிட் ய      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

  எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெதாடங்ெகாைட பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் பாந்திய

கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
802 - ேபாபிட் ய கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
804 A - ெவ மானான கிராம 

அ வலர் பிாி   
 
 

கிழக்ேக : பாந்திய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு
எல்ைலகள், யட்ேடாவிட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல, நாரவில கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல  

ெதற்ேக  :  ேபாபிட் ய ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல, தம்பெரட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : தம்பெரட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
யட்டெதாலவத்த கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  03       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பாந்திய      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                       எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெதாடங்ெகாைட மற் ம் லத்சிங்கள பிரேதச சைப 

எல்ைலகள்  
804 - பாந்திய கிராம அ வலர் பிாி   
806 - இத்தெகாட கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
806 A - இத்தெகாட ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
 
 

கிழக்ேக : லத்சிங்கள மற் ம் அகலவத்ைத பிரேதச சைப 
எல்ைலகள்  

ெதற்ேக  :  ஹிாிெகட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள், மத் கம ேமற்கு மற் ம் 
யட்ேடாவிட்ட கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள், ெவ மானான கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : ெவ மானான கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
மற் ம் ெதாடங்ெகாைட பிரேதச சைப எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  04       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மத் கம வடக்கு     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                     எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : இத்தெகாட ேமற்கு மற் ம் இத்தெகாட கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், அகலவத்ைத 
பிரேதச சைப எல்ைல 

805 B - மத் கம வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

806 B - ஹிாிெகட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி   

806 C - கு ெதால கிராம அ வலர் 
பிாி   

 
 

கிழக்ேக : அகலவத்ைத பிரேதச சைப எல்ைல, ேவத்ேதவ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்   

ெதற்ேக  :  மத் கம கிழக்கு மற் ம்  மத் கம ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : மத் கம ேமற்கு மற் ம் பாந்திய கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்   

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  05       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மத் கம ேமற்கு     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                    எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : பாந்திய மற் ம் ஹிாிெகட் ய கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், மத் கம வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  

805 A - மத் கம ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

805 C - மத் கம ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

805 E - யட்ேடாவிட்ட கிராம 
அ வலர் பிாி   

 
 

கிழக்ேக : மத் கம வடக்கு மற் ம் மத் கம கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்   

ெதற்ேக  :  ஓவிட் கல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
நாரவில கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : நாரவில கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
ேபாபிட் ய கிழக்கு மற் ம் ெவ மானான கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்   
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  06       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மத் கம கிழக்கு     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கு ெதால கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

மற் ம் அகலவத்ைத பிரேதச சைப எல்ைல 

805 - மத் கம கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

805 D - ேவத்ேதவ கிராம அ வலர் 
பிாி   

 

 

கிழக்ேக : அகலவத்ைத பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக  :  சந்தசிறிகம மற் ம் ஓவிட் கல கிராம அ வலர் 

பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக : மத் கம ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 

எல்ைல, மத் கம ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 

ெதற்கு எல்ைல, மத் கம வடக்கு கிராம அ வலர் 

பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  07       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஓவிட் கல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                       எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : மத் கம கிழக்கு மற் ம் ேவத்ேதவ கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், அகலவத்ைத பிரேதச 

சைப எல்ைல 

795 - ஓவிட் கல கிராம அ வலர் 
பிாி   

795 B - சந்தசிறிகம கிராம அ வலர் 
பிாி   

 

 

கிழக்ேக : அகலவத்ைத பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக  :  ப கம திய கு யி ப்  மற் ம் ப கம கிராம அ வலர் 

பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக : நாரவில மற் ம் மத் கம ெதற்கு கிராம அ வலர் 

பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  08       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : நாரவில     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                      எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ேபாபிட் ய கிழக்கு, யட்ேடாவிட்ட, மத் கம ெதற்கு 

மற் ம் மத் கம கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் 

ெதற்கு எல்ைலகள் 

802 A - ேபாபிட் ய ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

803 - நாரவில கிராம அ வலர் பிாி   
803 A - ேஹேனகம கிராம அ வலர் 

பிாி   
 

கிழக்ேக : ஓவிட் கல, ப கம மற் ம் ெஹாரவல ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்  
ெதற்ேக  :  ெவ ெபன்ன ேமற்கு, ெவ ெபன்ன கிழக்கு வடக்கு 

மற் ம் திப்பிட்ட கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 

எல்ைலகள் 
ேமற்ேக : ெகாட்டெகதர, தியகல மற் ம் தம்பெரட் ய கிராம 

அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  09       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : அ த் கம்ெகாட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                     எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : யட்டெதாலவத்த ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், யட்டெதாலவத்த கிழக்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, ேபாபிட் ய 
கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  

796 A - அ த் கம்ெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி   

802 C - தியகல கிராம அ வலர் 
பிாி   

802 E - தம்பெரட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : ேபாபிட் ய கிழக்கு, ேபாபிட் ய ேமற்கு மற் ம் நாரவில 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக  :  ெகாட்டெகதர கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
நவத் வ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு, வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், கீரன்தி ய கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல   

ேமற்ேக : ெதாடங்ெகாைட பிரேதச சைப எல்ைல
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  10       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : நவத் வ - கீரன்தி ய     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

  எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெதாடங்ெகாைட பிரேதச சைப எல்ைல, அ த் 

கம்ெகாைட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
மற் ம் தியகல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  

796 - ந த் வ கிராம அ வலர் 
பிாி   

797 - கீரன்தி ய கிராம அ வலர் 
பிாி   

797 A - ஸ்ஸல ல்ல கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ெகாட்டெகதர கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
ெகாெலெஹக்கட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக  :  ெகாெலெஹக்கட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல, வரக்கெதால்ல மற் ம் ககஹலந்த கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், ேப வைள 
பிரேதச சைப எல்ைல   

ேமற்ேக : ேப வைள மற் ம் ெதாடங்ெகாைட பிரேதச சைப
எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  11       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெகாட்டெகதர      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

   எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : நவத் வ, அ த்கம்ெகாட, தியகல மற் ம் நாரவில 

கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்   
798 - ெகாட்டெகதர கிராம அ வலர் 

பிாி   
798 A - ெகாெலெஹக்கட கிராம 

அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக : ஹேனகம மற் ம் திப்பிட்ட கிராம அ வலர் பிாி களின்
ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக  :  ேஹன்பிட்ட, கல்மத்த, வலெகதர வடக்கு மற் ம் 
வரக்கெதால்ல கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : வரக்கெதால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
கீரன்தி ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  12       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : இந்திகஸ் வ      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                     எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ஸ்ஸல ல்ல, கீரன்தி ய மற் ம் ெகாெலெஹக்கட 

கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்   

772 - இந்திகஸ் வ கிராம 
அ வலர் பிாி   

772 A - வரக்கெதால்ல கிராம 
அ வலர் பிாி   

772 B - ககஹலந்த கிராம அ வலர் 
பிாி   

775 A - ேதவெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி   

 

கிழக்ேக : வலெகதர வடக்கு மற் ம் வலெகதர ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக  :  வலல்லாவிட்ட பிரேதச சைப எல்ைல, மீகம மற் ம் 

லத் வ கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  
ேமற்ேக : தல்கஸ்ெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 

வடக்கு எல்ைலகள், ெகப்ெபட் கஹலந்த கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, ேப வைள பிரேதச 

சைப எல்ைல   
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  13       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெபாந் பிட் ய      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                       எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ேப வைள பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ககஹலந்த 

கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல  

771 - ெபாந் பிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி   

771 A - ெகப்ெபட் கஹலந்த கிராம 
அ வலர் பிாி   

771 B - தல்கஸ்ெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி   

 

கிழக்ேக : ககஹலந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
மற் ம் இந்திகஸ் வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல  

ெதற்ேக  :  லத் வ மற் ம் ஆதாவல கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : ேப வைள பிரேதச சைப எல்ைல   
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  14       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  மீகம - ஆந்தாவல      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                      எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ேப வைள பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் 

ெபாந் பிட் ய, தல்கஸ்ெகாட, இந்திகஸ் வ, 

வரக்கெதால்ல மற் ம் ேதவெகாட கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  

775 - மீகம கிராம அ வலர் பிாி   
776 - ஆந்தாவல கிராம அ வலர் 

பிாி   
776 A - லத் வ கிராம அ வலர் 

பிாி   
 

கிழக்ேக : ேதவெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

மற் ம் வலல்லாவிட்ட பிரேதச சைப எல்ைல  
ெதற்ேக  :  வலல்லாவிட்ட பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் கா  

மாவட்ட எல்ைல  
ேமற்ேக : கா  மாவட்ட எல்ைல மற் ம் ேப வைள பிரேதச சைப 

எல்ைல   
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  15       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  வலெகதர - கு திப்பிட்ட      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                   எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெகாெலெஹக்கட மற் ம் ெகாட்டெகதர கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  

773 - கு திப்பிட்ட கிராம அ வலர் 
பிாி   

773 A - வலெகதர ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

774 - வலெகதர வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

774 A - கல்மத்த கிராம அ வலர் 
பிாி   

774 B - ேஹன்பிட்ட கிராம அ வலர் 
பிாி   

கிழக்ேக : திப்பிட்ட, ெலவ்வந் வ வடக்கு மற் ம் ெலவ்வந் வ 
ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், 

வலல்லாவிட்ட பிரேதச சைப எல்ைல  
ெதற்ேக  :  வலல்லாவிட்ட பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ேதவெகாட 

கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
ேமற்ேக : வரக்கெதால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல   

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  16       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ெலவ்வந் வ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                    எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெகாட்டெகதர மற் ம் ேஹேனகம கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  

792 - ெலவ்வந் வ கிழக்கு  கிராம 
அ வலர் பிாி   

792 A - ெலவ்வந் வ ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

792 B - ெலவ்வந் வ வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

793 C - திப்பிட்ட கிராம அ வலர் 
பிாி   

கிழக்ேக : ெவ ெபன்ன கிழக்கு வடக்கு மற் ம் ெவ ெபன்ன 
ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்   

ெதற்ேக  :  வலல்லாவிட்ட பிரேதச சைப எல்ைல 
ேமற்ேக : கு திப்பிட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 

கல்மத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 

ேஹன்பிட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள், ெகாட்டெகதர கிராம அ வலர் 

பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல           
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  17       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ெவ ெபன்ன     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

                                                       எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ேஹேனகம மற் ம் ப கம கிராம அ வலர் பிாி களின் 

ெதற்கு எல்ைலகள்  

793 - ெவ ெபன்ன ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

793 A - ெவ ெபன்ன கிழக்கு ெதற்கு 
கிராம அ வலர் பிாி   

793 B - ெவ ெபன்ன கிழக்கு வடக்கு 
கிராம அ வலர் பிாி   

794 C - ெஹாரவல ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக : ெஹாரவல வடக்கு, ெஹாரவல மற் ம் மடவல கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், வலல்லாவிட்ட 

பிரேதச சைப எல்ைல     
ெதற்ேக  :  வலல்லாவிட்ட பிரேதச சைப எல்ைல 
ேமற்ேக : ெலவ்வந் வ கிழக்கு, ெலவ்வந் வ வடக்கு மற் ம் 

திப்பிட்ட கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள்    
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  18       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ப கம     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                      எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ஓவிட் கல மற் ம் சந்தசிறிகம கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், அகலவத்ைத பிரேதச 
சைப எல்ைல 

795 A - ப கம கிராம அ வலர் பிாி   
795 C - ப கம திய கு யி ப்  

கிராம அ வலர் பிாி   
  கிழக்ேக : அகலவத்ைத பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ெஹாரவல

கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
ெதற்ேக  :  ெஹாரவல கிழக்கு, ெஹாரவல வடக்கு மற் ம் 

ெஹாரவல ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : ேஹேனகம மற் ம் நாரவில கிராம அ வலர் பிாி களின்
கிழக்கு எல்ைலகள்    

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  19       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ெஹாரவல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                       எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ப கம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு

எல்ைலகள், ப கம திய கு யி ப்  கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, அகலவத்ைத பிரேதச சைப 
எல்ைல 

793 D - மடவல கிராம அ வலர் 
பிாி   

794 - ெஹாரவல கிராம அ வலர் 
பிாி   

794 A - ெஹாரவல வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

794 B - ெஹாரவல கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

 

கிழக்ேக : அகலவத்ைத மற் ம் வலல்லாவிட்ட பிரேதச சைப
எல்ைலகள்    

ெதற்ேக  :  வலல்லாவிட்ட பிரேதச சைப எல்ைல   
ேமற்ேக : ெவ ெபன்ன ேமற்கு மற் ம் ெவ ெபன்ன கிழக்கு 

ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், 
ெஹாரவல ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், ப கம கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல    

 

9-108/42 
__________________________________ 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம்  (262 ஆம் அத்தியாயம்) 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின்  3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன் . 

 

 ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
 சனாதிபதி. 

 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 
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அட்டவைண 

 

இல. 03 - க த் ைற  மாவட்டம் 
இல. 11 - ெதாடங்ெகாைட பிரேதச சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக - 14 
   எண்ணிக்ைக - 12      எண்ணிக்ைக - 01 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெகாெஹாலான     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                            எல்ைல  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : க த் ைற பிரேதச சைப எல்ைல 719 - ெகாெஹாலான ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
719 A - அதிகாாிெகாட கிராம 

அ வலர் பிாி   
719 B - ெகாெஹாலான வடக்கு 

கிராம அ வலர் பிாி   
720 - உக்வத்த கிராம அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக : ேச பிட்ட கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், ேச பிட்ட ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்

ெதற்ேக  :  கமெகாட ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல மற் ம் க த் ைற பிரேதச சைப எல்ைல

ேமற்ேக : க த் ைற பிரேதச சைப எல்ைல
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  02       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கமெகாட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                        எல்ைல   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெகாெஹாலான ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு, 

கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், உக்வத்த கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, ேச பிட்ட கிழக்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள், ெபாெலாஸ்ஸகம கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல 

722 - ேச பிட்ட ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

724 - கமெகாட கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

724 A - கமெகாட ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

 
 

கிழக்ேக : ெற னெகாட வடக்கு மற் ம் ெற னெகாட ெதற்கு
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்

ெதற்ேக  :  ேபாம் வல வடக்கு - கிழக்கு, ேபாம் வல வடக்கு - மத்தி 
மற் ம் ேபாம் வல வடக்கு - ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : க த் ைற பிரேதச சைப எல்ைல, அதிகாாிெகாட கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  03       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெற னெகாட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                         எல்ைல   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : க த் ைற மற் ம் மில்லனிய பிரேதச சைப எல்ைலகள் 721 - ெபாெலாஸ்ஸகம கிராம 

அ வலர் பிாி   
722 A - ேச பிட்ட கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
726 - ெற னெகாட ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
726 A - ெற னெகாட வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக : மில்லனிய பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ெத வன ேமற்கு
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல

ெதற்ேக  :  ெத வன ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல, ேபாம் வல வடக்கு - கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, கமெகாட கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்

ேமற்ேக : கமெகாட ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல, ேச பிட்ட ேமற்கு மற் ம் உக்வத்த கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  04       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேநபட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                       எல்ைல   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : மில்லனிய மற் ம் ம ராவல பிரேதச சைப எல்ைலகள் 807 - ேநபட கிராம அ வலர் பிாி   

807 A - இகல ேநபட கிராம அ வலர் 
பிாி   

807 B - பகல ேநபட கிராம அ வலர் 
பிாி   

810 - ெபலபிட் யாெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி   

810 A - ெபலபிட் யாெகாட வடக்கு 
கிராம அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக : ம ராவல மற் ம் லத்சிங்கள பிரேதச சைப எல்ைலகள்
ெதற்ேக  :  மத் கம பிரேதச சைப எல்ைல, வத்தேஹன கிராம 

அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு  எல்ைலகள், 
ெவல்லத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
ேநபட  ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : ெத வன கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், மில்லனிய பிரேதச சைப 
எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  0 5      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ெவல்லன - ெத வன     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

                                                         எல்ைல   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : மில்லனிய பிரேதச சைப எல்ைல, ெபலபிட் யாெகாட 

கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, பகல ேநபட 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள்  

807 C - ேநபட ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

807 D - ெவல்லத்த கிராம அ வலர் 
பிாி   

807 E - வத்தேஹன கிராம அ வலர் 
பிாி   

809 - ெத வன கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

809 A - ெத வன ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

 

கிழக்ேக : ேநபட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, இகல 
ேநபட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக  :  மத் கம பிரேதச சைப எல்ைல, ேநஹின்ன  கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு  எல்ைல  

ேமற்ேக : கல கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம்
வடக்கு எல்ைலகள், கல ேமற்கு மற் ம் ேபாம் வல 
ெதற்கு - கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள், ேபாம் வல வடக்கு - கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், ெற னெகாட 
ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல   

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  06       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  கல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                        எல்ைல   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெத வன ேமற்கு மற் ம் ெத வன கிழக்கு கிராம

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்
800 H - கிழக்கு ெதாடங்ெகாட வடக்கு 

கிராம அ வலர் பிாி   
808 - கல ேமற்கு கிராம அ வலர் 

பிாி   
808 A - கல கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக : ெவல்லத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
ெதற்ேக  :  ேநஹின்ன  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு  எல்ைல, 

வ கம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் கிழக்கு 
எல்ைலகள், ச கஹவத்த, ெதாடங்ெகாட ெதற்கு, கிழக்கு 
ெதாடங்ெகாட மற் ம் கிழக்கு ெதாடங்ெகாட மத்தி கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்    

ேமற்ேக : ேமற்கு ெதாடங்ெகாட ெதற்கு மற் ம் ேமற்கு 
ெதாடங்ெகாட வடக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் 
கிழக்கு எல்ைலகள், ேபாம் வல ெதற்கு - கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  07       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ேபாம் வல ெதற்கு     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                        எல்ைல    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ேபாம் வல வடக்கு - மத்தி கிராம அ வலர் பிாிவின் 

கிழக்கு எல்ைல, கமெகாட கிழக்கு கிராம அ வலர் 

பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, ெற னெகாட ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்    

728 - ேபாம் வல ெதற்கு - மத்தி 

கிராம அ வலர் பிாி   
728 A - ேபாம் வல வடக்கு - கிழக்கு 

கிராம அ வலர் பிாி   
728 E - ேபாம் வல ெதற்கு - கிழக்கு 

கிராம அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக : ெற னெகாட ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு 
எல்ைல, ெத வன ேமற்கு மற் ம் கல ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்  
ெதற்ேக  :  ேமற்கு ெதாடங்ெகாட வடக்கு, ேமற்கு ெதாடங்ெகாட 

மத்தி மற் ம் ேமற்கு ெதாடங்ெகாட கிராம அ வலர் 

பிாி களின் வடக்கு  எல்ைலகள்    
ேமற்ேக : ேபாம் வல ெதற்கு - ேமற்கு மற் ம் ேபாம் வல வடக்கு - 

மத்தி கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்    
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  08       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ேபாம் வல வடக்கு     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                       எல்ைல    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கமெகாட ேமற்கு மற் ம் கமெகாட கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்    

728 B - ேபாம் வல வடக்கு - மத்தி 

கிராம அ வலர் பிாி   
728 C - ேபாம் வல வடக்கு - ேமற்கு 

கிராம அ வலர் பிாி   
728 D - ேபாம் வல ெதற்கு - ேமற்கு 

கிராம அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக : ேபாம் வல வடக்கு - கிழக்கு மற் ம் ேபாம் வல ெதற்கு - 

மத்தி கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக  :  ேமற்கு ெதாடங்ெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 

எல்ைல மற் ம் க த் ைற பிரேதச சைப எல்ைல  
ேமற்ேக : க த் ைற பிரேதச சைப எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  09       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ேமற்கு ெதாடங்ெகாட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                    எல்ைல    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ேபாம் வல ெதற்கு - ேமற்கு மற் ம் ேபாம் வல ெதற்கு - 

மத்தி கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்    

800 - ேமற்கு ெதாடங்ெகாட கிராம 

அ வலர் பிாி   
800 F - ேமற்கு ெதாடங்ெகாட 

வடேமற்கு கிராம அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக : ேமற்கு ெதாடங்ெகாட வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல, ேமற்கு ெதாடங்ெகாட மத்தி கிராம 

அ வலர் பிாிவின் வடக்கு  எல்ைல  

ெதற்ேக  :  ேமற்கு ெதாடங்ெகாட மத்தி கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், ேப வைள பிரேதச 

சைப எல்ைல  
ேமற்ேக : ேப வைள மற் ம் க த் ைற பிரேதச சைப எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  10       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ெதாடங்ெகாட ேமற்கு - வடக்கு     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                           எல்ைல   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ேபாம் வல ெதற்கு - கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 

ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்   
800 C - ேமற்கு ெதாடங்ெகாட ெதற்கு 

கிராம அ வலர் பிாி   
800 D - ேமற்கு ெதாடங்ெகாட வடக்கு 

கிராம அ வலர் பிாி   
800 E - ேமற்கு ெதாடங்ெகாைட மத்தி 

கிராம அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக : கல ேமற்கு மற் ம் கிழக்கு ெதாடங்ெகாட வடக்கு
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக  :  கிழக்கு ெதாடங்ெகாட மத்தி கிராம அ வலர் பிாிவின்
வடக்கு எல்ைல

ேமற்ேக : ேப வைள பிரேதச சைப எல்ைல, ேமற்கு ெதாடங்ெகாட 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, ேமற்கு 
ெதாடங்ெகாட மத்தி கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், ேபாம் வல ெதற்கு - மத்தி 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல         

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  11       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  கிழக்கு ெதாடங்ெகாட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                          எல்ைல   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ேமற்கு ெதாடங்ெகாட ெதற்கு, ேமற்கு ெதாடங்ெகாட 

வடக்கு மற் ம் கிழக்கு ெதாடங்ெகாட வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  

800 A - கிழக்கு ெதாடங்ெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி   

800 G - கிழக்கு ெதாடங்ெகாட ெதற்கு 
கிராம அ வலர் பிாி   

800 I - கிழக்கு ெதாடங்ெகாட மத்தி 
கிராம அ வலர் பிாி   

 

கிழக்ேக : சப் கஹவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
ஹாம் ெகாட கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 

எல்ைல   
ெதற்ேக  :  ஹாம் ெகாட கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு

எல்ைல, ஹாம் ெகாட ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், ேப வைள 
பிரேதச சைப எல்ைல   

ேமற்ேக : ேப வைள பிரேதச சைப எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  12       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ேநஹின்ன      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                             எல்ைல  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கல ேமற்கு, கல கிழக்கு மற் ம் ெவல்லத்த கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், வத்தேஹன 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  

800 B - சப் கஹவத்த கிராம 
அ வலர் பிாி   

801 - ேநஹின்ன கிராம அ வலர் 
பிாி   

801 A - வ கம கிராம அ வலர் 
பிாி   

 

கிழக்ேக : வத்தேஹன கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம்
ெதற்கு எல்ைலகள், மத் கம பிரேதச சைப எல்ைல   

ெதற்ேக  :  மத் கம பிரேதச சைப எல்ைல, ஹாம் ெகாட கிழக்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, கிழக்கு 
ெதாடங்ெகாட ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக : கிழக்கு ெதாடங்ெகாட ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்
கிழக்கு எல்ைல, கிழக்கு ெதாடங்ெகாட வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  13       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ஹாம் ெகாட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                     எல்ைல    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : கிழக்கு ெதாடங்ெகாட மத்தி, கிழக்கு ெதாடங்ெகாட, 

கிழக்கு ெதாடங்ெகாட ெதற்கு மற் ம் சப் கஹவத்த 

கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்   

799 - ஹாம் ெகாட கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

799 A - எ வ கிராம அ வலர் 
பிாி   

799 B - கல்ெபாத்தாவில கிராம 
அ வலர் பிாி   

799 C - ஹாம் ெகாட ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக : மத் கம பிரேதச சைப எல்ைல   

ெதற்ேக  :  
மத் கம மற் ம் ேப வைள பிரேதச சைப எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : ேப வைள பிரேதச சைப எல்ைல 

 

9-108/43 

________________________ 

 

 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம்  (262 ஆம் அத்தியாயம்) 

 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 

 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின்  3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 

ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 

சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 

குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 

சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன் . 

 

 
 ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
 சனாதிபதி. 

 

 
 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 
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அட்டவைண 
 

இல. 03 - க த் ைற  மாவட்டம் 
இல. 12 - க த் ைற  பிரேதச சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக - 26 
   எண்ணிக்ைக - 26      எண்ணிக்ைக - 00 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேகான வ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                     எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : பண்டாரகம பிரேதச சைப எல்ைல 701 - மஹேகான வ கிராம 

அ வலர் பிாி   
701 A - குடா ேகான வ கிராம 

அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக : பண்டாரகம மற் ம் மில்லனிய பிரேதச சைப எல்ைலகள்
ெதற்ேக  :  ெமாெறாந் வ வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 

வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக : மாவல மற் ம் ெமஸ் ய கிராம அ வலர் பிாி களின் 

கிழக்கு எல்ைலகள்  
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  02       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெமாெறாந் ைவ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

     எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : மஹேகான வ மற் ம் குடாேகான வ கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  
706 - ெமாெறாந் வ வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
706 A - நாந் வ கிராம அ வலர் 

பிாி   
706 B - ெமாெறாந் வ ெதற்கு 

கிராம அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக : மில்லனிய பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக  :  கலப் கம கிழக்கு மற் ம் கலப் கம ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்

ேமற்ேக : அாியகம மற் ம் மாவல ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், மஹெரக்கம கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், 
மாவல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  03       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மாவல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

  எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : பண்டாரகம பிரேதச சைப எல்ைல 700 - ெமஸ் ய கிராம அ வலர் 

பிாி   
705 - மஹெரக்ம கிராம அ வலர் 

பிாி   
705 A - மாவல ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
705 B - மாவல கிராம அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக : மஹேகான வ மற் ம் ெமாெறாந் வ வடக்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், 
ெமாெறாந் வ ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல

ெதற்ேக  :  ெமாெறாந் வ ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், அாியகம மற் ம் 
ெதல் வ கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள், ெபாத் ப்பிட் ய கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்

ேமற்ேக : ெமேலகம ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல, ெமேலகம வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், பாணந் ைற பிரேதச 
சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  04       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெமேலகம     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

  எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : பாணந் ைற பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ெமஸ் ய

கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
703 - ெமேலகம வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
703 A - ஹபரலகஹலந்த கிராம 

அ வலர் பிாி   
703 B - ெமேலகம ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக : ெமஸ் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல
மற் ம் மாவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல   

ெதற்ேக  :  மாவல ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள், ெபாத் ப்பிட் ய கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, ெபாெஹாத்தர ல்ல 
கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : பாணந் ைற பிரேதச சைப எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  05       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெபாெஹாத்தர ல்ல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                  எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : பாணந் ைற பிரேதச சைப எல்ைல 707 - ெபாெஹாத்தர ல்ல கிழக்கு 

கிராம அ வலர் பிாி   
707 A - ெபாெஹாத்தர ல்ல ேமற்கு 

கிராம அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக : ஹபரலகஹலந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு
எல்ைல மற் ம் ெபாத் ப்பிட் ய கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல   

ெதற்ேக  :  ெபாத் ப்பிட் ய கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்
ேமற்கு எல்ைல மற் ம் ெபாத் ப்பிட் ய ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : கடல்  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  06       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெபாத் ப்பிட் ய     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                       எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெபாெஹாத்தர ல்ல ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்

ெதற்கு எல்ைல, ெபாெஹாத்தர ல்ல கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், 
ஹபரலகஹலந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல, மாவல ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல 

708 - ெபாத் ப்பிட் ய வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

708 A - ெபாத் ப்பிட் ய ெதற்கு 
கிராம அ வலர் பிாி   

708 B - ெபாத் ப்பிட் ய கிழக்கு 
கிராம அ வலர் பிாி   

708 C - ெபாத் ப்பிட் ய ேமற்கு 
கிராம அ வலர் பிாி   

708 D - மத்திய ெபாத் ப்பிட் ய 
கிராம அ வலர் பிாி   

 

கிழக்ேக : மாவல ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
ெதல் வ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள், கெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல  

ெதற்ேக  :  கெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
குடா வஸ்க வ வடக்கு மற் ம் குடா வஸ்க வ ேமற்கு 
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : கடல்  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  07       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கெகாட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெபாத் ப்பிட் ய கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 

ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், மாவல ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

709 A - ெதல் வ கிராம அ வலர் 
பிாி   

709 B - கெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி   

709 D - அாியகம கிராம அ வலர் 
பிாி   

 

கிழக்ேக : ெமாெறாந் வ ெதற்கு மற் ம் கலப் கம ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், 
உஸ்ெகாெடல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக  :  உஸ்ெகாெடல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல, உக்கல்பட ேமற்கு, க ேஹன மற் ம் குடா 
வஸ்க வ கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : குடா வஸ்க வ கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல, குடா வஸ்க வ வடக்கு, ெபாத் ப்பிட் ய 
ெதற்கு மற் ம் ெபாத் ப்பிட் ய கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்   

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  08       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கலப் கம     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெமாெறாந் வ ெதற்கு மற் ம் நாந் வ கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
709 - கலப் கம கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
709 C - கலப் கம ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக : மில்லனிய பிரேதச சைப எல்ைல, பர வ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக  :  பனாபிட் ய வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக : உஸ்ெகாெடல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், ெதல் வ மற் ம் அாியகம 
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்   

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  09       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : தியகம     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கலப் கம கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், மில்லனிய பிரேதச சைப 
எல்ைல 

712 - பர வ கிராம அ வலர் பிாி   
713 - தியகம கிராம அ வலர் பிாி   
713A - ெதாடம் ல்ல கிராம அ வலர் 

பிாி   
 

கிழக்ேக : மில்லனிய மற் ம் ெதாடங்ெகாட பிரேதச சைப 
எல்ைலகள்  

ெதற்ேக  :  ெதாடங்ெகாட பிரேதச சைப எல்ைல 
ேமற்ேக : பனாபிட் ய ெதற்கு மற் ம் பனாபிட் ய வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்   
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  10       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பனாபிட் ய     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

   எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கலப் கம ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு

மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், கலப் கம கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

711 - பனாபிட் ய ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

711 A - றன்ஹூன்கல கிராம 
அ வலர் பிாி   

711 B - பனாபிட் ய வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

711 C - உஸ்ெகாெடல்ல கிராம 
அ வலர் பிாி   

 

கிழக்ேக : பர வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல

ெதற்ேக  :  ெதாடங்ெகாட பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் உக்கல்பட 
கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல  

ேமற்ேக : உக்கல்பட ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், கெகாட மற் ம் ெதல் வ 
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்   

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  11       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : உக்கல்பட      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கெகாட மற் ம் உஸ்ெகாெடல்ல கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், றன்ஹூன்கல மற் ம் 
பனாபிட் ய ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

716 - உக்கல்பட கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

716 A - உக்கல்பட ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

716 B - விேஜரத்னவத்த கிராம 
அ வலர் பிாி   

 

கிழக்ேக : ெதாடங்ெகாட பிரேதச சைப எல்ைல

ெதற்ேக  :  ெதாடங்ெகாட பிரேதச சைப எல்ைல, ேதக்கவத்த கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, எதனமடல மற் ம் 
மல்வத்த கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள், ஜாவத்த மற் ம் விேலெகாட வடக்கு 
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்        

ேமற்ேக : க ேஹன கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள்  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  12       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெததியவல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                       எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : குடா வஸ்க வ கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு, 

ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், கெகாட கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

715 - ெததியவல கிராம அ வலர் 
பிாி   

715 A - க ேஹன கிராம அ வலர் 
பிாி   

 
கிழக்ேக : உக்கல்பட ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் மற் ம்

உஸ்ெகாெடல்ல கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள்  

ெதற்ேக  :  விேலெகாட வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல       

ேமற்ேக : மஹ வஸ்க வ ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், மஹ வஸ்க வ வடக்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, குடா 
வஸ்க வ ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்    
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  13       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : குடா வஸ்க வ கிழக்கு     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                      எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெபா பிட் ய ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், கெகாட கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

710 - குடா வஸ்க வ வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

710 C - குடா வஸ்க வ கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

 
கிழக்ேக : கெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம்

ெதற்கு எல்ைலகள், க ேஹன கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக  :  ெததியவல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
குடா வஸ்க வ ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்        

ேமற்ேக : குடா வஸ்க வ ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல        

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  14       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : குடா வஸ்க வ ேமற்கு     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெபா பிட் ய ேமற்கு மற் ம் ெபா பிட் ய ெதற்கு

கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், குடா  
வஸ்க வ வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

710 A - குடா வஸ்க வ ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

710 B - குடா வஸ்க வ ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

 கிழக்ேக : குடா வஸ்க வ கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல  

ெதற்ேக  :  ெததியவல மற் ம் மஹ வஸ்க வ வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்   

ேமற்ேக : கடல்        
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  15       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மஹ வஸ்க வ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : குடா வஸ்க வ ேமற்கு மற் ம் குடா வஸ்க வ ெதற்கு

கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  
714 - மஹ வஸ்க வ ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
714 A - மஹ வஸ்க வ வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக : ெததியவல மற் ம் விேலெகாட வடக்கு கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக  :  க த் ைற நகர சைப எல்ைல    
ேமற்ேக : கடல்        

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  16       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : விேலெகாட வடக்கு     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                     எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெததியவல, க ேஹன மற் ம் உக்கல்பட ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், 
விேஜரத்னவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல

718 A - ஜாவத்த கிராம அ வலர் 
பிாி   

718 C - விேலெகாட வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

718 D - மல்வத்த கிராம அ வலர் 
பிாி   

 

கிழக்ேக : விேஜரத்னவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல

ெதற்ேக  :  எதனமடல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
ெபாட்னிக்வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : க த் ைற நகர சைப எல்ைல மற் ம் மஹ வஸ்க வ
ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல         
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  17       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : எதனமடல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                       எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : விேலெகாட வடக்கு, ஜாவத்த மற் ம் மல்வத்த கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

718 - எதனமடல கிராம அ வலர் 
பிாி   

718 B - ெபாட்னிக்வத்த கிராம 
அ வலர் பிாி   

 

கிழக்ேக : விேஜரத்னவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள், ேதக்கவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் 

ேமற்கு எல்ைல        
ெதற்ேக  :  ேதக்கவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 

பலாெதாட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
மற் ம் க த் ைற நகர சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : க த் ைற நகர சைப எல்ைல மற் ம் விேலெகாட 
வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல           

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  18       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பலாெதாட்ட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                       எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : எதனமடல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 

விேஜரத்னவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
மற் ம் ெதாடங்ெகாட பிரேதச சைப எல்ைல 

723 E - பலாெதாட்ட கிராம அ வலர் 
பிாி   

723 F -  ேதக்கவத்த கிராம அ வலர் 
பிாி   

 
கிழக்ேக : ெதாடங்ெகாட பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் கித் லாவ 

கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல        
ெதற்ேக  :  ெகாடபரகஹேஹன கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 

எல்ைல, இ க்வத்த மற் ம் விேலெகாட ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்   
ேமற்ேக : க த் ைற நகர சைப எல்ைல, எதனமடல கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்         
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  1 9      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கித் லாவ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                     எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ேதக்கவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள், ெதாடங்ெகாட பிரேதச சைப எல்ைல 
723 - கித் லாவ கிராம அ வலர் 

பிாி   
723 A - அல்விஸ்வத்த கிராம 

அ வலர் பிாி   
723 C - ெகாடபரகஹேஹன கிராம 

அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக : ெதாடங்ெகாட பிரேதச சைப எல்ைல  

ெதற்ேக  :  ெதாடங்ெகாட பிரேதச சைப எல்ைல, லர்டன் மற் ம் 

எட்டவில கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள்   

ேமற்ேக : இ க்வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள், பலாெதாட்ட கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, ேதக்கவத்த கிராம அ வலர் 

பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :     20       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : லர்டன்     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                     எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : அல்விஸ்வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

மற் ம் கித் லாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல 

729 C - லர்டன் கிராம அ வலர் 
பிாி   

729 G - ரஜவத்த திய ெதாகுதி கிராம 
அ வலர் பிாி   

729 H - ரஜவத்த பைழய ெதாகுதி 
கிராம அ வலர் பிாி   

 

கிழக்ேக : கித் லாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

மற் ம் ெதாடங்ெகாட பிரேதச சைப எல்ைல  

ெதற்ேக  :  ெதாடங்ெகாட பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் நாெகாட 

ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல   
ேமற்ேக : அ ேபாகஹலந்த, வத்த ல்ல, எட்டவில மற் ம் 

அல்விஸ்வத்த கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 

எல்ைலகள் 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  21       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : எட்டவில     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : பலாெதாட்ட மற் ம் ெகாடபரகஹேஹன கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், அல்விஸ்வத்த 

கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 

எல்ைலகள்  

723 B - இ க்வத்த கிராம அ வலர் 
பிாி   

723 D - விேலெகாட ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

727 A - எட்டவில கிராம அ வலர் 
பிாி   

 

கிழக்ேக : லர்டன் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக  :  வத்த ல்ல மற் ம் மஹ ஹீனட் யன்கல கிராம 

அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்   
ேமற்ேக : க த் ைற நகர சைப எல்ைல  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  22       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மஹ ஹீனட் யன்கல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                     எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : விேலெகாட ெதற்கு மற் ம் எட்டவில கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  

727 D - மஹ ஹீனட் யன்கல கிராம 
அ வலர் பிாி   

727 F - வத்த ல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி   

 

கிழக்ேக : லர்டன் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

மற் ம் அ ேபாகஹலந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் 

வடக்கு எல்ைல  

ெதற்ேக  :  அ ேபாகஹலந்த மற் ம் உஸ்வத்த கிராம அ வலர் 

பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்   
ேமற்ேக : க த் ைற நகர சைப எல்ைல  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  23       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : நாெகாட ெதற்கு     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

  எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : மஹ ஹீனட் யன்கல மற் ம் வத்த ல்ல கிராம

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், லர்டன் 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள், ெதாடங்ெகாட பிரேதச சைப எல்ைல    

729 - நாெகாட ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

729 A - அ ேபாகஹலந்த கிராம 
அ வலர் பிாி   

729 F - உஸ்வத்த கிராம அ வலர் 
பிாி   

 

கிழக்ேக : ெதாடங்ெகாட பிரேதச சைப எல்ைல, 
ெவனிெவல்ெகட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்   

ெதற்ேக  :  கல்லஸ்ஸ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
கஜூ வவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள், க த் ைற நகர சைப எல்ைல    

ேமற்ேக : க த் ைற நகர சைப எல்ைல  
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  24       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெவனிெவல்ெகட் ய     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                      எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : நாெகாட ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு, 

ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்   
729 D - கல்லஸ்ஸ கிராம அ வலர் 

பிாி   
729 E - கஜூ வவத்த கிராம 

அ வலர் பிாி   
729 I - ெவனிெவல்ெகட் ய கிராம 

அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக : ெதாடங்ெகாட பிரேதச சைப எல்ைல

ெதற்ேக  :  ேப வைள பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக : ஏதகம கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 

க த் ைற நகர சைப எல்ைல மற் ம் அ ேபாகஹலந்த 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல   

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  25       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஏதகம     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                 எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கல ல்ல ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், கல ல்ல கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, க த் ைற நகர சைப 
எல்ைல     

732 - ஏதகம கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி   

732 A - ஏதகம ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

 கிழக்ேக : கல்லஸ்ஸ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
மற் ம் ேப வைள பிரேதச சைப எல்ைல

ெதற்ேக  :  ேப வைள பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக : கடல்     

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  26       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கல ல்ல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                   எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : க த் ைற நகர சைப எல்ைல     731 - கல ல்ல வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
731 A - கல ல்ல ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
731 B - கல ல்ல கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக : க த் ைற நகர சைப எல்ைல     
ெதற்ேக  :  ஏதகம கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 

ேமற்கு எல்ைலகள், எதகம ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல  

ேமற்ேக : கடல்     

9-108/44 
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உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின்  3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன் . 

 

 ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
 சனாதிபதி. 

 

 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 

அட்டவைண 
 

இல. 03 - க த் ைற  மாவட்டம் 
இல. 13 - ேப வைள  பிரேதச சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக - 25 
   எண்ணிக்ைக - 21      எண்ணிக்ைக - 02 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பயாகல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : க த் ைற பிரேதச சைப எல்ைல 734 - குடா பயாகல வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
734A - குடா பயாகல ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
735 - மஹ பயாகல கிராம அ வலர் 

பிாி   
735A - வடக்கு பயாகல கிராம 

அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக : மேலெகாட, பிணிதிய ல்ல, மஹகம்ெமத்த மற் ம் 
ெபாத் வில ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக  :  ணசிங்ஹெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், மக்ெகான ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல மற் ம் கடல்

ேமற்ேக : கடல்  
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  02       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மேலெகாட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : க த் ைற பிரேதச சைப எல்ைல 733 - மேலெகாட கிராம அ வலர் 

பிாி   
733 A - பம்ேப கிராம அ வலர் பிாி   
733 B - ெமஹி ல்ல கிராம அ வலர் 

பிாி   
 

கிழக்ேக : க த் ைற மற் ம் ெதாடங்ெகாைட பிரேதச சைப
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக  :  ஹிாிகல்ெகாெடல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், விஹாரகந்த மற் ம் 
பிணிதிய ல்ல கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : வடக்கு பயாகல, குடா பயாகல ெதற்கு மற் ம் குடா 
பயாகல வடக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள்     
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  03       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பாலயன்ெகாட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

   எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : பம்ேப கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல மற் ம் 

ெதாடங்ெகாைட பிரேதச சைப எல்ைல 

737 A - ஹிாிகல்ெகாெடல்ல கிராம 
அ வலர் பிாி   

738 - பாலயன்ெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி   

738 A - ேவரகல கிராம அ வலர் 
பிாி   

 

கிழக்ேக : ெதாடங்ெகாைட பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக  :  கட் கு ந் கஹலந்த கிழக்கு, கட் கு ந் கஹலந்த 

ேமற்கு, ெபாத் வில் கிழக்கு மற் ம் மஹகம்ெமத்த கிராம 

அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக : விஹாரகந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள், மேலெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் 

கிழக்கு எல்ைல     
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  04       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பிணிதிய ல்ல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

   எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : மேலெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

மற் ம் ஹிாிகல்ெகாெடல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல  

736 - பிணிதிய ல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி   

737 - விஹாரகந்த கிராம அ வலர் 
பிாி   

 
கிழக்ேக : ஹிாிகல்ெகாெடல்ல மற் ம் பாலயன்ெகாட கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்  
ெதற்ேக  :  பாலயன்ெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 

மஹகம்ெமத்த மற் ம் மஹ பயாகல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : வடக்கு பயாகல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல, மேலெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல     

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  05       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெபாத் வில     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

      எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : பிணிதிய ல்ல, விஹாரகந்த, பாலயன்ெகாட மற் ம் 

ேவரகல கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  

739 - மஹகம்ெமத்த கிராம அ வலர் 
பிாி   

740 - ெபாத் வில கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

740 A - ெபாத் வில ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

 

கிழக்ேக : கட் கு ந் கஹலந்த ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 

ேமற்கு எல்ைல  

ெதற்ேக  :  க ெகாட மற் ம் ணசிங்ஹெகாட கிராம அ வலர் 

பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  
ேமற்ேக : மஹ பயாகல மற் ம் வடக்கு பயாகல கிராம அ வலர் 

பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்   
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  06       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஹல்கந்தவில     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ேவரகல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு

எல்ைலகள், ஹிாிகல்ெகாெடல்ல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல    

738 B - கட் கு ந் கஹலந்த கிழக்கு 
கிராம அ வலர் பிாி   

740 B - கட் கு ந் கஹலந்த ேமற்கு 
கிராம அ வலர் பிாி   

744 - ஹல்கந்தவில கிராம அ வலர் 
பிாி   

 

கிழக்ேக : ெதாடங்ெகாைட பிரேதச சைப எல்ைல

ெதற்ேக  :  ெயா ன்கம, ேவெகாட, ெகந்தகஹவில மற் ம் 
க ெகாட கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : க ெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
ெபாத் வில கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல மற் ம் ேவரகல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  07       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேவெகாட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                     எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கட் கு ந் கஹலந்த ேமற்கு மற் ம் ஹல்கந்தவில

கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்    
744 A - ேவெகாட கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
744 B - ெயா ன்கம கிராம அ வலர் 

பிாி   
744 C - ெகந்தகஹவில கிராம 

அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக : ெதாடங்ெகாைட பிரேதச சைப எல்ைல

ெதற்ேக  :  ெதாடங்ெகாைட பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் 
பந்தனாெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல  

ேமற்ேக : எண்ப  ஏக்கர் ெதாகுதி, ங்ேஹன மற் ம் க ெகாட 
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  08       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : தியலெகாட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                       எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : மஹ பயாகல, ெபாத் வில ேமற்கு, ெபாத் வில கிழக்கு 

மற் ம் கட் கு ந் கஹலந்த ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்    

741 - தியலெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி   

741 A - ணசிங்ஹெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி   

741 B - க ெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி   

 

கிழக்ேக : ெகந்தகஹவில கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
மற் ம் ங்ேஹன கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல  

ெதற்ேக  :  ங்ேஹன கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள், கந் கஸ் ல்ல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,  அக்கரமேல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல  

ேமற்ேக : அக்கரமேல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
மக்ெகான ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், மஹ பயாகல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  09       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மக்ெகான     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

                                                     எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கடல், மஹபயாகல மற் ம் ணசிங்ஹெகாட கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், தியலெகாட 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல   

742 - மக்ெகான ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

743 - மக்ெகான கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

743 A - அக்கரமேல கிராம அ வலர் 
பிாி   

746 - இதிாி ெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி   

 

கிழக்ேக : தியலெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள்    

ெதற்ேக  :  கந் கஸ் ல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல, மாகல்கந்த வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்,  குடா மாகல்கந்த 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல  

ேமற்ேக : கடல்  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  10       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மாகல்கந்த     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                     எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : இதிாி ெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள், மக்ெகான கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல   

746 A - குடா மாகல்கந்த கிராம 
அ வலர் பிாி   

746 B - மாகல்கந்த வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

746 C - மாகல்கந்த ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

 

கிழக்ேக : கந் கஸ் ல்ல மற் ம் லலந்த கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்    

ெதற்ேக  :  கரந்தெகாட மற் ம் மரக்கலாவத்த கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்    

ேமற்ேக : கடல்  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  11       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ங்ேஹன     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                       எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : தியலெகாட மற் ம் க ெகாட கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், ெகந்தகஹவில கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல   

745 - ங்ேஹன கிராம அ வலர் 
பிாி   

745 A - கந் கஸ் ல்ல கிராம 
அ வலர் பிாி   

745 B - எண்ப  ஏக்கர் ெதாகுதி 
கிராம அ வலர் பிாி   

 

கிழக்ேக : ெகந்தகஹவில கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள், ேவெகாட கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல   

ெதற்ேக  :  பந்தனாெகாட, வலதர, பன்னில மற் ம் கரந்தெகாட 
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்    

ேமற்ேக : லலந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள், மாகல்கந்த வடக்கு மற் ம் மக்ெகான 
கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், 
அக்கரமேல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல        
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  12       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : அம்ேபபிட் ய     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

   எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : மாகல்கந்த ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், மாகல்கந்த வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  எல்ைல, கந் கஸ் ல்ல 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள், எண்ப  ஏக்கர் ெதாகுதி கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு  எல்ைல   

747 - கரந்தெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி   

747 A - மரக்கலாவத்த கிராம 
அ வலர் பிாி   

747 B - லலந்த கிராம அ வலர் 
பிாி   

752 - அம்ேபபிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி   

752 A - பன்னில கிராம அ வலர் 
பிாி   

கிழக்ேக : வலதர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  

ெதற்ேக  :  பிங்ேஹன கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள், ெஹட் ல்ல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, ேப வைள நகர சைப எல்ைல      

ேமற்ேக : ேப வைள நகர சைப எல்ைல மற் ம் கடல்

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  13       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : வலதர     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                    எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : எண்ப  ஏக்கர் ெதாகுதி, ேவெகாட மற் ம் ெயா ன் 

கம கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  
750 - வலதர கிராம அ வலர் பிாி   
750 A - பந்தனெகாட கிராம அ வலர் 

பிாி   
750 B - காலவிலகந்த கிராம 

அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக : ெதாடங்ெகாைட மற் ம் மத் கம பிரேதச சைப
எல்ைலகள்   

ெதற்ேக  :  மத் கம பிரேதச சைப எல்ைல, காலவில,  
மாேலவன்ெகாட மற் ம் பிங்ேஹன கு யி ப்  கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : பிங்ேஹன கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
அம்ேபபிட் ய மற் ம் பன்னில கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  1 4      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : காலவில     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                     எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : வலதர மற் ம் காலவிலகந்த கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், மத் கம  பிரேதச சைப 
எல்ைல  

767 - காலவில கிராம அ வலர் பிாி   
768 B - மாேலவன்ெகாட கிராம 

அ வலர் பிாி   
 கிழக்ேக : மத் கம பிரேதச சைப எல்ைல   

ெதற்ேக  :  மத் கம பிரேதச சைப எல்ைல, தன்வத்தெகாட மற் ம் 
நாகந்தலெகாட கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள், அதிகாாிெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், மாேலவன மற் ம் 
ெவ பிட் ய கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள்    

ேமற்ேக : பாதெகாட, பிங்ேஹன மற் ம் பிங்ேஹன கு யி ப்  
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  15       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பாதெகாட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : அம்ேபபிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்

கிழக்கு எல்ைலகள், வலதர கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல  

759 - பிங்ேஹன கிராம அ வலர் 
பிாி   

759 B - பிங்ேஹன கு யி ப்  கிராம 
அ வலர் பிாி   

768 - பாதெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி   

 

கிழக்ேக : வலதர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல மற் ம்
மாேலவன்ெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல  

ெதற்ேக  :  ெவ பிட் ய மற் ம் கல்ேஹன கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ெஹட் ல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
மற் ம் அம்ேபபிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  16       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெஹட் ல்ல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                  எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ேப வைள நகர சைப எல்ைல, அம்ேபபிட் ய மற் ம் 

பிங்ேஹன கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

758 - ெஹட் ல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி   

759 A - கல்ேஹன கிராம அ வலர் 
பிாி   

761 - ல்லபிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி   

 

கிழக்ேக : பிங்ேஹன கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 
பாதெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக  :  ெவ பிட் ய, அலக பிட் ய, கம்ெமத்த மற் ம் 
க வாேமாதர வடக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ெமாறகல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
மற் ம் ேப வைள நகர சைப எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  17       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெமாறகல்ல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ேப வைள நகர சைப எல்ைல, ெஹட் ல்ல, 

ல்லபிட் ய மற் ம் கல்ேஹன கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

760 - ெமாறகல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி   

762 A - க வாேமாதர வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

762 B - கம்ெமத்த கிராம அ வலர் 
பிாி   

 

கிழக்ேக : கல்ேஹன கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 
அலக பிட் ய, தர்காநகர், க வாேமாதர கிழக்கு மற் ம் 
 க வாேமாதர ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு எல்ைலகள், கா  மாவட்ட எல்ைல 

ெதற்ேக  :  கா  மாவட்ட எல்ைல 
ேமற்ேக : கா  மாவட்ட எல்ைல மற் ம் கடல்
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  18       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : க வாேமாதர     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

  எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : க வாேமாதர வடக்கு மற் ம் கம்ெமத்த கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

762 - க வாேமாதர ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

762 C - க வாேமாதர கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

 

கிழக்ேக : தர்கா நகர் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
மற் ம் சீனவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல 

ெதற்ேக  :  சீனவத்த மற் ம் கேனகம கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : கா  மாவட்ட எல்ைல மற் ம் ெமாறகல்ல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  19       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : அ த்கம     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                     எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : க வாேமாதர ேமற்கு, க வாேமாதர கிழக்கு, தர்கா நகர் 

மற் ம் கங்கஅத்தர கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

763 - கேனகம கிராம அ வலர் பிாி   
764 - அ த்கம ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
765 - அ த்கம கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
765 A - சீனவத்த கிராம அ வலர் 

பிாி   

கிழக்ேக : கா  மாவட்ட எல்ைல 

ெதற்ேக  :  கா  மாவட்ட எல்ைல 
ேமற்ேக : கா  மாவட்ட எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  20       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : தர்கா நகர்     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                   எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கம்ெமத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள், அலக பிட் ய மற் ம் 

பதிராஜெகாட கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

766 - தர்கா நகர் கிராம அ வலர் 
பிாி   

766 D - காதியவத்த கிராம அ வலர் 
பிாி   

766 E - கங்கஅத்தர கிராம அ வலர் 
பிாி   

 

கிழக்ேக : மாேலவன கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 

தர்கா நகர் கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக  :  தர்கா நகர் கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல, கா  மாவட்ட எல்ைல மற் ம் சீனவத்த கிராம 

அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
ேமற்ேக : சீனவத்த மற் ம் க வாேமாதர கிழக்கு கிராம அ வலர் 

பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  21       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெவ பிட் ய     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கல்ேஹன, பாதெகாட மற் ம் மாேலவன்ெகாட கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
766 B - அலக பிட் ய கிராம 

அ வலர் பிாி   
766 C - பதிராஜெகாட கிராம 

அ வலர் பிாி   
768 A - ெவ பிட் ய கிராம 

அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக : மாேலவன கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல

ெதற்ேக  :  காதியவத்த மற் ம்  கங்கஅத்தர கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : தர்கா நகர் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
மற் ம் கம்ெமத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  22       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மாேலவன     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

  எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : மாேலவன்ெகாட மற் ம் காலவில கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
766 A - தர்கா நகர் கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
766 F - மாேலவன கிராம அ வலர் 

பிாி   
766 G - அதிகாாிெகாட கிராம 

அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக : தன்வத்தெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
நாகந்தலெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக  :  வராபிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்
ேமற்கு எல்ைலகள், கா  மாவட்ட எல்ைல 

ேமற்ேக : கங்கஅத்தர கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
காதியவத்ைத கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள், பதிராஜெகாட மற் ம் ெவ பிட் ய 
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  23       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : வராபிட் ய     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

   எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : அதிகாாிெகாட மற் ம் காலவில கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
769 - வராபிட் ய கிராம அ வலர் 

பிாி   
770 - ெகாட்டபிட் ய கிராம 

அ வலர் பிாி   
770A - நாகந்தலெகாட கிராம 

அ வலர் பிாி   
770B - தன்வத்தெகாட கிராம 

அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக : மத் கம பிரேதச சைப எல்ைல  

ெதற்ேக  :  மத் கம பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் கா  மாவட்ட 
எல்ைல 

ேமற்ேக : கா  மாவட்ட எல்ைல, தர்கா நகர் கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, மாேலவன கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
9-108/45 
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உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின்  3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 

ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 

சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 

குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 

சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன் . 
 

 ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
 சனாதிபதி. 

 

 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 
 
 

அட்டவைண 
 

இல. 03 - க த் ைற  மாவட்டம் 

இல. 14 - பா ந்த வர  பிரேதச சைப 

 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக - 14 

   எண்ணிக்ைக - 12      எண்ணிக்ைக - 01 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெபல்லன     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                      எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : அகலவத்ைத பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் லத்பந் ற 

கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

834 - ெபல்லன கிராம அ வலர் 

பிாி   
834 A - ெபல்லன கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
834 B - க கம கிராம அ வலர் பிாி   

834 C - விஹாரகம கிராம அ வலர் 

பிாி   
834 D - யக்குபிட் ய கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : லத்பந் ற கிழக்கு, லத்பந் ற, கம் றாவல மற் ம் மகுர 

ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக  :  அகலவத்ைத பிரேதச சைப எல்ைல 
ேமற்ேக : அகலவத்ைத பிரேதச சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  02       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : இ க்ெபாத்த     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

   எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : லத்சிங்கள பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் க ெகதர

கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
835 A - இ க்ெபாத்த கிராம 

அ வலர் பிாி   
835 B - லத்பந் ற கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
835 C - மாரகஹெதனிய கிராம 

அ வலர் பிாி   
836 F - கலஹிட் ய கிராம அ வலர் 

பிாி   

கிழக்ேக : ெபேலந்த ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக  :  மிதலன ேமற்கு, ப ர ய, கம் ராவல மற் ம் லத்பந் ற 
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், 
ெபல்லன கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ெபல்லன கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல மற் ம் அகலவத்ைத பிரேதச சைப எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  03       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெபேலந்த     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

       எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : லத்சிங்கள பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ெகாஸ்குலன

கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
836 - ெபேலந்த கிராம அ வலர் 

பிாி   
836 C - க ெகதர கிராம அ வலர் 

பிாி   
836 E - ெபேலந்த ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
836 K - வலகட கிராம அ வலர் 

பிாி   

கிழக்ேக : ெக ன்கந்த கு யி ப்  கிராம அ வலர் பிாிவின்
வடக்கு, ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் பாம்பார கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக  :  அம்ேபெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல, 
ெமாறபிட் ய வடக்கு, ெமாறபிட் ய மற் ம் மிதலன 
ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : மாரகஹெதனிய, இ க்ெபாத்த மற் ம் கலஹிட் ய 
கிராம அ வலர் பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  04       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெக ன்கந்த     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                     எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : லத்சிங்கள பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் இரத்தின ாி

மாவட்ட எல்ைல 
836 B - ெக ன்கந்த கிராம அ வலர் 

பிாி   
836  I - ெக ன்கந்த கு யி ப்  

கிராம அ வலர் பிாி   
836 J - பாம்பார கிராம அ வலர் 

பிாி   
836 L - ெகாஸ்குலன கிராம அ வலர் 

பிாி   

கிழக்ேக : இரத்தின ாி மாவட்ட எல்ைல  

ெதற்ேக  :  இரத்தின ாி மாவட்ட எல்ைல மற் ம் அம்ேபெகாட 
கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு எல்ைல  

ேமற்ேக : ெபேலந்த மற் ம் க ெகதர கிராம அ வலர் பிாி களின் 
கிழக்கு எல்ைலகள், வலகட கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், க ெகதர கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு எல்ைல, லத்சிங்கள பிரேதச 
சைப எல்ைல    
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  05       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : அத்ெவல்ெதாட்ட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                    எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெபேலந்த மற் ம் பாம்பார கிராம அ வலர் பிாி களின்  

ெதற்கு எல்ைலகள், இரத்தின ாி மாவட்ட எல்ைல 
836 D - அத்ெவல்ெதாட்ட கிராம 

அ வலர் பிாி   
836 M - அம்ேபெகாட கிராம 

அ வலர் பிாி   
836 N - திகன்ன கிராம அ வலர் 

பிாி   
842 B - க கந்தாவல கிராம 

அ வலர் பிாிவில் உள்ள ணகந்த 
க்ேகாணவியல் இடத்தி டாகச்  

ெசல் ம் வடக்கு – ெதற்கு 
ேநர்ேகாட் னால் பிாி ம் கிழக்குப் 
பகுதிக்கு (842 B - க கந்தாவல 
கிராம அ வலர் பிாிவின் இல. –  13 
திநியாவல வட்டாரத்திற்கு 
ஒ க்கப்பட் ள்ள   ெதற்கு 
திைசயில்  உள்ள 500 மீற்றர் பகுதி 
தவிர) உட்பட்ட  842  B - 
க கந்தாவல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதனிேஹன மற் ம் 
மன்னவத்த கம் பகுதிக்குட்பட்ட 
பகுதி 

  
 

கிழக்ேக : இரத்தின ாி மாவட்ட எல்ைல  

ெதற்ேக  :  க த்தைற, கா  மற் ம் இரத்தின ாி மாவட்ட 
எல்ைலகள் சந்திக்கும் எல்ைலயின் ல்  ெதாடக்கம் 
மீட்டர் 500 வடக்கு எல்ைலயில் ஆரம்பிக்கும் 
க கந்தாவல கால்வாய், மகு  ஓயாவிற்கு சமாந்தரமாக 
ேமற்கு திைசக்கு 842 B - க கந்தாவல கிராம அ வலர் 
பிாிவில் உள்ள ணகந்த க்ேகாணவியல் 
இடத்தி டாகச் ெசல் ம் வடக்கு – ெதற்கு 
ேநர்ேகாட் ல் சந்திக்கும் ல்  வைர 842 B -  ணகந்த 

க்ேகாணவியல் இடத்தி டாகச்  ெசல் ம் வடக்கு – 
ெதற்கு ேநர்ேகாட்  எல்ைல, அேத ேநர்ேகா  திகன்ன 
கிராம அ வலர் பிாிவில் சந்திக்கும் ள்ளி ெதாடக்கம்  
ேமற்கு திைசயில் அைமந் ள்ள க ந்தாவ கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு எல்ைல   

ேமற்ேக : ணகந்த க்ேகாணவியல் இடத்தி டாகச்  ெசல் ம்
வடக்கு – ெதற்கு ேநர்ேகாட்  எல்ைல, அேத ேநர்ேகா  
திகன்ன கிராம அ வலர் பிாிவில் சந்திக்கும் ள்ளி 
ெதாடக்கம்  ேமற்கு திைசயில் அைமந் ள்ள க ந்தாவ 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, ெபால்உண்ண 
கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைல, ெமாறபிட் ய 
ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு, வடக்கு 
எல்ைலகள் மற் ம் ெமாறபிட் ய வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  06       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெமாறபிட் ய      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                    எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெபேலந்த ேமற்கு மற் ம் ெபேலந்த கிராம அ வலர்

பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள், அம்ேபெகாட கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல 

836 A - ெமாறபிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி   

836 G - ெமாறபிட் ய ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

836 H - ெமாறபிட் ய வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

 

கிழக்ேக : அம்ேபெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல, 
அத்ெவல்ெதாட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், திகன்ன கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  

ெதற்ேக  :  ெபால்உன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு எல்ைல, 
பட்டேஹன கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள்   

ேமற்ேக : மிதலன கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு
எல்ைலகள், மிதலன ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  07       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மிதலன      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                    எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : மாறகஹெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு 

எல்ைல, ெபேலந்த ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  
ெதற்கு எல்ைல மற் ம் ெமாறபிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  

837 - மிதலன கிராம அ வலர் பிாி   
837 A - மிதலன ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக : ெமாறபிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக  :  பட்டேஹன மற் ம் ெஹ கல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், திக்ெகாட கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைல  

ேமற்ேக : திக்ெகாட மற் ம் ப ர ய கிராம அ வலர் பிாி களின்  
கிழக்கு எல்ைலகள்  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  08       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ப ர ய      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                      எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : லத்பந் ற கிழக்கு மற் ம் மாறகஹெதனிய கிராம 

அ வலர் பிாி களின்  ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்  
835 - லத்பந் ற கிராம அ வலர் 

பிாி   
839 - ப ர ய கிராம அ வலர் பிாி   
839 B - கம் றாவல கிராம அ வலர் 

பிாி   
 

கிழக்ேக : மிதலன ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
மற் ம் திக்ெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல 

ெதற்ேக  :  திக்ெகாைட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள், மகுற ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல   

ேமற்ேக : யக்குபிட் ய மற் ம் ெபல்லன கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள்  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  09       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மகுற      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                      எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கம் ராவல, ப ர ய மற் ம் மிதலன ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள்  

839 A - மகுற ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி   

839 C - திக்ெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி   

839 D - மகுற கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி   

 

கிழக்ேக : மிதலன மற் ம் ெஹ கல்ல கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக  :  ெபனிகல மற் ம் அத்தரெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், அகலவத்ைத பிரேதச 
சைப எல்ைல   

ேமற்ேக : அகலவத்ைத பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் யக்குபிட் ய 
கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைல  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  10       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : அதேல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : மகுற ேமற்கு மற் ம் மகுற கிழக்கு கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், ெஹ கல்ல கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல   

840 - க கல கிராம அ வலர் பிாி   
840 A - ெபனிகல கிராம அ வலர் 

பிாி   
840 B - அத்தரெகாட கிராம அ வலர் 

பிாி   
841 - அதேல கிராம அ வலர் பிாி   

 

கிழக்ேக : ெஹ கல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 

ெதற்கு எல்ைலகள், இங்கு த வ கிராம அ வலர் 

பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, ெபார ெகாட கிராம அ வலர் 

பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக  :  ெபார ெகாைட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 

எல்ைல மற் ம் வலல்லாவிட்ட பிரேதச சைப எல்ைல   

ேமற்ேக : அகலவத்ைத பிரேதச சைப எல்ைல  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  11       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெஹ கல்ல      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 

   எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : மிதலன மற் ம் ெமாறபிட் ய கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், ெமாறபிட் ய ெதற்கு 

கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 

எல்ைலகள்  

838 - ெஹ கல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி   

838 A - பட்டேஹன கிராம அ வலர் 
பிாி   

 

கிழக்ேக : ெமாறபிட் ய ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு 

மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், ெபால்உன்ன கிராம 

அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்   

ெதற்ேக  :  ெபால்உன்ன மற் ம் இகுெறத வ கிராம அ வலர் 

பிாி களின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், அதேல 

கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, க கல கிராம 

அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்     

ேமற்ேக : க கல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 

ெபனிகல, மகுற கிழக்கு மற் ம் திக்ெகாட கிராம 

அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்      
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  12       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : இகுெறத வ      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

     எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : பட்டேஹன மற் ம் ெமாறபிட் ய ெதற்கு கிராம

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், 
திகன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள்  

841 A - இகுெறத வ கிராம 
அ வலர் பிாி   

841 B - பட்டெகாடவில கிராம 
அ வலர் பிாி   

841 C - ெபால்உன்ன கிராம 
அ வலர் பிாி   

842 B - க கந்தாவல கிராம 
அ வலர் பிாிவில் உள்ள ணகந்த 
ேகாணவியல் இடத்தி டாகச்  
ெசல் ம் வடக்கு – ெதற்கு 
ேநர்ேகாட் னால் பிாி ம் 
க ந்தாவ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்குத் திைசக்குாிய 
(க கந்தாவல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் திநியாவல வட்டாரத்திற்கு 
ஒ க்கப்பட் ள்ள   ெதற்கு 
திைசயில்  உள்ள  500 மீற்றர் பகுதி 
தவிர) க ந்தாவ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ணகந்த கம் 
பகுதிக்குட்பட்ட பகுதி 

 

கிழக்ேக : க ந்தாவ கிராம அ வலர் பிாிவில் உள்ள ணகந்த
க்ேகாணவியல் இடத்தி டாகச்  ெசல் ம் வடக்கு – 

ெதற்கு ேநர்ேகா   
ெதற்ேக  :  க த் ைற, கா  மற் ம் இரத்தின ாி ஆகிய மாவட்ட 

எல்ைலகள் சந்திக்கும் ள்ளியி ந்  500 மீற்றர் 
வடக்ேக அைமந் ள்ள எல்ைலயி ந்  ஆரம்பித்  
க கந்தாவ கால்வாய் மற் ம் மங்குர ஓயாவிற்கு 
சமாந்தரமாக ேமற்கு ேநாக்கி வைரயப்பட்ட க கந்தாவ 
கிராம அ வலர் பிாிவி ள்ள ணகந்த க்ேகாணவியல் 
இடத்தி டாக ெசல் ம் வடக்கு – ெதற்கு ேநர்ேகா  
ெதற்கு ள்ளியில் ஆரம்பித்  ேமற்கு ேநாக்கி பட்ட 
ெகாடவில கிராம அ வலர் பிாி  வைரயான எல்ைல 
க கந்தாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
தினியாவல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : தினியாவல மற் ம் ெபார ெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், அதேல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல மற் ம் ெஹ கல்ல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல   

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  13       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெபார ெகாட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

  எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : அதேல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு

எல்ைலகள், இகுெறத வ கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல, பட்டெகாடவில கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், க கந்தாவல 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிாிகந்  கால்வாய் மகுர 
ஓயா டன் இைண ம் இடத்தி ந்  கிழக்ேக மகுர 
ஓயா மற் ம் க கந்தாவ கால்வாய்க்கு சமாந்தரமாக 
க த் ைற, கா  மற் ம் இரத்தின ாி மாவட்ட 
எல்ைலகள் சந்திக்கும் எல்ைலப் ள்ளி வைரயான  500 
மீற்றர் வடக்கு ேநாக்கி வைறயப்பட் ள்ள ேகா  

842 - ெபார ெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி   

842 A - தினியாவல கிராம அ வலர் 
பிாி   

842 B - க கந்தாவல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிாிகந்  
கால்வாய் மகுர ஓயா டன் 
இைண ம் இடத்தி ந்  கிழக்ேக 
மகுர ஓயா மற் ம் க கந்தாவ 
கால்வாய்க்கு சமாந்தரமாக 
க த் ைற, கா  மற் ம் 
இரத்தின ாி மாவட்ட எல்ைலகள் 
சந்திக்கும் எல்ைலப் ள்ளி 
வைரயான  500 மீற்றர் வடக்கு 
ேநாக்கி வைறயப்பட் ள்ள ேகா  

கிழக்ேக : இரத்தின ாி மற் ம் கா  மாவட்ட எல்ைலகள்
ெதற்ேக  :  கா  மாவட்ட எல்ைல மற் ம் வலல்லாவிட்ட பிரேதச 

சைப எல்ைல  
ேமற்ேக : வலல்லாவிட்ட பிரேதச சைப எல்ைல, க கல கிராம 

அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, அதேல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்   

 

9-108/46 
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உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 
 
(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின்  3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன் . 

 
 ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
 சனாதிபதி. 

 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 
 

அட்டவைண 
 

இல. 03 - க த் ைற  மாவட்டம் 
இல. 15 - அகலவத்ைத பிரேதச சைப 
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக - 12 
   எண்ணிக்ைக - 12      எண்ணிக்ைக - 00 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பிம் ற     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : லத்சிங்கள பிரேதச சைப எல்ைல 827 - பிம் ற கிராம அ வலர் பிாி   

827 A - கிாிெகால கிராம அ வலர் 
பிாி   

827 B - ஹல்ஓவிட்ட கிராம அ வலர் 
பிாி   

 

கிழக்ேக : ஓமத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
ெதற்ேக  :  ெகக்குலந்தல ெதற்கு மற் ம் ெகக்குலந்தல வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், உடெவல 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு 
எல்ைலகள், ேஹலம்ப கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல  

ேமற்ேக : லத்சிங்கள பிரேதச சைப எல்ைல

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  02       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஓமத்த     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                      எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : லத்சிங்கள மற் ம் பா ந்த வர பிரேதச சைப

எல்ைலகள்  
826 - ஓமத்த கிராம அ வலர் பிாி   
826 A - எவாிவத்த கிராம அ வலர் 

பிாி   
826 B - ஓமத்த கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக : பா ந்த வர பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக  :  பா ந்த வர பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக : ெகக்குலந்தல ெதற்கு, ஹல்ஓவிட்ட மற் ம் பிம் ற கிராம 

அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  03       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெகக்குலந்தல      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

     எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ஹல்ஓவிட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 829 A - ெகக்குலந்தல வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
829 B - ெகக்குலந்தல ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
831 - தாபி ெகாட கிராம அ வலர் 

பிாி   
 

கிழக்ேக : ஓமத்த மற் ம் எவாிவத்த கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ேமற்கு எல்ைலகள், பா ந்த வர பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக  :  பா ந்த வர பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்  

ாிதீேரக்காகம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல  
ேமற்ேக : வந் ரப்ப, அகலவத்ைத, ேபரகம, ெகாெராக்ெகாட 

மற் ம் உடெவல கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 

எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  04       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : உடெவல      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                       எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : லத்சிங்கள பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் கிாிெகால 

கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

828 - உடெவல கிராம அ வலர் 
பிாி   

828 A - ேஹலம்ப கிராம அ வலர் 
பிாி   

828 B - ெகாெராக்ெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி   

 

கிழக்ேக : ஹல்ஓவிட்ட மற் ம் ெககுலந்தல வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், ேபரகம கிராம 

அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ெதற்ேக  :  ேபரகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 

யட் யன ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 

எல்ைல மற் ம் மத் கம பிரேதச சைப எல்ைல 
ேமற்ேக : மத் கம பிரேதச சைப எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  05       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : யட் யன      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

   எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ேஹலம்ப, ெகாெராக்ெகாட மற் ம் ேபரகம கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

830 A - யட் யன கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

830 B - யட் யன ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

832 - பின்னெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி   

 

கிழக்ேக : வ ரப்ப கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள், ாிதீேரக்காகம கிராம அ வலர் பிாிவின் 

ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக  :  லட் யன கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 

ேபாதியாகந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள், மத் கம பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : மத் கம பிரேதச சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  06       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : அகலவத்ைத     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெகாெராக்ெகாைட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், ெகக்குலந்தல வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  

829 - அகலவத்ைத கிராம அ வலர் 
பிாி   

829 C - ேபரகம கிராம அ வலர் 
பிாி   

830 - வந் ரப்ப கிராம அ வலர் 
பிாி   

 

கிழக்ேக : ெகக்குலந்தல வடக்கு மற் ம் தாபி ெகாட கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், ாிதீேரக்காகம 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல

ெதற்ேக  :  ாிதீேரக்காகம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
பின்னெகாட மற் ம் யட் யன கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : யட் யன கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், யட் யன ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  07       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : லட் யன     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

    எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : பின்னெகாட, வ ரப்ப மற் ம் தாபி ெகாட கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்
830 C - ேபாதியாகந்த கிராம 

அ வலர் பிாி   
832 A - லட் யன கிராம அ வலர் 

பிாி   
832 B - ாிதீேரக்காகம கிராம 

அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக : பா ந்த வர பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் கித் ல்ெகாட
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  

ெதற்ேக  :  குடா க பஹன கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல மற் ம் மத் கம பிரேதச சைப எல்ைல

ேமற்ேக : மத் கம பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் பின்னெகாட 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  08       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : க பஹன     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : லட் யன மற் ம் ாிதீேரக்காகம கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  
847 - க பஹன கிராம அ வலர் 

பிாி   
847 A - குடா க பஹன கிராம 

அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக : கித் ல்ெகாட, கித் ல்ெகாட ெதற்கு, ெகவிட் யாகல 
வடக்கு மற் ம் ெகவிட் யாகல  கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், ெபால்கம்பல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல   

ெதற்ேக  :  வலல்லாவிட்ட பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக : மத் கம பிரேதச சைப எல்ைல   

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  09       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கித் ல்ெகாட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : பா ந்த வர பிரேதச சைப எல்ைல 833 - கித் ல்ெகாட கிராம அ வலர் 

பிாி   
833 A - கித் ல்ெகாட ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக : பா ந்த வர பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் கு பிட்ட
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  

ெதற்ேக  :  தியபத் கம, ெகவிட் யாகல வடக்கு மற் ம் க பஹன 
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்

ேமற்ேக : க பஹன, குடா க பஹன மற் ம் ாிதீேரக்கா கம 
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  10       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெகவிட் யாகல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

    எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கித் ல்ெகாட ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல   
846 - ெகவிட் யாகல கிராம 

அ வலர் பிாி   
846 A - தியபத் கம கிராம அ வலர் 

பிாி   
846 B - ெகவிட் யாகல வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : கு பிட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
ஹரன்கஹபத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள்   

ெதற்ேக  :  ஹரன்கஹபத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல, ெபால்கம்பல கிழக்கு மற் ம் ெபால்கம்ெபால 
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், 
வலல்லாவிட்ட பிரேதச சைப எல்ைல  

ேமற்ேக : க பஹன கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  11       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கு பிட்ட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                 எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : பா ந்த வர பிரேதச சைப எல்ைல 844 C - ெபால்கம்ெபால கிழக்கு 

கிராம அ வலர் பிாி   
845 - கு பிட்ட கிராம அ வலர் 

பிாி   
845 A - ஹரன்கஹபத்த கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : பா ந்த வர பிரேதச சைப எல்ைல

ெதற்ேக  :  பா ந்த வர பிரேதச சைப எல்ைல, ரத்மேல கிழக்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு 
எல்ைலகள், ரத்மேல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக : ெபால்கம்ெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல, ெகவிட் யாகல மற் ம் தியபத் கம கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், 
கித் ல்ெகாட ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல   

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  12       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ரத்மேல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                     எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெகவிட் யாகல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல, ெபால்கம்ெபால கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு, ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், 
ஹரன்கஹபத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல  

844 - ரத்மேல கிராம அ வலர் பிாி   
844 B - ரத்மேல கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
844 D - ெபால்கம்ெபால கிராம 

அ வலர் பிாி  கிழக்ேக : பா ந்த வர மற் ம் வலல்லாவிட்ட பிரேதச சைப
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக  :  வலல்லாவிட்ட பிரேதச சைப எல்ைல  
ேமற்ேக : வலல்லாவிட்ட பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் க பஹன 

கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல   
 
9-108/47 
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உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம்  (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 

 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின்  3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 

ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 

சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 

குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 

சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன் . 

 
 ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
 சனாதிபதி. 

 

 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 

 
அட்டவைண 

 
இல. 03 - க த் ைற  மாவட்டம் 

இல. 16 - வலல்லாவிட்ட பிரேதச சைப 

 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக - 14 

   எண்ணிக்ைக - 14      எண்ணிக்ைக - 00 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : இத்தபான     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                   எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : மத் கம பிரேதச சைப எல்ைல, இத்தபான வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்  

777 - இத்தபான ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

777 A - இத்தபான ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

777 B - இத்தபான கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

777 C - மாலம்ேபேஹன கிராம 
அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக : இத்தபான வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல, ஹல்வல மற் ம் ல்பத் வ கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக  :  கா  மாவட்ட எல்ைல  
ேமற்ேக : கா  மாவட்ட எல்ைல மற் ம் மத் கம பிரேதச சைப 

எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  02       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ல்பத் வ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : மத் கம பிரேதச சைப எல்ைல, பன்னில ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, பன்னில கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் ேமற்கு  எல்ைலகள்

778 - இத்தபான வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

778 A - மிாிஸ்வத்த கிராம அ வலர் 
பிாி   

779 - ஹல்வல கிராம அ வலர் பிாி   
780 - ல்பத் வ கிராம அ வலர் 

பிாி   

கிழக்ேக : பன்னில மற் ம் பன்னில கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், பெறய்கம வடக்கு 
மற் ம் பெறய்கம ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக  :  பெறய்கம ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல, கம்மன கிழக்கு மற் ம் கம்மன ேமற்கு  கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், கா  மாவட்ட 
எல்ைல  

ேமற்ேக : இத்தபான கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல, மாலம்ேபேஹன கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், இத்தபான ேமற்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, மத் கம 
பிரேதச சைப எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  03       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பன்னில     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

   எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : மத் கம பிரேதச சைப எல்ைல   790 - ஊறெகாட கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
790 A - உத் ம்கம கிராம அ வலர் 

பிாி   
790 B - ஊறெகாட ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
791 - பன்னில கிராம அ வலர் பிாி  

 791 A - பன்னில ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

791 B - பன்னில கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ஹல்வலெகேல மல்வத் கந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல, குலவிட்ட வடக்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்

ெதற்ேக  :  குலவிட்ட வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல, குடா மத் கம  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், பெறய்கம வடக்கு மற் ம் 
ஹல்வல கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள், மிாிஸ்வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : மிாிஸ்வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
மற் ம் மத் கம பிரேதச சைப எல்ைல

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  04       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெமாரகல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                       எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : மத் கம மற் ம் அகலவத்ைத பிரேதச சைப எல்ைலகள்  848 - ெமாரகல கிராம அ வலர் 

பிாி   
848 A - ஹிணியாவ கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
848 B - ஹிணியாவ ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
848 C  - ஹல்வலெகேல மல்வத் கந்த 

கிராம அ வலர் பிாி  
  

கிழக்ேக : அகலவத்ைத பிரேதச சைப எல்ைல, மீகஹெதன்ன 
மற் ம் ேபாெகாட கந்த கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்

ெதற்ேக  :  ேபாெகாட கந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல, குலவிட்ட வடக்கு  கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல மற் ம் உ ம்கம கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : உ ம்கம மற் ம் ஊறெகாட கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், மத் கம பிரேதச சைப 
எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  05       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மீகஹெதன்ன     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ஹிணியாவ கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், ெமாரகல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, அகலவத்ைத பிரேதச சைப 
எல்ைல  

849 - மீகஹெதன்ன கிராம அ வலர் 
பிாி   
849 A - மத்ெதகம கிராம அ வலர் 

பிாி   
849 C – மல்வச்சிெகாட கங்கபட 

கிராம அ வலர் பிாி   
849 D - ேபாெகாட கந்த கிராம 

அ வலர் பிாி  
  
 

கிழக்ேக : அகலவத்ைத பிரேதச சைப எல்ைல, ேபாத்தலாவ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, கும்ப வ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்

ெதற்ேக  :  கும்ப வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
ெவதவத்த மற் ம் குலவிட்ட வடக்கு  கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்    

ேமற்ேக : ஹல்வலெகேல மல்வத் கந்த கிராம அ வலர் பிாிவின்
கிழக்கு எல்ைல மற் ம் ஹிணியாவ கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  06       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கும்ப வ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : மத்ெதகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 

மல்வச்சிெகாடகங்கபட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல, ேபாத்தலாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல  

849 E - கும்ப வ கிராம அ வலர் 
பிாி   

850 D - ெபலவத்த ேமற்கு வடக்கு 
கிராம அ வலர் பிாி   

850 E - ெபலவத்ைத ேமற்கு ெதற்கு 
கிராம அ வலர் பிாி   

 
 

கிழக்ேக : கட் ெகேல ெவல்மீெகாட, ெபலவத்த மற் ம் ெகாரக்க 
வ கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்

ெதற்ேக  :  கா  மாவட்ட எல்ைல மற் ம் வலல்லாவிட்ட கிழக்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல   

ேமற்ேக : வலல்லாவிட்ட கிழக்கு, வகு மஸ்வில, மாகலந்தாவ 
ெதற்கு, மாகலந்தாவ, ெவதவத்த மற் ம் மத்ெதகம கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்   

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  07       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேபாத்தலாவ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : அகலவத்ைத மற் ம் பா ந்த வர  பிரேதச சைப

எல்ைலகள்   
843 I - ரேண ரெகாட கிராம 

அ வலர் பிாி   
843 C - மண்டாகல கிராம அ வலர் 

பிாி   
844 A - ேபாத்தலாவ கிராம அ வலர் 

பிாி   
844 E - கட் ெகேல ெவல்மீெகாட 

கிராம அ வலர் பிாி   
 
 

கிழக்ேக : பா ந்த வர  பிரேதச சைப எல்ைல,  யட்டபாத மற் ம் 
குலனவத்த கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள்  

ெதற்ேக  :  குலனவத்த, பகல ெஹெவஸ்ஸ வடக்கு, பகல 
ெஹெவஸ்ஸ ெதற்கு, ெபலவத்த கிழக்கு மற் ம் 
ெபலவத்த கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ெபலவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
கும்ப வ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
மல்வச்சிெகாடகங்கபட கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல மற் ம் அகலவத்ைத பிரேதச சைப எல்ைல  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  08       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : இகல ெஹெவஸ்ஸ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : மண்டாகல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள், பா ந்த வர  பிரேதச சைப எல்ைல   
843 - இகல ெஹெவஸ்ஸ கிராம 

அ வலர் பிாி   
843 B - யட்டபாத்த கிராம அ வலர் 

பிாி   
843 D - கங்ெகாடவத்த கிராம 

அ வலர் பிாி   
843 H - குலனவத்த கிராம அ வலர் 

பிாி   

கிழக்ேக : பா ந்த வர  பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் கா  
மாவட்ட எல்ைல    

ெதற்ேக  :  கா  மாவட்ட எல்ைல    
ேமற்ேக : ன்ெதால மற் ம் ரகந்த கிராம அ வலர் பிாி களின் 

ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், பகல ெஹெவஸ்ஸ 

வடக்கு மற் ம் மண்டாகல கிராம அ வலர் பிாி களின் 
கிழக்கு எல்ைலகள்    

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  09       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெபலவத்த     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

  எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கட் ெகேல ெவல்மீெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் 

ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்,  ரேண ரெகாட 
மற் ம் மண்டாகல கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள்   

843 A - பகல ெஹெவஸ்ஸ வடக்கு 
கிராம அ வலர் பிாி   

843 G - பகல ெஹெவஸ்ஸ ெதற்கு 
கிராம அ வலர் பிாி   

850 - ெபலவத்த கிராம அ வலர் 
பிாி   

850 B - ெபலவத்த கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

 

கிழக்ேக : குலனவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக  :  ரகந்த, ன்ெதால, மிாிஸ்வத்த மற் ம் 850 C 
ெகாரக்க வ கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : ெபலவத்த ேமற்கு வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல, கும்ப வ கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல    

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  10       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெகாரக்க வ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

     எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெபலவத்த, ெபலவத்த கிழக்கு, பகல ெஹெவஸ்ஸ ெதற்கு 

மற் ம் பகல ெஹெவஸ்ஸ வடக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்   

843 E - ந்ெதால கிராம அ வலர் 
பிாி   

843 F - ரகந்த கிராம அ வலர் 
பிாி   

850 A - மிாிஸ்வத்த கிராம அ வலர் 
பிாி   

850 C - ெகாரக்க வ கிராம 
அ வலர் பிாி   

 

கிழக்ேக : குலனவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
கங்ெகாடவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக  :  இகல ெஹெவஸ்ஸ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல மற் ம் கா  மாவட்ட எல்ைல 

ேமற்ேக : ெபலவத்த ேமற்கு ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல, ெபலவத்த ேமற்கு வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல    
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  11      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மாகலந்தாவ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

   எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : குலாவிட்ட வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு

எல்ைல, ேபாெகாடகந்த மற் ம் வத்ேதகம கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், கும்ப வ 
கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல     

787 - வலல்லாவிட்ட கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

788 - மாகலந்தாவ கிராம அ வலர் 
பிாி   

788 A - மாகலந்தாவ  ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

788 B - மகு மஸ்வில கிராம 
அ வலர் பிாி   

849 B - ெவதவத்த கிராம அ வலர் 
பிாி   

 
 

கிழக்ேக : கும்ப வ, ெபலவத்த ேமற்கு வடக்கு மற் ம் ெபலவத்த 
ேமற்கு ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள்  

ெதற்ேக  :  கா  மாவட்ட எல்ைல, வலல்லாவிட்ட ெதற்கு மற் ம் 
ெதாட்டஹ கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : ெதாட்டஹ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
கட் ெதார கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள், குலவிட்ட ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல    

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  12       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : வலல்லாவிட்ட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

  எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : உ ம்கம, ஹல்வலெகேல மல்வத் கந்த மற் ம் 

ேபாெகாட கந்த கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

787 A - கட் ெதார கிராம அ வலர் 
பிாி   

787 B - வலல்லாவிட்ட  ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

787 C - ெதாட்டஹ கிராம அ வலர் 
பிாி   

789 - குலவிட்ட வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

789 A - குலவிட்ட ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக : ெவதவத்த, மாகலந்தாவ, மாகலந்தாவ ெதற்கு, மகு மஸ் 
வில மற் ம் வலல்லாவிட்ட கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், கா  மாவட்ட எல்ைல   

ெதற்ேக  :  கா  மாவட்ட எல்ைல   
ேமற்ேக : யகிறல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு 

எல்ைலகள், குடா மத் கம கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல    

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  13       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பெறய்கம     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

     எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : பன்னில கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல, உத் ம்கம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்  

781 - குடா மத் கம கிராம அ வலர் 
பிாி   

782 - பெறய்கம வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

782 A - பெறய்கம ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

783 - கம்மன கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  

783 A - கம்மன ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

 

கிழக்ேக : உத் ம்கம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 
குலவிட்ட வடக்கு  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல, யகிறல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல  

ெதற்ேக  :  யகிறல, கறபாகல மற் ம் 284 A ெகாரக்க வ கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், கா  மாவட்ட 
எல்ைல   

ேமற்ேக : கா  மாவட்ட எல்ைல, ல்பந் வ கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், ஹல்வல 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல   
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  14       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கறபாகல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : பெறய்கம ெதற்கு, குடா மத் கம, குலவிட்ட வடக்கு 

மற் ம் குலவிட்ட ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் 

ெதற்கு எல்ைலகள்  

784 - கறபாகல கிராம அ வலர் 
பிாி   

784 A - ெகாரக்க வ கிராம 
அ வலர் பிாி   

785 - யகிறல கிராம அ வலர் பிாி   
786 - உ கம கிராம அ வலர் பிாி   

 

கிழக்ேக : குலவிட்ட ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், கட் ெதார கிராம அ வலர் 

பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, ெதாட்டஹ கிராம அ வலர் 

பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  

ெதற்ேக  :  கா  மாவட்ட எல்ைல   
ேமற்ேக : கா  மாவட்ட எல்ைல, கம்மன ேமற்கு கிராம அ வலர் 

பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, கம்மன கிழக்கு கிராம அ வலர் 

பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், பெறய்கம 

ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல     
 

9-108/48 

________________________ 

 
உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம்  (262 ஆம் அத்தியாயம்) 

 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 

 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின்  3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 

ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 

சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 

குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 

சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன் . 
 

 
 ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
 சனாதிபதி. 

 

 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 
 



 I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21  321A 
 gFjp  I : njhFjp (I) - ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; FbauR tu;j;jkhdg; gj;;jpupif - mjp tpNr\khdJ - 2015.08.21 

 

 

அட்டவைண 
 

இல. 03 - க த் ைற  மாவட்டம் 
இல. 17 - மில்லனிய பிரேதச சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக - 12 
   எண்ணிக்ைக - 12      எண்ணிக்ைக - 00 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : குங்க வ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                 எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : பண்டாரகம மற் ம் ெஹாரண பிரேதச சைப எல்ைலகள்  655 - குங்க வ கிராம அ வலர் 

பிாி   
655 A - ெபல்லன் டாவ கிராம 

அ வலர் பிாி   
  

கிழக்ேக : ெஹாரண பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ெகெலஸ்க வ
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக  :  ெகெலஸ்க வ மற் ம் ஹல்ெதாட்ட கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : பண்டாரகம பிரேதச சைப எல்ைல
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  02       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெவ கல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                 எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெஹாரண பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ெஹாரண நகர

சைப எல்ைல   
647 B - ெகெலஸ்க வ கிராம 

அ வலர் பிாி   
654 - ெவ கல கிராம அ வலர் 

பிாி   
 654 A - திப்ெபாட் ெகாட கிராம 

அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக : ெஹாரண பிரேதச சைப எல்ைல  
ெதற்ேக  :  ல கம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 

ெலனவற கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள், ஹல்ெதாட்ட கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல   

ேமற்ேக : ெபல்லன் டாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல, குங்க வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  03       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : யாலகல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                   எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெலனவற கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்

கிழக்கு எல்ைலகள், திப்ெபாட் ெகாட கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, ெஹாரண பிரேதச சைப எல்ைல  

646 A - மாவத்கம கிராம அ வலர் 
பிாி   

651 - யாலகல கிராம அ வலர் பிாி   
653 - ல கம கிராம அ வலர் பிாி   
653 A - ெபத்திக வ ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
653 B - ெபத்திக வ வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக : ெஹாரண மற் ம் ம ராவல பிரேதச சைப எல்ைலகள்
ெதற்ேக  :  ம ராவல பிரேதச சைப எல்ைல, ெதாம்பெகாட, 

ெவனிெவல்பிட் ய மற் ம் மில்லகஸ்ெபால கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், ெபாரெலஸ்ஸ 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு 
எல்ைலகள்                                                                            

ேமற்ேக : ெபாரெலஸ்ஸ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
ெதல்ெதாறவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல, அறக்காெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல, ெகன்னன்குடாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு, கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், லகான கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல   
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  04       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஹல்ெதாட்ட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                      எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெபல்லன் டாவ, ெகெலஸ்க வ, ெவ கல மற் ம் 

திப்ெபாட் ெகாட கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள்   

646 - லகான கிராம அ வலர் பிாி   
647 - ஹல்ெதாட்ட கிராம அ வலர் 

பிாி   
647 A - ெலனவற கிராம அ வலர் 

பிாி   
 

கிழக்ேக : திப்ெபாட் ெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல, ல கம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள்    

ெதற்ேக  :  ல கம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
ெகன்னன் டாவ, அறக்காெகாட மற் ம் மில்லனிய 

கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக : மில்லனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

மற் ம் பண்டாரகம பிரேதச சைப எல்ைல    
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  05       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மில்லனிய     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : பண்டாரகம பிரேதச சைப எல்ைல, லகான கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல மற் ம் ல கம கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல   

645 - மில்லனிய கிராம அ வலர் 
பிாி   

645 A - அறக்காெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி   

645 B - ெதல்ெதாறவத்த கிராம 
அ வலர் பிாி   

652 - ெகன்னன் டாவ கிராம 
அ வலர் பிாி   

 

கிழக்ேக : யாலகல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
மாவத்கம மற் ம் ெபாரெலஸ்ஸ கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்    

ெதற்ேக  :  ெபாரெலஸ்ஸ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
மற் ம் இம் லேஹன கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக : திக்ேஹன கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
ரத்ேதெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள், பண்டாரகம பிரேதச சைப எல்ைல    

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  06       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பரகஸ்ெதாட்ட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

  எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : பண்டாரகம பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் மில்லனிய 

கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  
644 - பரகஸ்ெதாட்ட கிராம அ வலர் 

பிாி   
644 A - ெதல்கட கிராம அ வலர் 

பிாி   
644 B - திக்ேஹன கிராம அ வலர் 

பிாி   
644 C - ரத்ெதெகாட கிராம அ வலர் 

பிாி   

கிழக்ேக : மில்லனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
அறக்காெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு, ேமற்கு 

மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்   
ெதற்ேக  :  அறக்காெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

மற் ம் இம் லேஹன கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக : க த் ைற பிரேதச சைப எல்ைல    
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  07       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  :ெபல்ெபால     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

   எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : பரகஸ்ெதாட்ட, திக்ேஹன, அறக்காெகாட  மற் ம் 

ெதல்ெதாரவத்த கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 

எல்ைலகள்  

643 - ெபல்ெபால கிராம அ வலர் 
பிாி   

643 A - ன்சிறி ர கிராம அ வலர் 
பிாி   

643 B - இம் லேஹன கிராம 
அ வலர் பிாி   

 

கிழக்ேக : ெதல்ெதாரவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல, ெபாரெலஸ்ஸ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 

மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், கல்பாத்த கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல   

ெதற்ேக  :  கல்பாத்த கிழக்கு மற் ம் கல்பாத்த ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், க த் ைற 

பிரேதச சைப எல்ைல    
ேமற்ேக : க த் ைற பிரேதச சைப எல்ைல    

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  08       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பட்டெகாட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெதல்ெதாரவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள், மாவத்கம கிராம அ வலர் பிாிவின் 

ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், மில்லகஸ்ெபால 

கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு, ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 

எல்ைலகள், ெவனிெவல்பிட் ய கிராம அ வலர் 

பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல   

649 - பட்டெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி   

649 B - ல்கடகந்த கிராம அ வலர் 
பிாி   

652 A - ெபாரெலஸ்ஸ கிராம 
அ வலர் பிாி   

 
கிழக்ேக : ெவனிெவல்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 

மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், ெதாம்பெகாட கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, அதிகாாிெகாட கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், 

உ வற வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 

எல்ைல   

ெதற்ேக  :  உ வற வடக்கு மற் ம் பாத்தகட கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், கல்பாத்த கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக : கல்பாத்த கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 

எல்ைல, ன்சிறி ர கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 

மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், இம் லேஹன  கிராம 

அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, ெதல்ெதாரவத்த 

கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு எல்ைல   
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  09       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெவனிெவல்பிட் ய     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                     எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : மாவத்கம, யாலகல, ெபத்திக வ ெதற்கு மற் ம் 

ெபத்திக வ வடக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள், ம ராவல பிேதச சைப எல்ைல 

649 A - ெதாம்பெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி   

649 C - அதிகாாிெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி   

651 A - ெவனிெவல்பிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி   

651 B - மில்லகஸ்ெபால கிராம 
அ வலர் பிாி   

 

கிழக்ேக : ம ராவல பிேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக  :  ம ராவல பிேதச சைப எல்ைல, உ வற வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, ல்கடகந்த கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, பட்டெகாட கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : பட்டெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
மற் ம் ெபாரெலஸ்ஸ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல   

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  10       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : உ வற     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

       எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ல்கடகந்த மற் ம் அதிகாாிெகாட கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், ம ராவல பிேதச சைப 
எல்ைல  

638 - உ வற ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி   

638 A - உ வற கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

638 B - உ வற வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

638 C - உ வற ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

 

கிழக்ேக : ம ராவல மற் ம் ெதாடங்ெகாைட பிேதச சைப
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக  :  ெதாடங்ெகாைட பிேதச சைப எல்ைல, ெதல்ெகாைட 
மற் ம் ம பிட் ய கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : பாத்தகட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு, கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  11       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கல்பாத்த     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

  எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ன்சிறி ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்

கிழக்கு எல்ைலகள், ெபாரெலஸ்ஸ மற் ம் ல்கடகந்த 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், உ வற 
வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல

639 - பாத்தகட கிராம அ வலர் 
பிாி   

642 - கல்பாத்த கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

642 A - கல்பாத்த ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

 

கிழக்ேக : உ வற வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
மற் ம் மஹ பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல  

ெதற்ேக  :  மஹ பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல, பனாெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : பனாெகாட கிராம அ வலர் வடக்கு எல்ைல, 
ெதாடங்ெகாைட பிரேதச மற் ம் க த் ைற  பிரேதச 
சைப  எல்ைலகள்  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  12       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : யட்டவற     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                                                    எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கல்பாத்த ேமற்கு, கல்பாத்த கிழக்கு, பாத்தகட மற் ம் 

உ வற வடக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள், உ வற ெதற்கு  கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்

639 A - ெதல்ெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி   

639 B - மஹ பிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி   

640 - யட்டவற வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

640 A - யட்டவற ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

640 B - ேபக வ தலஹிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி   

641 - பனாெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி

கிழக்ேக : ெதாடங்ெகாைட பிரேதச சைப  எல்ைல
ெதற்ேக  :  ெதாடங்ெகாைட பிரேதச சைப  எல்ைல
ேமற்ேக : ெதாடங்ெகாைட பிரேதச சைப  எல்ைல

 

9-108/49 
________________ 

 
உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 

 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி  அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01. 
2015, ஓகத்  12. 

அட்டவைண 
 

இல. 04 - கண்  மாவட்டம் 
இல. 01 - கண்  மாநகர சைப  
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக – 25 
   எண்ணிக்ைக – 15       எண்ணிக்ைக – 05   
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  யட் வாவல    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ஹாாிஸ்பத் வ பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் 

காேலவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
251 - ெசங்கடகல கிராம அ வலர் 
பிாி   
415 - யட் வாவல கிராம அ வலர்   
பிாி      
 
  

கிழக்ேக  : நவயாலெதன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் கண்  
மாநகர சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ேமற்கு எல்ைல, 
சியம்பலாகஸ்ெதன்ன, பிட்டகந்தகம, வட்டாரந்ெதன்ன 
ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்

ெதற்ேக  : ஹாாிஸ்பத் வ பிரேதச சைப எல்ைல 
ேமற்ேக  : ஹாாிஸ்பத் வ பிரேதச சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  காேலவத்த    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : பாத்த ம்பைர பிரேதச சைப எல்ைல 226 - சியம்பலாகஸ்ெதன்ன கிராம  

அ வலர் பிாி      
607 - காேலவத்த கிராம அ வலர்   
பிாி      
608-நவயாலெதன்ன கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கண்  மாநகர சைபக்கு  
உட்பட்ட பகுதி   
 

கிழக்ேக  : பாத்த ம்பைர பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் மாவில்மட 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு, ேமற்கு எல்ைலகள், 
நித்தவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : நித்தவல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
பிட்டகந்தகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல  

ேமற்ேக : ெசங்கடகல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள், ஹாாிஸ்பத் வ பிரேதச சைப 
எல்ைல 
 
 
 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  03      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  மாவில்மட        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : நவயாலெதன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் கண்  

மாநகர சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ெதற்கு எல்ைல, 
பாத்த ம்பர  பிரேதச சைப எல்ைல 

225- நித்தெவல கிராம அ வலர்  
 பிாி      
227- மாவில்மட கிராம அ வலர்  
பிாி         
 
  

கிழக்ேக  : பாத்த ம்பைர பிரேதச சைப எல்ைல, மகாவ  உயன, 
வட்ட வ மற் ம் வட்ட வ ேமற்கு ஆகிய கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு 
எல்ைலகள்  

ெதற்ேக : வட்ட வ ேமற்கு மற் ம் பிட்டகந்தகம  கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக  : சியம்பலாகஸ்ெதன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  மகாவ  உயன    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : மாவில்மட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 

பாத்த ம்பர  பிரேதச சைப எல்ைல 
228 - வட்ட வ கிராம அ வலர் 
 பிாி      
231- மகாவ  உயன கிராம அ வலர் 
பிாி         
 
  

கிழக்ேக : குண்டசாைல பிரேதச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக : வட்ட வ ெதற்கு மற் ம் வட்ட வ ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  
ேமற்ேக : வட்ட வ ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு

எல்ைல மற் ம் நித்தெவல  கிராம அ வலர் பிாிவின்  
கிழக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  மாபனாவத் ர     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  02 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெசங்கடகல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 

நவயாலெதன்ன  கிராம அ வலர் பிாிவின் கண்  
மாநகர சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ெதற்கு எல்ைல, 
சியம்பலாகஸ்ெதன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு, 
ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் நித்தெவல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு,  ெதற்கு எல்ைலகள்   

237- மாபனாவத் ர கிராம அ வலர் 
பிாி      
238- வட்டாரந்ெதன்ன கிராம  
  அ வலர் பிாி     
241 – ர்ணவத்த கிழக்கு கிராம  
அ வலர் பிாி      
250 – பிட்டகந்தகம கிராம அ வலர்  
 பிாி         
 
  

கிழக்ேக  : நித்தெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள், வட்ட வ ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  

ெதற்ேக : மஹய்யாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள், ர்ணவத்த ேமற்கு, அஸ்கிாிய, 
பஹிரவகந்த மற் ம் வர ெதாடம்வல ஆகிய கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக  : ஹாாிஸ்பத் வ பிரேதச சைப எல்ைல, ெசங்கடகல 
கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கண்        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ர்ணவத்த கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், பிட்டகந்தகம கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல மற் ம் வட்ட வ 
ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

239 - மஹய்யாவ கிராம அ வலர்  
பிாி      
240 - ர்ணவத்த ேமற்கு கிராம     
 அ வலர் பிாி   
257- கண்  கிராம அ வலர் பிாி       
 

கிழக்ேக  : வட்ட வ ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல மற் ம் ெவ கட கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : மல்வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
மற் ம் ேபாகம்பர  கிராம அ வலர் பிாிவின் கண்  
மாநகர சைபக்குட்பட்ட பகுதியின்  வடக்கு  எல்ைல 

ேமற்ேக  : இஹல கட் ெகேல, அஸ்கிாிய மற் ம் ர்ணவத்த
கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு  
எல்ைலகள்  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :வட்ட வ      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : நித்தெவல, வட்ட வ மற் ம் மஹெவ உயன கிராம

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  
229 - வட்ட வ ேமற்கு கிராம  
 அ வலர் பிாி      
230 - வட்ட வ ெதற்கு கிராம  
 அ வலர் பிாி          

கிழக்ேக  : குண்டசாைல பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் அ ப்பல
கிழக்கு, அ ப்பல ேமற்கு மற் ம் ேலெவல்ல கிராம 
அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு மற் ம் ேமற்கு  
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ேலெவல்ல மற் ம் ெவ கட கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக  : மஹய்யாவ மற் ம் பிட்டகந்தகம கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு   எல்ைலகள்  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : அ ப்பல      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : வட்ட வ ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல மற் ம் குண்டசாைல பிரேதச சைப எல்ைல 
223 - அ ப்பல  ேமற்கு கிராம  
 அ வலர் பிாி      
224 - அ ப்பல  கிழக்கு கிராம  
அ வலர் பிாி     

கிழக்ேக  : குண்டசாைல பிரேதச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக  : ேலெவல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு  எல்ைல
ேமற்ேக  : வட்ட வ ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு   

எல்ைல 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்   : ேலெவல்ல       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : வட்ட வ ேமற்கு மற் ம் அ ப்பல ேமற்கு கிராம

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
குண்டசாைல பிரேதச சைப எல்ைல

221- தல்வத்த கிராம அ வலர் பிாி     
222 – ேலெவல்ல கிராம அ வலர்  
  பிாி   

கிழக்ேக  : குண்டசாைல பிரேதச சைப எல்ைல

ெதற்ேக  : கண்  கடவத் சத்தர மற் ம் கங்கவட்ட ேகாரைள
பிரேதச சைப எல்ைலகள், அம்பிட் ய வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல மற் ம் ெவ கட 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல

ேமற்ேக  : ெவ கட கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம்
வடக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்   :  அம்பிட் ய      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கண்  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு

எல்ைலகள், மஹய்யாவ, வட்ட வ ேமற்கு மற் ம் 
ேலெவல்ல  கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு  
எல்ைலகள் மற் ம் தல்வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல

220 – ெவ கட கிராம அ வலர் 
 பிாி   
252 – அம்பிட் ய வடக்கு கிராம  
அ வலர் பிாி   
253 - அம்பிட் ய ெதற்கு கிராம  
அ வலர் பிாி   கிழக்ேக : தல்வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம்

ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் கண்  கடவத் சத்தர மற் ம் 
கங்கவட்ட ேகாரைள பிரேதச சைப எல்ைலகள்

ெதற்ேக : பாத்தேஹவாெஹட்ட பிரேதச சைப எல்ைல

ேமற்ேக : மல்வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11                    வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  மல்வத்த     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கண்  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 254 – மல்வத்த கிராம அ வலர் பிாி

264 – ேபாகம்பர கிராம அ வலர்  
 பிாிவின் கண்  மாநகர  
  சைபக்குட்பட்ட பகுதி 
 
 

கிழக்ேக : ெவ கட மற் ம் அம்பிட் ய ெதற்கு  கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக : பாத்தேஹவாெஹட்ட பிரேதச சைப எல்ைல

ேமற்ேக : கண்  கடவத் சத்தர மற் ம் கங்கவட்ட ேகாரைள
பிரேதச சைப எல்ைலகள், நாகஸ்ெதன்ன கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல மற் ம் 
ெதய்யன்ெனெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல, கட் ெகேல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல மற் ம் இஹல கட் ெகேல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  12     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 
வட்டாரத்தின் ெபயர் :  கட் ெகேல       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 02 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : பஹிரவகந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல

மற் ம்  அஸ்கிாிய கிராம அ வலர் பிாிவின்   ெதற்கு  
எல்ைல 

255 – கட் ெகேல கிராம அ வலர் 
 பிாி   
256 – கட் ெகேல ேமற்கு கிராம  
 அ வலர் பிாி   
258 –  இஹல கட் ெகேல கிராம  
 அ வலர் பிாி   
 
  
 

கிழக்ேக : கண்  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
ேபாகம்பர கிராம அ வலர் பிாிவின் கண்  மாநகர 
சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ேமற்கு எல்ைல மற் ம் 
ெதய்யன்ெனெவல மற் ம் நாகஸ்ெதன்ன கிராம 
அ வலர்  பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : நாகஸ்ெதன்ன, சு ஹும்ெபால கிழக்கு, 
சு ஹும்ெபால  ேமற்கு மற் ம் ெவல்அட்ட கிராம 
அ வலர்  பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : அனிவத்த ேமற்கு, அனிவத்த கிழக்கு மற் ம்
பஹிரவகந்த கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம். : 13     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 
வட்டாரத்தின் ெபயர் : அஸ்கிாிய        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : வட்டாரந்ெதன்ன, ர்ணவத்த கிழக்கு மற் ம்

ர்ணவத்த ேமற்கு கிராம அ வலர்  பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

235 – அஸ்கிாிய கிராம அ வலர்  
 பிாி  
236 – பஹிரவகந்த கிராம அ வலர்  
பிாி  கிழக்ேக  : கண்  மற் ம் இஹல கட் ெகேல  கிராம அ வலர்

பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : கட் ெகேல மற் ம் அனிவத்த கிழக்கு  கிராம அ வலர்  
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக  : வர ெதாடம்வல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்: 14  வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 
வட்டாரத்தின் ெபயர் : அனிவத்த ெதாடம்வல    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01  

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ஹாாிஸ்பத் வ பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்

வட்டாரந்ெதன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  
எல்ைல  

232 – வர ெதாடம்வல கிராம  
அ வலர் பிாி   
234 – அனிவத்த கிழக்கு கிராம  
 அ வலர் பிாி   
 
 
 

கிழக்ேக  : பஹிரவகந்த மற் ம் கட் ெகேல கிராம அ வலர்   
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக  : கட் ெகேல மற் ம் அனிவத்த ேமற்கு  கிராம அ வலர்   
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக  : ஹாாிஸ்பத் வ பிரேதச சைப எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்: 15  வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 
வட்டாரத்தின் ெபயர் : ெவல்அட்ட அனிவத்த     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :01  

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : வர ெதாடம்வல, அனிவத்த கிழக்கு மற் ம்

கட் ெகேல கிராம அ வலர்   பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

233 - அனிவத்த ேமற்கு கிராம  
அ வலர் பிாி      
260 - ெவல்அட்ட கிராம அ வலர்  
பிாி   
 
 

கிழக்ேக  : கட் ெகேல ேமற்கு, சு ஹும்ெபால ேமற்கு மற் ம்
ல்கம்பல கிராம அ வலர்  பிாி களின் ேமற்கு 

எல்ைலகள்  
ெதற்ேக  : ேபாவல கிராம அ வலர் பிாிவின் கண் மாநகர

சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் வடக்கு எல்ைல மற் ம் 
ெகட்டம்ேப கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக  : ெகட்டம்ேப கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைல  
மற் ம் ஹாாிஸ்பத் வ பிரேதச சைப எல்ைல  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 16  வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 
வட்டாரத்தின் ெபயர் :  ெகட்டம்ேப     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01  

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : யட் வர மற் ம் ஹாாிஸ்பத் வ பிரேதச சைப 

எல்ைலகள் மற் ம் அனிவத்த ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

259 – ெகட்டம்ேப கிராம அ வலர் 
  பிாி      
 
 கிழக்ேக  : அனிவத்த ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு

மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் ெவல்அட்ட கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  

ெதற்ேக  : ேபாவல கிராம அ வலர் பிாிவின் கண் மாநகர
சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் மற் ம் உடேபாவல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கண்  மாநகர சைபக்குட்பட்ட 
பகுதியின் வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் கண்  கடவத் 
சத்தர மற் ம் கங்கவட்ட ேகாரைள பிரேதச சைப 
எல்ைல 

ேமற்ேக  : கண்  கடவத் சத்தர மற் ம் கங்கவட்ட ேகாரைள, 
யட் வர மற் ம் ஹாாிஸ்பத் வ பிரேதச சைப 
எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்:  17     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 
வட்டாரத்தின் ெபயர் : ேபாவல    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெகட்டம்ேப மற் ம் ெவல்அட்ட கிராம அ வலர்  

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
244 – உடேபாவல கிராம அ வலர் 
 பிாிவின் கண்  மாநகர சைபக்கு  
  உட்பட்ட பகுதி  
245 – ேபாவல கிராம அ வலர்  
பிாிவின் கண்  மாநகர  
சைபக்குட்பட்ட பகுதி  
 
 

கிழக்ேக  : கண்  கடவத் சத்தர மற் ம் கங்கவட்ட ேகாரைள  
பிரேதச சைப எல்ைல  

ெதற்ேக  : கண்  கடவத் சத்தர மற் ம் கங்கவட்ட ேகாரைள  
பிரேதச சைப எல்ைல  

ேமற்ேக  : கண்  கடவத் சத்தர, கங்கவட்ட ேகாரைள பிரேதச சைப 
எல்ைல மற் ம் ெகட்டம்ேப கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல 

 



I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21         331A 
gFjp  I : njhFjp (I) - ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; FbauR tu;j;jkhdg; gj;;jpupif - mjp tpNr\khdJ - 2015.08.21 

 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்: 18  வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 
வட்டாரத்தின் ெபயர் : ல்கம்ெபால    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01  

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெவல்அட்ட, சு ஹும்ெபால  ேமற்கு, சு ஹும்ெபால

கிழக்கு மற் ம்  நாகஸ்ெதன்ன கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

242 – ஹீெரஸ்ஸகல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கண்  மாநகர  
சைபக்குட்பட்ட பகுதி  
243 -  ல்கம்ெபால கிராம அ வலர்  
  பிாி   

கிழக்ேக : நாகஸ்ெதன்ன  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு, 
ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் கண்  கடவத் சத்தர, 
கங்கவட்ட ேகாரைள பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக : கண்  கடவத் சத்தர  மற் ம் கங்கவட்ட ேகாரைள
பிரேதச சைப எல்ைல  

ேமற்ேக : கண்  கடவத் சத்தர மற் ம் கங்கவட்ட ேகாரைள
பிரேதச சைப எல்ைல  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்:  19  வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 
வட்டாரத்தின் ெபயர் : சு ஹும்ெபால      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01  

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கட் ெகேல ேமற்கு, கட் ெகேல மற் ம் நாகஸ்ெதன்ன

கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  
265 – சு ஹும்ெபால கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   
266 - சு ஹும்ெபால ேமற்கு கிராம  
அ வலர் பிாி   
 
 

கிழக்ேக : நாகஸ்ெதன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல  

ெதற்ேக : ஹீரஸ்ஸகல கிராம அ வலர் பிாிவின் கண் மாநகர
சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : ல்கம்பல, ெவல்அட்ட மற் ம் கட் ெகேல ேமற்கு
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 20  வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 
வட்டாரத்தின் ெபயர் :  நாகஸ்ெதன்ன     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01  

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கட் ெகேல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 261 – ெதய்யன்ெனெவல கிராம அ வலர்  

  பிாி   
262 – நாகஸ்ெதன்ன கிராம அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக : ேபாகம்பர கிராம அ வலர் பிாிவின் கண் மாநகர
சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ேமற்கு எல்ைல மற் ம் 
கண்  கடவத் சத்தர மற் ம் கங்கவட்ட ேகாரைள 
பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக : ஹீரஸ்ஸகல கிராம அ வலர் பிாிவின் கண் மாநகர
சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ஹீரஸ்ஸகல கிராம அ வலர் பிாிவின் கண் மாநகர
சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
சு ஹும்ெபால கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 
 

 

9-108/50 

______________________________________ 
 

 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
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சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  – 01, 
2015, ஓகத்  12. 

 
அட்டவைண 

இல. 04 - கண்  மாவட்டம் 
இல. 02 - வத்ேதகம நகர சைப  
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின் உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 09 
எண்ணிக்ைக – 07     எண்ணிக்ைக – 01   
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்   : உ ராவன    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : பாத்த ம்பைர பிரேதச சைப எல்ைல 598 – உ ராவன கிராம அ வலர்  

பிாிவின் வத்ேதகம நகர சைபக்குட் 
பட்ட பகுதி  
622 –  இஹல யட் ராவன கிராம  
அ வலர் பிாிவின் வத்ேதகம நகர 
சைபக்குட்பட்ட பகுதி  

கிழக்ேக : பாத்த ம்பைர பிரேதச சைப எல்ைல, வத்ேதகம கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வத்ேதகம நகர சைபக்குட்பட்ட 
பகுதியின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : வத்ேதகம கிராம அ வலர் பிாிவின் வத்ேதகம நகர
சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ேமற்கு எல்ைல, 
பாத்த ம்பைர பிரேதச சைப எல்ைல   

ேமற்ேக : பாத்த ம்பைர பிரேதச சைப எல்ைல
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்   :  வத்ேதகம    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  02 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : இஹல யட் ராவன கிராம அ வலர் பிாிவின் வத்ேதகம

நகர சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் கிழக்கு எல்ைல, 
பாத்த ம்பைர பிரேதச சைப  எல்ைல , வத்ேதகம வடக்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வத்ேதகம நகர சைபக்குட்பட்ட 
பகுதியின் ேமற்கு எல்ைல 

594 - வத்ேதகம கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வத்ேதகம நகர 
சைபக்குட்பட்ட பகுதி 
 

கிழக்ேக: வத்ேதகம வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வத்ேதகம
நகர சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக: வத்ேதகம வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வத்ேதகம
நகர சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ேமற்கு எல்ைல, 
யட் ராவன கிராம அ வலர் பிாிவின் வத்ேதகம நகர 
சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக: பாத்த ம்பைர பிரேதச சைப  எல்ைல
 
 
 
 
 



I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21         333A 
gFjp  I : njhFjp (I) - ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; FbauR tu;j;jkhdg; gj;;jpupif - mjp tpNr\khdJ - 2015.08.21 

 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  03      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்   :  வரெதன்ன     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக :  பாத்த ம்பைர  , பன்வில பிரேதச சைப  எல்ைலகள் 595 - வத்ேதகம வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாிவின் வத்ேதகம நகர 
சைபக்குட்பட்ட பகுதி 
 

கிழக்ேக: பாத்த ம்பைர பிரேதச சைப  எல்ைல
ெதற்ேக: பாத்த ம்பைர பிரேதச சைப எல்ைலயி ந்

உ ெகாட ஒ ங்ைக சந்திக்கும் வைர ெசல் ம் 
உ ெகாட  தி பகுதியின் மத்திய ேகா , உ ெகாட 

தியி ந்  ஆரம்பித்  வத்ேதகம தல் பன்வில 
வைரயான தி சந்திக்கும் வைர ெசல் ம் உ ெகாட 
ஒ ங்ைகயின் மத்திய ேகா , அதி ந்  வத்ேதகம 
கிராம அ வலர் பிாிவின் எல்ைல வைர ள்ள பன்வில 

தல் வத்ேதகம வைரயான தியின் தி பகுதியின் 
மத்திய ேகா  

ேமற்ேக: பன்வில தல் வத்ேதகம வைர ள்ள தியின் உ ெகாட
ஒ ங்ைக சந்திக்கும் இடம் தல் வத்ேதகம கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  எல்ைல வைர ள்ள தி பகுதியின் 
மத்திய ேகா  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்   :  நாரங்தண்ட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 
எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : வத்ேதகம தல் பன்வில வைரயான தியின்
எட்டலஹெகாட தி சந்திக்கும் இடம் தல் உ ெகாட 
ஒ ங்ைக சந்திக்கும் இடம் வைரயான தி பகுதியின் 
மத்திய ேகா ,  அதி ந்  உ ெகாட ஒ ங்ைகயின் 
மத்திய ேகா , உ ெகாட ஒ ங்ைக சந்திக்கும் இடம் 

தல் பாத்த ம்பைர பிரேதச சைப  எல்ைல வைர 
ெசல் ம் உ ெகாட தி பகுதியின் மத்திய ேகா , 
பாத்த ம்பைர பிரேதச சைப  எல்ைல 

595 - வத்ேதகம வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வத்ேதகம நகர 
சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ஒ  பகுதி
597 – ஈாியகஸ்ெதன்ன கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வத்ேதகம நகர 
சைபக்குட்பட்ட பகுதி 

கிழக்ேக: பாத்த ம்பைர பிரேதச சைப  எல்ைல
ெதற்ேக: பாத்த ம்பைர பிரேதச சைப  எல்ைல
ேமற்ேக:  அட்டலஹெகாட தியின் வத்ேதகம வடக்கு கிராம

அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல ெவட் ம் ள்ளி தல் 
வத்ேதகம தல் பன்வில வைரயான தி சந்திக்கும் வைர 

தி பகுதியின் மத்திய ேகா   
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்   :  அட்டலஹெகாட      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : வத்ேதகம கிராம அ வலர் பிாிவின் வத்ேதகம நகர

சைபக்குட்பட்ட  பகுதியின் ெதற்கு, கிழக்கு எல்ைலகள், 
வத்ேதகம தல் பன்வில வைரயான தியின் வத்ேதகம 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல சந்திக்கும் 
இடத்தின் அட்டலஹெகாட  தி சந்திக்கும் இடம் 
வைரயான தி பகுதியின் மத்திய ேகா  

595 – வத்ேதகம வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வத்ேதகம நகர 
சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ஒ  பகுதி  
 

கிழக்ேக: வத்ேதகம தல் பன்வில வைரயான தியி ந்
ஆரம்பித்  ெதற்கு  ேநாக்கி ெசல் ம் அட்டலஹெகாட 

தி வத்ேதகம வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல சந்திக்கும் வைரயான தி பகுதியின் மத்திய 
ேகா  

ெதற்ேக: பிட் ேயெகதர, யட் ராவன கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வத்ேதகம  நகர சைபக்குட்பட்ட பகுதிகளின் 
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக: யட் ராவன, வத்ேதகம கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வத்ேதகம நகர சைபக்குட்பட்ட பகுதிகளின் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  பிட் ேயெகதர   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : யட் ராவன கிராம அ வலர் பிாிவின் வத்ேதகம நகர

சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் கிழக்கு எல்ைல, வத்ேதகம 
வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வத்ேதகம நகர 
சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ெதற்கு எல்ைல, ஈாியகஸ் 
ெதன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் வத்ேதகம நகர 
சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ேமற்கு எல்ைல 

642 – பிட் ேயெகதர கிராம அ வலர்  
பிாிவின் வத்ேதகம நகர சைபக்குட் 
பட்ட பகுதி  
 

கிழக்ேக: பாத்த ம்பைர பிரேதச சைப  எல்ைல
ெதற்ேக: பாத்த ம்பைர பிரேதச சைப  எல்ைல
ேமற்ேக: யட் ராவன கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்   :  பலெஹல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : யட் ராவன கிராம அ வலர் பிாிவின் வத்ேதகம நகர

சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் கிழக்கு எல்ைல, வத்ேதகம 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வத்ேதகம நகர சைபக்குட்பட்ட 
பகுதியின் ெதற்கு எல்ைல, வத்ேதகம வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல  

641 – யட் ராவண கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வத்ேதகம நகர 
சைபக்குட்பட்ட பகுதி  

கிழக்ேக: பிட் ேயெகதர  கிராம அ வலர் பிாிவின் வத்ேதகம நகர
சைபக்குட்பட்ட பகுதியின்  ேமற்கு ,வடக்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக: பிட் ேயெகதர  கிராம அ வலர் பிாிவின் வத்ேதகம நகர
சைபக்குட்பட்ட பகுதியின்  வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக: கண்  தல் வத்ேதகம வைரயான தியின் யட் ராவன
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைலைய ெவட் ம் 

ள்ளி தல் யட் ராவன கிராம அ வலர் பிாிவின்  
வடக்கு எல்ைலையச் சந்திக்கும்  ள்ளி வைரயான தி 
பகுதியின் மத்திய ேகா  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்         : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : யட் ராவண    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : பாத்த ம்பைர பிரேதச சைப  எல்ைல 601 – மீகம்மன கிராம அ வலர் 

பிாிவின் வத்ேதகம நகர 
சைபக்குட்பட்ட பகுதி  
641 – யட் ராவண கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வத்ேதகம நகர 
சைபக்குட்பட்ட பகுதி  

கிழக்ேக:  வத்ேதகம தல் கண்  வைரயான தியின் யட் ராவன
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைலைய ெவட் ம் 

ள்ளி தல் யட் ராவன கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைலையச் சந்திக்கும் ள்ளி வைரயான தி 
பகுதி 

ெதற்ேக: பிட் ேயெகதர கிராம அ வலர் பிாிவின் வத்ேதகம நகர
சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ேமற்கு எல்ைல, 
பாத்த ம்பைர பிரேதச சைப  எல்ைல  

ேமற்ேக: பாத்த ம்பைர பிரேதச சைப  எல்ைல
 

 

9 -108/51 
 

 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01. 
2015, ஓகத்  21. 

அட்டவைண 
இல. 04 - கண்  மாவட்டம் 
இல. 03 - க கண்ணாவ நகர சைப  
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 09 
எண்ணிக்ைக – 05     எண்ணிக்ைக – 02   
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  க கண்ணாவ  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக  : யட் வர பிரேதச சைப எல்ைல 193 – த வத்த கிராம அ வலர் 

பிாிவின் க கண்ணாவ நகர 
சைபக்குட்பட்ட பகுதி  
205 - க கண்ணாவ நகர கிராம 
அ வலர் பிாி  
210 – பானெபாக்க கிராம அ வலர் 
பிாிவின் க கண்ணாவ நகர 
சைபக்குட்பட்ட பகுதி  

கிழக்ேக  : யட் வர பிரேதச சைப எல்ைல, கந்தங்கம வடக்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் க கண்ணாவ நகர 
சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ேமற்கு எல்ைல மற் ம் 
கந்தங்கம ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
மற் ம்  ெதற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக  : கடவத்கம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
ேமற்ேக  : ேககாைல மாவட்ட எல்ைல மற் ம் யட் வர பிரேதச

சைப எல்ைல  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்   : கடவத்கம   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  02 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக  : த வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் க கண்ணாவ நகர 

சைபக்குட்பட்ட பகுதியின ம் க கண்ணாவ நகரம் 
மற் ம் கந்தங்கம ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி களின ம்  ெதற்கு எல்ைலகள்

204 – கடவத்கம கிராம அ வலர் 
பிாி   

கிழக்ேக  : மதரங்ெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
மற் ம் உ வர பிரேதச சைப எல்ைல   

ெதற்ேக  : உ வர பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ேககாைல 
மாவட்ட எல்ைல  

ேமற்ேக  : ேககாைல மாவட்ட எல்ைல  
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கந்தங்கம   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக  : யட் வர பிரேதச சைப எல்ைல  175 – ெகாட்டேபாெகாட கிராம

அ வலர் பிாிவின் க கண்ணாவ 
நகர சைபக்குட்பட்ட பகுதி  
208 – கந்தங்கம வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் க கண்ணாவ 
நகர சைபக்குட்பட்ட பகுதி 
209 – கந்தங்கம ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக  : ஊராெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் க கண்ணாவ 
நகர சைபக்குட்பட்ட ேமற்குப் பகுதி,  மதரன்ெகாட 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல

ெதற்ேக  : மதரன்ெகாட, கடவத்கம கிராம அ வலர் வட்டாரங் 
களின் வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் க கண்ணாவ நகர 
கிராம  அ வலர்  பிாிவின் கிழக்கு, வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக  : க கண்ணாவ நகர கிராம அ வலர்  பிாிவின்  வடக்கு
எல்ைல, பானெபாக்க கிராம அ வலர்  பிாிவின் 
க கண்ணாவ நகர சைபக்குட்பட்ட  பகுதியின்  கிழக்கு 
எல்ைல மற் ம் யட் வர பிரேதச சைப எல்ைல  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மடரன்ெகாட    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக  : கந்தங்கம ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல மற் ம்  ெகாட்டேபாெகாட கிராம  அ வலர் 
பிாிவின் க கண்ணாவ நகர சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் 
ெதற்கு எல்ைல  

176 – மடரன்ெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி   

கிழக்ேக  : ஊராெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் க கண்ணாவ
நகர சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ேமற்கு எல்ைல

ெதற்ேக  : உ வர பிரேதச சைப எல்ைல 
ேமற்ேக  : கடவத்கம கிராம அ வலர்  பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல   
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம். : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : இ க்வத்த     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக  : யட் வர பிரேதச சைப எல்ைல 164 – அரம்ேபகம கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாிவின் க கண்ணாவ நகர 
சைபக்குட்பட்ட பகுதி  
165 - அரம்ேபகம ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் க கண்ணாவ 
நகர சைபக்குட்பட்ட பகுதி  
168 – ஊராெபால  கிராம அ வலர் 
பிாிவின் க கண்ணாவ நகர 
சைபக்குட்பட்ட பகுதி  
173 – இ க்வத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக  : பி மதலாவ கிராம அ வலர்  பிாிவின்  ேமற்கு , வடக்கு 
எல்ைலகள்  

ெதற்ேக  : உ வர பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக  : மடரன்ெகாட கிராம அ வலர்  பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
மற் ம் ெகாட்டேபாெகாட கிராம அ வலர்  பிாிவின் 
க கண்ணாவ நகர சைபக்குட்பட்ட பகுதியின்  கிழக்கு 
எல்ைல  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  பி மதலாவ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக  : அரம்ேபகம ேமற்கு , அரம்ேபகம கிழக்கு ஆகிய கிராம 

அ வலர் பிாி களின் க கண்ணாவ நகர 
சைபக்குட்பட்ட பகுதிகளின் ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
யட் வர பிரேதச சைப எல்ைல  

166 - எம்பில்மீகம வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  க கண்ணாவ 
நகர சைபக்குட்பட்ட பகுதி  
172 – பி மதலாவ கிராம அ வலர் 
பிாி    கிழக்ேக  : யட் வர பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ேகாவிந்தல

கிராம அ வலர்  பிாிவின் வடக்கு , ேமற்கு எல்ைலகள் 
ெதற்ேக  : ேகாவிந்தல கிராம அ வலர்  பிாிவின் வடக்கு , ேமற்கு 

எல்ைலகள் மற் ம் உ வர பிரேதச சைப எல்ைல 
ேமற்ேக  : இ க்வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேகாவிந்தல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக  : பி மதலாவ கிராம அ வலர்  பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 171- ேகாவிந்தல கிராம அ வலர் 

பிாி    கிழக்ேக  : யட் வர மற் ம் உ வர பிரேதச சைப எல்ைலகள்

ெதற்ேக  : உ வர பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக  : பி மதலாவ கிராம அ வலர்  பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
 
9-108/52 
 
 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01. 
2015, ஓகத்  12. 
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அட்டவைண 

 

 
 

இல. 04 - கண்  மாவட்டம் 
இல. 04 - கம்பைள நகர சைப  
 
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 17 
எண்ணிக்ைக - 12     எண்ணிக்ைக - 02   
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கஹட்டபிட் ய      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக :  உ வர பிரேதச சைப எல்ைல, கிாிந்த கிராம அ வலர் 

பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  
1119 – கஹட்டபிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி  
1124 – கல்ெக யாகம கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : கிாிந்த மற் ம் உேடாவிட்ட ஆகிய கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக : உடபலாத்த பிரேதச சைப எல்ைல, ேபாதலாபிட் ய 
மற் ம் கம்பைள கிழக்கு ஆகிய கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : உடபலாத்த பிரேதச சைப எல்ைல
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  கிாிந்த     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : உ வர பிரேதச சைப எல்ைல 1123 – கிாிந்த கிராம அ வலர் பிாி
கிழக்ேக : உ வர பிரேதச சைப எல்ைல, உேடாவிட்ட கிராம

அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  
ெதற்ேக: உேடாவிட்ட  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 

கஹட்டபிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல  

ேமற்ேக: கல்ெக யாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள்,  உ வர பிரேதச சைப எல்ைல   

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  03      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  உேடாவிட்ட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : உ வர மற் ம் உடபலாத்த பிரேதச சைப எல்ைலகள் 1125 – உேடாவிட்ட கிராம அ வலர் 

பிாி   கிழக்ேக : உடபலாத்த பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக : உடபலாத்த பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக : கஹட்டபிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 

எல்ைல, கிாிந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், உடபலாத்த பிரேதச சைப 
எல்ைல  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ேபாதலாபிட் ய    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கம்பைள கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 

மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், கஹட்டபிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல  

1109 - ேபாதலாபிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி   
1110 – இல்லவத் ர  கிராம அ வலர் 
பிாி   கிழக்ேக : உடபலாத்த பிரேதச சைப எல்ைல

ெதற்ேக : அங்கம்மன ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல மற் ம் ெபால்கும் ர கிராம அ வலர் பிாிவின்  
கிழக்கு எல்ைல  

ேமற்ேக  : ெபால்கும் ர மற் ம் கம்பைள கிழக்கு ஆகிய கிராம
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  
 
 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  கம்பைள கிழக்கு    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : உடபலாத்த பிரேதச சைப எல்ைல, கஹட்டபிட் ய 

கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல  
1108 – கம்பைள கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக : ேபாதலாபிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல  

ெதற்ேக: ேபாதலாபிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், இல்லவத் ர மற் ம் 
ெபால்கும் ர ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக  : ெபால்கும் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
மற் ம் உடபலாத்த பிரேதச சைப எல்ைல  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ம ண்ட்ெடம்பல்      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : உடபலாத்த பிரேதச சைப எல்ைல 1122 - ம ண்ட்ெடம்பல் கிராம 

அ வலர் பிாி   கிழக்ேக : உடபலாத்த பிரேதச சைப எல்ைல, ெபால்கும் ர
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல  

ெதற்ேக : கீரப்பேன கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : உடபலாத்த பிரேதச சைப எல்ைல
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ரத்மல்க வ  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : உ வர மற் ம் உடபலாத்த பிரேதச சைப 

எல்ைலகள்  
1126 – ரத்மல்க வ கிராம அ வலர் 
பிாி   
1127 - சிங்கபிட் ய வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக : உடபலாத்த பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக : சிங்கபிட் ய ெதற்கு மற் ம் ெகாடகம  கிராம 

அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  
ேமற்ேக  : ேககாைல மாவட்ட எல்ைல  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ெகாடகம     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக :  சிங்கபிட் ய வடக்கு மற் ம் சிங்கபிட் ய ெதற்கு  கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், 
கம்பைள ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல  

1117 – ெகாடகம கிராம அ வலர் 
பிாி   
 

கிழக்ேக : சிங்கபிட் ய ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், கம்பைள ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைல, அேரெகாட 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, குடமாக்ேக 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு 
எல்ைலகள், கங்க இஹல ேகாரேல பிரேதச சைப 
எல்ைல  

ெதற்ேக :  கங்க இஹல ேகாரேல பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக  : ேககாைல மாவட்ட எல்ைல  
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  கம்பைள ேமற்கு     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 03 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ரத்மல்க வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 

உடபலாத்த பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் 
ம ண்ட்ெடம்பல் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு, 
ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்  

1111 – கம்பைள ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   
1112 – ெபால்கும் ர கிராம அ வலர் 
பிாி   
1118 – சிங்கபிட் ய ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   
1129 – கீரபேன கிராம அ வலர் 
பிாி  
  
 

கிழக்ேக : கம்பைள கிழக்கு மற் ம் இல்லவத் ர ேமற்கு ஆகிய 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள்  

ெதற்ேக: அங்கம்மன ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல, கங்க இஹல ேகாரேல பிரேதச சைப எல்ைல, 
அேரெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
மற் ம் ெகாடகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : ெகாடகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள், சிங்கபிட் ய வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, ரத்மல்க வ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  அங்கம்மன கிழக்கு      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : உடபலாத்த பிரேதச சைப எல்ைல 1163 - அங்கம்மன கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக : உடபலாத்த பிரேதச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக : உடபலாத்த பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : அங்கம்மன ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  அங்கம்மன ேமற்கு      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெபால்கும் ர மற் ம் இல்லவத் ர  கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  
1164 - அங்கம்மன ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக : உடபலாத்த பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் அங்கம்மன 
கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  

ெதற்ேக : உடபலாத்த பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக : கங்க இஹல ேகாரேல பிரேதச சைப எல்ைல
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  12      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  அேரெகாட    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெபால்கும் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல, கங்க இஹல ேகாரேல பிரேதச சைப எல்ைல  
1113 – அேரெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி   

கிழக்ேக : கங்க இஹல ேகாரேல பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக : கு குேத கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக : குடமாக்ேக மற் ம் ெகாடகம  கிராம அ வலர் 

பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  13      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  குடமாக்ேக    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெகாடகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 

ெதற்கு எல்ைலகள்  
1115 - குடமாக்ேக கிராம அ வலர் 
பிாி   

கிழக்ேக : அேரெகாட மற் ம் கு குேத ஆகிய கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக : ஜயமால ர கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
கங்க இஹல ேகாரேல பிரேதச சைப எல்ைல    

ேமற்ேக : கங்க இஹல ேகாரேல பிரேதச சைப எல்ைல

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  14      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ஜயமால ர     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : அேரெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 1114 - கு குேத கிராம அ வலர் 

பிாி   
1116 - ஜயமால ர கிராம அ வலர் 
பிாி   

கிழக்ேக : கங்க இஹல ேகாரேல பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக : கங்க இஹல ேகாரேல பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக : கங்க இஹல ேகாரேல பிரேதச சைப எல்ைல, 

குடமாேக கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைல  
 
 
 

9-108/53 
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உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 

 
3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  

 
(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  – 01, 
2015, ஓகத்  12. 

 
       அட்டவைண 

இல. 04 - கண்  மாவட்டம் 
இல. 05 - நாவலப்பிட்  நகர சைப  
 
தனி உ ப்பினர் பிாி களின்  பல உ ப்பினர் பிாி களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 09 
எண்ணிக்ைக – 09      எண்ணிக்ைக – 00  
  
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்   :  ெதாெலாஸ்பாேக பாைத     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  0 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக: பஸ்பாேக ேகாரைள பிரேதச சைப எல்ைல 1086 – நாவலப்பிட்  ெதற்கு 

கிராம அ வலர் பிாிவின் ஒ  
பகுதி  
 
 

கிழக்ேக: வரக்காவ கிராம அ வலர் பிாிவின் நாவலப்பிட்  நகர 
சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ேமற்கு எல்ைல மற் ம் 
நாவலப்பிட்  கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல  

ெதற்ேக: நாவலப்பிட்  கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், நாவலப்பிட்  ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, நாவலப்பிட்  வடக்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல  

ேமற்ேக: நாவலப்பிட்  ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைலயிைன அாித் க் ெகாண்  ெதற்கு ேநாக்கிப் பா ம் 
ெபணி ல்ல ஓயாவின் மத்திய ேகா , நாவலப்பிட்  
வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் எல்ைலைய சந்திக்கும் 

ள்ளியி ந்  அம் மத்திய ேகா , நாவலப்பிட்  ெதற்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைலைய சந்திக்கும் 

ள்ளி வைரயான பகுதி  மற் ம் பஸ்பாேக ேகாரைள 
பிரேதச சைப எல்ைல  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  02                     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ெகாந்ெதன்னாவ                   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்
வடக்ேக : நாவலப்பிட் ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 

பஸ்பாேக ேகாரைள பிரேதச சைப எல்ைல   
1085 - நாவலப்பிட்  கிழக்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ஒ   பகுதி  
1105 – வரக்காவ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் நாவலப் 
பிட்  நகர சைபக் குட்பட்ட 
பகுதி  
 

கிழக்ேக : வெர யா மாவட்ட எல்ைல மற் ம்  பஸ்பாேக ேகாரைள 
பிரேதச சைப எல்ைல  

ெதற்ேக : வெர யா மாவட்ட எல்ைல, ெமதகஹ வத் ர பாைதயின் 
மத்திய ேகா  பஸ்பாேக ேகாரைள பிரேதச சைப 
எல்ைலயிைனச் சந்திக்கும் ள்ளியி ந்  அம் மத்திய ேகா  
ேப  பாைதயின் மத்திய ேகாட்ைடச் சந்திக்கும் ள்ளி 
வைரயான பகுதி மற் ம் அப் ள்ளியி ந்  ேப  பாைதயின் 
மத்திய ேகா  நாவலப்பிட் -கம்பைள ெப ந்ெத வின் மத்திய 
ேகாட்ைடச் சந்திக்கும் ள்ளி வைரயான பகுதி மற் ம் அப் 

ள்ளியி ந்  நாவலப்பிட் -கம்பைள ெப ந் ெத வின் 
மத்திய ேகா  வைர ைகயிரத உத்திேயாக ர்வ இல்லம் வைர 
ெசல் ம் ஒற்ைறய ப் பாைதயின் மத்திய ேகாட் ைன 
நீளமாக்கும் ேபா  சந்திக்கும் ள்ளியி ந்  அம் மத்திய ேகா  
நாவலப்பிட்  ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைலைய சந்திக்கும் ள்ளி வைரயான பகுதி  

ேமற்ேக : நாவலப்பிட் ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  03       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்   :  ேப  பாைத      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  
01 

எல்ைலகள்              உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்
வடக்ேக : நாவலப்பிட் ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,

ைகயிரத உத்திேயாக ர்வ இல்லங்களி ந்  நாவலப்பிட் -
கம்பைள ெப ந் ெத  வைரயிலான ஒற்ைறய ப் பாைதயின் 
மத்திய ேகா  நாவலப்பிட்  ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
எல்ைலைய சந்திக்கும் ள்ளியி ந்  அம் மத்திய ள்ளி 
நாவலப்பிட் -கம்பைள ெப ந் ெத வின் மத்திய ேகாட் ைனச் 
சந்திக்கும் ள்ளி வைரயான பகுதி மற் ம் அப் ள்ளியி ந்  
நாவலப்பிட்  - கம்பைள ெப ந் ெத வின் மத்திய ேகா  ேப  
பாைதயின் மத்திய ேகாட் ைனச் சந்திக்கும் ள்ளி வைரயான 
பகுதி மற் ம் அப் ள்ளியி ந்  ேப  பாைதயின் மத்திய 
ேகா  ெமதகஹவத் ர பாைதயின் மத்திய ேகாட்ைடச் சந்திக்கும் 

ள்ளி வைரயான பகுதி மற் ம் அப் ள்ளியி ந்  
ெமதகஹவத் ர பாைதயின் மத்திய ேகா  பஸ்பாேக ேகாரைள 
பிரேதச சைப எல்ைலைய சந்திக்கும் ள்ளி வைரயான பகுதி  

1085– நாவலப்பிட்    கிழக்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ஒ   பகுதி  

கிழக்ேக : பஸ்பாேக ேகாரைள பிரேதச சைப எல்ைல  
ெதற்ேக : இம் ல்பிட் ய, பவ்வாகம ஆகிய  கிராம அ வலர் பிாி களின் 

நாவலப்பிட்  நகரசைபக்குட்பட்ட பகுதிகளின் வடக்கு 
எல்ைலகள்  நாவலப்பிட்  ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்  
 

ேமற்ேக : நாவலப்பிட் ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள், நாவலப்பிட்  வடக்கு  கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைல மற் ம் நாவலப்பிட்  ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  04        வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்   :  ெபணி ல்ல ெசாயிசாெகேல      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக: நாவலப்பிட்  வடக்கு  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு

எல்ைல, நாவலப்பிட்  ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல மற் ம் நாவலப்பிட்  கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்  

1088 - நாவலப்பிட்  ேமற்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ஒ  
பகுதி  

கிழக்ேக: நாவலப்பிட்  கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக: ெசாயிசாெகேல 5 ஆம் ஒ ங்ைகயின் மத்திய ேகா  
நாவலப்பிட்  கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைலைய சந்திக்கும் ள்ளியி ந்  அம் மத்திய ேகா  
ெசாயிசாெகேல சுற் வட்ட பாைதயின் மத்திய 
ேகாட் ைனச் சந்திக்கும் ள்ளி வைரயான பகுதி, அப் 

ள்ளியி ந்  ெசாயிசாெகேல சுற் வட்ட பாைதயின் 
மத்திய ேகா  ெபணி ல்ல ப க்கட்  மத்திய 
ேகாட் ைன சந்திக்கும் ள்ளி வைரயான பகுதி மற் ம் அப் 

ள்ளியி ந்  ெபணி ல்ல ப க்கட் ன் மத்திய 
ேகா  நாவலப்பிட்  வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைலைய சந்திக்கும் ள்ளி வைரயான பகுதி  

ேமற்ேக: ெசாயிசாெகேல 5 ஆம் ஒ ங்ைகயின் மத்திய ேகா , 
ெசாயிசாெகேல பாைதயின் மத்திய ேகா  சந்திக்கும் 

ள்ளியி ந்  ெசாயிசாெகேல சுற் வட்ட பாைதயின் 
மத்திய ேகா  ெபணி ல்ல ப க்கட் ன் மத்திய 
ேகாட் ைனச் சந்திக்கும் ள்ளி வைரயான பகுதி மற் ம் 
அப் ள்ளியி ந்  ெபணி ல்ல ப க்கட் ன் மத்திய 
ேகா  நாவலப்பிட்  வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைலைய சந்திக்கும் ள்ளி வைரயான பகுதி 
மற் ம் ெபணி ல்லஇஹல வட்டாரத்திற்குட்பட்ட 
நாவலப்பிட்  வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல   
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05             வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெபணி ல்ல இஹல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்
வடக்ேக : நாவலப்பிட் ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 

ெதற்கு எல்ைலகள்  
1087 - நாவலப்பிட்  வடக்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ஒ  
பகுதி  கிழக்ேக : நாவலப்பிட் கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு

எல்ைல  

ெதற்ேக : நாவலப்பிட் ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல  

ேமற்ேக : நாவலப்பிட் வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவில் அைமந் ள்ள 
ேஜத்தவனாராமய க்கு அண்ைமயில் நாவலப்பிட்  ேமற்கு 
கிராம அ வலர் வட்டாரம் ேநாக்கிச் ெசல் ம் ெபணி ல்ல 
ப க்கட் ன் மத்திய ேகா  நாவலப்பிட்  ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் எல்ைலையச் சந்திக்கும் ள்ளியி ந்  அம் 
மத்திய ள்ளியி ந்  அம் மத்திய ேகா  ேஜத்தவனாராம 
பாைதயின் மத்திய ேகாட் ைன ஊட க்கும் ள்ளி 
வைரயிலான பகுதி மற் ம் அப் ள்ளியி ந்  
ேஜத்தவனாராம பாைதயின் மத்திய ேகா  நாவலப்பிட்  
ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைலயிைனச் 
சந்திக்கும் ள்ளி வைரயிலான பகுதிகள், நாவலப்பிட்  ெதற்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06              வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ஹந் ன்கலவத்த              ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்
வடக்ேக : பஸ்பாேக ேகாரைள பிரேதச சைப எல்ைல, ெபணி ல்ல 

ஓயாவின் மத்திய ேகா  நாவலப்பிட்  ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைலயிைன அாித் ச் ெசல் ம் 

ள்ளியி ந்  அம் மத்திய ள்ளி நாவலப்பிட்  வடக்கு கிராம 
அ வலர் எல்ைலயிைன அாித் ச் ெசல் ம் ள்ளி வைரயான 
பகுதிகள்  

1086 - நாவலப்பிட்  ெதற்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ஒ  
பகுதி  
 

கிழக்ேக : நாவலப்பிட்  ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைலயிைன அாித் ச் ெசன்  ெதற்கு ேநாக்கி பா ம் 
ெபணி ல்ல ஓயாவின் மத்திய ேகா  நாவலப்பிட்  ெதற்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைலயிைன அாித் ச் 
ெசல் ம் ள்ளியி ந்  அம் மத்திய ள்ளி நாவலப்பிட்  
வடக்கு கிராம அ வலர் எல்ைலயிைன அாித் ச் ெசல் ம் 

ள்ளி வைரயான பகுதிகள், நாவலப்பிட்  வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  

ெதற்ேக : நாவலப்பிட்  வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,  ேமற்கு 
எல்ைலகள் மற் ம் பஸ்பாேக ேகாரைள பிரேதச சைப எல்ைல  

ேமற்ேக : பஸ்பாேக ேகாரைள பிரேதச சைப எல்ைல
 



346A            I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21 
gFjp  I : njhFjp (I) - ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; FbauR tu;j;jkhdg; gj;;jpupif - mjp tpNr\khdJ - 2015.08.21 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07          வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்   : ஜயசுந்தேர         ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : நாவலப்பிட் ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல  
1087 - நாவலப்பிட்  வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ஒ  பகுதி  

கிழக்ேக : ேஜத்தவனராம பாைதயி ந்  மத்திய ேகா  
நாவலப்பிட்  ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைலயிைனச் சந்திக்கும் ள்ளியி ந்  அம் மத்திய 
ேகா  ெபணி மல்ல ப க்கட் ன் மத்திய ேகாட் ைனச் 
சந்திக்கும் ள்ளி வைரயான பகுதி, அப் ள்ளியி ந்  
ெபணி மல்ல ப க்கட் ன் மத்திய ேகா  நாவலப்பிட்  
ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைலயிைனச் 
சந்திக்கும் ள்ளி வைரயான பகுதி, நாவலப்பிட்  ேமற்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல மற் ம் 
பஸ்பாேக ேகாரைள பிரேதச சைப எல்ைல 
 

ெதற்ேக : பஸ்பாேக ேகாரைள பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக : பஸ்பாேக ேகாரைள பிரேதச சைப எல்ைல, நாவலப்பிட்  

ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  08            வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெகாட ன ெசாயிசாெகேல          ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : நாவலப்பிட் வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், ெபணி மல்ல ப க்கட் ன் 
மத்திய ேகா  நாவலப்பிட்  வடக்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைலயிைனச் சந்திக்கும் 

ள்ளியி ந்  அம் மத்திய ேகா  ெசாயிசாெகேல 
சுற் வட்டப் பாைதயின் மத்திய ேகாட்ைடச் சந்திக்கும் 

ள்ளி வைரயான பகுதி  

1088 - நாவலப்பிட்  ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ஒ  பகுதி  

கிழக்ேக : ெபணி மல்ல ப க்கட் ன் மத்திய ேகா  நாவலப்பிட்  
வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைலயிைனச் 
சந்திக்கும் ள்ளியி ந்  அம் மத்திய ள்ளி 
ெசாயிசாெகேல சுற் வட்டப் பாைதயின் மத்திய 
ேகாட்ைடச் சந்திக்கும் ள்ளி வைரயான பகுதி, அப் 

ள்ளியி ந்  ெசாயிசாெகேல சுற் வட்டப் பாைதயின் 
மத்திய ேகா  108ஆம் வாிப்பண இலக்க ஆதனத்திற்கு 
அண்ைமயி ந்  ஆரம்பமாகும் வற்றிய ஓைடயின் 
மத்திய ேகாட்ைட சந்திக்கும் ள்ளி வைரயான பகுதி, அப் 

ள்ளியி ந்  வற்றிய ஓைடயின் மத்திய ேகா  
பஸ்பாேக ேகாரைள பிரேதச சைப எல்ைலைய சந்திக்கும் 

ள்ளி வைரயான பகுதி 
 

ெதற்ேக : பஸ்பாேக ேகாரைள பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக : 

, 

நாவலப்பிட்  வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்   
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஐடீஎச் மஹகும் ர  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெசாயிசாெகேல சுற் வட்டப் பாைதயின் மத்திய ேகா  

அப் பாைதயின் 108ஆம் வாிப்பண இலக்க 
ஆதனத்திற்கு அண்ைமயி ந்  ஆரம்பமாகும் வற்றிய 
ஓைடயின் மத்திய ேகாட்ைட சந்திக்கும் ள்ளியி ந்  
ெசாயிசாெகேல  சுற் வட்டப் பாைதயின் மத்திய ேகா  
ெசாயிசாெகேல 5ஆம் ஒ ங்ைகயின் மத்திய 
ேகாட் ைனச் சந்திக்கும் ள்ளி வைரயான பகுதி, அப் 

ள்ளியி ந்  ெசாயிசாெகேல 5 ஆம் ஒ ங்ைகயின் 
மத்திய ேகா  நாவலப்பிட்  கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைலயிைனச் சந்திக்கும் ள்ளி 
வைரயான பகுதி, நாவலப்பிட்  கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, பஸ்பாேக ேகாரைள 
பிரேதச சைப எல்ைல  

1083 – பவ்வாகம கிராம அ வலர் 
பிாிவின் நாவலப்பிட்  நகர சைபக் 
குட்பட்ட பகுதி  
1084 – இம் ல்பிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாிவின் நாவலப்பிட்  நகர 
சைபக்குட்பட்ட பகுதி  
1088 – நாவலப்பிட்  ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ஒ  பகுதி  

கிழக்ேக : பஸ்பாேக ேகாரைள பிரேதச சைப எல்ைல  
 

ெதற்ேக : பஸ்பாேக ேகாரைள பிரேதச சைப எல்ைல  
 

ேமற்ேக : ெசாயிசாெகேல சுற் வட்டப் பாைதயில் 108ஆம் 
வாிப்பண இலக்க ஆதனத்திற்கு அண்ைமயி ந்  
ஆரம்பமாகும் வற்றிய ஓைடயின் மத்திய ேகா  
பஸ்பாேக ேகாரைள பிரேதச சைப எல்லையச் 
சந்திக்கும் ள்ளியி ந்  ெசாயிசாெகேல சுற் வட்டப் 
பாைதயின் மத்திய ேகாட்ைடச் சந்திக்கும் ள்ளி 
வைரயான பகுதிகள், அப் ள்ளியி ந்  
ெசாயிசாெகேல சுற் வட்டப் பாைதயின் மத்திய ேகா , 
ெசாயிசாெகேல 5ஆம் ஒ ங்கையச் சந்திக்கும் ள்ளி 
வைரயான பகுதி, நாவலப்பிட்  கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின்   கிழக்கு எல்ைல  
 

9-108/54 
_________________________ 

 
உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 

 
3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  

 
 (262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01. 
2015, ஓகத்  12. 
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     அட்டவைண 
 

இல. 04 - கண்  மாவட்டம் 
இல. 06 – ம்பைன பிரேதச சைப  
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 18 
எண்ணிக்ைக – 18     எண்ணிக்ைக – 00  
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  கலபாவ       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கு ணாகைல மாவட்ட எல்ைல 319 - கன்னெதனிய கிராம அ வலர் 

பிாி   
320 - கங்ெகாடபிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி   
321- ப்பி ய கிராம அ வலர் பிாி   
322 - பரன்தர கிராம அ வலர் பிாி   
370 - ெகாப்ேபகல கிராம அ வலர் 
பிாி    
378 - கலபாவ கிராம அ வலர் பிாி   
379 - மீகஹேஹன கிராம அ வலர் 
பிாி   
380 – மீகஹேஹன ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக  : கு ணாகைல மாவட்ட எல்ைல மற் ம் 
அம்பகஹேஹன,  ஓபல்ல ஆகிய கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : க வான, கினிகம ேமற்கு, அ ெதனிய வடக்கு, 
பரெகாட கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள்  

ேமற்ேக  : கு ணாகைல மாவட்ட எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  உ வ       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : பரன்தர, ஓபல்ல கிராம அ வலர் பிாி களின்  ெதற்கு 

எல்ைலகள், குணதஹ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல  

312 - உ வ கிராம அ வலர் பிாி  
313 - ெபான்னில கிராம அ வலர் 
பிாி  
316 - கினிகம கிழக்கு கிராம அ  
வலர் பிாி  
317 - கினிகம ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  
318 - க வான கிராம அ வலர் 
பிாி  
406 - பஹல  ெமதெகாட கிராம அ  
வலர் பிாி  
407 - இஹல  ெமதெகாட கிராம அ  
வலர் பிாி  

கிழக்ேக  : குணதஹ, நாரங்வல மற் ம் ஹிக்ெகாட, வல்ெபால 
ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 
 

ெதற்ேக : இல்ேபமட, ெபால்வத்த, இஹலகம, கல்ெதால  கிராம
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : அ ெதனிய ெதற்கு, அ ெதனிய வடக்கு மற் ம் 
பரந்தர கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்         : 03      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  நாரங்வல    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கு ணாகைல மாவட்ட எல்ைல 298 - ஹிக்ெகாட வல்ெபால கிராம

அ வலர் பிாி   
299 - நாரங்வல கிராம அ வலர் 
பிாி  
371 - அம்பகஹேஹன கிராம 
அ வலர் பிாி  
372 - குணதஹ கிராம அ வலர் 
பிாி  
373 - ஓபல்ல கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக  : ெராக்ஹில், ெபத்திேகெவல, உதலாகம, கலெகதர 
ம ேக ேமற்கு  கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள், ெவத்ேவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு, 
ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் பரணகம கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : பரணகம மற் ம் இல்ேபமட ஆகிய கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : உ வ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
இஹல ெமதெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல, பஹல ெமதெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், க வான, பரன்தர, 

ப்பி ய, கங்ெகாடபிட் ய  கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், ெகாப்ேபகல   கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்       

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  த கஸ்ெதன்ன       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கு ணாகைல மாவட்ட எல்ைல மற் ம் ஜாபிட் ய 

பிரேதச சைப எல்ைல 
302 - ெராக்ஹில் கிராம அ வலர் 
பிாி  
303 - அக்கரவத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  
306 – த கஸ்ெதன்ன கிராம 
அ வலர் பிாி  
307 - ெதல்கஸ்யாய கிராம அ வலர் 
பிாி  
309 - உதலாகம கிராம அ வலர் 
பிாி  
310 - ெபதிேகவல கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக  : ஜாபிட் ய பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக  : கல்ெலன வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 

எல்ைல, ஹத்தாபிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு, வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், கலெகதர 
ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
கலெகதர கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
ெபானேகாட் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள், கலெகதர  கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, கலெகதர ம ேக கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், 
கலெகதர ம ேக ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு  எல்ைல 

ேமற்ேக  : குணதஹ மற் ம் அம்பகஹேஹன  கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்   
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்   : ஹத்தாபிட் ய       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : த கஸ்ெதன்ன, ெதல்கஸ்யாய  கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், ஜாபிட் ய பிரேதச 
சைப எல்ைல  

305 - ஹத்தாபிட் ய கிராம அ வலர்
பிாி  
308 - பா ேகாப்பிவத்த கிராம 
அ வலர் பிாி  
363 - பாங்அங்க கிராம அ வலர் 
பிாி  
364 – கல்ெலனவத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  
400 – கதன்ேஹன கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
401 – கதன்ேஹன ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக  : ஹாாிஸ்பத் வ பிரேதச சைப எல்ைல, அலவத்ேதகம 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு 
எல்ைலகள்  

ெதற்ேக : கும் ேரகம, எத்தா ல்ல மற் ம் நிக்கெதன்ன ஆகிய 
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்   

ேமற்ேக  : உடபிட் ய,  கலெகதர ேமற்கு மற் ம் கலெகதர  கிராம
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  கும் ேரகம        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : பா ேகாப்பிவத்த, கல்ெலனவத்த, பாங்அங்க, 

கதன்ேஹன கிழக்கு மற் ம் கதன்ேஹன ேமற்கு ஆகிய 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், 
ஹாாிஸ்பத் வ பிரேதச சைப எல்ைல 

358 - நியங்ெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி  
359 - தியபலாெகாட  கிராம அ வலர் 
பிாி  
361 - கந்ேதகும் ர கிராம அ வலர் 
பிாி  
362 - எத்தா ல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  
398 - கும் ேரகம கிராம அ வலர் 
பிாி  
399 - அலவத்ேதகம கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : ஹாாிஸ்பத் வ பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக : நியம்ேபெபால, மரவனாெகாட, அந் ன்கம பல்கும் ர 

மற் ம் கிாிந்திெவல்ெபால ஆகிய கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ெதஹிெதனிய மற் ம் நிகெதன்ன ஆகிய கிராம
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  இடேமகம      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக :  ஹாாிஸ்பத் வ பிரேதச சைப எல்ைல 360 – அந் ன்கம பல்கும் ர கிராம 

அ வலர் பிாி  
402 - மரவனாெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி  
403 - நியம்ேபெபால கிராம அ வலர் 
பிாி  
404 - இடேமகம கிராம அ வலர் 
பிாி  
405 - ேஹேனகமபல்கும் ர  கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக  :  ஹாாிஸ்பத் வ பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக  :  ஹாாிஸ்பத் வ பிரேதச சைப எல்ைல

ேமற்ேக  : கிாிந்திெவல்ெபால, ெதஹிெதனிய கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், கந்ெதகும் ர கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல,  நியங்ெகாட கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், 
கும் ேரகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  08          வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ெதஹிெதனிய          ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

எல்ைலகள்      உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கூரகம வடக்கு, உடபிட் ய, பா ேகாப்பிவத்த மற் ம் 

எத்தா ல்ல கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

284 - ெதஹிெதனிய கிராம அ வலர் 
பிாி  
285 - கிாிந்திெவல்ெபால கிராம 
அ வலர் பிாி  
286 - தஹல்பிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி  
287 - உடேஹனெபால கிராம 
அ வலர் பிாி  
288 - ெபாேஹா யத்த கிராம 
அ வலர் பிாி  
289 - நிக்கெதன்ன கிராம அ வலர் 
பிாி  
290 – எட்டம்ேபெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி  
392 - பல்ேலெகாட் வ கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : கந்ேதகும் ர, நியங்ெகாட மற் ம் அந் ன்கம பல்கும் ர  
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்     

ெதற்ேக : ஹாாிஸ்பத் வ பிரேதச சைப எல்ைல,  
வல்பலாெகால்ல வடக்கு, த்ெதனிய, எர யத்த 
மற் ம் சி பிட் ய  கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு எல்ைலகள்   

ேமற்ேக : மினிக வ இஹலகம, ஹியேதல, கூரகம, கூரகம
வடக்கு மற் ம்  உடபிட் ய  கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்   

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கலெகதர     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக :  ெபத்திேகெவல, அக்கரவத்த மற் ம் த கஸ்ெதன்ன   

கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்   
296 –ேவத்தாவ கிராம அ வலர் 
பிாி  
297 – ப ல்பாவ கிராம அ வலர் 
பிாி  
300 - கலெகதர கிராம அ வலர் 
பிாி  
301 - கலெகதர ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
304 -  பானகாட் கிராம அ வலர் 
பிாி  
311 - உடபிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி  
368 – கலெகதர ம ேக கிராம 
அ வலர் பிாி  
369 - கலெகதர ம ேக ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக  : ஹத்தாபிட் ய, பா ேகாப்பிவத்த மற் ம் நிக்கெதன்ன 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : கூரகம வடக்கு, கூரகம மற் ம் பரணகம  கிராம
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்   

ேமற்ேக  : பரணகம, குணதஹ மற் ம் உதலாகம ஆகிய கிராம
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  மிணிக வ       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : குணதஹ, ேவத்ேதவ, ப ல்பாவ, கலெகதர ேமற்கு 

மற் ம்  உடபிட் ய  ஆகிய கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  

291- மிணிக வ கிராம அ வலர் 
பிாி  
293 - மிணிக வ இஹலகம கிராம 
அ வலர் பிாி  
294 – ஹியேதல வல்ெபால கிராம 
அ வலர் பிாி  
295 - ஹியேதல கிராம அ வலர் 
பிாி  
365 - கூரகம கிராம அ வலர் பிாி  
366 – கூரகம வடக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  
367 - பரணகம கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக  : நிகெதன்ன, எட்டம்ெபெகாட,  தஹல்பிட் ய மற் ம் 
ெபாேஹா யத்த  கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள்   

ெதற்ேக : ெபாேஹா யத்த, சி பிட் ய மற் ம் ெவ விட்ட  
இஹலகம ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள்   

ேமற்ேக  : ெபால்வத்த இஹலகம, இல்ேபமட மற் ம் ஹிக்ெகாட 
வல்ெபால   கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள்  

 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ெவ விட்ட       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : உ வ மற் ம் ஹிக்ெகாட வல்ெபால ஆகிய கிராம

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  
325 - இம் ேலெதன்ன கிராம
அ வலர் பிாி  
326 - மாவத்தகம கிராம அ வலர் 
பிாி  
338- ெவ விட்ட  இஹலகம கிராம 
அ வலர் பிாி  
340- ெவ விட்ட  இஹலகம வடக்கு 
கிராம அ வலர் பிாி   
346- இல்ேபமட கிராம அ வலர் 
பிாி  
347- ெபால்வத்த இஹலகம கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக  : பரணகம, ஹியதல வல்ெபால, மிணிக வ, மிணிக வ 
இஹலகம மற் ம் சி பிட் ய ஆகிய கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்   

ெதற்ேக : ெவ விட்ட பஹலகம, ஹந்தேபாவ, ெவ விட்ட 
பஹலகம ெதற்கு, பட்டெபால, பஹலகம மற் ம் 
ஹத்தர யத்த  கிராம அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு 
எல்ைலகள்   

ேமற்ேக  : ஹத்தர யத்த, ெபால்வத்த மற் ம் கல்ெதால கிராம
அ வலர் பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள்   

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 12      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ஹத்தர யத்த      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : நிக்கெதன்ன, அம்ேபா வ, மற் ம் கல்ெதால ஆகிய 

கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்    
323 - ெபால்வத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  
324 - ன்கும் ர கிராம அ வலர் 
பிாி  
328 - ெவ ெகாடெபால கிராம 
அ வலர் பிாி  
329 - பல்ேலெபால கிராம அ வலர் 
பிாி  
348 – கனக்கரெபால வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
349 – கனக்கரெபால ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
350 - ஹத்தர யத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக  : ெபால்வத்த இஹலகம, மாவத்தகம மற் ம் 
இம் ேலெதன்ன இம் ேலெதன்ன ஆகிய கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : பட்டெபால பஹலகம, மீகஸ்ெதன்ன, தகம்மன, 
அலகல்ல, பஹலகம, அ ல்ேபாதேல மற் ம் கந்ெதமீய 
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்   

ேமற்ேக  : ெலச்சமிெமனிலா, ெவலகம, த ெபால, மற் ம் 
நாரங்கஸ்பிட் ய ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின் 
கிழக்கு எல்ைலகள்     
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  13      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  அ ெதனிய        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கு நாகைல மாவட்ட எல்ைல மற் ம் கன்னெதனிய, 

பரன்தர  கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள்    

314 - கல்ெதால கிராம அ வலர் 
பிாி  
315 - அம்ேபா வ கிராம அ வலர் 
பிாி  
330 - நிக்கெதன்ன கிராம அ வலர் 
பிாி  
374 - அ ெதனிய வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
375 - பரெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி  
376 - அ ெதனிய ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
377 - அலெகாலம த்த கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக  : கினிகம ேமற்கு, கினிகம கிழக்கு, ெபான்னில, உ வ
மற் ம்  ெபால்வத்த இஹலகம  கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்    
 
 
 

ெதற்ேக : ெபால்வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,  
ன்கும் ர, ஹத்தர யத்த கிராம அ வலர் பிாி களின் 

வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்,   ெவ ெகாடெபால 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
பல்ேலெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக  : நாரங்கஸ்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல மற் ம் கு ணாகல் மாவட்ட எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  14      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்   :   ேத பிட் ய       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக :  கு நாகல் மாவட்ட எல்ைல 331 - ேத பிட் ய இஹலகம கிராம

அ வலர் பிாி  
332 - ேத பிட் ய பஹலகம கிராம
அ வலர் பிாி  
333 - ெகாடதேல கிராம அ வலர் 
பிாி  
334 – கலட் வாவ கிராம அ வலர் 
பிாி  
335 - ெவலகம கிராம அ வலர் பிாி  
336 - நாரங்கஸ்பிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி  
337 - த ெபால கிராம அ வலர் 
பிாி  
388 – ரண்க வ கிராம அ வலர் 
பிாி  
389 – அம்பவ கிராம அ வலர் பிாி
  

கிழக்ேக  : நிக்கெதன்ன, பல்ேலெபால, ெவ ெகாடெபால, 
ெலச்சிமிெமனிலா, யக்கல மற் ம் ெதஹிெதனிய ம ேக 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்   

ெதற்ேக : கு நாகல் மாவட்ட எல்ைல 

ேமற்ேக : கு நாகல் மாவட்ட எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  15      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  யக்கல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெவலகம, ெவ ெகாடெபால மற் ம் கனக்கரெபால 

ெதற்கு ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள்    

327 – அ ல்ேபாதேல கிராம
அ வலர் பிாி  
383 – ெபேலன பஹலகம கிராம 
அ வலர் பிாி  
384 - ெபேலன கிராம அ வலர் பிாி  
385 – கந்ெதமீய கிராம அ வலர் 
பிாி  
386 – ெதஹிெதனிய ம ேக கிராம 
அ வலர் பிாி  
387 - ெலச்சிமிெமனிலா கிராம 
அ வலர் பிாி  
390 – யக்கல கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக  : அலகல்ல பஹலக மற் ம் அலகல்ல இஹலகம ஆகிய 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்    

ெதற்ேக  : கு நாகைல மாவட்ட எல்ைல 
ேமற்ேக  : கு நாகைல மாவட்ட எல்ைல, அம்பாவ மற் ம் 

ரங்க வ  கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள்  

 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 16      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  பட்டெபால       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கனக்கரெபால ெதற்கு மற் ம் ஹத்தர யத்த  கிராம

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்    
342 – பட்டெபால இஹலகம கிராம
அ வலர் பிாி  
343 - பட்டெபால பஹலகம கிராம 
அ வலர் பிாி  
344 - தகம்மன கிராம அ வலர் 
பிாி  
345 – மீகஸ்ெதன்ன கிராம அ வலர் 
பிாி   
381 – அலகல்ல பஹலகம கிராம 
அ வலர் பிாி  
382-  அலகல்ல இஹலகம கிராம 
அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக  : இம் ேலெதன்ன, ெவ விட்ட இஹலகம வடக்கு, 
ெவ விட்ட பஹலகம ெதற்கு மற் ம் ஆ யாெதன்ன 
ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்   

ெதற்ேக : யட் வர பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் கு ணாகைல 
மாவட்ட எல்ைல         

ேமற்ேக : கு நாகைல மாவட்ட எல்ைல மற் ம் ெபேலன, 
ேபேலன பஹலகம, கந்ெதமீய, அ ல்ேபாதேல ஆகிய 
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்   

 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 17      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்   :  ெகா கல       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெவ விட்ட இஹலகம வடக்கு,  ஹந்தேபாவ, 

ெவ விட்ட பஹலகம, எர யத்த, ந்ெதனிய 
மற் ம் வல்பலெகால்ல ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்    

353 - ெவ விட்ட பஹலகம ெதற்கு 
கிராம அ வலர் பிாி  
354 - ெகா கல கிராம அ வலர் 
பிாி  
355 - ெகா கல பஹலகம கிராம 
அ வலர் பிாி  
356 – கித் ல்ெதார கிராம அ வலர் 
பிாி  
357 - ஆ யாெதன்ன கிராம அ வலர் 
பிாி  
393 - பஹலஅ த்கம கிராம 
அ வலர் பிாி  
394 – இஹல அ த்கம கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக  : யட் வர பிரேதச சைப எல்ைல

ெதற்ேக  : யட் வர பிரேதச சைப எல்ைல

ேமற்ேக  : பட்டெபால இஹலகம மற் ம் பட்டெபால பஹலகம  
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  
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வட்டாரத்தின் இல. : 18      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்   :    எர யத்த        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : மிணிக வ இஹலகம, ெபாெஹா யத்த  கிராம

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், 
உடேஹேனெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல, பல்ேலெகாட் வ கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு, ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்,  
உடேஹேனெபால மற் ம் கிாிந்திெவல்ெபால  கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  

339 - சி பிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி  
341 - ஹந்தேபாவ கிராம அ வலர் 
பிாி  
351 - எர யத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  
352 - ெவ விட்ட பஹலகம கிராம 
அ வலர் பிாி  
391 - த்ெதனிய கிராம அ வலர் 
பிாி  
395 – வல்பலெகால்ல வடக்கு கிராம
அ வலர் பிாி  
396 - வல்பலெகால்ல ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
397 – வல்பலெகால்ல கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ஹாாிஸ்பத் வ மற் ம் யட் வர பிரேதச சைப 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : இஹல அ த்கம, பஹல அ த்கம, கித் ல்ெதார, 
ெகா கல பஹலகம மற் ம் ெவ விட்ட பஹலகம 
ெதற்கு  கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள்  

ேமற்ேக  : ெவ விட்ட இஹலகம வடக்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல மற் ம் ெவ விட்ட இஹலகம 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு 
எல்ைலகள்  

 
9-108/55 
 

_____________________________ 
 

 
உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 

 
3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  

 
(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  – 01, 
2015, ஓகத்  12. 
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  அட்டவைண 

 
இல. 04 - கண்  மாவட்டம் 
இல. 07 –ஹாாிஸ்பத் வ பிரேதச சைப 
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 22 
எண்ணிக்ைக – 18    எண்ணிக்ைக – 02  
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ெமதவல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ஜாபிட் ய பிரேதச சைப எல்ைல 484 - ெமதவல கிராம அ வலர் 

பிாி  
485 -  அங்ெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி  
487 – ெதாரேனகம கிராம அ வலர் 
பிாி  
488 – அ வத்ெதனிய கிராம 
அ வலர் பிாி  
489 - இஹகம கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக  : ஜாபிட் ய பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்ம்
ெதம்பரலாவ கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : ம்பைன பிரேதச சைப எல்ைல 
  

ேமற்ேக : ம்பைன பிரேதச சைப எல்ைல

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்   :  அத்தரகம    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :   01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ஜாபிட் ய பிரேதச சைப எல்ைல 481 – அத்தரகம கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
482 – அத்தரகம ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
483 – ேபாெதாட்ட கிராம அ வலர் 
பிாி  
486 – ெதம்பரலாவ கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக  : ஜாபிட் ய பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ஹப் ெகாட
கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல  

ெதற்ேக : ரஜபிஹில்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
அத்தரகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள், ம்பைன பிரேதச சைப எல்ைல  

ேமற்ேக  : ெமதவல மற் ம் இஹகம ஆகிய கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  03      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ஹப் ெகாட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : அத்தரகம ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்   ெதற்கு 

மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், ஜாபிட் ய பிரேதச சைப 
எல்ைல 

408 – ஹப் ெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி   
411 – உடெபாக்கலெவல கிராம 
அ வலர் பிாி   
412 – பல்ேலெபாக்கலெவல கிராம 
அ வலர் பிாி   
463 – ரஜபிஹில்ல கிராம அ வலர் 
பிாி   
 

கிழக்ேக  : ஜாபிட் ய மற் ம் பாத்த ம்பர ஆகிய பிரேதச சைப 
எல்ைலகள்  

ெதற்ேக : ரணவன ேமற்கு, உ வாவல வடக்கு, உ வாவல 
ேமற்கு மற் ம் எம் ல் ரய கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்   

ேமற்ேக : எட ெதன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்,  உல்ல பிட் ய கிழக்கு, 
ேகானிெகாட மற் ம் அத்தரகம  கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ேகாணிெகாட    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெதம்பரலாவ, ேபாெதாட்ட, அத்தரகம கிழக்கு  கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், அத்தரகம 
ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள்   

464 – எண்டெரெதன்ன கிராம 
அ வலர் பிாி  
465 – உல்ல பிட் ய கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
467 - ேகாணிெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி  
468 – ேகாணிெகாட பல்கும் ர கிராம 
அ வலர் பிாி  
480 – அத்தரகம கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக :  ரஜபிஹில்ல, உ வாவல  ேமற்கு மற் ம் எம் ல் ரய 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக : பட் அம்ேப, தித்தபஜ்ஜல வடக்கு  கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், உல்ல பிட் ய ேமற்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு 
எல்ைலகள், அரம்ேபகம மற் ம் அலெதனிய  கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக  : ம்பைன பிரேதச சைப எல்ைல

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்   :  விகுஹூம்ெபால    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ேகானிெகாட பல்கும் ர மற் ம் ேகானிெகாட கிராம

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு  எல்ைலகள்  
466 – உல்ல பிட் ய ேமற்கு கிராம
அ வலர் பிாி  
469 - விகுஹூம்ெபால கிராம 
அ வலர் பிாி  
470 – அரம்ேபகம கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக  : உல்ல பிட் ய கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல, தித்தபஜ்ஜல வடக்கு, தித்தபஜ்ஜல  
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், 
ஹிாியலகம்மன, கு ந் வத்த மற் ம் யஹலெதன்ன 
ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு  எல்ைலகள்   

ெதற்ேக : யட் வர பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக  : கரண் வாவல இஹல, கு ந் ெகால்ல மற் ம் 

அலெதனிய கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள்  

 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேஹெதனிய    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ம்பைன பிரேதச சைப எல்ைல 471 – அலெதனிய கிராம அ வலர் 

பிாி   
472 - ேஹெதனிய கிராம அ வலர் 
பிாி   
473 – நாரங்ெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி   
475 – பல்கும் ர கிராம அ வலர் 
பிாி   
476 – ராஜசிங்ஹகம கிராம அ வலர் 
பிாி   

கிழக்ேக  : அரம்ேபகம மற் ம் விகுஹூம்ெபால ஆகிய கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக : கு ந் ெகால்ல மற் ம் ஓவெதன்ன கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்   

ேமற்ேக  : ம்பைன பிரேதச சைப எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்   :  கரண் வாவல    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ராஜசிங்ஹகம, நாரங்ெகாட மற் ம் அலெதனிய கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  
474 – கு ந் ெகால்ல கிராம 
அ வலர் பிாி   
477 – கர வாவல இஹல கிராம 
அ வலர் பிாி   
478 – கர வாவல பஹல கிராம 
அ வலர் பிாி   
479 – ஓவெதன்ன கிராம அ வலர் 
பிாி   

கிழக்ேக  : விகுஹூம்ெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல 

ெதற்ேக : யட் வர பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக : ம்பைன பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் பல்கும் ர 

கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு  
எல்ைலகள்  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  யஹலெதன்ன     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : விகுஹூம்ெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 

எல்ைல, ஹிாியலகம்மன கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல 

456 – கு ந் வத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  
457 – யஹலெதன்ன கந்த கிராம 
அ வலர் பிாி  
459 – யஹலெதன்ன ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
460 – வன் ரய கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக  : ஹிாியலகம்மன கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல 

ெதற்ேக : மஹெதன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
மற் ம் யட் வர பிரேதச சைப எல்ைல   

ேமற்ேக  : யட் வர பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் 
விகுஹூம்ெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல 

 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  தித்தபஜ்ஜல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : அரம்ேபகம, உல்ல பிட் ய ேமற்கு மற் ம்  

உல்ல பிட் ய கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ெதற்கு எல்ைலகள்   

451 – மாலகம்மன கிராம அ வலர் 
பிாி  
455 – ஹிாியலகம்மன கிராம 
அ வலர் பிாி  
 
461 - தித்தபஜ்ஜல கிராம அ வலர் 
பிாி  
462 – தித்தபஜ்ஜல வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக  : பட் அம்ேப கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
கெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 

ெதற்கு எல்ைலகள், மாப்பாம ல்ல மற் ம் கு கம்மன 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்   

ெதற்ேக : கு ந் கஹமட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல, சீவ கந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல, மஹெதன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக  : யஹலெதன்னகந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், வன் ரய கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், 
கு ந் வத்த மற் ம் விகுஹும்ெபால கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்   
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  கெவல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : உல்ல பிட் ய கிழக்கு மற் ம் எட ெதன்ன கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், உ வாவல 
ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  

452 – கெவல கிராம அ வலர் 
பிாி   
453 – எம் ல் ரய கிராம அ வலர் 
பிாி   
454 – பட் அம்ேப கிராம அ வலர் 
பிாி   
491 – உயன்வத்த கிராம அ வலர் 
பிாி   

கிழக்ேக  : உ வாவல ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல, ெசனரத்கம வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல, வத் வல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்   

ெதற்ேக : தடேஹாகம, மாப்பாம ல்ல மற் ம் மாலகம்பன 
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக  : தித்தபஜ்ஜல மற் ம் தித்தபஜ்ஜல வடக்கு  கிராம
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு 
எல்ைலகள்   

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  உ வாவல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ரஜபிஹில்ல, உடெபாகலெவல, பல்ேலெபாகலெவல   

கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்   
417 – உ வாவல ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   
418 – உ வாவல வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   
419 – உ வாவல கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக  : ரணவன ேமற்கு மற் ம் ரணவன கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்   

ெதற்ேக  : எட்ட ங்காெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல மற் ம் ெசனரத்கம வடக்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக  : எம் ல் ரய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள், எட ெதன்ன கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல மற் ம் ரஜபிஹில்ல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 12      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்   :  ரணவன     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : பல்ேலெபாகலெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல மற் ம் பாத்த ம்பைர பிரேதச சைப எல்ைல 
409 – ரணவன ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   
410 – ரணவன கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   
413 – கட் கஸ்ெதாட்ட கிராம 
அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக  : பாத்த ம்பைர பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் கண்  
மாநகர சைப  எல்ைல  

ெதற்ேக : கண்  மாநகர சைப  எல்ைல மற் ம் 
எட்ட ங்காெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல  

ேமற்ேக  : உ வாவல கிழக்கு மற் ம் உ வாவல வடக்கு  ஆகிய 
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  

 
 
 
 
 
 
 
 



360A            I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21 
gFjp  I : njhFjp (I) - ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; FbauR tu;j;jkhdg; gj;;jpupif - mjp tpNr\khdJ - 2015.08.21 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்         : 13      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ெகாண்டெதனிய     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  02 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக :  எட்ட ங்காெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல மற் ம் கண்  மாநகர சைப எல்ைல  
416 - இனிகல கிராம அ வலர் பிாி
420 – ெபால்வத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  
422 – ரத்மேல கிராம அ வலர் பிாி  
423 – ெகாண்டெதனிய ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக  : கண்  மாநகர சைப எல்ைல 
ெதற்ேக : மடபாத்தகம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 

எல்ைல, ேவகிாிய கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், ஹமங்ெகாட வடக்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல  

ேமற்ேக  : ஹமங்ெகாட ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல, ெசனரத்கம ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், ெசனரத்கம வடக்கு  
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  14      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ெசனரத்கம     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  02 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : உயன்வத்த மற் ம் எம் ல் ரய கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், 
உ வாவல ேமற்கு, உ வாவல கிழக்கு மற் ம் 
ரணவன கிழக்கு ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ெதற்கு எல்ைலகள்    

414 – எட்ட ங்ெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி   
424 - ெசனரத்கம ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   
425 – ெசனரத்கம வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   
426 – உகுெரஸ்ஸபிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி  
427 – உக்கல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  
490 – வத் வல கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக  : கட் கஸ்ெதாட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல மற் ம் கண்  மாநகர சைப எல்ைல, இனிகல  
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல மற் ம்  
ெகாண்டெதனிய ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ெகாண்டெதனிய ெதற்கு, ஹமங்ெகாட ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு 
எல்ைலகள், பஹல ல்வல மற் ம் உட ல்வல  
ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள்   

ேமற்ேக  : கு கம்மன மற் ம் தடேஹாகம கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், உயன்வத்த கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்   

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  15      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  கு கம்மன     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கெவல மற் ம் உயன்வத்த கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்   
442 – உட ல்வல கிராம அ வலர் 
பிாி   
447 – கு கம்மன கிராம அ வலர் 
பிாி   
449 – தடேஹாகம கிராம அ வலர் 
பிாி  
450 – மாப்பாம ள்ள கிராம அ வலர் 
பிாி   

கிழக்ேக  : வத் வல, உகுெரஸ்ஸபிட் , உக்கல்ல மற் ம் பஹல 
ல்வல கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 

எல்ைலகள்  
ெதற்ேக : பஹல ல்வல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 

எல்ைல மற் ம் சீவ கந்த, கு ந் கஹமட கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு 
எல்ைலகள்  

ேமற்ேக  : ஹிாியலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
மற் ம் மாலகம்மன கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  16      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  சீவ கந்த     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : யட் வர பிரேதச சைப எல்ைல, யஹலெதன்ன 

ேமற்கு, யஹலெதன்ன கந்த, ஹிாியலகம்மன, 
கு கம்மன ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள்   

444 – லத்ெகால்ல கிராம அ வலர் 
பிாி   
445 – யட் ஹலகல உடகம கிராம 
அ வலர் பிாி  
446 – சீவ கந்த கிராம அ வலர் 
பிாி   
448 – கு ந் கஹமட கிராம 
அ வலர் பிாி   
458 – மஹெதன்ன கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக  : உட ல்வல, பஹல ல்வல, ேபாகஹகந்த ஆகிய 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்   

ெதற்ேக : யட் ஹலகல பல்ேலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல மற் ம் யட் வர பிரேதச சைப 
எல்ைல  

ேமற்ேக  : யட் வர பிரேதச சைப எல்ைல
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 17      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ஹமங்ெகாட    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : உகுெரஸ்ஸபிட் , ெசனரத்கம ெதற்கு மற் ம் 

ெகாண்டெதனிய ெதற்கு ஆகிய கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்    

432 – பல்ெல ல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி   
433 – உட ல்ல கிராம அ வலர் பிாி  
436 – ஹமங்ெகாட வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   
437 – ஹமங்ெகாட ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக  : ேவகிாிய, ெகாஹாெகாட மற் ம் நாரங்கஸ்கும் ர 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்   

ெதற்ேக : ஹல்ெலா வ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல  

ேமற்ேக  : ஹல்ெலா வ பல்ெலகம, பஹல ல்வல, உக்கல்ல 
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்   

 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 18      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ெகாஹாெகாட  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ரத்மேல மற் ம் ெபால்வத்த கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  
421 – ேவகிாிய கிராம அ வலர் பிாி
428 – மடபாத்தகம கிராம அ வலர் 
பிாி   
429 – ெகாஹாெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி   
431 – பான்ெவல்லெகால்ல கிராம 
அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக  : கண்  மாநகர சைப எல்ைல  
ெதற்ேக : கண்  மாநகர சைப எல்ைல, நாரங்கஸ்கும் ர கிராம 

அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், 
பல்ேல ல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல  

ேமற்ேக  : 
 
 

 

உட ல்ல, ஹமங்ெகாட வடக்கு மற் ம் 
ெகாண்டெதனிய ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் 
கிழக்கு எல்ைலகள்   
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 19      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ஹல்ெலா வ  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : உக்கல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 

ஹமங்ெகாட ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், உட ல்ல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, பல்ெல ல்ல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு, ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு 
எல்ைலகள், ெகாஹாெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல  

430 – நாரங்கஸ்கும் ர கிராம அ வலர் 
பிாி   
434 – ஹல்ெலா வ பல்ேலகம கிராம 
அ வலர் பிாி   
435 - ஹல்ெலா வ கிராம அ வலர் 
பிாி  
443 – பஹல ல்வல கிராம அ வலர் 
பிாி    கிழக்ேக  : பான்ெவல்ெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 

மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், கண்  மாநகர சைப 
எல்ைல  

ெதற்ேக : கண்  மாநகர சைப எல்ைல மற் ம் கும் ெரெகதர 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல  

ேமற்ேக  : ேபாகஹகந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள், யட் ஹலகல உடகம மற் ம் 
சீவலீகந்த கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள் மற் ம் உட ல்வல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்   

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 20     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  யட் ஹலகல ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : பஹல ல்வல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல  
438 – ேபாகஹகந்த கிராம அ வலர் 
பிாி  
439 – வரெதன்ன கிராம அ வலர் 
பிாி  
440 – யட் ஹலகல பல்ேலகம கிராம 
அ வலர் பிாி  
441 – கும் ேரெகதர கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக  : ஹல்ெலா வ பல்ேலகம மற் ம் ஹல்ெலா வ கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
கண்  மாநகர சைப எல்ைல 

ெதற்ேக : கண்  மாநகர சைப எல்ைல மற் ம் யட் வர பிரேதச 
சைப எல்ைல  

ேமற்ேக  : யட் வர பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் யட் ஹலகல 
உடகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள்   

9-108/56 
---------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01. 
2015, ஓகத்  12. 



I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21         363A 
gFjp  I : njhFjp (I) - ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; FbauR tu;j;jkhdg; gj;;jpupif - mjp tpNr\khdJ - 2015.08.21 

 

 

  அட்டவைண 

 
இல. 04 - கண்  மாவட்டம் 
இல. 08 – அக்குரண பிரேதச சைப 

 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 18 
எண்ணிக்ைக – 18     எண்ணிக்ைக – 00   
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் :  விலானகம வடக்கு     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : மாத்தைள மாவட்ட எல்ைல  589 - விலான உடகம   கிராம 

அ வலர் பிாி  
590 - ரம் க்ேகஎல கிராம அ வலர் 
பிாி    

கிழக்ேக: மாத்தைள மாவட்ட எல்ைல   
ெதற்ேக: விலான பல்ேலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 

எல்ைல  
ேமற்ேக: ஜாபிட் ய  பிரேதச சைப எல்ைல 
 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்     :  02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  விலானகம ெதற்கு    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : விலான உடகம  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல  
588 - ெதல்கஸ்ெகாட  கிராம 
அ வலர் பிாி  
591 - விலான பல்ேலகம கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக: மாத்தைள மாவட்ட எல்ைல ,  அலவத் ெகாட    கிராம
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், 
வலேஹன கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு, ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம் அலவத் ெகாட 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக: அரம்ேபெபால, திப்பிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு  எல்ைலகள்  

ேமற்ேக: ஜாபிட் ய  பிரேதச சைப எல்ைல 
 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்        :  03          வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்   :  அலவத் ெகாட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : விலான பல்ேலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு

எல்ைல, மாத்தைள மாவட்ட எல்ைல  மற் ம் பலக வ 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

583 - அலவத் ெகாட     கிராம 
அ வலர் பிாி  
587 - வலேஹன    கிராம அ வலர் 
பிாி  கிழக்ேக: பலக வ மற் ம் மாவத் ெபால ஆகிய கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்   
ெதற்ேக: அரம்ேபெபால மற் ம் ெதல்கஸ்ெகாட  கிராம அ வலர் 

பிாி களின் வடக்கு  எல்ைலகள்   
ேமற்ேக: விலான பல்ேலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு

எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்       :  04  வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் :  மாவத் ெபால  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  :  01  

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக :  மாத்தைள மாவட்ட எல்ைல  580 - மாவத் ெபால  கிராம 

அ வலர் பிாி  
585 - பலக வ கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக:  மாத்தைள மாவட்ட எல்ைல  மற் ம் மல்கமன்ெதனிய
கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு  எல்ைல 

ெதற்ேக:  ெகானகலகல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக:  அரம்ேபெபால மற் ம் அலவத் ெகாட ஆகிய கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்      : 05           வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் :  திப்பிட் ய           ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  :  01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெதல்கஸ்ெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  

மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், அலவத் ெகாட கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல  

584 - அரம்ேபெபால    கிராம 
அ வலர் பிாி  
586 - திப்பிட் ய   கிராம அ வலர் 
பிாி  கிழக்ேக: மாவத் ெபால மற் ம் ெகானகலகல கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்   
ெதற்ேக: மல்வானஹின்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 

மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், ெமல்ேஹன கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு  எல்ைல    

ேமற்ேக: ஜாபிட் ய பிரேதச சைப எல்ைல, ெதல்கஸ்ெகாட 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  மற் ம்  கிழக்கு 
எல்ைலகள்   

 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்      : 06           வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் :  நீெரல்ல             ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  :  01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : திப்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  மற் ம்

கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம் அரம்ேபெபால    கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல  

567 - நீெரல்ல கிராம அ வலர் பிாி
568 - ெமல்ேஹன  கிராம அ வலர் 
பிாி  
569 - மல்வானஹின்ன கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக: ஹூாிெகால்ல, கு ெகாட, ெதல்கஸ்ெதன்ன மற் ம்
அக்குரண கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள்   

ெதற்ேக: ெகாெஹாெதன்ன  கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு  எல்ைல 

ேமற்ேக: ஜாபிட் ய  பிரேதச சைப எல்ைல 
 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 07       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  மாரெஹல         ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  :  01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக :  மாவத் ெபால மற் ம் மல்கமன்ெதனிய ஆகிய கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்   
581 - ெகானகலகல கிராம அ வலர் 
பிாி  
582 - மாரெஹல  கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக:  ரத் ெகாெஹா கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல  

ெதற்ேக:  கு ெகாட மற் ம் ஹுாிெகால்ல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக:  மல்வானஹின்ன மற் ம் அரம்ேபெபால   கிராம
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்   
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்      :  08           வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பன்ெகால்லாமட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  :  01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக :  மாத்தைள மாவட்ட எல்ைல  574 - மல்கமன்ெதனிய  கிராம 

அ வலர் பிாி  
575 - ரத் ெகாெஹா  கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக:  மாத்தைள மாவட்ட எல்ைல  மற் ம் பன்ெகால்லாமட  
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு  
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக: தீகல  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு 
எல்ைலகள்   

ேமற்ேக: கு ெகாட, ஹூாிெகால்ல, கிராம அ வலர் பிாி களின் 
கிழக்கு எல்ைலகள், மாரெஹல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு, கிழக்கு, மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், 
ெகானகலகல மற் ம் மாவத் ெபால கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்   

 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்       :  09           வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  கு ெகாட          ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  :  01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக :  ெகானகலகல மற் ம் மாரெஹல  கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்   
570 - கு ெகாட  கிராம அ வலர் 
பிாி  
571 - ஹுாிெகால்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  
572 - ெதல்கஸ்ெதன்ன கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக:  ரத் ெகாெஹா, தீகல மற் ம் பல்ேல தீகல கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்   

ெதற்ேக: ெதலம் கஹவத்த மற் ம் அக்குரண ஆகிய கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு  எல்ைலகள்   

ேமற்ேக: நீெரல்ல மற் ம் மல்வானஹின்ன ஆகிய கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு  எல்ைலகள் 

 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்      :  10           வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் :  அக்குரண           ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  :  01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக :  நீெரல்ல மற் ம் ெதல்கஸ்ெதன்ன கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்   
564 - அக்குரண கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக: ெதலம் கஹவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல  

ெதற்ேக: வராகஸ்ஹின்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்   

ேமற்ேக: ெதாடன்ெகால்ல மற் ம் ெகாெஹாெதன்ன கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், நீெரல்ல 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல   
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்      : 11           வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ெகாெஹாெதன்ன    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ஜாபிட் ய பிரேதச சைப எல்ைல, ெமல்ேஹன 

மற் ம் நீெரல்ல ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ெதற்கு எல்ைலகள்   

559 - ெகாெஹாெதன்ன  கிராம
அ வலர் பிாி  
560 – கஸாவத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  கிழக்ேக: நீெரல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல

மற் ம் அக்குரண கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு 
எல்ைல 

ெதற்ேக: ெதாடன்ெகால்ல, பல்ேலெவ ெகட் ய மற் ம்
உடெவ ெகட் ய ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு  எல்ைலகள் மற் ம் ஜாபிட் ய  பிரேதச சைப 
எல்ைல  

ேமற்ேக: ஜாபிட் ய  பிரேதச சைப எல்ைல 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்       : 12           வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : உடெவ ெகட் ய             ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  :  01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெகாெஹாெதன்ன  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல 
561- உடெவ ெகட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக: பல்ேலெவ ெகட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல 
 

ெதற்ேக: பல்ேலெவ ெகட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல  மற் ம் ஜாபிட் ய  பிரேதச சைப எல்ைல  

ேமற்ேக: ஜாபிட் ய  பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் கஸாவத்த
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்       : 13           வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்   : ெதாடன்ெகால்ல            ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : உடெவ ெகட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், ெகாெஹாெதன்ன  
கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு  எல்ைல  

562 - பல்ேலெவ ெகட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி  
563 - ெதாடன்ெகால்ல கிராம 
அ வலர் பிாி  கிழக்ேக: அக்குரண மற் ம் கு ந் கஹஎல கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்   
ெதற்ேக: ஜாபிட் ய  பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக: ஜாபிட் ய பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்
உடெவ ெகட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
மற் ம்  கிழக்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்       :  14           வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  வராகஸ்ஹின்ன           ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  :  01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : அக்குரண கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 566 – வராகஸ்ஹின்ன  கிராம 

அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக: ெதலம் கஹவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல 

ெதற்ேக: உக்கல மற் ம் கு ந் கஹஎல ஆகிய கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக: அக்குரண கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்       :  15           வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  கு ந் கஹஎல           ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  :  01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக :  வராகஸ்ஹின்ன மற் ம் ெதலம் கஹவத்த  கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், பாத்த ம்பர 
பிரேதச சைப எல்ைல  

592 - கு ந் கஹஎல கிராம அ வலர் 
பிாி  
593 - உக்கல கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக:  பாத்த ம்பர பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக:  பாத்த ம்பர பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக:  ஜாபிட் ய பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்

ெதாடன்ெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  
எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்     : 16                               வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்    : ெதலம் கஹவத்த     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  :  01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக :  ெதல்கஸ்ெதன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  

எல்ைல மற் ம் பல்ேல தீகல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல 

565 - ெதலம் கஹவத்த கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக:  பல்ேல தீகல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
மற் ம் பாத்த ம்பர  பிரேதச சைப எல்ைல  

ெதற்ேக:   உக்கல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக:  வராகஸ்ஹின்ன  மற் ம் அக்குரண கிராம அ வலர் 

பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்   
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்     : 17                               வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்    : தீகல              ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக :  ரத் ெகாெஹா கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், மல்கமன்ெதனிய கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல மற் ம் மாத்தைள 
மாவட்ட எல்ைல   

573 – பங்ெகால்லாமட  கிராம 
அ வலர் பிாி  

576 - தீகல  கிராம அ வலர் பிாி  
577 - பல்ேல தீகல  கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக:  வில வடக்கு மற் ம் வில ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்,  பாத்த ம்பர 
பிரேதச சைப எல்ைல  

ெதற்ேக:  பாத்த ம்பர பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக:  ெதலம் கஹவத்த, ெதல்கஸ்ெதன்ன மற் ம் கு ெகாட 

கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்   
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்       : 18           வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  வில     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  :  01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : பன்ெகால்லாமட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

மற் ம் கிழக்கு  எல்ைலகள், மாத்தைள மாவட்ட 
எல்ைல   

578 - வில வடக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  
579 - வில ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக: மாத்தைள மாவட்ட எல்ைல மற் ம் பாத்த ம்பர
பிரேதச சைப எல்ைல  

ெதற்ேக: பாத்த ம்பர பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக: பல்ெல தீகல மற் ம் தீகல ஆகிய கிராம அ வலர் 

பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  
9-108/57 
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உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 

 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01. 
2015, ஓகத்  12. 

 
 

 

அட்டவைண 

 
இல. 04 - கண்  மாவட்டம் 
இல. 09 – ஜாபிட் ய பிரேதச சைப 
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 17 
எண்ணிக்ைக – 15     எண்ணிக்ைக – 01  
  
வட்டாரத்தின் இலக்கம்   : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : இஹல ல்ல  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கு நாகல் மற் ம் மாத்தைள மாவட்ட எல்ைல 528 - இஹல ல்ல கிராம அ வலர் 

பிாி  
529 - ெதஹிவத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  
530 - எெகாட ல்ல  ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   
531 - எெகாட ல்ல  வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக: கு நாகல் மாவட்ட எல்ைல  
ெதற்ேக: அங்கும் ர வடக்கு, அங்கும் ர ெதற்கு மற் ம் பஹல

கித் ல்ெகால்ல கிராம அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக: கு நாகல்  மாவட்ட எல்ைல  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்   :  02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  கித் ல்ெகால்ல  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக :  எெகாட ல்ல வடக்கு, எெகாட ல்ல  ெதற்கு, 

இஹல ல்ல மற் ம் ெதஹிவத்த கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள் 

532 - அங்கும் ர ெதற்கு கிராம
அ வலர் பிாி  
538 - அலவத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  
539 - உடகித் ல்ெகால்ல கிராம 
அ வலர் பிாி   
540 - பஹல கித் ல்ெகால்ல கிராம 
அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக:  அங்கும் ர வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல   

ெதற்ேக:  பஹல பல்ேலகம மற் ம் ெவல்கால ஆகிய கிராம 
அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள்,  அங்கும் ர 
உடகம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு 
எல்ைலகள், ேகாவில ன, கல்ஹின்ன கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள்   

ேமற்ேக:  கு நாகல் மாவட்ட எல்ைல  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்   : 03      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  அங்கும் ர  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : பஹல கித் ல்ெகால்ல மற் ம் உட கித் ல்ெகால்ல ஆகிய

கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், 
அங்கும் ர ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், ெதஹிவத்த கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல மற் ம் மாத்தைள மாவட்ட 
எல்ைல   
 

533 - அங்கும் ர வடக்கு கிராம
அ வலர் பிாி  
534 - பஹல பல்ேலகம கிராம 
அ வலர் பிாி  
536 - அங்கும் ர உடகம  கிராம 
அ வலர் பிாி  
537 - ெவல்கால கிராம அ வலர் 
பிாி  கிழக்ேக: உக்கல கு ேயற்றம் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு

எல்ைல  
ெதற்ேக: பட்டெகால்லெதனிய, ேகாவில ன மற் ம் கல்ஹின்ன

கிராம அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள்     
ேமற்ேக: அலவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 

பஹல கித் ல்ெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல மற் ம் உடகித் ல்ெகால்ல, அங்கும் ர ெதற்கு 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு 
எல்ைலகள்           

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்   : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பட்டெகால்லாெதனிய  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக  : அலவத்த, அங்கும் ர உடகம மற் ம் ெவல்கால கிராம

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், பஹல 
பல்ேலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள், அங்கும் ர வடக்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, மாத்தைள மாவட்ட எல்ைல   

525 - ேகாவில ன கிராம அ வலர் 
பிாி  
527 - பட்டெகால்லாெதனிய கிராம 
அ வலர் பிாி  
535 - உக்கல கு ேயற்ற கிராம 
அ வலர் பிாி  கிழக்ேக : அக்குரண பிரேதச சைப எல்ைல   

ெதற்ேக : கஹட்டகஸ்ெதன்ன மற் ம் வட்டகலெதன்ன கிராம
அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக:  பள்ளியெகாட் வ மற் ம் கல்ஹின்ன ஆகிய கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  

 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்   : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கல்ஹின்ன  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : அலவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 524 - கல்ஹின்ன கிராம அ வலர் 

பிாி  
526 - பள்ளியெகாட் வ கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : அங்கும் ர உடகம, ேகாவில ன மற் ம்
பட்டெகால்லாெதனிய கிராம அ வலர் பிாி களின்  
ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக : வட்டகலெதன்ன மற் ம் கல்கந்த ஆகிய கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : கு நாகல் மாவட்ட எல்ைல    
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்   :  06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெமாரன்கந்த  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கு நாகல் மாவட்ட எல்ைல, கல்ஹின்ன மற் ம்

பள்ளியெகாட் வ கிராம அ வலர் பிாி களின்  ெதற்கு 
எல்ைலகள்  

505 - ெமாரன்கந்த கிராம அ வலர் 
பிாி  
506 - ேவவல வடக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  
507 - பஹல ஹிங்குல்வல கிராம 
அ வலர் பிாி   
517 - ரம் ேகெவல கிராம அ வலர் 
பிாி  
523 - கல்கந்த கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : வட்டகலெதன்ன, ெகாடேஹன, ெதாலபிஹில்ல ெதற்கு
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்   

ெதற்ேக : ெவ கல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
ேவவல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு 
எல்ைலகள், ெபாக்காவல கிராம அ வலர் பிாிவின்  
வடக்கு எல்ைல  

ேமற்ேக : உட ஹிங்குல்வல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல மற் ம் உடேஹன கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல, கு நாகல் மாவட்ட எல்ைல  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்   :  07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ெபாக்காவல  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கு நாகல் மாவட்ட எல்ைல, ேவவல வடக்கு கிராம

அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
499 - உட ஹிங்குல்வல கிராம

அ வலர் பிாி    
500 - உடேஹன கிராம அ வலர் 
பிாி  
501- சியபத்கம கிராம அ வலர் 
பிாி  
502 - ெபாக்காவல கிராம அ வலர் 
பிாி    
 

கிழக்ேக : பஹல ஹிங்குல்வல  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு, 
ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், ரம் ேகெவல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  எல்ைல, ேவவல வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  

ெதற்ேக : வல்ெதனிய, ெமாலெகாட, ஹரங்கஹவ மற் ம் பத்திராத 
கிராம அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள்    

ேமற்ேக : கு நாகல் மாவட்ட எல்ைல  
  
வட்டாரத்தின் இலக்கம்   : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ஹரங்கஹவ  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : சியபத்கம மற் ம் உட ஹிங்குல்வல கிராம அ வலர் 

பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள்   
494 - ஹரங்கஹவ கிராம அ வலர் 
பிாி  
495 - ேஹேனகம கிராம அ வலர் 
பிாி  
496 – அம்ப ப்ப கிராம அ வலர் 
பிாி  
497 - பத்திராத கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ெமாலெகாட மற் ம் கல்ேலல்ல ஆகிய கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ம்பைன பிரேதச சைப எல்ைல  

ேமற்ேக : ம்பைன பிரேதச சைப எல்ைல, கு ணாகைல மாவட்ட
எல்ைல   
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்   : 09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கல்ேலல்ல  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : உடஹிங்குல்வல, ெபாக்காவல மற் ம் ேவவல ஆகிய

கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  
492 – கல்ேலல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  
493 – மா த்தன கிராம அ வலர் 
பிாி  
498 – ெமாலெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி  
504 – வல்ெதனிய கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : ெவ கல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
மாரத் ெகாட ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், மாரத் ெகாட வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : ஹாாிஸ்பத் வ மற் ம் ம்பேன பிரேதச சைப 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : அம்ப ப்ப கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 
ேஹனகம மற் ம் ஹரங்கஹவ ஆகிய கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்    

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்   : 10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  மாரத் ெகாட  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ரம் க்ேகெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 503 - ேவவல கிராம அ வலர் பிாி

508 – மாரத் ெகாட வடக்கு  கிராம 
அ வலர் பிாி  
509 - மாரத் ெகாட ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
516 – ெவ கல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி   
     

கிழக்ேக :  ெதாலபிஹில்ல ெதற்கு, ெமதெகாட, உக்கஹகும் ர
மற் ம் அலெகாட ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின்  
ேமற்கு எல்ைலகள்       

ெதற்ேக :  அலெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
ஹாாிஸ்பத் வ பிரேதச சைப எல்ைல, மா த்தன கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ெவல்ெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு, கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், ெபாக்காெவல கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்   :  11      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெகாடேஹன  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக  : பள்ளியெகாட் வ மற் ம் பட்டெகால்லாெதனிய கிராம

அ வலர் பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள்  
519 - ெதாலபிஹில்ல  ெதற்கு கிராம
அ வலர் பிாி  
520 - கஹட்டகஸ்ெதன்ன கிராம 
அ வலர் பிாி  
521 – ெகாடேஹன கிராம அ வலர் 
பிாி  
522 - வட்டகலெதன்ன கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : அக்குரண பிரேதச சைப எல்ைல, வட்டெகாட மற் ம்
ெதாலபிஹில்ல வடக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின்  
ேமற்கு எல்ைலகள்      

ெதற்ேக : ெமதெகாட மற் ம் ெவ கல்ல ஆகிய கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : ரம் ேகெவல மற் ம் கல்கந்த கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள்   
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்   :  12      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ஓவிஸ்ஸ  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கஹட்டகஸ்ெதன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல  மற் ம் அக்குரண பிரேதச சைப எல்ைல   
518 - ெதாலபிஹில்ல வடக்கு கிராம
அ வலர் பிாி  
541 - வட்டெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி  
542 - ஓவிஸ்ஸ வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
543 - ஓவிஸ்ஸ ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : அக்குரண பிரேதச சைப எல்ைல  
ெதற்ேக : அக்குரண பிரேதச சைப எல்ைல  மற் ம் கிரலகம கிராம

அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல  
ேமற்ேக : தித்ெதனிய  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம்

வடக்கு எல்ைலகள், ெமதெகாட, ெதாலபிஹில்ல ெதற்கு 
மற் ம் கஹட்டகஸ்ெதன்ன கிராம அ வலர் பிாி களின்  
கிழக்கு எல்ைலகள்   
 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்   : 13      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ெதாம்பகம்மன  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெவ கல்ல, ெதாலபிஹில்ல ெதற்கு மற் ம்

ெதாலபிஹில்ல வடக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின்  
ெதற்கு எல்ைலகள்   

510 - அலெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி  
511 - மடெதனிய  கிராம அ வலர் 
பிாி  
513 - ெமதெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி  
514 - உக்கஹகும் ர கிராம அ வலர் 
பிாி  
515 - ெதாம்பகம்மன கிராம அ வலர் 
பிாி   

கிழக்ேக: தித்ெதனிய, பலீபான, வரக்காெதனிய மற் ம் பட்டகல்ல
வடக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின்  ேமற்கு எல்ைலகள்   

ெதற்ேக: பட்டகல்ல வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல  மற் ம் ஹாாிஸ்பத் வ பிரேதச சைப எல்ைல   

ேமற்ேக: மாரத் ெகாட  வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல   

 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்   :  14      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பலீபான  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெமதெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,  

ெதாலபிஹில்ல வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல, ஓவிஸ்ஸ வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்    

512 - வரக்காெதனிய  கிராம
அ வலர் பிாி  
545 - கிரலகம கிராம அ வலர் பிாி  
546 - பலீபான கிராம அ வலர் பிாி  
547 - தித்ெதனிய  கிராம அ வலர் 
பிாி  
548 - பட்டகல்ல வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : அக்குரண பிரேதச சைபஎல்ைல    
ெதற்ேக : ப ெபால மற் ம் பட் ெகாட வடக்கு கிராம அ வலர் 

பிாி களின்   வடக்கு எல்ைலகள், பட்டகல்ல ெதற்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு, ேமற்கு எல்ைலகள், 
ஹாாிஸ்பத் வ பிரேதச சைப எல்ைல  

ேமற்ேக : மடெதனிய, அலெகாட ெதாம்பகம்மன மற் ம்  
ெமதெகாட ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின்  கிழக்கு 
எல்ைலகள்   
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வட்டாரத்தின் இல. : 15      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பட் ெகாட  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : பட்டகல்ல வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 

எல்ைல, பலீபான மற் ம் கிரகலம  கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள்   

549 - பட்டகல்ல ெதற்கு கிராம
அ வலர் பிாி  
550 - பட் ெகாட வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
551 - பட் ெகாட ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
555 - க வான ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
556 - க வான வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : ப ெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
தீவானாவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு, ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், ல்ேலகம வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு எல்ைல மற் ம் ல்ேலகம 
ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  

ெதற்ேக : ஹாாிஸ்பத் வ பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக : ஹாாிஸ்பத் வ பிரேதச சைப எல்ைல, பட்டகல்ல வடக்கு

கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு 
எல்ைலகள்   

 
வட்டாரத்தின் இல. : 16      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ல்ேலகம  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  02 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : பட் ெகாட வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், கிரலகம கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, அக்குரண பிரேதச சைப எல்ைல   

544 - ப ெபால கிராம அ வலர் 
பிாி  
552 - திவானவத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  
553 - ல்ேலகம ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
554 - ல்ேலகம வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
557 - கஹவத்த  வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
558 - கஹவத்த  ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக : அக்குரண மற் ம் பாத்த ம்பர பிரேதச சைப  எல்ைலகள்
ெதற்ேக : ஹாாிஸ்பத் வ பிரேதச சைப  எல்ைல  
ேமற்ேக : க வான வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு

எல்ைல, க வான ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  
கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், பட் ெகாட ெதற்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைல, பட் ெகாட 
வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு 
எல்ைலகள்   

9-108/58 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  – 01, 
2015, ஓகத்  12. 
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      அட்டவைண 
 

இல. 04 - கண்  மாவட்டம் 
இல. 10 – பாத்த ம்பர பிரேதச சைப   
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 18 
எண்ணிக்ைக – 14     எண்ணிக்ைக – 02   
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்   : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : அ த்கம     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : அக்குரண பிரேதச சைப எல்ைல 623 - தீகஹவத் ர கிராம அ வலர் 

பிாி  
624 - மஹகும் ர கிராம அ வலர் 
பிாி  
625 – அ த்கம கிராம அ வலர் 
பிாி  
626 - ேபாகஹகும் ர கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : ெதாரக வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
ெதற்ேக : கலெதனிய, இஹல பல்ேலதலவின்ன மற் ம் னமேல

கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  
ேமற்ேக : பரணகம மற் ம் மந்தண்டாவல ஆகிய கிராம அ வலர் 

பிாி களின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், அக்குரண 
பிரேதச சைப எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்   :  02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :   ெதாரக வ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக :  அக்குரண பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் யட்டவர கிராம

அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு எல்ைல 
598 – உ ராவண கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  பாத்த ம்பர பிரேதச 
சைபக்குட்பட்ட பகுதி 
599 – வக்கஹெதனிய கிராம 
அ வலர் பிாி  
600 - ெதாரக வ கிராம அ வலர் 
பிாி  
602 - வல்பலெதனிய கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக :  இஹல யட்டவர கிராம அ வலர் பிாிவின் பாத்த ம்பர
பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ேமற்கு  எல்ைல மற் ம்  
வத்ேதகம நகர சைப எல்ைல 

ெதற்ேக : வத்ேதகம கிராம அ வலர் பிாிவின் பாத்த ம்பர பிரேதச 
சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் வடக்கு எல்ைல, மீகம்மன 
கிராம அ வலர் பிாிவின் பாத்த ம்பர பிரேதச 
சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு  
எல்ைலகள், மீகம்மன ேமற்கு  மற் ம் கலெதனிய ஆகிய 
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : அ த்கம மற் ம் ேபாகஹகும் ர ஆகிய கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்   :  03      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  யட்டவர     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : மாத்தைள மாவட்ட எல்ைல 620 - யட்டவர கிராம அ வலர் பிாி

621 - யட்டவர கந்தகம கிராம 
அ வலர் பிாி  
622 - இஹல யட்டவர கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  பாத்த ம்பர 
பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதி 

கிழக்ேக : பன்வில பிரேதச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக : வத்ேதகம நகர சைப எல்ைல 
ேமற்ேக : உ ராவண கிராம அ வலர் பிாிவின் பாத்த ம்பர 

பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதியின்  கிழக்கு எல்ைல மற் ம் 
அக்குரண பிரேதச சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்   : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : குெனம்பில்     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : பன்வில பிரேதச சைப  எல்ைல 595 - வத்ேதகம வடக்கு கிராம

அ வலர் பிாிவின்  பாத்த ம்பர 
பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதி 
596 – குெனம்பில் கிராம அ வலர் 
பிாி  
597- ஈாியகஸ்ெதன்ன கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  பாத்த ம்பர 
பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதி 
642 - பிட் ேயெகதர கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  பாத்த ம்பர பிரேதச 
சைபக்குட்பட்ட பகுதி  

கிழக்ேக : பன்வில மற் ம் குண்டசாைல பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக : குண்டசாைல பிரேதச சைப எல்ைல, ெகட்டகஹல மற் ம்

மடவல ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : வத்ேதகம நகர சைப எல்ைல  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்   : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  மீகம்மன    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : வல்பலாெதனிய மற் ம் வக்கஹெதனிய ஆகிய கிராம

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  
594 - வத்ேதகம கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  பாத்த ம்பர பிரேதச 
சைபக்குட்பட்ட பகுதி 
601 - மீகம்மன கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  பாத்த ம்பர பிரேதச 
சைபக்குட்பட்ட பகுதி 
603 - மீகம்மன ேமற்கு  கிராம 
அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக : வத்ேதகம நகர சைப எல்ைல 
ெதற்ேக : வத்ேதகம நகர சைப எல்ைல, யட் ராவண கிராம

அ வலர் பிாிவின் பாத்த ம்பர பிரேதச சைபக்குட்பட்ட 
பகுதியின் வடக்கு எல்ைல, மீகமவத்த கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  வடக்கு எல்ைல மற் ம் உடதலவின்ன ம ேக  
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : கலெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
வல்பலெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்   :  06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : உடதலவின்ன   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : அ த்கம மற் ம் ெதாரக வ ஆகிய கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், வல்பலெதனிய கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு  எல்ைல 

611 – உடதலவின்ன ம ேக கிராம
அ வலர் பிாி  
612 - கலெதனிய கிராம அ வலர் 
பிாி  
615 – உடதலவின்ன கிராம அ வலர் 
பிாி  
 
 

கிழக்ேக : வல்பலெதனிய, மீகம்மன ேமற்கு  மற் ம் மீகமவத்த ஆகிய
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு  எல்ைலகள்,  
குண்டசாைல பிரேதச சைப எல்ைல         

ெதற்ேக : குண்டசாைல பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ெபால்ெகால்ல
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு 
எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : ெபால்ெகால்ல, பலநகல, பல்ேலதலவின்ன மற் ம் இஹல
பல்ேலதலவின்ன ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின் 
கிழக்கு எல்ைலகள்  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்   :  07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  பல்ேலதலவின்ன  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : னமேல மற் ம் அ த்கம ஆகிய கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
613 - பல்ெலதலவில்ல கிராம
அ வலர் பிாி  
614 - இஹல பல்ெலதலவில்ல கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக: கலெதனிய மற் ம் உடதலவின்ன ஆகிய கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு  எல்ைலகள்  

ெதற்ேக: பலநகல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, கண்
மாநகர சைப எல்ைல, நவயாலெதன்ன கிராம அ வலர் 
பிாிவின் பாத்த ம்பர பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் 
வடக்கு எல்ைல, கஹல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின்  
கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக: கஹல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு
எல்ைலகள், எெகாடகம, மில்லங்க மற் ம் னமேல 
ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்   : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பரணகம   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : அக்குரண  பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் மஹகும் ர

கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு எல்ைல                             
627 – பரணகம கிராம அ வலர் பிாி
628 - னமேல கிராம அ வலர் பிாி   
631 – கிராக வ கிராம அ வலர் 
பிாி   
632 – மந்தண்டாவல கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக: அ த்கம மற் ம் இஹல பல்ெலதலவில்ல கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு  எல்ைலகள்  

ெதற்ேக: இஹல பல்ெலதலவில்ல, பல்ெலதலவில்ல மற் ம்
மில்லங்க ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள் மற் ம் ெகந்த யத்த கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  கிழக்கு மற் ம்  வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக: ெகந்த யத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம்  
வடக்கு எல்ைலகள், ஜாபிட் ய மற் ம் அக்குரண  
பிரேதசசைப எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்   : 09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : அம்பெதன்ன   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கிராக வ மற் ம் மந்தண்டாவல ஆகிய கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்                                              
619 - ெமாலெகாடயாவத்த கிராம 
அ வலர் பிாி  
629 - அம்பெதன்ன  கிராம அ வலர் 
பிாி  
630 - ெகந்த யத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : பரணகம, னமேல ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ேமற்கு எல்ைலகள், மில்லங்க மற் ம் எெகாடகம ஆகிய 
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு  
எல்ைலகள்  

ெதற்ேக : மில்லங்க, எெகாடகம மற் ம் ெமெகாடகம கிராம
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு  எல்ைலகள், 
க கலவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : ஹாாிஸ்பத் வ மற் ம் ஜாபிட் ய பிரேதச சைப
எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்   :  10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெமெகாடகம   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெகந்த யத்த மற் ம் னமேல ஆகிய கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  
616 - எெகாடகம கிராம அ வலர் 
பிாி  
617 - மில்லங்க கிராம அ வலர் 
பிாி  
618 – ெமெகாடகம கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : இஹல பல்ெலதலவில்ல மற் ம் பல்ெலதலவில்ல ஆகிய
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு  எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : கஹல்ல, க கலவத்த மற் ம் ெமாலெகாடயாவத்த ஆகிய 
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : ெமாலெகாடயாவத்த மற் ம் அம்பெதன்ன ஆகிய கிராம
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்   : 11      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  கஹல்ல    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெமாலெகாடயாவத்த, ெமெகாடகம, எெகாடகம மற் ம்

பல்ெலதலவில்ல ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ெதற்கு எல்ைலகள்  

605 - கஹல்ல கிராம அ வலர் பிாி
606 – க கலவத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  
608 - நவயாலெதன்ன கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  பாத்த ம்பர 
பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதி 

கிழக்ேக : பல்ெலதலவில்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல
மற் ம் கண்  மாநகர சைப எல்ைல 

ெதற்ேக : கண்  மாநகர சைப எல்ைல 
ேமற்ேக : கண்  மாநகர சைப எல்ைல மற் ம் ஹாாிஸ்பத் வ

பிரேதச சைப எல்ைல  
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்   : 12      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ெபால்ெகால்ல    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : பல்ெலதலவில்ல  கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு

எல்ைல 
609 - ெபால்ெகால்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  
610 - பலநகல கிராம அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக : உடதலவின்ன கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல
ெதற்ேக : குண்டசாைல பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் கண் மாநகர

சைப எல்ைல 
ேமற்ேக : கண்  மாநகர சைப எல்ைல  
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்   : 13      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மீகமவத்த     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : மீகம்மன ேமற்கு  கிராம அ வலர் பிாிவின் மற் ம்

மீகம்மன ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின் பாத்த ம்பர 
பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ெதற்கு எல்ைலகள்  

604 - மீகமவத்த கிராம அ வலர் 
பிாி   
641 - யட் ராவண கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  பாத்த ம்பர பிரேதச 
சைபக்குட்பட்ட பகுதி 
 

கிழக்ேக : வத்ேதகம நகர சைப எல்ைல  
ெதற்ேக : மடவல ம ேக மற் ம் குண்ேணபான ம ேக ஆகிய கிராம

அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், குண்டசாைல 
பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : உடதலவின்ன ம ேக கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்   : 14      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மடவல   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : மீகமவத்த கிராம அ வலர் வட்டாரத்தின ம்

யட் ராவண கிராம அ வலர் வட்டாரத்தின ம் 
பாத்த ம்பர பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ெதற்கு 
எல்ைலகள், வத்ேதகம நகர சைப எல்ைல, பிட் ேயெகதர 
கிராம அ வலர் பிாிவின் பாத்த ம்பர பிரேதச 
சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ெதற்கு எல்ைல 

637 - மடவல ம ேக கிராம அ வலர் 
பிாி   
638 - குண்ேணபான ம ேக கிராம 
அ வலர் பிாி  
640 - மடவல கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக: ெகட்டகஹல மற் ம் வளல கிராம அ வலர் பிாி களின்
ேமற்கு  எல்ைலகள், லீமகஹெதனிய கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  வடக்கு மற் ம் ேமற்கு  எல்ைலகள் 

ெதற்ேக: லீமகஹெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்
ேமற்கு எல்ைலகள், அபசிங்கம கிராம அ வலர் பிாிவின்  
வடக்கு எல்ைல மற் ம் குண்டசாைல பிரேதச சைப 
எல்ைல 

ேமற்ேக: குண்டசாைல பிரேதச சைப எல்ைல
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்   : 15      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : வளல   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : மடவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு

எல்ைலகள், பிட் ேயெகதர கிராம அ வலர் பிாிவின்  
பாத்த ம்பர பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ெதற்கு 
எல்ைல மற் ம் குண்டசாைல பிரேதச சைப எல்ைல 

636 - லீமகஹெதனிய கிராம
அ வலர் பிாி  
643 - வளல கிராம அ வலர் பிாி  
644 - ெகட்டகஹல கிராம அ வலர் 
பிாி  
645 - தல்ெகாட் வ கிராம அ வலர் 
பிாி  
 
 

கிழக்ேக: குண்டசாைல பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக: குண்டசாைல பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ஹமிந்தெகாட, 

நாப்பான, அபசிங்கம ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக: அபசிங்கம மற் ம் மடவல ம ேக கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், மடவல கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இல. : 16      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : நாப்பான   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : குண்ேணபான ம ேக, மடவல ம ேக மற் ம்

லீமகஹெதனிய கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள்  

633 - நாப்பான கிராம அ வலர் 
பிாி  
634 - ஹமிந்தெகாட  கிராம அ வலர் 
பிாி  
635 - அபசிங்கம கிராம அ வலர் 
பிாி  
639 - பிஹில்லெதனிய கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக: வளல மற் ம் தல்ெகாட் வ கிராம அ வலர் பிாி களின்
ேமற்கு எல்ைலகள், குண்டசாைல பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக: குண்டசாைலபிரேதச சைப எல்ைல                                        
ேமற்ேக: குண்டசாைலபிரேதச சைப எல்ைல

 
9-108/59 
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உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின்  ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  – 01, 
2015, ஓகத்  12. 

 
அட்டவைண 

இல. 04 - கண்  மாவட்டம் 
இல. 11 – பன்வில பிரேதச சைப   
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 10 
எண்ணிக்ைக – 08     எண்ணிக்ைக – 01 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்       : 01       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : ெகேலெபாக்க   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : மாத்தைள மாவட்ட எல்ைல 735 - ெகேலெபாக்க கிராம அ வலர்  

பிாி  
 

கிழக்ேக : மாத்தைள மாவட்டஎல்ைல மற் ம்  வட்டெகேல கிராம
அ வலர்  பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல  

ெதற்ேக : மஹபத்தன மற் ம் மேடால்ெகேல கிராம அ வலர்  
பிாி களின்  வடக்கு  எல்ைல   

 ேமற்ேக : மாத்தைள மாவட்ட எல்ைல 
 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்       : 02       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : மஹபத்தன – வட்டெகேல   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : 
 

ெகேலெபாக்க கிராம அ வலர்  பிாிவின் ெதற்கு, கிழக்கு 
எல்ைலகள் மற் ம் மாத்தைள மாவட்ட எல்ைல 

734 - வட்டெகேல கிராம அ வலர்  
பிாி  
733 - மஹபத்தன கிராம அ வலர்  
பிாி  

கிழக்ேக : 
 

மாத்தைள மாவட்ட எல்ைல மற் ம் ெகாஸ்கம கிராம
அ வலர்  பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : மெடால்ெகேல கிராம அ வலர்  பிாிவின் வடக்கு  
எல்ைல 

ேமற்ேக : மெடால்ெகேல கிராம அ வலர்  பிாிவின்  கிழக்கு மற் ம்
வடக்கு எல்ைலகள், ெகேலெபாக்க கிராம அ வலர்  
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்       : 03       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெகாஸ்கம   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : வட்டெகேல கிராம அ வலர்  பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல

மற் ம் மாத்தைள மாவட்ட எல்ைல 
739 - ெகாஸ்கம கிராம அ வலர்  
பிாி  
 
 

கிழக்ேக: 
 

தவலன்ெதன்ன மற் ம் ெபத்ேதகம ஆகிய கிராம 
அ வலர்  பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக: ெபத்ேதகம, அரத்தன , மெடால்ெகேல ஆகிய கிராம 
அ வலர்  பிாி களின்  வடக்கு  எல்ைலகள்   

ேமற்ேக: மஹபத்தன மற் ம்  வட்டெகேல ஆகிய கிராம அ வலர்  
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்   

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்        : 04       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  தவலன்ெதன்ன   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : 
 

ெகாஸ்கம கிராம அ வலர்  பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
மாத்தைள மாவட்ட எல்ைல மற் ம் உ ம்பர பிரேதச 
சைப எல்ைல 

737 - தவலன்ெதன்ன கிராம
அ வலர்  பிாி  
 
 கிழக்ேக : உ ம்பர மற் ம் ெமத ம்பர பிரேதச சைப எல்ைலகள்

ெதற்ேக : 
 

ெமத ம்பர பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ேகாமரய, 
ெபத்ேதகம ஆகிய கிராம அ வலர்  பிாி களின் வடக்கு  
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ெகாஸ்கம கிராம அ வலர்  பிாிவின் கிழக்கு  எல்ைல

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்      : 05       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : ெபத்ேதகம - ேகாமரய   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக :
   

தவலன்ெதன்ன கிராம அ வலர்  பிாிவின் ெதற்கு
எல்ைல 

736 - ெபத்ேதகம கிராம அ வலர்  
பிாி  
738 - ேகாமரய கிராம அ வலர்  
பிாி  

கிழக்ேக : தவலன்ெதன்ன கிராம அ வலர்  பிாிவின்  ெதற்கு
எல்ைல 

ெதற்ேக : ெமத ம்பர பிரேதச சைப எல்ைல

ேமற்ேக : அரத்தன மற் ம் ெகாஸ்கம ஆகிய கிராம அ வலர்  
பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள்  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்       : 06       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : அரத்தன   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : மெடால்ெகேல கிராம அ வலர்  பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல

மற் ம் ெகாஸ்கம கிராம அ வலர்  பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல  

730 - அரத்தன கிராம அ வலர்  
பிாி  

கிழக்ேக : 
 

ெபத்ேதகம கிராம அ வலர்  பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
மற் ம் ெமத ம்பர பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக : ெமத ம்பர மற் ம் குண்டசாைல ஆகிய பிரேதச சைப 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ஹாத்தேல மற் ம் மெடால்ெகேல ஆகிய கிராம
அ வலர்  பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்   
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்        : 07       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஹாத்தேல - மேடால்ெகேல    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : 
 

ெகேலெபாக்க, மஹபத்தன மற் ம் ெகாஸ்கம கிராம
அ வலர்  பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்   

731 - மெடால்ெகேல கிராம அ வலர்  
பிாி  
732 - ஹாத்தேல கிராம அ வலர்  
பிாி  

கிழக்ேக : ெகாஸ்கம மற் ம் அரத்தன ஆகிய கிராம அ வலர்  
பிாி களின்  ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக : குண்டசாைல பிரேதச சைப எல்ைல, பன்வில, அங்கம்மன 
ஆகிய கிராம அ வலர்  பிாி களின் வடக்கு  எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : 
 

அங்கம்மன கிராம அ வலர்  பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
மற் ம் மாத்தைள மாவட்ட எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்         : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்   : அங்கம்மன - பன்வில   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01  

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : மாத்தைள மாவட்ட எல்ைல மற் ம் ஹாத்தேல கிராம

அ வலர்  பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
728 - அங்கம்மன கிராம அ வலர்  
பிாி  
729 - பன்வில கிராம அ வலர்  பிாி  

கிழக்ேக : ஹாத்தேல கிராம அ வலர்  பிாிவின் ேமற்கு, ெதற்கு 
எல்ைலகள்  

ெதற்ேக : குண்டசாைல பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக : 
 

பிட்டவல மற் ம் உ ெகாட ஆகிய கிராம அ வலர்  
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம் மாத்தைள 
மாவட்ட எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்         : 09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்   : பிட்டவல - உ ெகாட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : பாத்த ம்பர பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் மாத்தைள

மாவட்ட எல்ைல 
726 - உ ெகாட கிராம அ வலர்  
பிாி  
727 - பிட்டவல கிராம அ வலர்  
பிாி  

கிழக்ேக : 
 

அங்கம்மன கிராம அ வலர்  பிாிவின்  ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள் எல்ைலகள் மற் ம் பன்வில கிராம 
அ வலர்  பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, குண்டசாைல பிரேதச 
சைபஎல்ைல  

ெதற்ேக : குண்டசாைல மற் ம் பாத்த ம்பர பிரேதச சைப 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : பாத்த ம்பர பிரேதச சைப எல்ைல  மற் ம் வத்ேதகம நகர
சைப எல்ைல 

 
9-108/60 
 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
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குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின்  ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  – 01, 
2015, ஓகத்  12. 

 

    அட்டவைண 
 

இல. 04 - கண்  மாவட்டம் 
இல. 12 – உ ம்பர பிரேதச சைப   
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 10 
எண்ணிக்ைக – 10     எண்ணிக்ைக – 00 
 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்   : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மீ ேர   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : மாத்தைள மாவட்ட  எல்ைல, மினிப்ேப பிரேதச சைப 

எல்ைல 
893 - மீ ேர கிராம  அ வலர் பிாி
894 - ைககாவல கிராம  அ வலர் 
பிாி  
895 - கும் க்ெகால்ல கிராம  
அ வலர் பிாி   
896 – கரம்பெகட் ய கிராம  
அ வலர் பிாி  
897 - ஸ்ேஸஎல கிராம  அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக  : மினிப்ேப பிரேதச சைப எல்ைல, உடஇ க்க கிராம
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, க கல  கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு, ேமற்கு  எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : 
 

னமல்ெபெலஸ்ஸ, ெகரண் கல, ெகாேபானில்ல ஆகிய 
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், 
ெமத ம்பர பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : ெமத ம்பர, பன்வில பிரேதச சைப  எல்ைலகள், மாத்தைள  
மாவட்ட   எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்   : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : க கல   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கும் க்ெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 

மினிப்ேப பிரேதச சைப எல்ைல 
871 - ேபாபிட் ய கிராம  அ வலர் 
பிாி  
873 - உடகும் ர கிராம  அ வலர் 
பிாி  
874 – ப ெபால கிராம  அ வலர் 
பிாி  
880 - னமல்ெபெலஸ்ஸ கிராம  
அ வலர் பிாி  
881 - ம்பரகம கிராம  அ வலர் 
பிாி  
885 - க கல கிராம  அ வலர் பிாி  
886 - க கல்ஓய கிராம  அ வலர் 
பிாி  
887 - உடஇ க்க கிராம  அ வலர் 
பிாி

கிழக்ேக : மினிப்ேப பிரேதச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக : 
 

மினிப்ேப பிரேதச சைப எல்ைல, ஒயெதன்ன, 
தம்பகஹபிட் ய, ஆண் ெதனிய கிராம  அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக: பல்ேலெவல, ெகரண் கல, கும் க்ெகால்ல ஆகிய கிராம  
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்   : 03      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : தம்பகஹபிட் ய   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கரம்பெகட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 

கும் க்ெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 
னமல்ெபெலஸ்ஸ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 

மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்  

878 - பல்ேலெவல கிராம  அ வலர் 
பிாி  
879 - ெகரண் கல கிராம  அ வலர் 
பிாி   
882 - ஹங்ெவல்ல கிராம  அ வலர் 
பிாி  
883 - தம்பகஹபிட் ய கிராம  
அ வலர் பிாி  
884 - ஆண் ெதனிய கிராம  
அ வலர் பிாி  
888 - உடெவல கிராம  அ வலர் 
பிாி  
889 - கந்ேதகம கிராம  அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : 
 

னமல்ெபெலஸ்ஸ, ம்பரகம ஆகிய கிராம  அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், 
ேபாபிட் ய, ஒயெதன்ன ஆகிய கிராம  அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு  எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : 
 

தலகுேண, பல்ேலகந்த ஆகிய கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : பல்ேலகந்த, வதவலகந்த ஆகிய கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், 
ெகாெபானில்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்   : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஹுன்னஸ்கிாிய   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கரம்பெகட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 

ெகரண் கல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
கந்ேதகம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு, ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், உடெவல  கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  ெதற்கு எல்ைல, ஹங்ெவல்ல ஆகிய கிராம  
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்

843 - ஹுன்னஸ்கிாிய கிராம  
அ வலர் பிாி  
848 - நவனகல கிராம  அ வலர் 
பிாி  
890 - வதவலகந்த கிராம  அ வலர் 
பிாி  
891 - ெகாெபானில்ல கிராம  
அ வலர் பிாி  
892 - பல்ேலகந்த கிராம  அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

தலகுேண, ெகதரமட, கிாிகம்கும் ர, உட ம்பர, ஹல்யாய 
ஆகிய கிராம  அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக : 
 

கிாிபட் ய, ெதனபிட் ய, ேகெதன்ன கிழக்கு மற் ம் 
ேகெதன்ன ேமற்கு ஆகிய கிராம  அ வலர் பிாி களின் 

வடக்கு மற் ம் ேமற்கு  எல்ைலகள்
ேமற்ேக : ெமத ம்பர பிரேதச சைப எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்   : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : உ ம்பர   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ஹங்ெவல்ல, ஆண் ெதனிய ஆகிய கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், தம்பகஹபிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

845 - ஹல்யாய கிராம  அ வலர் 
பிாி  
846 - ெமதிாிய கிராம  அ வலர் 
பிாி  
847 - உட ம்பர கிராம  அ வலர் 
பிாி  
875 - தலகுேண கிராம  அ வலர் 
பிாி  
876 - ெகதரமட கிராம  அ வலர் 
பிாி  
877 - கிாிகம்கும் ர கிராம  அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

தம்பகஹபிட் ய கிராம  அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், ஒயெதன்ன, உடபிட்டவல 
ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு  எல்ைலகள்  

ெதற்ேக : 
 

கங்ெகாட, ெமதிவக்க ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ேமற்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், கரந்தெகால்ல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, கிாிபட் ய கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : நவனகல, பல்ேலகந்த ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின் 
கிழக்கு எல்ைலகள்  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்   : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெமதிவக்க   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ேபாபிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 

மினிப்ேப பிரேதச சைப  எல்ைல  
852 - ெமதிவக்க கிராம  அ வலர் 
பிாி  
854 -  ெகாடகும் ர கிராம  அ வலர் 
பிாி  
855 - கங்ெகாட கிராம  அ வலர் 
பிாி  
866 - உடபிட்டவல கிராம  அ வலர் 
பிாி  
870 - மஹெவல கிராம அ வலர் 
வட்டாரம் 
872 - ஒயெதன்ன கிராம அ வலர் 
வட்டாரம் 
 

கிழக்ேக : மினிப்ேப பிரேதச சைப எல்ைல  
ெதற்ேக : 
 

மினிப்ேப பிரேதச சைப  எல்ைல, ேதவஹந்திய கிழக்கு
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, பிட்டவல 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, பிட்டபல 
உடகம்ெமத்த கிராம  அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள், கலல்க வ, மி வன்க வ ஆகிய 
கிராம  அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ரம் க்ெவல்ல கிழக்கு, கரந்தெகால்ல, கிாிபட் ய ஆகிய
கிராம  அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், 
ெமதிாிய, உ ம்பர, கிாிகம்கும் ர, ெகதரமட, தலகுேண, 
தம்பகஹபிட் ய ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்   : 07     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ரம் க் ெவல்ல ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ஹுன்னஸ்கிாிய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு

எல்ைல, நவனகல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல, ஹல்யால மற் ம் ெமதிாிய ஆகிய கிராம  
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்

835 - ப ேனெதன்ன கிராம  
அ வலர் பிாி  
839 - கேனகல கிராம  அ வலர் 
பிாி  
840 - ெக ல்கம கிராம  அ வலர் 
பிாி  
844 - ெதனாபிட் ய கிராம  அ வலர் 
பிாி  
849 - ரம் க்ெவல்ல ேமற்கு  கிராம  
அ வலர் பிாி  
850 - ரம் க்ெவல்ல கிழக்கு கிராம  
அ வலர் பிாி  
851 - கிாிபட் ய கிராம  அ வலர் 
பிாி  
853 - கரந்தெகால்ல கிராம  அ வலர் 
பிாி

கிழக்ேக : 
 

ெமதிவக்க, மி வன்க வ, ம கல்ல ெதற்கு மற் ம்
கலாவல ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு  
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : 
 

பிட் ெகாட கிராம  அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
பம்பரெபத்த கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல  

ேமற்ேக : ெதவின்ேனகம, ேகெதன்ன ேமற்கு ஆகிய கிராம  
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், ேகெதன்ன 
கிழக்கு கிராம  அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு 
எல்ைலகள், ஹுன்னஸ்கிாிய கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்   : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பம்பரெபத்த  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ஹுன்னஸ்கிாிய, ெதனபிட் ய ஆகிய கிராம  அ வலர் 

பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள்  
834 - பிட் ெகாட கிராம  அ வலர் 
பிாி  
836 - பம்பரெபத்த கிழக்கு கிராம  
அ வலர் பிாி  
837 - பம்பரெபத்த ேமற்கு  கிராம  
அ வலர் பிாி  
838 - ெதவின்ேனகம கிராம  
அ வலர் பிாி  
841 - ேகெதன்ன ேமற்கு  கிராம  
அ வலர் பிாி  
842 - ேகெதன்ன கிழக்கு கிராம  
அ வலர் 

கிழக்ேக : 
 

ெக ல்கம, கேனகல ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின்
ேமற்கு  எல்ைலகள்,  ப ேனெதன்ன கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், கலவல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  எல்ைல 

ெதற்ேக : வெர யா மாவட்ட  எல்ைல 
ேமற்ேக : ெமத ம்பர பிரேதச சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்   : 09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ம கல்ல   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெமதிவக்க, ெகாடகும் ர கிராம அ வலர் பிாி களின் 

ெதற்கு எல்ைலகள்  
856 - மி வன்க வ கிராம  அ வலர் 
பிாி  
857 - கலல்க வ கிராம  அ வலர் 
பிாி  
858 - ம கல்ல உடகம்ெமத்த கிராம  
அ வலர் பிாி  
859 - ம கல்ல வடக்கு கிராம  
அ வலர் பிாி  
860 - ம கல்ல ெதற்கு கிராம  
அ வலர் பிாி  
861 - கலவல கிராம  அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : 
 

பிட்டவல உடகம்ெமத்த, ஹப் கந்த ேமற்கு, ேதவஹந்திய
ேமற்கு, ேதவஹந்திய கிழக்கு ஆகிய கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு  எல்ைலகள்         

ெதற்ேக : வெர யா மாவட்ட  எல்ைல  
 

ேமற்ேக : பிட் ெகாட, ப ேனெதன்ன, கேனகல, ெக ல்கம, 
ரம் க்ெவல்ல ேமற்கு, ரம் க்ெவல்ல கிழக்கு ஆகிய கிராம  
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்   : 10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேதவஹந்திய  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெகாடகும் ர, உடபிட்டவல ஆகிய கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
862 - ேதவஹந்திய ேமற்கு  வட்டாரம்
863 - ேதவஹந்திய கிழக்கு கிராம  
அ வலர் பிாி  
864 - ஹப் கந்த ேமற்கு  கிராம
அ வலர் பிாி  
865 - ஹப் கந்த கிழக்கு கிராம
அ வலர் பிாி  
867 - பிட்டவல  கிராம  அ வலர் 
பிாி  
868 - பிட்டவல உடகம்ெமத்த கிராம
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : 
 

மஹவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  எல்ைல, 
மினிப்ேப பிரேதச சைப  எல்ைல 

ெதற்ேக : வெர யா மாவட்ட  எல்ைல                                 
ேமற்ேக : கலவல, ம கல்ல ெதற்கு, ம கல்ல உடகம்ெமத்த, 

மினிவன்க வ ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின் 
கிழக்கு எல்ைலகள், கலல்க வ கிராம அ வலர் பிாிவின்  
ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு  எல்ைலகள் 

 
9-108/61 
 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 
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அட்டவைண 

 
இல. 04 - கண்  மாவட்டம் 
இல. 13 – மினிப்ேப பிரேதச சைப   
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின் பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 13 
எண்ணிக்ைக – 13     எண்ணிக்ைக – 00 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்   : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : உடத்தவ   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : உட ம்பர பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் மாத்தைள

மாவட்ட எல்ைல 
898 - கல ன கிராம அ வலர் 
பிாி  
899 - உடகல்ெதெபாக்க கிராம 
அ வலர் பிாி  
900 - ன்ெகால்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  
901- பல்ேலகல்ெதெபாக்க கிராம 
அ வலர் பிாி  
911 - உடத்தவ வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
912 - உடத்தவ கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : 
 

ெதாட் ல்லகஸ்எல்ல, தெஹமிகம, ஹிம் ட் வ, 
தம்பகஹெவல, உடெவல மற் ம் அம்பெகால்ல ஆகிய 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்          

ெதற்ேக : 
 

தம்ேபபிட் ய, ெவல்கஹவா ய ஆகிய கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு  எல்ைல மற் ம் உ ம்பர பிரேதச 
சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : உட ம்பர பிரேதச சைப எல்ைல 

 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்   : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஹிம் ட் வ   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெதாட் ல்லகஸ்எல்ல மற் ம் ேவெவேர ஆகிய கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்   
902 - தம்பகஹெவல கிராம அ வலர் 
பிாி  
903 - ஹிம் ட் வ கிராம அ வலர் 
பிாி  
905 - தெஹமிகம கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

கிந்திெகாட வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல மற் ம் உடெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்    

ெதற்ேக : 
 

உடெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள், உடத்தவ வடக்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : உடத்தவ வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், பல்ேலகல்ெதெபாக்க கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல மற் ம் ன்ெகால்ல 
கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைல  

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெகாெலான்ெகாட   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : மாத்தைள மாவட்ட எல்ைல 904 - ெதாட் ல்லகஸ்எல்ல கிராம 

அ வலர் பிாி  
906 - ப ெகால்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  
907 - ேவெவேர கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : ப ைள மாவட்ட எல்ைல 
ெதற்ேக : 
 

கிந்திெகாட ெதற்கு, கிந்திெகாட வடக்கு மற் ம்
தெஹமிகம ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள்   

ேமற்ேக : ன்ெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  எல்ைல
மற் ம்  மாத்தைள மாவட்ட எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்   : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : உடெவல   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ஹிம் ட் வ, தெஹமிகம ஆகிய கிராம அ வலர் 

பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம்  ேவெவேர கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

908 - கிந்திெகாட வடக்கு கிராம 
அ வலர்   வட்டாரம் 
909 - கிந்திெகாட ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
910 - உடெவல கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : ப ைள மாவட்ட எல்ைல 
ெதற்ேக : 
 

ப ைள மாவட்ட எல்ைல, உல்ெபாத்தகம கிராம
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்,  
அம்பெகால்ல மற் ம் உடத்தவ ஆகிய கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்   

ேமற்ேக : உடத்தவ வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல, தம்பகஹெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், ஹிம் ட் வ மற் ம் 
தெஹமிகம  ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள்   

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : உல்பத்தகம  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : உடெவல மற் ம் கிந்திெகாட ெதற்கு ஆகிய கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
913 - அம்பெகால்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  
914 - உல்பத்தகம கிராம அ வலர் 
பிாி  
915 - தம்ேபபிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி  
921 - அட்ேடஎல கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

கிந்திெகாட ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு
எல்ைல, ப ைள மாவட்ட எல்ைல, ெவல்கால  கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு  மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : 
 

ெவல்கால கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
மஹகலஹின்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைலகள், மஹயாய ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு  எல்ைல, மஹயாய வடக்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு, வடக்கு மற் ம் ேமற்கு  எல்ைலகள், 
மஹயாய ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  
எல்ைல  மற் ம் ெவல்கஹவா ய கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ெவல்கஹவா ய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல மற் ம் உடத்தவ கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைலகள்   

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மஹயாய   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : உடத்தவ, தம்ேபபிட் ய மற் ம் உல்பத்தகம ஆகிய

கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், 
அட்ேடஎல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு, ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், உல்பத்லம கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு  எல்ைல மற் ம் ப ைள மாவட்ட 
எல்ைல 

916 - மஹயாய வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
917 - மஹயாய ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
918 - ெவல்கஹவா ய கிராம 
அ வலர் பிாி  
922 - மஹகலஹின்ன கிராம 
அ வலர் பிாி  
923 - ெவல்கால கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : 
 

ப ைள மாவட்ட எல்ைல, ஹசலக்க கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : 
 

ஹசலக்க கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
மற் ம் கீனெபெலஸ்ஸ, ேதாரபிட் ய  ஆகிய கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : உ ம்பர பிரேதச சைப எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேதாரபிட் ய   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெவல்கஹவா ய, மஹயாய ெதற்கு மற் ம்

மஹகலஹின்ன ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ெதற்கு  எல்ைலகள்,  ெவல்கால கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு  எல்ைலகள் 

919 - ேதாரபிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி  
920 - கீணெபெலஸ்ஸ கிராம 
அ வலர் பிாி  
924 - ஹசலக்க கிராம அ வலர் 
பிாி  
 
 
 

கிழக்ேக : ப ைள மாவட்ட எல்ைல 
ெதற்ேக : 
 

பல்ேலவத்த,  ஹசலக்க நகரம் ஆகிய கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், மஹஅஸ்ெஸத் ம 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு 
எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : ரத்னஎல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல  
மற் ம் உ ம்பர பிரேதச சைப எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கு ெபாத்த   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : உ ம்பர பிரேதச சைப எல்ைல, ேதாரபிட் ய, 

கீணெபெலஸ்ஸ, ஹசலக்க ஆகிய கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு  எல்ைலகள்   

925 - மஹஅஸ்ெஸத் ம கிராம 
அ வலர் பிாி  
926 - ரத்னஎல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  
927 - கு ெபாத்த கிராம அ வலர்   
வட்டாரம்  
928 - ஹசலக்க நகரம் கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

பல்ேலவத்த, வராெகால்ல, ேவரகம மற் ம்
லத்ெவல்கந் ர ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின் 

ேமற்கு எல்ைலகள்  
ெதற்ேக : 
 

லத்ெவல்கந் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல மற் ம்  உ ம்பர பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : உ ம்பர பிரேதச சைப எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பல்ேலவத்த  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ஹசலக்க கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  எல்ைல

மற் ம் ப ைள மாவட்ட எல்ைல 
929 - வராெகால்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  
930 - பல்ேலவத்த கிராம அ வலர்  
931 - ேவரகம கிராம அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக : ப ைள மாவட்ட எல்ைல  
ெதற்ேக : லத்ெவல்கந் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு

எல்ைல 
 

ேமற்ேக : கு ெபாத்த, ஹசலக்க நகரம் ஆகிய கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்   
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெமாரயாய   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ேவரகம கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு எல்ைல 932 - லத்ெவல்கந் ர கிராம 

அ வலர் பிாி  
933 - ேவரகன்ெதாட்ட கிராம 
அ வலர் பிாி  
934 - ெமாரயாய கிராம அ வலர் 
பிாி   

கிழக்ேக : ப ைள மாவட்ட எல்ைல மற் ம் திய ல  கிராம
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக : 
 

மடலாெகட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், உட ம்பர பிரேதச சைப 
எல்ைல 

ேமற்ேக : உட ம்பர பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் கு ெபாத்த
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஹந்தகனாவ   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெமாரயாய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம்

ெதற்கு எல்ைலகள்  
935 - மடலாெகட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி  
936 - திய ல கிராம அ வலர் பிாி  
937 - ஹந்தகனாவ கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : ப ைள மாவட்ட எல்ைல 
ெதற்ேக : 
 

பட் ல்ல, ெகாெலான்யாய மற் ம் ெபமிய  ஆகிய
கிராம அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள்   

ேமற்ேக : உட ம்பர பிரேதச சைப எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 12      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : அம்பகஹெபெலஸ்ஸ   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : மடலாெகட் ய மற் ம் ஹந்தகனாவ ஆகிய  கிராம

அ வலர்  பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
938 - பட் ல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி   
939 - உடயாகல கிராம அ வலர் 
பிாி  
940 - அசேமாதகம்யாய கிராம 
அ வலர் பிாி  
941 - அம்பகஹெபெலஸ்ஸ கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : ப ைள மாவட்ட எல்ைல  
ெதற்ேக : 
 

த்ெதட் ெதன்ன மற் ம் மினிப்ேப ஆகிய கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், 
ெகாெலான்யாய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  
எல்ைல 

ேமற்ேக : ெகாெலான்யாய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 13      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மினிப்ேப   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : உ ம்பர பிரேதச சைப எல்ைல , மடலாெகட் ய

கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு எல்ைல, பட் ல்ல 
கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

942 - த்ெதட் ெதன்ன கிராம 
அ வலர் பிாி  
943 - மினிப்ேப கிராம அ வலர் 
பிாி  
944 - ெகாெலான்யாய கிராம 
அ வலர் பிாி  
945 - ெபமிய கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : உதயகல, அசேமாதகம்யாய ஆகிய கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு  எல்ைலகள், 
அம்பகஹெபெலஸ்ஸ கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு 
எல்ைல மற் ம் ப ைள மாவட்ட எல்ைல 

ெதற்ேக : ப ைள மற் ம் வெர யா மாவட்ட எல்ைல
ேமற்ேக : உ ம்பர பிரேதச சைப எல்ைல 
9-108/62 
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உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 

 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின்  ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  – 01, 
2015, ஓகத்  12. 

 

அட்டவைண 

 
இல. 04 - கண்  மாவட்டம் 
இல. 14 – ெமத ம்பர பிரேதச சைப   
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின் பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 19 
எண்ணிக்ைக – 19     எண்ணிக்ைக – 00 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கலபடவத்த   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : பன்வில பிரேதச சைப எல்ைல 742 - னிஸ்கல கிராம அ வலர்

பிாி  
743 - கலபடவத்த கிராம அ வலர்
பிாி   
744 - நாெகால்ல கிராம அ வலர்
பிாி   
745 - எல் யத்த கிராம அ வலர்
பிாி  
746 - கல்ெகாட் வ கிராம அ வலர்
பிாி   
747 - ேவரபிட் ய கிராம அ வலர்
பிாி  
749 - லத்வத்த கிராம அ வலர் பிாி

கிழக்ேக : ேகானவல, ெகாட்டகங்க மற் ம் டக்வாாிய ஆகிய கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக : 
 

ேபாெபபில, ரந்திெவல, ேவரெதன்ன, ன்ஹின்ன
மற் ம் மாென வ ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : குண்டசாைல மற் ம் பன்வில பிரேதச சைப எல்ைலகள்
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ரங்கல   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : னிஸ்கல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல

மற் ம் பன்வில, உட ம்பர பிரேதச சைப எல்ைலகள் 
740 - ேகானவல கிராம அ வலர் 
பிாி   
741 - ெகாட்டகங்க கிராம அ வலர் 
பிாி   
790 - ரங்கல அ த்வத்த கிராம 
அ வலர் பிாி   
791 - ரங்கல கிராம அ வலர் பிாி   
792 - டக்வாாிய கிராம அ வலர் 
பிாி   
793 - தங்கப் வ கிராம அ வலர் 
பிாி   
794 - ெபரண்ேடல் கிராம அ வலர் 
பிாி   
795 - பர்ன்சயிட் கிராம அ வலர் 
பிாி   

கிழக்ேக : உட ம்பர பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ஹக்மன கிராம
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : 
 

ஹீல்ஓய, கட் ெகாட, ெபாத்தல்ெகாட, ெவௗந்தராட
மற் ம் மக்குல்ெதனிய ஆகிய கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : மக்குல்ெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
ேபாெபபில, லத்வத்த கிராம அ வலர் பிாி களின் 
கிழக்கு எல்ைலகள்,  னிஸ்கல  கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு , கிழக்கு எல்ைலகள், பன்வில பிரேதச 
சைப எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேரட் யகம   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : பர்ன்சயிட் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,

ெபரண்ேடல் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு, ெதற்கு 
எல்ைலகள்  மற் ம் உட ம்பர பிரேதச சைப எல்ைல 

800 - ஹக்மன கிராம அ வலர் பிாி
801 - ேரட் யகம கிராம அ வலர் 
பிாி   
802 - கந்ேதகும் ர கிராம அ வலர் 
பிாி   
804 - ஹாத்தியல்ெவல கிராம 
அ வலர் பிாி   
805 - நமதகல கிராம அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக : உட ம்பர பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் மாங்ெகாட
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு, ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : 
 

மாங்ெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு, ேமற்கு
எல்ைலகள், ேபா ேர, ெமதமஹ வர ஆகிய கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
ெமட் ெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு, வடக்கு 
எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : ெதார யத்த ெதற்கு, கிாிபத்தலாவ, கு ெகாெஹாகம
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்,  
ஹீல்ஓய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு, கிழக்கு 
எல்ைலகள்  மற் ம் பர்ன்சயிட்  கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல   

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெபாத்தல்ெகாட   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : மக்குல்ெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு, கிழக்கு

எல்ைலகள், டக்வாாிய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல, ரங்கல மற் ம் பர்ன்சயிட் ஆகிய கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்

783 - ெகாட ன்ன கிராம அ வலர் 
பிாி   
787 - ெபாத்தல்ெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி   
788 - ெவௗந்தராட கிராம அ வலர் 
பிாி   
789 - கட் ெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி  
796 - ஹீல்ஓய கிராம அ வலர் பிாி  
797 - கு ெகாெஹாகம கிராம 
அ வலர் பிாி  
798 - கிாிபத்தலாவ கிராம அ வலர் 
பிாி   

கிழக்ேக : ஹக்மன, ாிட் யாகம மற் ம் கந்ேதகும் ர ஆகிய கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு  எல்ைலகள்

ெதற்ேக : ெதார யத்த ெதற்கு மற் ம் ேவகல்ல ஆகிய கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : மஹரெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு, கிழக்கு
எல்ைலகள், நில்கல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், ெமெதனியாவக்க கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல மற் ம் எம்பலகம 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மக்குல்ெதனிய  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கிட்டவ வரதிெவல, ரந்திெவல மற் ம் லத்வத்த ஆகிய

கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்,  
டக்வாாிய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

779 - உடபாேக கிராம அ வலர் 
பிாி   
780 - வரதிெவல கிராம அ வலர் 
பிாி   
781 - ேபாெபபில கிராம அ வலர் 
பிாி   
782 - மக்குல்ெதனிய கிராம அ வலர் 
பிாி   

கிழக்ேக : டக்வாாிய மற் ம் ெவௗந்தராட ஆகிய கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  ேமற்கு எல்ைலகள்   

ெதற்ேக : 
 

ெகாட ன்ன, எம்பலகம மற் ம் அ பிட் ய ஆகிய
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்   

ேமற்ேக : ட் ஹப் வ மற் ம் ெவ ெகட் ய ஆகிய கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், கிட்டவ 
வரதிெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ன்ஹின்ன   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ேவரபிட் ய மற் ம் லத்வத்த ஆகிய கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
748 - ேவரெதன்ன கிராம அ வலர் 
பிாி   
750 - ன்ஹின்ன கிராம அ வலர் 
பிாி   
751 - மாென வ கிராம அ வலர் 
பிாி   
752 - கிட்டவ வரதிெவல கிராம 
அ வலர் பிாி   
753 - ரந்திெவல கிராம அ வலர் 
பிாி   

கிழக்ேக : ேபாெபபில கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  
ெதற்ேக : 
 

வரதிெவல, ெவ ெகட் ய மற் ம் கிட்டவ ஆகிய கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்   

ேமற்ேக : கிட்டவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல , 
குண்டசாைல பிரேதச சைப எல்ைல, ேவரபிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ட் ஹப் வ   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : மாென வ மற் ம் கிட்டவ வரதிெவல ஆகிய கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்   
754 - ெவ ெகட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி   
755 – ட் ஹப் வ கிராம அ வலர் 
பிாி   
756 - கிட்டவ கிராம அ வலர் பிாி   
757 -அம்பலகல கிராம அ வலர் 
பிாி   
758 - வட்டபான கிராம அ வலர் 
பிாி   
759 - ேகபத்தன கிராம அ வலர் 
பிாி   

கிழக்ேக : வரதிெவல, உடபாேக மற் ம் அ பிட் ய ஆகிய கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்   

ெதற்ேக : 
 

சிாிதிகன, கந்ேதகம மற் ம் மடெபால ஆகிய கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், கங்கசிாிகம 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு 
எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : குண்டசாைல பிரேதச சைப எல்ைல

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கரல் யத்த   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : வட்டபான மற் ம் ேகபத்தன ஆகிய கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்  
760 - கங்கசிாிகம கிராம அ வலர் 
பிாி   
761 - மடெபால கிராம அ வலர் 
பிாி   
762 - கரல் யத்த கிராம அ வலர் 
பிாி   

கிழக்ேக : கந்ேதகம மற் ம் வில்அ ன  ஆகிய கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்   

ெதற்ேக : அம்பகஹலந்த  கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு
எல்ைல    

ேமற்ேக: குண்டசாைல பிரேதச சைப எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : சிாிதிகன  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ேகபத்தன கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,

ட் ஹப் வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு, கிழக்கு 
எல்ைலகள்,  அ பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல 

763 - கந்ேதகம கிராம அ வலர் 
பிாி   
764 - வில்அ ன கிராம அ வலர் 
பிாி   
774 – சிாிதிங்கன கிராம அ வலர் 
பிாி   
 

கிழக்ேக : பல்ேலபாேக, உ ஸ்பத் வ கிராம அ வலர் பிாி களின்
ேமற்கு எல்ைலகள்   

ெதற்ேக : 
 

ரந்ெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு, கிழக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், ெவேவகம கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல   

ேமற்ேக : அம்பகஹலந்த, கரல் யத்த மற் ம் மடெபால ஆகிய
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்   

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : அ பிட் ய   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : உடபாேக கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு, கிழக்கு

எல்ைலகள்  மற் ம் மக்குல்ெதனிய  கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  ெதற்கு எல்ைல  

776 - கப்ெபல கிராம அ வலர் பிாி
777 - எம்பலகம கிராம அ வலர் 
பிாி   
778 - அ பிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி   
784 - ெமெதனியாவக்க கிராம 
அ வலர் பிாி  
786 - நில்கல கிராம அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக : 
 

ெகாட ன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள், ெபாத்தல்ெகாட மற் ம் 
கு ெகாெஹாகம ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ேமற்கு எல்ைலகள்    

ெதற்ேக : 
 

மஹரெவல, ரங் ல்ல மற் ம் உ ஸ்பத் வ ஆகிய கிராம
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், பல்ேலபாேக 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு 
எல்ைலகள்   

ேமற்ேக :  சிாிதிகன கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம்
வடக்கு எல்ைலகள், ட் ஹப் வ கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : உ ஸ்பத் வ   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : சிாிதிகன கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள், அ பிட் ய, கம்ெபல மற் ம்  
ெமெதனியாவக ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ெதற்கு எல்ைலகள், நில்கல  கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்  

772 - ரங் ல்ல கிராம அ வலர் பிாி
773 - உ ஸ்பத் வ கிராம அ வலர் 
பிாி   
775 - பல்ேலபாேக கிராம அ வலர் 
பிாி   
785 – மஹரெவல கிராம அ வலர் 
பிாி   
 
 
 

கிழக்ேக : 
 

கு ெகாெஹாகம மற் ம் கிாிபத்தலாவ கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், ேவகல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக : 
 

ேவகல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு
எல்ைலகள், மீகஹம த்த மற் ம் ரம் க்ெவல்ல ெதற்கு 
ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்   

ேமற்ேக : ரம் க்ெவல்ல ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல, ரந்ெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல மற் ம் சிாிதிகன கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்   
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 12      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ரம் க்வல்ல   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கந்ேதகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு, கிழக்கு 

எல்ைலகள் மற் ம் சிாிதிங்கன கிராம அ வலர் பிாிவின்  
ேமற்கு,ெதற்கு எல்ைலகள்  

765 - ரந்ெதனிய கிராம அ வலர் 
பிாி   
766 - உடெவல கிராம அ வலர் 
பிாி   
767 - ெவல்ேலெதாட்ட கிராம 
அ வலர் பிாி   
768 - ரம் க்ெவல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி   
 

கிழக்ேக : உ ஸ்பத் வ கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு, ெதற்கு
எல்ைலகள் மற் ம் ரம் க்ெவல்ல ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : 
 

ரம் க்ெவல்ல ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல, நித் ேலமட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல   

ேமற்ேக : ெவேவகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
வில ன  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள்.  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 13      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஹிஜ்ரா ர  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : குண்டசாைல பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் மடெபால,

கரல் யத்த ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள்   

831 - கல்அம்பலம கிராம அ வலர் 
பிாி   
832 - ஹிஜ்ரா ர கிராம அ வலர் 
பிாி   
833 - அம்பகஹலந்த கிராம அ வலர் 
பிாி  
  

கிழக்ேக : 
 

வில்அ ன கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல
மற் ம் ெவேவகம, எல்ேலெபால ஆகிய கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்   

ெதற்ேக : 
 

எல்ேலெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு, ேமற்கு
எல்ைலகள், மாேபாியெதன்ன  கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல மற் ம் குண்டசாைல பிரேதச சைப 
எல்ைல 

ேமற்ேக : குண்டசாைல பிரேதச சைப எல்ைல
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 14      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெசனரத்ெவல   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ஹிஜ்ரா ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 

அம்பகஹலந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு, கிழக்கு 
எல்ைலகள், மற் ம் வில ன கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல   

826 - நித் ேலமட கிராம அ வலர் 
பிாி  
827 - மாேபாியெதன்ன கிராம 
அ வலர் பிாி   
828 - ெசனரத்ெவல கிராம அ வலர் 
பிாி   
829 - ெவேவகம கிராம அ வலர் 
பிாி  
830 - எல்ேலெபால கிராம அ வலர் 
பிாி   
 

கிழக்ேக : 
 

ெவல்ேலெதாட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு, 
ெதற்கு எல்ைலகள், ரம் க்ெவல்ல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல மற் ம் ரம் க்ெவல்ல ெதற்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : விக்ேடாாியா கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல   
ேமற்ேக : குண்டசாைல பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் கல்அம்பலம

கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு, கிழக்கு எல்ைலகள்  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 15      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேவகல   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : உ ஸ்பத் வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல, ரங் ல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு, 
ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், மஹரெவல, 
கிாிபத்தலவ ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

769 - ரம் க்ெவல்ல ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   
770 - மீகஹம த்த கிராம அ வலர் 
பிாி   
771 - ேவகல கிராம அ வலர் பிாி  
799 - ெதார யத்த  ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
  

கிழக்ேக : 
 

கந்ெதகும் ர, ெமட் ெதனிய, ெமதமஹ வர மற் ம் 
உடெதன்ன ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள்   

ெதற்ேக : 
 

ெமாரகஹ ல்ல, மஹெதார யத்த மற் ம் விக்ேடாாியா
ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்   

ேமற்ேக : நித் ெலமட, ரம் க்ெவல்ல, உடெவல மற் ம் ரந்ெதனிய
ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள்   

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 16      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெமதமஹ வர   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கந்ேதகும் ர மற் ம்  ஹாத்தியல்ெவல ஆகிய கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்    
803 - ெமட் ெதனிய கிராம அ வலர் 
பிாி   
809 - ேபா ேர கிராம அ வலர் 
பிாி   
810 - ெமதமஹ வர கிராம அ வலர் 
பிாி   
811 - உடெதன்ன கிராம அ வலர் 
பிாி   
812 -ெமாரகஹ ல கிராம அ வலர் 
பிாி   

கிழக்ேக : நமதகல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு, ெதற்கு
எல்ைலகள்,  மாங்ெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல, ரஜகல  கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல 
மற் ம்  வத் யத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு, 
ேமற்கு  எல்ைலகள்  

ெதற்ேக : 
 

வத் யத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்
ேமற்கு  எல்ைலகள், மஹெதார யத்த கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல  
 

ேமற்ேக : ேவகல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல,
ெதார யத்த ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்   

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 17      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ரம் க்ெபாத்த   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ஹாத்தியல்ெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு

எல்ைல   மற் ம் உட ம்பர பிரேதச சைப எல்ைல 
806 – மாங்ெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி   
807 - ரம் க்ெபாத்த கிராம அ வலர் 
பிாி   
808 - ரஜகல கிராம அ வலர் பிாி   
813 - வத் யத்த கிராம அ வலர் 
பிாி   

கிழக்ேக : உட ம்பர பிரேதச சைப எல்ைல   

ெதற்ேக : 
 

உட ம்பர பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் மீாியெகால்ல, 
அம்பாேல, வக்கஹதிெவல மற் ம் மஹெதார யத்த  
ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்   

ேமற்ேக : ெமாரகஹ ல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,  
ேபா ேர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு, கிழக்கு 
எல்ைலகள் மற் ம் நமதகல ஆகிய கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல   
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 18      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : அம்பாேல   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : மாேபாியெதன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல, நித் ேலமட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு, 
கிழக்கு எல்ைலகள்,  ரம் க்ெவல்ல ெதற்கு, மீகஹம த்த, 
ேவகல கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், 
ெமாரகஹ ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு, ெதற்கு  
எல்ைலகள்,  வத் யத்த மற் ம் ரஜகல ஆகிய கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்   

814 - மஹெதார யத்த கிராம 
அ வலர் பிாி   
815 - அம்பாேல கிராம அ வலர் 
பிாி   
816 - மீாியெகால்ல கிராம அ வலர் 
பிாி   
817 - வக்கஹதிெவல கிராம 
அ வலர் பிாி   
818 - பம்பரகஹெதனிய கிராம 
அ வலர் பிாி   
825 - விக்ேடாாியா கிராம அ வலர் 
பிாி   

கிழக்ேக : உட ம்பர பிரேதச சைபஎல்ைல 

ெதற்ேக : 
 

மீகஹலந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
சந்தசிாி வில கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு, 
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், ெதன்னலந்த கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல    

ேமற்ேக : வெர யா மாவட்ட எல்ைல மற் ம் குண்டசாைல
பிரேதச சைப எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 19      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : சந்தசிாி வில   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : மஹெதார யத்த, வக்கஹதிெவல மற் ம் அம்பாேல

ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், 
பம்பரகஹெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
மற் ம்  ெதற்கு எல்ைலகள்    

819 - சந்தசிாி வில கிராம 
அ வலர் பிாி   
820 - ெதன்னலந்த கிராம அ வலர் 
பிாி   
821 - மீகஹலந்த கிராம அ வலர் 
பிாி   
822 - ெவலபஹல கிராம அ வலர் 
பிாி   
823 - ெமதகம்ெமத்த கிராம அ வலர் 
பிாி   
824 – உடகம்ெமத்த கிராம அ வலர் 
பிாி   

கிழக்ேக : உட ம்பர பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக : வெர யா மாவட்ட எல்ைல 

ேமற்ேக : வெர யா மாவட்ட எல்ைல 

 

9-108/63 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின்  ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  – 01, 
2015, ஓகத்  12. 
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    அட்டவைண 
 
 

இல. 04 - கண்  மாவட்டம் 
இல. 15 – குண்டசாைல பிரேதச சைப   
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின் பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 25 
எண்ணிக்ைக – 19      எண்ணிக்ைக – 03 

 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கல்பிஹில்ல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : பன்வில பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ஹப்பாவ

கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு எல்ைல 
646 - கல்பிஹில்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  
648 -  மக்கானிகம கிராம அ வலர் 
பிாி  
649 - அலவத் கிாிகம கிராம 
அ வலர் பிாி   
670 - பல்ேலகம கிராம அ வலர் 
பிாி  
671 - வாவின்ன கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : கந்ேதகும் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல

ெதற்ேக : இஹல ேகானகம, உடகம வடக்கு, மஹரெதன்ன ேமற்கு
ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள் 
மற் ம் பாத்த ம்பர பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : பாத்த ம்பர பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் பன்வில
பிரேதச சைப எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : நாரம்பனாவ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : பன்வில பிரேதச சைப எல்ைல  647 - ஹப்பாவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
722- கு அம்ேப ன கிராம 
அ வலர் பிாி   
723- நாரம்பனாவ கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
724 - கந்ேதகும் ர கிராம அ வலர் 
பிாி    
725- நாரம்பனாவ ேமற்கு  கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ெமத ம்பர பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக : ம ேவகம, ேவபத்தன, ெகட் யாம த்த, 

ெதல்கஸ்லந்த மற் ம் இஹல ேகானாகம ஆகிய கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : அலவத் கிாிகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், கல்பிஹில்ல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 03      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேகானவல கும் க்கந் ர   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கு அம்ேப ன கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல மற் ம் ெமத ம்பர பிரேதச சைப எல்ைல
716 - கும் க்கந் ர வடக்கு கிராம
அ வலர் பிாி  
717 - கும் க்கந் ர ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
718 - ேகானவல வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
719 - ேகானாவல ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
720 - ம ேவகம கிராம அ வலர் 
பிாி  
721- ேவபத்தன கிராம அ வலர் 
பிாி

கிழக்ேக : ெமத ம்பர பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக : 
 

ெமத ம்பர பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ரஜெவல்ல
வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
அஹஸ்ெபாக்குன வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்

ேமற்ேக : ெத வலெதன்ன மற் ம் ெகட் யம த்த ஆகிய
கிராம அ வலர் பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெத வலெதன்ன    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : இஹல ேகானாகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், கந்ேதகும் ர, நாரம்பனாவ 
கிழக்கு ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின்  ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

708 - ெதல்கஸ்லந்த கிராம அ வலர் 
பிாி  
709 - ெகட் யம த்த கிராம 
அ வலர் பிாி  
710 - ெத வலெதன்ன கிராம 
அ வலர் பிாி  
711 - ஹீபிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : கு அம்ேப ன, ேவபத்தன, ம ேவகம, ேகானாவல
வடக்கு மற் ம் ேகானாவல ெதற்கு ஆகிய கிராம 
அ வலர் பிாி களின்  ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : 
 

அஹஸ்ெபாக்குன வடக்கு, மல்பான, கல்அ ன ஆகிய
கிராம அ வலர் பிாி களின்   வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : மஹரெதன்ன கிழக்கு, உடகம ெதற்கு மற் ம் இஹல
ேகானாகம ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின்  கிழக்கு 
எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : உடகம     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : பல்ேலகம, வாவின்ன, மக்கானிகம மற் ம்

அலவத் கிாிகம ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின்  
ெதற்கு எல்ைலகள் 

672 - உடகம வடக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  
673 - உடகம ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  
674 - மஹரெதன்ன கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி    
675 - மஹரெதன்ன ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   
676 - இஹல ேகானாகம கிராம 
அ வலர் பிாி    

கிழக்ேக : 
 

கந்ேதகும் ர, ெதல்கஸ்லந்த, ெத வலெதன்ன மற் ம்
ஹீபிட் ய ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின்  ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : 
 

கல்அ ன, ெமனிக்ஹின்ன மற் ம் ஹுாீக வ ேமற்கு
ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ஹுாீக வ ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு
எல்ைல மற் ம் பாத்த ம்பர பிரேதச சைப எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஹுாிக வ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : பாத்த ம்பர பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் மஹரெதன்ன

ேமற்கு மற் ம் மஹரெதன்ன கிழக்கு  ஆகிய கிராம 
அ வலர் பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள் 

677 - ஹுாீக வ ேமற்கு கிராம
அ வலர் பிாி  
678 - ஹுாீக வ வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
679 - ஹுாீக வ ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
680 - ஹுாீக வ கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : ெமனிக்ஹின்ன மற் ம் ஹுாீக வ ம ேக ஆகிய கிராம
அ வலர் பிாி களின்  ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : 
 

நித் ேலெதன்ன, ெதாடம்ெகால்ல மற் ம் ஹத்த ன
ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ஹத்த ன கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
மற் ம் பாத்த ம்பர பிரேதச சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெமணிக்கின்ன     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ஹுாீக வ ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 

எல்ைல, மஹரெதன்ன கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைல, ஹீபிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

700 - ெகங்கல்ல கிராம அ வலர்
பிாிவின் ஒ  பகுதி (ெநகித்திகும் ர 
கிராமத்ைத உள்ளடக்கிய பகுதி) 
704 - ஹுாீக வ ம ேக கிராம 
அ வலர் பிாி  

 
705 - ெமனிக்ஹின்ன  கிராம 
அ வலர் பிாி  
713 - கல்அ ன கிராம அ வலர் 
பிாி  
  

கிழக்ேக : மல்பான மற் ம் அஹஸ்ெபாக்குன ெதற்கு ஆகிய கிராம
அ வலர் பிாி களின்  ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : 
 

இஹலெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,
ெகங்கல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெநக்கித்திகும் ர 
கிராமத்தின் ெதற்கு எல்ைல மற் ம் நித் ேலெதன்ன 
கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : ஹுாீக வ கிழக்கு, ஹுாீக வ ெதற்கு, ஹுாீக வ
வடக்கு மற் ம் ஹுாீக வ ேமற்கு ஆகிய கிராம 
அ வலர் பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மல்பான     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ஹீபிட் ய மற் ம் ெத வலெதன்ன  ஆகிய கிராம

அ வலர் பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள்  
712 - மல்பான கிராம அ வலர் பிாி
714- அஹஸ்ெபாக்குன வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
715- அஹஸ்ெபாக்குன ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக : ேகானவல வடக்கு மற் ம் ேகானவல ெதற்கு ஆகிய
கிராம அ வலர் பிாி களின்  ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக : ரஜெவல்ல வடக்கு, திய ல மற் ம் இஹலெவல ஆகிய
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : இஹலெவல மற் ம் கல்அ ன ஆகிய கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள்  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ரஜெவல்ல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : இஹலெவல, அஹஸ்ெபாக்குன ெதற்கு, 

அஹஸ்ெபாக்குன வடக்கு, ேகானாவல ெதற்கு மற் ம் 
கும் க்கந் ர வடக்கு ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ெதற்கு எல்ைலகள், ெமத ம்பர பிரேதச சைப எல்ைல 

696 - ரஜெவல்ல வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
697 - ரஜெவல்ல ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
703 - திய ல கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : ெமத ம்பர பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக : வெர யா  மாவட்ட எல்ைல மற் ம்

அ த்பல்ேலெகேல, விஜயஸ்ரீகம மற் ம் 
அம்பெகாட்ேடவத்த ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின்  
வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : பலெகால்ல கிழக்கு, அஸ்வலபிட் ய மற் ம் இஹலெவல
ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
 
 
 
 
 



400A            I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21 
gFjp  I : njhFjp (I) - ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; FbauR tu;j;jkhdg; gj;;jpupif - mjp tpNr\khdJ - 2015.08.21 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : விஜயஸ்ரீகம     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : திய ல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 

ரஜெவல்ல வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல, ரஜெவல்ல ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைலகள் 

693 - விஜயஸ்ரீகம கிராம அ வலர் 
பிாி  
694 - அ த்பல்ேலெகேல கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : வெர யா  மாவட்ட எல்ைல 
ெதற்ேக : பாத்தேஹவாெஹட்ட பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக : அம்பெகாட்ேடவத்த மற் ம் திய ல ஆகிய கிராம

அ வலர் பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள் 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 11      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : அம்பெகாட்ேட    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : பலெகால்ல கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 

எல்ைல மற் ம் திய ல கிராம அ வலர் பிாிவின்  
ெதற்கு எல்ைல 

695 - அம்பெகாட்ேடவத்த கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : விஜயஸ்ரீகம கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல
ெதற்ேக : 
 

பாத்தேஹவாெஹட்ட பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்
கண்  கடவத் சத்தர மற் ம் கங்கவட்ட ேகாரைள பிரேதச 
சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : கண்  கடவத் சத்தர மற் ம் கங்கவட்ட ேகாரைள  
பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் பலெகால்ல கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 12      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பலெகால்ல ெகன்கல்ல    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ஹூாிக வ ம ேக கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல, ெகங்கல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெநக்கித்திகும் ர கிராமத்தின் ெதற்கு எல்ைல, கல்அ ன 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
மற் ம் அஹஸ்ெபாக்குன ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்  

698 - பலெகால்ல கிழக்கு கிராம
அ வலர் பிாி  
699 - பலெகால்ல ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
700 - ெகங்கல்ல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ஒ  பகுதி (ெநக்கித்திகும் ர 
கிராமம் தவிர்ந்த மீதிப் பகுதி) 
701 - இஹலெவல கிராம அ வலர் 
பிாி  
702 - அஸ்வலபிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக : திய ல, அம்பெகாட்ேடவத்த ஆகிய கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  ேமற்கு எல்ைலகள்   

ெதற்ேக : கண்  கடவத் சத்தர மற் ம் கங்கவட்ட ேகாரைள
பிரேதச சைப எல்ைல  

ேமற்ேக : குண்டசாைல ெதற்கு மற் ம் நித் ேலெதன்ன ஆகிய
கிராம அ வலர் பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21         401A 
gFjp  I : njhFjp (I) - ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; FbauR tu;j;jkhdg; gj;;jpupif - mjp tpNr\khdJ - 2015.08.21 

 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 13      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : குண்டசாைல ெதற்கு நித் ேலெதன்ன  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : தம்பராவ, ெதாடம்ெகால்ல, ஹுாீக வ கிழக்கு மற் ம்

ஹுாிக வ ம ேக ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின்  
ெதற்கு எல்ைலகள்  

681- நித் ேலெதன்ன கிராம
அ வலர் பிாி  
692 - குண்டசாைல ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : ெகங்கல்ல, பலெகால்ல ேமற்கு மற் ம் பலெகால்ல
கிழக்கு ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின்  ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : 
 

கண்  கடவத் சத்தர மற் ம் கங்கவட்ட ேகாரைள பிரேதச
சைப எல்ைல  

ேமற்ேக : குண்டசாைல வடக்கு, மஹவத்த வடக்கு மற் ம்  
மஹவத்த கிழக்கு ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின்  
கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 14      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : தம்பராவ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ேபாகஸ்கும் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல, பாத்த ம்பர பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் 
ஹுாீக வ ேமற்கு, ஹுாீக வ வடக்கு ஆகிய கிராம 
அ வலர் பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள் 

662 - பில்லவல ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
682 - ெதாடம்ெகால்ல கிராம 
அ வலர் பிாி  
706 - தம்பராவ கிராம அ வலர் 
பிாி  
707 - ஹத்த ன கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : 
 

ஹுாீக வ ெதற்கு, ஹுாீக வ கிழக்கு மற் ம்
நித் ேலெதன்ன ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின்  
ேமற்கு  எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : 
 

குண்டசாைல ெதற்கு, மஹவத்த கிழக்கு மற் ம் மஹவத்த
ெதற்கு ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : மஹவத்த ெதற்கு, கலபிட்ட அம்ேப மற் ம்
ேபாகஸ்கும் ர ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின்  
கிழக்கு எல்ைலகள்   

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 15      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : அ கம     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : பல்ெலகுன்ேனபான வடக்கு மற் ம் உடகுன்ேனபான

ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
மற் ம் பாத்த ம்பர பிரேதச சைப எல்ைல  

656 - அ கம வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
657 - அ கம ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
660 - பில்லவல வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
661 - ேபாகஸ்கும் ர கிராம அ வலர் 
பிாி  
663 - கலபிட்டஅம்ேப கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : பாத்த ம்பர பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ஹத ன
கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : 
 

பில்லவல ெதற்கு, மஹவத்த ெதற்கு, ஹப் வல மற் ம்
தீகிாிமடவல ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின்  
வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : தீகிாிமடவல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
மற் ம் சிாிமல்வத்த பல்ெலகம, சிாிமல்வத்த கிழக்கு 
ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின்   கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 16      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : குண்ேணபான     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : பல்ேலகுன்ேனபான ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 

ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், கபடாகம வடக்கு 
மற் ம் கபடாகம ெதற்கு ஆகிய கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் பாத்த ம்பர 
பிரேதச சைப எல்ைல 

664-பல்ேலகுன்ேனபான வடக்கு
கிராம அ வலர் பிாி     
666 - உடகுன்ேனபான வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
667-உடகுன்ேனபான ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  கிழக்ேக : பாத்த ம்பர பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் அ கம

வடக்கு, அ கம ெதற்கு ஆகிய கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக : 
 

அ கம ெதற்கு, சிாிமல்வத்த கிழக்கு மற் ம்
சிாிமல்வத்த ேமற்கு ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : கண்  மாநகர சைப எல்ைல மற் ம் பல்ேலகுன்ேனபான
ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 17      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கபடாகம     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : பாத்த ம்பர பிரேதச சைப எல்ைல 665-  பல்ேலகுன்ேனபான ெதற்கு 

கிராம அ வலர் பிாி  
668 - கபடாகம ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
669 - கபடாகம வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக  : பாத்த ம்பர பிரேதச சைப எல்ைல

ெதற்ேக : உடகுன்ேனபான வடக்கு மற் ம்   பல்ேலகுன்ேனபான
வடக்கு ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு 
எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : கண்  மாநகர சைப எல்ைல மற் ம் பாத்த ம்பர பிரேதச
சைப எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 18      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : சிாிமல்வத்த     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : பல்ேலகுன்ேனபான வடக்கு மற் ம் அ கம ெதற்கு

ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
650 - சிாிமல்வத்த கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
651 - சிாிமல்வத்த ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
653 - சிாிமல்வத்த பல்ேலகம கிராம 
அ வலர் பிாி  
655 - ேலெவல்லகம கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : தீகிாி மடவல,ெதகல்ெதா வ மற் ம் கரத்தமட ஆகிய
கிராம அ வலர் பிாி களின்  ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக: 
 

கரத்தமட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
கண்  கடவத் சத்தர மற் ம் கங்கவட்ட ேகாரைள பிரேதச 
சைப எல்ைல  

ேமற்ேக: கண்  மாநகர சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 19      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெதகல்ெதா வ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : அ கம ெதற்கு மற் ம் அ கம வடக்கு ஆகிய

கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  
652 - ெதகல்ெதா வ கிராம அ வலர் 
பிாி  
654 - கரத்தமட கிராம அ வலர் 
பிாி  
658 - ஹப் வல கிராம அ வலர் 
பிாி  
659 - தீகிாிமடவல கிராம அ வலர் 
பிாி  
685 - அரங்கல வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
  

கிழக்ேக : 
 

பிலவல வடக்கு மற் ம் மஹவத்த ெதற்கு ஆகிய கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : 
 

அரங்கல ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு
எல்ைல மற் ம் கண்  கடவத் சத்தர, கங்கவட்ட 
ேகாரைள பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : கண்  கடவத் சத்தர,  கங்கவட்ட ேகாரைள பிரேதச சைப
எல்ைல மற் ம் ேலெவல்லகம கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், சிாிமல்வலவத்த 
பல்ேலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 20      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மஹவத்த     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ஹப் வல, கலபிட்ட அம்ேப மற் ம் பில்லவல ெதற்கு

ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள் 
687 - மஹவத்த ெதற்கு கிராம

அ வலர் பிாி  
688 - மஹவத்த ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
689 - மஹவத்த வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
690 - மஹவத்த கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

தம்பராவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
மற் ம் குண்டசாைல ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : 
 

குண்டசாைல வடக்கு மற் ம் நத்தரம்ெபாத்த ஆகிய
கிராம அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : நத்தரம்ெபாத்த, கல்ம வ, அரங்கல ெதற்கு மற் ம்
அரங்கல வடக்கு ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின்  
கிழக்கு எல்ைலகள்  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 21      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : குண்டசாைல வடக்கு    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : மஹவத்த வடக்கு மற் ம் குண்டசாைல ெதற்கு ஆகிய

கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
691- குண்டசாைல வடக்கு கிராம
அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக : குண்டசாைல ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல 

ெதற்ேக : கண்  கடவத் சத்தர மற் ம் கங்கவட்ட ேகாரைள பிரேதச
சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : கண்  கடவத் சத்தர, கங்கவட்ட ேகாரைள பிரேதச சைப
எல்ைல, நத்தரம்ெபாத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல மற் ம் மஹவத்த வடக்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 22      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கல்ம வ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கரத்தமட மற் ம் அரங்கல வடக்கு ஆகிய கிராம அ வலர் 

பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள் 
683 - கல்ம வ கிராம அ வலர் பிாி
684 - நத்தரம்ெபாத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  
686 - அரங்கல ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக : மஹவத்த ெதற்கு, மஹவத்த ேமற்கு, மஹவத்த வடக்கு
மற் ம் குண்டசாைல வடக்கு ஆகிய கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : கண்  கடவத் சத்தர மற் ம் கங்கவட்டேகாரைள பிரேதச
சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : கண்  கடவத் சத்தர மற் ம் கங்கவட்ட ேகாரைள பிரேதச
சைப எல்ைல  

 
9-108/64 

 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபகள் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  – 01, 
2015, ஓகத்  12. 
 

     அட்டவைண 
 
 

இல. 04 - கண்  மாவட்டம் 
இல. 16 – பாத்தேஹவாெஹட்ட  பிரேதச சைப   
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 25 
எண்ணிக்ைக – 21     எண்ணிக்ைக – 02 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : உ ெவல    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கண்  கடவத் சத்தர, கங்கவட்டேகாரைள பிரேதச சைப

எல்ைல, வத் யத்த மற் ம் கால்ெதன்ன ஆகிய கிராம 
அ வலர் பிாி களின்  ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்

947 - உ ெவல உடகம ேமற்கு  
கிராம அ வலர் பிாி        
954 - உ ெவல வத்த கு ேயற்றம் 
கிராம அ வலர் பிாி  கிழக்ேக : கால்ெதன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு மற் ம்   

ெதற்கு எல்ைலகள், ரட்ேட ல்ல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : 
 

உ ெவல உடகம கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  
ேமற்கு எல்ைல மற் ம் கண்  கடவத் சத்தர, 
கங்கவட்டேகாரைள பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : கண்  கடவத் சத்தர, மற் ம் கங்கவட்டேகாரைள பிரேதச
சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : வத் யத்த    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக  : கண்  நகர சைப எல்ைல மற் ம் கண் கடவத் சத்தர

கங்கவட்டேகாரைள பிரேதச சைப எல்ைல 
952 - ெமானரங்கல கிராம அ வலர்
பிாி        
953 - வத் யத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  
955 - கால்ெதன்ன கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக  : கண்  கடவத் சத்தர, மற் ம் கங்கவட்டேகாரைள ஆகிய
பிரேதச சைப எல்ைலகள் மற் ம் ெநஹினிெவல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : 
 

எத் ல்கம வடக்கு, உ ெவல பல்ேலகம கிழக்கு, 
உ ெவல பல்ேலகம ெதற்கு மற் ம் உ ெவல உடகம 
ேமற்கு ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : உ ெவலவத்த கு ேயற்றம் கிராம அ வலர் பிாிவின்
கிழக்கு எல்ைல  மற் ம் கண்  கடவத் சத்தர, 
கங்கவட்டேகாரைள ஆகிய பிரேதச சைப எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 03      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : உ ெவல பல்ேலகம   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெமானரங்கல கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு மற் ம்

கிழக்கு எல்ைலகள், வத் யத்த கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைல மற் ம் கண்  கடவத் சத்தர, 
சூழ ம், கங்கவட்டேகாரைள ஆகிய பிரேதச சைப 
எல்ைலகள் 

948 - உ ெவல பல்ேலகம ெதற்கு 
கிராம அ வலர் பிாி  
949 - உ ெவல பல்ேலகம கிழக்கு 
கிராம அ வலர் பிாி  
950- உ ெவல பல்ேலகம ேமற்கு 
கிராம அ வலர் பிாி  
962 - ெநஹினிெவல கிராம  அ வலர் 
பிாி  
967 - எத் ல்கம வடக்கு கிராம  
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : ெகாடம்பிட் ய மற் ம் எத் ல்கம கிழக்கு ஆகிய கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : எத் ல்கம ெதற்கு, எத் ல்கம ேமற்கு மற் ம் யத்த
ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ரட்ேட ல்ல மற் ம் கால்ெதன்ன ஆகிய கிராம அ வலர்
பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஹிப்ெபால    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கண்  கடவத் சத்தர, கங்கவட்டேகாரைள ஆகிய பிரேதச

சைப எல்ைல 
956 - ெகாஸ் ன்ன கிராம அ வலர் 
பிாி  
957 - ஸ்ஸெதன்ன கிராம அ வலர் 
பிாி  
958 - ஹிப்ெபால கிராம அ வலர் 
பிாி   
960 -  தலாத் ஓய ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
963 - ெகாடம்பிட் ய கிராம  
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : கண்  கடவத் சத்தர, கங்கவட்டேகாரைள பிரேதச சைப
எல்ைல, பின்னெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின்  
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : 
 

தலாத் ஓய கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், அங்ெக பிட் ய, பட்டகல்ல, 
எத் ல்கம கிழக்கு மற் ம் எத் ல்கம வடக்கு ஆகிய 
கிராம அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ெநஹினிெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
மற் ம் கண்  கடவத் சத்தர, கங்கவட்டேகாரைள ஆகிய 
பிரேதச சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ட்டாவத்த    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ஸ்ஸெதன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு எல்ைல

மற் ம் கண்  கடவத் சத்தர, கங்கவட்டேகாரைள ஆகிய 
பிரேதச சைப எல்ைலகள்  

984 - ட்டாவத்த வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
985 - ட்டாவத்த ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
986 - பின்னெகால்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  
988 - சிங்ஹாரகம கிராம அ வலர் 
பிாி  
 
 
 

கிழக்ேக : கண்   கடவத் சத்தர,  கங்கவட்டேகாரைள ஆகிய
பிரேதச சைப எல்ைலகள்  மற் ம் ஹாரகம கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல, க யத்த கிழக்கு 
மற் ம் க யத்த  ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு எல்ைலகள், ல் ேர கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு, ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ெகாட ன்ன ேமற்கு மற் ம் பஹல க யத்த ஆகிய 
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : அங்ெக பிட் ய மற் ம் தலாத் ஓய கிழக்கு ஆகிய
கிராம அ வலர் பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஹாரகம    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : சிங்ஹாரகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 

கண்  கடவத் சத்தர, கங்கவட்டேகாரைள ஆகிய பிரேதச 
சைப எல்ைலகள்  மற் ம் குண்டசாைல பிரேதச சைப 
எல்ைல 

987 - ல் ேர கிராம அ வலர் பிாி
991 - கப் யத்த ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
992 - கப் யத்த கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
1001 - ஹாரகம கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

குண்டசாைல பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்
பாதைமலபிட் ய வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  
ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : 
 

ேபாேலப்ேப, ெகாடலெவல,  நாரங்கஸ்ெதன்ன மற் ம்
ெகாட ன்ன ேமற்கு ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ட்டாவத்த ெதற்கு மற் ம் ட்டாவத்த வடக்கு ஆகிய
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பாதைமலபிட் ய   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : குண்டசாைல பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் வெர யா

மாவட்ட எல்ைல 

 

  2 - உடைமலபிட் ய வடக்கு கிராம
அ வலர் பிாி  
 
1003 - உடைமலபிட் ய ெதற்கு 
கிராம அ வலர் பிாி  
1005 - பாதைமலபிட் ய வடக்கு 
கிராம அ வலர் பிாி  
1006 - பாதைமலபிட் ய ெதற்கு 
கிராம அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக : வெர யா மாவட்ட எல்ைல  
ெதற்ேக : 
 

உ வின்ன கிழக்கு, உ வின்ன ேமற்கு ஆகிய கிராம
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், 
ெகத்திகன்னாெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக : ெகத்திகன்னாெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், த ெகால்ல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல மற் ம் ேபாேலப்ேப, 
ஹாரகம ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 

 
 



I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21         407A 
gFjp  I : njhFjp (I) - ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; FbauR tu;j;jkhdg; gj;;jpupif - mjp tpNr\khdJ - 2015.08.21 

 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ேபாலேப    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ல் ேர, கப் யத்த ேமற்கு, கப் யத்த கிழக்கு மற் ம்

ஹாரகம ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின்  ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

989 - ெகாட ன்ன கிழக்கு கிராம  
அ வலர் பிாி  
990 - ெகாட ன்ன ேமற்கு கிராம  
அ வலர் பிாி  
993 - நாரங்கஸ்ெதன்ன கிராம  
அ வலர் பிாி  
994 - ெகாடலெவல கிராம  அ வலர் 
பிாி  
995 - ெவேலகம கிராம  அ வலர் 
பிாி  
999 - ேபாேலப்ேப கிராம  அ வலர் 
பிாி  
1000 - ெமதெதனிய கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : 
 

பாதைமலபிட் ய வடக்கு, பாதைமலபிட் ய ெதற்கு, 
த ெகால்ல மற் ம் மாரஸ்ஸன ஆகிய கிராம 
அ வலர் பிாி களின்  ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக : 
 

மாரஸ்ஸன, ெகந்ெதெவல, ெமதகம பல்ேலகம மற் ம்
ெமதகம உடகம ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : சிாியாகம, ெலட் யெகால்ல, பஹல க யத்த ஆகிய
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம் 

ட்டாவத்த ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : அங்ெக பிட் ய   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ஹப் த்தேல எெகாடகம, பட்டெகால்ல, தலாத் ஓய

ேமற்கு மற் ம் ஸ்ஸெதன்ன ஆகிய கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

961 - தலாத் ஓய கிழக்கு கிராம  
அ வலர் பிாி  
969 - ஹப் த்தேல உடகம  கிராம 
அ வலர் பிாி  
970 - ஹப் த்தேல பல்ேலகம  கிராம 
அ வலர் பிாி  
971 - அங்ெக பிட் ய கிராம  
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

பின்னெகால்ல, ட்டாவத்த வடக்கு, ட்டாவத்த ெதற்கு
மற் ம் பஹல க யத்த ஆகிய கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : 
 

பஹல க யத்த, இஹல க யத்த, ெலட் யெகால்ல
ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், 
ெமாரெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு, வடக்கு, 
ேமற்கு எல்ைலகள், சிாியாகம மற் ம் ேபரவத்த கிழக்கு 
ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ேபரவத்த ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல மற் ம் எத் ல்கம ெதற்கு, ஹப் த்தேல 
எெகாடகம ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின்  ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : எத் ல்கம    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : எத் ல்கம வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், ெகாடம்பிட் ய, ஹிப்ெபால 
மற் ம் தலாத் ஓய ேமற்கு ஆகிய கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள் 

959 - பட்டகல்ல கிராம  அ வலர் 
பிாி  
965 - எத் ல்கம ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
966 - எத் ல்கம ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
968 - எத் ல்கம கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
972 - ஹப் த்தேல எெகாடகம கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக  : 
 

அங்ெக பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல, ஹப் த்தேல பல்ேலகம கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல மற் ம் ஹப் த்தேல உடகம 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ேபரவத்த ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல 

ேமற்ேக : ரட்ேட ல்ல மற் ம் யத்த ஆகிய கிராம அ வலர்
பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 11      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ரட்ேட ல்ல    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கால்ெதன்ன, உ ெவல பல்ேலகம ெதற்கு, உ ெவல

பல்ேலகம ேமற்கு மற் ம் உ ெவல பல்ேலகம கிழக்கு 
ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

946 - உ ெவல உடகம கிழக்கு கிராம
அ வலர் பிாி   
951 - ரட்ேட ல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  
964 - யத்த கிராம அ வலர் பிாி
 

கிழக்ேக : எத் ல்கம வடக்கு மற் ம் எத் ல்கம ேமற்கு ஆகிய
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ேபரவத்த ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல மற் ம் உடபலாத்த பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : உடபலாத்த பிரேதச சைப எல்ைல,  கண் கடவத் சத்தர, 
கங்கவட்டேகாரைள ஆகிய பிரேதச சைப எல்ைலகள்  
மற் ம் உ ெவல உடகம ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 12      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெமாரெகால்ல    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ஹப் த்தேல உடகம, ஹப் த்தேல பல்ேலகம, 

அங்ெக பிட் ய மற் ம் ட்டாவத்த ெதற்கு ஆகிய 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  

973 - ெமாரெகால்ல கிராம அ வலர்
பிாி  
974 – சிாியாகம கிராம அ வலர் 
பிாி  
975 - ெலட் யெகால்ல கிராம 
அ வலர் பிாி  
982 - பஹல க யத்த கிராம 
அ வலர் பிாி  
983 - இஹல க யத்த கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : ெகாட ன்ன ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், ெகாட ன்ன கிழக்கு மற் ம் 
ெமதகம உடகம ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : 
 

ப லானவத்த கு ேயற்றம் உடெதல்ெதாட்ட ஆகிய 
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், 
பா கம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : பா கம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள், ேபரவத்த கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 13      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பவ்லான    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெகாட ன்ன கிழக்கு, ெவேலகம மற் ம் ேபாேலப்ேப

ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், 
ெமதெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைல 

996 - ெமதகம உடகம கிராம 
அ வலர் பிாி  
997 - ெமதகம பல்ேலகம கிராம 
அ வலர் பிாி  
1013 - கந்ேதெவல கிராம அ வலர் 
பிாி  
1014 - ப லான கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : மாரஸ்ஸன, எ ேகெவல, ேஹவாவிஸ்ஸ ேமற்கு மற் ம்
ஒ வாவத்த ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின்  ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ப லானவத்த கு ேயற்றம் கிராம அ வலர் பிாிவின்
வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : சிாியாகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 14      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேஹவாவிஸ்ஸ    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : மாரஸ்ஸன, மீ ப்ப மற் ம் ெகத்திகன்னாெவல ஆகிய

கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  
1010 - எ ேகெவல கிராம அ வலர் 
பிாி  
1011 - கலெகாட  கிராம அ வலர் 
பிாி  
1015 - ஒ வாவத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  
1016 - ேஹவாவிஸ்ஸ கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
1017 - ேஹவாவிஸ்ஸ ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
1022 - உடெதனிய ம ேக கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : உ வின்ன ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு
எல்ைல 

ெதற்ேக : 
 

உ ெதனிய, கிாிவனாெகாட மற் ம் மா ஸ்ஸாவ
ப லானவத்த கு ேயற்றம் ஆகிய கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ப லான மற் ம் கந்ேதெவல ஆகிய கிராம அ வலர்
பிாி களின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 15      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மாரஸ்ஸன    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெமதெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள், ேபாேலேப மற் ம் பாதைமலபிட் ய 
ெதற்கு ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

1004 - ெகத்திகன்னாெவல கிராம 
அ வலர் பிாி  
1007 - மாரஸ்ஸன கிராம அ வலர் 
பிாி  
1008 - த ெகால்ல கிராம 
அ வலர் பிாி  
1009 - மீ ப்ப கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : உடைமலபிட் வடக்கு, உடைமலபிட்  ெதற்கு ஆகிய 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : உ வின்ன ேமற்கு மற் ம் கலெகாட ஆகிய கிராம
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : எ ேகவல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள், கந்ெதெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல மற் ம் ெமதெதனிய கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 16      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேபாபிட் ய    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கலெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு எல்ைல, 

உ ெதனியம ேக கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு, 
ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், கலெகாட கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல மற் ம் 
ெகத்திகன்னாெவல, உடைமலபிட் ய ஆகிய கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

1012 - கிாிவனாெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி   
1018 - ேபாபிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி  
1019 - ெபாத்ெகாட கிராம  அ வலர் 
பிாி  
1020 - நீலவல கிராம அ வலர் 
பிாி  
1021 - கஹம்பி ய கிராம அ வலர் 
பிாி  
1023 - உ ெதனிய கிராம அ வலர் 
பிாி  
1024 - உ வின்ன கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
1025 - உ வின்ன ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : வெர யா மாவட்ட எல்ைல 
ெதற்ேக : 
 

வெர யா மாவட்ட எல்ைல மற் ம் ரெபால கிழக்கு,
ரெபால ேமற்கு ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின்  

வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக : மா ஸ்ஸாவ மற் ம் ஒ வாவத்த ஆகிய கிராம அ வலர்

பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 17      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மாஉஸ்ஸாவ    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : சிாியாகம, ெமதகம உடகம, ப லான மற் ம் ஒ வாவத்த

ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
998 - ப லானவத்த கு ேயற்றம் 
கிராம கிராம அ வலர் பிாி  
1035 - மா ஸ்ஸாவ கிராம அ வலர் 
பிாி  
1036 - வனஹப் வ கிராம அ வலர் 
பிாி  
1038 - ேபாபிட் ய நகரம் கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : கிாிவனாெகாட, ேபாபிட் ய, நீலவல மற் ம் ரெபால 
ேமற்கு ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள்  

ெதற்ேக : கிாிவனாெகட் ய, பட் யகமபல்ேலகம, ெவட்டேகெபாத
மற் ம் ெமதெககில ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : கிேரட்ெவ ய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள், உடெதல்ெதாட்ட கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 18      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : உடெதல்ெதாட்ட   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : சிாியாகம கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு எல்ைல 976 - உடெதல்ெதாட்ட கிராம 

அ வலர் பிாி  
977 - பா கம கிராம அ வலர் 
பிாி  
978 - கலஹ கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : சிாியாகம, ப லானவத்த கு ேயற்றம் மற் ம்
கிேரட்ெவ ய ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : சு ெவல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு எல்ைல
மற் ம் உடபலாத்த பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : உடபலாத்த பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ேபரவத்த
ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
ேபரவத்த கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு  எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 19      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேபரவத்த    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ரட்ேட ல்ல, எத் ல்கம ேமற்கு மற் ம் எத் ல்கம ெதற்கு

ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள் 
980 - ேபரவத்த கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
981 - ேபரவத்த ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ஹப் த்தேல உடகம, சிாியாகம மற் ம் பா கம ஆகிய
கிராம அ வலர் பிாி களின்  ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : உடெதல்ெதாட்ட மற் ம் கலஹ ஆகிய கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : உடபலாத்த பிரேதச சைப எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 20      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெதல்ெதாட்ட    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : உடெதல்ெதாட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல மற் ம் ப லானவத்த கு ேயற்றம் கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல

979 - சு ெவல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  
1043 - கிேரட்டெவ ய கிராம  
அ வலர் பிாி  கிழக்ேக : ப லானவத்த கு ேயற்றம் மற் ம் ேபாபிட் ய நகரம்

ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ெமதெககில, கரகஸ்கட ெதற்கு மற் ம் கரகஸ்கட வடக்கு
ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்

ேமற்ேக : உடபலாத்த பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்
உடெதல்ெதாட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 21      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பட் யகம    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ேபாபிட் ய நகரம், வனஹப் வ மற் ம் மா ஸ்ஸாவ

ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள் 
1033 - பட் யகம பல்ேலகம கிராம
அ வலர் பிாி  
1034 - ெவட்டேகெபாத்த கிராம 
அ வலர் பிாி  
1037 - ெமதெககில  கிராம அ வலர் 
பிாி  
1042 - கரகஸ்கட ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
1046 - கந்ெதகம கிராம அ வலர் 
பிாி  
1047 - வா யெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : கிாிவானாெகட் ய மற் ம் நவென ய ஆகிய கிராம
அ வலர் பிாி களின்  ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : பட் யகம உடகம மற் ம் ேகானங்ெகாட ஆகிய கிராம
அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : கரகஸ்கட  வடக்கு மற் ம் சு ெவல்ல ஆகிய கிராம
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
கிேரட்ெவ ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 22      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெகாலம்பிஸ்ஸ    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : மா ஸ்ஸாவ மற் ம் நீலவல ஆகிய கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
1026 - நவென ய கிராம அ வலர்
பிாி  
1027 - கிாிவானாெகட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி  
1028 - ெகாட்டேகபிட் ய கிழக்கு 
கிராம அ வலர் பிாி  
1029 - ெகாலம்பிஸ்ஸ கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
1030 - ெகாலம்பிஸ்ஸ ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
 1031 - ரெபால  கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
1032 - ரெபால ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : வெர யா மாவட்ட எல்ைல 

ெதற்ேக : 
 

வெர யா மாவட்டஎல்ைல மற் ம் பட் யகம கபடாகம
ெதற்கு மற் ம் பட் யகம கபடாகம வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : பட் யகம  உடகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல, வா யெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைல, பட் யகம பல்ேலகம ஆகிய 
கிராம அ வலர் பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 23      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கபடாகம - கரகஸ்கட   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : சு ெவல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 

கரகஸ்கட ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், ெமதெககில கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல மற் ம் கந்ெதகம கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

1039- பட் யகம உடகம கிராம 
அ வலர் பிாி  
1040- ேகானங்ெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி  
1041 - கரகஸ்கட வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
1044- பட் யகம கபடாகம ெதற்கு 
கிராம அ வலர் பிாி  
1045- பட் யகம கபடாகம வடக்கு 
கிராம அ வலர் பிாி . 

கிழக்ேக : வா யெகாட, நவென ய மற் ம் ெகாட்டெகபிட் ய
ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைல  
மற் ம் வெர யா மாவட்ட எல்ைல 

ெதற்ேக : வெர யா மாவட்ட எல்ைல மற் ம் உடபலாத்த பிரேதச
சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : உடபலாத்த பிரேதச சைப எல்ைல
 
9-108/65 

___________________________________ 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  – 01, 
2015, ஓகத்  12. 

   அட்டவைண 
 

இல.  04 - கண்  மாவட்டம் 
இல.   17 – கண்  கடவத் சத்தர மற் ம் கங்கவட்ட ேகாரைள பிரேதச சைப   
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  - 13 
எண்ணிக்ைக –11   எண்ணிக்ைக – 01 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெகாடகந்ெதனிய   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : யட் வர பிரேதச சைப எல்ைல 282 - பஹல ஈாியகம கிராம அ வலர் 

பிாி   
283 - ெகாடகந்ெதனிய கிராம 
அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக : கண்  மாநகர சைப எல்ைல மற் ம் பல்ேல ேபராதைன
ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைல       

ெதற்ேக : உ வர பிரேதச சைப எல்ைல 
ேமற்ேக : யட் வர பிரேதச சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பல்ேல ேபராதைன   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கண்  மாநகர சைப எல்ைல 248 - பல்ேல ேபராதைன கிராம

அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக : உட ேபராதைன கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல 

ெதற்ேக : ஹிந்தகல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக : உ வர பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ெகாடகந்ெதனிய, 

பஹல ஈாியகம ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின் 
கிழக்கு எல்ைலகள்  
 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 03      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மஹகந்த    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : பல்ேல ேபராதைன கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு
எல்ைல 

267 - ஹிந்தகல கிராம அ வலர் 
பிாி   
268 - மஹகந்த கிராம அ வலர் பிாி  கிழக்ேக : உட ேபராதைன கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு

எல்ைல மற் ம் உடபலாத்த பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக : உடபலாத்த பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக : உ வர பிரேதச சைப எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்       : உட ேபராதைன   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கண்  மாநகர சைப எல்ைல, உடேபாவல கிராம

அ வலர் பிாிவின் கண்  கடவத் சத்தர, 
கங்கவட்டேகாரைள பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் 
ெதற்கு எல்ைல, ேபாவலவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு, ெதற்கு எல்ைலகள் 

246 - ஒகஸ்டாவத்த கிராம அ வலர் 
பிாி   
249 - உட ேபராதைன கிராம 
அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக : பாத்தேஹவாெஹட்ட பிரேதச சைப எல்ைல

ெதற்ேக : உடபலாத்த பிரேதச சைப எல்ைல

ேமற்ேக : ஹிந்தகல மற் ம் பல்ேல ேபராதைன ஆகிய கிராம 
அ வலர் பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள்   

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்       : ேபாவல    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கண்  மாநகர சைப எல்ைல 244 - உடேபாவல  கிராம அ வலர் 

பிாிவின் கண்  கடவத் சத்தர, 
கங்கவட்டேகாரைள பிரேதச 
சைபக்குட்பட்ட பகுதி 
245 - ேபாவல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கண்  கடவத் சத்தர, 
கங்கவட்டேகாரைள பிரேதச 
சைபக்குட்பட்ட பகுதி 
247 - ேபாவலவத்த கிராம அ வலர் 
பிாி   

கிழக்ேக : கண்  மாநகர சைப எல்ைல, ஹீெரஸ்ஸகல கிராம
அ வலர் பிாிவின் கண்  கடவத் சத்தர, 
கங்கவட்டேகாரைள பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் 
ேமற்கு எல்ைல மற் ம் பாத்தேஹவாெஹட்ட பிரேதச 
சைப எல்ைல  

ெதற்ேக : உட ேபராதைன கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல 

ேமற்ேக : உட ேபராதைன கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல, ஒகஸ்டாவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு, 
கிழக்கு, வடக்கு  எல்ைலகள், உட ேபராதைன கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஹந்தாைன    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கண்  மாநகர சைப எல்ைல 242 -  ஹீெரஸ்ஸகல கிராம அ வலர் 

பிாிவின் கண்  கடவத் சத்தர, 
கங்கவட்டேகாரைள பிரேதச 
சைபக்குட்பட்ட பகுதி 
263 - ஹந்தாைனப் பிரேதச கிராம 
அ வலர் பிாி  
264 - ேபாகம்பர கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கண்  கடவத் சத்தர மற் ம் 
கங்கவட்டேகாரைள பிரேதச 
சைபக்குட்பட்ட பகுதி 

கிழக்ேக : கண்  மாநகர சைப எல்ைல 
ெதற்ேக : பாத்தேஹவாெஹட்ட பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்

ேபாவலவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
  

ேமற்ேக : ேபாவலவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
கண்  மாநகர சைப எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெதன்ேனகும் ர    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 02  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கண்  மாநகர சைப எல்ைல மற் ம் குண்டசாைல

பிரேதச சைப எல்ைல 
269 - அம்பிட் ய உடகம வடக்கு
கிராம அ வலர் பிாி   
270 - அம்பிட் ய உடகம ெதற்கு 
கிராம அ வலர் பிாி   
275 - ெதன்ேனகும் ர கிராம 
அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக : குண்டசாைல பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக : அம்பிட் ய பல்ேலகம மற் ம் ெமத்ேதகம ஆகிய கிராம 

அ வலர் பிாி களின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 
ெவவெதன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு எல்ைல 
மற் ம் பாத்தேஹவாெஹட்ட பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : கண்  மாநகர சைப எல்ைல 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெவவெதன்ன    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : அம்பிட் ய உடகம ெதற்கு மற் ம் அம்பிட் ய உடகம

வடக்கு ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின்  ெதற்கு 
எல்ைலகள்  

272 - ெமத்ேதகம  கிராம அ வலர்
பிாி   
274 - ெவவெதன்ன கிராம அ வலர் 
பிாி   கிழக்ேக : அம்பிட் ய பல்ேலகம, உல்பத்தகும் ர மற் ம் ெகட்டவல

ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின்  ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக: பாத்தேஹவாெஹட்ட பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக: பாத்தேஹவாெஹட்ட பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்

அம்பிட் ய உடகம ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : உல்பத்தகும் ர    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : அம்பிட் ய உடகம வடக்கு, ெதன்ேனகும் ர ஆகிய

கிராம அ வலர் பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள்  மற் ம்  
குண்டசாைல பிரேதச சைப எல்ைல 

271 - அம்பிட் ய பல்ேலகம கிராம
அ வலர் பிாி   
273- உல்பத்தகும் ர கிராம அ வலர் 
பிாி   கிழக்ேக : 

 
கு ெதனிய கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல மற் ம் கு ெதனிய ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு, ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக: ெகட்டவல  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக: ெவவெதன்ன மற் ம் ெமத்ேதகம ஆகிய கிராம அ வலர் 

பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள்  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெகட்டவல ெலவ்ல   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : உல்பத்தகும் ர மற் ம் கு ெதனிய ேமற்கு ஆகிய கிராம 

அ வலர் பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள்    
277 - கு ெதனிய தம்ேபெவல கிராம
அ வலர் பிாி   
280 - ெலவ்ல கிராம அ வலர் பிாி   
281 - ெகட்டவல கிராம அ வலர் 
பிாி   

கிழக்ேக : கு ெதனிய ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு
எல்ைல, பாத்தேஹவாெஹட்ட பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக: பாத்தேஹவாெஹட்ட பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக: பாத்தேஹவாெஹட்ட பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்

ெவவெதன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 11      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மாளிகாெதன்ன    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : அம்பிட் ய பல்ேலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல மற் ம் கு ெதனிய கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

278 - கு ெதனிய ேமற்கு கிராம
அ வலர் பிாி   
279 - மா காெதன்ன கிராம 
அ வலர் பிாி   கிழக்ேக : 

 
கு ெதனிய கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல மற் ம் பாத்தேஹவாெஹட்ட பிரேதச சைப 
எல்ைல 

ெதற்ேக: 
 

பாத்தேஹவாெஹட்ட பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்
கு ெதனிய தம்ேபவல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக: உல்பத்கும் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 12      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கு ெதனிய கிழக்கு   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : குண்டசாைல பிரேதச சைப எல்ைல 276 - கு ெதனிய கிழக்கு கிராம

அ வலர் பிாி   கிழக்ேக : குண்டசாைல பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்
பாத்தேஹவாெஹட்ட பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக: பாத்தேஹவாெஹட்ட பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்
மா காெதன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக: மா காெதன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல, கு ெதனிய ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு, வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் அம்பிட் ய 
பல்ேலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல  

9-108/66 

 
------------------------------------------ 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
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குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  – 01, 
2015, ஓகத்  12. 
 

    அட்டவைண 
 

இல.   04    - கண்  மாவட்டம் 
இல.   18 - யட் வர பிரேதச சைப   
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  - 26 
எண்ணிக்ைக – 24     எண்ணிக்ைக –  0 1 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெகாப்ேபக வ    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ஹாாிஸ்பத் வ பிரேதச சைப எல்ைல 139 - ேபலவ இஹலெமத கிராம

அ வலர் பிாி  
141 - ெகாப்ேபக வ கிராம அ வலர் 
பிாி  
142 - இஹல ெகாப்ேபக வ கிராம 
அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக : 
 

ேபலவ இஹலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு, 
ெதற்கு எல்ைலகள், யஹலெதன்ன கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல மற் ம்  ஹாாிஸ்பத் வ பிரேதச 
சைப எல்ைல 
 

ெதற்ேக: 
 

ெதஹிகம வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல, ெதஹிஅங்க வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், கு கம கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு எல்ைல   

ேமற்ேக: ம்பேன  பிரேதச சைப எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : யஹலெதன்ன    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ஹாாிஸ்பத் வ   பிரேதச சைப எல்ைல  138 - ேபலவ இஹலகம கிராம 

அ வலர் பிாி  
140 - யஹலெதன்ன கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : ஹாாிஸ்பத் வ   பிரேதச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக: ேபலவ இஹலெமத கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு

எல்ைல 
ேமற்ேக: ெகாப்ேபக வ மற் ம் இஹல ெகாப்ேபக வ ஆகிய

கிராம அ வலர் பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள்   
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 03      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கன்ெனா வ    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ேபலவ இஹலெமத கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல மற் ம் ஹாாிஸ்பத் வ பிரேதச சைப எல்ைல
135 - கன்ெனா வ ேமற்கு கிராம
அ வலர் பிாி  
136 - கன்ெனா வ மத்திய  கிராம 
அ வலர் பிாி  
137 -  ேபலவ பஹலகம கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

ஹாாிஸ்பத் வ பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்
கன்ேனா வ கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல  

ெதற்ேக: 
 

கன்ேனா வ கிழக்கு, ெகந்தக வ, ெதஹிெதனிய கிழக்கு, 
ெதஹிெதனிய ேமற்கு, பிலபிட் ய மற் ம்  க வரவத்த  
ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின்   வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக: க வரவத்த மற் ம் ெதஹிகம கிழக்கு ஆகிய கிராம
அ வலர் பிாி களின்  கிழக்கு  எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெதஹிகம    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெதஹிஅங்க வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 

எல்ைல, ெகாப்ேபக வ மற் ம் ேபலவ இஹலெமத 
ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள், 
ேபலவ பஹலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு, 
ெதற்கு எல்ைலகள்     

143 - ெதஹிகம கிழக்கு கிராம
அ வலர் பிாி  
144 - ெதஹிகம வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
145 - ெதஹிகம ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
 
 
 

கிழக்ேக : 
 

கன்ேனா வ ேமற்கு மற் ம் க வரவத்த ஆகிய கிராம
அ வலர் பிாி களின்  ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக: 
 

க வரவத்த, சூாியெகாட மற் ம் மங்கலகம ஆகிய கிராம
அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு  எல்ைலகள்   

ேமற்ேக: தியபலாெகாட, கு கம, ெதஹிஅங்க ெதற்கு மற் ம்
ெதஹிஅங்க வடக்கு ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின்  
கிழக்கு எல்ைலகள்   

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெதஹிஅங்க    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 02 
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ம்பேன பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ெகாப்ேபக வ

கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல  
157 - வத் ரகும் ர கிராம அ வலர்  
பிாி  
158 - கு கம கிராம அ வலர் பிாி   
159 - ெதஹிஅங்க வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
160 - ெதஹிஅங்க ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   
 
 

கிழக்ேக : 
 

ெகாப்ேபக வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல
மற் ம் ெதஹிகம வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல  

ெதற்ேக: 
 

தியபலாெகாட, பஹல ெதாடம்வல, இஹல ெதாடம்வல
மற் ம் உடெவல பஹலகம ஆகிய கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக: உடெவல பல்ேலம த்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல மற் ம் ம்பேன பிரேதச சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெதாடம்வல    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : வத் ரகும் ர மற் ம் கு கம ஆகிய கிராம அ வலர் 

பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள் 
155 - இஹல ெதாடம்வல கிராம
அ வலர் பிாி  
156 - பஹல ெதாடம்வல கிராம 
அ வலர் பிாி  
181 - பரகட்டெவல்ல கிராம 
அ வலர் பிாி  
 
 
 

கிழக்ேக : தியபலாெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல

ெதற்ேக: 
 

இம் ல்மல்கம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்
ேமற்கு எல்ைலகள், அம்ேபகம கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் யட் வர பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதியின்  
ேமற்கு எல்ைல, அம்ேபகம ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் யட் வர பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் 
வடக்கு எல்ைல மற் ம் குடாஒய  கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  வடக்கு எல்ைல   

ேமற்ேக: சியம்பலாெகாட, தன் ேர மற் ம் உடெவல பஹலகம ஆகிய 
கிராம அ வலர் பிாி களின்  கிழக்கு  எல்ைலகள்   

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : உடெவல      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ம்பேன பிரேதச சைப எல்ைல 162 - ங்வத் ெகாட கிராம

அ வலர் பிாி  
177 - உடெவல நா தலாவ கிராம 
அ வலர் பிாி  
178 - உடெவல பல்ேலம த்த கிராம 
அ வலர் பிாி  
179 - உடெவல பஹலகம கிராம 
அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக : வத் ரகும் ர மற் ம் இஹல ெதாடம்வல ஆகிய கிராம
அ வலர் பிாி களின்  ேமற்கு எல்ைலகள்        

ெதற்ேக: 
 

தன் ேர கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
வல்கம்பாய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள், ெதா வ கிழக்கு மற் ம் ெதா வ 
ேமற்கு ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு 
எல்ைலகள்   

ேமற்ேக: ெகாட்ட ெகாட வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்
கிழக்கு எல்ைல மற் ம் ம்பேன பிரேதச சைப எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : வல்கம்பாய    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : உடெவல நா தலாவ மற் ம் உடெவல பல்ேலம த்த

ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  
211 - வல்கம்பாய கிராம அ வலர் 
பிாி  
212 - பத்ெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி   
213 - ெதா வ கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   
214 - ெதா வ ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக : உடெவல பஹலகம, ங்வத் ெகாட மற் ம் தன் ேர
ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின்  ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக: ஹா யத்த, வல்ெகாவ்வாெகாட மற் ம் ெதல்ெதனிய
ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு  எல்ைலகள்  

ேமற்ேக: ெதல்ெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
ெகாட்ட ெகாட ெதற்கு மற் ம் ெகாட்ட ெகாட வடக்கு 
ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்   
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ெமனிக்திெவல    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : திஸ்மட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல மற் ம்   

ம்பேன பிரேதச சைப எல்ைல   
196 - உடரத்மீவல கிராம அ வலர் 
பிாி  
215 - ெகாட்ட ெகாட வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
216 - ெகாட்ட ெகாட ெதற்கு கிராம
அ வலர் பிாி  
217 - ெமனிக்திவல கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : உடெவல நா தலாவ, ெதா வ ேமற்கு மற் ம்
ெதல்ெதனிய ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின்  ேமற்கு 
எல்ைலகள்    

ெதற்ேக: பஹல ரத்மீவல  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு  
எல்ைல மற் ம் மாதி கம கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்    

ேமற்ேக: ெபாத்தபிட் ய மற் ம் யட் கம்மன ஆகிய கிராம
அ வலர் பிாி களின்  கிழக்கு  எல்ைலகள்   

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : யட் கம்மன    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ம்பேன பிரேதச சைப எல்ைல 183 - யட் கம்மன கிராம அ வலர் 

பிாி   
184 - பஹல யட் கம்மன கிராம 
அ வலர் பிாி  
185 - ெபாத்தபிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி   
186 - கிாிெமட் ய வத்த கிராம 
அ வலர் பிாி  

219 - திஸ்மட கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : 
 

ம்பேன பிரேதச சைப எல்ைல,  ெகாட்ட ெகாட
வடக்கு, ெகாட்ட ெகாட ெதற்கு மற் ம் ெமனிக்திெவல 
ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின்  ேமற்கு  எல்ைலகள்   

ெதற்ேக: மாதி கம மற் ம் ேகாந்ெதனிய ஆகிய கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள்   

ேமற்ேக: ெகா ெகா வ, இஹல அலகல்ெல மற் ம் அலகல்ல
வத்த ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின்  கிழக்கு  
எல்ைலகள்   மற் ம் ம்பேன  பிரேதச சைப எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : அலகல்ல    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ம்பேன பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் கிாிெமட் ய வத்த

கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
187 - ெகா க வ கிராம அ வலர் 
பிாி  
188 - ேகாந்ெதனிய கிராம அ வலர் 
பிாி  

189 - இஹல அலகல்ல கிராம 
அ வலர் பிாி  
190 - அலகல்ல வத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  
195 - மாதி கம கிராம அ வலர் 
பிாி   
199 - ெமாட்டான ெதகிந்த கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : 
 

பஹல யட் கம்மன கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல, ெபாத்தபிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், ெமனிக்திெவல,  
உடரத்மீெவல மற் ம் பஹல ரத்மீெவல ஆகிய கிராம 
அ வலர் பிாி களின்  ேமற்கு எல்ைலகள்   

ெதற்ேக: அ ர, பலன ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின்  
வடக்கு எல்ைலகள்    

ேமற்ேக: ேககாைல மாவட்ட எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 12      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பலன     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெமாட்டான ெதகிந்த, ேகாந்ெதனிய, மாதி கம மற் ம்

பஹல ரத்மீவல ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின்  
ெதற்கு எல்ைலகள்    

191 - அ ர கிராம அ வலர் 
பிாி   
192 - ெவர ெகால்ல கிராம 
அ வலர் பிாி  
193 - த வத்த கிராம அ வலர் 
பிாிவின் யட் வர பிரேதச 
சைபக்குட்பட்ட பகுதி 
194 - பஹல த வத்த கிராம 
அ வலர் பிாி  
198 - பலன கிராம அ வலர் பிாி  
200 - ெமாரெகால்ல மஹகந்த கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : 
 

ெகட்டகும் ர கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல
மற் ம் பானெபாக்க கிராம அ வலர் பிாிவின் 
யட் வர பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ேமற்கு 
எல்ைலகள்   

ெதற்ேக: க கண்ணாவ நகர சைப எல்ைல மற் ம் ேககாைல
மாவட்ட எல்ைல  

ேமற்ேக: ேககாைல மாவட்ட எல்ைல மற் ம் ெமாட்டான ெதகிந்த
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 13      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ெதல்ெதனிய    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெகாட்ட ெகாட ெதற்கு, ெதா வ ேமற்கு, ெதா வ

கிழக்கு மற் ம் பத்ெகாட ஆகிய கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள்   

197 - பஹல ரத்மீவல கிராம
அ வலர் பிாி  
202 - ெகட்டகும் ர கிராம அ வலர் 
பிாி  
206 - வல்ெகாவ்வாெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி   
218 - ெதல்ெதனிய கிராம அ வலர் 
பிாி  
 
 

கிழக்ேக : ஹா யத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
ெதற்ேக: 
 

கந்தன்கம வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் யட் வர 
பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் வடக்கு எல்ைல, 
க பன மற் ம் மாளிகாெதன்ன ஆகிய கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், பானெபாக்க கிராம 
அ வலர் பிாிவின் யட் வர பிரேதச சைபக்குட்பட்ட 
பகுதியின் வடக்கு எல்ைல மற் ம் பஹல த வத்த 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல மற் ம்  
அ ர கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம்  
வடக்கு எல்ைலகள்  
  

ேமற்ேக: மாதி கம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,
உடரத்மிவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள், ெமனிக்திெவல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 14      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மாளிகாெதன்ன    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : வல்ெகாவ்வாெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  

எல்ைல 
201 - மா டெவல கிராம அ வலர் 
பிாி   
203 - மாளிகாெதன்ன கிராம 
அ வலர் பிாி  
207 - க பன கிராம அ வலர் 
பிாி   
208 - கந்தன்கம வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் யட் வர பிரேதச 
சைபக்குட்பட்ட பகுதி 
210 - பானெபாக்க கிராம அ வலர் 
பிாிவின் யட் வர பிரேதச 
சைபக்குட்பட்ட பகுதி 

கிழக்ேக : 
 

ஹா யத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
மற் ம் ெகாட்டெபாெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் 
யட் வர பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ேமற்கு 
எல்ைல    

ெதற்ேக: க கண்ணாவ நகர சைப எல்ைல 
ேமற்ேக: த வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் யட் வர பிரேதச 

சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் கிழக்கு எல்ைல, பஹல 
த வத்த மற் ம் ெகட்டகும் ர ஆகிய கிராம அ வலர் 

பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள்   
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 15      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஹா யத்த    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : தன் ேர மற் ம்  சியம்பலாெகாட ஆகிய கிராம

அ வலர் பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள்   
168 - ஊராெபால கிராம அ வலர் 
பிாிவின் யட் வர பிரேதச 
சைபக்குட்பட்ட பகுதி 
169 - கு ந் வத்த கிராம அ வலர் 
பிாி   
170 - குடாஒய கிராம அ வலர் பிாி   
174 - ஹா யத்த கிராம அ வலர் 
பிாி   
175 - ெகாட்டேபாெகாட கிராம அ வலர் 
பிாிவின் யட் வர பிரேதச சைபக்குட்பட்ட 
பகுதி

கிழக்ேக : 
 

பரகட்டெவல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு
எல்ைல, அரம்ேபகம ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
யட் வர பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ேமற்கு 
எல்ைல 

ெதற்ேக: க கண்ணாவ நகர சைப எல்ைல 
ேமற்ேக: கந்தன்கம வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் யட் வர பிரேதச 

சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் கிழக்கு எல்ைல, வல்ெகாவ்வாெகாட மற் ம் 
பத்ெகாட ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள்   

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 16      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : தன் ேர    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ங்வத் ெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள், உடெவல பஹலகம கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல மற் ம் இஹல ெதாடம்வல 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

161 - தன் ேர கிராம அ வலர் பிாி
163 - சியம்பலாெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி  
 
 
 
 

கிழக்ேக : பரகட்டெவல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு
எல்ைல  

ெதற்ேக: 
 

குடாஒய மற் ம் கு ந் வத்த ஆகிய கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள்  மற் ம் ஹா யத்த 
கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு மற் ம் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக: ஹா யத்த கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு மற் ம்
வடக்கு எல்ைலகள், பத்ெகாட மற் ம் வல்கம்பாய ஆகிய 
கிராம அ வலர் பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள், 

ங்வத் ெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 17      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மல்கம்மன    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : இஹல ெதாடம்வல, பஹல ெதாடம்வல, கு கம மற் ம்

ெதஹிகம வடக்கு ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின்  
ெதற்கு  எல்ைலகள்  

147 - தியபலாெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி  
148 - ெமாலதண்ட கிராம அ வலர் 
பிாி  
149 - மல்கம்மன கிராம அ வலர் 
பிாி  
182 - இம் ல்மல்கம  கிராம அ வலர் 
பிாி  
 
 
 

கிழக்ேக : ெதஹிகம ெதற்கு, மங்கலகம, சூாியெகாட, பிலபிட் ய
மற் ம் ல்ல ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின்  
ேமற்கு எல்ைலகள்   

ெதற்ேக: 
 

ரணவன வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல, எம்பில்மீலம வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
யட் வர பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் வடக்கு 
எல்ைல, கிராகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், அரம்ேபகம கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  யட் வர பிரேதச சைபக்குட்பட்ட 
பகுதியின் வடக்கு எல்ைல   

ேமற்ேக: பரகட்டெவல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 18      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : சூாியெகாட    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெதஹிகம ெதற்கு, ெதஹிகம கிழக்கு, கன்ேனா வ ேமற்கு

ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள்   
127 - சூாியெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி  
128 - க வரவத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  
146 - மங்கலகம கிராம அ வலர் 
பிாி  
 
 

கிழக்ேக : 
 

கன்ேனா வ மத்திய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல மற் ம் பிலபிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல 

ெதற்ேக: பிலபிட் ய மற் ம் ெமாலதண்ட ஆகிய கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள்    

ேமற்ேக: மல்கம்மன மற் ம் தியபலாெகாட ஆகிய கிராம
அ வலர் பிாி களின்  கிழக்கு  எல்ைலகள்   

 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 19      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பிலபிட் ய    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : சூாியெகாட, க வரவத்த ஆகிய கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், கன்ேனா வ மத்திய  
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  

126 - பிலபிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி   
154 - ெதஹிெதனிய ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   கிழக்ேக : 

 
கன்ேனா வ மத்திய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல, ெதஹிெதனிய கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு  எல்ைலகள்   

ெதற்ேக: கிாிபத்கும் ர கிழக்கு மற் ம்  கிாிபத்கும் ர ேமற்கு ஆகிய
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு  எல்ைலகள் 

ேமற்ேக: ல்ல மற் ம் ெமாலதண்ட ஆகிய கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம் சூாியெகாட 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 20      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெகந்தக வ    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கன்ேனா வ மத்திய  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல மற் ம் ஹாாிஸ்பத் வ பிரேதச சைப எல்ைல  
133 - கன்ேனா வ கிழக்கு கிராம
அ வலர் பிாி   
134 - ெகந்தக வ கிராம அ வலர் 
பிாி  
 
 
 

கிழக்ேக : ஹாாிஸ்பத் வ பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் கண்
மாநகர சைப எல்ைல 

ெதற்ேக: கண்  மாநகர சைப எல்ைல மற் ம் கண் கடவத் சத்தர
மற் ம் கங்கவட்டேகாரைள பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக: உடஈாியகம கிழக்கு, ெதஹிெதனிய கிழக்கு ஆகிய கிராம
அ வலர் பிாி களின்  கிழக்கு  எல்ைலகள்   

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 21      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஈாியகம    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெதஹிெதனிய ேமற்கு மற் ம் கன்ேனா வ மத்திய  கிராம

அ வலர் பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள்   
151 - உடஈாியகம கிழக்கு கிராம
அ வலர் பிாி   
152 - உடஈாியகம ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   
153 - ெதஹிெதனிய கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக : ெகந்தக வ  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல

ெதற்ேக: கண்  கடவத் சத்தர மற் ம் கங்கவட்டேகாரைள பிரேதச
சைப எல்ைல மற் ம் ஏத வாவ கிழக்கு மற் ம் 
ஏத வாவ ேமற்கு ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின்  
வடக்கு எல்ைலகள்   

ேமற்ேக: கிாிபத்கும் ர கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 22      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஏத வாவ    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கிாிபத்கும் ர கிழக்கு மற் ம் உடஈாியகம ேமற்கு ஆகிய

கிராம அ வலர் பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள்   
131 - ஏத வாவ கிழக்கு கிராம
அ வலர் பிாி   
132 -  ஏத வாவ ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக : கண்  கடவத் சத்தர மற் ம் கங்கவட்டேகாரைள பிரேதச
சைப எல்ைல 

ெதற்ேக: உ வர பிரேதச சைப எல்ைல  
ேமற்ேக: கிாிபத்கும் ர ேமற்கு  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 23      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கிாிபத்கும் ர    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : பிலபிட் ய மற் ம் ெதஹிெதனிய ேமற்கு ஆகிய கிராம

அ வலர் பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள்   
129 - கிாிபத்கும் ர கிழக்கு கிராம
அ வலர் பிாி  
130 - கிாிபத்கும் ர ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக : ெதஹிெதனிய ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல, ெதஹிெதனிய கிழக்கு மற் ம் உடஈாியகம 
ேமற்கு ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள்,  ஏத வாவ ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்   

ெதற்ேக: ஏத வாவ ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
மற் ம்  ேமற்கு எல்ைலகள், உ வர பிரேதச சைப 
எல்ைல  

ேமற்ேக: உ வர பிரேதச சைப எல்ைல, ல்ல கிராம
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல மற் ம் பிலபிட் ய 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 24      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ரணவன    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெமாலதண்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள், பிலபிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின்  
ேமற்கு எல்ைல   

125 - ல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  
150 - ரணவன வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
167 - எம்பில்மீகம ெதற்கு  கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : பிலபிட் ய, கிாிபத்கும் ர கிழக்கு மற் ம் கிாிபத்கும் ர
ேமற்கு ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின்  ேமற்கு  
எல்ைலகள்    

ெதற்ேக: உ வர  பிரேதச சைப எல்ைல 
ேமற்ேக: க கண்ணாவ நகர சைப எல்ைல  மற் ம் எம்பில்மீகம

வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் யட் வர பிரேதச 
சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு 
எல்ைலகள்   
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 25      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கிராகம    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : இம் ல்மல்கம மற் ம் மல்கம்மன ஆகிய கிராம அ வலர் 

பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள்   
164 - அரம்ேபகம கிழக்கு கிராம
அ வலர் பிாிவின் யட் வர பிரேதச 
சைபக்குட்பட்ட பகுதி 
165 - அரம்ேபகம ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் யட் வர பிரேதச 
சைபக்குட்பட்ட பகுதி 
166 - எம்பில்மீகம வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் யட் வர பிரேதச 
சைபக்குட்பட்ட பகுதி 
180 - கிராகம கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ெமாலதண்ட மற் ம் ரணவன வடக்கு ஆகிய கிராம
அ வலர் பிாி களின்  ேமற்கு எல்ைலகள்   

ெதற்ேக: எம்பில்மீகம ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல,  க கண்ணாவ நகர சைப எல்ைல  

ேமற்ேக: ஊராெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் யட் வர பிரேதச 
சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் கிழக்கு எல்ைல, குடாஒய 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல மற் ம்  
பரகட்டெவல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல  

 

9-108/67 
    _____________________________________________ 

 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  – 01, 
2015, ஓகத்  12. 
 

       அட்டவைண 
 

இல.   04 - கண்  மாவட்டம் 
இல  1 9 –உ வர பிரேதச சைப   
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  - 23 
எண்ணிக்ைக – 19     எண்ணிக்ைக –  0 2 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : லக்க வ    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : க கன்னாவ நகர சைப எல்ைல, இஹல கு குத்தல கிராம

அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், 
பஹல கு குத்தல, அலந் வக்க மற் ம் கிாிம ல ேமற்கு 
ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள்  

114 - லக்க வ கிராம அ வலர் பிாி
115 - ெப ங்கல கிராம அ வலர் 
பிாி  
116 - அ த்கந்த கிராம அ வலர் 
பிாி  
119 - மத்க வ கிராம அ வலர் பிாி  
120 - உடகம கிராம அ வலர் பிாி  
121 - உ ேலவத்த கிராம அ வலர் 
பிாி   

கிழக்ேக : வரக்காெகாட மற் ம் கங்குல்ெதனிய ஆகிய கிராம 
அ வலர் பிாி களின்  ேமற்கு எல்ைலகள்

ெதற்ேக: வட்டப்ெபால, வலெகதர வடக்கு மற் ம் சாதிக்காவத்த
ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக: ேககாைல மாவட்ட எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கு குத்தல    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : க கன்னாவ நகர சைப எல்ைல 117 - இஹல கு குத்தல கிராம 

அ வலர் பிாி  
118 - பஹல கு குத்தல கிராம 
அ வலர் பிாி  
122 - அலந் வக்க கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : கிாிவ ல ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
ெதற்ேக: உ ேலவத்த, உடகம, மத்க வ மற் ம் லக்க வ ஆகிய

கிராம அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள்   
ேமற்ேக: ெப ங்கல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல

மற் ம் க கன்னாவ  நகர சைப எல்ைல 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 03      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஹித்த ல    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : க கன்னாவ நகர சைப எல்ைல மற் ம் கடலாெதனிய

வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
86 - வரக்காெகாட கிராம அ வலர்
பிாி  

87 - ேஹபான கிராம அ வலர் பிாி  
88 - கங்குல்ெதனிய கிராம அ வலர் 
பிாி  
89 - கிாிவ ல கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
90 - கிாிவ ல ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
91 - ஹித்த ல கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
92 - ஹித்த ல ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : 
 

கடலாெதனிய வடக்கு, கடலாெதனிய ெதற்கு, ெத வல, 
ரம்ேபக வ வடக்கு, ரம்ேபக வ ெதற்கு, ஹியராபிட் ய 
மற் ம் அ ச்சாவல ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின்  
ேமற்கு எல்ைலகள்   

ெதற்ேக: 
 

ரங்கம, வத் ெபால மற் ம் பானெபாக்க ஆகிய கிராம 
அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள்   

ேமற்ேக: வட்டப்ெபால, உ ேலவத்த மற் ம் ஆலந் வக்க ஆகிய
கிராம அ வலர் பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள்   

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கடலாெதனிய    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : க கன்னாவ நகர சைப எல்ைல, யட் வர பிரேதச சைப

எல்ைல மற் ம் கங்ெகாட, கங்ெகாட ெதற்கு ஆகிய கிராம 
அ வலர் பிாி களின்  ேமற்கு எல்ைலகள்   

79 - ரம்ேபக வ வடக்கு கிராம
அ வலர் பிாி  
80 - ரம்ேபக வ ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
81 - கடலாெதனிய வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
82 - கடலாெதனிய ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
84 - ப வ ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி   
85 - ெத வல கிராம அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக : 
 

கங்ெகாட ெதற்கு, காம்பிட் , ப வ கிழக்கு, வல்கம
மற் ம் ஹீயாவல ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின்  
ேமற்கு எல்ைலகள்   

ெதற்ேக: 
 

ஹியராபிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
மற் ம் ஹித்த ல கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்    

ேமற்ேக: ஹித்த ல கிழக்கு, ேஹபான மற் ம் கிாிவ ல கிழக்கு
ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள்    
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கங்ெகாட    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : யட் வர பிரேதச சைப எல்ைல 1 - கங்ெகாட கிராம அ வலர் பிாி

2 - கங்ெகாட ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  
3 - கங்ெகாட வடக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  
4 - தலவத்த கிராம அ வலர் பிாி  
5 - ெவெரல்லமான கிராம அ வலர் 
பிாி  
6 - ேபாயகம கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : யட் வர பிரேதச சைப எல்ைல  
ெதற்ேக: ேஹந்ெதனிய ேமற்கு, மாம்பிட் ய, ப வ கிழக்கு

மற் ம் ப வ ேமற்கு ஆகிய கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள்   

ேமற்ேக: கடலாெதனிய வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல   

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : அலபலாவல    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கங்ெகாட ெதற்கு, ேபாயகம மற் ம் தலவத்த ஆகிய கிராம 

அ வலர் பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள்   
7 - மாம்பிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி  
8 - ராஜகிாிய கிராம அ வலர் பிாி  
16 - அலப்பலாவல கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
17 - அலப்பலாவல ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
78 - வல்கம கிராம அ வலர் பிாி  
83 - ப வ கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : 
 

ேஹந்ெதனிய ேமற்கு, யாேலெகாட ேமற்கு, பி கல்ல
ேமற்கு ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின்  ேமற்கு 
எல்ைலகள்   

ெதற்ேக: 
 

நாரங்வல, ஹீயாவல ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின்
கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், ரம்ேபக வ ெதற்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல  

ேமற்ேக: ரம்ேபக வ வடக்கு, ப வ ேமற்கு ஆகிய கிராம 
அ வலர் பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள்   

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேஹந்ெதனிய    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : தலவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 

யட் வர பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் கண்  கடவத் 
சத்தர மற் ம் கங்கவட்டேகாரைள பிரேதச சைப எல்ைல 

9 - ேஹந்ெதனிய ேமற்கு கிராம
அ வலர் பிாி  
10 - ேஹந்ெதனிய கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
11 - யாேலெகாட கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
12 - யாேலெகாட ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
13 - சங்கேபாகம கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

ெபனிெதனிய, மீவத் ர மற் ம் அங்குனாவல ேமற்கு
ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்   

ெதற்ேக: 
 

பி கல்ல கிழக்கு மற் ம் பி கல்ல ேமற்கு ஆகிய கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்,  அலப்பலாவல 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக: அலப்பலாவல கிழக்கு, ராஜகிாிய மற் ம் மாம்பிட் ய
ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள்   
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெபனிெதனிய    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கண்  கடவத் சத்தர மற் ம் கங்கவட்டேகாரைள பிரேதச

சைப எல்ைல 
18 - அங்குனாவல கிழக்கு கிராம
அ வலர் பிாி  
19 - அங்குனாவல ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
20 - மீவத் ர கிராம அ வலர் பிாி  
21 - ெபனிெதனிய கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : கண்  கடவத் சத்தர மற் ம் கங்கவட்டேகாரைள பிரேதச
சைப எல்ைல 

ெதற்ேக: 
 

ெகாடெபால கிழக்கு மற் ம் ெகாடெபால ேமற்கு ஆகிய
கிராம அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள், 
பி கல்ல கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு 
எல்ைல  

ேமற்ேக: பி கல்ல கிழக்கு, யாேலெகாட கிழக்கு ஆகிய கிராம 
அ வலர் பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள், சங்கேபாகம 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு 
எல்ைலகள், ேஹந்ெதனிய கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பி கல்ல    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : யாேலெகாட ேமற்கு, யாேலெகாட கிழக்கு, அங்குனாவல

ேமற்கு மற் ம் அங்குனாவல கிழக்கு ஆகிய கிராம 
அ வலர் பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள்    

22 - பி கல்ல கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
23 - பி கல்ல ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
24 - கரமட வடக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  
27 - ெகாடெபால கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
28 - ெகாடெபால ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
29 - கம் ராெதனிய கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

கண்  கடவத் சத்தர மற் ம் கங்கவட்டேகாரைள பிரேதச
சைப எல்ைல, நவ ேபராதைன கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக: 
 

கரமட ெதற்கு மற் ம் பல்ேல அ ெதனிய ஆகிய கிராம 
அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள், மீவலெதனிய 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு 
எல்ைலகள்    

ேமற்ேக: மீவலெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள், ஹந்ெதஸ்ஸ, நாரங்வல மற் ம்  
அலப்பலாவ கிழக்கு ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின்  
கிழக்கு எல்ைலகள்    

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஹந்ெதஸ்ஸ    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ரம்ேபக வ ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், வல்கம, அலப்பலாவல ேமற்கு 
மற் ம் அலப்பலாவல கிழக்கு ஆகிய கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள்    

14 - ஹந்ெதஸ்ஸ கிராம அ வலர் 
பிாி  
15 - நாரங்வல கிராம அ வலர் பிாி  
74 - ஹியராபிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி  
75 - எரவ்வாவல கிராம அ வலர் 
பிாி  
76 - இம் ல்ெதனிய கிராம அ வலர் 
பிாி  
77 - ஹீயாவல கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக: 
 

அலப்பலாவல கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு
எல்ைல, பி கல்ல ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல, மீவலெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல 

ெதற்ேக: 
 

மீவலெதனிய, அரன்தன, த லகல, அம்பரெபால மற் ம்
அம்ெபக்க ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக: ெமத்ேதெகாட, ரங்கம, ஹித்த ல கிழக்கு ஆகிய கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
ரம்ேபக வ ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்   
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 11      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : எம்ெபக்க    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01   
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ஹித்த ல ேமற்கு, ஹித்த ல கிழக்கு ஆகிய கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
அ ச்சாவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள்   

60 - ெதாடம்ெதனிய கிராம அ வலர் 
பிாி  
63 - பம்பரெதனிய கிராம அ வலர் 
பிாி  
66 - ரங்ெகாட கிராம அ வலர் பிாி  
67 - ேவரவல ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  
69 - ேவரவல கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  
70 - அம்ெபக்க கிராம அ வலர் பிாி  
71 - ெமத்ேதெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி  
72 – சியம்பலாெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி  
73 - ரங்கம கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : 
 

அம்பரெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம்
ெதற்கு எல்ைலகள்,  ெவ கட கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், ெகட்டகும் ர கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  எல்ைல, பட் பிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக: 
 

பிலபிட் ய மற் ம் கங்ஹத்த ஆகிய கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  வடக்கு, ேமற்கு  எல்ைலகள் மற் ம் 
ெவலம்ெபாட, அம்பகஸ்ெதன்ன, கூரெதனிய ஆகிய 
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு 
எல்ைலகள்   

ேமற்ேக: அம்பன்வல மற் ம் வத் ெபால ஆகிய கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்   

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 12      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : வலெகதர    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : அ த்கந்த, மத்க வ, உடகம மற் ம்  உ ேலவத்த ஆகிய

கிராம அ வலர் பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள்   
65 - வத் ெபால கிராம அ வலர் 
பிாி  
109 - நிக்கெஹட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி  
110 - வலெகதர வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
111 - வலெகதர ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
112 - சாதிக்காவத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  
113 - ேகாவிலகந்தகிராம அ வலர் 
பிாி  
123 - வட்டப்ெபால கிராம அ வலர் 
பிாி   
124 - பானெபாக்க கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : கங்குல்ெதனிய, ஹித்த ல ேமற்கு, ரங்கம மற் ம்
ேவரவல ேமற்கு ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின்  
ேமற்கு எல்ைலகள்   

ெதற்ேக: 
 

ேவரவல கிழக்கு, அம்பன்வல, கூரெதனிய, மானிக்காவ
மற் ம் எல்பிட் கந்த ஆகிய கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள்   

ேமற்ேக: ேககாைல  மாவட்ட எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 13      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மானிக்காவ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ேககாைல மாவட்ட எல்ைல மற் ம் ேகாவில்கந்த மற் ம்

நிக்கெஹட் ய ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின்  
ெதற்கு எல்ைலகள்   

103 - மா கும் ர வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
104 - மா கும் ர ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
107 - எல்பிட் கந்த கிராம அ வலர்  
வட்டாரம் 
108 - மானிக்காவ கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : கூரெதனிய, யன்கஹவத்த, வட்டெதனிய மற் ம்
அப்பல்லாெகாட ேமற்கு ஆகிய கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  ேமற்கு  எல்ைலகள், உடபலாத்த பிரேதச 
சைப எல்ைல மற் ம் கம்பைள நகர சைப எல்ைல 

ெதற்ேக: கம்பைள நகர சைப எல்ைல மற் ம் ேககாைல மாவட்ட
எல்ைல 

ேமற்ேக: ேககாைல  மாவட்ட எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 14      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெவலம்ெபாட    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 02  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : நிக்கெஹட் ய, பானெபாக்க மற் ம் வத் ெபால ஆகிய

கிராம அ வலர் பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள்   
68 - அம்பகஸ்ெதன்ன கிராம
அ வலர் பிாி  
95 - அப்பல்லாெகாட கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
96 - அப்பல்லாெகாட ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
99 - விஹாரகம கிராம அ வலர் 
பிாி  
100 - ெவலம்ெபாட கிராம அ வலர் 
பிாி  
101 - யன்கஹவத்த கிராம 
அ வலர் பிாி   
102 - வட்டெதனிய கிராம அ வலர் 
பிாி   
105 - அம்பன்வல கிராம அ வலர் 
பிாி  
106 - கூரெதனிய கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : ேவரவல கிழக்கு, ரங்ெகாட, கங்ஹத்த மற் ம்
திஹிட் ெதனிய ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின்  
ேமற்கு எல்ைலகள்    

ெதற்ேக: உடபலாத்த பிரேதச சைப எல்ைல, மா கும் ர வடக்கு
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு  
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக: மா கும் ர வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
மற் ம் வடக்கு  எல்ைலகள் மற் ம் மானிக்காவ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 15      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கங்ஹத்த    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01   
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : பம்பரெதனிய, பட் பிட் ய மற் ம் ஹத்னாெகாட ஆகிய

கிராம அ வலர் பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள்  
47 - ேவகிாிய ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  
48 - ேவகிாிய கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  
61 - தஸ்கர கிராம அ வலர் பிாி  
64 - பிலபிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி  
93 - கங்ஹத்த கிராம அ வலர் பிாி  
94 - திஹிட் ெதனிய கிராம அ வலர் 
பிாி  
97 - ெகாட்டகல்ஒ வ கிராம 
அ வலர் பிாி   
98 - ெதல்ெதனிய கிராம அ வலர் 
பிாி

கிழக்ேக : தலவத் ர, கம மற் ம் ெஹாண் யாெதனிய ஆகிய
கிராம அ வலர் பிாி களின்  ேமற்கு  எல்ைலகள்   

ெதற்ேக: கம்பைள நகர சைப எல்ைல, உடபலாத்த பிரேதச சைப 
எல்ைல 

ேமற்ேக: அப்பல்லாெகாட கிழக்கு, விஹாரகம, ெவலம்ெபாட
மற் ம் ரங்ெகாட ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின்  
கிழக்கு எல்ைலகள்    

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 16      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :ெகட்டகும் ர    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெதாடம்ெதனிய மற் ம் அம்பரெபால ஆகிய கிராம 

அ வலர் பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள்
56 - ெகட்டகும் ர கிராம அ வலர் 
பிாி  
57 - பட் பிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி  
58 - ெவ கட கிராம அ வலர் 
பிாி  
62 - ஹத்னாெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

எலெதத்த ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு
எல்ைல மற் ம் எலெதத்த கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்

ெதற்ேக: தலவத் ர, ேவகிாிய கிழக்கு, தஸ்கர மற் ம் பிலபிட் ய
ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக: பம்பரெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
மற் ம் ெதாடம்ெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 17      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : த லகல    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : இம் ல்ெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 53 - எலெதத்த ேமற்கு கிராம

அ வலர் பிாி  
55 - த லகல கிராம அ வலர் பிாி  
59 - அம்பரெபால கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : அரன்தன மற் ம் இஹல ெபத்தியாெகாட ஆகிய கிராம 
அ வலர் பிாி களின்  ேமற்கு எல்ைலகள்   

ெதற்ேக: 
 

எலெதத்த கிழக்கு, ெவ கட மற் ம் ெதாடம்ெதனிய
ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள்    

ேமற்ேக: அம்ெபக்க மற் ம் எரவ்வாவல ஆகிய கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள்   

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 18      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெபத்தியாெகாட    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 02 
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : இம் ல்ெதனிய, ஹந்ெதஸ்ஸ மற் ம் பி கல்ல ேமற்கு

ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள், 
கம் ராெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள்   

30 - பல்ேல அ ெதனிய கிராம
அ வலர் பிாி  
31 - ெபத்தியாெகாட கிழக்கு கிராம
அ வலர் பிாி  
32 - ெபத்தியாெகாட ேமற்கு கிராம
அ வலர் பிாி  
33 – மீவலெதனிய கிராம அ வலர் 
பிாி  
34 - இஹல ெபத்தியாெகாட கிராம
அ வலர் பிாி  
35 - த்தகஹ ல கிராம அ வலர் 
பிாி  
36 - ெதஹிபாெகாட ேமற்கு கிராம
அ வலர் பிாி   
37 - ெதஹிபாெகாட கிழக்கு கிராம
அ வலர் பிாி   
52 - எலெதத்த கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி   
54 - அரன்தன கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : 
 

கரமட வடக்கு, கரமட ெதற்கு, ெக ஒய, பிட்டவலவத்த
மற் ம் ெபால்கஹஅங்க ஆகிய கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  ேமற்கு எல்ைலகள்   

ெதற்ேக: 
 

பல்கும் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
தலவத் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம்  
வடக்கு எல்ைலகள்   

ேமற்ேக: ஹத்னாெகாட, ெகட்டகும் ர, ெவ கட ஆகிய கிராம 
அ வலர் பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள், எலெதத்த 
ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு 
எல்ைலகள்,  த லகல கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு 
எல்ைல   

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 19      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெக ஒய    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கரமட வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்

கிழக்கு எல்ைலகள், ெகாடெபால கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  ெதற்கு எல்ைலகள்   

25 - கரமட ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  
26 - நவ ேபராதைன கிராம அ வலர் 
பிாி  
38 - ெக ஒய கிராம அ வலர் பிாி  
39 - நவ எல்பிட் ய வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : கண்  கடவத் சத்தர மற் ம் கங்கவட்டேகாரைள பிரேதச
சைப எல்ைல மற் ம் உடபலாத்த பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக: நவ எல்பிட் ய ெதற்கு மற் ம் பிட்டவலவத்த ஆகிய
கிராம அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள்   

ேமற்ேக: ெதஹிபாெகாட ேமற்கு, ெபத்தியாெகாட கிழக்கு மற் ம்
பல்ேல அ ெதனிய ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின் 
கிழக்கு எல்ைலகள்   
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 20      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெவ கல்ல    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெக ஒய மற் ம் நவ எல்பிட் ய வடக்கு ஆகிய கிராம 

அ வலர் பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள்     
40 - நவ எல்பிட் ய ெதற்கு கிராம
அ வலர் பிாி  
41 - ெவ கல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  
43 - பிட்டவலவத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  
44 - ெபால்கஹஅங்க கிராம அ வலர் 
பிாி  
45 - ெதல்கஹபிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக : உடபலாத்த பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் கம்பைள  நகர
சைப எல்ைல 

ெதற்ேக: கம்பைள  நகர சைப எல்ைல 
 
 

 
ேமற்ேக: உட அ ெதனிய, பல்கும் ர, த்தகஹ ல மற் ம்

ெதஹிபாெகாட ேமற்கு ஆகிய கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள்     

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 21      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : தலவத் ர    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ஹத்னாெகாட, எலெதத்த கிழக்கு மற் ம்  ெதஹிபாெகாட

கிழக்கு ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள், த்தகஹ ல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

42 - உட அ ெதனிய கிராம
அ வலர் பிாி  
46 - பல்கும் ர கிராம அ வலர் பிாி  
49 - தலவத் ர கிராம அ வலர் பிாி  
50 - கம கிராம அ வலர் பிாி  
51 - ெஹான் யாெதனிய கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ெபால்கஹஅங்க, ெதல்கஹபிட் ய மற் ம் ெவ கல்ல
ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின்  ேமற்கு எல்ைலகள்   

ெதற்ேக: கம்பைள நகர சைப எல்ைல 
ேமற்ேக: ேவகிாிய கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
 

 

9-108/68 
--------------------------------------------------------------- 

 
உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 

 
3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  

 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  – 01, 
2015, ஓகத்  12. 
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அட்டவைண 
 

இல .  04 - கண்  மாவட்டம் 
இல.  20  – உடபலாத்த பிரேதச சைப   
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  - 26 
எண்ணிக்ைக – 24     எண்ணிக்ைக – 01 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : எெகாட க க வ    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : உ வர பிரேதச சைப எல்ைல 1159 - எெகாட க க வ கிராம

அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : ெமெகாட க க வ மற் ம் கேனெகாட ஆகிய கிராம 
அ வலர் பிாி களின்  ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக: ெகாடெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு  எல்ைல  
மற் ம் கம்பைள நகர சைப எல்ைல 

ேமற்ேக: உ வர பிரேதச சைப எல்ைல 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கேனெகாட    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கண்  கடவத் சத்தர மற் ம் கங்கவட்டேகாரைள பிரேதச

சைப எல்ைல 
1157 - ெமெகாட க க வ கிராம 
அ வலர் பிாி  
1158 - கேனெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : ஹல்ஒய மற் ம் வாாியகல ஆகிய கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக: ெகாடெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல

ேமற்ேக: எெகாட க க வ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல மற் ம் உ வர பிரேதச சைப எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 03      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கல்ஒய     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கண்  கடவத் சத்தர, கங்கவட்டேகாரைள பிரேதச சைப

எல்ைல 
1160 - ஹல்ஒய கிராம அ வலர் 
பிாி  
1162 – கல்ஒய கிராம அ வலர் பிாி  கிழக்ேக : பாத்தேஹவாெஹட்ட பிரேதச சைப எல்ைல

ெதற்ேக: வாாியகல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக: ெமெகாட க க வ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு

எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : நில்லம்ப    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01  

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கல்ஒய மற் ம் ஹல்ஒய ஆகிய கிராம அ வலர் 

பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள் 
1137 - நில்லம்ப கிராம அ வலர் பிாி
1161 – வாாியகல கிராம அ வலர் 
பிாி   கிழக்ேக : பாத்தேஹவாெஹட்ட பிரேதச சைப எல்ைல, நவ 

நில்லம்ப கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல 
ெதற்ேக: கு ெகேல, நவ கு ெகேல மற் ம் ெகாடெவல ஆகிய கிராம 

அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்
ேமற்ேக: ெகாடெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 

கேனெகாட மற் ம் ெமெகாட க க வ ஆகிய கிராம 
அ வலர் பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள்
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெதா வ    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : எெகாடக க வ மற் ம் கேனெகாட ஆகிய கிராம 

அ வலர் பிாி களின்  ெதற்கு  எல்ைலகள் 
1139 - நவ கு ெகேல கிராம
அ வலர் பிாி  
1155 - ெதா வ கிராம அ வலர் 
பிாி  
1156 - ெகாடெவல கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : வாாியகல மற் ம் நில்லம்ப ஆகிய கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் கு ெகேல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக: கு ெகேல, ெலகும்ெதனிய, ஒராயன்வத்த மற் ம் இங்கு
வத்த ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு  
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக: கம்பைள நகர சைப எல்ைல 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஹப் கஸ்பிட் ய   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : உ வர பிரேதச சைப எல்ைல 1128 - ஹப் கஸ்பிட் ய கிராம

அ வலர் பிாி  
1130 - ரணவல கிராம அ வலர் 
பிாி  
1131 - ேபாவல கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : உ வர பிரேதச சைப எல்ைல, கம்பைள நகர சைப
எல்ைல மற் ம் உனம் வ கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல  

ெதற்ேக: கம்பைள நகர சைப எல்ைல 
ேமற்ேக: கம்பைள நகர சைப எல்ைல மற் ம் உ வர பிரேதச

சைப எல்ைல 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : இலங்கவத்த    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ரணவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல மற் ம்

கம்பைள நகர சைப எல்ைல 
1120 - இலங்கவத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  
1121 - உனம் வ கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : கம்பைள நகர சைப எல்ைல 
ெதற்ேக: கம்பைள நகர சைப எல்ைல 
ேமற்ேக: கம்பைள நகர சைப எல்ைல மற் ம் ரணவல  கிராம

அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : நாரங்விட்ட    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கம்பைள நகர சைப எல்ைல மற் ம் ெதா வ கிராம

அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
1149 - நாரங்விட்ட கிராம அ வலர் 
பிாி  
1151 - அட் ேவவத்த கிராம 
அ வலர் பிாி  
1153 - இங்கு வத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : ஒராயன்வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  எல்ைல
ெதற்ேக: ெவவெதன்ன மற் ம் கம்ெபாலவத்த ஆகிய கிராம 

அ வலர் பிாி களின் வடக்கு   எல்ைலகள் 
ேமற்ேக: கம்பைள நகர சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  கம்ெபாலவத்த    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : நாரங்விட்ட மற் ம் இங்கு  வத்த ஆகிய கிராம

அ வலர் பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள் 
1150 – கம்ெபாலவத்த கிராம
அ வலர் பிாி  
1152 - ெவவெதன்ன கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : ஒராயன்வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
ெதற்ேக: ங்ெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல

மற் ம் கம்பைள நகர சைப எல்ைல 
ேமற்ேக: கம்பைள  நகர சைப எல்ைல மற் ம் அட் ேவவத்த

கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  எல்ைல 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கஹவத்த    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெதா வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 1143 - ங்ெதனிய கிராம அ வலர் 

பிாி  
1144 - கஹவத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  
1154 - ஒராயன்வத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : ெலகும்ெதனிய மற் ம் ெகாதட் ெவல ஆகிய கிராம 
அ வலர் பிாி களின்   ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக: மில்லகஹ ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
வத்ேதேஹன கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
மற் ம் கம்பைள நகர சைப எல்ைல 

ேமற்ேக: கம்பைள நகர சைப எல்ைல மற் ம் கம்பைளவத்த, 
ெவவெதன்ன மற் ம் இங்கு  வத்த  ஆகிய கிராம 
அ வலர் பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள்   

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 11      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மில்லகஹ ல    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ஒராயன்வத்த மற் ம் ெலகும்ெதனிய ஆகிய கிராம 

அ வலர் பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள்
1145 - ெகாதட் ெவல கிராம
அ வலர் பிாி  
1148 - பம்பெதனிய கிராம அ வலர் 
பிாி  
1173 - மில்லகஹ ல கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : ெலகும்ெதனிய மற் ம் பன்விலெதன்ன ஆகிய கிராம 
அ வலர் பிாி களின்   ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக: க்ேகஉள்ள, ஹு ெகாட் கம, உடகம மற் ம்
மில்லகஸ்பிட் ய  ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின்  
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக: வத்ேதேஹன, கஹவத்த மற் ம் ஒராயன்வத்த ஆகிய
கிராம அ வலர் பிாி களின்   கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 12      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பன்விலெதன்ன    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : நவ கு ெகேல மற் ம் நில்லம்ப ஆகிய கிராம அ வலர் 

பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள் 
1138 - கு ெகேல கிராம அ வலர் 
பிாி  
1146 - ெலகும்ெதனிய கிராம 
அ வலர் பிாி  
1147 - பன்விலெதன்ன கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : நவநில்லம்ப, பல்ேலெதல்ெதாட்ட, மஸ்ெகால்ல மற் ம்  
ரஜத்தலாவ  ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின்  ேமற்கு  
எல்ைலகள்  

ெதற்ேக: ரஜத்தலாவ, க்ேகஉள்ள ஆகிய கிராம அ வலர் 
பிாி களின்   வடக்கு  எல்ைலகள், பம்பெதனிய கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக: ெகாதட் ெவல, ஒராயன்வத்த மற் ம் ெதா வ  ஆகிய
கிராம அ வலர் பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 13      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பல்ேலெதல்ெதாட்ட   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : பாத்தேஹவாெஹட்ட பிரேதச சைப எல்ைல 1135 – பல்ேலெதல்ெதாட்ட  கிராம 

அ வலர் பிாி  
1136 - நவநில்லம்ப கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : பாத்தேஹவாெஹட்ட பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்
பிட்டவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக: ங்ேபலவக்க மற் ம் மஸ்ெகால்ல ஆகிய கிராம 
அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக: கு ெகேல, நில்லம்ப மற் ம் வாாியகல ஆகிய கிராம 
அ வலர் பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 14      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ல்கம    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : பாத்தேஹவாெஹட்ட பிரேதச சைப எல்ைல 1132 - ல்கம கிராம அ வலர் பிாி

1133 - பிட்டவல கிராம அ வலர் 
பிாி  
1134 - உ ெதனிய கிராம அ வலர் 
பிாி  
1142 - ஹு கல கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : பாத்தேஹவாெஹட்ட பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக: ப் ெரஸ்ஸ கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக: ரஜத்தலாவ, மஸ்ெகால்ல, ங்ேபலவக்க,

பல்ேலெதல்ெதாட்ட ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின்   
கிழக்கு   எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 15      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மஸ்ெகால்ல    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : பல்ேலெதல்ெதாட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல 
1140 - ங்ேபலவக்க கிராம அ வலர் 
பிாி                                          
1141 - மஸ்ெகால்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  
1182 - ரஜத்தலாவ கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : பிட்டவல, ல்கம, உ ெதனிய, ஹு கல மற் ம்
ப் ெரஸ்ஸ ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின்  ேமற்கு 

எல்ைலகள் 
ெதற்ேக: வனஹப் வ மற் ம் க்ேகஉள்ள  ஆகிய கிராம 

அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக: பன்விலெதன்ன மற் ம் கு ெகேல ஆகிய கிராம 

அ வலர் பிாி களின்  கிழக்கு  எல்ைலகள் 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 16      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ப் ெரஸ்ஸ    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ரஜத்தலாவ, ஹு கல மற் ம் பிட்டவல ஆகிய கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்
1181 - ப் ெரஸ்ஸ கிராம அ வலர் 
பிாி        
 கிழக்ேக : பாத்தேஹவாெஹட்ட பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்

வெர யா மாவட்ட எல்ைல 
ெதற்ேக: வெர யா மாவட்ட எல்ைல 
ேமற்ேக: ஸ்ெஸல்லாவ, க்ேகஉள்ள மற் ம் வனஹப் வ

ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 17      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஸ்ெஸல்லாவ    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 02 
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : பன்விலெதன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு எல்ைல

மற் ம் ரஜத்தலாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
மற் ம்  ெதற்கு எல்ைலகள் 

1176 - ஸ்ெஸல்லாவ கிராம
அ வலர் பிாி  
1179 - ஸ்ெஸல்லாவகம கிராம 
அ வலர் பிாி  
1183 - க்ேகஉள்ள கிராம 
அ வலர் பிாி  
1184 - வனஹப் வ கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : ப் ெரஸ்ஸ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
ெதற்ேக: வெர யா மாவட்ட எல்ைல 
ேமற்ேக: ெதாரகல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 

வஹுகபிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு, ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், பாரெதக்க, இஹலகம மற் ம் 
ஹு ெகாட் கம ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின் 
கிழக்கு எல்ைலகள், பம்பெதனிய கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 18      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : இஹலகம    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : மில்லகஹ ல மற் ம் பம்பெதனிய ஆகிய கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
1171 - உடகம கிராம அ வலர் பிாி    
1174 - இஹலகம கிராம அ வலர் 
பிாி  
1175 - ஹு ெகாட் கம கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : க்ேகஉள்ள கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல
ெதற்ேக: பாரெதக்க கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக: மில்லகஸ்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு

எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 19      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : வத்ேதேஹன    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ங்ெதனிய, கஹவத்த மற் ம் ெகாதட் ெவல ஆகிய

கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், 
மில்லகஹ ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள்   

1169 - அ ேஹன கிராம அ வலர் 
பிாி  
1170 - வத்ேதேஹன கிராம அ வலர் 
பிாி  
1172 - மில்லகஸ்பிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : மில்லகஹ ல, உடகம மற் ம் பாரெதக்க ஆகிய கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக: பாரெதக்க, பல்ேலகம மற் ம் நவேதவிட்ட ஆகிய கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக:  நவேதவிட்ட, ெதல்பிட் ய, அ ரய ஆகிய கிராம 
அ வலர் பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம்  
கம்பைள நகர சைப எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 20      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெதல்பிட் ய    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கம்பைள நகர சைப எல்ைல 1165 - அ ரய கிராம அ வலர் 

பிாி   
1166 - ெதல்பிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : ங்ெதனிய மற் ம் வத்ேதேஹன ஆகிய கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  ேமற்கு எல்ைலகள்    

ெதற்ேக: நவேதவிட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக: கங்கஇஹல ேகாரைள பிரேதச சைப எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 21      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பல்ேலகம    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : அ ரய, ெதல்பிட் ய, வத்ேதேஹன மற் ம்

அ ேஹன ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின்  ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

1167 - நவேதவிட்ட கிராம அ வலர் 
பிாி  
1168 - பல்ேலகம கிராம அ வலர் 
பிாி        
 

கிழக்ேக : பாரெதக்க கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
ெதற்ேக: கலத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக: கங்கஇஹல ேகாரைள பிரேதச சைப எல்ைல
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 22      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பாரெதக்க    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : மில்லகஸ்பிட் ய, உடகம மற் ம் இஹலகம ஆகிய கிராம 

அ வலர் பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள்
1177 - வஹுகபிட் ய கிராம
அ வலர் பிாி  
1178 - பாரெதக்க கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : க்ேகஉள்ள மற் ம் ஸ்ெஸல்லாவ ஆகிய கிராம 
அ வலர் பிாி களின்  ேமற்கு  எல்ைலகள் 

ெதற்ேக: ஸ்ெஸல்லாவகம, ெதாரகல மற் ம் கலத்த ஆகிய கிராம 
அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக: பல்ேலகம மற் ம்  அ ேஹன ஆகிய கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  கிழக்கு   எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 23      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெதாரகல    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : பாரெதக்க கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல

மற் ம் வஹுபிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல 

1180 - ெதாரகல கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : ஸ்ெஸல்லாவகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல  

ெதற்ேக: வெர யா மாவட்ட எல்ைல 
ேமற்ேக: ெகக்குலந்த மற் ம் கலத்த ஆகிய கிராம அ வலர் 

பிாி களின்  கிழக்கு  எல்ைலகள் 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 24      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கலத்த     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01 
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : நவேதவிட்ட, பல்ேலகம, பாரெதக்க ஆகிய கிராம 

அ வலர் பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள்   
1185 - கலத்த கிராம அ வலர் பிாி
1186 - ெகக்குலந்த கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : ெதாரகல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
ெதற்ேக: வெர யா மாவட்ட எல்ைல, மாவத் ர கிராம அ வலர் 

பிாிவின் கிழக்கு, வடக்கு எல்ைல மற் ம் ெவ கங்க 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக: கங்கஇஹல ேகாரைள பிரேதச சைப எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 25      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மாவத் ர    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01  
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கங்கஇஹல ேகாரைள பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்

ெகக்குலந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
1187 - மாவத் ர கிராம அ வலர் 
பிாி   
1188 - ெவ கங்க கிராம அ வலர் 
பிாி  
1189 - க கல்ஹின்ன கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : ெகக்குலந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல           
ெதற்ேக: வெர யா மாவட்ட எல்ைல 
ேமற்ேக: பஸ்பாேக ேகாரைள பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்

கங்கஇஹல ேகாரைள பிரேதச சைப எல்ைல 

 
9-108/69 

-------------------------------------------------------- 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01. 
2015, ஓகத்  21. 

 

அட்டவைண 
 

இல.  04   - கண்  மாவட்டம் 
இல.  21 – கங்க இஹல ேகாரைள பிரேதச சைப   
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  - 13 
எண்ணிக்ைக – 13     எண்ணிக்ைக –00 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கல்பாய    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01 
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ேககாைல மாவட்ட எல்ைல மற் ம் கம்பைள நகர சைப

எல்ைல 
1060 - ெகாெஹாெவல கிராம 
அ வலர் பிாி  
1062 - ெபால்மலகம கிராம அ வலர் 
பிாி  
1066 - கல்பாய கிராம அ வலர் 
பிாி  
 
 

கிழக்ேக : ெஹரெகால மற் ம் ெதம்பி கல ஆகிய கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக: ெபல்லபிட் ய வடக்கு மற் ம் மல்வத்தகம ஆகிய கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், கிராஉள்ள 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு, வடக்கு எல்ைலகள் 
மற் ம் கரகல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல

ேமற்ேக: கரகல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல மற் ம்
ேககாைல மாவட்ட எல்ைல  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : வல்லஹெகாட    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01 
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கம்பைள நகர சைப எல்ைல 1067 - ெஹரெகால கிராம அ வலர் 

பிாி  
1068 - வல்லஹெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : கம்பைள நகர சைப எல்ைல   
ெதற்ேக: எத்கால வடக்கு மற் ம் ெதம்பி கல ஆகிய கிராம 

அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக: கல்பாய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல மற் ம்

கம்பைள நகர சைப எல்ைல 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 03      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கம்ெபாலெவல    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01 
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கம்பைள நகர சைப எல்ைல மற் ம் உடபலாத்த பிரேதச

சைப எல்ைல 
1077 - கம்ெபாலெவல கிராம 
அ வலர் பிாி  
1078 - மாளிகா ரண கிராம அ வலர் 
பிாி  
 
 

கிழக்ேக : கம்பைள  நகர சைப எல்ைல மற் ம் உடபலாத்த பிரேதச
சைப எல்ைல  

ெதற்ேக: உடபலாத்த பிரேதச சைப எல்ைல, சிங்ஹ ர கிராம
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல மற் ம் எத்கால 
வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக: கம்பைள நகர சைப எல்ைல 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : சிங்ஹ ர    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01 
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கம்பைள நகர சைப எல்ைல  1073 - எத்கால வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
1074 - எத்கால கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
1076 - சிங்ஹ ர கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : கம்ெபாலெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள், உடபலாத்த பிரேதச சைப எல்ைல  

ெதற்ேக: உடகம கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக: உடகம, எத்கால ேமற்கு, ெதம்பி கல மற் ம்

ெஹரெகால ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு  
எல்ைலகள்   

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : உடகம    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01 
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கல்பாய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 

ெஹரெகால கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 
எத்கால வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

1069 - உடகம கிராம அ வலர் பிாி
1070 - ெதம்பி கல கிராம அ வலர் 
பிாி  
1075 - எத்கால ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
 
 
 

கிழக்ேக : எத்கால வடக்கு, எத்கால கிழக்கு ஆகிய கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், சிங்ஹ ர கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்,  
உடபலாத்த பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக: உலப்பைன வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல 

ேமற்ேக: உலப்பைன வடக்கு மற் ம் ெபல்லபிட் ய வடக்கு ஆகிய
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : உலப்பேன    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01 
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெபல்லபிட் ய வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு, 

கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம் உடகம கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

1071 - உலப்பைன வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
1072 - உலப்பைன ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
 
 
 

கிழக்ேக : உடகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு, ெதற்கு
எல்ைலகள் மற் ம் உடபலாத்த பிரேதச சைப எல்ைல  

ெதற்ேக: உடபலாத்த மற் ம் பஸ்பாேக ேகாரைள பிரேதச சைப
எல்ைலகள்  

ேமற்ேக: பிட்டகந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
ெபல்லபிட் ய ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு, 
கிழக்கு, வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் ெபல்லபிட் ய 
வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கு ந் வத்த    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01 
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : மல்வத்தகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல

மற் ம் கல்பாய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
1064 - ெபல்லபிட் ய ெதற்கு கிராம
அ வலர் பிாி  
1065 - ெபல்லபிட் ய வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
 
 
 

கிழக்ேக : ெதம்பி கல, உடகம ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் உலப்பைன வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு, ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக: உலப்பைன வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல மற் ம் உலப்பைன ெதற்கு,  பிட்டகந்த ஆகிய 
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக: பிட்டகந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
மற் ம்  யட்டபான, மல்வத்தகம ஆகிய கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு   எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மல்வத்தகம    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01 
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ேககாைல மாவட்ட எல்ைல மற் ம் ெகாெஹாெவல, 

ெபால்மலகம, கல்பாய ஆகிய கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்   

1059 - கரகல கிராம அ வலர் பிாி
1061 - கிராஉள்ள கிராம அ வலர் 
பிாி  
1063 - மல்வத்தகம கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : ெபல்லபிட் ய வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல 

ெதற்ேக: ெபல்லபிட் ய வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல மற் ம் யட்டபான, ெக ர ஆகிய கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக: ெவட்டேகெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல மற் ம் ேககாைல மாவட்ட எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெவட்டக்ேகெதனிய   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01 
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ேககாைல மாவட்ட எல்ைல மற் ம் கரகல கிராம

அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
1057 - ெக ர கிராம அ வலர் 
பிாி   
1058 - ெவட்டேகெதனிய கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : மல்வத்தகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு, ெதற்கு
எல்ைலகள் மற் ம் யட்டபான கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல     

ெதற்ேக: உடேஹன்ெதன்ன கிராம அ வலர்  பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல மற் ம் உ ெவல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக: உ ெவல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பட் தலாவ    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01 
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ேககாைல மாவட்ட எல்ைல மற் ம் ெவட்டேகெதனிய

கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  ெதற்கு எல்ைலகள்  
1048 - பட் தலாவ கிராம அ வலர் 
பிாி  
1052 - உ ெவல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  
 
 
 

கிழக்ேக : ெக ர மற் ம் உடேஹன்ெதன்ன ஆகிய கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக: உடேஹன்ெதன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல, ரக் ஷாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல, அ ெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், ெக கு ப் கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல மற் ம் ேககாைல மாவட்ட 
எல்ைல 

ேமற்ேக: ேககாைல மாவட்ட எல்ைல 
 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம்  : 11      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ெதாெலாஸ்பாேக   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01 
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : பட் தலாவ மற் ம் உ ெவல்ல ஆகிய கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
1049 - ெக கு ப் கிராம அ வலர் 
பிாி  
1050 - மியனெகால்ல கிராம 
அ வலர் பிாி  
1051 - அ ெகால்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : ரக் ஷாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு
எல்ைலகள்  

ெதற்ேக: பஸ்பாேக ேகாரைள பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்
ேககாைல மாவட்ட எல்ைல 

ேமற்ேக: ேககாைல மாவட்ட எல்ைல  
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 12      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : உடேஹன் ெதன்ன   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01 
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : அ ெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல

மற் ம் உ ெவல்ல, ெக ர, யட்டபான ஆகிய கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  

1053 - ரக்ஷாவ கிராம அ வலர் 
பிாி  
1055 - உடேஹன்ெதன்ன கிராம 
அ வலர் பிாி  
 
 
 

கிழக்ேக : பிட்டகந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
ெதற்ேக: பஸ்பாேக ேகாரைள பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக: மியன்ெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல

மற் ம் அ ெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு, 
கிழக்கு எல்ைலகள் 

 



442A            I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21 
gFjp  I : njhFjp (I) - ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; FbauR tu;j;jkhdg; gj;;jpupif - mjp tpNr\khdJ - 2015.08.21 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 13      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : யட்டபான    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 01 
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : மல்வத்தகம மற் ம் ெபல்லபிட் ய வடக்கு ஆகிய கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  
1054 - பிட்டகந்த கிராம அ வலர் 
பிாி  
1056 - யட்டபான கிராம அ வலர் 
பிாி  
 
 
 

கிழக்ேக : ெபல்லபிட் ய ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்,  உலப்பைன ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக: பஸ்பாேக ேகாரைள பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக: ரக் ஷாவ கிராம அ வலர்  பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,  

உடேஹன்ெதன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு, 
கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், ெக ர கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல  

 

9-108/70 
____________________________________ 

 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார சைப
யின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  – 01, 
2015, ஓகத்  12.  

 

     அட்டவைண 
இல 04 - கண்  மாவட்டம் 
இல 22 – பஸ்பாேக ேகாரைள பிரேதச சைப   
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 12 
எண்ணிக்ைக – 10     எண்ணிக்ைக – 01 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்   : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : வரக்காவ   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01  

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெவ ெகாடவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு

எல்ைல மற் ம் கங்கஇஹல ேகாரைள பிரேதச சைப 
எல்ைல 

1104 - பல்ேலகம கிராம அ வலர் 
பிாி  
1105 - வரக்காவ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் பஸ்பாேக ேகாரைள பிரேதச 
சைபக்குட்பட்ட பகுதி  

கிழக்ேக : உடபலாத்த பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் வெர யா
மாவட்ட எல்ைல 

ெதற்ேக: வெர யா மாவட்ட எல்ைல மற் ம் நாவலப்பிட் நகர
சைப எல்ைல 

ேமற்ேக: ெவ ெகாடவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்   : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : தண் ெபந்தி ப்ப   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01  

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கங்க இஹல ேகாரைள பிரேதச சைப எல்ைல 1102 -ெவ ெகாடவத்த கிராம 

அ வலர் பிாி  
1103 - தண் ெபந்தி ப்ப  கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : பல்ேலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
வரக்காவ கிராம அ வலர் பிாிவின் பஸ்பாேக ேகாரைள 
பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக: நாவலப்பிட்  நகர சைப எல்ைல மற் ம் ெபனித் வ
கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு  மற் ம்  வடக்கு 
எல்ைலகள்  

ேமற்ேக: ெபனித் வ கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைல, 
பஹல ரம் க்பிட்  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல மற் ம் கங்க இஹல ேகாரைள பிரேதச சைப 
எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்   :03      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெபனித் வ   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01  

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : தண் ெபந்தி ப்ப கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல 
1106 - ெபனித் வ கிராம அ வலர் 
பிாி  
1107 - கரஹந் ன்கல கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : ெவ ெகாடவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல மற் ம் நாவலப்பிட்  நகர சைப  எல்ைல 

ெதற்ேக: நாவலப்பிட்  நகர சைப எல்ைல, ெகந்ெதாபிட் ய கிராம
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல மற் ம் பஹல 
ரம் க்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல

ேமற்ேக: பஹல ரம் க்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்   :04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ரம் க்பிட் ய   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01  

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கங்க இஹல ேகாரைள பிரேதச சைப எல்ைல 1089 - உட ரம் க்பிட் ய கிராம 

அ வலர் பிாி  
1090 - பஹல ரம் க்பிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : தண் ெபந்தி ப்ப, ெபனித் வ மற் ம்  கரஹந் ன்கல
ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக: 
 

ெகந்ெதாபிட் ய, ெவ கம்பைள மற் ம் பலந்ெதாட்ட
வடக்கு ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு  
எல்ைலகள்  

ேமற்ேக: பலந்ெதாட்ட வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல மற் ம் ேககாைல மாவட்ட எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்   : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பலன்ெதாட்ட   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01  

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : வெர யா மாவட்ட எல்ைல மற் ம் உட ரம் க்பிட் ய,

பஹல ரம் க்பிட் ய, ெவ கம்பைள ஆகிய கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

1091 - பலந்ெதாட்ட வடக்கு கிராம
அ வலர் பிாி  
1092 - பலந்ெதாட்ட ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
1093 - அ த்கம கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : ெகந்ெதாபிட்  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
மற் ம் ெதகிந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ெதற்ேக: வெர யா மாவட்ட எல்ைல 
ேமற்ேக: ேககாைல மாவட்ட எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்   : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெதக்கிந்த   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01  

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : அ த்கம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 

ெகந்ேதாபிட்  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
1094 -  ெதக்கிந்த கிராம அ வலர் 
பிாி  
1095 - ெவேவகம கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : மாப்பாகந்த ெதற்கு, இங்கு ஒய ெதற்கு மற் ம் ைஹட்ாி
ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு  எல்ைலகள்  

ெதற்ேக: ைஹட்ாி கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
வெர யா மாவட்ட எல்ைல 

ேமற்ேக: வெர யா மாவட்ட எல்ைல  

 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்   : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெவ கம்பைள   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01  

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : பஹல ரம் க்பிட் ய மற் ம் கரஹந் ன்கல ஆகிய கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  
1096 - ெவ கம்பைள கிராம 
அ வலர் பிாி  
1097 - ெகந்ெதாபிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : பவ்வாகம கிராம அ வலர் பிாிவின் பஸ்பாேக ேகாரைள 
பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ேமற்கு எல்ைல  

ெதற்ேக: மாப்பாகந்த வடக்கு, மாப்பாகந்த ெதற்கு மற் ம்
ெவேவகம ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள்  

ேமற்ேக: ெதக்கிந்த, அ த்கம மற் ம் பலந்ெதாட்ட வடக்கு ஆகிய
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  

 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்   : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பவ்வாகம  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கரஹந் ன்கல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல,  

நாவலப்பிட்  நகர சைப எல்ைல மற் ம் வெர யா 
மாவட்ட எல்ைல 

1083 - பவ்வாகம கிராம அ வலர் 
பிாிவின் பஸ்பாேக ேகாரைள பிரேதச 
சைபக்குட்பட்ட பகுதி 
1084 - இம் ல்பிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாிவின் பஸ்பாேக 
ேகாரைள பிரேதச சைபக்குட்பட்ட 
பகுதி 
 

கிழக்ேக : வெர யா மாவட்ட எல்ைல மற் ம் கிாீன் ட் கிராம
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு, ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக: இங்கு ஒய வடக்கு, மாப்பாகந்த வடக்கு ஆகிய கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
ெகந்ெதாபிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  
எல்ைல  

ேமற்ேக: ெகந்ெதாபிட் ய  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 09     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : க யன்ெலன   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01  

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : இம் ல்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் பஸ்பாேக 

ேகாரைள பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் கிழக்கு 
எல்ைல மற் ம் வெர யா மாவட்ட எல்ைல 

1081 - க யன்ெலன கிராம 
அ வலர் பிாி  
1082 - கிாீன் ட் கிராம அ வலர் 
பிாி  
 
 

கிழக்ேக : வெர யா மாவட்ட எல்ைல 
ெதற்ேக: வெர யா மாவட்ட எல்ைல மற் ம் ெவஸ்ட்ேஹால்

கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
ேமற்ேக: ெவஸ்ட்ேஹால், இங்கு ஒய வடக்கு ஆகிய கிராம 

அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், 
பவ்வாகம மற் ம் இம் ல்பிட்  ஆகிய கிராம அ வலர் 
பிாி களின் பஸ்பாேக ேகாரைள பிரேதச சைபக்குட்பட்ட 
பகுதிகளின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்   : 10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : இங்கு ஒய   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01  

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெகந்ெதாபிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல

மற் ம் பவ்வாகம கிராம அ வலர் பிாிவின் பஸ்பாேக 
ேகாரைள பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ெதற்கு 
எல்ைல  

1098 - இங்கு ஒய ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
1099 - இங்கு ஒய வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
1100 - மாப்பாகந்த வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
1101 - மாப்பாகந்த ெதற்கு  கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : கிாீன் ட் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
ெவஸ்ட்ேஹால் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக: ெவஸ்ட்ேஹால் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்
ேமற்கு எல்ைலகள், ைஹட்ாி கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல  

ேமற்ேக: ெவேவகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்   : 11      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெவஸ்ட்ேஹால்   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01  

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : இங்கு ஒய வடக்கு மற் ம் கிாீன் ட் ஆகிய கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், க யன்ெலன 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள்  

1079 - ெவஸ்ட்ேஹால் கிராம 
அ வலர் பிாி  
1080 – ைஹட்ாி கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : க யன்ெலன கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள், வெர யா மாவட்ட எல்ைல 

ெதற்ேக: வெர யா மாவட்ட எல்ைல  
ேமற்ேக: வெர யா மாவட்ட எல்ைல, ெவேவகம மற் ம்

இங்கு ஒய ெதற்கு ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்  

 
 
9-108/71 
 
 
                                      ------------------------------------------------------------------------- 
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உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள தத் வங்களின் பிரகாரம்,  இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் சனாதிபதி ைமத்திாிபால 
சிறிேசன ஆகிய நான்,  இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் குறித் ைரக்கப்ப ம் 
பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார சைபயின் ஆ ைகப் 
பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01. 
2015,  ஓகத்  12. 

அட்டவைண 
 

இலக்கம் 05   - மாத்தைள மாவட்டம் 

இலக்கம் 01 - தம் ள்ைள மாநகர சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக - 13 
   எண்ணிக்ைக - 11      எண்ணிக்ைக - 01   
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  01       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  லாகல   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01   

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக:  அ ராத ர மாவட்ட எல்ைல மற் ம் தம் ள்ைள பிரேதச 

சைப எல்ைல 
450 B - லாகல கிராம அ வலர்  

பிாி  
 கிழக்ேக:  ெபல்ெவெஹர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல

ெதற்ேக:  ெபல்ெவெஹர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,  
அத் பாறயாய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல,  தம் கம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக:  அ ராத ர  மாவட்ட எல்ைல   
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ெபல்ெவெஹர     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக:  தம் ள்ைள பிரேதச சைப எல்ைல 450 A - ெபல்ெவெஹர  கிராம 

அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக:  தம் ள்ைள பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக:  தம் ள்ைள பிரேதச சைப எல்ைல,  அத் பாறயாய கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல மற் ம் தம் கம 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக:  லாகல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு
எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இல.   :  03      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  அத் பாறயாய   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக:  லாகல மற் ம் ெபல்ெவெஹர கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
445 C - அத் பாறயாய கிராம 

அ வலர் பிாி  
கிழக்ேக:  தம் ள்ைள பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக:  ரத்மல்கஹஎல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,  
பஹலெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக:  தம் ள்ைள நகரம் மற் ம் தம் கம கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  தம் கம   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக:  லாகல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 445 F - தம் கம கிராம அ வலர் 

பிாி  கிழக்ேக:  லாகல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல,  
ெபல்வெஹர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
மற் ம் அத் பாறயாய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல 

ெதற்ேக:  தம் ள்ைள நகர கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல,  ச அ ல்லனெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின்  
கிழக்கு மற் ம் வடக்கு  எல்ைலகள் 

ேமற்ேக:  ச அப் ல்லனெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
மற் ம் வடக்கு  எல்ைலகள்,  அ ராத ர மாவட்ட 
எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ச அப் ல்லனெவவ    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக:  அ ராத ர மாவட்ட எல்ைல,  தம் கம கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்  
445 E - ச அப் ல்லனெவவ கிராம 

அ வலர் பிாி  
கிழக்ேக:  தம் கம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம்

ெதற்கு எல்ைலகள்,  தம் ள்ைள நகர கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக:  யாபாகம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,  
ெபாெஹாரன்ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்,  கேலெவல பிரேதச சைப 
எல்ைல 

ேமற்ேக:  அ ராத ர  மாவட்ட எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :   தம் ள்ைள நகரம்   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  02 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக:  தம் கம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 445 - தம் ள்ைள நகர கிராம 

அ வலர் பிாி  கிழக்ேக:  அத் பாறயாய,  பஹலெவல மற் ம் ரத்மல்கஹஎல 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக:  யாபாகம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல

ேமற்ேக:  ச அ ல்லனெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல மற் ம் தம் கம கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :   பஹலெவவ   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக:  அத் பாறயாய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 445 D - பஹலெவவ கிராம அ வலர் 

பிாி  கிழக்ேக:  அத் பாறயாய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல

ெதற்ேக:  ரத்மல்கஹஎல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல

ேமற்ேக:  தம் ள்ைள நகர கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல

 
வட்டாரத்தின் இல :  08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ரத்மல்கஹஎல  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 
 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக:  பஹலெவவ மற் ம் அத் பாரயாய கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
445 A - ரத்மல்கஹஎல கிராம 

அ வலர் பிாி  
கிழக்ேக:  தம் ள்ைள பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக:  தித்தெவல்ெகால்ல மற் ம்  க வத்த கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக:  யாபாகம மற் ம் தம் ள்ைள நகர கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  யாபாகம  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 
 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக:  ச அப் ல்லனெவவ மற் ம் தம் ள்ைள நகர கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
445 G - யாபாகம கிராம அ வலர் 

பிாி  
கிழக்ேக:  ரத்மல்கஹஎல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல

ெதற்ேக:  கப் வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல

ேமற்ேக:  கேலெவல பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் 
ெபாெஹாரன்ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ெபாெஹாரன்ெவவ   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  0 1 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக:  ச அப் ல்லனெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு

மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 
445 B - ெபாெஹாரன்ெவவ கிராம 

அ வலர் பிாி  
கிழக்ேக:  ச அப் லனெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு

மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்,  யாபாகம கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக:  கேலெவல பிரேதச சைப  எல்ைல

ேமற்ேக:  கேலெவல பிரேதச சைப  எல்ைல

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  11      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  தித்தெவல்ெகால்ல    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  0 1 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக:  யாபாகம மற் ம் ரத்மல்கஹஎல கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
444 -    தித்தெவல்ெகால்ல கிராம 

அ வலர் பிாி   
444 A - கப் வத்த கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக:  ரத்மல்கஹஎல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல
மற் ம்  தம் ள்ைள பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக:  ெமாரெகால்ேலவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல 

ேமற்ேக:  தம் ள்ைள மற் ம் கேலெவல பிரேதச சைப எல்ைலகள்

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  12      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ெமாரெகால்ேலவ    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  0 1 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக:  க வத்த மற் ம் தித்தெவல்ெகால்ல கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
444 B  - ெமாரெகால்ேலவ கிராம 

அ வலர் பிாி  
 கிழக்ேக:  தம் ள்ைள பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக:  தம் ள்ைள பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக:  தம் ள்ைள பிரேதச சைப எல்ைல 
 

9-108/ 72 
 
 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள தத் வங்களின் பிரகாரம்,  இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் சனாதிபதி ைமத்திாிபால 
சிறிேசன ஆகிய நான்,  இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் குறித் ைரக்கப்ப ம் 
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பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார சைபயின் ஆ ைகப் 
பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01. 
2015,  ஓகத்  12. 

அட்டவைண 
இலக்கம் 05   மாத்தைள மாவட்ட -  
இலக்கம் 02 - மாத்தைள மாநகர சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக -13 
   எண்ணிக்ைக - 09         எண்ணிக்ைக   - 02   
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :    அ விகாைர நகரம்  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: மாத்தைள பிரேதச சைப எல்ைல 327 - அ விகாைர கிராம அ வலர் 

பிாிவின் ஒ பகுதி (மாத்தைள மாநகர 
சைபக்குட்பட்ட  பகுதி ) 
350 - ஹரஸ்கம கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ஒ பகுதி (மாத்தைள மாநகர 
சைபக்குட்பட்ட  பகுதி ) 

கிழக்ேக: மாத்தைள பிரேதச சைப எல்ைல,  மன்தண்டாவல  கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக: ேபாகஹெகாட் வ மற் ம் மல்வத்த கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்,  
மாத்தைள பிரேதச சைப  எல்ைல   

ேமற்ேக: மாத்தைள பிரேதச சைப  எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின் இல       : 02         வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்   : க ேதவல  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: அ விகாைர கிராம அ வலர் பிாிவின் மாத்தைள மாநகர

சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ெதற்கு எல்ைல மற் ம் 
மாத்தைள பிரேதச சைப எல்ைல 

350 A - மந்தண்டாெவல கிராம 
அ வலர் பிாி   
350 B - பராவத்த கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ஒ  பகுதி (மாத்தைள மாநகர 
சைபக்குட்பட்ட  பகுதி ) 
350 C - க ேதவல கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக: ரத்ேதாட்ைட பிரேதச சைப எல்ைல

ெதற்ேக: ஓயபஹல,  ஸ் ம் நகரம் மற் ம்  ேபாகஹெகாட் வ 
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக: ஹரஸ்கம கிராம அ வலர் பிாிவின் மாத்தைள மாநகர
சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் கிழக்கு எல்ைல 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மல்வத்த  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: ஹரஸ்கம கிராம அ வலர் பிாிவின் மாத்தைள மாநகர

சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ெதற்கு எல்ைல மற் ம்  
ேபாகஹெகாட் வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல   

352 D - மல்வத்த கிராம அ வலர் 
பிாி   

கிழக்ேக: விகாைர தி கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல

ெதற்ேக: சிங்கள நகர கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல

ேமற்ேக: மாத்தைள பிரேதச சைபஎல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : விகாைர இடம்  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: ஹரஸ்கம கிராம அ வலர் பிாிவின் மாத்தைள மாநகர

சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் கிழக்கு எல்ைல மற் ம்  
மந்தண்டாெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல 

352 E  - ேபாகஹெகாட் வ கிராம 
அ வலர் பிாி  
352 G - விகாைர தி கிராம அ வலர் 
பிாி  
 கிழக்ேக: ஸ் ம் நகரம் மற் ம் ெகாங்காெவல கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 
ெதற்ேக: சிங்கள நகர கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல

ேமற்ேக: சிங்கள நகர கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,  
மல்வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு  எல்ைலகள்  

 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மத்திய நகரம்  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 1 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: மந்தண்டாெவல மற் ம் க ேதவல கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
352 - ஸ் ம் நகர கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக: ஓயபஹல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல

ெதற்ேக: ஓயபஹல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
மற் ம்  ெகாங்காெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக: விகாைர தி,  ேபாகஹெகாட் வ கிராம அ வலர் பிாி  
களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்   : ைகயிரத நிைலய இடம்  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: ஸ் ம் நகர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்

கிழக்கு எல்ைலகள்,  க ேதவல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல 

352 B - ெகாங்காெவல கிராம 
அ வலர் பிாி  
352 F  - திய ல கிராம அ வலர் 
பிாி  
352 H  - ஒ யபஹல கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக: ரத்ேதாட்ைட மற் ம் உக்குெவல பிரேதச சைப
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக: மா காெதன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல

ேமற்ேக: ஹுலங்க வ வடக்கு,  சிங்கள நகர மற் ம் விகாைர தி 
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : சங்கமித்த இடம்  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: மாத்தைள பிரேதச சைப எல்ைல,  மல்வத்த மற் ம் 

விகாைர தி கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

351 A - ெதாடந்ெதனிய கிராம அ  
வலர் பிாிவின் ஒ  பகுதி (மாத்தைள 
மாநகர சைபக்குட்பட்ட  பகுதி ) 
352 A - சிங்கள நகர கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக: ெகாங்காெவல மற் ம் திய ல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக: ஹுலங்க வ வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல மற் ம் ஹுலங்க வ ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் மாத்தைள மாநகர சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் 
வடக்கு எல்ைல

ேமற்ேக: மாத்தைள பிரேதச சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஹுலங்க வ  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: ெதாடந்ெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் மாத்தைள 

மாநகர சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு 
எல்ைலகள்,  சிங்கள நகர கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல 

353 -  ஹுலங்க வ ெதற்கு கிராம அ  
வலர் பிாிவின் ஒ  பகுதி (மாத்தைள 
மாநகர சைபக்குட்பட்ட  பகுதி) 
353 B - ஹுலங்க வ வடக்கு கிராம 
அ வலர்  பிாி   கிழக்ேக: திய ல,  மா காெதன்ன மற் ம் நாெகால்ல கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 
ெதற்ேக: கூம்பியன்ெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு

எல்ைல,  ப விட்ட ெவலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் 
மாத்தைள மாநகர சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் வடக்கு 
எல்ைல மற் ம் மாத்தைள பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக: மாத்தைள பிரேதச சைப எல்ைல  
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : நாெகால்ல  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: மா காெதன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 

ெதற்கு எல்ைலகள் 
348 - ெகாட் ேவெகதர வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ஒ  பகுதி 
(மாத்தைள மாநகர சைபக்குட்பட்ட 
பகுதி) 
353 A - நாெகால்ல கிராம அ வலர் 
பிாி   
 
 

கிழக்ேக:  ெகாெஹாம்பி ெவல கிராம அ வலர் பிாிவின்
மாத்தைள மாநகர சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ேமற்கு 
எல்ைல மற் ம் உக்குெவல பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக: மாத்தைள பிரேதச சைப எல்ைல,  ெகந்தெகால்ல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் மாத்தைள மாநகர சைபக்குட்பட்ட 
பகுதியின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு  எல்ைலகள் 

ேமற்ேக: கூம்பியங்ெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல மற் ம் ஹுலங்க வ ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் மாத்தைள மாநகர சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் 
கிழக்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மாளிகாெதன்ன  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: திய ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு

எல்ைலகள்,  ெகாங்காெவல கிராம அ வலர் பிாிவின்  
ெதற்கு எல்ைல   

352 C - மா காெதன்ன கிராம 
அ வலர் பிாி  
355 C - ெகாெஹாம்பி ெவல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ஒ  பகுதி 
(மாத்தைள மாநகர சைபக்குட்பட்ட 
பகுதி) 
 

கிழக்ேக: உக்குெவல பிரேதச சைப எல்ைல

ெதற்ேக: ெகாட் ேவெகதர வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்
மாத்தைள மாநகர சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் வடக்கு  
எல்ைல 

ேமற்ேக: நாெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்,  ஹுலங்க வ ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் மாத்தைள மாநகர சைபக்குட்பட்ட 
பகுதியின் கிழக்கு  எல்ைல,    ஹுலங்க வ வடக்கு  
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கூம்பியன்ெகாட  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: ஹுலங்க வ ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் மாத்தைள 

மாநகர சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ெதற்கு எல்ைல,  
நாெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள்   

347 B - ெகந்நெகால்ல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ஒ பகுதி (மாத்தைள மாநகர 
சைபக்குட்பட்ட பகுதி) 
348 A - கூம்பியன்ெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி  
349 A - ப விட்ட ெவலகம கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ஒ பகுதி 
(மாத்தைள மாநகர சைபக்குட்பட்ட 
பகுதி) 

கிழக்ேக: ெகாட் ேவெகதர வடக்கு  கிராம அ வலர் பிாிவின்
மாத்தைள மாநகர சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ேமற்கு 
எல்ைல  மற் ம்  மாத்தைள பிரேதச சைப  எல்ைல 

ெதற்ேக: உக்குெவல பிரேதச சைப எல்ைல

ேமற்ேக: மாத்தைள பிரேதச சைப எல்ைல 

 
9-108/ 73 
 
 
 
 
 

 
உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 

 
3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  

 
(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள தத் வங்களின் பிரகாரம்,  இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் சனாதிபதி ைமத்திாிபால 
சிறிேசன ஆகிய நான்,  இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் குறித் ைரக்கப்ப ம் 
பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார சைபயின் ஆ ைகப் 
பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

 
 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01. 
2015,  ஓகத்  12. 
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அட்டவைண 
இலக்கம் 05 - மாத்தைள மாவட்டம் 
இலக்கம் 03 - பல்ேலெபால பிரேதச சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக - 10 
   எண்ணிக்ைக - 10      எண்ணிக்ைக - 00   
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : அ த்கம  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: கேலெவல மற் ம் நா ல பிரேதச சைப எல்ைலகள் 417 A  - ெதமந்தஓய கிராம அ வலர் 

பிாி  
418 - கிாிஒ வ கிராம அ வலர் பிாி  
426 - அ த்கம கிராம அ வலர்  பிாி  
426 B  - மனன்வத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக: நா ல பிேதச சைப எல்ைல,  வல்ேமா வ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக: வல்ேமா வ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள்,  ெமதலந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல,  ெகாஸ்ெகால்ல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு  எல்ைலகள்,  
நாகஹெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு  எல்ைல

ேமற்ேக: கந்ெதவத்த மற் ம் ேபாேம வ கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்,  தலகிாியாவ,  
நிலந்ேநா வ மற் ம் நிலந்ேநா வ கு ேயற்ற கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஜானக கம  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: கேலெவல பிரேதச சைப எல்ைல 423 B - தலகிாியாவ  கிராம அ வலர் 

பிாி  
423 E - ேபாேம வ கிராம அ வலர் 
பிாி   
426 A  - நிலந்ேநா வ கிராம 
அ வலர் பிாி   
426C-ஜானக கம கிராம அ வலர் 
பிாி  
426D  - நிலந்ேநா வ கு ேயற்ற கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக: அ த்கம,  மனன்வத்த,  கிாிஒ வ மற் ம் கந்ேதவத்த 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக: ெதவரம் ல்ல மற் ம் மில்லவான இஹலகம கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக: மில்லவான ெமதகம,  மில்லவான பஹலகம மற் ம் 
ெகாப்ேபெவெஹர  கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள்,  கேலெவல பிரேதச சைப எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்: 03                வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்   : மில்லவான  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: கேலெவல பிரேதச சைப எல்ைல 423 - மில்லவான இஹலகம கிராம 

அ வலர் பிாி   
423 A - மில்லவான பஹலகம கிராம 
அ வலர்  பிாி  
423 D - ெகாப்ேபெவெஹர கிராம 
அ வலர் பிாி   
426 C - மில்லவான ெமதகம கிராம 
அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக: தலகிாியாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,  
ேபாேம வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள்,  கந்ேதவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல,  ெதவரம் ல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக: அம்ெபாக்க கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்
ேமற்கு எல்ைலகள்,  கு நாகைல மாவட்ட எல்ைல 

ேமற்ேக: கு நாகைல மாவட்ட எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்   : கந்ேதவத்த  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: கிாிஒ வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 419 A - கந்ேதவத்த கிராம அ வலர்  

பிாி  
419 B   - ெகாஸ்ெகால்ல கிராம 
அ வலர் பிாி  
419 C - மஹயாயவத்த கிராம 
அ வலர்  பிாி  
419 D  - ெமதலன்த கிராம அ வலர் 
பிாி  
419 E  - நாகஹெபால கிராம அ வலர் 
பிாி

கிழக்ேக: கிாிஒ வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல,  
வல்ேமா வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
மற் ம் ெமாரகஸ்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல 

ெதற்ேக: ெமாரகஸ்பிட் ய,  அகுரம்ெபாட மற் ம் ெதவரம் ல்ல 
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்

ேமற்ேக: ெதவரம் ல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு  எல்ைல,  
ேபாேம வ மற் ம் மில்லவான இஹலகம கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்   : எெஹேலெபால   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: மஹயாயவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல,  

ெமதலந்த மற் ம் கிாிஒ வ கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்,  ெதமந்தஓய கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல

416  - எெஹேலெபால கிராம அ வலர் 
பிாி  
416 B  - ெமாரகஸ்பி ய கிராம 
அ வலர்  பிாி   
417  - வல்ேமா வ கிராம அ வலர் 
பிாி  
419 - அக்குரம்ெபாட கிராம அ வலர்  
பிாி  
420 C  - அம்ெபாக்குெதன கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக: நா ல பிரேதச சைப எல்ைல,  ெகாெஹாலன்வல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக:  ெகாெஹாலன்வல மற் ம் உ ரம்பெலஸ்ஸ கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்,  
கிணிகம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,  
பல்ேலெபால ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக: பல்ேலெபால ெதற்கு மற் ம் பல்ேலெபால வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் எக்கத் கம  
மற் ம் ெகாஸ்வத்த கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் ,  ெதவரம் ல்ல மற் ம் 
கந்ெதவத்த கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பல்ேலெபால  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: அகுரம்ெபாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல,  

அம்ெபாக்குெதன கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  
ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்

420 - ெகாஸ்வத்த  கிராம அ வலர் 
பிாி  
420 A - பல்ேலெபால வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
420 B - ெமானரவில கிராம அ வலர் 
பிாி   
420 D - எக்க த் கம கிராம அ வலர்  
பிாி   
420 E - பல்ேலெபால ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக: ெமாரகஸ்பிட் ய மற் ம் எஹேலெபால கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக: கிணிகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,  
பல்ெதனிய மற் ம் ெதாடம்கஸ்யாய கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக: சிகம இஹலகம,   சிகம பஹலகம,  கலஹிட் யாகம,  
மானிங்க வ கிழக்கு மற் ம் ெதவரம் ல்ல கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மானிங்க வ  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: மில்லவான இஹலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்,  ேபாேம வ மற் ம் 
கந்ேதவத்த கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

422  - அம்ெபாக்க கிராம அ வலர் 
பிாி  
422 A - மானிங்க வ கிழக்கு கிராம 
அ வலர்  பிாி  
422 B - மானிங்க வ ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   
422 C  - ெதவரம் ல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  
422 D  - கலஹிட் யாகம கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக: அக்குரம்ெபாட,  ெகாஸ்வத்த,  ெமானரவில மற் ம் 
பல்ேலெபால ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக: சிகம பஹலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல,  சிகம இஹலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்,  கு நாகைல மாவட்ட 
எல்ைல  

ேமற்ேக: கு நாகைல மாவட்ட எல்ைல மற் ம் மில்லவால
இஹலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : சிகம  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: கலஹிட் யாகம மற் ம் ெமானரவில கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
421 A - ஆாியகம கிராம அ வலர் 
பிாி  
421 B - சிகம இஹலகம கிராம 
அ வலர் பிாி  
421 E - ெதாடங்கஸ்யாய கிராம 
அ வலர்  பிாி  
421 F - சிகம பஹலகம கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக: பல்ேலெபால ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்,  பல்ெதனிய மற் ம் 
ெபால்வத்த கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக: யட்டவத்த பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக: கு நாகைல மாவட்ட எல்ைல மற் ம் மானிங்க வ 
ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு  
எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பல்ெதனிய  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: பல்ேலெபால ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்,  எெஹேலெபால மற் ம் 
உ ரம்ெபலஸ்ஸ  கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு  எல்ைலகள்  

421- பல்ெதனிய கிராம அ வலர் பிாி  
421 C - ெதம்பி ெதனிய வடக்கு கிராம  
அ வலர் பிாி  
421 D - கிணிகம கிராம அ வலர் பிாி  
421 G - ெபால்வத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக: உ ரம்ெபலஸ்ஸ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்,  திம் ல்க வ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக: யட்டவத்த பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக: யட்டவத்த பிரேதச சைப எல்ைல,  ஆாியகம மற் ம் 
ெதாடங்கஸ்யாய கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள்  

 



      I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21      457A 
     gFjp  I : njhFjp (I) - ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; FbauR tu;j;jkhdg; gj;;jpupif - mjp tpNr\khdJ - 2015.08.21     

 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெகாெஹாலன்ெவல  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: ெமாரகஸ்பிட் ய மற் ம் வல்ேமா வ கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்,  நா ல  
பிரேத  சைப  எல்ைல 

416 A - திம் ல்க வ கிராம அ வலர் 
பிாி  
416 C  -  உ ரம்பெலஸ்ஸ கிராம 
அ வலர் பிாி  
416 D  -  ெகாெஹாலன்ெவல கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக: நா ல மற் ம் மாத்தைள பிரேதச சைப எல்ைலகள்

ெதற்ேக: யட்டவத்த பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக: ெதம்பி ெதனிய வடக்கு,  பல்ெதனிய ,கிணிகம மற் ம்  
எெஹேலெபால கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள்  

 

 
9-108/ 74 
 
 

 

 
உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 

 
3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  

 
(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள தத் வங்களின் பிரகாரம்,  இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் சனாதிபதி ைமத்திாிபால 
சிறிேசன ஆகிய நான்,  இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் குறித் ைரக்கப்ப ம் 
பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார சைபயின் ஆ ைகப் 
பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 
 
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

 
 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01. 
2015,  ஓகத்  12. 
  



458A   I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21 
                  gFjp  I : njhFjp (I) - ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; FbauR tu;j;jkhdg; gj;;jpupif - mjp tpNr\khdJ - 2015.08.21 
 

அட்டவைண 
இலக்கம் 05 - மாத்தைள மாவட்டம் 
இலக்கம் 04   - கேலெவல பிரேதச சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக - 17 
   எண்ணிக்ைக - 17      எண்ணிக்ைக - 00 
 

வட்டாரத்தின் இல. 01:       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெதன்னேகான் ர  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: அ ராத ர மாவட்ட  எல்ைல 438 - தண் ெபந்தி ப்ப கிராம 
அ வலர் பிாி  

438 A - மகு கஸ்ெவவ கிராம 
அ வலர் பிாி  

438 C  -  ெதன்னேகான் ர கிராம 
அ வலர் பிாி  

438 D  -  ெவடெகா ெவவ கிராம 
அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக: தம் ள்ைள மாநகர சைப எல்ைல,  இப்பன்க வ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  எல்ைல,  தலகிாியாகம 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக: பஹலெவவ மற் ம் மீவலபதஹ கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்,  பஹல திக்கல மற் ம் 
ேதவஹுவ கு ேயற்றம் 1  கிராம அ வலர் பிாி களின் 
கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்

ேமற்ேக: ேதவஹுவ கு ேயற்றம் 1 கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்,  ேதவஹுவ 
கு ேயற்றம் 2 கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : தலகிாியாகம  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  :01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: பஹல திக்கல மற் ம் ெதன்னேகான் ர கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்,  
தம் ள்ைள மாநகர சைப  எல்ைல

433 D  -  மீவலபதஹ கிராம அ வலர் 
பிாி  

439 -  தலகிாியாகம கிராம அ வலர் 
பிாி  
439 A  -  பஹலெவவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
439 B  -  இப்பங்க வ கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக: தம் ள்ைள மாநகர சைப  எல்ைல மற் ம் தம் ள்ைள
பிரேதச சைப  எல்ைல 

ெதற்ேக: தம் ள்ைள பிரேதச சைப  எல்ைல,   
ேமற்ேக: சில்வத்கம மற் ம் யட் கல்ெபாத்த கிராம அ வலர் 

பிாி களின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்,  
கும் க்ெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  
எல்ைல,  பஹல திக்கல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேதவஹுவ   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக: அ ராத ர மாவட்ட எல்ைல,  ெவடெகா ெவவ கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,  த ெபந்தி ப்ப 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு  
எல்ைலகள்,  மகு கஸ்ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு  எல்ைலகள்

437 C - ேதவஹுவ  கு ேயற்றம் 1 
கிராம அ வலர் பிாி  
437 D  -  ேதவஹுவ  கு ேயற்றம் 2 
கிராம அ வலர் பிாி  
438 B  -  பஹல திக்கல கிராம அ வலர் 

பிாி  கிழக்ேக: மகு கஸ்ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்,  ெதன்னேகான் ர கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக: மீவலபதஹ கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு,  ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக: கும் க்ெகால்ல,  லனெவவ கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  கிழக்கு வடக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : லனெவவ  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: அ ராத ர மாவட்ட எல்ைல,  ேதவஹுவ கு ேயற்றம் 1  

கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

437 A - லனெவவ கிராம அ வலர் 
பிாி  
437 B - கும் க்ெகால்ல கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக: பஹல திக்கல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  ேமற்கு 
எல்ைலகள் மற் ம் மீவலபதஹ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  

ெதற்ேக: ய கல்ெபாத்த மற் ம் ேப யகந்த கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக: ெகாஸ்கஹஹின்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்,  அ ராத ர மாவட்ட 
எல்ைல   

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெமாரெகால்ல  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: அ ராத ர மாவட்ட எல்ைல 436 - அ த்ெவவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
436A  -  ெமாரெகால்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  
436 B  -  பிபி கம கிராம அ வலர் 

பிாி  
436 C  -  ராலேலெராட்டெவவ கிராம 
அ வலர் பிாி  
436 D  -  ெகாஸ்கஹஹின்ன கிராம 
அ வலர் பிாி

கிழக்ேக: லனெவவ மற் ம் கும் க்ெகால்ல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்,  ேப யகந்த கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு  எல்ைலகள்  

ெதற்ேக: நிலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு  
எல்ைலகள், ெஹாம்பாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல,  கு நாகைல மாவட்ட  எல்ைல   

ேமற்ேக: கு நாகைல மற் ம் அ ராத ர  மாவட்ட எல்ைலகள்

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : த ல்ல  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: ெகாஸ்கஹஹின்ன,  கும் க்ெகால்ல மற் ம் மீவலபதஹ 

கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு  எல்ைலகள்
432 A  -  த ல்ல கிராம அ வலர்  

பிாி  
433 A  -  யட் கல்ெபாத்த கிராம 

அ வலர் பிாி  
437  - ேப யகந்த கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக: பஹலெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  எல்ைல,  
சில்வத்கம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு  எல்ைலகள் 

ெதற்ேக: சில்வத்கம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்
ேமற்கு எல்ைலகள்,  வலஸ்ெவவ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,  கலபா ல  கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு,  வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்,  

வக்பி ய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு  எல்ைலகள்  

ேமற்ேக: தம்பவட்டன கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  எல்ைல,  
பட் ெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு, வடக்கு,  

மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் பம்பரகஸ்ெவவ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல  நிலகம மற் ம்  
ராலேலெராட்டெவவ கிராம அ வலர் பிாி களின் 
கிழக்கு  எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : வலஸ்ெவவ  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01  

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: ய கல்ெபாத்த  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்

கிழக்கு எல்ைலகள்,  பஹலெவவ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு ெதற்கு எல்ைல 

432 H  -  கலபா ல கிராம அ வலர் 
பிாி   

433  - வலஸ்ெவவ கிராம அ வலர் 
பிாி  
433 B   -  வக்பிட் ய கிராம அ வலர் 

பிாி  
433 C  -  சில்வத்கம கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக: பஹலெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  ெதற்கு 
எல்ைல  மற் ம் தம் ள்ைள பிரேதச சைப  எல்ைல

ெதற்ேக: ேவரகலவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,  
நம்படகஹவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள்,  த யாய மற் ம் கேலெவல நகர 
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்

ேமற்ேக: தம்பவட்டவன கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,  
த ல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கேலெவல  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: ேப யகந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 432 - கேலெவல நகர கிராம அ வலர் 

பிாி  
432B  -  பத்ெகாலெகால்ல கிராம 
அ வலர் பிாி  

432 F  -  பட் ெவல கிராம அ வலர் 
பிாி  

432 G  -  தம்பவட்டவன கிராம 
அ வலர் பிாி  

432 J  -  பா ெஹாம்பாவ கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக: ேப யகந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  எல்ைல,  
த ல்ல,  வக்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்,  நபடகஹவத்த கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக: த யாய மற் ம் ரங்ெவ யாவ கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக: ெகாஸ்ெபாத்த மற் ம் பம்பரகஸ்ெவவ கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்,  ேப யகந்த கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  எல்ைல 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பம்பரகஸ்ெவவ  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: அ த்ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்

கிழக்கு எல்ைலகள்,  ெமாரெகால்ல மற் ம் 
ராலேலெராட்டெவவ  கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ெதற்கு  எல்ைலகள்,  ேப யகந்த கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு  எல்ைல 

431 A  -  ெஹாம்பாவ கிராம அ வலர் 
பிாி  

431 C  -  ெகாஸ்ெபாத்த கிராம 
அ வலர் பிாி  

435 -  பம்பரகஸ்ெவவ கிராம அ வலர் 
பிாி  
435 A  -  நிலகம கிராம அ வலர் பிாி  

 

கிழக்ேக: பட் ெவல மற் ம் தம்பவட்டவன கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு  எல்ைலகள்,  பா ெஹாம்பாவ 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு 
எல்ைலகள்,  ரங்ெவ யாவ மற் ம் தி ல்கஸ்ெகாட் வ 
கிராம அ வலர் பிாி களின்  ேமற்கு  எல்ைலகள் 

ெதற்ேக: ெப க வ மற் ம் ஹத்அ க்குவ கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக: கு நாகைல மாவட்ட எல்ைல மற் ம் அ த்ெவவ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு  எல்ைலகள்  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெப க வ  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  :02  

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: ெகாஸ்ெபாத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  எல்ைல,  

ரங்ெவ யாவ,  தி ல்கஸ்ெகாட் வ கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  ேமற்கு,  ெதற்கு  எல்ைலகள் 

431- ெப க வ கிராம அ வலர் 
பிாி  
431 B  -  ஹத்அ க்குவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
 கிழக்ேக: ெமதெபத்த வடக்கு,  ெமதெபத்த ெதற்கு மற் ம் ெதம்பவ 

கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு  எல்ைலகள்  
ெதற்ேக: ேவெகாடெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,  

ேமற்கு எல்ைலகள்,  ெகந்தக வ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு  எல்ைல,  கு நாகைல மாவட்ட  எல்ைல 

ேமற்ேக: கு நாகைல மாவட்ட  எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : தி ல்கஸ்ெகாட் வ  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: பா ெஹாம்பாவ மற் ம் பத்ெகால ெகால்ல கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு  எல்ைலகள் 
431 D  -  தி ல்கஸ்ெகாட் வ கிராம 

அ வலர் பிாி  
432  I  -  ரங்ெவ யாவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
கிழக்ேக: த யாய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,  

பஹல பம்பாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் இஹல பம்பாவ,  ெமதெபத்த 
வடக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு  எல்ைலகள்  

ெதற்ேக: ெமதெபத்த வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  
எல்ைல,  ெப க வ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல  

ேமற்ேக: ெப க வ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
மற் ம் ெகாஸ்ெபாத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  
ெதற்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 12      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பம்பாவ  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: கேலெவல நகர மற் ம் வக்பிட் ய கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு  எல்ைலகள் 
432 C  -  த யாய கிராம அ வலர் 
பிாி  
432 D  -  இஹல பம்பாவ கிராம 
அ வலர்   பிாி  
432 E  -  பஹல பம்பாவ கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக: நபடகஹவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,  
தம்பெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு  எல்ைலகள் 

ெதற்ேக: பிஹில்லயாய,  ெமதெபத்த மற் ம் தி ல்கஸ்ெகாட் வ 
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக: ரங்ெவ யாவ மற் ம்   பத்ெகாலெகால்ல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு  எல்ைலகள்  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 13      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : நபடகஹவத்த  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: வக்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல

மற் ம் வலஸ்ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  
எல்ைல 

434- நபடகஹவத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  
434 A  -  ேவரகலவத்த கிராம அ வலர் 

பிாி  
434 B  -  தம்பெகால்ல கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக: தம் ள்ைள பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் 
சியம்பலாகஹெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு  எல்ைலகள்  

ெதற்ேக: சியம்பலாகஹெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்,  பிஹில்லயாய கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல

ேமற்ேக: இஹல பம்பாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம்
வடக்கு எல்ைலகள்,  பஹல பம்பாவ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,  த யாய கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்,  கேலெவல 
நகர மற் ம் வக்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாி களின் 
கிழக்கு எல்ைலகள்  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 14      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : வஹேகாட்ைட  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: தம்பெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்

கிழக்கு எல்ைலகள்,  தம் ள்ைள பிரேதச சைப எல்ைல 
 427 - வஹேகாட்ைட கிராம அ வலர் 
பிாி  
427A  -  சியம்பலாகஹெவல கிராம 
அ வலர் பிாி   
427B  -  பலாபத்வல கிராம அ வலர் 
பிாி  
427C  -  பிஹில்லயாய கிராம அ வலர் 
பிாி   
427D  - கல்ெகாடயாய கிராம அ வலர் 
பிாி

கிழக்ேக: நா ல பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக: பல்ேலெபால பிரேதச சைப எல்ைல,  ேலனாவல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,  யட் ெவெஹர 
கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு மற் ம் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக: ெமதெபத்த ெதற்கு,  ெமதெபத்த வடக்கு மற் ம் இஹல 
பம்பாவ கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு  எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 15      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெமதெபத்த  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: இஹல பம்பாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  

எல்ைல 
428 - ேலனாவல கிராம அ வலர் பிாி
428A  -  யட் ெவெஹர கிராம அ வலர் 
பிாி  
428B  -  ெமதெபத்த வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
428C  -  ெமதெபத்த ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக: பிஹில்லயாய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  எல்ைல,  
வஹேகாட்ைட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள்,  சியம்பலாகஹெவல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு  எல்ைல,  பலாபத்வல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு  எல்ைல,  பல்ேலெபால பிரேதச சைப  
எல்ைல 

ெதற்ேக: பல்ேலெபால பிரேதச சைப  எல்ைல,  ெஹவேனெவல 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,  
எலமல்ெபாத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு  எல்ைலகள்,  ெதம்பவ கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல

ேமற்ேக: ெப க வ மற் ம் தி ல்கஸ்ெகாட் வ கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு  எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 16      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : எலமல்ெபாத்த  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: ெமதெபத்த ெதற்கு மற் ம் யட் ெவெஹர கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
429- - எலமல்ெபாத்த கிராம அ வலர் 

பிாி  
429 A  -  ெஹவேனெவல கிராம 

அ வலர் பிாி   
கிழக்ேக:  ேலனாவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல

மற் ம் பல்ேலெபால பிரேதச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக: மாதிெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல

ேமற்ேக: ெகந்தக வ,  ேவெகாடெபால மற் ம் ெதம்பவ கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 17      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மாதிெபால  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: ஹத்அ க்குவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள்,  ெப க வ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,  ெமதெபத்த ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

430- ெதம்பவ கிராம அ வலர் பிாி
430 A  -  மாதிெபால கிராம அ வலர் 

பிாி  
430B  -  ேவெகாடெபால கிராம 
அ வலர் பிாி  
430 C  -  ெகந்தன்க வ கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக: எலமல்ெபாத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,  
ெஹவேனெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள்,  பல்ேலெபால பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக: பல்ேலெபால பிரேதச சைப எல்ைல

ேமற்ேக: கு நாைல மாவட்ட எல்ைல மற் ம் ஹத்அ க்குவ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் ேமற்கு  எல்ைலகள்  

9-108/ 75 

 
______________________________________ 

 
உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 

 
3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  

 
(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள தத் வங்களின் பிரகாரம்,  இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் சனாதிபதி ைமத்திாிபால 
சிறிேசன ஆகிய நான்,  இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் குறித் ைரக்கப்ப ம் 
பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார சைபயின் ஆ ைகப் 
பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01. 
2015,  ஓகத்  12. 
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அட்டவைண 
இலக்கம் 05   - மாத்தைள மாவட்டம் 
இலக்கம் 05- தம் ள்ைள பிரேதச சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக - 16 
   எண்ணிக்ைக - 16      எண்ணிக்ைக - 00  
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : இனாம வ  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: அ ராத ர மாவட்ட எல்ைல 451 - இனாம வ கிராம அ வலர் 

பிாி   
451 A - ெபல்ேலன்ேனஓய கிராம 
அ வலர் பிாி  
451 B - எட்டவராேஹன கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக: சியம்பலாெவவ,  திகம்பதஹ,  நாகலெவவ மற் ம் 
ெபாதான கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக: கண்டலம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,  
ரத்மல்கட் வ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள்,  ெவ ேஹன மற் ம் பல்ேலகம 
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக: அ ராத ர மாவட்ட எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : திகம்பதஹ  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: அ ராத ர மாவட்ட எல்ைல 453 - அ டங்காவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
453 A - திகம்பதஹ  கிராம அ வலர் 
பிாி  
453 B - நாகலெவவ  கிராம  அ வலர் 
பிாி   
453C-சியம்பலாெவவ கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக: ெக கஸ்வலான மற் ம் தல்ேகாட்ைட கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக: எெகாடெவவ,  கிம்பிஸ்ஸ மற் ம் ெபாதான கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக: இனாம வ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம்
வடக்கு எல்ைலகள் 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்   : சிகிாியா                                              ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: அ ராத ர மற் ம் ெபாலந ைவ மாவட்ட எல்ைலகள் 454 - ெக கஸ்வலான கிராம அ வலர் 

பிாி  
455 - சிகிாியா கிராம அ வலர் பிாி  

455 A - தல்ேகாட்ைட கிராம அ வலர் 
பிாி  
455 C - பி ரங்கல கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக: ெபாலந ைவ மாவட்ட எல்ைல மற் ம் மயிலத்ேதவ 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக: மயிலத்ேதவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  வடக்கு 
எல்ைலகள் மற் ம் ப ட்டாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு,  கிழக்கு  எல்ைலகள் 

ேமற்ேக: எெகாடெவவ ,கலெவவநா  திகம்பதன,  மற் ம் 
அ டங்காவ கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள்  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்   : மயிலத்ேதவ                                           ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: சிகிாியா கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல,  

பி ரங்கல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள்,  ெபாலந ைவ மாவட்ட  எல்ைல 

455 B - ெபால்அத்தாவ கிராம 
அ வலர் பிாி  
455 D - மயிலத்ேதவ கிராம அ வலர் 
பிாி  
 
 

கிழக்ேக: ெபாலந ைவ மாவட்ட எல்ைல 

ெதற்ேக: ேவவலெவவ மற் ம் நிகவட்டவன கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக: கும் க்கந்தன்வல மற் ம் ப ட்டாவ கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்   : ப ட்டாவ                                             ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: நாகலெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு 

எல்ைலகள் மற் ம் தல்ேகாட்ைட,  சிகிாியா கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு,  ேமற்கு எல்ைலகள் 

452 - ப ட்டாவ கிராம அ வலர் 
பிாி  
452 A - கிம்பிஸ்ஸ  கிராம அ வலர் 
பிாி  
452 B - எெகாடெவவ கிராம அ வலர் 
பிாி  
452 C - ெபாதான கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக: மயிலத்ேதவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல

ெதற்ேக: கும் க்கந்தன்வல மற் ம் கண்டலம கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக: கண்டலம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
மற் ம் இனாம வ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்   : பல்ேலகம                                           ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: எட்டவராேஹன மற் ம் இனாம வ கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
450 - பல்ேலகம கிராம அ வலர் பிாி  
450 C - ெவ ேஹன கிராம அ வலர் 
பிாி  
451 C - ரத்மல்கட் வ கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக: ெபல்லன்ேனஓய மற் ம் கண்டலம கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக: தம் ள்ைள மாநகர சைப எல்ைல 

ேமற்ேக: தம் ள்ைள மாநகர சைப எல்ைல மற் ம் அ ராத ர 
மாவட்ட எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்   : கண்டலம                                         ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: இனாம வ,  ெபாதான மற் ம் ப ட்டாவ கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
448 - கும் க்கந்தன்வல கிராம 
அ வலர் பிாி  
449 - கண்டலம கிராம அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக: மயிலத்ேதவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,  
நிகவட்டவன கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,  ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்,  இஹல எேர ல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக:  பஹல எேர ல மற் ம் யகுரன்கல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக: வில்ஹத கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள்,  தம் ள்ைள மாநகர சைப எல்ைல,  
ரத்மல்கட் வ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,  
ெபல்லன்ேனஓய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்       :   நிகவட்டவன                                     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைல    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: மயிலத்ேதவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல

மற் ம் ெபால்அத்தாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல 

447 - நிகவட்டவன கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக: ெபால்அத்தாவ மற் ம் ேவவலெவவ கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக: ெவலங்ெகால்ல மற் ம் இஹல எேர ல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்,  கண்டலம கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல  

ேமற்ேக: கும் க்கந்தன்வல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேவவலெவவ                                      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: நிகவட்டவன கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்

கிழக்கு எல்ைலகள்,  ெபால்அத்தாவ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

446 C - இஹல எேர ல கிராம 
அ வலர் பிாி  
446 D - ெவலங்ெகால்ல கிராம 
அ வலர் பிாி  
447 A - ேவவலெவவ கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக: ெபாலந ைவ மாவட்ட  எல்ைல 

ெதற்ேக: அங்குனெவல்ெபலஸ்ஸ கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல மற் ம் பஹல எேர ல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக: பஹல எேர ல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல,  கண்டலம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்   : க ன்ேதவ                                     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: கேலாகஹஎல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  எல்ைல,  

பஹல எேர ல மற் ம் ெவலங்ெகால்ல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  

443 - க ந்ேதவ பரணகம கிராம 
அ வலர் பிாி  
443 A - க ந்ேதவ அ த்கம கிராம 
அ வலர் பிாி  
443 B - அங்குனெவல்ெபலஸ்ஸ கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக: ெபாலந ைவ மாவட்ட  எல்ைல 

ெதற்ேக: ெபாலந ைவ மாவட்ட எல்ைல மற் ம் நா ல பிரேதச 
சைப எல்ைல 

ேமற்ேக: நயாகும் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,  
வல்கம்ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள்,  கேலாகஹஎல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :11      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்   : யக்குராகல                                     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: தம் ள்ைள மாநகர சைப எல்ைல மற் ம் கண்டலம கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
446 A - யக்குராகல வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
446 E - யக்குராகல ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
446 F - வில்ஹத கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக: கண்டலம மற் ம் பஹல எேர ல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்,  கேலாகஹஎல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ெதற்ேக: கேலாகஹஎல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல

ேமற்ேக: தம் ள்ைள மாநகர சைப எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :12      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்   : கேலாகஹஎல                                    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: கண்டலம  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 446 - பஹல எேர ல கிராம அ வலர்  

பிாி  
446 B - கேலாகஹஎல  கிராம அ வலர்  
பிாி  
 

கிழக்ேக: இஹல எேர ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம்
ெதற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக: அங்குனெவல்ெபலஸ்ஸ கிராம அ வலர் பிாிவின்
வடக்கு எல்ைல,  க ன்ேதவ அ த்கம கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்,  
வல்கம்ெவவ மற் ம் வக்அத்தாவல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக: தம் ள்ைள மாநகர சைப எல்ைல,  யக்குராகல ெதற்கு  
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு 
எல்ைலகள்,  யக்குராகல வடக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :13      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்   : வல்கம்ெவவ  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: கேலாகஹஎல மற் ம் க ந்ேதவ அ த்கம கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்,  க ந்ேதவ 
பரணகம கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல 

442 - நயாகும் ர கிராம அ வலர் 
பிாி  
442 A - வல்கம்ெவவ கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக: க ந்ேதவ பரணகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்,  நா ல பிரேதச சைப  எல்ைல 

ெதற்ேக: நா ல பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக: நா ல பிரேதச சைப எல்ைல,  ெலனெதார ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்,  
ெலனெதார வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல,  கீரெலஸ்ஸ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்,  வக்அத்தாவல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :14      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்   : கிரலெகால்ல                                ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: கேலெவல பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் தம் ள்ைள

மாநகர சைப எல்ைல 
440 - எம் ல்அம்ேப கிராம அ வலர் 
பிாி  
440 B - கிரலெகால்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  
441 D - வக்அத்தாவல கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக: தம் ள்ைள மாநகர சைப எல்ைல,  கேலாகஹஎல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல மற் ம் வல்கம்ெவவ 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல

ெதற்ேக: கிரெலஸ்ஸ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள்,  பனம்பிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்,  
ஏதாெபந்திெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக: எதாெபந்திெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல,  வ ல்அம்ேப கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்,  கேலெவல பிரேதச சைப  
எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :15     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்   : எதாெபந்திெவவ                             ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: கேலெவல பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் கிரலெகால்ல 

கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
440 A - எதாெபந்திெவவ கிராம 
அ வலர் பிாி  
440 C - வ ல்அம்ேப கிராம அ வலர் 
பிாி  
440 D - ெவலமிட் யாவ கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக: எம் ல்அம்ேப கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,  ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்,  பன்னம்பிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்,  
ெலனெதார வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல,  ெலனெதார ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக: நா ல மற் ம் கேலெவல  பிரேதச சைப எல்ைலகள்

ேமற்ேக: கேலெவல பிரேதச  சைப எல்ைல 



      I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21      469A 
     gFjp  I : njhFjp (I) - ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; FbauR tu;j;jkhdg; gj;;jpupif - mjp tpNr\khdJ - 2015.08.21     

 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :16      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்   : பன்னம்பிட் ய  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: எம் ல்அம்ேப மற் ம் வக்அத்தாவல கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
441 - ெலனெதார வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
441 A - பன்னம்பிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி  
441 B - ெலனெதார ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
441 C - கீரெலஸ்ஸ கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக: வல்கம்ெவவ மற் ம் நயாகும் ர கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்,  நா ல பிரேதச சைப 
எல்ைல 

ெதற்ேக: நா ல பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக: எதாெபந்திெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்,  எம் ல்அம்ேப கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

 
9-108/ 76 
 
 
 

 
உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 

 
3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  

 
(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள தத் வங்களின் பிரகாரம்,  இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் சனாதிபதி ைமத்திாிபால 
சிறிேசன ஆகிய நான்,  இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் குறித் ைரக்கப்ப ம் 
பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார சைபயின் ஆ ைகப் 
பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

 
 
 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01. 
2015,  ஓகத்  12. 
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அட்டவைண 
இலக்கம் 05 -  மாத்தைள மாவட்டம்  
இலக்கம் 06  - அம்பன்கங்ைக ேகாரைள பிரேதச சைப 
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  - 10 
எண்ணிக்ைக -08   எண்ணிக்ைக - 01 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : இம் ல்ெகால்ல  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : மாத்தைள பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் கும்பல்ஒ வ 

கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

380 A - ரன் கம கிராம அ வலர் 
பிாி  
381 B  -  இம் ல்ெகால்ல கிராம 
அ வலர் பிாி   
381 D  -  ெகாஸ்ெகால்ல கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : கும்பல்ஒ வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள்,  கம்ம வ கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல,  க கல்ெதன்ன கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : நாகு யத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள்,  திப்பட் கனத்த கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,  ரயிதலாவ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்,  
அ த்ெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : மாத்தைள பிரேதச  சைப எல்ைல
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கும்பல்ஒ வ  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : நா ல  பிரேதச சைப எல்ைல 381- கும்பல்ஒ வ கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : கம்ம வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல

ெதற்ேக : ெகாஸ்ெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல,  இம் ல்ெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின்  
கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : மாத்தைள  பிரேதச  சைப எல்ைல
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கம்ம வ  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : நா ல பிரேதச சைப எல்ைல 381 A - க கல்ெதன்ன கிராம 

அ வலர் பிாி  
381 C - கம்ம வ கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : லக்கல பல்ேலகம பிரேதச  சைப எல்ைல

ெதற்ேக :  சிரன்கஹவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல மற் ம் ஸ்ெஸல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : ஸ்ெஸல்ல,  நாகு யத்த,  ெகாஸ்ெகால்ல மற் ம் 
கும்பல்ஒ வ கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஸ்ெஸல்ல  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெகாஸ்ெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள்,  க கல்ெதன்ன கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

384 - ஸ்ெஸல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  
384 C - நாகுல் யத்த கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : க கல்ெதன்ன மற் ம் சிரன்கஹவத்த கிராம அ வலர் 
பிாிவிகளின் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக : சிரன்கஹவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல,  நாரங்ெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல,  பல்ேலஅஸ்ெவத் ம கிராம அ லர் 
பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு  எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : பல்ேலஅஸ்ெவத் ம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்,  திப்பட் கனத்த கிராம 
அ லர் பிாிவின் கிழக்கு  எல்ைல,  ெகாஸ்ெகால்ல 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு 
எல்ைலகள்  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : திப்பட் கனத்த  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : இம் ல்ெகால்ல மற் ம் ெகாஸ்ெகால்ல கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
380 C - திப்பட் கனத்த கிராம 
அ வலர் பிாி  
384 G - பல்ேலஅஸ்ெவத் ம கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : நாகு யத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள்,  ஸ்ெஸல்ல மற் ம் சிரன்கஹவத்த 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : நாரங்ெகால்ல,  பல்ேலெதன்ன மற் ம் கு ெபபில 
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு  எல்ைலகள்,  
ெமட் ஹக்க கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : ரயிதலாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெமட் ஹக்க  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ரம் கம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்

கிழக்கு எல்ைலகள்,  இம் ல்ெகால்ல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைல 

379 B - ெமட் ஹக்க கிராம அ வலர் 
பிாி  
380 - ரயிதலாவ கிராம அ வலர் 
பிாி  
380 B - அ த்ெவல கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : திப்பட் கனத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல 

ெதற்ேக : கு ெபபில கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்
ேமற்கு எல்ைலகள்,  கிேலாடா ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : மாத்தைள பிரேதச சைப எல்ைல

 



472A   I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21 
                  gFjp  I : njhFjp (I) - ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; FbauR tu;j;jkhdg; gj;;jpupif - mjp tpNr\khdJ - 2015.08.21 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கு ெபபில  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : அ த்ெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல,  

ெமட் ஹக்க கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள்,  ரயிதலால மற் ம் திப்பட் கனத்த 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

379 - கு ெபபில கிராம அ வலர் 
பிாி  
379 A - கிேலாடா ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
 கிழக்ேக : பல்ேலெதன்ன மற் ம் ஹு ெகட்ேட கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்,  ரத்ேதாட்ைட  பிரேதச  
சைப  எல்ைல 

ெதற்ேக : ரத்ேதாட்ைட  பிரேதச  சைப  எல்ைல

ேமற்ேக : ரத்ேதாட்ைட மற் ம் மாத்தைள பிரேதச சைப 
எல்ைலகள்  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஹு ெகட்ேட  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : திப்பட் கனத்த,  பல்ேலஅஸ்ெவத் ம மற் ம் 

ஸ்ெஸல்ல கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

384 B - ஹு ெகட்ேட கிராம 
அ வலர் பிாி  
384 F - பல்ேலெதன்ன கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : சிரன்கஹவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல,  நாரங்ெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு,  ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ரத்ேதாட்ைட பிரேதச சைப எல்ைல

ேமற்ேக : ரத்ேதாட்ைட பிரேதச சைப எல்ைல,  கு ெபபில கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,  திப்ப கனத்த 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : நாரங்ெகால்ல  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ஸ்ெஸல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்

கிழக்கு எல்ைலகள்,  க கல்ெதன்ன கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல,  லக்கல பல்ேலகம பிரேதச  
சைப எல்ைல 

384 A - நாரங்ெகால்ல கிராம 
அ வலர் பிாி   
384 D - க டாகம்மன கிராம 
அ வலர் பிாி  
384 E - சிரன்கஹவத்த கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : ரத்ேதாட்ைட  பிரேதச  சைப எல்ைல

ெதற்ேக : ரத்ேதாட்ைட  பிரேதச  சைப  எல்ைல

ேமற்ேக : ஹு ெகட்ேட மற் ம் பல்ேலெதன்ன கிராம அ லர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்,  பல்ேலஅஸ்ெவத் ம 
கிராம அ லர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல  

 

9-108/ 77 
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உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள தத் வங்களின் பிரகாரம்,  இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் சனாதிபதி ைமத்திாிபால 
சிறிேசன ஆகிய நான்,  இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் குறித் ைரக்கப்ப ம் 
பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார சைபயின் ஆ ைகப் 
பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

 
 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01. 
2015,  ஓகத்  12. 
 

அட்டவைண 
 

இலக்கம் 05   - மாத்தைள மாவட்டம் 
இலக்கம் 07  -  நா ல பிரேதச சைப 
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 10  
எண்ணிக்ைக - 10    எண்ணிக்ைக - 00  
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பிபில  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: தம் ள்ைள பிரேதச சைப எல்ைல 413 - பிபில கிராம அ வலர் பிாி  

413 A - நிகுல  கிராம அ வலர் பிாி  
413 C - உஸ்ஸத்தாவ  கிராம அ வலர் 
பிாி  
413 D - ெபனலெபாட கிராம அ வலர் 
பிாி        
414 A - ேதா வ  கிராம அ வலர் 
பிாி  
414 C - ெவவத்ேதவ  கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக: ேச தண்டாெபால,  ெபாெபல்ல மற் ம் நா ல கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக: அரங்கல மற் ம் ஹபரகஹமட கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்,  ெமல்பிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக: கேலெவல பிரேதச சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெபாெபல்ல  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: தம் ள்ள பிரேதச சைப   எல்ைல 412 - கரவிலேஹன  கிராம அ வலர் 

பிாி  
412 B - ஹா ெவல  கிராம அ வலர் 
பிாி          
412 C - ஹா வ  கிராம அ வலர் 
பிாி  
415 A  - ேச தண்டாெபால   கிராம 
அ வலர் பிாி  
415 E - ெபாெபல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக: ப்பி ய மற் ம் மாரக வ கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ேமற்கு எல்ைலகள்,  கூம்பியன்கஹ எல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ெதற்ேக: ேபாவெதன்னவத்த,  பி ஹு ெகால்ல இஹல   கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்,  
ெதாடம்அத்தாவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  
கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்,  மீகஹஎல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக: நா ல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,  பிபில 
மற் ம் நிகுல கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள்  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : தம்பெகால்ல  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: தம் ள்ள பிரேதச சைப   எல்ைல 404 - ெஹலம்பகஹவத்த கிராம 

அ வலர் பிாி           
404 A - தம்பெகால்ல  கிராம அ வலர் 
பிாி  
404 B - பம்பரகஹவத்த  கிராம 
அ வலர் பிாி  
406 - மாரங்க வ  கிராம அ வலர் 
பிாி  
406 A  - ப்பி ய கிராம அ வலர் 
பிாி      
409 B - மில்லகஹ லெதன்ன  கிராம 
அ வலர் பிாி

கிழக்ேக: தம் ள்ள பிரேதச சைப எல்ைல,  ெபாலந ைவ மாவட்ட 
எல்ைல,  தலாெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு   எல்ைலகள்  

ெதற்ேக: தலாெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு   எல்ைல,  
ெமதபிஹில்ல,  எலக வ மற் ம் ேகான்கஹெவல  கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக: கூம்பியகஹஎல,  ஹா ெவல மற் ம் ஹா வ கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்,  தம் ள்ள 
பிரேதச சைப   எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : தலாெகாட  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: மாரக வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள்,  ப்பி ய கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல,  ெபாலந ைவ மாட்ட எல்ைல 

401 - கம்பரவ  கிராம அ வலர் பிாி  
401 A - கல்ெபா ெகால்ல  கிராம 
அ வலர் பிாி  
407  - எலக வ  கிராம அ வலர் பிாி   
407 A - தலாெகாட  கிராம அ வலர் 
பிாி  
 407 B - கடவத்த  கிராம அ வலர் 
பிாி          
407 C - ெமதபிஹில்ல  கிராம 
அ வலர் பிாி  
408- கல்ெபாட  கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக: ெபாலந ைவ மாட்ட எல்ைல மற் ம் லக்கல பல்ேலகம 
பிரேதச சைப   எல்ைல 

ெதற்ேக: லக்கல பல்ேலகம பிரேதச சைப எல்ைல

ேமற்ேக: ஓபல்கல,  ெமாரெகால்ல,  ரஜாெவல மற் ம் 
ேகான்கஹெவல கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள்,  மில்லகஹ லெதன்ன கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேகான்கஹெவல  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: மீகஹஎல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு   எல்ைல,  

ஹா ெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள்,  மாரங்க வ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,   மில்லகஹ லெதன்ன கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு   எல்ைலகள்  

383 C - ெமாரகஹமட  கிராம 
அ வலர் பிாி  
409 - ேகான்கஹெவல  கிராம 
அ வலர் பிாி  
409 A - ரஜாெவல  கிராம அ வலர் 
பிாி  
409 C - ெமாரெகால்ல  கிராம 
அ வலர் பிாி  
412 A - கூம்பியன்கஹஎல  கிராம 
அ வலர் பிாி  
412 D - ேபாவெதன்ன வத்த  கிராம 
அ வலர் பிாி  
412 E - கங்இமயாய   கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக: மில்லகஹ லெதன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு
எல்ைல,  எலக வ மற் ம் கல்ெபாட கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு   எல்ைலகள் 

ெதற்ேக: ஓபல்கல,  அம்பன மற் ம் ேசனாகம கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக: ஹிணிபிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல,  பி ஹு ெகால்ல பஹல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்,  
பி ஹு ெகால்ல இஹல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : நா ல  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: ெபாெபல்ல,  கரவிலேஹன மற் ம் ஹா வ கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு   எல்ைலகள் 

412 F - மீகஹஎல  கிராம அ வலர் 
பிாி  
412 G - ெதாடம்அத்தாவல  கிராம 
அ வலர் பிாி  
413 B - நா ல கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக: ஹா ெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு   எல்ைல

ெதற்ேக: ேபாவெதன்ன வத்த,  பி ஹு ெகால்ல இஹல மற் ம் 
அரங்கல கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக: ெபனலெபாட மற் ம் பிபில கிராம அ வலர் பிாி களின் 
கிழக்கு எல்ைலகள் 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : அரங்கல  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: ெபனலெபாட,  நா ல,  மீகஹஎல மற் ம் ஹா ெவல 

கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு   எல்ைலகள் 
410 - பி ஹு ெகால்ல இஹல கிராம 
அ வலர் பிாி  
410 A - அரங்கல  கிராம அ வலர் 
பிாி  
410 B - பி ஹு ெகால்ல பஹல 
கிராம அ வலர்  பிாி  
415 G - மீெகால்ல  கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக: ேபாவெதன்ன வத்த மற் ம் ெமாரகஹமட கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு   எல்ைலகள் 

ெதற்ேக: ெமாரகஹமட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு   எல்ைல,  
ஹிணிபிட் ய மற் ம் ஹ கஸ்யாய கிராம அ வலர் 

பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக: வம்பட் யாய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 

வடக்கு எல்ைலகள்,  அ ெகால்ல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,  எல்ேஹன கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,  ஹபரகஹமட கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு    எல்ைலகள்  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : அ ெகால்ல  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: ெதா வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு   எல்ைல,  

ெவவத்தாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு   எல்ைலகள்  

410 C - ஹபரகஹமட  கிராம 
அ வலர் பிாி  
414 - ேமல்பிட் ய  கிராம அ வலர் 
பிாி  
414 B - தியன்க வ  கிராம அ வலர் 
பிாி  
415 C - அ ெகால்ல  கிராம அ வலர் 
பிாி  
415 F - எல்ேஹன  கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக: ெவவத்தாவ மற் ம் ெபனலெபாட கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்,  அரங்கல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு   எல்ைல,  மீெகால்ல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்,  
வம்பட் யாய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக: நாலந்த கிராம அ லர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல மற் ம் 
பல்ேலெபால பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக: பல்ேலெபால மற் ம் கெலெவல பிரேதச சைப 
எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : நாலந்த  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: அ ெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்

கிழக்கு எல்ைலகள்,  மீெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு   எல்ைலகள் 

415 - நாலந்த  கிராம அ வலர் பிாி  
415 B - உ ெதனிய  கிராம அ வலர் 
பிாி  
415 D - ஹ கஸ்யாய  கிராம அ வலர் 
பிாி  
415 H - வம்பட் யாய  கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக: ஹிணிபிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு   
எல்ைல 

ெதற்ேக: மாத்தைள மற் ம் பல்ேலெபால பிரேதச சைப எல்ைலகள்

ேமற்ேக: பல்ேலெபால பிரேதச சைப எல்ைல

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஹினிபிட் ய  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: மீெகால்ல,  பி ஹு ெகால்ல பஹல,  ெமாரகஹமட 

மற் ம் ரஜாெவல கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு   
எல்ைலகள் 

382 - ஆந்தாவல  கிராம அ வலர் 
பிாி  
382 A - ஹினிபிட் ய  கிராம 
அ வலர் பிாி  
383 - ஓபல்கல கிராம அ வலர் பிாி  
383 A - அம்பன  கிராம அ வலர் 
பிாி  
383 B - ேசனாகம  கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக: ெமாரெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம்
ெதற்கு எல்ைலகள்,  கல்பட கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக: லக்கல பல்ேலகம பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்
அம்பன்கங்ைக ேகாரைள பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக: மாத்தைள பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ஹ கஸ்யாய
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
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உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள தத் வங்களின் பிரகாரம்,  இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் சனாதிபதி ைமத்திாிபால 
சிறிேசன ஆகிய நான்,  இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் குறித் ைரக்கப்ப ம் 
பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார சைபயின் ஆ ைகப் 
பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01. 
2015,  ஓகத்  12. 

அட்டவைண 
இலக்கம் 05   - மாத்தைள மாவட்டம் 
இலக்கம் 08  -  லக்கல பல்ேலகம பிரேதச சைப 
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 10  
எண்ணிக்ைக - 10    எண்ணிக்ைக - 00  
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேதவாலெதனிய  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைல    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: ெபாலந ைவ மாவட்ட எல்ைல 402 B - மாஓய  கிராம அ வலர் 

பிாி  
402 G - கந்ேதபிட்டவல  கிராம 
அ வலர் பிாி        
402 H - ேதவாலெதனிய கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக: வில்க வ பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக: அகரெஹ ய  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,  
க கங்ைக கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள்,  ஹத்ெதாட்டஅ ண கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக: நா ல பிரேதச சைப எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஹத்ெதாடஅ ண  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: கந்ேதபிட்டவல மற் ம் ேதவாலெதனிய கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
402 - ஹத்ெதாட்டஅ ண  கிராம 
அ வலர் பிாி  
402 A - தாஸ்கிாிய  கிராம அ வலர் 
பிாி  
402 F - க கங்ைக  கிராம அ வலர் 
பிாி        
 

கிழக்ேக: அகரெஹ ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல

ெதற்ேக: அகரெஹ ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல

ேமற்ேக: ெவ வரணெகால்ல மற் ம் ெவல்ேலவல கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்,  ெமாரெதன்ன 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு 
எல்ைலகள்,  நா ல பிரேதச சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெமாரெதன்ன  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: ஹத்ெதாட்டஅ ண கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல 
402 C - ெவ வரணாெகால்ல  கிராம 
அ வலர் பிாி        
402 D - ெவல்ேலெவல  கிராம 
அ வலர் பிாி  
402 E - ெமாரெதன்ன  கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக: தாஸ்கிாிய மற் ம் அகரெஹ ய கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக: ேலல்ஓய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல

ேமற்ேக: ெபாத்தட்டெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல மற் ம் நா ல பிரேதச சைப எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : இ க்கும் ர  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: நா ல பிரேதச சைப எல்ைல 388 - கஹகல  கிராம அ வலர் பிாி  

388 A - இ க்கும் ர கிராம அ வலர் 
பிாி  
399 - ெபாத்தட்டவல கிராம அ வலர் 
பிாி  
399 A - தம்மன்ெதன்ன கிராம 
அ வலர் பிாி  
400 - கங்கல வக்பிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி  
400 A - தி ல்கஸ்பதன கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக: ெவல்ேலெவல,  ெவ வரணாெகால்ல,  ேலல்ஓய மற் ம் 
கரந்த ல்ல கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக: மஹலெகாட் வ மற் ம் பிட்டவல கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்,   ரத்ேதாட்ைட பிரேதச 
சைப எல்ைல 

ேமற்ேக: அம்பன்கங்ைக ேகாரைள பிரேதச சைப எல்ைல

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : அகரெஹ ய  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: ெவ வரணெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல,  தாஸ்கிாிய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்,  க கங்ைக மற் ம் 
ேதவலாெதனிய கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள்,  மாஓய கிராம அ வலர்  பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல 

396 - ேலல்ஓய  கிராம அ வலர் 
பிாி  
396 B - அகரெஹ ய  கிராம 
அ வலர் பிாி  
  

கிழக்ேக: வில்க வ பிரேதச சைப எல்ைல,  ஹிம்பி யாகட கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,  கல்ெகெதவல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக: ராவனாகம மற் ம் மிணிரன்ெகட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்,  கரந்த ல்ல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக: கஹகல மற் ம் ெபாத்தட்டெவல கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  கிழக்கு  எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கு ெவல  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: அகரெஹ ய  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல

மற் ம் வில்க வ பிரேதச சைப எல்ைல   
396 A - கல்ெகெதவல கிராம 
அ வலர் பிாி  
396 C  - ஹிம்பி யாகட கிராம 
அ வலர் பிாி  
397 A - ராவனாகம  கிராம அ வலர் 
பிாி  
397 D - மினிரன்ெகட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி  
397 E - கு ெவல  கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக: வில்க வ பிரேதச சைப எல்ைல  

ெதற்ேக: கி ேலவா ய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
மற் ம் ஹல்மிணிய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக: இமா வ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,  
லக்கல பல்ேலகம மற் ம் கரந்த ல்ல  கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்,  அகரெவ ய  கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்    

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பல்ேலகம  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: ேலல்ஓய மற் ம் அஹரெஹ ய கிராம அ வலர் 

பிாிவின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
397  - லக்கல பல்ேலகம  கிராம 
அ வலர் பிாி  
397 B - ேகானவல  கிராம அ வலர் 
பிாி  
397 C - கரந்த ல்ல  கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக: அகரெஹ ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல
மற் ம் மினிரன்ெகட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக: இமா வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல

ேமற்ேக: கங்கெஹன்வல,  மஹலெகா வ மற் ம் கஹகல கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மஹலெகாட் வ  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: தி ல்கஸ்பதன மற் ம் கஹல வக்பிட் ய கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்,  கஹகல 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  ெதற்கு எல்ைலகள்,  
இ க்கும் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள்  

385  - பிட்டவல கிராம அ வலர் 
பிாி  
386 - எடன்வல கிராம அ வலர் 
பிாி  
386 A - ரத்னிந்த கிராம அ வலர் 
பிாி  
387 - மஹலெகாட் வ கிராம 
அ வலர் பிாி  
387 A - ெமதஎல கிராம அ வலர் 
பிாி  
389 - ரம் க்ஒ வ கிராம அ வலர் 
பிாி  
389 A - கங்கேஹன்வல கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக: கரந்த ல்ல,  ேகானவல,   இமா வ,  ஹல்மிணிய மற் ம் 
ரண ேரகம கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக: கண்  மாவட்ட எல்ைல 

ேமற்ேக: கண்  மாவட்ட எல்ைல மற் ம் ரத்ேதாட்ைட பிரேதச 
சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஹல்மிணிய  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: ேகானவல,  லக்கல பல்ேலகம மற் ம் மினிரன்ெகட் ய 

கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
390  - இமா வ கிராம அ வலர் 
பிாி  
392  - ஹல்மிணிய  கிராம அ வலகர் 
பிாி  
392 B - ரண ேரகம கிராம 
அ வலகர் பிாி  
 

கிழக்ேக: மினிரன்ெகட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு
எல்ைல மற் ம் கி ேலவா ய கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக: லேககல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,  
நாரங்க வ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள்,  கண்  மாவட்ட எல்ைல,  எடன்வல 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக: எடன்வல,  ரம் க்ஒ வ மற் ம் கங்கேஹன்வல கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : நாரங்க வ  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: மிணிரன்ெகட் ய மற் ம் கு ெவல கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
391 A  - லேககல கிராம அ வலர் 
பிாி  
391  - நாரங்க வ கிராம அ வலர் 
பிாி  
392 A - கி ேலவா ய கிராம 
அ வலர் பிாி   
398 L - சு குேன கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக: வில்க வ பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக: கண்  மாவட்ட எல்ைல 

ேமற்ேக: ரண ேரகம மற் ம் ஹல்மிணிய கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
9-108/ 79 
 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள தத் வங்களின் பிரகாரம்,  இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் சனாதிபதி ைமத்திாிபால 
சிறிேசன ஆகிய நான்,  இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் குறித் ைரக்கப்ப ம் 
பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார சைபயின் ஆ ைகப் 
பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01. 
2015,  ஓகத்  12. 
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அட்டவைண 
இலக்கம் 05   - மாத்தைள மாவட்டம் 
இலக்கம் 09  -  வில்க வ பிரேதச சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 10  
எண்ணிக்ைக - 10    எண்ணிக்ைக - 00  
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஹ ன்க வ  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: ெபாலந ைவ  மாவட்ட  எல்ைல 398 - ஹந் ன்க வ கிராம அ வலர் 

பிாி  
398 D - ெவெஹரகல கிராம அ வலர் 
பிாி        
398 I - கும் க்ஓய கிராம அ வலர் 
பிாி  
398 J - ெடாப்வலபிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி        
398 K- விஹாரகம கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக: அம்பாைற  மாவட்ட எல்ைல 

ெதற்ேக: விலபிட் ய,  ரத்ெதாட்டயாய மற் ம் ப பிட் ய 
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்,  

ன்ஹிாியாெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்,  அ வங்குவ,  ெகம் ஓய,  
அ யாவல,  ேபாகஹெவவ,  பி எல்ல மற் ம் 
ேதவகிாிய கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள்,  நாமினிஓய மற் ம் ெஹட் ெபால கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்,  லக்கல 
பல்ேலகம பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக: லக்கல பல்ேலகம பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்
ெபாலந ைவ மாவட்ட எல்ைலகள்

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : விலபிட் ய  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: கும் க்ஓய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 398 A - ெமதகந்த கிராம அ வலர் பிாி

398 C - ன்ஹிாியாெவவ கிராம 
அ வலர் பிாி   
398 E - ரத்ெதாட்டயாய கிராம 

அ வலர் பிாி      
398 F - விலபிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி  
398H-ப பிட் ய கிராம அ வலர் பிாி

கிழக்ேக: அம்பாைற மற் ம் ப ைள மாவட்ட எல்ைலகள்

ெதற்ேக: ர ன்ேனெவவ,  கரவ்கஹெவவ மற் ம் கும் க்கன்தன 
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக: அ வங்குவ மற் ம் விஹாரகம கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்,  
கும் க்ஓய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மாரக  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: அ வங்குவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,  

ெமதகந்த மற் ம் விலபிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

395 B - கரவ்கஹெவவ கிராம 
அ வலர் பிாி  
395 H - மாரக  கிராம அ வலர் பிாி  
395 I - ர ன்ேனெவவ கிராம 
அ வலர் பிாி  
398 B - கும் க்கன்தன கிராம 
அ வலர் பிாி        

கிழக்ேக: ப ைள மாவட்ட  எல்ைல 

ெதற்ேக: மல்கம்மன மற் ம் ேபாகஹெவவ கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக: ேல யன்கல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம்
வடக்கு எல்ைலகள்,  ெகம் ஓய மற் ம் அ வங்குவ 
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெகம் ஓய  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: விஹாரகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,  

ன்ஹிாியாெவவ,  ப பிட் ய மற் ம் ரத்ெதாட்டயாய  
கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்,  
ெமதகந்த மற் ம் கும் க்கந்தன கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்  

395 A - ேல யன்கல கிராம அ வலர் 
பிாி  
395 K - ெகம் ஓய கிராம அ வலர் 
பிாி        
395 L - அ யாவல கிராம அ வலர் 
பிாி   
398 G - அ வங்குவ கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக: கும் க்கந்தன கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல,  
கரவ்கஹெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக: ேபாகஹெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு எல்ைல
மற் ம் ெவெஹரகல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக: ெவெஹரகல,  ெடாப்வலபிட் ய மற் ம் விஹாரகம 
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மல்கம்மன  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: அ யாவல,  ேல யன்கல,  கரவ்கஹெவவ மற் ம் மாரக 

கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  
394 - ேபாகஹெவவ கிராம அ வலர் 
பிாி  
394 B - நாமினிகம கிராம அ வலர் 
பிாி  
394 D - கு ெவலயாய கிராம 
அ வலர் பிாி  
395 J - மல்கம்மன கிராம அ வலர் 
பிாி        
 

கிழக்ேக: ப ைள மாவட்ட  எல்ைல 

ெதற்ேக: ேபரகனத்த,  வில்க வ,  வனரவ மற் ம் பத்கம்பல கிராம 
அ வலர் பிாி ளின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக: நாமிணிஓய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,  
ேதவகிாிய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள்,  பி எல்ல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்,  
ெவெஹரகல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேதவகிாிய  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: ெவெஹரகல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்

கிழக்கு எல்ைலகள்,  ேபாகஹெவவ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல   

394 C - நாமினிஓய  கிராம அ வலர் 
பிாி        
394 E - பி எல்ல  கிராம அ வலர் 
பிாி  
394 F - ேதவகிாிய  கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக: கு ெவலயாய மற் ம் நாமினிகம கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக: பத்கம்பல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல

ேமற்ேக: ெஹட் ெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள்,  ெவெஹரகல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்    
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெஹட் ெபால  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: லக்கல பல்ேலகம பிரேதச சைப எல்ைல,  ெவெஹரகல 

கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல,  நாமினிஓய 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

394 A - ெஹட் ெபால கிராம 
அ வலர் பிாி  
395 E - நாெகால்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  
395  F - ெமாரகஹஉல்பத கிராம 
அ வலர் பிாி        

கிழக்ேக: நாமினிஓய,  பத்கம்பல,  கெகால்ல மற் ம் மீவாஓேப 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்   

ெதற்ேக: லக்கல பல்ேலகம பிரேதச சைப எல்ைல

ேமற்ேக: லக்கல பல்ேலகம பிரேதச சைப எல்ைல 
 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : வனரவ  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: ெஹட் ெபால,  நாமினிஓய மற் ம் நாமினிகம கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்
395 D - பத்கம்பல கிராம அ வலர் 
பிாி  
395 G - வனரவ கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக: வில்க வ மற் ம் ேபரகனத்த கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக: மீமாஓேப கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,  
கெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 

வடக்கு எல்ைலகள்,  ெமாரகஹஉல்பத கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக: நாெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கெகால்ல  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: பத்கம்பல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள்,  வனரவ கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்,  ேபரகனத்த கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல

393 A - கெகால்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  
393 B - மீவாஒேப கிராம அ வலர் 
பிாி  
393 C - உ ெவல்வல கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக: 80 ஆம் கட்ைட,  ேசா த்த கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ேமற்கு எல்ைலகள்,  மற் ம்  கண்  மாவட்ட எல்ைல 

ெதற்ேக: கண்  மாவட்ட எல்ைல,    
ேமற்ேக: லக்கல பல்ேலகம பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் 

ெமாரகஹஉல்பத கிராம அ வலர்  பிாிவின்  கிழக்கு  
எல்ைல 

 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : வில்க வ  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: நாமினிகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள்  
393 - ேசா த்த கிராம அ வலர் பிாி  
393 D - 80ம் கட்ைட கிராம அ வலர்
பிாி  
395 - வில்க வ கிராம அ வலர் பிாி  
395 C - ேபரகனத்த கிராம அ வலர்
பிாி

கிழக்ேக: ப ைள  மாவட்ட  எல்ைல 

ெதற்ேக: கண்   மாவட்ட எல்ைல 

ேமற்ேக: மீவாஒேப மற் ம் வனரவ கிராம அ வலர் பிாி களின் 
கிழக்கு எல்ைலகள் 

9-108/ 80 
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உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள தத் வங்களின் பிரகாரம்,  இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் சனாதிபதி ைமத்திாிபால 
சிறிேசன ஆகிய நான்,  இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் குறித் ைரக்கப்ப ம் 
பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார சைபயின் ஆ ைகப் 
பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01. 
2015,  ஓகத்  12. 

அட்டவைண 
இலக்கம் 05   - மாத்தைள மாவட்டம் 
இலக்கம் 10  - மாத்தைள பிரேதச சைப 
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 18 
எண்ணிக்ைக - 14   எண்ணிக்ைக - 02 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மடவல உல்பத  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: பல்ேலெபால மற் ம் நா ல பிரேதச சைப எல்ைலகள்  322 C - மடவல உல்பத கிராம 

அ வலர் பிாி  
323 - நாரங்க வ கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக: நா ல பிரேதச சைப எல்ைல,  மடவல கிராம அ வலர் 
பிாிவன் வடக்கு எல்ைல மற் ம் தலகஸ்யாய கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ெதற்ேக: தலகஸ்யாய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்
ேமற்கு எல்ைல,  பல்ேலெபால பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக: பல்ேலெபால பிரேதச  சைப எல்ைல
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : தலகஸ்யாய   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: மடவல உல்பத கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்

கிழக்கு எல்ைலகள்,  நா ல பிரேதச  சைப எல்ைல 
322 - மடவல  கிராம அ வலர்  பிாி  
322 B - தலகஸ்யாய  கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக: நா ல பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ரஜ்ஜம்மன கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக: ெமாரகஹமட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்
ேமற்கு எல்ைலகள்,  ஹத ணகால மற் ம் அங்கந்த 
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக: பல்ேலெபால பிரேதச சைப எல்ைல,  மடவல உல்பத 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு 
எல்ைலகள்  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ரஜ்ஜம்மன  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: நா ல பிரேதச சைப சைப எல்ைல 322 A - ரஜ்ஜம்மன கிராம 

அ வலர்பிாி  
324 A - ெமாரகஹமட கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக: நா ல மற் ம் அம்பங்கங்ைக ேகாரைள பிரேதச சைப 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக: அம்பங்கங்ைக ேகாரைள பிரேதச சைப எல்ைலகள் 
மற் ம் ஹத ணகால கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக: ஹத ணகால மற் ம் மடவல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : வக்பிட் ய  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: பல்ேலெபால பிரேதச சைப எல்ைல,  தலகஸ்யாய மற் ம் 

மடவல கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்
324 - வக்பிட் ய கிராம 
அ வலர்பிாி  
324 B - அங்கந்த கிராம அ வலர் 
பிாி  
324 C - ஹத ணகால கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக: ெமாரகஹமட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
மற் ம்  அம்பன்கங்ைக ேகாரைள பிரேதச சைப எல்ைல

ெதற்ேக: அம்பன்கங்ைக ேகாரைள பிரேதச சைப எல்ைலகளின் 
ஈாியெகால்ல மற் ம் கவடயா ண கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்,  வல் ெவல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல  

ேமற்ேக: வல் ெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள்,  யட்டவத்த மற் ம் பல்ேலெபால 
பிரேதச சைப எல்ைலகள்  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கல்வ கும் ர  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: யட்டவத்த பிரேதச  சைப  எல்ைல 330 - கல்வ கும் ர  கிராம  அ வலர் 

பிாி  
330 A - வல் ெவல  கிராம  அ வலர்  
பிாி  
330 B - கவடயா ண கிராம  
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக: வக்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள்,  ஈாியெகால்ல கிராம அ வலர்  
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக: இம் லன்தண்ட மற் ம்  ெகாலேஹன்வத்த கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு  எல்ைலகள்

ேமற்ேக: ெதாம்பெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள்,  யட்டவத்த பிரேதச சைப  எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெதாம்பெவல  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: யட்டவத்த பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் கல்வ கும் ர 

கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல
329 - ெதாம்பெவல கிராம அ வலர் 
பிாி  
329 A - பரண ெதாம்பெவல கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக: கல்வ கும் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல,  
கவடயா ண கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,  
ெகாலெஹன்வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக: எல்ேலெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல

ேமற்ேக: எல்ேலெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
மற் ம் யட்டவத்த பிரேதச சைப எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : எல்ேலெபால  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: பரண ெதாம்பெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  

ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்,  ெதாம்பெவல மற் ம் 
கவடயா ண கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள்   

328 - உ கம கிராம அ வலர்  பிாி  
328 A - எல்ேலெபால கிராம 
அ வலர் பிாி  
328 B - ெகாலேஹன்வத்த கிராம 
அ வலர் பிாி  கிழக்ேக: இம் லன்தண்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 

எல்ைல,  பலாபத்வல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்,  மகுல்கஹ ப்ப கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,  கிாிகல்ெபாத்த கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ெதற்ேக: கிாிகல்ெபாத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக: யட்டவத்த பிரேதச சைப எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பலாபத்வல  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: ெகாலெஹன்வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல மற் ம் இம் லன்தண்ட கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  

328 D - பலாபத்வல கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக: இம் லன்தண்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள்,  ஓவலெபால்வத்த கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக: ஓவலெபால்வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல,  ன்கலவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக: மகுல்கஹ ப்ப கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள்,  உ கம மற் ம் எல்ேலெபால கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்,  
ெகாலேஹன்வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேகாட்ேடெகாட   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: வக்பிட் ய மற் ம் அங்கந்த கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  
325 - இம் லன்தண்ட  கிராம 
அ வலர் பிாி  
325 A - ஈாியெகால்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  
325 B - ேகாட்ேடெகாட  கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக:  அம்பன்கங்ைக ேகாரைள பிரேதச சைப எல்ைல

ெதற்ேக: ஓவலெபால்வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல மற் ம் பலாபத்வல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக: பலாபத்வல,  ெகாலேஹன்வத்த மற் ம் கவடயா ண 
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெதாரகும் ர  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: மகுல்கஹ ப்ப கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,  

பலாபத்வல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள்,  இம் லன்தண்ட மற் ம் 
ேகாட்ேடெகாட கிராம அ வலர்  பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள்   

326 - ெதாரகும் ர கிராம அ வலர் 
பிாி  
326 A - ன்கலவத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  
326 B - ஓவலெபால்வத்த கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக: அம்பன்கங்ைக ேகாரைள மற் ம் ரத்ெதாட்ட பிரேதச 
சைப  எல்ைலகள்

ெதற்ேக: ரத்ெதாட்ட பிரேதச சைப எல்ைல,  பாராவத்த கிராம 
அ வலர் பிாிவின் மாத்தைள பிரேதச சைபக்குட்பட்ட 
பகுதியின் வடக்கு எல்ைல,  திக்கிாிய கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்,  
அ விகாைர கிராம அ வலர் பிாிவின் மாத்தைள 
பிரேதச சைபக்கு உட்பட்ட பகுதியின் வடக்கு எல்ைல

ேமற்ேக: கிாிகல்ெபாத்த மற் ம் மகுல்கஹ ப்ப கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கிாிகல்ெபாத்த  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: உடகம  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல மற் ம்

பலாபத்வல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
328 C - கிாிகல்ெபாத்த கிராம 
அ வலர் பிாி  
328 E - மகுல்கஹ ப்ப கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக: பலாபத்வல,  ன்கலவத்த மற் ம் ெதாரகும் ர கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்

ெதற்ேக: திக்கிாிய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,  
அ விகாைர கிராம அ வலர் பிாிவின் மாத்தைள 
பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் வடக்கு எல்ைல,  
பிாிந்ெதவல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல

ேமற்ேக: பிாிதெவல  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,  
யட்டவத்த பிரேதச சைப எல்ைல,  உ கம கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 12      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பாராவத்த  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: A 9 கண்  - யாழ்ப்பாண தியின் கிழக்கு எல்ைல 

ெதாடக்கம் ெதாரகும் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல 

327 - அ விகாைர கிராம அ வலர் 
பிாிவின் மாத்தைள மாநகர 
சைபக்குட்பட்ட  பகுதியின் A9 

தியின் கிழக்குப் பகுதி  
327 B - திக்கிாிய கிராம அ வலர் 
பிாி    
350 B - பாராவத்த கிராம அ வலர் 
பிாிவின் மாத்தைள பிரேதச சைபக்குட் 
பட்ட  பகுதி

கிழக்ேக: ரத்ெதாட்ட  பிரேதச  சைப எல்ைல

ெதற்ேக: மாத்தைள மாநகர சைப எல்ைல 

ேமற்ேக: மாத்தைள மாநகர சைப எல்ைல மற் ம் அந்த இடத்தில் 
இ ந்   A 9 கண்  - யாழ்ப்பாண தி,  ெதாரகும் ர 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல வைர   
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 13      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : அ விகாைர  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: யட்டவத்த பிரேதச சைப எல்ைல,  கிாிகல்ெபாத்த கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 
327 - அ விகாைர கிராம அ வலர் 
பிாிவின் மாத்தைள பிரேதச 
சைபக்குட்பட்ட  பகுதியின் A9 

தியின் ேமற்குப் பகுதி  
 
327 A - பிாிதிெவல  கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக: A 9 கண்  - யாழ்ப்பாண தி மற் ம் மாத்தைள மாநகர 
சைப எல்ைல  

ெதற்ேக: மாத்தைள மாநகர சைப எல்ைல மற் ம் ஹரஸ்கம கிராம 
அ வலர் பிாிவின் மாத்தைள பிரேதச சைபக்குட்பட்ட 
பகுதியின் வடக்கு எல்ைல  

ேமற்ேக: யட்டவத்த பிரேதச சைபயின் எல்ைல
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 14      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கந்ேதெகதர  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: உக்குெவல பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் அ விகாைர
கிராம அ வலர் பிாிவின் மாத்தைள பிரேதச 
சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ெதற்கு எல்ைல 

350 - ஹரஸ்கம கிராம அ வலர் 
பிாிவின் மாத்தைள பிரேதச 
சைபக்குட்பட்ட  பகுதி 
351- கந்ேதெகதர கிராம அ வலர் 
பிாி   
 

கிழக்ேக: மாத்தைள மாநகர சைப எல்ைல  

ெதற்ேக: மாத்தைள மாநகர சைப எல்ைல,  ெதாடம்ெதனிய கிராம 
அ வலர் பிாிவின் மாத்தைள பிரேதச சைபக்குட்பட்ட 
பகுதியின் வடக்கு எல்ைல மற் ம் உக்குெவல பிரேதச 
சைப எல்ைல 

ேமற்ேக: உக்குெவல பிரேதச சைப எல்ைல
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 15      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பண் விட்ட  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: உக்குெவல பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்  கந்ேதெகதர 

கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல
349 - பண் விட்ட கிராம அ வலர் 
பிாி  
349 A - பண் விட்ட ெவலகம கிராம 
அ வலர் பிாிவின் மாத்தைள பிரேதச 
சைபக்குட்பட்ட  பகுதி 
351 A - ெதாடம்ெதனிய கிராம 
அ வலர் பிாிவின் மாத்தைள பிரேதச 
சைபக்குட்பட்ட  பகுதி 
353 - ஹுலங்க வ ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் மாத்தைள பிரேதச 
சைபக்குட்பட்ட  பகுதி 

கிழக்ேக: மாத்தைள மாநகர சைப எல்ைல 

ெதற்ேக: உக்குெவல  பிரேதச  சைப  எல்ைல

ேமற்ேக: உக்குெவல  பிரேதச  சைப  எல்ைல

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 16      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெகாட் ேவெகதர  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: மாத்தைள மாநகர சைப எல்ைல 348 - ெகாட் ேவெகதர வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாிவின் மாத்தைள பிரேதச 
சைபக்குட்பட்ட  பகுதி 
348 B - ெகாட் ேவெகதர  ெதற்கு  
கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக: உக்குெவல  பிரேதச  சைப  எல்ைல

ெதற்ேக: உக்குெவல  பிரேதச  சைப எல்ைல

ேமற்ேக: உக்குெவல பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் மாத்தைள 
மாநகர சைப எல்ைல 

9-108/ 81 
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உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள தத் வங்களின் பிரகாரம்,  இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் சனாதிபதி ைமத்திாிபால 
சிறிேசன ஆகிய நான்,  இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் குறித் ைரக்கப்ப ம் 
பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார சைபயின் ஆ ைகப் 
பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01. 
2015,  ஓகத்  12. 

அட்டவைண 
இலக்கம் 05   - மாத்தைள மாவட்டம் 
இலக்கம் 11  - யட்டவத்த பிரேதச சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 10 
எண்ணிக்ைக - 10    எண்ணிக்ைக  -  00 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெசலகம  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: கு நாகைல மாவட்ட எல்ைல மற் ம் பல்ேலெபால 

பிரேதச சைப எல்ைல 
332 A - ெசலகம  கிராம அ வலர் 
பிாி  
332 B - உடகம  கிராம அ வலர் 
பிாி  
332 C-நாெகால்ல கிராம அ வலர்  
பிாி  
332 D - ெசலகம கிழக்கு  கிராம 
அ வலர் பிாி  
332 E - உடகம ேமற்கு  கிராம 
அ வலர் பிாி

 
கிழக்ேக: ெதம்பி ெதனிய ெதற்கு மற் ம் ெதல்ெகால்ல கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்
ெதற்ேக: கலகம மற் ம் உ ேலவத்த கிராம அ வலர் பிாி களின் 

வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக: கு நாகைல மாவட்ட  எல்ைல 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மஹெவல  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: பல்ேலெபால  பிரேதச  சைப எல்ைல 331 - மஹெவல  கிராம அ வலர் 

பிாி  
331 A - க ெபெலல்ல  கிராம 
அ வலர்பிாி  
331 B - ெதம்பி ெதனிய ெதற்கு 
கிராம அ வலர்  
பிாி  
331 E - மஹெவல ேமற்கு  கிராம 
அ வலர் பிாி  
331 G -வடக்கு மாத்தைள கிராம 
அ வலர் பிாி

கிழக்ேக: மாத்தைள பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக: மாத்தைள பிரேதச சைப எல்ைல,  கல யத்த மற் ம் 
வத்ேதெகதர கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள்,  ரதலெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக: நிகெகால்ல வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல,  ெதல்ெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்,  ெசலகம கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : திக்கும் ர  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: மஹெவல ேமற்கு மற் ம் மஹெவல கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்,  வடக்கு மாத்தைள கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்  

331 C - ரதலெவவ கிராம அ வலர் 
பிாி  
331 D - திக்கும் ர  கிராம அ வலர் 
பிாி  
331 H - கல யத்த  கிராம அ வலர் 
பிாி  
331 I - வத்ேதெகதர கிராம அ வலர் 
பிாி  
331 J - திக்கும் ர ேமற்கு  கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக: வடக்கு மாத்தைள கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்,  மாத்தைள பிரேதச சைப 
எல்ைல 

ெதற்ேக: மாத்தைள பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் தவத்த 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக: தவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம்
வடக்கு எல்ைலகள்,  நிகெகால்ல வடக்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : நிகெகால்ல  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: கலகம மற் ம் ெசலகம கிழக்கு கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்,  
ெதம்பி ெதனிய ெதற்கு கிராம அ வலர்  பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல 

331 F – ெதல்ெகால்ல கிராம 
அ வலர் பிாி  
331 K - தவத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  
333 - நிகெகால்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  
333 A - நிகெகால்ல வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
337 C - தீவில்ல வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக: மஹெவல ேமற்கு மற் ம் ரதலெவவ கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்,  திக்கும் ர ேமற்கு,  
திக்கும் ர மற் ம் வத்ேதெகதர கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்,  
கல யத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,  
மாத்தைள பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக: மாத்தைள பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் தீவில்ல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக: டன்கன் இடம் மற் ம் ெமதியெபால கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்,  கலகம கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : யட்டவத்த  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: கு நாகைல மாவட்ட எல்ைல,   உடகம ெதற்கு மற் ம் 

உடகம கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்,  
நெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள்,  ெசலகம கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

332 - கலகம  கிராம அ வலர்பிாி  
334 - யட்டவத்த கிராமஅ வலர் 
பிாி  
334 A - உ ேலவத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  
334 B - வல்ெபால கிராமஅ வலர் 
பிாி  
334 C - ெமதியாெபால கிராம 
அ வலர் பிாி  
337 E - ஆேலாக்ககம கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக: ெதலெகால்ல,  நிெகால்ல வடக்கு மற் ம் நிக்ெகால்ல 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்,  
டன்கன் இடம் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக: டன்கன் இடம் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்
ேமற்கு எல்ைலகள்,  லக் ஷேஹன,  அம்பன்ெபால மற் ம் 
அ த்வத்த கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக: மா காெதன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
மற் ம்  கு நாகைல மாவட்ட எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மாதலாபிட் ய  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: கு நாகைல மாவட்ட எல்ைல 334 D - மா காெதன்ன கிராம 

அ வலர் பிாி  
335 A - இடங்கம கிராம 
அ வலர்பிாி  
335 C - அ த்வத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  
336 - உடஸ்கிாிய கிராமஅ வலர் 
பிாி  
336 A - மடெதனிய கிராம அ வலர் 
பிாி  
340 A - மாதலாபிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி  
340 D - மாதலாபிட் ய ெதற்கு  கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக: உ ேலவத்த,  யட்டவத்த மற் ம் வல்ெபால  கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைல,  அம்பன்ெபால 
மற் ம் எதிபல்லாவல கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்,  உணேவ வ மற் ம் 
ெபால்வத்த கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள்  

ெதற்ேக: அஸ்கிாி ெதாரகும் ர மற் ம்  ரத்னின்த கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக: கு நாகைல மாவட்ட எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :டன்கன் இடம்  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: வல்ெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல,  

ஆேலாக்க கம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள்,  யட்டவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல,  ெமதியாெபால கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

335 - அம்பன்ெபால கிராம அ வலர் 
பிாி   
335 B - ெமாட் ெவல கிராம 
அ வலர் பிாி  
335 D - எதிபல்லாவல கிராம 
அ வலர் பிாி  
335 E - லக் ஷேஹன கிராம அ வலர் 
பிாி  
337 B - டன்கன் இடம் கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக: நிகெகால்ல,  தீவில்ல வடக்கு,  தீவில்ல,  தீவில்ல ெதற்கு 
மற் ம் கம் ல்ல கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக: அ த்கம வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்,  உணேவ வ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,  மடெதனிய மற் ம் 
உடஸ்கிாிய கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள்  

ேமற்ேக: உடஸ்கிாிய இடம்கம மற் ம் அ த்வத்த கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைல,   அ த்வத்த 
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கம் ல்ல  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: தீவில்ல வடக்கு மற் ம் தவத்த கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைல 
337 - கம் ல்ல கிராம அ வலர் பிாி  
337 A - தீவில்ல கிராம 
அ வலர்பிாி   
337 D - தீவில்ல ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
338 - அ த்கம கிராம அ வலர் 
பிாி  
338 A - அ த்கம வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
339 A - உணேவ வ கிராம அ வலர் 
பிாி

கிழக்ேக: மாத்தைள பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக: ப வ மற் ம் வாலெவல கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்,  ெபால்வத்த மற் ம் 
மாதலாபிட் ய கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக: மடெதனிய,  எதிபல்லாவல,  ெமாட் ெவல,  லக்ஸேஹன 
மற் ம் டன்கன் இடம் கிராம அ வலர் பிாி களின் 
கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ல்ேலவ  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: அ த்கம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 339 - ப வ  கிராம அ வலர் பிாி  

339B-வாலெவல கிராம அ வலர் பிாி
341B - த ெவல  கிராம அ வலர் பிாி
342 - ல்ேலவ  கிராம அ வலர் பிாி  
342 A - தல்கஹெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி  
342 B - ல்ேலவ கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக: மாத்தைள பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக: உக்குெவல பிரேதச சைப எல்ைல

ேமற்ேக: எதிெபால,  ெபால்வத்த  மற் ம்,  உணேவ வ கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :எதிெபால  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: மாதலாபிட் ய ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்,  மாதலாபிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,  உணேவ வ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல,  வாலெவல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

340 -அஸ்கிாி ெதாரகும் ர  கிராம 
அ வலர் பிாி  
340 B - அஸ்கிாி ெதாரகும் ர கிழக்கு 
கிராம அ வலர் பிாி  
340 C - ெபால்வத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  
340 E - ரத்னிந்த கிராம அ வலர் 
பிாி   
341 - எதிெபால கிராம அ வலர் 
பிாி  
341 A - எதிெபால ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக: வாலெவல மற் ம் ல்ேலவ கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்,  தல்கஹெகாட மற் ம் 
த ெவல கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக: உக்குெவல பிரேதச சைப எல்ைல

ேமற்ேக: கு நாகைல மாவட்ட எல்ைல 

 

9-108/82 
 
 

 
உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 

 
3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  

 
(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள தத் வங்களின் பிரகாரம்,  இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் சனாதிபதி ைமத்திாிபால 
சிறிேசன ஆகிய நான்,  இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் குறித் ைரக்கப்ப ம் 
பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார சைபயின் ஆ ைகப் 
பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

 
 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01. 
2015,  ஓகத்  12. 
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அட்டவைண 
இலக்கம் 05   - மாத்தைள மாவட்டம் 
இலக்கம் 12  - உக்குெவல பிரேதச சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 16 
எண்ணிக்ைக - 16   எண்ணிக்ைக - 00 
  

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மகுேலமட  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: கு நாகல் மாவட்ட எல்ைல மற் ம் யட்டவத்த பிரேதச 

சைப எல்ைல 
343 B-மகுேலமட கிராம அ வலர் 
பிாி  
343 C - வட்டெகாட  கிராம அ வலர் 
பிாி  
343 D- பங்வத்த கிராம அ வலர் பிாி
343 E - கட் அத்தாமட கிராம 
அ வலர் பிாி  
343 F - கலஉடேஹன கிராம 
அ வலர்பிாி  
343 H - பல்ேலகும் ர கிராம அ வலர் 
பிாி  
343 I - வத்ேதெகதர  கிராம அ வலர் 
பிாி  
344 B - பதிங்ெகால்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  
344 E -வேதமட கிராம அ வலர் பிாி

கிழக்ேக: மாத்தைள பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக: ெதன்ன,  கிாிெமட் யாவ மற் ம் ஓவி கந்த கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்,  
ெஹாரகஹபிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு  எல்ைலகள்,  அலவத் வல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக: கு நாகல்  மாவட்ட எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஓவி கந்த   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: பதிங்ெகால்ல,  வேதமட,  பங்வத்த,  கட்  அத்தாமட,  

பல்ேலகும் ர மற் ம்  வட்டெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

343 A - கிாிெமட் யாவ கிராம 
அ வலர் பிாி  
344 - ஓவில்ல  கிராம அ வலர் பிாி  
344A-ஓவி கந்த  கிராம அ வலர் 
பிாி  
344 C - அலவத் வல கிராம 
அ வலர் பிாி  
344 D - எனசல்மட  கிராம அ வலர் 
பிாி  
344 F - ெஹாரகஹபிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி  
345 - திப்பட் வாவ  கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக: ெதன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல

ெதற்ேக: ெதாம்பகஸ்ெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல மற் ம் கண்  மாவட்ட எல்ைல 

ேமற்ேக: கண்  மற் ம் கு நாகைல மாவட்ட எல்ைலகள்
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெதன்ன   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: மாத்தைள பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் மாத்தைள 

மாநகர சைப எல்ைல  
343 - ெதன்ன  கிராம அ வலர் பிாி  
343 G - வகல கிராம அ வலர் 
பிாி  
345 A - ெதாம்பகஸ்ெதனிய கிராம 
அ வலர் பிாி  
346 - ாிஜ்ஜல கிராம அ வலர் பிாி  
347 - உ பிஹில்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  
347 B - ெகந்தெகால்ல கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  உக்குெவல 
பிரேதச சைபக்குட்பட்ட  பகுதி 

கிழக்ேக: மாத்தைள பிரேதச சைப எல்ைல,  பஹலெவல மற் ம் 
ெதஹிபிட் ய கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள்,  நாகஹெதன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல 

ெதற்ேக: நாகஹெதன்ன மற் ம் ஹலங்ெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்,  கண்  மாவட்ட எல்ைல 

ேமற்ேக: கண்  மாவட்ட எல்ைல,  திப்பட் வாவ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்,  ஓவில்ல 
மற் ம் கிாிெமட் யாவ கிராம அ வலர் பிாி களின் 
கிழக்கு எல்ைலகள்,  பல்ேலகும் ர மற் ம் வட்டெகாட 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கலல்பிட் ய   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: ெதாம்பகஸ்ெதனிய,  உ பிஹில்ல மற் ம் ாிஜ்ஜல 

கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  
346 B - நாகஹெதன்ன கிராம 
அ வலர் பிாி  
347 A - ஹலங்ெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி  
357 A - கலல்பிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி  
357 D - பலக்க வ கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக: ெதஹிபிட் ய,  வரக்கா ர,  உ பிட் ய மற் ம்  
ேபாவத்த கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக: கண்   மாவட்ட எல்ைல 

ேமற்ேக: கண்  மாவட்ட எல்ைல மற் ம் ெதாம்பக்கஸ்ெதனிய 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : வரக்கா ர     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: மாத்தைள பிரேதச சைப எல்ைல,  பஹலெவல கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல  
356 - வரக்கா ர  கிராம அ வலர் 
பிாி  
356 A - ெதஹிபிட் ய  கிராம 
அ வலர் பிாி  
356 B - மீெதனிய  கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக: எல்வல கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல,  
நாெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,  ேமற்கு 
எல்ைலகள்  

ெதற்ேக: உ பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல

ேமற்ேக: கலல்பிட் ய,  நாகஹெதன்ன,  ாிஜ்ஜல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம்  ெகன்தெகால்ல 
கிராம அ வலர் பிாிவின் உக்குெவல பிரேதச 
சைபக்குட்பட்ட பகுதிகளின் கிழக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பஹலெவல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: மாத்தைள பிரேதச சைப எல்ைல,  மாத்தைள நகர சைப 

எல்ைல மற் ம் வாாியெபால வத்த கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  ேமற்கு,  ெதற்கு எல்ைலகள்  

346 A - பஹலெவல  கிராம அ வலர் 
பிாி  
355 A - எல்வல  கிராம அ வலர் 
பிாி  
355 C - ெகாெஹாம்பி ெவல  கிராம 
அ வலர் பிாிவியின் உக்குெவல 
பிரேதச சைபக்குட்பட்ட  பகுதி 

கிழக்ேக: வாாியெபால வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு,  
ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம்  கட் ெதனிய கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல  

ெதற்ேக: தவலங்ெகாய,  நெகால்ல கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக: நெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
மற் ம் ெதஹிபிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  
வடக்கு எல்ைலகள்  

 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : வாாியெபால     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: மாத்தைள மாநகர சைப எல்ைல மற் ம்  ரத்ெதாட்ட

பிரேதச சைப எல்ைல 
354 - வாாியெபால கிராம அ வலர் 
பிாி  
354 A - கட் ெதனிய கிராம அ வலர் 
பிாி  
355 E - வாாியெபால வத்த கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக: ரத்ெதாட்ட பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக: ம் ெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,  
தவலங்ெகாய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,  
எல்வல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக: எல்வல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு
எல்ைலகள்,  ெகாெஹாம்பி ெவல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் உக்குெவல பிரேதச சைபக்கு உட்பட்ட 
பகுதியின் கிழக்கு எல்ைல,  மாத்தைள மாநகர சைப 
எல்ைல 

 
 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : நவரத்னெகாட    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: ரத்ெதாட்ட பிரேதச சைப எல்ைல 363-உடங்க வ கிராம அ வலர் 

பிாி   
363 B - ஹு ெகட்டவல கிராம 
அ வலர் பிாி  
365 A - ேல அம்ேப கிராம அ வலர் 
பிாி   
365 B - நவரத்னெகாட  கிராம 
அ வலர் பிாி  
365 C - உடெதன்ன  கிராம அ வலர் 
பிாி  
365 D - ஈாியெகால்ல  கிராம 
அ வலர் பிாி  
365 F - பனன்த ய  கிராம அ வலர் 
பிாி

கிழக்ேக: ரத்ெதாட்ட பிரேதச சைப எல்ைல,  எல்க வ வத்த மற் ம் 
எல்க வ கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக: ெகந்தெகால்லாமட மற் ம் ரத்வத்த கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்,  ெவ கல்ல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்,  
குாீெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக: பரகஹெவல மற் ம் ம் ெகால கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்,  ரத்ெதாட்ட  பிரேதச 
சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ம் ெகால     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: கட் ெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 354 B - ம் ெகால கிராம அ வலர் 

பிாி  
359 A - பரகஹெவல கிராம அ வலர் 
பிாி  
359 B - மாேபாிய கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக: ரத்ெதாட்ட பிரேதச சைப எல்ைல,  உடெதன்ன மற் ம் 
குறீெவல கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக: குறீெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,  
மா ேகான கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,  
மானாெபாட  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக: உக்குெவல மற் ம் தவலங்ெகாய கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : உக்குெவல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: எல்ெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 355 - உக்குெவல  கிராம அ வலர் 

பிாி  
355 B - தவலங்ெகாய  கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக: கட் ெதனிய,  ம் ெகால மற் ம்  பரகஹெவல கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக: மானாெபாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,  
குரலெவல வடக்கு மற் ம் ேபாவத்த கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு  எல்ைலகள்  

ேமற்ேக: நாெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : நாெகால்ல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: மீெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்

கிழக்கு எல்ைலகள்,  வரக்கா ர கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல,  ெதஹிபிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல,  எல்லவ மற் ம் தவலங்ெகாய கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

355 D - நாெகால்ல  கிராம  அ வலர் 
பிாி  
357 - ேபாவத்த  கிராம  அ வலர் 
பிாி   
357 B - உ பிட் ய  கிராம  அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக: உக்குெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள்,  குரலெவல வடக்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ெதற்ேக: குரலெவல வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல,  கபிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்,  கண்  மாவட்ட  எல்ைல,  
பலக வ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக: பலக வ மற் ம் கலல்பிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்,  வரக்கா ர கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 12      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கபிட் ய     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: உக்குெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல,  

மானாெபாட மற் ம் மா ெகான கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்  

357 C - கபிட் ய  கிராம அ வலர் 
பிாி  
358 - குரலெவல வடக்கு  கிராம 
அ வலர் பிாி  
358 A - குரலெவல ெதற்கு  கிராம 
அ வலர் பிாி  
358 B - கந்ேதமட  கிராம  அ வலர் 
பிாி  
360 B - உல்பதபிட் ய கிராம  
அ வலர் பிாி

கிழக்ேக: ரயிதலாெவல மற் ம் க ெவல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக: கண்  மாவட்ட எல்ைல 

ேமற்ேக: கண்  மாவட்ட எல்ைல மற் ம் ேபாவத்த கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு,  கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 13      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மா ேகான     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: பரகஹெவல மற் ம் மாேபாிய கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்  
359 - மானம்ெபாட  கிராம  அ வலர் 
பிாி   
360 - மா ெகான கிராம  அ வலர் 
பிாி  
 
 

கிழக்ேக: குாீெவல மற் ம் ரயிதலாெவல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக: உல்பதபி ய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,  
குரலெவல வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக: குரலெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,  
உக்குெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள்  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 14      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : - ரயிதலாெவல    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: உடெதன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல,  

ஹு ெகட்டவல மற் ம் உடங்க வ கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்   

360 A - ரயிதலாெவல கிராம 
அ வலர் பிாி  
360 C - குறீெவல கிராம அ வலர் 
பிாி  
361- க ெவல  கிராம அ வலர் பிாி  
364 - ரத்வத்த  கிராம அ வலர் பிாி   
365 - ெவ கல  கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக: ெகன்தெகால்லாமட,  ெவஹிகல,  பஹல ெவஹிகல 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்,  

ஜாெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக: ஜாெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்
ேமற்கு எல்ைலகள்,  ரணகம கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல,  கண்  மாவட்ட எல்ைல,  உல்பதபிட் ய 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக: உல்பதபிட் ய மற் ம் மா ெகான கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்,  
மாேபாிய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள்,  பரகஹெவல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 15      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : இம் ல்பிட் ய    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: ரத்வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு

எல்ைலகள்,  உடங்க வ மற் ம் ேல அம்ேப கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்,  எல்க வ 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

362 - இம் ல்பிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி  
362 A - ெவஹிகல கிராம 
அ வலர்பிாி  
362 B - ரங்கம கிராம அ வலர்பிாி   
362 C - பஹல ெவஹிகல கிராம 
அ வலர் பிாி  
362 D - தா ங்காமட கிராம 
அ வலர் பிாி  
362 F - கரகஹஹின்ன கிராம 
அ வலர் பிாி  
362 G - ஜாெகாட  கிராம அ வலர் 
பிாி   
362 H - ெகன்தெகால்லாமட  கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக: எல்க வ மற் ம்  ஹுன்னஸ்கிாியவத்த கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக: ஹுன்னஸ்கிாியவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல,   கண்  மாவட்ட எல்ைல மற் ம் க ெவல 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக: க ெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  வடக்கு 
எல்ைலகள்,  ரயிதலாெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல,  ரத்வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 16      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : எல்க வ      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: ரத்ெதாட்ட பிரேதச சைப எல்ைல 362 E - ஹுன்னஸ்கிாியவத்த  கிராம 

அ வலர் பிாி  
 363 A - எல்க வ  கிராம அ வலர் 
பிாி  
363 C - எல்க வ வத்த  கிராம 
அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக: கண்  மாவட்ட  எல்ைல 

ெதற்ேக: கண்  மாவட்ட எல்ைல 

ேமற்ேக: இம் ல்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்
கிழக்கு எல்ைலகள்,  கரகஹஹின்ன கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,  தா ங்காமட கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்,  
ெகந்தெகால்லமட மற் ம் ேல அம்ேப கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு  எல்ைலகள் 

 
9-108/ 83 
 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள தத் வங்களின் பிரகாரம்,  இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் சனாதிபதி ைமத்திாிபால 
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சிறிேசன ஆகிய நான்,  இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் குறித் ைரக்கப்ப ம் 
பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார சைபயின் ஆ ைகப் 
பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01. 
2015,  ஓகத்  21. 

அட்டவைண 
 

இலக்கம் 05   - மாத்தைள மாவட்டம் 
இலக்கம் 13  - ரத்ெதாட்ட பிரேதச சைப 
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 15 
எண்ணிக்ைக -11   எண்ணிக்ைக -02 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ைககாெவல  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: அம்பன்கங்ைக ேகாரைள பிரேதச சைப எல்ைல 372-பஹல ஓவல கிராம அ வலர் 

பிாி  
372 A-இஹல ஓவல கிராம அ வலர் 
பிாி  
373 A-கய்காெவல கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக: நிகெவல்ல மற் ம் பல்ேலகம கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக: ெகாஸ்வானவடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்,  பல்ேலேவரகம கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக: இகிாிெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கு வாவ  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: அம்பன்கங்ைக ேகாரைள பிரேதச சைப எல்ைல 373 B - மர ராெவல கிராம அ வலர் 

பிாி  
373 C - ேலான்வில கிராம அ வலர் 
பிாி  
376 - ரத்ெதாட்ட கிராம அ வலர் 
பிாி  
376 B - கு வாவகிராம அ வலர் 
பிாி  
377-நிகெவல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக: ேபாதிெகாட் வ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல,  வனராணிய கிராமஅ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்,  மா ஸ்ஸாெகால்ல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக: ெவலன்கஹவத்த மற் ம் காேலெகா வ கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக: பல்ேலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம்
வடக்கு எல்ைலகள்,  கய்காெவல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : தன்கந்த  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: அம்பன்கங்ைக ேகாரைள பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்

லக்கல பல்ேலகம பிரேதச சைப எல்ைல 
375 B - ெவர கஸ்ெதன்ன கிராம 
அ வலர் பிாி  
378 - தன்கந்த கிராம அ வலர் பிாி  
378 A - ெபால்வத்தாகந்த கிராம 
அ வலர் பிாி  
378 B - கிாிெமட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி  
378 C - தம்பெகால்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக: லக்கல பல்ேலகம பிரேதச சைப எல்ைல

ெதற்ேக: ெமதவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்
ேமற்கு எல்ைலகள்,  மடகும் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக: ேபாதிெகாட் வ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்,  அம்பன்கங்ைக ேகாரைள 
பிரேதச சைப எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பம்பரகிாிஎல்ல  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: ெவர கஸ்ெதன்னகிராம அ வலர் ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள்,  தம்பெகால்ல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

375 D - பம்பரகிாிஎல்ல கிராம 
அ வலர் பிாி  
375 E - ெமதவத்தகிராம அ வலர் 
பிாி  
375 F - மடகும் ரகிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக: லக்கல பல்ேலகம பிரேதச சைப எல்ைல

ெதற்ேக: லக்கல பல்ேலகம பிரேதச சைப எல்ைல,  கண்  மாவட்ட 
எல்ைல மற் ம் ெஹாரெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக: ெஹாரெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம்
வடக்கு எல்ைலகள்,  மா ஸாெகால்ல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,  ேபாதிெகாட் வ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேபாதிெகாட் வ  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: ரத்ெதாட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்

கிழக்கு எல்ைலகள், அம்பன்கங்ைக ேகாரைள பிரேதச 
சைப எல்ைல,  தன்கந்தகிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்  

375 - மா ஸ்ஸாெகால்ல கிராம 
அ வலர் பிாி  
375 A - ேபாதிெகாட் வ கிராம 
அ வலர் பிாி  
375 C - வனராணிய கிராம அ வலர் 
பிாி  
376 A - ெவலங்கஹவத்த கிராம 
அ வலர் பிாி  
376 C - ெஹாரெகால்ல கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக: ெவர கஸ்ெதன்ன மற் ம் மடகும் ரகிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்,  பம்பரகிாிஎல்ல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக: கண்  மாவட்ட எல்ைல,  தம்பலகல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக: உடகம,  அலெகாலமட மற் ம் காேலெகா வ கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்,  ேலான்வில் 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு 
எல்ைலகள்  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : அலெகாலமட  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: பல்ேலகம,மர ராெவல மற் ம் ேலான்வில் கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்
368 C - பிட்டகந்த கிராமஅ வலர் 
பிாி  
374 - உடகம கிராம அ வலர்பிாி  
374 B - காேலெகா வகிராம 
அ வலர் பிாி  
374 C- அலெகாலமடகிராம அ வலர் 
பிாி  
374 D - கன்சரெபாலகிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக: ெவலன்கஹவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல,  தம்பலகல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக: ங்சிெச வகந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்,  ெந வாகந்த கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்

ேமற்ேக: பல்ேலயாய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,  
எபிட்ட ல்ல மற் ம் ெகாஸ்வான ெதற்கு 
கிராமஅ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்,  
ேபாகம்பர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேபாகம்பர  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: கய்காெவல மற் ம் நிகெவல்ல கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்,  
கு வாவகிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல

371 A - ெகாஸ்வானவடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
371 E - ெகாஸ்வானெதற்குகிராம 
அ வலர்பிாி  
373 - பல்ேலகம கிராமஅ வலர் 
பிாி  
374 A - ேபாகம்பர கிராமஅ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக: ேலான்வில கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,  
மர ராவல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள்,  காேலெகா வ மற் ம் அெகாலமட 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்

ெதற்ேக: பிட்டகந்த,  கன்சரெபால மற் ம் எபிட்ட ல்ல கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்

ேமற்ேக: ெமதேவரகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம்
வடக்கு எல்ைலகள்,  பல்ேலேவரகம மற் ம் இஹலஓவல 
கிராம அ வலர் பிாி களின்கிழக்கு எல்ைலகள்,  
கய்காெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேவரகம  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: மாத்தைள மற் ம் அம்பன்கங்ைக ேகாரைள பிரேதசசைப 

எல்ைலகள் 
371- பல்ேலேவரகமகிராம அ வலர் 
பிாி  
371 B - உடேவரகமகிராம அ வலர் 
பிாி  
371 D - இகிாிெகால்லகிராம 
அ வலர் பிாி  
371 F - ெமதேவரகமகிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக: பஹல ஓவல,  இஹல ஓவல மற் ம் ெகாஸ்வான 
வடக்குகிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்குஎல்ைலகள்,  எபிட்ட ல்ல மற் ம் ெவட்டஸ்யாய 
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு 
எல்ைலகள்  

ெதற்ேக: ெவட்டஸ்யாய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள்,ெகாடபல கிராம அ வலர்பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல,  உல்பதபிட் ய கிராம அ வலர்பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல

ேமற்ேக: கய்ெநக மற் ம் விஹாரகம கிராம அ வலர் பிாி களின் 
கிழக்கு மற் ம் வடக்குஎல்ைலகள்,  மாத்தைள பிரேதச 
சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : விஹாரகம  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: இகிாிெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 

ெதற்கு எல்ைலகள் 
371 C - விஹாரகம கிராம அ வலர் 
பிாி  
371 G - கய்ெநக கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக: இகிாிெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 
பல்ேலேவரகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள்,  உடேவரகம கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக: உல்பதபிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம்
வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக: மாத்தைள மாநகர சைபயின் எல்ைல மற் ம் மாத்தைள 
பிரேதச சைபயின் எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பண்டாரெபால  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: விஹாரகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல,  

கய்ெநக கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள்,  உடேவரகம கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல 

366 - பண்டாரெபால கிராம அ வலர் 
பிாி  
366 A - ெகாடெபால கிராமஅ வலர் 
பிாி  
366 B - வராபிட் ய கிராமஅ வலர் 
பிாி  
370 - உல்பதபிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக: ெவடஸ்யாய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம்
ெதற்கு எல்ைலகள்,  அல்வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக: பஹல ஹ வித கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
மற் ம் உக்குெவல பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக: உக்குெவல பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் மாத்தைள நகர 
சைப எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : வன்ெதனிய  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: ெமதேவரகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,  

ெகாஸ்வான வடக்கு,  ெகாஸ்வான ெதற்கு மற் ம் 
ேபாகம்பர கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள்  

368 - வந்ெதனிய கிராம அ வலர் 
பிாி  
368 A - ெந வாகந்த கிராமஅ வலர் 
பிாி  
368 B - ெவடஸ்யாய கிராம அ வலர் 
பிாி  
368 E - பல்ேலயாய கிராம அ வலர் 
பிாி  
368 F - எபிட்ட ல்ல கிராமஅ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக: கன்சரெபால மற் ம்பிட்டகந்த கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக: ங்சிெச வகந்த மற் ம் கந்ேத வர கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், கந்ேத வர 
ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு 
எல்ைலகள்,  அல்வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்,  ெகாடெபால கிராம 
அ வலர் பிாிவின்கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக: ெகாடெபால,  உடேவரகம மற் ம் ெமதேவரகம கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 12      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : தம்பலகல  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: ெந வாகந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள்,  பிட்டகந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல,  உடகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், ெவலங்கஹவத்த கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்,  
ெஹாரெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

367 B - ஹங்கரன்கந்த கிராம 
அ வலர் பிாி  
368 D - கந்ேத வர கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
368 G - கந்ேத வர ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
369 A - தம்பலகல கிராம அ வலர் 
பிாி  
369 B - ங்சிெச வகந்த கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக: கண்  மாவட்ட எல்ைல 

ெதற்ேக: உக்குெவல பிரேதச சைப எல்ைல

ேமற்ேக: உடஹ வித கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்
கிழக்கு எல்ைலகள், அல்வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல,  வந்ெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 13      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : அல்வத்த  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: ெகாடபல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்

கிழக்கு எல்ைலகள், ெவடஸ்யாய கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,  வந்ெதனிய கிராம அ வலர் 
பிாிவின்ெதற்கு எல்ைல,  கந்ேத வர ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

366 C - ெதாம்பெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி  
367- உடஹ வித கிராம அ வலர் 
பிாி  
367 A - பஹலஹ வித கிராம 
அ வலர் பிாி  
369 - அல்வத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக: கந்ேத வர ேமற்கு கிராம அ வலர்  பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல மற் ம் ஹங்ககரன்கந்த கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக: உக்குெவல பிரேதச சைப எல்ைல

ேமற்ேக: உக்குெவல பிரேதச சைப எல்ைல

 
9-108/ 84 
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உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 
 
(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன். 

 
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  -  01, 
2015, ஓகத்  12. 
 

அட்டவைண 
 

இல. 06 - வெர யா மாவட்டம் 
இல. 01 - வெர யா மாநகர சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்                 உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 13 
  எண்ணிக்ைக - 05     எண்ணிக்ைக -  04 

 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 01     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      :  பம்பரெகேல       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : வெர யா பிரேதச சைப எல்ைல 535K- பம்பரகேல கிராம அ வலர்  பிாிவின் 

ஒ பகுதி 
535 N- கலா ர கிராம அ வலர்  பிாிவின்  

ஒ பகுதி 
 

கிழக்ேக : வெர யா பிரேதச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக :  வெர யா  மற் ம் வெர யா ேமற்கு  கிராம அ வலர்

பிாி களின் வெர யா மாநகர சைபக்குட்பட்ட 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : வெர யா பிரேதச சைப எல்ைல 
  

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 02     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : வெர யா       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக ∶ கலா ர மற் ம் பம்பரகேல கிராம அ வலர் பிாி களின்   

வெர யா மாநகர சைபக்குட்பட்ட பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள், வெர யா பிரேதச சைப எல்ைல 

535 - வெர யா கிராம அ வலர் பிாிவின்
ஒ பகுதி 

535 L - வெர யா ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ஒ  பகுதி 

 
கிழக்ேக : 
 

வெர யா பிரேதச சைப எல்ைல, வெர யா வடக்கு   
கிராம அ வலர் பிாிவின் வெர யா மாநகர 
சைபக்குட்பட்ட பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, வெர யா 
மத்திய ெகேலகால மற் ம் க ெகேல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  வெர யா பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : வெர யா பிரேதச சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 03     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      :  ஹாவாஎ யா வடக்கு      உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : வெர யா பிரேதச சைப எல்ைல 535 G - ஹாவாஎ ய வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாிவின்  ஒ பகுதி கிழக்ேக : 
 

ஹாவாஎ யேமற்குகிராம அ வலர் பிாிவின் வெர யா
மாநகர சைபக்குட்பட்ட பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  வெர யா மத்திய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல 

ேமற்ேக : வெர யா கிராம அ வலர் பிாிவின் வெர யா மாநகர
சைபக்குட்பட்ட பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல

 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 04     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ஹாவாஎ யா ேமற்கு      உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : வெர யா பிரேதச சைப எல்ைல 535 F - ஹாவாஎ யா ேமற்கு கிராம 

அ வலர்  பிாிவின்  ஒ  பகுதி 
 

கிழக்ேக : 
 

ஹாவாஎ ய கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  
வெர யா மாநகர சைபக்குட்பட்ட பிாிவின் ேமற்கு 

எல்ைல 
ெதற்ேக :  
 

வெர யா மத்திய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக : 
 

ஹாவாஎ ய வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வெர யா மாநகர சைபக்குட்பட்ட பிாிவின் கிழக்கு 

எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 05     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ஹாவாஎ யா கிழக்கு      உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 
 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : வெர யா  பிரேதச   சைப எல்ைல  535 H - ஹாவாஎ யா கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ஒ  பகுதி 
535 I - எல கிராம அ வலர்  பிாிவின் ஒ  

பகுதி 
 

கிழக்ேக : வெர யா  பிரேதச   சைப எல்ைல  
ெதற்ேக :  
 
 

சந்தெதன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் வெர யா மாநகர
சைபக்குட்பட்ட பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, வெர யா  
மத்திய  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல   

ேமற்ேக : வெர யா  மத்திய  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், ஹாவாஎ ய ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வெர யா மாநகர சைபக்குட்பட்ட 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல   

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 06     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ெர யா மத்திய       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 
 

எல்ைல உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : ஹாவாஎ ய ேமற்கு, ஹாவாஎ ய வடக்கு மற் ம்

ஹாவாஎ ய கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வெர யா மாநகர சைபக்குட்பட்ட பிாி களின் ெதற்கு 

எல்ைலகள் 

535 D- வெர யா மத்தியகிராம அ வலர்  
பிாி  

கிழக்ேக : 
 

எல  கிராம அ வலர்  பிாிவின் வெர யா மாநகர
சைபக்குட்பட்ட பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு  
எல்ைலகள், சந்தெதன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் 

வெர யா மாநகர சைபக்குட்பட்ட பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு  எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ெகேலகால கிராம அ வலர் பிாிவின்வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக :  வெர யா கிராம  அ வலர் பிாிவின் வெர யா

மாநகர சைபக்குட்பட்ட பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 07     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்       : க ெகேல       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : வெர யா கிராம அ வலர்  பிாிவின் வெர யா

மாநகர சைபக்குட்பட்ட பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 
வெர யா மத்திய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல 

535 B - க ெகேல கிராம அ வலர்  பிாி  
535 C- ெகேலகால கிராம அ வலர்  பிாி  

கிழக்ேக : சந்தெதன்ன மற் ம் மாகஸ்ெதாட்ட கிராம அ வலர்  
பிாி களின் வெர யா மாநகர சைபக்குட்பட்ட 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  வெர யா பிரேதச   சைபஎல்ைல

ேமற்ேக : வெர யா பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் வெர யா 
ேமற்கு  கிராம அ வலர்  பிாிவின் வெர யா மாநகர 
சைபக்குட்பட்ட பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 08     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : சந்தெதன்ன    உ ப்பினர் ெதாைக:01 
 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : வெர யா மத்திய  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், எல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வெர யா மாநகர சைபக்குட்பட்ட பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல 

478 A- சீதா எ ய கிராம அ வலர்  பிாிவின் 
ஒ  பகுதி 

535 E - சந்தெதன்ன கிராம அ வலர்  
பிாிவின் ஒ  பகுதி கிழக்ேக : வெர யா பிேதச சைப  எல்ைல  

ெதற்ேக :  வெர யா பிேதச சைப  எல்ைல 
ேமற்ேக : மாகஸ்ெதாட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் வெர யா

மாநகர சைபக்குட்பட்ட பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல மற் ம்  
ெகேலகால கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 09     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      :  மஹகஸ்ெதாட       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : ெகேலகால கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல

மற் ம் சந்தெதன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் வெர யா 
மாநகர சைபக்குட்பட்ட பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

535A- மஹகஸ்ெதாட கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ஒ  பகுதி  

கிழக்ேக : 
 

சந்தெதன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் வெர யா மாநகர
சைபக்குட்பட்ட பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைல 
கள், சீதாஎ ய கிராம அ வலர் பிாிவின் வெர யா 
மாநகர சைபக்குட்பட்ட பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  வெர யா பிேதச  சைப எல்ைல 
ேமற்ேக : வெர யா பிேதச சைப எல்ைல மற் ம் க ெகேல கிராம

அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
 

9-108/ 85 
 

 
உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 

 

3  இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 



508A        I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21 
gFjp  I : njhFjp (I) - ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; FbauR tu;j;jkhdg; gj;;jpupif - mjp tpNr\khdJ - 2015.08.21 

 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன். 

 
ைமத்திாிபால சிறிேசன, 

சனாதிபதி. 
 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  -  01, 
2015, ஓகத்  12. 
 

அட்டவைண 
 
இல. 06 - வெர யா மாவட்டம் 
இல. 02 - ஹட்டன் திக்ஓய நகர சைப  
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 09 
எண்ணிக்ைக - 03    எண்ணிக்ைக - 03 

 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 01     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : வில்பிரட் ர       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : 
கிழக்ேக : 
 

அம்பக வ பிரேதச சைப எல்ைல  
அம்பக வ பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ைவத்திய நிைலய

தி 

319 B - ஹட்டன் வடக்கு கிராம அ வலர்  
பிாிவின் ைவத்திய நிைலய தியின் 
வடக்கில் அைமந் ள்ள பகுதி 

319 C - ஹட்டன் ேமற்கு கிராம அ வலர்  
பிாிவின் ஹட்டன் திக்ஓய நகர சைபக்குட் 
பட்ட  ஒ பகுதி 

ெதற்ேக :  
 
 

ைவத்திய நிைலய தி மற் ம்  ஹட்டன் கிழக்கு  கிராம
அ வலர் பிாிவின் ஹட்டன் திக்ஓய நகர சைபக்குட்பட்ட 
பிாிவின்  வடக்கு  எல்ைல   

ேமற்ேக : அம்பக வ பிரேதச சைப எல்ைல  
 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 02     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ஆாியகம       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : ஹட்டன் ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ஹட்டன்

திக்ஓய நகர சைபக்குட்பட்ட பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள், ஹட்டன் வடக்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ஹட்டன் திக்ஓய நகர சைபக்குட்பட்ட ைவத்திய 
நிைலய தியின் வடக்கில் உள்ள பகுதியின் ேமற்கு 
எல்ைல 

319 E - ஹட்டன் கிழக்கு கிராம அ வலர்  
பிாிவின் ஹட்டன் திக்ஓய நகர சைபக்குட் 
பட்ட பகுதி  

 

கிழக்ேக : 
 

ஹட்டன் வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ஹட்டன்
திக்ஓய நகர சைபக்குட்பட்ட பிாிவின் ைகயிரத தி, 
ைவத்திய நிைலய திக்கும் இைடயில் அைமந்த பிாிவில் 
ஹட்டன் ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள் சந்திக்கும்  ள்ளி வைர ள்ள பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  ஹட்டன் ெதற்கு  கிராம அ வலர் பிாிவின் ஹட்டன்
திக்ஓய நகர சைபக்குட்பட்ட பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : அம்பக வ பிரேதச சைப எல்ைல  
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வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 03     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      :ெபான்நகர்             உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : ைவத்திய நிைலய தி மற் ம் அம்பக வ பிரேதச சைப

எல்ைல   
319 B   - ஹட்டன் வடக்கு கிராம அ வலர்  

பிாிவின் ஒ பகுதி (ைவத்திய நிைலய 
திக்கும் மற் ம் ைகயிரத திக்கும் 

இைடயில்   அைமந் ள்ள பகுதி) 
 
 

கிழக்ேக : அம்பக வ பிரேதச சைப எல்ைல  
ெதற்ேக :  ைகயிரத தி மற் ம் தி அபிவி த்தி அதிகார

சைபக்குட்பட்ட   ெந ஞ்சாைல  
ேமற்ேக : ைகயிரத தியின் வடக்கு திைசக்கு ேநராக ஹட்டன்

ெதற்கு  கிராம அ வலர் பிாிவின் ஹட்டன் திக்ஓய நகர 
சைபக்குட்பட்ட பிாி , ஹட்டன் ெதற்கு  கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் சந்திக்கும் 

ள்ளி வைரயான பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, ஹட்டன்  
கிழக்கு  கிராம அ வலர் பிாிவின் ஹட்டன் திக்ஓய நகர 
சைபக்குட்பட்ட பிாிவின் ைவத்திய நிைலய தி சந்திக்கும் 

ள்ளி வைரயான பகுதியின் கிழக்கு எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 04     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ஹட்டன்        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : ைகயிரத தி மற் ம் தி அபிவி த்தி அதிகார

சைபக்குட்பட்ட ெந ஞ்சாைல 
319 A - திக்ஓய கிராம அ வலர்  பிாிவின் 

ஒ  பகுதி  
319 B - ஹட்டன் வடக்கு கிராம அ வலர்  

பிாிவின் ஒ  பகுதி ( ைகயிரத தி 
மற் ம் தி அபிவி த்தி அதிகார 
சைபக்குட்பட்ட   ெந ஞ்சாைல ெதற்காக 
அைமந் ள்ள பகுதி) 

கிழக்ேக : அம்பக வ பிரேதச சைப  எல்ைல 
ெதற்ேக : 
 

அம்பக வ பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்  திக்ஓய ெதற்கு   
கிராம அ வலர் பிாிவின் ஹட்டன் திக்ஓய நகர 
சைபக்குட்பட்ட பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : ஹட்டன் ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ஹட்டன்
திக்ஓய நகர சைபக்குட்பட்ட பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு   எல்ைலகள்    

 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 05     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : டன்பார்        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 
 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : ஹட்டன் கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ஹட்டன்

திக்ஓய நகரசைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள், ஹட்டன் வடக்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ஹட்டன் திக்ஓய நகரசைபக்குட்பட்ட பிாிவின் 

ைகயிரத தியின் வடக்குக்கு ேநராக ஹட்டன் ெதற்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ஹட்டன் திக்ஓய நகர 
சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் வடக்கு, கிழக்கு எல்ைல 
சந்திக்கும் ள்ளி வைரயான  பகுதியின் ேமற்கு எல்ைல   

319 D - ஹட்டன் ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் நகர சைபக்குட்பட்ட பகுதி 

 

கிழக்ேக : 
 

ஹட்டன் வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ைகயிரத
தியின் ெதற்கில்  அைமந் ள்ள பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 

திக்ஓய  கிராம அ வலர் பிாிவின் ஹட்டன் திக்ஓய நகர 
சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ேமற்கு   எல்ைல 

ெதற்ேக :  
 
 

திக்ஓய  கிராம அ வலர் பிாிவின் ஹட்டன் திக்ஓய நகர
சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள், திக்ஓய ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  
ஹட்டன் திக்ஓய நகர சைபக்குட்பட்ட பிாிவின் வடக்கு  
எல்ைல மற் ம் அம்பக வ பிரேதச சைப எல்ைல    

ேமற்ேக : அம்பக வ பிரேதச சைப எல்ைல   
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வட்டாரத்தின்  இலக்கம் :06     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : திக்ஓய        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : அம்பக வ பிரேதச சைப எல்ைல,  ஹட்டன் ெதற்கு கிராம

அ வலர் பிாிவின்  ஹட்டன் திக்ஓய நகர சைபக்குட்பட்ட 
பிாிவின் ெதற்கு  எல்ைல மற் ம் திக்ஓய கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ஹட்டன் திக்ஓய நகர சைபக்குட்பட்ட பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல 

319 - திக்ஓய ெதற்கு கிராம அ வலர்  
பிாிவின் ஹட்டன் திக்ஓய நகர 
சைபக்குட்பட்ட பகுதி 

கிழக்ேக : அம்பக வ பிரேதச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக :  அம்பக வ பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : அம்பக வ பிரேதச சைப எல்ைல 
 

9-108/ 86 
 

 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
  

3  இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன். 

 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  -  01, 
2015, ஓகத்  12. 

அட்டவைண 
இல. 06  - வெர யா மாவட்டம் 
இல. 03-  தலவாக்கைல ந் ல நகர சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 07 
எண்ணிக்ைக -03     எண்ணிக்ைக - 02 
 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 01     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ெஹா ட்       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : வெர யா  பிரேதச சைப எல்ைல 475 D- வடெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் 

ஒ  பகுதி 
475 S-ெஹா ட் கிராம அ வலர்  பிாிவின் 

ஒ  பகுதி 
475 X-ெபயாேவல் கிராம அ வலர்  பிாிவின் 

ஒ  பகுதி 

கிழக்ேக : வெர யா  பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக :  
 
 

தலவாக்கைல கிராம அ வலர் பிாிவின் தலவாக்கைல
ந் ல நகர சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் கிழக்கு மற் ம் 

ெதற்கு எல்ைலகள், கூம் ட்  கிராம அ வலர் பிாிவின்  
தலவாக்கைல ந் ல நகர சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் 
வடக்கு எல்ைல, தலவாக்கைல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல   

ேமற்ேக : தலவாக்கைல கிராம அ வலர் பிாிவின் தலவாக்கைல
ந் ல நகர சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் கிழக்கு மற் ம் 

வடக்கு எல்ைலகள், வெர யா  பிரேதச சைப  எல்ைல    
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வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 02     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : தலவாக்கைல       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : வெர யா  பிரேதச சைப  எல்ைல  மற் ம் மஹாவ

கங்ைக (இஹல ெகாத்மைல நீர்த்ேதக்க மத்திய ேகா ) 
475 E-தலவாக்கைல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ஒ  பகுதி 
(தலவாக்கைல வத்த, நவ நிவாச -ஹட்டன்  

தியின் இ  பக்க நகர சைப எல்ைல) 
கிழக்ேக : 
 

மஹாவ  கங்ைக (இஹல ெகாத்மைல நீர்த்ேதக்க மத்திய
ேகா ) 

ெதற்ேக :  ப் வத்ைத தி மத்திய ேகா , தலவாக்கைல தி மத்திய
ேகா  மற் ம்  தவலன்ெதன்ன தி மத்திய ேகா  

ேமற்ேக : வெர யா  பிரேதச சைப எல்ைல   

 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 03     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      :  தலவாக்கைல ெதற்கு      உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 
 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : ப் வத்ைத தி மத்திய ேகா மற் ம் தலவாக்கைல

வெர யா தி மத்திய ேகா   
475 E- தலவாக்கைல கிராம அ வலர்  
பிாிவின் ஒ  பகுதி (பிரேதச சைப எல்ைலக்கு 
உட்பட்ட, உட்படாத பகுதி) ஜயந்தி 
மாவத்ைத, பண்டார நாயக்க ச க்கம், 

வெர யா தி, வேர யா தி நவ 
நிவாச, மி ல்டன் நவ நிவாச,ேஹமச்சந்திர 
மாவத்ைத, மி ல்டன் வத்ைத ெதற்கு 
 
475 R - கூம் ட் கிராம அ வலர்  பிாிவின் 
ஒ  பகுதி 

கிழக்ேக : 
 

வெர யா, தலவாக்கைல   ெந ஞ்சாைலயி ந் பஸ்
தாிப்பிடம் வைர, ஒற்ைறய ப்பாைதயின் மத்திய ேகா , 
ஒற்ைறய ப் பாைத டன் இ க்கும் இயற்ைக ஓைடயின் 
மத்தியேகா , தலவாக்கைல மற் ம் வெர யா தியின் 
மத்தியேகா , தலவாக்கைல கிராம அ வலர் பிாிவிற்கு 
அ த்   அைமந் ள்ள ெபயாெவல் கிராம அ வலர் 
பிாிவின் தலவாக்கைல, ந் ல நகரசைபக்குாித்தான 
பகுதியின் ெதற்கு எல்ைல, ந் ல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் தலவாக்கைல ந் ல நகர சைபக்கு உாித்தான 
பகுதியின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : வெர யா  பிரேதச சைப எல்ைல   
ேமற்ேக : தலவாக்கைல, ந் ல கிராம அ வலர் பிாிவின்

தலவாக்கைல, ந் ல நகரசைபக்குட்பட்ட பகுதியின்  
ெதற்கு மற் ம்  கிழக்கு எல்ைலகள், ப்வத்ைத தி மத்திய 
ேகா  

 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 04     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : பண்டாரநாயக்க       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : தலவாக்கைல மற் ம் தவலத்ெதன்ன தியின் மத்திய

ேகா     
475 E- தலவாக்கைல கிராம அ வலர்  

பிாிவின் ஒ  பகுதி 
கிழக்ேக : மஹாவ  கங்ைக, ெகாத்மைல நீர்த்ேதக்க மத்திய ேகா
ெதற்ேக :  
 
 

வெர யா, தலவாக்கைல ெந ஞ்சாைலயின் பஸ்
தாிப்பிடம்வைர ஒற்ைறய ப் பாைதயின் மத்திய ேகா , 
ஒற்ைறய ப் பாைதேயா ள்ள இயற்ைக ஓைடயின் மத்திய 
ேகா ,  தலவாக்கைல வெர யா தியின் மத்திய ேகா  

ேமற்ேக : தலவாக்கைல வெர யா தியின் மத்திய ேகா
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வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 05     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      :  ந் ல        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : வெர யா  பிரேதச சைப எல்ைல  475 F - ந் ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ஒ  

பகுதி 
475 G-ரத்னகிாிய கிராம அ வலர்  பிாிவின் 

ஒ  பகுதி 
475 X- ெபயார்ேவல் கிராம அ வலர்  

பிாிவின் ஒ  பகுதி 

கிழக்ேக : வெர யா  பிரேதச சைப எல்ைல  

ெதற்ேக :  வெர யா  பிரேதச சைப எல்ைல  

ேமற்ேக : 
 

வெர யா  பிரேதச  சைப  எல்ைல, கூம் ட் கிராம
அ வலர் பிாிவின் தலவாக்கைல, ந் ல 
நகரசைபக்குட்பட்ட  பகுதியின் கிழக்கு  எல்ைல 
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3  இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 
 
(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன். 

 
ைமத்திாிபால சிறிேசன, 

சனாதிபதி. 
 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  -  01, 
2015, ஓகத்  12. 
 

அட்டவைண 
 

இல. 06 - வெர யா மாவட்டம் 
இல. 04 - அம்பக ைவ பிரேதச சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 35 
எண்ணிக்ைக - 35    எண்ணிக்ைக - 00 
 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 01     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ெசல் பிகம       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : கண்  மாவட்ட எல்ைல 314 - அம்பக வ ெதற்கு கிராம அ வலர்  

பிாி  
314/A - அம்பக வ கிழக்கு கிராம அ வலர்  

பிாி  
314/B - அம்பக வ வடக்கு கிராம அ வலர்  

பிாி  
314/C - ெசல் பிகம கிராம அ வலர்  பிாி  

கிழக்ேக : கண்  மாவட்ட எல்ைல 
ெதற்ேக :  
 
 

கினிகத்ேஹன கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம்
வடக்கு எல்ைலகள், சமன்கிாிகம கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு, வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், ரம்பாெதனிய 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, லத்கம கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : லத்கம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு
எல்ைலகள், ேககாைல மற் ம் கண்  மாவட்ட எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 02     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ரம்பாெதனிய       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : அம்பக வ ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், அம்பக வ வடக்கு  கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

314/G - ஹம்பாகந்த கிராம அ வலர்  பிாி  
315/B - சமன்சிறிகம  கிராம அ வலர்  பிாி  
316/A - ரம்பாெதனிய கிராம அ வலர் பிாி  
316/B - ேகானெவல கிராம அ வலர்  பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

அம்பக வ கிழக்கு மற் ம் கினிகத்ேஹன கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், தீனியகல கிராம அ   
வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், 
ெதஹிகஸ்ெதன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல  

ெதற்ேக :  ேஹாமாகம மற் ம் தாகம்பிட் ய கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு  எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : தாகம்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம்
வடக்கு எல்ைலகள், லத்கம கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் :  03     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      :  க கல        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : ேககாைல மாவட்ட எல்ைல, அம்பக வ ெதற்கு கிராம

அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்  
316 - லத்கம கிராம அ வலர்  பிாி  
316/C - க கல கிராம அ வலர்  பிாி  
316/D - பிட்டவல கிராம அ வலர்  பிாி  
316/E - மில்லகஹ ல கிராம அ வலர்  

பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

அம்பக வ ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், ரம்பாெதனிய கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு  எல்ைல 

ெதற்ேக :  தாகம்பிட் ய மற் ம் ெபால்பிட் ய கிராம அ வலர்
பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ேககாைல மாவட்ட எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 04  வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய 
வட்டாரத்தின் ெபயர்      :ெபால்பிட் ய     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : ேககாைல மாவட்ட எல்ைல, கதிரன் ஓயா, களனி கங்ைக

எல்ைல, மஸ்ெக யா ஓயா, க கல, பிட்டவல, 
மில்லகஹ ல கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு  
எல்ைலகள்,  தாகம்பிட் ய மற் ம் ெகெஹல்வராவ கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு  எல்ைலகள் 

318 - ெபால்பிட் ய கிராம அ வலர்  பிாி   
318/A - ஹி கம கிராம அ வலர்  பிாி  
318/C - மி வன்ெதனிய கிராம அ வலர்  

பிாி  
 கிழக்ேக : 

 
களனி கங்ைக, மஸ்ெக யா ஓயா, தாகம்பிட் ய, 
ெகெஹல்வராவ மற் ம் ெமாரேஹனகம கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைலகள், ஹங்கராபிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு  எல்ைலகள், 
ஜம் ெதன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள், ெகாத்ெதல்லன கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :      மன்தாகல்ஓயா மற் ம் ேககாைல மாவட்ட எல்ைல 
ேமற்ேக :     மன்தாகல்ஓயா மற் ம் ேககாைல மாவட்ட எல்ைல 
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வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 05     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ஜம் ெதன்ன       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : ஹிட் கம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 

மஸ்ெக யா ஓயா, லக்ஷபான நீர்த்ேதக்கம் மற் ம் 
ெமாரேஹனகம கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

318/B - ஹங்கராபி ய கிராம அ வலர்  
பிாி  

318/D - ஜம் ெதன்ன கிராம அ வலர்  
பிாி  

318/E - ெகாத்ெதல்லன கிராம அ வலர்  
பிாி  

 
கிழக்ேக : 
 

ெமாரேஹனகம மற் ம் ேவகம கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு  எல்ைலகள், லக்ஷபான 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, கிாிவன்எ ய 
மற் ம் ம ஸ்ஸாகைல கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  
 

ம ஸ்ஸாகைல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
மற் ம் ேககாைல மாவட்ட எல்ைல 

ேமற்ேக : ேககாைல மாவட்ட எல்ைல மற் ம் மி வன்ெதனிய
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 06     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      :ெகெஹல்வராவ       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : களனி கங்ைகயின் எல்ைல, மில்லகஹ ல, லத்கம, 

ரம்பாெதனிய கிராம அ வலர் பிாி களின்  ெதற்கு  
எல்ைலகள் 

316/F - தாகம்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாி  
316/G - ெகெஹல்வராவ கிராம அ வலர்  

பிாி  
317/C - ெமாரேஹனகம கிராம அ வலர்  

பிாி  
 
 

கிழக்ேக : 
 

ேகானாவல மற் ம் ஹம்பாகந்த கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு  எல்ைலகள், ேஹாமாகம கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், 
கேலெவல்ெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  
எல்ைல 

ெதற்ேக :  
 

லக்ஷபான மற் ம் ேவகம கிராம அ வலர் பிாி களின்
வடக்கு   எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ஜம் ெதன்ன, ஹங்காரபிட் ய, ஹி கம மற் ம்
ெபால்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு  
எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 07     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : லக்ஷபான        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெமாரேஹனகம மற் ம் ேஹாமாகம கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
317 - கிாிவன்எ ய கிராம அ வலர்  பிாி  
317/A - லக்ஷபான கிராம அ வலர்  பிாி  
317/B - ேவகம கிராம அ வலர்  பிாி  

கிழக்ேக : 
 

ெகேலவல்ெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், வி ர ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  ம ஸ்ஸாெகேல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக : 
 
 

ெகாத்ெதல்லன  கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு மற் ம்
வடக்கு எல்ைலகள், ஜம் ெதன்ன கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின்  இலக்கம் :    08     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : வி ர       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : தாகம்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்

கிழக்கு எல்ைலகள், ஹம்பாகந்த மற் ம் ெதஹிகஸ்ெதன்ன 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள், களனி கங்ைக எல்ைல 

314/D - ேஹாமாகம கிராம அ வலர்  பிாி  
314/E - ெகேலெவல்ெதனிய கிராம அ வ 

லர்  பிாி  
315/C - வி ர ெதற்கு கிராம அ வலர்  

பிாி  
315/D - வி ர வடக்கு கிராம அ வலர்  

பிாி  
319/K - ெலனத் (மிட்ேபார்ட்) கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ஒ  பகுதி (காப்பிட 
வனத்தின் வடக்குப் பகுதி) 

320/P - ெவ ஓயா கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ஒ  பகுதி (தண் ெகேல, ெலாெனக், 
ெசெனாபின்ஸ் மற் ம் ெபனாவி) 

கிழக்ேக : 
 

களனி கங்ைக எல்ைல, வட்டவல மற் ம் ெராெசல்ல கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், ெவ ஓய கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெவ ஓய இஹல மற் ம் பஹல 
அக்ராஓய, அக்ராஓய பி, அக்ராஓய கிராமம் உள்ளடங்கிய 
பகுதியின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், பன் ர் 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெசேனான் ேதாட்டம் 
உள்ளடங்கிய பகுதியின் ெதற்கு எல்ைல, ெசேனான் கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, ேநாட்டன்பாலம் 
நீர்த்ேதக்க எல்ைல 

ெதற்ேக :  
 
 

காப்பிட வனத்தின் ெதற்கில் அைமந் ள்ள ெலதன் கிராம
அ வலர் பிாி ப் பகுதியின் வடக்கு எல்ைல, 
ம ஸ்ஸாெகேல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : 
 

ம ஸ்ஸாெகேல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல, கிாிவன்எ ய மற் ம் லக்ஷபான கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், 
ெமாரேஹனகம மற் ம் ெகஹல்வராவ கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 09     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : கினிகத்ேஹன       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : சமன்கிாிகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 

அம்பக வ கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு  எல்ைலகள், கண்  மாவட்ட எல்ைல 

314 F - ெதஹிகஸ்ெதன்ன கிராம அ வலர் 
பிாி  
315 - தீனியகல கிராம அ வலர்  பிாி  
315 A - கினிகத்ேஹன கிராம அ வலர்  
பிாி  
 

கிழக்ேக : கண்  மாவட்ட எல்ைல, வட்டவல கிராம அ வலர்
பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு  எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  
 
 

வட்டவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  எல்ைல, 
வி ர வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல, ெகேலெவல்ெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ேஹாமாகம மற் ம் ஹம்பாகந்த கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், ேகானவல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், 
ரம்பெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 

 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 10     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : வட்டவல        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : கினிகத்ேஹன கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம்

ெதற்கு எல்ைலகள், கண்  மாவட்ட எல்ைல 
320 F- வட்டவல கிராம அ வலர்  பிாி  
 

கிழக்ேக : கண்  மாவட்ட எல்ைல 

ெதற்ேக :  
ேமற்ேக : 

ெராெசல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
வி ர வடக்கு மற் ம் ெதஹிகஸ்ெதன்ன கிராம   
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 11     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ெராெசல்ல       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : வி ர வடக்கு மற் ம் வட்டவல கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், கண் மாவட்ட எல்ைல
320 E - ெராெசல்ல கிராம அ வலர் பிாி  
320 P - ெவ ஓய கிராம அ வலர் பிாிவின் 

ஒ  பகுதி (ெவ ஓய  இஹல மற் ம் 
பஹல) 

 

கிழக்ேக : 
 

வன் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,  
பன் ர் கிராம அ வலர் பிாிவின் அம்பக வ பிரேதச 
சைபக்குட்பட்ட  பகுதியின்  வடக்கு  எல்ைல

ெதற்ேக :  
 
 

பன் ர் கிராம அ வலர் பிாிவின் அம்பக வ பிரேதச
சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் வடக்கு எல்ைல, அக்ரா ஓய, 
அக்ராஓய பி மற் ம் அக்ராஓய கிராமம் உள்ளடங்கிய 
ெவ ஓய கிராம அ வலர் பிாிவின் ஒ  பகுதியின் வடக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக : 
 

தண் ெகேல, ெலாெனக், ெசெனாபின்ஸ் மற் ம் ெபனாவி
உள்ளடங்கிய ெவ ஓய கிராம அ வலர் பிாிவின் ஒ  
பகுதியின் கிழக்கு  மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

 

 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 12  வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : வன் ர        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : கண்  மாவட்ட எல்ைல மற் ம் வெர யா பிரேதச சைப

எல்ைல 
319 C - ஹட்டன் ேமற்கு கிராம அ வலர்  

பிாிவின் ஒ  பகுதி (ஹட்டன் க்ேகாயா  
நகர சைபயின் ேமற்கு எல்ைல பகுதி) 

320 G - வன் ர கிராம அ வலர்  பிாி  
320 R - பன் ர் கிராம அ வலர் பிாிவின் 

ஒ  பகுதி (ெராெதஸ் கு ேயற்றம் ) 
 
 
 

கிழக்ேக : 
 

வெர யா பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ஹட்டன்  
வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் அம்பக வ பிரேதச 
சைபக்குட்பட்ட  பகுதியின் வடக்கு எல்ைல

ெதற்ேக :  
 
 

ஹட்டன் வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் அம்பக வ
பிரேதச சைபக்குட்பட்ட  பகுதியின் வடக்கு எல்ைல மற் ம் 
ஹட்டன் க்ேகாயா நகர சைப  எல்ைல,  ஹட்டன்  கிழக்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் அம்பக வ பிரேதச 
சைபக்குட்பட்ட  பகுதியின் வடக்கு எல்ைல

ேமற்ேக : ெசெனான் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
ெசெனான் ேதாட்டம் உள்ளடங்கிய பன் ர் கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ஒ  பகுதியின் கிழக்கு எல்ைல, 
ெவ ஓய கிராம அ வலர் பிாிவின் அம்பக வ பிரேதச 
சைபக்குட்பட்ட  பகுதியின் கிழக்கு எல்ைல மற் ம் 
ெராெசல்ல  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல

 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 13     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ெசெனான்       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : ெவ ஓய இஹல மற் ம் பஹல உள்ளடங்கிய ெவ ஓய

கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
319 D - ஹட்டன் ெதற்கு கிராம அ வலர்  

பிாிவின் ஒ  பகுதி 
319 E - ஹட்டன் கிழக்கு கிராம அ வலர்  

பிாிவின் ஒ  பகுதி 
320 O - ெசெனான் கிராம அ வலர்  பிாி  

320 P - ெவ ஓய கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ஒ பகுதி (அக்ராஓய, அக்ராஓய 
பீ, அக்ராஓய  கிராமம்)  

320 R - பன் ர் கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ஒ  பகுதி (ெசெனான் ேதாட்டம் ) 

 
 

கிழக்ேக : 
 

ெறாெதஸ் கு ேயற்றம் உள்ளடங்கிய பன் ர் கிராம
அ வலர் பிாி ப் பகுதியின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள், ஹட்டன் ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ஹட்டன் க்ேகாயா நகர சைபயின் ேமற்கு எல்ைலக்கு  
எல்ைலகளாகும் பகுதியின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள், ஹட்டன் க்ேகாயா நகர சைப எல்ைல 

ெதற்ேக :  
 
 

க்ேகாயா கிராம அ வலர் பிாிவின் அம்பக வ பிரேதச
சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் வனராஜா கிராம அ வலர் பிாி 
வின் வடக்கு எல்ைல, ெலதன் கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், ெகெஹல்க வ ஓயா 

ேமற்ேக : ெலதன் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல மற் ம்
ெவ ஓயா கிராம அ வலர் பிாிவின் தண் ெகேல, 
ெலாெனக், ெசெனாபின்ஸ் மற் ம் ெபனாசி பகுதிைய 
உள்ளடங்கிய பகுதியின் கிழக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 14     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : மா ஸ்ஸாெகல       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : கிாிவன்எ ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 

வி ர ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள்   

320 I - மா ஸ்ஸாெகல கிராம அ வலர்  
பிாி  

 
கிழக்ேக : 
 

வி ர ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம்
ெதற்கு எல்ைலகள், ெலதன் கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல  

ெதற்ேக :  
 

பிர ன்ேலா மற் ம் சீதகங்குல கிராம அ வலர்
பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : 
 

ேககாைல மாவட்ட எல்ைல, ெகாத்ெதல்லன கிராம   
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்  கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 15     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : சமரெவ         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : காப்பிடம் (வி ர ெதற்கு)  319 K - ெலதன் கிராம அ வலர்  பிாி  

 

 

கிழக்ேக : வனராஜ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  
ெதற்ேக :  
 

காசல்றீ நீர்த்ேதக்கம், ேநார் ட் மற் ம் பிர ன்ேலா கிராம
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ம ஸ்ஸாெகேல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல  
 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் :- 16     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      :-  வனராஜ          உ ப்பினர் ெதாைக:- 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
இந்தப் பிாிவின் ஹட்டன் க்ேகாயா நகர சைப எல்ைலயின் பகுதி
இரண்டாகப் பிாிக்கப்பட் ள்ள  
வடக்குத் திைசயில்  அைமந் ள்ள பகுதி 
வடக்ேக:-  ஹட்டன் ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் அம்பக வ       
                 பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ஹட்டன் க்ேகாயா நகர  
                 சைபயின் கிழக்கில் அைமந் ள்ள பகுதியின் கிழக்கு எல்ைல  
                 மற் ம்  வெர யா பிரேதச சைப எல்ைல 
கிழக்ேக:-     வெர யா பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் எனிபீல்ட்   
                    கிராம   அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல   
ெதற்ேக:-      ஹட்டன் க்ேகாயா நகரசைப எல்ைல   
ேமற்ேக:-     ஹட்டன் க்ேகாயா நகரசைப எல்ைல   
ெதற்குத்  திைசயில்  அைமந் ள்ள பகுதி 
வடக்ேக:-   ெலதன் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு  
                   எல்ைலகள், ஹட்டன் கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்        
                   அம்பகம பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ெதற்கு எல்ைல  
                   மற் ம் ஹட்டன் க்ேகாயா நகர சைப எல்ைல 
கிழக்ேக:-  எனிபீல்ட் கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல 
ெதற்ேக:-    இன்ெஜஸ்டர் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,  
                   நவெவ கம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
                   வடக்கு எல்ைலகள்  மற் ம் ேநார் ட் கிராம அ வலர்  
                   பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
ேமற்ேக:-    ெலதன் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு, கிழக்கு  
                  எல்ைலகள் 

319 - க்ேகாயா ெதற்கு கிராம அ வலர்  
பிாிவின் ஒ  பகுதி 

319 A - க்ேகாயா கிராம அ வலர்  பிாிவின் 
அம்பக வ பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதி 

 
 319B -ஹட்டன் வடக்கு கிராம  அ வலர் 

பிாிவின் அம்பக வ பிரேதச 
சைபக்குட்பட்ட  பகுதி 

 
319 C  ஹட்டன் ேமற்கு கிராம அ வலர்  

பிாி  ஹட்டன் க்ேகாயா  நகர 
சைபயின் கிழக்கு எல்ைல பகுதிகள் 
( தில்) 

 
319 J  வனராஜ கிராம அ வலர்  பிாி  
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வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 17     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : சலன்கந்த        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைல உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : வெர யா பிரேதச  சைப எல்ைல 319 I - எனிபீல்ட் கிராம அ வலர் பிாி

 கிழக்ேக : வெர யா பிரேதச  சைப எல்ைல
ெதற்ேக :  
 
 

இஞ்ஜஸ்டர் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
க்ேகாயா ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் அம்பக வ 

பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : க்ேகாயா ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல, ஹட்டன் க்ேகாயா நகர சைப எல்ைல, 

க்ேகாயா கிராம அ வலர் பிாி  மற் ம் ஹட்டன்  
வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் அம்பக வ பிரேதச 
சைபக்குட்பட்ட  பகுதிகளின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 18     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : நவெவ கம       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  காஸல்றீ நீர்ேதக்கம், வனராஜா கிராம அ வலர் பிாிவின்

ெதற்கு எல்ைல, க்ேகாயா ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் அம்பக வ பிரேதச சைபக்குட்பட்ட  பகுதியின் 
ெதற்கு எல்ைல 

319 H - நவெவ கம கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : க்ேகாயா ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் அம்பக வ
பிரேதச சைபக்குட்பட்ட  பகுதியின்  ெதற்கு எல்ைல, 
இன்ஜஸ்டர் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  
 
 

கர்கஸ்வர்ல்ட்  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்
ேமற்கு எல்ைலகள், ெவன்சர் கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல, ேநார் ட் கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல, காஸல்றீ நீர்ேதக்கம்  

ேமற்ேக : காஸல்றீ நீர்ேதக்கம் மற் ம் ேநார் ட் கிராம அ வலர்
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல  

 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 19     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      :ேநார் ட்        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : ெலதன் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 

வனராஜ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  எல்ைல, 
காஸல்றீ நீர்ேதக்கம் மற் ம் ஹம்பந்ெதாட்ட ஓயா 

320 - ேநார் ட் கிராம அ வலர்  பிாி  

கிழக்ேக : 
 

காஸல்றீ நீர்ேதக்கம், நவ ெவ கம கிராம அ வலர்
பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், ெவன்சர் 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு  
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  
 
 

ெவன்சர் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு  
எல்ைலகள், மஹெந  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல, மஸ்ெக ய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு   
மற் ம் வடக்கு  எல்ைலகள் மற் ம் ஓயா 

ேமற்ேக : மஸ்ெக ய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம்
வடக்கு எல்ைலகள், ஓயா மற் ம் பிர ன்ஸ்விக், 
பிர ன்ேலா கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு   
எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 20     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : பிர ன்ேலா       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 
எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்

வடக்ேக : மா ஸ்ஸாகைல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு   
எல்ைல, ெலதன் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 
ேநார் ட் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
காஸல்றீ நீர்ேதக்கம் 

320 N - பிர ன்ேலா கிராம அ வலர்  பிாி  
 

கிழக்ேக : காஸல்றீ நீர்ேதக்கம், ேநார் ட் கிராம அ வலர் பிாிவின்
ேமற்கு எல்ைல, பிர ன்ஸ் க் கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல  

ெதற்ேக :  பிர ன்ஸ் க் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
மற் ம் ஓைட 

ேமற்ேக : காஸல்றீ நீர்ேதக்கம் மற் ம் சீத்தகங்குல கிராம அ வலர்
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல  

 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 21     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : சீதகங்குல        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : ேககாைல மாவட்ட எல்ைல, மா ஸ்சாகைல கிராம

அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, மஸ்ெக யா 
நீர்ேதக்கம் 

320 B - சீதகங்குல கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

மஸ்ெக யா நீர்ேதக்கம், பிர ன்ேலா மற் ம்
பிர ன்ஸ்விக் கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ெமாக்கா கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக : இரத்தின ாி மாவட்ட எல்ைல மற் ம் ேககாைல மாவட்டம்

எல்ைல 
 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 22     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : மேர        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : இரத்தின ாி மாவட்ட எல்ைல, சீத்தகங்குல கிராம

அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, மஸ்ெக யா 
நீர்ேதக்கம் 

320 H - ெமாகா கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

மஸ்ெக யா நீர்ேதக்கம், பிர ன்ஸ் க் கிராம அ வலர்
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, ெமாேர கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :      இரத்தின ாி மாவட்ட எல்ைல  
ேமற்ேக :     இரத்தின ாி மாவட்ட எல்ைல  
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வட்டாரத்தின்  இலக்கம் :  23     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      :  பிர ன்ஸ்விக்       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : பிர ன்ேலா கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்

கிழக்கு எல்ைலகள், ேநார் ட் கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல, மஸ்ெக யா நீர்த்ேதக்கம் மற் ம் ஓைட 

320 M - பிர ன்ஸ்விக் கிராம அ வலர் 
பிாி  

 
கிழக்ேக : 
 

மஸ்ெக யா கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு, ேமற்கு
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், மகாெந  கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, கவரவில கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  
 
 

கவரவில கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு
எல்ைலகள், ெமாேர கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல, மஸ்ெக யா நீர்ேதக்கம் 

ேமற்ேக : ெமாேர கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
ெமாக்கா மற் ம் சீதக்கங்குல கிராம அ வலர் பிாி களின் 
கிழக்கு எல்ைலகள், மஸ்ெக யா நீர்த்ேதக்கம்  

 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் :    24     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : மஸ்ெக ய       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : பிர ன் க் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல  

மற் ம் ேநார் ட் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
320 A - மஸ்ெக ய கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : ேநார் ட் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
ெதற்ேக :  
 
 

மஹெந  மற் ம் கவரவில கிராம அ வலர் பிாி களின்
வடக்கு எல்ைலகள், பிர ன்ஸ் க் கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : ஓைட மற் ம் பிர ன்ஸ் க் கிராம அ வலர் பிாிவின்
கிழக்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 25     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : மஹெந         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : பிர ன்ஸ் க் மற் ம் மஸ்ெக யா கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், ேநார் ட் 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, ெவஞ்சர் கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

320 C - கவரவில கிராம அ வலர் பிாி  
320 K - மஹெந  கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

ெவஞ்சர் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல மற் ம்
ஓல்ட்டன் வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல  

ெதற்ேக :  
 
 

ஓல்ட்டன் வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
ஸ்ெரன்ஸ்ேப கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ஸ்ெரன்ஸ்ேப கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்
கிழக்கு எல்ைலகள், ெமாேர கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல, பிர ன்ஸ் க் கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 26     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ெதன்ம ாி       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : ேநார் ட் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு

எல்ைலகள், நவ ெவ கம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல, கர்கஸ்வல்ட் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல, ஹம்பாந்ெதாட்ட ஓயா 

320 L - ெவன்சர் கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

ஹம்பாந்ெதாட்ட ஓயா, கர்கஸ்வல்ட் கிராம அ வலர்
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  

ெதற்ேக :  
 
 

ெபாகவந்தலாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்
ேமற்கு எல்ைலகள், ஓல்ட்டன்வத்த கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, ேஹாட்டன்ெதன்ன ேதசிய 
வனப் ங்கா   எல்ைல 

ேமற்ேக : மஹெந  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
ேநார் ட் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்  கிழக்கு 
எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 27     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ெலச்சுமி பஹல       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : நவ ெவ கம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்

கிழக்கு எல்ைலகள், க்ேகாயா ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் அம்பக வ பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் 
ெதற்கு எல்ைல, இஞ்ஜஸ்டர் கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல 

319 G - கர்கஸ்ேவல்ட் கிராம அ வலர்  
பிாிவின் ஒ  பகுதி (கர்கஸ்ேவல்ட்வத்த, 
எல்ெபத்தவத்ைத உள்ளடங்கிய பகுதி) 

கிழக்ேக : 
 

இஞ்ஜஸ்டர் மற் ம் ல்லாி கிராம அ வலர் பிாி களின்  
ேமற்கு எல்ைலகள், ேறாக்ஹில்வத்த, ேமாறாவத்த, சின்ன 
ஆ க்ேதாட்டவத்த உட்பட கர்கஸ்வல்ட் கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  

ெதற்ேக :  
 
 

ேறாக்ஹில்வத்த, ேமாறாவத்த, சின்னஆ க்ேதாட்டவத்த
உள்ளடங்கிய கர்க்ஸ்வர்ல்ட் கிராம அ வலர் பிாி  
பகுதியின் ேமற்கு எல்ைல, ெவஞ்சர் கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு  எல்ைல மற் ம் ஹம்பாந்ெதாட்ட ஓயா 

ேமற்ேக : ெவஞ்சர் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  மற் ம் வடக்கு
எல்ைலகள்,  ஹம்பாந்ெதாட்ட ஓயா 

 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 28     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : யவத்த        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : என்பீல்ட் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல மற் ம்

வெர யா பிரேதச சைப எல்ைல 
319 L - இன்ஜஸ்டர் கிராம அ வலர் பிாி  
319 M - லாி கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : வெர யா பிரேதச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக :  கர்கஸ்வல்ட் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக : 
 

 

கர்கஸ்வல்ட் வத்த மற் ம் எலெபத்தவத்த உள்ளடங்கிய  
கர்கஸ்வல்ட் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள், நவெவ கம கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல, க்ேகாயா ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் அம்பக வ பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் 
ெதற்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 29     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ெலச்சுமி  இஹல       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : லாி கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 

வெர யா பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ேஹாட்டன் 
ெதன்ன ேதசிய வனப் ங்கா எல்ைல 

319 G - கர்கஸ்ேவல்ட் கிராம அ வலர்  
பிாிவின் ஒ  பகுதி (ேறாக்ஹில்வத்த, 
ேமாறாவத்த, சின்ன ஆ க்ேதாட்டவத்த 
உள்ளடக்கிய பகுதி) 

 
 

கிழக்ேக : 
 

வெர யா பிரேதச சைப எல்ைல, ேஹாட்டன் ெதன்ன
ேதசிய வனப் ங்கா எல்ைல, ெபாகவான கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு  எல்ைல 

ெதற்ேக :  
 
 

ேஹாட்டன்ெதன்ன ேதசிய வனப் ங்கா எல்ைல, 
ெபாகவான கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
ெகாட் யாகல மற் ம் ெபாகவந்தலாவ கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :  ெவஞ்சர் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,   
கர்கஸ்வல்ட்வத்த மற் ம் எல்ெபத்தவத்த உள்ளடக்கிய 
கர்கஸ்வல்ட் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் :30     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      :ேபாகவன        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : கர்கஸ்வல்ட் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம்  

ெதற்கு எல்ைலகள், ேஹாட்டன் ெதன்ன  ேதசிய வனப் 
ங்கா எல்ைல மற் ம் வெர யா பிரேதச சைப எல்ைல  

319 N - ேபாகஹவன கிராம அ வலர்  
பிாி  

 
கிழக்ேக : 
 

ேஹாட்டன் ெதன்ன ேதசிய வனப் ங்கா எல்ைல, 
வெர யா பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் இரத்தின ாி 

மாவட்ட எல்ைல 
ெதற்ேக :  
 
 

ேஹாட்டன் ெதன்ன ேதசிய வனப் ங்கா எல்ைல, 
இரத்தின ாி மாவட்ட எல்ைல மற் ம் ேலாயினன் கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு மற் ம்  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ேலாயினன் மற் ம் ெகாட் யாகல கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு மற் ம்  கிழக்கு  எல்ைலகள், 
கர்கஸ்வல்ட்   கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்  
கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 31     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ெலாயினன்       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : ெகாட் யாகல கிராம அ வலர்  பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 

ெபாகவான கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள், ேஹாட்டன் ெதன்ன ேதசிய வனப் 

ங்கா எல்ைல 

319 O - ெலாயினன் கிராம அ வலர்  பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

ெபாகவான கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம்
ெதற்கு எல்ைலகள், ேஹாட்டன் ெதன்ன ேதசிய வனப் 

ங்கா எல்ைல 
ெதற்ேக :  ேஹாட்டன் ெதன்ன ேதசிய வனப் ங்கா எல்ைல
ேமற்ேக : ெபாகவந்தலாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 

ெகாட் யாகல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 32     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      :ெபாகவந்தலாவ       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : ெவஞ்சர் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு

எல்ைலகள், ஓயா, கர்கஸ்வல்ட் கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

319 F - ெபாகவந்தலாவ கிராம அ வலர்  
பிாி  

319 P - ெகா யாகல கிராம அ வலர்  பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

ஓயா, ெபாகவான கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல, ெலாயினன் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம்  ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  
 
 

ெலாயினன் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,   
இரத்தின ாி  மாவட்ட எல்ைல மற் ம் ேஹாட்டன் ெதன்ன 
ேதசிய வனப் ங்கா எல்ைல  

ேமற்ேக : ஓல்ட்டன் வத்த, ெவஞ்சர் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல, ேஹாட்டன் ெதன்ன ேதசிய வனப் ங்கா எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 33     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : அப்கட்        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : மஹெந  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு

எல்ைலகள், ெவஞ்சர் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

320 J - ஓல்டன் வத்த கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

ெபாகவந்தலாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
மற் ம் இரத்தின ாி மாவட்ட எல்ைல  

ெதற்ேக :  இரத்தின ாி மாவட்ட எல்ைல 
ேமற்ேக : காப்பிட எல்ைல, ஸ்ெதரஸ்ேப கிராம அ வலர் பிாிவின்

கிழக்கு எல்ைல மற் ம் கவரவில கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு  எல்ைல 

  
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 34     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      :ேதவகந்த        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : ெமாேர கிராம அ வலர்பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல மற் ம்  

கவரவில கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
320 D - ஸ்ெதரஸ்ேப கிராம அ வலர்  பிாி  
 

கிழக்ேக : ஓல்ட்டன் வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
ெதற்ேக :  இரத்தின ாி மாவட்ட எல்ைல 
ேமற்ேக : ெமாேர கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல

 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 35     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : தம்ேபெதன்ன       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : மஸ்ெக யா நீர்ேதக்க எல்ைல, ெமாக்கா கிராம அ வலர்

பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல மற் ம் பிர ன்ஸ் க் கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

 320 Q - ெமாேர கிராம அ வலர்  பிாி  

கிழக்ேக : 
 

 கவரவில மற் ம் ஸ்ெதரேப கிராம அ வலர் பிாி களின்
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  இரத்தின ாி மாவட்ட எல்ைல  
ேமற்ேக : ெமாக்கா கிராம அ வலர்பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
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உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 

 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 
 
(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன். 
 
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

 
 
 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  -  01, 
2015, ஓகத்  12. 

 
அட்டவைண 

 

 
இல. 06 - வெர யா மாவட்டம் 
இல. 05 - வெர யா பிரேதச சைப  
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 33 
எண்ணிக்ைக - 31    எண்ணிக்ைக - 01 

 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 01     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : கந்தெபால       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : ஹங்குரான்ெகத்த மற் ம் வலப்பைன பிரேதச சைப  

எல்ைலகள் 
534 - கந்தப்ெபால கிராம அ வலர் பிாி
534 F - ெகான்ேகா யா கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

வலப்பைன பிரேதச சைப  எல்ைல, கந்தப்ெபால சீதாஎ ய
காப்பிட பிரேதசம்  மற் ம் ப ைள மாவட்ட எல்ைல 

ெதற்ேக :  
 
 

கந்தப்ெபால சீதாஎ ய காப்பிடம், கந்தப்ெபால கிழக்கு
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு 
எல்ைலகள், ஜயலங்கா கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக : கந்தப்ெபால மத்திய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு, 
கிழக்கு  மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 02     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : பாக்        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : பீ தலாகைல காப்பிடம், ஹங்குரான்ெகத்த பிரேதச

சைப எல்ைல மற் ம் ெகான்ேகா ய கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

534 C - கந்தப்ெபால மத்திய கிராம 
அ வலர் பிாி  

534 G - பாக்  கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

ெகான்ேகா ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
கந்தப்ெபால மற் ம் ஜயலங்கா கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  
 
 

கல்பாலம் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு  எல்ைல மற் ம்
ஹாவாஎ ய கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  வெர ய
பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் கிழக்கு  எல்ைல 

ேமற்ேக : பீ தலாகைல காப்பிடம், ஹாவாஎ ய கிழக்கு கிராம
அ வலர் பிாிவின் வெர ய பிரேதச சைபக்குட்பட்ட 
பகுதியின் கிழக்கு எல்ைல, ஹங்குரான்ெகத்த பிரேதச சைப 
எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 03     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : கல்பாலம்        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : பாக் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,

கந்தப்ெபால மத்திய மற் ம் கந்தப்ெபால கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், ெகான்ேகா யா கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  

534 A - கல்பாலம் கிராம அ வலர் பிாி  
534 B - ஜயலங்கா கிராம அ வலர் பிாி   
534 D - கந்தப்ெபால கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
 

 

கிழக்ேக : 
 

ெகான்ேகா யா கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம்
ெதற்கு எல்ைலகள், கந்தப்ெபால சீதாஎ ய காப்பிடம் 
மற் ம் ப ைள மாவட்ட எல்ைல 

ெதற்ேக :  
 
 

கந்தப்ெபால சீதாஎ ய காப்பிடம், ப ைள மாவட்ட
எல்ைல, எல கிராம அ வலர் பிாிவின்   வெர ய 
பிரேதச சைபக்குட்பட்ட  பகுதியின் கிழக்கு, வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள், பீட்  கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு மற் ம்  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ஹாவாஎ ய கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்
வெர யா பிரேதச சைபக்குட்பட்ட  பகுதியின் கிழக்கு 

எல்ைல, பாக் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 04     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : பீட்         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : ஹங்குரான்ெகத்த பிரேதச சைப எல்ைல, பாக் கிராம

அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
534 H - பீட்   கிராம அ வலர் பிாி   
535 G - ஹாவாஎ யா வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாிவின் பிரேதச சைபக்குட் 
பட்ட  பகுதி 

535 H - ஹாவாஎ யா கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் பிரேதச சைபக்குட் 
பட்ட  பகுதி 

535 I - எல கிராம அ வலர் பிாிவின்  
பிரேதச சைபக்குட்பட்ட  பகுதி 

 

கிழக்ேக : 
 

பாக் மற் ம் கல்பாலம் கிராம அ வலர் பிாி களின்
ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், ப ைள மாவட்ட 
எல்ைல 

ெதற்ேக :  சந்தெதன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் வெர யா பிரேதச
சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு 
எல்ைலகள், வெர யா மாநகர சைப எல்ைல  

ேமற்ேக : வெர யா மாநகர சைப எல்ைல, ஹாவாஎ யா ேமற்கு  
மற் ம் வெர யா கிராம அ வலர் பிாி களின் 

வெர யா பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதிகளின் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 05     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : சாந்தி ர        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : ெகாத்மைல பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்

ஹங்குரான்ெகத்த பிரேதச சைப எல்ைல  
535 - வெர யா கிராம அ வலர்

பிாிவின் பிரேதச சைபக்குட்பட்ட  பகுதி
535 F - ஹாவாஎ யா ேமற்கு கிராம

அ வலர் பிாிவின் பிரேதச சைபக்குட்
பட்ட  பகுதி 

535 J - ெடாப்பாஸ் கிராம அ வலர் பிாி
535 K - பம்பரெகேல கிராம அ வலர்

பிாிவின் பிரேதச  சைபக்குட்பட்ட பகுதி
535 L - வெர யா ேமற்கு கிராம அ வ

லர் பிாிவின் பிரேதச சைபக்குட் பட்ட
பகுதி 

535 M - சாந்தி ர கிராம அ வலர் பிாி   
535 N - கலா ர கிராம அ வலர் பிாிவின் 

பிரேதச  சைபக்குட்பட்ட பகுதி 

கிழக்ேக : 
 

ஹாவாஎ ய வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்
வெர யா பிரேதச சைபக்குட்பட்ட  பகுதியின் ேமற்கு 

எல்ைல மற் ம்  வெர யா மாநகர சைப எல்ைல 
ெதற்ேக :  
 
 

விண் ேகாணர் மற் ம் நா ஓயா கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், பங்களாஹத்த கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், 
ெபயார்ேவல் கிராம அ வலர் பிாிவின் வெர யா 
பிரேதச சைபக்குட்பட்ட  பகுதியின் வடக்கு எல்ைல  

ேமற்ேக : கிேறட்ெவஸ்டன் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், ெகாத்மைல பிரேதச சைப 
எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 06     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : கிேரட்ெவஸ்டன்       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்

வடக்ேக : 
ெகாத்மைல பிரேதச சைப எல்ைல, சாந்தி ர கிராம
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

475 S - ெஹா ட் கிராம அ வலர்
பிாிவின் பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதி

475 Z – கிேரட்ெவஸ்டன் கிராம அ வ 
லர் பிாி  

கிழக்ேக : 
 

ெபயார்ெவல் கிராம அ வலர் பிாிவின் வெர யா
பிரேதச சைபக்குட்பட்ட  பகுதியின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  தலவாக்கைல - ந் ைல நகர சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : 
வட்டெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் வெர யா
பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் கிழக்கு எல்ைல 

 

 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 07     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : வட்டெகாட       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : ெகாத்மைல  பிரேதச சைப எல்ைல 475 D - வட்டெகாட கிராம அ வலர் 

பிாிவின்  பிரேதச சைபக்குட்பட்ட 
பகுதி 

கிழக்ேக : கிேறட்ெவஸ்டன் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல, ெஹா ட் கிராம அ வலர் பிாிவின்  

வெர யா பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், தலவாக்கைல – ந் ல நகர 
சைப எல்ைல  

ெதற்ேக :  தலவாக்கைல – ந் ல நகர சைப எல்ைல, தலவாக்கைல
கிராம அ வலர் பிாிவின் வெர யா பிரேதச 
சைபக்குட்பட்ட  பகுதியின்  வடக்கு  எல்ைல, ெடேவான் 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம்  வடக்கு  
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : திம் ல  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு
எல்ைலகள், ம ன்ற் வர்ேனான் கிராம அ வலர் பிாிவின்  
கிழக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 08     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ரத்னகிாிய        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : கிேறட்ெவஸ்ற்டன் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், சாந்தி ரம் கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, கலா ரம் கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வெர யா பிரேதச சைபக்குட்பட்ட  பகுதியின் 
ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

475 F - ந் ல  கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ஒ  பகுதி (தலவாக்கைல – 

ந் ல  நகர சைப  எல்ைலயின் ெதற்குப் 
றமாக  ேவால்றீம் கிராம அ வலர் 

பிாிவிற்கு மத்தியில் அைமந் ள்ள பகுதி) 
475 G - ரத்னகிாிய கிராம அ வலர் 
பிாிவின் பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதி 
475 X - ெபயாெவல் கிராம அ வலர் 
பிாிவின் பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதி 

 

கிழக்ேக : 
 

கலா ரம் கிராம அ வலர் பிாிவின் வெர யா பிரேதச
சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள், பங்களாஹத கிராம அ வலர்பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல, சமர்ெசட் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :  
 
 

சமர்ெசட், ரத்னகிாிய மற் ம் ந் ல கிராம அ வலர்
பிாிவிற்கு மத்தியில் இ க்கும் ேவால்ாீம் கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு  எல்ைலகள், நாகேசன 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  எல்ைல, ந் ல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கும்ப் ட் கிராம அ வலர் பிாிவிற்கு 
கிழக்ேக தலவாக்கைல – ந் ல நகர சைபக்கு அ த் ள்ள 

ந் ல கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைல, 
தலவாக்கைல – ந் ல நகர சைப எல்ைல  

ேமற்ேக : தலவாக்கைல – ந் ல நகர சைப எல்ைல, ெஹா ட்
கிராம அ வலர் பிாிவின் வெர யா பிரேதச 
சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் கிழக்கு எல்ைல, கிேறட் 
ெவஸ்ற்டன் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்  
கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 09     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : நா ஓயா        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 
எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்

வடக்ேக : கலா ர கிராம அ வலர் பிாிவின் வெர யா பிரேதச
சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ெதற்கு எல்ைல 

476 - நா ஓயா கிராம அ வலர் பிாி
476 C - பங்களாஹத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  

 

கிழக்ேக : 
 

வெர யா ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வெர யா
பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ேமற்கு  மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள், வின் ேகானர் மற் ம் மாெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  
 
 

ெபரகும் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்
ேமற்கு எல்ைலகள், கிாிெமட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : சமர்ெசட் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு
எல்ைலகள், ெபயாெவல் கிராம அ வலர் பிாிவின் 

வெர யா பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் கிழக்கு 
எல்ைல 
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வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 10     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : மாெகாட        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 
எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்

வடக்ேக : வெர யா ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வெர யா
பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ெதற்கு எல்ைல, 

வெர யா மாநகர சைப எல்ைல 

476 E - வின் ேகானர் கிராம அ வலர் 
பிாி  

4476 F - மாெகாட கிராம அ வலர் பிாி  
கிழக்ேக : 
 

மாகஸ்ெதாட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் வெர யா
பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ேமற்கு எல்ைல, 

வன்எ ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள், மிஹி ர மற் ம் மீபி மான கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  
 
 

ப ைள மாவட்ட எல்ைல, அம்ேபவல கிராம அ வலர்
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, ெபரகும் ர கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : ெபரகும் ர மற் ம் நா ஓய கிராம அ வலர் பிாி களின்
கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 11     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      :  வன்எ ய       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 
எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்

வடக்ேக : வெர யா மாநகர சைப எல்ைல 476 D - வன்எ ய கிராம அ வலர் 
பிாி  

535 A - மாகஸ்ெதாட்ட கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ஒ பகுதி 

கிழக்ேக : 
 

சீதாஎ ய கிராம அ வலர் பிாிவின் வெர யா பிரேதச
சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு 
எல்ைலகள், மிஹிந் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  
 
 

மஹிந் ர  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,
மீபி மான கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
மற் ம் மாெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : மாெகாட மற் ம் வின் ேகானர் கிராம அ வலர்
பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 12     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : சீதாஎ ய        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 
எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்

வடக்ேக : பீட்  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, எல
கிராம அ வலர் பிாிவின் வெர யா பிரேதச 
சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

478 - ெகாரண் ெஹல கிராம அ வலர்
பிாி  
478 A - சீதாஎ ய கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ஒ  பகுதி 
535 E - சந்தெதன்ன கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ஒ  பகுதி 

கிழக்ேக : ப ைள மாவட்ட எல்ைல 
ெதற்ேக :  
 

ப ைள மாவட்ட எல்ைல, மீபிளிமான கிராம அ வலர்
பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு  எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : மிஹிந் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம்  
வடக்கு எல்ைலகள், வன்எ ய கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல, வெர யா மாநகர சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 13     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : மீபி மான       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : வன்எ ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்  

கிழக்கு எல்ைலகள், சீத்தாஎ ய கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வெர யா பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ேமற்கு 

மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

476 G - மிஹிந் ர கிராம அ வலர் 
பிாி   

476 H - மீபிளிமான கிராம அ வலர் 
பிாி  கிழக்ேக : 

 
ஹக்கைல தாவரவியற் ங்கா காப்பிடம், ெகாரண் ெஹல
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு  
எல்ைலகள், ப ைள மாவட்ட எல்ைல 

ெதற்ேக :  ப ைள மாவட்ட எல்ைல  
ேமற்ேக :  மாெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 

வன்எ ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
 
 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 14  வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      :ெபரக்கும் ர       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  நா ஓயா காப்பிடம், நா ஓயா கிராம அ வலர் பிாிவின்

ெதற்கு எல்ைல, மாெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல 

476 B - ெபரகும் ர கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : 
 

மாெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு
எல்ைலகள், ப ைள மாவட்ட எல்ைல

ெதற்ேக :  
 
 

அம்ேபவல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
மற் ம் தங்ககைல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : தங்ககைல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,
கிாிெமட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
மற் ம் நா ஓயா கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல 

 
 
 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 15     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : சமர்ெசட்        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : ெபயார்ெவல் கிராம அ வலர் பிாிவின் வெர யா

பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் கிழக்கு எல்ைல, 
பங்களாஹத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
மற் ம் நா ஓயா கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல 

475 V - ேவால்ட்றீம் கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ஒ  பகுதி (சமர்ெசட், 
ரத்னகிாிய மற் ம் ந் ல கிராம 
அ வலர் பிாி க க்கு மத்தியில் 
இ க்கும் பகுதி) 

475 W - சமர்ெசட் கிராம அ வலர் 
பிாி   

476 A - கிாிெமட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி   

 

கிழக்ேக : 
 

நா ஓயா கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு
எல்ைலகள், ெபரகும் ர மற் ம் தங்ககைல கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  
 

ேபேமார் மற் ம் ேஹால் க் கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : நாகேசன கிராம அ வலர் பிாிவின்  தலவாக்கைல ந் ல
நகர சைபக்குட்பட்ட பகுதியில் அைமந் ள்ள ேவால்றீம் 
கிராம அ வலர் பிாி ப் பகுதியின் கிழக்கு எல்ைல, 
தலவாக்கைல ந் ல நகர சைப எல்ைல, ரத்னகிாிய 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வெர யா பிரேதச 
சைபக்குட்பட்ட  பகுதியின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 16     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      :  கூம்ப் ட்        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : ெடேவான் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 

வடெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் வெர யா பிரேதச 
சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ெதற்கு எல்ைல மற் ம் 
தலவாக்கைல - ந் ல நகர சைப எல்ைல 

475 E - தலவாக்கைல கிராம அ வலர்
பிாிவின் பிரேதச சைபக்குட்பட்ட 
பகுதி 

475 F - ந் ல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ஒ  பகுதி (கூம்ப ட் கிராம 
அ வலர் பிாிவிற்கு கிழக்ேக 
தலவாக்கைல ந் ல நகர  சைபக்கு 
அ த் ள்ள பகுதி) 

475 R - கூம்ப் ட் கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : தலவாக்கைல - ந் ல நகர சைப எல்ைல

ெதற்ேக :  
 

 நாகேசன, எல்டன்ேஹால் மற் ம் ரஹன்வத்த கிராம
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : இ பீல்ட், ட்ேரேடான் மற் ம் ெடேவான் கிராம அ வலர்
பிாி களின்  கிழக்கு  எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 17     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      :ெடேவான்        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : திம் ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்  கிழக்கு  

எல்ைலகள், வட்டெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின்  
வெர யா பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் கிழக்கு  

ெதற்கு எல்ைல 

475 C - ெடேவான் கிராம அ வலர் 
பிாி  

475 N - ட்ைறேடான் கிராம அ வலர் 
பிாி   

 
கிழக்ேக : 
 

 தலவாக்கைல கிராம அ வலர் பிாிவின் வெர யா
பிரேதச சைபக்குட்பட்ட  பகுதியின் ேமற்கு  எல்ைல, 
கூம்ப் ட் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  இ பீல்ட் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக : குடாஓயா கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  எல்ைல,

ெகாட்டகைல மற் ம் திம் ல கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு  எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 18     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : திம் ல        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : ம ண்ட்வர்ேனான் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், வட்டெகாட கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வெர யா பிரேதச சைபக்குட்பட்ட  பகுதியின் 
ேமற்கு எல்ைல 

475 B - திம் ல கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : ெடேவான்  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
ெதற்ேக :  
 

ெடேவான் ெறேடான் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல 

ேமற்ேக : ெகாட்டகைல மற் ம் ஸ்ெடானிகிளிப் கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், ம ண்ட் வர்ேனான் கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு  எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 19     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ேபாகஹவத்த       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : ெகாத்மைல பிரேதச சைப எல்ைல  475 P - ேபாகஹாவத்த கிராம அ வலர் 

பிாி  
475 Q - ம ண்ட் வர்ேனான் கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : 
 

ெகாத்மைல பிரேதச சைப எல்ைல எல்ைல, வட்டெகாட
கிராம அ வலர் பிாிவின் வெர யா பிரேதச 
சைபக்குட்பட்ட  பகுதியின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  
 
 

திம் ல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு
எல்ைலகள், ஸ்ெடானிகிளிப் கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ஸ்ெடானிகிளிப் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
மற் ம் கண்  மாவட்ட எல்ைல 
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வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 20     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      :ெகாடகல        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : கண்  மாவட்ட எல்ைல, ேபாகஹாவத்த கிராம அ வலர்

பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
475 - ெகாட்டகைல கிராம அ வலர்

பிாி   
475 M - ஸ்ேடானிகிளிப் கிராம 

அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

ம ண்ட் வர்ெனான் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல, திம் ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  
 
 

ட்ெறேடான்  கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு  மற் ம்
வடக்கு எல்ைலகள், இ பீல்ட் கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல, குடாஓயா கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல  

ேமற்ேக : குடாஓயா கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம்
வடக்கு எல்ைலகள், கண்  மாவட்ட எல்ைல 

 
 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 21     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      :  குடாஓய        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : ஸ்ேடானிகிளிப் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 475 A - குடாஓய கிராம அ வலர் பிாி  
கிழக்ேக : 
 

ஸ்ேடானிகிளிப் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல,
ெகாட்டகைல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள், ட்ெறேடான் கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  
 

இ பீல்ட் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
மற் ம் அம்பக வ பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : அம்பக வ பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் கண் மாவட்ட
எல்ைல 

 

 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 22     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      :இ பீல்ட்        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 
வடக்ேக : குடாஓயா, ெகாட்டகைல மற் ம் ட்ேறேடான் கிராம

அ வலர் பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள், கூம்ப ட் 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

475 Y - இ பீல்ட் கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : 
 

கூம்ப ட் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு
எல்ைலகள், ரஹன்வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல  

ெதற்ேக :  அம்பக வ பிரேதச சைப எல்ைல  
ேமற்ேக : அம்பக வ பிரேதச சைப எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 23     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      :  ரஹன்வத்த       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : இ பீல்ட் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 

கூம்ப ட்  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
475 T - எல்டன்ேஹால் கிராம அ வலர் 

பிாி  
475 U - ரஹன்வத்த கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : 
 

நாகேசன கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
ெபல்ேமாரல் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  
 

ெபல்ேமாரல் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்
ேமற்கு  எல்ைலகள், அம்பக வ பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : அம்பக வ பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் இ பீல்ட் கிராம
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல. 
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வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 24     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : நாகேசன        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : கூம்ப் ட் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல

மற் ம் ந் ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல  
475 H - நாகேசன கிராம அ வலர் 
பிாி  
 475 V - ேவால்ட்றீம் கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ஒ  பகுதி ( ந் ல மற் ம் 
நாகேசன கிராம அ வலர் பிாிவிற்கு 
இைடயில்   அைமந்தி க்கும் பகுதி) 
 

கிழக்ேக : 
 

தலவாக்கைல ந் ல நகர சைப எல்ைல, சமர்ெசட், 
ரத்னகிாிய மற் ம் ந் ல கிராம அ வலர் பிாி க க்கு 
மத்தியில் இ க்கும் ேவால்ட்றீம் கிராம அ வலர் பிாி  
பகுதியின்  ேமற்கு எல்ைல, ேஹால் க் கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ெபல்ேமாரல் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக : எல்டன்ேஹால் மற் ம் கூம்ப ட் கிராம அ வலர்

பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 25     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      :ேஹால் க்       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : ரஹன்வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைலகள், 

எல்டன்ேஹால் மற் ம் நாகேசன கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், 
ேவால்ட்றீம் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

475 I - ேஹால் க் கிராம அ வலர் 
பிாி   

476 Q - ெபல்ேமாரல்  கிராம அ வலர் 
பிாி  கிழக்ேக : 

 
ெபேமார் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
ெஹன்ேபால்ட் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  
 

எலெபத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
எல்பியன் கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : அம்பக வ பிரேதச சைப எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 26     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      :ெஹன்ேபால்ட்       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : ேவால்ட்றீம், சமர்ெசட் மற் ம் கிரெமட் ய கிராம

அ வலர் பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள் 
476 N - ெஹன்ேபால்ட் கிராம அ வலர் 

பிாி  
476 P - ேபாேமார் கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

தங்ககைல, ப்பகைல மற் ம் ேவவர்  கிராம அ வலர்
பிாி களின்  ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  
 
 

 கிளாஸ்ேகா கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்
ேமற்கு எல்ைலகள், எலெபத்த கிராம அ வலர் பிாிவின்  
வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : ெபல்ேமாரல் மற் ம் ேகால் க் கிராம அ வலர்
பிாி களின் ெதற்கு மற் ம்  கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 27     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : தங்கெகேல       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : கிாிெமட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு மற் ம்

கிழக்கு எல்ைலகள், ெபரகும் ர கிராம அ வலர் பிாிவின்  
ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

476 L - ப்பெகேல கிராம அ வலர் 
பிாி  

476 M - தங்ெகேல கிராம அ வலர் 
பிாி  

 

கிழக்ேக : அம்ேபவல  கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல
ெதற்ேக :  
 

 டயகம ேமற்கு மற் ம் ெவவர் கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ேபேமார் கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைல
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வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 28     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : அம்ேபெவல       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : ெபரகும் ர மற் ம் மாெகாட கிராம அ வலர் பிாி களின்   

ெதற்கு எல்ைலகள், ப ைள மாவட்ட எல்ைல
477 - பட் ெபால கிராம அ வலர்

பிாி  
477 A - அம்ேபவல கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : ப ைள மாவட்ட எல்ைல 
ெதற்ேக :  
 

ப ைள மாவட்ட எல்ைல மற் ம் இரத்தின ாி மாவட்ட
எல்ைல 

ேமற்ேக : ேஹார்ட்டன்ெதன்ன ேதசிய வனப் ங்கா, அம்பக வ  
பிரேதச  சைப எல்ைல, சந்திாிகம கிராம அ வலர் பிாிவின்  
ெதற்கு  மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், டயகம கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு, கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைல 
கள், டயகம ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு மற் 

ம் வடக்கு  எல்ைலகள், ப்பக்கைல மற் ம் தங்கக்கேல 
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 29     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : டயகம        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : ப்பகைல கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு எல்ைல,

அம்ேபவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு
எல்ைலகள், ேஹார்ட்டன்ெதன்ன ேதசிய வனப் ங்கா

475 L - டயகம ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  
476 S - டயகம கிழக்கு கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

அம்ேபவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 
ேஹார்ட்டன் ெதன்ன ேதசிய வனப் ங்கா மற் ம் 
பட் ப்ெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  எல்ைல

ெதற்ேக :  ேஹார்ட்டன் ெதன்ன ேதசிய வனப் ங்கா மற் ம்
பட் ப்ெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  எல்ைல

ேமற்ேக : ேஹாட்டன் ெதன்ன ேதசிய வனப் ங்கா, சந்திாிகம மற் ம்  
ெவவர்  கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்

 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 30     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ெவவர்         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : ேபேமார் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 

ப்பக்கைல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல
476 R - சன்திாிகம கிராம அ வலர் 

பிாி  
476 T - ெவவர்  கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

காப்பிடம், டயகம ேமற்கு மற் ம் டயகம கிழக்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு  மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்

ெதற்ேக :  
 

பட் ெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
மற் ம் அம்பக வ பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : அகரபத்தைன கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
கிளாஸ்ேகா கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 31     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      :ஆகரபத்தன       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : ெஹன்ேபால்ட் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  மற் ம்

கிழக்கு எல்ைலகள், ேபேமார் கிராம அ வலர் பிாிவின்
ெதற்கு எல்ைல 

475 K - அகரபத்தன கிராம அ வலர் 
பிாி  

476 J - கிளாஸ்ேகா கிராம அ வலர் 
பிாி       

 

கிழக்ேக : 
 

ெவவர்  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு
எல்ைலகள், சந்திாிகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல 

ெதற்ேக :  
 

அம்பக வ பிரேதச சைப எல்ைல, ேஹார்ட்டன் ெதன்ன
ேதசிய வனப் ங்கா  

ேமற்ேக : ேஹார்ட்டன் ெதன்ன ேதசிய வனப் ங்கா, எல்ெபத்த கிராம
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்  
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வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 32     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      :  எலபத்த        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : ெபல்ேமாரல் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல

மற் ம் ெஹன்ேபால்ட் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல 

475 J - எலபத்த கிராம அ வலர் பிாி   
476 K - எல்பியன் கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

கிளாஸ்ேகா மற் ம் அகரபத்தன கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  
 

அகரபத்தன கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
மற் ம் அம்பக வ பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : அம்பக வ பிரேதச சைப எல்ைல 

 
9-108/89 

 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3  இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன். 

 
ைமத்திாிபால சிறிேசன, 

சனாதிபதி. 
 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  -  01, 
2015, ஓகத்  12. 
 

அட்டவைண 
 
இல. 06- வெர யாமாவட்டம் 
இல. 06-ெகாத்மைல பிரேதச சைப  
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 32 
எண்ணிக்ைக -22   எண்ணிக்ைக - 05 

 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 01     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ரஜஎல        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : கண்  மாவட்ட எல்ைல  456 A- நவகடெதார கிராம அ வலர் 

பிாி   
456 D- நவெமாரேப கிராம அ வலர் 
பிாி   
456 E -ரஜஎல கிராம அ வலர் பிாி   
474 F- ெடல்டாெக ர கிராம 
அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக : 
 

ெஹல்ெபாட, ெகாத்மல்கம மற் ம் ெஹல்சிறிகமகிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு  எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  
 

ெஹல்சிறிகமகிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
ேகா ஓய, மாஸ்ெவல கந்த, மாெவல கிழக்கு மற் ம் 
மாெவல ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு  
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ெகாடேகபிட் ய வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல மற் ம் கண்  மாவட்ட எல்ைல 
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வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 02     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ெஹல்ெபாட       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : கண்  மாவட்ட எல்ைல 474J - ெஹல்ெபாட கிராம அ வலர் 

பிாி   

 

கிழக்ேக : 
 

கண்  மாவட்ட எல்ைல, ெராெடாப் கிராம அ வலர்
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, கரகஸ்தலாவ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு மற் ம்  ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  
 

கட் கித் ல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
மற் ம் ெஹல்சிறிகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  
எல்ைல 

ேமற்ேக : ெகாத்மல்கம கிராம அ வலர் பிாிவின்   கிழக்கு மற் ம்
வடக்கு எல்ைலகள், ரஜஎல மற் ம் ெடல்டாெக ர  
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 03     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ேராெடாப்       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : கண்  மாவட்ட எல்ைல, ஹங்குரன்ெகத்த பிரேதச சைப

எல்ைல, பி தலாகல காப்பிடஎல்ைல 
474M- ேராெடாப் கிராம அ வலர் பிாி  

 

 

கிழக்ேக : 
 

ஹங்குரன்ெகத்த பிரேதச சைப எல்ைல, பி தலாகல
காப்பிடஎல்ைல 

ெதற்ேக :  
 

பி தலாகல காப்பிட எல்ைல, ெவத ல்லகிராம
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : ரம்ெபாட, கரகஸ்தலாவ மற் ம் ெஹல்ெபாட கிராம
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், 
கண்  மாவட்ட எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 04     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : சங்கி பாலம்       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைல உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : கட் கித் ல்ல மற் ம் ெஹல்ெபாட கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், 
ேராெடாப் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 

எல்ைல,பி தலாகல காப்பிட எல்ைல 

471A- சங்கி பாலம கிராம அ வலர் 
பிாி   

472 - ரம்ெபாடகம கிராம அ வலர் பிாி  
473 - பனன்கம்மன கிராம அ வலர் பிாி  
474A- கரகஸ்தலாவ கிராம அ வலர் 

பிாி   
 

கிழக்ேக : 
 

பி தலாகல காப்பிட எல்ைல, ேராெடாப் கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, ரம்ெபாடகிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், 
ெவத ல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  
 

மல்ேஹவ மற் ம் அம்பதலாவ கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :  ேவதலாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
ெத ம்தலாமட மற் ம் கட் கித் ல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 05     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      :ெஹல்சிாிகம       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : ரஜஎல கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு  எல்ைல, 

ெஹல்ெபாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம்  
ெதற்கு எல்ைலகள் 

473A- ெத ம்தலாமட கிராம அ வலர் 
பிாி   

473B- ெவவஹின்ன கிராம அ வலர் 
பிாி   

474D- ெஹல்சிாிகம கிராம அ வலர் 
பிாி   

474E -கட் கித் ல கிராம அ வலர் பிாி  
474G- ெகாத்மல்கம கிராம அ வலர் 

பிாி   
 

கிழக்ேக : 
 

கரகஸ்தலாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
பனன்கம்மன கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  
 
 

ேவதலாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  எல்ைல, 
ேகாம் ஓயா கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம்  
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ேகாம் ஓய கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு
எல்ைல, மாஸ்ெவல கந்த மற் ம் ரஜஎல கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 06     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : மாஸ்ெவல       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : ெகாத்மைல நீர்த்ேதக்க எல்ைல, நவெமாரேப, ரஜஎல

மற் ம் ெஹல்சிாிகம கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

456 -மாெவல கிழக்கு கிராம அ வலர்
பிாி   

456B-மாெவல ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி   

456C- மாஸ்ெவல கந்த கிராம அ வலர் 
பிாி   

457    - மாஸ்ெவல கிராம அ வலர் பிாி   
473C- ேகாம் ஓயா கிராம அ வலர் 

பிாி   
 

கிழக்ேக : 
 

ெவவஹின்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம்
ெதற்கு எல்ைலகள், ெத ம்தலாமட கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  

ெதற்ேக :  
 
 

ெகாத்மைல நீர்ேதக்க எல்ைல, ேவதலாவ கிராம அ வலர்
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, ெஹ ெவவ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, நவன்கம மற் ம் வட்டத்தர 
கிராம அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ெகாத்மைல நீர்ேதக்க எல்ைல, ரன்வத்தலாவ
ெகாடேகபிட் ய ெதற்கு மற் ம்  ெகாடேகபிட் ய வடக்கு 
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 07     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      :கடெதார        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : கண்  மாவட்ட எல்ைல  458 - ரன்வன்தலாவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
459 - கடெதார  கிராம அ வலர் பிாி  
459 A - ெகாடேகபி ய ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
459 B - ெகாடேகபி ய வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
459 C -  நயாபான கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : 
 

நவெமாரேப, மாெவல ேமற்கு மற் ம் மாஸ்ெவல கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், ெகாத்மைல 
நீர்த்ேதக்க எல்ைல 

ெதற்ேக :  
 
 

ெகாத்மைல நீர்ேதக்க எல்ைல, ஓயா, வட்டத்தர, திஸ்பேன
கந்த, ஹரன்கல மற் ம் ஹரன்கல ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ெகாத்மைல நீர்ேதக்க எல்ைல மற் ம் ஓயா, ஹ கஸ்தலாவ
மற் ம் தம்பகல்ல கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 08     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : மல்லந்த        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : கண்  மாவட்ட எல்ைல 460A- ெதாரவெதனிய கிராம அ வலர் 

பிாி   
460D- தம்பகல கிராம அ வலர் பிாி  
460F- மல்லந்த கிராம அ வலர் பிாி   
460K- ெபால்வத் ர கிராம அ வலர் 

பிாி   
460L- பஹலெகாரக்ஓயா கிராம அ வலர் 

பிாி   

கிழக்ேக : 
 

கண்  மாவட்டத்தின் எல்ைல, நயாபான கிராம அ வலர்
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  
 
 

ஹ கஸ்தலாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்
ேமற்கு எல்ைலகள், க ேதமட கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், வன் ர மற் ம் 
இஹல ெகாரகஒய கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : கண்  மாவட்ட எல்ைல 
 

 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 09     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : வன் ர        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : கண்  மாவட்ட எல்ைல, மல்லந்த, பஹல ெகாரகஒய

மற் ம் ெபால்வ ரகிராம அ வலர் பிாி களின்  ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

460C-  வன் ர கிராம அ வலர் பிாி   
 460J -இஹல ெகாரக்கஓயா கிராம 

அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக : 
 

க ேதமட மற் ம் உ கல்ஓய கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  
 

ெதளிஸ்ஸாகல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
மற் ம் கண்  மாவட்ட எல்ைல 

ேமற்ேக : கண்  மாவட்ட எல்ைல 
 

 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 10     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ஹ கஸ்தலாவ       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : ெபால்வத் ர மற் ம் தம்பெகால்ல கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், ெகாத்மல் ஓயாவின் 
எல்ைல 

460 - ஹ கஸ்தலாவ கிராம அ வலர்
பிாி   

460E –க ேதமட கிராம அ வலர் பிாி   
 கிழக்ேக : 

 
ெகாத்மல் ஓயா, நயாபான, கடெதார மற் ம்  ஹரன்கல
ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  உ கல்ஓயா கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக : வன் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
 

 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 11     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ஹரன்கல        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : கடெதார மற் ம் ரன்வன்தலாவ கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், ெகாத்ைல நீர்த்ேதக்க 
எல்ைல 

461 - ஹரன்கல கிராம அ வலர் பிாி
461A- ஹரன்கல ெதற்கு கிராம அ வலர் 

பிாி   
461B - கிாிெமட் யாவ கிராம அ வலர் 

பிாி   
461D- ெவரல்லபத்தன கிராம அ வலர் 

பிாி   
462A- திஸ்பன கந்த கிராம அ வலர் 

பிாி   
 

கிழக்ேக : 
 

வடத்தர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
ெகாடம த்த மற் ம் கட் ெகால்ல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு மற் ம்  ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  
 
 

கட் ெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்  
ேமற்கு எல்ைலகள், ஹல்ெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல, உ கல்ஒய கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு மற் ம்  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : உ கல்ஒய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம்  
வடக்கு எல்ைலகள், ஹ கஸ்தலாவ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 



538A        I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21 
gFjp  I : njhFjp (I) - ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; FbauR tu;j;jkhdg; gj;;jpupif - mjp tpNr\khdJ - 2015.08.21 

 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 12     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : கலபி ய        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : ெகாத்மைல நீர்ேதக்க எல்ைல, ரன்வன்தலாவ,மாஸ்ெவல

மற் ம் மாெவல ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின்   
ெதற்கு எல்ைலகள், மாஸ்ெவல கந்த கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு  எல்ைலகள், ேகா ஓயா 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள், ெத ம்தலாவ கிராம அ வலர் பிாிவின்   
ெதற்கு எல்ைல 

463  -  வடத்தர கிராம அ வலர் பிாி
464 - நவன்கம கிராம அ வலர் பிாி   
465- கலபிட் ய கிழக்கு கிராம அ வலர் 

பிாி  
465A- ெஹ ெவவ கிராம அ வலர் 

பிாி   
465C- கலபிட் ய ேமற்கு கிராமஅ வலர் 

பிாி   
465E - ேவதலாவ கிராம அ வலர் பிாி   
465F-ெகாத் ெகாட கிராம அ வலர் 

பிாி   
 

கிழக்ேக : 
 

ெகாத்மைல நீர்த்ேதக்க எல்ைல, பனன்கம்மன கிராம
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, நியன் கன்தர கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு  மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  
 
 

ெகாத்மைல நீர்த்ேதக்க எல்ைல, கிாிந்திெவல மற் ம்
கடாரந்ெதன கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு  
எல்ைலகள், ரேசகர ர கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், ெராஜசன்கம வடக்கு மற் ம் 
ெகாடம த்த கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : திஸ்பேனகந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 13     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : நியன்கந்ெதார       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : ேவதலாவ, பனன்கம்மன, சங்கி பாலம் மற் ம்

ரம்ெபாடகம கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

469 - கும்பல்ஒ வ கிராம அ வலர் பிாி
469B -கிாிந்திெவல கிராம அ வலர் பிாி  
470 - நியன்கந்ெதார கிராம அ வலர் 

பிாி   
470A- அம்பதலாவ கிராம அ வலர் பிாி   
472A- மல்ேஹவ கிராம அ வலர் பிாி   
 
 

கிழக்ேக : 
 

ெவத ல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல, 
பலாெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  
 
 

ண் ஓய வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு  
எல்ைல, ெமதகந்த மற் ம் எெகாடெவல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், 
ெகாஸ்கஹபத்தன கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக :  ஹால்ெபால, மல்ெதனிய, கட்டாரன்ெதன, கலபிட் ய
கிழக்கு மற் ம் ெஹ ெவவ கிராம அ வலர் பிாி  
களின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 14     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ரம்ெபாட        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைல உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : ேராெடாப் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம்

ெதற்கு எல்ைலகள், பி தலாகல காப்பிட எல்ைல 
474 - ரம்ெபாட கிராம அ வலர் பிாி
474L - ெவத ல்ல கிராம அ வலர் பிாி   
 கிழக்ேக : 

 
ஹங்குரன்ெகத்த பிரேதச சைப எல்ைல, பி தலாகல
காப்பிட எல்ைல 

ெதற்ேக :  
 
 

பி தலாகல காப்பிட எல்ைல, ல க்கைல கிராம
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், 
பலாெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : மல்ேஹவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,
ரம்ெபாடகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு, கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், சங்கி பாலம் மற் ம் 
கரகஸ்தலாவ கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 15     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ல ெகேல        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : கிகி யாமன காப்பிட எல்ைல, மல்ேஹவ கிராம அ வலர்

பிாிவின்  ெதற்கு எல்ைல, ெவத ல்ல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு மற் ம்  ெதற்கு எல்ைலகள், பி தலாகல 
காப்பிடஎல்ைல 

474C- பலாெகால்ல கிராம அ வலர் 
பிாி   

474I- ல க்கைல கிராம அ வலர் பிாி   
 கிழக்ேக : 

 
ெவத ல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல,
ஹங்குரன்ெகத்த பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் 
பி தலாகல காப்பிட எல்ைல 

ெதற்ேக :  
 
 

பி தலாகல காப்பிட எல்ைல, குடாஓய, சமன்எ ய, 
கிகி யாமன மற் ம் டன்சினன் கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ண்  ஓயா வடக்கு மற் ம் நியன்கந்தர கிராம
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், மல்ேஹவ 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

 
 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 16     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ண்  ஓயா       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : கிாிந்திெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 

கும்பல்ஒ வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள், நியன்கந்தர கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல 

468 E- ண்  ஓயா வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

469A - எெகாடெவல கிராம அ வலர் 
பிாி   

469 C - ெமதகந்த கிராம அ வலர் பிாி   
 
 

கிழக்ேக : 
 

பலாெகால்லகிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
டன்சினன் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  
 
 

டன்சினன் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்
ேமற்கு எல்ைலகள், ஷீன் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல, ண்  ஓயாெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு  எல்ைல 

ேமற்ேக : கடெதாரப்பிட் யகிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம்
வடக்கு எல்ைலகள், ெகாஸ்கஹபதன கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, கிாிந்திெவல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

  

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 17     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : கடெதாரபி ய       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : 
 

மல்ெதனிய மற் ம் கிாிந்திெவல கிராம அ வலர்
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், எெகாடெவல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

468 A - கடெதாரப்பிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி   

468 C-  ண்  ஓயா ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

468 G -ெகாஸ்கஹபத்தன கிராம 
அ வலர் பிாி   

468 J-சீன்கம கிராம அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக : 
 

ண்  ஓயா வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல, ஷீன் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்  
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  
 
 

ஷீன் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,
ெமதகும் ர வடக்கு மற் ம் கரகஹயடெதன்ன கிராம 
அ வலர் பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : கரகஹயடெதன்ன மற் ம் ேகெதனிய கிராம
அ வலர் பிாி களின்  கிழக்கு  எல்ைலகள், ேபாகஹெவல 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு  எல்ைல 
கள், ஹல்ெபால  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 18      வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : மடகும் ர        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : ெமதகம,  மல்ெதனிய மற் ம் கிாிந்திெவல கிராம

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், 
ெகாஸ்கஹபத்தன கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

468 -மடக்கும் ர கிராம அ வலர் பிாி   
468 B- ேகெதனிய கிராம  அ வலர் 

பிாி   
468 D - ேபாகஹெவல  கிராம அ வலர் 

பிாி   
468 F- கரகஹயாெதன்ன கிராம அ வலர் 

பிாி   
468 H- ஹால்ெபால கிராம அ வலர் 

பிாி   

கிழக்ேக : 
 

ெகாஸ்கஹபத்தன கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், ண்  ஓயெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  
 

மடகும் ர வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல 

ேமற்ேக : ெபரமான, உடகம மற் ம் ராவணாெகாட கிழக்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 19     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      :  மல்ெதனிய       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : வட்டத்தர, நவங்கம மற் ம் ெகாத் ெகாட கிராம

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்,  கலப்பிட் ய 
ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள், கலப்பிட் ய கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல 

465 G- ரேசகர ர கிராம அ வலர் 
பிாி   

466-ெமதகம கிராம அ வலர் பிாி   
466 A- மல்ெதனிய கிராம அ வலர் பிாி   
466 B-  கடாரன்ெதன்ன கிராம அ வலர் 

பிாி   
 
 
 

கிழக்ேக : கிாிந்திெவல கிராம அ வலர் பிாிவின்ேமற்கு எல்ைல
ெதற்ேக :  
 
 

ஹால்ெபால, ராவணாெகாட கிழக்கு மற் ம்
ராவணாெகாட ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ெதாம்பகஸ்தலாவ கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு
எல்ைல, ெராஜசங்கம ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், ெராஜசங்கம வடக்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின்கிழக்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 20     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      :ெகாட ம த்த       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : திஸ்பேனகந்த, வடத்தர மற் ம் நவங்கம கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
462 B -ெகாடம த்த கிராம அ வலர்

பிாி  
465 B -ெராஜசங்கம வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
465 D- ெராஜசங்கம ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக : 
 

ரேசகர ர, கட்டாரன்ெதன்ன  மற் ம் மல்ெதனிய கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  
 
 

ெமதகம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
ெதாம்பகஸ்தலாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு  எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : கட் ெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம்  
வடக்கு எல்ைலகள்,ெவெரல்லபத்தன கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 21     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : நவதிஸ்பேன       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : 
 

 

வன் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு
எல்ைலகள், க ேதமட கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல, ஹ கஸ்தலாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல, ஹரங்கல ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

460 H - உ கல்ேலாய கிராம அ வலர் 
பிாி   

460 I- ெத ஸ்ஸாகல கிராம அ வலர் 
பிாி   

461 C- ஹல்ெகால்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  

462 C- கட் ெகால்ல கிராம அ வலர் 
பிாி   

 

கிழக்ேக : கிாிெம யாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம்
ெதற்கு எல்ைலகள், ெவால்லபத்தன கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு, ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், 
ெகாடம த்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 
ெராஜசங்கம ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல 

ெதற்ேக :  
 

ெதாம்பகஸ்தலாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
மற் ம்  ேமற்கு எல்ைலகள், ெகடம் லாவ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, கண்  மாவட்ட எல்ைல 
(ெகாரவக்கஓயா) 

ேமற்ேக : கண்  மாவட்ட எல்ைல, வன் ர கிராம அ வலர்
பிாிவின்ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 22     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      :ெகட லாவ       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : ெதளிஸ்ஸாகல, ஹல்ெகால்ல, கட் ெகால்ல மற் ம்

ெராஜசங்கம ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

460 B - ெகாலபத்தன கிராம அ வலர் 
பிாி  

460 G- ெகடம் லாவ கிராம அ வலர் 
பிாி   

460 M - குவின்ஸ்ேபாி கிராமஅ வலர் 
பிாி  

465 H- ெதாம்பகஸ்தலாவ கிராம 
அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக : 
 

ெமதகம, ராவணாெகாட ேமற்கு, விஜயபாகுகந்த, 
ெபாரனான்ன வடக்கு மற் ம் ர ர கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  
 

வேர யா பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் கண்
மாவட்டஎல்ைல 

ேமற்ேக : கண்  மாவட்ட எல்ைல 
 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 23     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      :  ராவணாெகாட       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : ெதாம்பகஸ்தலாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், ெமதகம கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

467- ராவணாெகாட கிழக்கு கிராம 
அ வலர்பிாி  

467 A-விஜயபாகுகந்த கிராம அ வலர் 
பிாி   

467 B- ெபரமான கிராம அ வலர் பிாி   
467 C-ெபரமான ெதற்கு கிராம அ வலர் 

பிாி   
467 D-ெபரமான வடக்கு கிராம அ வலர் 

பிாி   
467 E- ராவணாெகாட ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
467 F- உடகம  கிராம அ வலர் பிாி   
467 G- ர ர கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : 
 

ஹால்ெபால, மடக்கும் ர, ேகெதனிய, 
கரகஹயாெதன்ன மற் ம் மடகும் ர வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  
 

மடக்கும் ர வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல, வெர யா பிரேதச  சைப எல்ைல  

ேமற்ேக : வெர யா பிரேதச சைப எல்ைல, குயின்ஸ் ெபாி மற் ம்
ெகட லாவ கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 24     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ெமதகும் ர       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : கரகஹயாெதன்ன மற் ம் ண் ஓயா ெதற்கு கிராம

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  
468 K- மடகும் ர வடக்கு கிராம 

அ வலர்பிாி  
 கிழக்ேக : 

 
ண்  ஓயா ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல, ஷீன் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
மற் ம் வெர யா பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக :  வெர யா பிரேதச சைப எல்ைல 
ேமற்ேக : வெர யா பிரேதச சைப எல்ைல, ெபரமான ெதற்கு,

ர ர மற் ம் ெபரமான கிராம அ வலர் பிாி களின்  
கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 25     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ஷீன்        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ஷீன்கம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு  

எல்ைலகள், ண்ட  ஓயா வடக்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

468 M -ஷீன்கிராம அ வலர் பிாி   

 
 

கிழக்ேக : 
 

டன்சினன் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம்
ெதற்கு எல்ைலகள், வெர யா பிரேதசசைப எல்ைல 

ெதற்ேக :  வெர யா பிரேதச சைப எல்ைல 
ேமற்ேக : மடக்கும் ர வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  

எல்ைல, ண்  ஓயா ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 26     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : டன்சினன்        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : ண்  ஓயா வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், பலாெகால்ல மற் ம் 
ல க்கைல கிராம அ வலர் பிாி களின்  ெதற்கு 
எல்ைலகள், கிகி யாமான  காப்பிடஎல்ைல 

468 N - டன்சினன்  கிராம அ வலர் பிாி  

 
 கிழக்ேக : 

 
கிகி யாமான காப்பிட எல்ைல, கிகி யாமான கிராம
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  

ெதற்ேக :  
 

வெர யா பிரேதசசைப எல்ைல மற் ம் ஷீன் கிராம
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  எல்ைல 

ேமற்ேக : ஷீன் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, ண்
ஓயா கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 27     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : குடாஓய        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : ல க்கைல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 

ஹங்குரான்ெகத்த பிரேதசசைப  எல்ைல, பீ தலாகைல 
காப்பிட எல்ைல   

46 I-கிகி யாமான கிராம அ வலர் பிாி
474 B-குடாஓய கிராம அ வலர் பிாி   
474 H-சமன்எ ய கிராம அ வலர் பிாி   
 
 

கிழக்ேக : 
 

ஹங்குரான்ெகத்த பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்
பீ தலாகைல ஒ  காப்பிடம் 

ெதற்ேக :  பீ தலாகைல காப்பிட எல்ைல, வெர யா
பிரேதசசைப எல்ைல, சமன்எ ய காப்பிடஎல்ைல

ேமற்ேக : டன்சினன் கிராம அ வலர் பிாிவின்கிழக்கு எல்ைல

9-108/ 90 
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உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன். 

 
ைமத்திாிபால சிறிேசன, 

சனாதிபதி. 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  -  01, 
2015, ஓகத்  12. 

அட்டவைண 
இல. 06- வெர யா மாவட்டம் 
இல. 07-ஹங்குரான்ெகத்த பிரேதச சைப  
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 24 
எண்ணிக்ைக -22   எண்ணிக்ைக -  01 
 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 01     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : அதிகாாிகம       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : கண்  மாவட்ட எல்ைல (விக்ேடாாியா நீர்த்ேதக்கம்) 486 - இடமலந்த கிராம அ வலர் பிாி

486 A - ஹிங்கு க வ கிராம அ வலர் 
பிாி   

486 B -அம்ேபவல கிராம அ வலர் பிாி  
486 C - அதிகாாிகம கிராம அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக : 
 

கண்  மாவட்ட எல்ைல (விக்ேடாாியா நீர்த்ேதக்கம்), 
மகாவ  கங்ைக, ெவ கட கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  
 
 

மகாவ  கங்ைக, கர யத்த கிராம அ வலர் பிாிவின்
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், மா யத்த, மிரஹம்ேப 
மற் ம் ஸ்ஸல்லாமங்கட கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : கண்  மாவட்ட எல்ைல ( விக்ேடாாியா நீர்த்ேதக்கம்)

 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 02     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ஹகு தேல       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : அம்ேபவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல

மற் ம் கண்  மாவட்ட எல்ைல 
485 A - ேபாகஹலந்த கிராம அ வலர் பிாி  
485 B - ெவ கட கிராம அ வலர் பிாி   
488 A - ஹகு தேல கிராம அ வலர் பிாி   
488 B - ஹில்ெபன்கந் ர கிராம அ வலர் 

பிாி   
 

கிழக்ேக : கண்  மாவட்ட எல்ைல 
ெதற்ேக :  
 
 

எதிாிெபத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
கலஉட வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு  மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள், கலஉட ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, உடவத்த கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, உடவத்த  ேமற்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைல 
கள், மல்உல்ல கிராம அ வலர்  பிாிவின்  வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : கர யத்த கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு மற் ம்
வடக்கு  எல்ைலகள் மற் ம்  அதிகாாிகம, இடமலந்த கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 03     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : மல் உல்ல        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : அதிகாாிகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்

கிழக்கு எல்ைலகள், ெவ கட கிராம அ வலர் பிாிவின்  
ெதற்கு எல்ைல மற் ம் ேபாகஹலந்த கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  

485 - கர யத்த கிராம அ வலர் பிாி
485 C - மா யத்த கிராம அ வலர் பிாி   
487 - கங்கஉடகம கிராம அ வலர் பிாி   
487 A - னபிட்ட கிராம அ வலர் பிாி  
487 B - மிரஹம்ேப கிராம அ வலர் பிாி   
488 - மல்உல்ல கிராம அ வலர் பிாி   

 

கிழக்ேக : 
 

ஹகு தேல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம்
ெதற்கு  எல்ைலகள், உடவத்த ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, உடவத்த கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  உடவத்த கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்
ேமற்கு எல்ைலகள், ெகாட்டல கிராம அ வலர் பிாிவின்   
வடக்கு எல்ைல, உடவத்தகும் ர கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : உடவத்தகும் ர மற் ம் சங்கராஜகம கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், 

ஸ்ஸல்லமங்கட கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 04     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : சங்கராஜ கம       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைல உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : கண்  மாவட்ட எல்ைல, அதிகாாிகம கிராம அ வலர்

பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, மிரஹம்ேப கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

494 B - சங்கராஜகம கிராம அ வலர் பிாி  
494 F - உடவத்தகும் ர கிராம அ வலர் 

பிாி   
495 A - ஸ்ஸலமங்கட கிராம அ வலர் 

பிாி   
495 C - பல்ேலம வ கிராம அ வலர் பிாி   
495 D - ெதல்கஹபிட் ய கிராம அ வலர் 

பிாி   
 

கிழக்ேக : 
 

மிரஹம்ேப மற் ம் னபிட கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு  மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், உடவத்த 
கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  
 
 

ெகாட்டல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
யட் ஹங்குரெகத கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம்  வடக்கு  எல்ைலகள், ஹங்கு ன்ெகத்த மற் ம் 
த ேமய கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள், அரத்தன கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், தம்ெபால கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  எல்ைல 

ேமற்ேக : தம்ெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
மற் ம் கண்  மாவட்ட எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 05     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ஹங்குரான்ெகத்த       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : தம்ெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல  

மற் ம் ஸ்ஸலமன்கட ெதல்கஹபிட் ய, பல்ேலம வ, 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

494 - த ேமய கிராம அ வலர் பிாி
494 E - த ேமய வடக்கு கிராம அ வலர் 

பிாி   
495 - ஹங்குரன்ெகத்த கிராம அ வலர் 

பிாி   
495 B - ய ஹங்குரன்ெகத்த கிராம 

அ வலர் பிாி   
496 A - அம்ப யத்த கிராம அ வலர் பிாி   
496 B - அரத்தன கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : 
 

உடவத்தகும் ர கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல, 
ெகாட்டவல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  
 

மாதன்வல, ெதா கல மற் ம் ஹப் வல கிராம அ வலர்
பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : உனன்ெதன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  எல்ைல, 
தம்ெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்   
கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 06     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : உனன்ெதன்ன       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : கண்  மாவட்ட எல்ைல, ஸ்ஸல்மங்கட கிராம அ வலர்

பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, அரத்தன கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல, அம்ப யத்த கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், த ேமய 
வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு எல்ைல 

496 - ஹ வல கிராம அ வலர் பிாி
496 C - தம்ெபால கிராம அ வலர் பிாி   
497 - உனன்ெதன்ன கிராம அ வலர் பிாி   
497 A - ெரகி ேப கிராம அ வலர் பிாி   
 
 

கிழக்ேக ெதா கல கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல
ெதற்ேக :  
 

ஹ கஸ்ெதனிய, திக்கல்ெபாத்த, ெகாஸ்கஹெதபல மற் ம்
கித் ல்ேப கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : கண்  மாவட்ட எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 07     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ாிகில்லகஸ்கட       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : அம்ப யத்த கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு எல்ைல, 

த ேமய வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், த ேமய கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  ெதற்கு எல்ைல, ஹங்குரன்ெகத்த கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

492 A - ாிகில்லகஸ்கட கிராம அ வலர் 
பிாி   

495 C - வலலெவல கிராம அ வலர் பிாி   
494 A - ெதா கல கிராம அ வலர் பிாி   
494C - ரத்ெமட் ய கிராம அ வலர் பிாி   
494D - ெதளிவல கிராம அ வலர் பிாி   
 
 

 

கிழக்ேக : 
 

மாதன்ெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம்  
ெதற்கு எல்ைலகள், தியஉடகம மற் ம் ெதாடன்கும் ர 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  
 
 

 உடமகு ப்ப, ெதனிேக மற் ம் உடெவலபத்தன கிராம
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், ல ேஹன 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ல ேஹன மற் ம் ஹ கஸ்ெதனிய கிராம அ வலர் பிாி  
களின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், ஹ வல கிராம 
அ வலர் பிாிவின்   கிழக்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 08     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : மாதன் வல       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : ஹங்குரன்ெகத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்

கிழக்கு  எல்ைலகள், ய ஹங்குரன்ெகத்த, உடவத்தகும் ர, 
னபிட் ய கிராம அ வலர் பிாி களின்  ெதற்கு 

எல்ைலகள் 

492  -  தியஉடகம கிராம அ வலர் பிாி
492 B - ெதாடன்கும் ர கிராம அ வலர் 

பிாி   
493 - மாதன்வல கிராம அ வலர் பிாி   
493 A - ெகாட்டல கிராம அ வலர் பிாி  
 

 

கிழக்ேக : 
 

உடவத்த கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  மற் ம்
ெதற்கு எல்ைலகள், உடகந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல  

ெதற்ேக :  
 

திம் ல்கும் ர கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு மற் ம்
வடக்கு  எல்ைலகள் மற் ம்  உடமகு ப்ப கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு  எல்ைல  

ேமற்ேக : ாிகில்லகஸ்கட கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  எல்ைல,
வலலெவல கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள், ெதளிவல மற் ம் ெதா கல கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு  எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 09     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : உடவத்த        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : மல்உல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு  

எல்ைலகள், ஹகு தேல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல, ஹில்ெபன்கந் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு மற் ம்  ெதற்கு எல்ைலகள் 

489 - கல உட ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாி
489 A - உடவத்த கிழக்கு கிராம அ வலர் 

பிாி   
489 B - உடகல உட  கிராம அ வலர் பிாி   
489 C - உடகந்த    கிராம அ வலர் பிாி   
489 D - உடவத்த ேமற்கு கிராம அ வலர் 

பிாி  
489 E - கலஉட வடக்கு கிராம அ வலர் 

பிாி   
 

கிழக்ேக : எதிாிெபத்த மற் ம் ஹப்பாவர கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், இல்லெகால்ல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ெமாரெகால்ல மற் ம் திம் ல்கும் ர கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ெதாடன்கும் ர, தியஉடகம, ெகாட்டல, உடவத்த கும் ர
மற் ம் னபிட கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 10     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ஹப்பாவர        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : கண்  மாவட்ட எல்ைல 491 - இல்லெகால்ல  கிராம அ வலர் பிாி

491 A - ெமாரெகால்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  

491 B - எந்திாிெபத்த  கிராம அ வலர் பிாி  
491 C - ரம்மலகந் ர  கிராம அ வலர் பிாி  
491 D - ஹப்பாவர கிராம அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக :  வலப்பைன பிரேதச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக :  
 
 

வலப்பைன பிரேதச சைப எல்ைல, ேபாதியாெவல மற் ம்
ேபாக வ கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள், திம் ல்கும் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : உடகந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 
உடகலஉட மற் ம் கலஉட ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு  எல்ைலகள், கலஉட 
வடக்கு மற் ம் ஹில்ெபன்கந் ர கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 11     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      :  மகு ப்ப        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ாிகில்லகஸ்கட, ெதாடன்கும் ர மற் ம் உடகந்த கிராம

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், ெமாரெகால்ல 
மற் ம் ரம்மல்கந் ர கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

484  - பல்ேலெவல கிராம அ வலர் பிாி
484 A - ேபாக வ  கிராம அ வலர் பிாி  
484 B - உடமகு ப்ப கிராம அ வலர் பிாி   
484 C - பல்ேலமகு ப்ப கிராம அ வலர் 

பிாி   
484 D - திம் ல்கும் ர கிராம அ வலர் பிாி  
484 E - ேபாதியாெவல கிராம அ வலர் 

பிாி   

கிழக்ேக : ரம்மல்கந் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம்
ெதற்கு  எல்ைலகள், வலப்பைன பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக :  வலப்பைன பிரேதச சைப எல்ைல, ெவலபஹல கிராம
அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு எல்ைல, வதவல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : வதவல, அலவத்ேதகம, ெதனிேக கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 12  வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : உத மட        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : ல ேஹன கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 

ாிகில்லகஸ்கட கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு எல்ைல, 
உடமகு ப்ப கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம்  
ெதற்கு எல்ைலகள் 

479 - வதவல கிராம அ வலர் பிாி
479 A - அலவத்ேதகம கிராம அ வலர் 
பிாி  
479 B - க அத்தனெகால்ல கிராம அ வலர் 
பிாி   
482 - ெதனிேக கிராம அ வலர் பிாி   
482 A - உத மட கிராம அ வலர் பிாி   
482 B - ெவலம்பாெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி   
482 C - உடெவலபத்தன கிராம அ வலர் 
பிாி   

கிழக்ேக : பல்ேலமகு ப்ப மற் ம் பல்ேலவல கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  
 
 

ெவலபஹல மற் ம் ெதஹிேப கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு  எல்ைலகள், வில்வல, எஹலமல்ேப 
மற் ம் கஹபிட் ய கிராம அ வலர் பிாி களின் 
கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ெபாரம ல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்
கிழக்கு எல்ைலகள், ல ேஹன கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 13     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ெபாரம ல்ல       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : ெரகி ேப, உனன்ெதன்ன, ஹ வல, ெதா கல மற் ம்

ாிகில்லகஸ்கட கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

498 A - ெபாரம ல்ல கிராம அ வலர் பிாி  
498 F - ல ேஹன கிராம அ வலர் பிாி  
502 - எகிாிய கிராம அ வலர் பிாி   
502 A - ஹ கஸ்ெதனிய கிராம அ வலர் 
பிாி   
502 B - திக்கல்ெபாத்த கிராம அ வலர் 
பிாி   
 

கிழக்ேக : 
 

உடெவலபத்தன, ெவலம்ெபெகாட மற் ம் உத மட
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  
 

கஹபிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
மாெகம்ேப மற் ம் ராணகம கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ராணகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம்
வடக்கு எல்ைலகள், கி ல்ேப கிராம அ வலர் பிாிவின்   
கிழக்கு எல்ைல, ெகாஸ்கஹெதபல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு, கிழக்கு  மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்  

 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 14  வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      :கன்ேனவ        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைல உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : கண்  மாவட்ட எல்ைல, ெரகி ேப கிராம அ வலர்

பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, திக்கல்ெபாத்த கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

499 - பம்பரகம கிராம அ வலர் பிாி
500 - ேபாவல கிராம அ வலர் பிாி   
500 A - கித் ல்ேப கிராம அ வலர் பிாி   
500 B - ெமதகம கிராம அ வலர் பிாி   
500 C - வராபிட் ய கிராம அ வலர் பிாி  
500 D - ெகாஸ்கஹெதபல கிராம அ வலர் 
பிாி   
503 - கண்ேணவ உடகம கிராம அ வலர் 
பிாிவ 
503 A - மலன்வத்த கிராம அ வலர் பிாி   
503 B - ெகதெரய்யாவ கிராம அ வலர் 
பிாி   

கிழக்ேக : 
 

எகிாியா கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு
எல்ைலகள், ராணகம மற் ம் அகப்பல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு  எல்ைலகள், பம்பரகம ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, பம்பரகம கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், 
ஹதவலபிட் ய மற் ம் தாராஓயா கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  பி தலாகல காப்பிட எல்ைல மற் ம் ெகாத்மைல
பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : பி தலாகல காப்பிட எல்ைல மற் ம் கண் மாவட்ட
எல்ைல 
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வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 15     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : கறாமி ல          உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : மாலன்வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  மற் ம்

கிழக்கு  எல்ைலகள், பம்பரகம கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு, ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், ேபாெவல 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, வராப்பிட் ய, 
கி ல்ேப, ெகாஸ்கஹெதபல கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ெதற்கு எல்ைலகள், எக்கிாிய கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

498 - ேவகம கிராம அ வலர் பிாி
498 B -அகப்பல கிராம அ வலர் பிாி  
498 C - மாெகம்ேப கிராம அ வலர் பிாி   
498 E– ராணகமகிராம அ வலர் பிாி   
499 A - ஹதவலபிட் ய கிராம அ வலர் 

பிாி  
499 B - கராமி ல கிராம அ வலர் பிாி   
499 C - தாராஓயா கிராம அ வலர் பிாி   
499 D - ெவடஸ்ெதன்ன கிராம அ வலர் 

பிாி   
499 E - பம்பரகம கிழக்கு கிராம அ வலர் 

பிாி   
499 F - பம்பரகம ேமற்கு கிராம அ வலர் 

பிாி   
499 G - கிாிெமட் ய கிராம அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக : 
 

ெபாரம ல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  மற் ம்
ெதற்கு எல்ைலகள், கஹபிட் ய, ம மான மற் ம் 
ரஹ ன்ெகாட கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
மற் ம்  ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  
 
 

ேஹாப் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு
எல்ைலகள், ேப தலாகல காப்பிட எல்ைல மற் ம் 
ெகாத்மைல பிரேதச சைப  எல்ைல  

ேமற்ேக : ேப தலாகல காப்பிட எல்ைல, ெகதிாியாவ, கண்ேணவ
மற் ம் உடகம கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு  
எல்ைலகள், மலன்வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு, 
கிழக்கு மற் ம் வடக்கு  எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 16     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ரஹ ன்ெகாட       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : ேவகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு, ெதற்கு மற் ம்

கிழக்கு  எல்ைலகள், மாெகம்ேப கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு  எல்ைலகள், ெபாரம ல்ல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, உத மட கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

501 - ரஹ ன்ெகாட கிராம அ வலர் பிாி  
501 A - கஹபிட் ய கிராம அ வலர் 

பிாி   
501 C - ம மான கிராம அ வலர் பிாி  
501 D - கவடயாமான கிராம அ வலர் 

பிாி  
501 E - எனசல் அராவ கிராம அ வலர் 

பிாி   
 

கிழக்ேக : 
 

எெஹலமல்ேப மற் ம் ர கு ஸ்ஸ கு ேயற்றம் கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், ெதனியகம 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு  
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  
 
 

ஒகந்தகல மற் ம் ெராக் ட் வத்த கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், ல்ஓயா கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு  எல்ைலகள், ேஹாப் 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : கிாிெமட் ய மற் ம் கராமி ல கிராம அ வலர்
பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 17     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      :ெதஹிேப        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : உத மட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு  

எல்ைலகள், ெவலம்பாெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின்  
ெதற்கு எல்ைல, அலவத்ேகம மற் ம் வதவல கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், க அத்தன 
ெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள், வதவல, பல்ேலவல மற் ம் ேபா யாவல 
கிராம அ வலர் பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள் 

481 - ெதஹிேப கிராம அ வலர் பிாி
481 A - ேபாதிமல்கட கிராம அ வலர் பிாி   
481 B - ெதனியகம கிராம அ வலர் பிாி   
481 C - ர கு ஸ கு ேயற்றம் கிராம 

அ வலர் பிாி   
481 D - ெவலபஹல கிராம அ வலர் பிாி   
483 - வில்வல கிராம அ வலர் பிாி   
483 A - எஹலமல்ேப கிராம அ வலர் பிாி   

 
 

கிழக்ேக : வலப்பைன பிரேதச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக :  
 

உட பதியெபெலல்ல மற் ம் ஒகந்தகல கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : கவடயாமான மற் ம் எனசல்அராவ கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், கஹபிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 18     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : இடம்பிட் ய       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : ெராக் ட் வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு மற் ம்

கிழக்கு  எல்ைலகள், கவட்டயாமன, ெதனியகம மற் ம் 
ெவலபஹல கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

510 - இடம்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாி
510 A - உட பதியெபெலல்ல கிராம 

அ வலர் பிாி  
510 B - ஒகந்தகல கிராம அ வலர் பிாி   
511 - மானெகால கிராம அ வலர் பிாி   
511 B - மரா ெவல கிராம அ வலர் பிாி   
511 C - ரத்யாய கிராம அ வலர் பிாி   
511 D - ெகா க வ கிராம அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக : 
 

வலப்பைன பிரேதச சைப எல்ைல, ெவல்லகிாிய மற் ம்  
ெமட் ெபம்பிய கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  
 
 

ெமட் ெபம்பிய கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு மற் ம்
ேமற்கு எல்ைலகள், ல ேஹன்வல, ெகடஹிர மற் ம் 
தீகலஹின்ன கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள், ேப தலாகல காப்பிட எல்ைல  

ேமற்ேக : ெகாத்மைல பிரேதச சைப எல்ைல, ேஹாப் மற் ம் ல்ஒய
கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், ெராக் ட் 
வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு  
எல்ைலகள், ேப தலாகல காப்பிட எல்ைல 

 

 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 19     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ல்ஓய        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : தராஓய மற் ம் கிாிெமட் ய கிராம அ வலர் பிாி களின்

ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், ரஹத் ன்ெகாட கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்,  
எனசல்அராவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல  

501 B - ல்ஓயா கிராம அ வலர் பிாி   
501 F - ெராக் ட் வத்த கிராம அ வலர் 

பிாி   
501 G - ேஹாப் கிராம அ வலர் பிாி   
 கிழக்ேக : 

 
கவடயாமன கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம்
ெதற்கு எல்ைலகள், ஒகந்தகல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு   எல்ைல, ரத்யாய கிராம அ வலர் பிாிவின்  
வடக்கு மற் ம்  ேமற்கு எல்ைலகள்

ெதற்ேக :  
 
 

ரத்யாய மற் ம் ெகா க வ கிராம அ வலர் பிாி களின்
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், ெகாத்மைல பிரேதச 
சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : ெகாத்மைல பிரேதச சைப எல்ைல, தாராஓய கிராம
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 20  வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : எல ள்ள        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : ேபத தலாகல காப்பிட எல்ைல, ெகா க வ கிராம

அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், 
மானெகால கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு எல்ைல  

511 A - தீகலஹின்ன கிராம அ வலர் பிாி   
511 E - எல ல்ல கிராம அ வலர் பிாி   
511 F - ெகடஹிர கிராம அ வலர் பிாி   
512 A - ெமட் ெபம்பிய கிராம அ வலர் 

பிாி   
512 E - ல ேஹன்வல கிராம அ வலர் 

பிாி   
 

கிழக்ேக : 
 

ெவல்லகிாிய மற் ம் குட் ட் கிராம அ வலர் பிாி களின்
ேமற்கு எல்ைலகள், ெமதவல மற் ம் உடெவல கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், 
ேப தலாகல  காப்பிட எல்ைல 

ெதற்ேக :  உ ெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
வெர ய மற் ம் ெகாத்மைல பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : ெகாத்மைல பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ேபா தலாகல
காப்பிட எல்ைல  

 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 21     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      :  மத் ரட        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : இடம்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்

கிழக்கு எல்ைலகள், வலப்பைன  பிரேதச சைப எல்ைல  
508 - ெகட்டயாபத்தன கிராம அ வலர்

பிாி   
508 A - ேகெபந்த கிராம அ வலர் 

பிாி   
508 B - ேகானகேல கிராம அ வலர் பிாி   
508 C - உடகம கிராம அ வலர் பிாி  
508 D - அம்பிட் ெகாட கிராம அ வலர் 

பிாி   
508 E - ேபாெமல்லெகாட கிராம அ வலர் 

பிாி   
509 - மத் ரட்ட கிராம அ வலர் பிாி   
509 A - ெமாிேகால்ட் கிராம அ வலர் பிாி   
512 - ெவல்லகிாிய கிராம அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக : வலப்பைன  பிரேதச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக :  
 
 

ேவவெதன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
ேகானபிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள், குட் ட் கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல  

ேமற்ேக : ெமட் ெபம்பிய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  எல்ைல, 
மானெகால கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்  
கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 22     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      :ேகானபிட் ய       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : ெமட் ெபம்பிய கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு மற் ம்

கிழக்கு  எல்ைலகள், ெவல்லகிாிய மற் ம் அம்பிட் ெகாட 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், 
ேபாமல்லெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம்  
ெதற்கு எல்ைலகள், ேகானெகேல கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  ெதற்கு எல்ைல  

508 F -ேகானபிட் ய கிராம அ வலர் பிாி   
512 C - குட் ட் கிராம அ வலர் பிாி   
512 F - ெவவெதன்ன கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : வலப்பைன மற் ம் வேர ரயா பிரேதச சைப எல்ைலகள்
ெதற்ேக :  
 

வேர ரயா பிரேதச சைப எல்ைல, மல்சரா வர கிராம
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம்  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : மல்சரா வர மற் ம் ஹு ெகாட் வ கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், ெமதவல 
மற் ம் ல ேஹன்வல கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 

 
 



I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21           551A 
gFjp  I : njhFjp (I) - ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; FbauR tu;j;jkhdg; gj;;jpupif - mjp tpNr\khdJ - 2015.08.21 

 

 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 23     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      :  மந்தாரம் வர       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : ல ேஹன்வல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல,  

குட் ட்கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள், ெவவெதன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல, ேப தலாகல காப்பிட எல்ைல

512 B - மந்தாரம் வர கிராம அ வலர் 
பிாி   

512 D - உடெவல கிராம அ வலர் பிாி   
512 G - ெமதெவல கிராம அ வலர் பிாிவ 
512 H - மல்சரா வர கிராம அ வலர் பிாி   
512 I - ஹு ெகா வ கிராம அ வலர் 

பிாி   
 
 

கிழக்ேக : 
 

ெவவெதன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல, 
வெர ய பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் வெர ய 

காப்பிட எல்ைல 
ெதற்ேக :  
 

வெர ய பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்  ேப தலாகல
காப்பிட எல்ைல 

ேமற்ேக : ேப தலாகல காப்பிட எல்ைல மற் ம் எல ல்ல கிராம
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

  

9-108/ 91 

 
உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 

 

3   இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன். 

 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  -  01, 
2015, ஓகத்  12. 

அட்டவைண 
இல. 06 - வெர யா மாவட்டம் 
இல. 08 - வலப்பேன பிரேதச சைப  

 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 33 
எண்ணிக்ைக - 21   எண்ணிக்ைக - 06 
 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 01     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : பன்னல        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : கண்  மாவட்ட எல்ைல மற் ம் ரந்ெதனிகல நீர்த்ேதக்க

எல்ைல 
506F- இ க்ெபலஸ்ஸ கிராம அ வலர் பிாி  
513 - பன்னல கிராம அ வலர் பிாி  
513 A - ேச ப்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாி  
513 B -ெசரசுன்ெதன்ன கிராம அ வலர் பிாி
513 D -இஹல பன்னல கிராம அ வலர் பிாி
513 E-ைமலகஸ்ெதன்ன  கிராம அ வலர் 

பிாி  
513 F - ஆந்தாவல கிராம அ வலர் பிாி  
514 A - நாரந்தலாவ கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ரந்ெதனிகல நீர்த்ேதக்க எல்ைல மற் ம் ெமாரங்காெதன்ன
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  எல்ைல 

ெதற்ேக ெதளிவல ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு   
எல்ைல, ெதளிவல வடக்கு மற் ம் ெவவகேல கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், 
கும் ல்க வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
வ மான கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு 
எல்ைலகள், யன்வல பஹல மற் ம் உணெகால்ல கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ஹங்குரன்ெகத்த பிரேதச சைப எல்ைல
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வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 02     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : கல்கடவல       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 
எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்

வடக்ேக : கண்  மாவட்ட எல்ைல 518 C - கல்கடெவல கிராம அ வலர் பிாி  
519 D - ஹப் கஹபிட் ய கிராம அ வலர் 

பிாி  
519 E - ெமாரங்காெதன்ன கிராம அ வலர் 

பிாி  
521 - ேபாலகந்தாெவல கிராம அ வலர் 

பிாி  
521 A - ஹகஸ் ல்ல கிராம அ வலர் பிாி  
521 B - அம்பகஹெதன்ன கிராம அ வலர் 

பிாி  
 
 
 

கிழக்ேக : ப ைள மாவட்ட எல்ைல 
ெதற்ேக :  
 
 

கந்ேதயாய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்
ேமற்கு எல்ைலகள், ய மா ர கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், உடமா ர மற் ம் 
குடாமா ர வடக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு  
எல்ைலகள், ெஹலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், மல்லாகம கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு, ேமற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், லன 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு  
எல்ைலகள், கல்ெகற்றிெவல கிராம அ வலர் பிாிவின்  
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், குனபிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு எல்ைல, ெகட்டகந் ர கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைல, 
பட்டெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல   

ேமற்ேக : ெதளிெவல ெதற்கு மற் ம் ெசரசுன்ெதன்ன கிராம
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், ரந்ெதனிகல 
நீர்த்ேதக்கம் 

 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 03     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ெதாிெபேஹ       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 
எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்

வடக்ேக : ெமாரங்காெதன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், ஹகஸ்சுல்ல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், விக்ேடாாியா, 
ரந்ெதனிகல, ரண்டம்ேப அபய மியின் எல்ைலகள் 

518 B - உடமா ர வடக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  
521 C - ெதாிெபேஹ கிராம அ வலர் பிாி  
521 D - மல்ேலகம கிராம அ வலர் பிாி  
521 E - லன கிராம அ வலர் பிாி  
521 F - ெஹலகம கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

விக்ேடாாியா - ரந்ெதனிகல - ரண்டம்ேப அபய மியின்
எல்ைலகள், அம்பகஹெதன்ன மற் ம் ெபாலகன்தலாவ 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், 
கல்கடவல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்   
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  
 

உடமா ர மற் ம் தம்பேர கிராம அ வலர் பிாி களின்  
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :  உடவல மற் ம் கலகன்வத்த கிராம அ வலர் பிாி களின்
கிழக்கு  எல்ைலகள், எல்ேலகும் ர கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், கல்ெக வல 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, விக்ேடாாியா - 
ரந்ெதனிகல - ரண்டம்ேப அபய மி எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 04     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : கலகன் வத்த       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைல உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : ஹ கஸ்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்

கிழக்கு எல்ைலகள், ெமாரங்காெதன்ன கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல  

519 - கலகன்வத்த கிராம அ வலர் பிாி  
519 A - உடெவல கிராம அ வலர் பிாி  
519 B - ேயாம் ெவல்ெதன்ன கிராம 

அ வலர் பிாி  
519 C - கல்ெக ெவல கிராம அ வலர் 

பிாி  
519 F - எல்ேலகும் ர கிராம அ வலர் பிாி  
519 G - குனகஹபிட் ய கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : 
 

லன கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம்  ெதற்கு
எல்ைலகள், ெதாிெபேஹ மற் ம் உடமா ர வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : தம்பேர மற் ம் அரம்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாி களின்   
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ெகந்தெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  மற் ம்
வடக்கு எல்ைலகள், ெகட்டகந் ர கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 05     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : படெகால்ல       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : ெதளிெவல ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல, ஹ கஹபிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

515 - பட்டெகால்ல கிராம அ வலர் பிாி  
515 A - மாெனல்வல கிராம அ வலர் பிாி  
516 - ெகடகந் ர கிராம  அ வலர் பிாி  
516 A - ெகந்தெகால்ல கிராம அ வலர் 

பிாி  
517 - திப்ப ெகாட கிராம அ வலர்   பிாி  
517 A - வட்டம்ேப கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

குனகஹபிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், ேயாம் ெவல்ெதன்ன மற் ம் 
உடெவல கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  
 
 

அரம்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,
ரம் க்ேக கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்  ேமற்கு 
எல்ைலகள், திப்ப ெகாட ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, ெவெரல்லபத்தன கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு  எல்ைல, எெகாடகந்த கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : கந்ேதகம மற் ம் வலப்பைன கிராம அ வலர் பிாி களின்
கிழக்கு எல்ைலகள், வத் ல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு மற் ம் வடக்கு  எல்ைலகள், ெதன்னெஹனெவல 
கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 06     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : கும்பல்க வ       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : ேச ப்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு எல்ைல, 

இஹல பன்னல கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள், பன்னல மற் ம் ெசரசுன்ெதன்ன 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

513 C - ெவவெகேல கிராம அ வலர் பிாி  
514 - கும்பல்க வ கிராம அ வலர் பிாி  
514 B - கும்பல்க வ கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
514 D - ெதன்னேஹன்வல கிராம அ வலர் 

பிாி  
514 E - ெதளிவல வடக்கு கிராம அ வலர் 

பிாி  
514 F - ெதளிவல ெதற்கு கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

ெமாரகஹெதன்ன மற் ம் ஹ கஹபிட் ய கிராம
அ வலர் பிாி களின்  ேமற்கு எல்ைலகள், படெகால்ல 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்  ேமற்கு 
எல்ைலகள், ெகட்டகந் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல 

ெதற்ேக :  
 
 

வத் ல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்  
ேமற்கு எல்ைலகள், ல்ஹால்ெகேல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு, வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், 

யன்ெவல இஹல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக : ம மான மற் ம் நாரந்தலாவ கிராம அ வலர் பிாி களின்
கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 07     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : - யன்வல       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : ஹங்குரன்ெகத்த பிரேதச சைப எல்ைல, இ க்ெபெலஸ்ஸ

கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு, ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு 
எல்ைலகள், ஆந்தாவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல, நாரந்தலாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

506 - ங்வத்த கிராம அ வலர் பிாி  
506 A - உனெகால்ல கிராம அ வலர் பிாி  
506 B - யன்வல பஹல கிராம அ வலர் 

பிாி  
506 D - யன்வல இஹல கிராம அ வலர் 

பிாி  
506 E - ம மான கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

நாரங்தலாவ மற் ம் கும்பல்க வ கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், 

ல்ஹால்கேல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
ெதற்ேக :  
 
 

ைஹெபாரஸ்ட் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,
ெமதகந் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள், அம்பகஸ்பிட் ய மற் ம் லந் பிட்ட 
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ஹங்குரன்ெகத்த  பிரேதச சைப எல்ைல
 

 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 08     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : நாபடவல        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : ஹங்குரன்ெகத்த பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ங்வத்த

மற் ம் உனெகால்ல கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

505 - நாபடெவல கிராம அ வலர் பிாி  
505 B - அம்பகஸ்பிட் ய கிராம அ வலர் 

பிாி  
505 C - கலெபாட கிராம அ வலர் பிாி  
505 D - லந் பிட கிராம அ வலர் பிாி  
505 E - ெவடேககம கிராம அ வலர் பிாி  
507 A - உகு ேல கிழக்கு கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : ெமதகந் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
ெதற்ேக :  
 
 

அலெகாலெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
வடேகெபாத கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள், உகு ேல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு, கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : பதியெபெலல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம்
வடக்கு எல்ைலகள், ஹங்குரன்ெகத்த பிரேதச சைப எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 09     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : பதியெபலல்ல       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்

வடக்ேக : ஹங்குரன்ெகத்த பிரேதச சைப எல்ைல, ெவடேககம கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, நாபடெவல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், 
உகு ேல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு, ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள், கலெபாட கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல 

504 - வடேகெபாத கிராம அ வலர் பிாி  
504 C - அலெகாலெவவ கிராம அ வலர் 
பிாி  
505 A - பதியெபெலல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  
507 - உகு ேல கிராம அ வலர் பிாி  
507 B - யட் ெவல்ல கிராம அ வலர் பிாி  கிழக்ேக : ெமதகந் ர மற் ம் கு ந் ஓய கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ஹங்குரன்ெகத்த  பிரேதச சைப எல்ைல  

ேமற்ேக : ஹங்குரன்ெகத்த  பிரேதச சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 10     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : வலப்பேன       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : கும்பல்க வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 

கும்பல்க வ கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு  
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், ெதளிவல ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு எல்ைல, ெதன்னேஹன்வல 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள், ெகடகந் ர மற் ம் மாெனல்வல கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்

514 C - ல்ஹால்ெகேல கிராம அ வலர் 
பிாி  
515 B - வலப்பைன கிராம அ வலர் பிாி  
515 C - கந்ேதகம கிராம அ வலர் பிாி  
515 D - வ ல்ல கிராம அ வலர் பிாி  
516 B - எெகாடகந்த கிராம அ வலர் பிாி  
516 D - மகபதனகிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : 
 

கன்ேதெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  மற் ம்
ெதற்கு எல்ைலகள், திப்ப ெகாட மற் ம் ெவெரல்லபத்தன 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்

ெதற்ேக :  
 
 

மகாஊவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,
ைஹெபாரஸ்ட் வத்த மற் ம் ைஹெபாரஸ்ட் கிராம 
அ வலர் பிாி களின்  கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ெமதகந் ர மற் ம் யன்வல இஹல கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், கும்பல்க வ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

 

 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 11     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      :  நில்தண்டாஹின்ன      உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : கந்தெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல,

உடெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு 
எல்ைலகள், கலஹன்வத்த மற் ம் உடமா ர வடக்கு 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

516 C - ெவெரல்லபத்தைன கிராம அ வலர் 
பிாி  

517 B - திப்ப ெகாட ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

517 C - ரம் க்ேக கிராம அ வலர் பிாி  
517 D - அரம்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாி  
524 B - ெகாரதியெகால்ல கிராம அ வலர் 

பிாி  
524 D - தப்பேர கிராம அ வலர் பிாி  
524 E - நில்தண்டாஹின்ன கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : 
 

உடமா ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
அம்பன்எல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு  எல்ைல, 
ேஹகம, ரன்கும் ர மற் ம் ெதனம் ேர கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  
 
 

கும் க்ெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்
ேமற்கு எல்ைலகள், ஹரஸ்ெபத்த ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், மகாஊவ  
கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : மகபத்தன கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
எெகாடகந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள், திப்ப ெகாட கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், வட்டம்ேப 
கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 12     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : உடமா ர        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : உடமா ர வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 518 - உடமா ர கிராம அ வலர் பிாி  

518 A - ெகாஸ்ெகால்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  

523 – அம்பன்எல்ல கிராம அ வலர் பிாி  
523 B - ெவவெதன்ன கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

கல்கடெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,
ய மா ர கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு
எல்ைலகள், ன்ஹி யாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல 

ெதற்ேக :  
 
 

ெதமட்டஅராவ  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு  மற் ம்
ேமற்கு எல்ைலகள், தம்பெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின்
கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : ரன்கும் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  எல்ைல,
ேஹகம மற் ம் தம்பேர கிராம அ வலர் பிாி களின்
ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 13     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ய மா ர        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : தம்பேர கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு எல்ைல,

அம்பன்எல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு, ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், ெவவெதன்ன கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், 
ெகாஸ்ெகால்ல மற் ம் உடமா ர கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  கிழக்கு  எல்ைலகள், கல்கடெவல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்

518 D - ய மா ர கிராம அ வலர் பிாி  
518 E - ன்ஹி யாவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
518 F - ெதமட்டஅராவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
523 A - ேஹகம கிராம அ வலர் பிாி  
524 - ெதனம் ேர கிராம அ வலர் பிாி  
524 A – தம்பெகால்ல கிராம அ வலர் பிாி  
524 C - ரன்கும் ர கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : கந்ேதயாய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,
ம ல்ல வடக்கு மற் ம் ம ல்ல ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்

ெதற்ேக :  கரந்தெகால்ல, உடகம மற் ம் கும் க்ெவல கிராம
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு  எல்ைலகள்

ேமற்ேக : ெகாரண் யெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல, நில்தண்டாஹின்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 14  வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ம ல்ல        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைல உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : கல்கடவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்

ேமற்கு எல்ைலகள், ேபாலகந்தாெவல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல மற் ம் ப ைள மாவட்ட எல்ைல 

527 - ம ல்ல வடக்கு கிராம அ வலர் பிாி  
527 A - ம ல்ல ெதற்கு கிராம அ வலர் 

பிாி  
527 B - ெமாரெஹல கிராம அ வலர் பிாி  
527 C - கந்ேதயாய கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : ப ைள மாவட்ட எல்ைல 
ெதற்ேக :  
 
 

ப ைள மாவட்ட எல்ைல, மீபனாவ கிராம அ வலர்
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, பஹ கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், பல்ேலெவல 
கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : கரந்தெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  எல்ைல, 
ெதமட்டஅராவ, ன்ஹி யாவ மற் ம் ய மா ர கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 15     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ெகாடம்ேப       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : ெகாரண் யெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு  

மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், ெதனம் ேர கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், தம்பெகால்ல 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

525 - கும் க்ெவல கிராம அ வலர் பிாி  
525 A - உடகம கிராம அ வலர் பிாி  
525 B - கரந்தெகால்ல கிராம அ வலர் 

பிாி  
525 C - ெகாடம்ேப கிராம அ வலர் பிாி  
528 - பஹ கிராம அ வலர் பிாி  
528 B - பா கம கிராம அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக : ெதமட்டஅராவ மற் ம் ம ல்ல ெதற்கு கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், பல்ேலெவல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்  ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  மாெத ல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்
ேமற்கு எல்ைலகள், ெசனரத் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு  எல்ைல, பண் த்தியாகும் ர கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ெமாரெபத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம்
வடக்கு எல்ைலகள், ஹரஸ்ெபத்த வடக்கு மற் ம் 
ஹரஸ்ெபத்த ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 16     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ஹரஸ்ெபத்த       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : மகாஊவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு

எல்ைலகள், ெவெரல்லபத்தன கிராம அ வலர் பிாிவின்  
ெதற்கு எல்ைல, ெகாரண் யெகால்ல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, கும் க்ெவல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

526 - ஹரஸ்ெபத்த ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  

526 A - பலல்பத்தன கிராம அ வலர் பிாி  
526 B - ஹரஸ்ெபத்த வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
526 C - ெமாரெபத்த கிராம அ வலர் பிாி  
533 C - ரத்னாயக்க ர கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : உடகம மற் ம் பா கம கிராம அ வலர் பிாி களின்  
ேமற்கு எல்ைலகள், பண் த்தியாகும் ர மற் ம் 
மந்திாிெதன்ன கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  
 

ராகைலவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
மற் ம் க்ைசட் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக : பிங்கன்தலாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்
ேமற்கு எல்ைலகள், ைஹெபாரஸ்ட் வத்த கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 17     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : மஹஊவ        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : கந்ேதகம மற் ம் மகாபத்தன கிராம அ வலர் பிாி களின்

ெதற்கு எல்ைலகள் 
515 E - மஹஊவ கிராம அ வலர் பிாி  
 
 
 
 

கிழக்ேக : 
 

ெவெரல்லபத்தன கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல, ஹரஸ்ெபத்த ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  
 
 

ஹரஸ்ெபத்த ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், ைஹெபாரஸ்ட் வத்த கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : ைஹெபாரஸ்ட்  வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு
எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 18     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ைஹெபாரஸ்ட்       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : யன்வல இஹல மற் ம் ல்ஹல்ெகேல கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், கந்ேதகம கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

504 A - பிங்கன்தலாவ கிராம அ வலர் பிாி  

504 B – ைஹெபாரஸ்ட்வத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  

504 D - ைஹெபாரஸ்ட் கிராம அ வலர் 
பிாி  

 
 

கிழக்ேக : 
 

கந்ேதகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,
மகாஊவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம்  ெதற்கு 
எல்ைலகள், ஹரஸ்ெபத்த ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  
 
 

பலல்பத்தன கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம்
வடக்கு எல்ைலகள், ரத்நாயக்க ர மற் ம் க்ைசட் கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : மகாகு கைல, கு ந்  ஓய மற் ம் மஹகந் ர கிராம
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 19     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : கு ந் ஓய       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : உனெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல,

யன்வல பஹல மற் ம் யன்ெவல இஹல கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், 

ல்ஹால்ெகேல கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு எல்ைல 

504 E - கு ந் ஓய கிராம அ வலர் பிாி  
506 C - ெமதகந் ர கிராம அ வலர் பிாி  
 
 
 

கிழக்ேக : 
 

ைஹெபாரஸ்ட் மற் ம் ைஹெபாரஸ்ட் ேதாட்டம் கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், பிங்கன்தலாவ 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  மஹாகு கல கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு எல்ைல

ேமற்ேக : ஹங்குரன்ெகத்த பிரேதச சைப எல்ைல, அலெகாலெவவ
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, கலெபாட கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், 
அம்பகஸ்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
 

 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 20     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : க்ைசட்       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : கு ந் ஓயா கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 533 I - மஹகு கல கிராம அ வலர் பிாி

533 O - க்ைசட் கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

பிங்கன்தலாவ மற் ம் ரத்நாயக்க ர கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  
 
 

ராகைல, ராகைல வத்த மற் ம் எகங்க ர கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், வெர யா பிரேதச சைப 
எல்ைல, ேப தலாகைல காப்பிட எல்ைல 

ேமற்ேக : வெர யா மற் ம் ஹங்குரன்ெகத்த பிரேதச சைப
எல்ைல, ேப தலாகைல பா காக்கப்பட்ட வனத்தின் 
காப்பிட எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 21     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      :  ராகல        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : ஹரஸ்ெபத்த வடக்கு மற் ம் ெமாரெபத்த கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், பா கம 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

529 - மந்திாிெதன்ன கிராம அ வலர் பிாி  
529 A - பண் த்தியாகும் ர கிராம அ வலர் 

பிாி  
533 - ராகைல கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

பஹ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு  
எல்ைலகள், மாெத ல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல, ெசனரத் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  
 
 

ெசன்ட் ெலனாட் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
மற் ம் ராகலவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக : க்ைசட் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  எல்ைல, 
ரத்நாயக்க ர, ஹரஸ்ெபத்த வடக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு மற் ம்  கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 22     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : அம்ப யத்த       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01  

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : பா கம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 

கரந்தெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 
ம ல்ல ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள் 

528 A - பல்ேலெவல கிராம அ வலர் பிாி  
528 E - பஹ கிழக்கு கிராம அ வலர் 

பிாி  
528 F - மாெத ல்ல கிராம அ வலர் பிாி  
531 - அம்ப யத்த கிராம அ வலர் பிாி  
531 A - எம் லன்பஹ கிராம அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக : மீபனாவ, மா யத்த மற் ம் கு பனாெவல கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  
 

வத் லந்த கிழக்கு மற் ம் சூாியகஹபத்தன  பஹல,
கல்கடப்பத்தன கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ெசனரத் ர மற் ம் பண் த்தியாகும் ர கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், பஹ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 23     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      :  கு பனாெவல       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : ம ல்ல ெதற்கு மற் ம் ெமாரெஹல கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
528 C - மா யத்த கிராம அ வலர் பிாி  
528 D - மீபனாவ கிராம அ வலர் பிாி  
530 – கு ப்பனாெவல கிராம அ வலர் பிாி  
530A-வத் லந்த கிழக்கு கிராம அ வலர் 

பிாி  
530B-வத் லந்த ேமற்கு கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : ப ைள மாவட்ட எல்ைல 
 

ெதற்ேக :  உ ஸ்ஸல்லாவ ெதற்கு மற் ம் ெசன்ட் மாக்கிரட் கிராம
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : சூாியகஹபதன பஹல, அம் லன்பஹ மற் ம் பஹ
கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 24     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ெசனரத் ர       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : பண் த்தியாகும் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு

எல்ைல, பஹ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 
மாெத ல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு  எல்ைலகள், அம்பகல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு, ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், அம் லன்பஹ 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

533 B - ெசனரத் ர கிராம அ வலர் பிாி  
533 F - சூாியகஹபத்தன பஹல கிராம 

அ வலர் பிாி  
533 G - சூாியகஹகபத்தன இஹல கிராம 

அ வலர் பிாி  
533 H - கல்கடபத்தன கிராம அ வலர் 

பிாி  
 
 

கிழக்ேக : 
 

வத் லந்த கிழக்கு மற் ம் வத் லந்த ேமற்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், ெசன்ட் 
மாக்கிரட் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  
 
 

ெசன்ட் மாக்கிரட் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்
ேமற்கு எல்ைலகள், உ ஸ்ஸல்லாவ வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, ெடல்மார் கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், 
ெசன்ட் ெலனாட் கிராம அல் வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக : ராகல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  எல்ைல, 
பண் த்தியாகும் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
மற் ம்  கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 25     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : உ ஸ்ெஸல்லாவ       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 
 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : சூாியகஹபத்தன பஹல மற் ம்  வத் லந்த ேமற்கு கிராம

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
533 D - உ ஸ்ஸல்லாவ வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
533 E - உட ஸ்ஸல்லாவ ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
533 K - ெசன்ட் மாக்கிரட் கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : ப ைள மாவட்ட எல்ைல 
ெதற்ேக :  ப ைள மாவட்ட எல்ைல  
ேமற்ேக : ெடல்மார் மற் ம் சூாியகஹபத்தன இஹல கிராம

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 26     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ெடல்மார்        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : ெசனரத் ர மற் ம் சூாியகஹபத்தன இஹல கிராம

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
533 L - ெடல்மார் கிராம அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக : 
 

உ ஸ்ஸல்லாவ வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்
ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  
 
 

உ ஸ்ஸல்லாவ வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்
ேமற்கு எல்ைல, ப ைள மாவட்ட வடக்கு எல்ைல, 

வெர யா பிரேதச சைப எல்ைல, கதெபால சீதாஎ ய  
காப்பிட எல்ைல 

ேமற்ேக : வெர யா பிரேதச சைப எல்ைல, கதெபால சீதாஎ ய
காப்பிட வனத்தின் எல்ைல, சமகி ர மற் ம் ெசன்ட் 
ெலனாட் கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 27     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : எகங்க ர        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 
 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : க்ைசட், ராகல மற் ம் ெசனரத் ர கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
533 A - சமகி ர கிராம அ வலர் 

பிாி  
533 J - எகங்க ர கிராம அ வலர் 

பிாி  
533 M - ெசன்ெலனார்ட் கிராம 

அ வலர் பிாி  
533 N - ராகலவத்த கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : ெடல்மார் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ெடல்மார் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல மற் ம்
வெர யா பிரேதச  சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : வெர யா பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் கதெபால
சீதாஎ ய காப்பிட  எல்ைல 

 
9-108/92 
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உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச்  சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

 ைமத்திாிபால சிறிேசன,
 சனாதிபதி. 
 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 

 
அட்டவைண 

 

இல. 07 - கா  மாவட்டம்   
இல. 01 - கா  மாநகர சைப 

 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 21 
   எண்ணிக்ைக - 17      எண்ணிக்ைக - 02   
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கிங்ெதாட்ட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ரஜ்கம மற் ம் ேபாப்ேப ேபாத்தல பிரேதச சைப

எல்ைலகள்              
102 - தடல்ல ேமற்கு கிராம அ வலர்

பிாி  
103 - கிங்ெதாட்ட ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
103 A - கிங்ெதாட்ட கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ேபாப்ேப ேபாத்தல பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் தடல்ல
கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல               

ெதற்ேக :  வலவ்வத்ைத கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
மற் ம் கடல்  

ேமற்ேக : கடல் மற் ம் ரஜ்கம பிரேதச சைப கிழக்கு எல்ைல

 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 02      வட்டாரத்திற்காகத்  ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின்  ெபயர்  : தடல்ல      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம்  பகுதிகள் 
வடக்ேக : ேபாப்ேப ேபாத்தல பிரேதச சைப எல்ைல             102 A - தடல்ல கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
102 B - வலவ்வத்த கிராம அ வலர் 

பிாி   
102 C -  சியம்பலாகஹவத்த கிராம 

அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக : ேபாப்ேப ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல மற் ம் மஹேமாதர கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல             

ெதற்ேக :  கடல்  

ேமற்ேக : கடல் மற் ம் தடல்ல ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்
கிழக்கு எல்ைல                
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வட்டாரத்தின்  இலக்கம்  : 03               வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேபாப்ேப                                               ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ேபாப்ேப ேபாத்தல பிரேதச சைப எல்ைல             119 - ேபாப்ேப ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
119 A - ேபாப்ேப கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
  

கிழக்ேக : கும்பல்ெவல்ல வடக்கு, ாிச்மண்ட்கந்த மற் ம் 
கும்பல்ெவல்ல ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ேமற்கு எல்ைலகள்                

ெதற்ேக :  கும்பல்ெவல்ல ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல மற் ம் மஹேமாதர கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல           

ேமற்ேக : சியம்பலாகஹவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல           

  
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 04          வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின்  ெபயர்  : கும்பல்ெவல்ல                                           ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ேபாப்ேப ேபாத்தல பிரேதச சைப எல்ைல             96 - கும்பல்ெவல்ல ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
96 E - ாிச்மண்ட்கந்த கிராம அ வலர் 

பிாி   
96 J - கும்பல்ெவல்ல வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக : மடவல ல்ல வடக்கு, பட்டகன்வில மற் ம் கல்வ  
ெகாட கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்      

ெதற்ேக :  கந்ெதவத்த, ஒசனாெகாட மற் ம் மஹேமாதர கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்           

ேமற்ேக : ேபாப்ேப ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், ேபாப்ேப கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்          

 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 05      வட்டாரத்திற்காகத்  ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின்  ெபயர்  : மடவல ல்ல                                              ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ேபாப்ேப ேபாத்தல பிரேதச சைப எல்ைல             98 - மடவல ல்ல ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
98 A - மடவல ல்ல வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக : ெதத் ெகாட வடக்கு மற் ம் ெதத் ெகாட ெதற்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்                

ெதற்ேக :  தங்ெகதர கிழக்கு, தங்ெகதர ேமற்கு, பட்டகன்வில மற் ம் 
கல்வ ெகாட கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள்           

ேமற்ேக : ாிச்மண்ட்கந்த மற் ம் கும்பல்ெவல்ல வடக்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்                       

 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 06            வட்டாரத்திற்காகத்  ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின்  ெபயர்  : ெதத் ெகாட                                                   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ேபாப்ேப ேபாத்தல பிரேதச சைப எல்ைல             101 A - ெதத் ெகாட ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
101 C - ெதத் ெகாட  வடக்கு  கிராம 

அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக : மாஇட் ப்ேப கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல     

ெதற்ேக :  ம கஸ்ேப மற் ம் தங்ெகதர கிழக்கு கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், மடவல ல்ல  ெதற்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  எல்ைல        

ேமற்ேக : மடவல ல்ல ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல                       
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வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 07      வட்டாரத்திற்காகத்  ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின்  ெபயர்  : மாஇட் ப்ேப                       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ேபாப்ேப ேபாத்தல பிரேதச சைப எல்ைல             101- மாஇட் ப்ேப கிராம அ வலர்

பிாி   
101 D - ெவ ப்பத்த கிராம அ வலர் 

பிாி   
101 E - ம கஸ்ேப   கிராம அ வலர் 

பிாி   
 

கிழக்ேக : ேபாப்ேப ேபாத்தல மற் ம் அக்மீமன பிரேதச சைப
எல்ைலகள்                

ெதற்ேக :  மி த் வ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
மற் ம் தங்ெகதர கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : தங்ெகதர கிழக்கு, ெதத் ெகாட ெதற்கு மற் ம் 
ெதத் ெகாட வடக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் 
கிழக்கு எல்ைலகள்                       

 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 08                வட்டாரத்திற்காகத்  ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின்  ெபயர்  : தங்ெகதர                                                          ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : மடவல ல்ல ெதற்கு மற் ம் ெதத் ெகாட ெதற்கு  கிராம

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்                
97 D - தங்ெகதர கிழக்கு  கிராம 

அ வலர் பிாி   
 
 
 

கிழக்ேக : ம கஸ்ேப மற் ம் மி த் வ கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்                

ெதற்ேக :  ேகான்கஹ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக : மடபாத்தல, ெபாக்குணவத்த மற் ம் தங்ெகதர ேமற்கு 

கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்                 
 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 09                வட்டாரத்திற்காகத்  ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின்  ெபயர்  : பட்டகன்வில                                                   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : மடவல ல்ல வடக்கு மற் ம் மடவல ல்ல ெதற்கு கிராம

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்                
98 B - பட்டகன்வில  கிராம அ வலர் 

பிாி   
98 D - தங்ெகதர ேமற்கு   கிராம 

அ வலர் பிாி   
 
 

கிழக்ேக : மடவல ல்ல ெதற்கு மற் ம் தங்ெகதர கிழக்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்                

ெதற்ேக :  ெபாக்குணவத்த மடபாத்தல மற் ம் சங்கமித்த ர கிராம
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : கல்வ ெகாட மற் ம் ாிச்மண்ட்கந்த கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்                      

 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 10                  வட்டாரத்திற்காகத்  ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின்  ெபயர்  : சங்கமித்த ர                                                       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : பட்டகன்வில மற் ம் தங்ெகதர கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்                
97 B - மடபாதல கிராம அ வலர் 

பிாி  
97 C - ெபாக்குணவத்த கிராம 

அ வலர் பிாி   
98 C - சங்கமித்த ர கிராம அ வலர் 

பிாி   

கிழக்ேக : தங்ெகதர கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல                

ெதற்ேக :  ேகான்கஹ, ெவ வத்த மற் ம் மி வன்ெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : கந்ெதவத்த மற் ம் கல்வ ெகாட கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்                       
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வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 11                  வட்டாரத்திற்காகத்  ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின்  ெபயர்  : கல்வ ெகாட                                                     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : ாிச்மண்ட்கந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
மற் ம் மடவல ல்ல வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல                

96 B - கல்வ ெகாட  கிராம அ வலர் 
பிாி   

96 F - கந்ெதவத்த கிராம அ வலர் 
பிாி   

 

 

 

கிழக்ேக : பட்டகன்வில, சங்கமித்த ர மற் ம் ெவ வத்த கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்                          

ெதற்ேக :  மி வன்ெகாட மற் ம் க ெவல்ல கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு  எல்ைலகள்        

ேமற்ேக : மஹேமாதர, ஒசனாெகாட மற் ம் கும்பல்ெவல்ல ெதற்கு 
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்                 

 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 12                  வட்டாரத்திற்காகத்  ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின்  ெபயர்  : க ெவல்ல                                                         ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : ேபாப்ேப ேமற்கு, கும்பல்ெவல்ல ெதற்கு மற் ம் 
கல்வ ெகாட கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள், கந்ெதவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், மி வன்ெகாட கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல                

96 A - மஹேமாதர  கிராம அ வலர் 
பிாி   

96 C - க ெவல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி   

96 I - ஒசனாெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி   கிழக்ேக : மி வன்ெகாட மற் ம் சீன ெகாரட் வ கிராம அ வலர்

பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்               
ெதற்ேக :  கடல்        
ேமற்ேக : சியம்பலாகஹவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு

எல்ைல மற் ம் ேபாப்ேப ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல          

 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 13                  வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின்  ெபயர்  : கா  நகரம்                                                         ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : கந்ெதவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்
கிழக்கு எல்ைலகள், சங்கமித்த ர கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, ெவ வத்த கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல               

96 D - ேகாட்ைட கிராம அ வலர் 
பிாி   

96 G - சீனக்ெகாரட் வ  கிராம 
அ வலர் பிாி   

96 H - மி வன்ெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி   

 

கிழக்ேக : ெவ வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
மற் ம் கடல் 

ெதற்ேக :  கடல்        
ேமற்ேக : கடல், க ெவல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 

மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், கந்ெதவத்த கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்      
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வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 14      வட்டாரத்திற்காகத்  ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின்  ெபயர்  : ெவ வத்த                                              ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : சங்கமித்த ர, மடபாத்தல மற் ம் ேகான்கஹ கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், தலாபிட் ய 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு, ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு 
எல்ைலகள், மக்கு வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல 

97 A - ெவ வத்த கிராம அ வலர் 
பிாி   

99 B - ெபட் கலவத்த கிராம 
அ வலர் பிாி   

 
 கிழக்ேக : மாகல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல             

ெதற்ேக :  கடல்        

ேமற்ேக : சீனக்ெகாரட் வ மற் ம் மி வன்ெகாட கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்                  

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 15                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின்  ெபயர்  : தலாபிட் ய                                                        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : மடபாத்தல, தங்ெகதர கிழக்கு மற் ம் மி த் வ கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்                
97 - ேகான்கஹ கிராம அ வலர் 

பிாி   
99 A - தலாபிட் ய    கிராம அ வலர் 

பிாி   
 
 

கிழக்ேக : மக்கு வ மற் ம் ெபட் கலவத்த கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்             

ெதற்ேக :  ெபட் கலவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல  

ேமற்ேக : ெவ வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம்
வடக்கு எல்ைலகள், மடபாத்தல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்   : 16                    வட்டாரத்திற்காகத்  ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மக்கு வ                                                            ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ம கஸ்ேப கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல

மற் ம் அக்மீமன பிரேதச சைப எல்ைல                
99 C - மக்கு வ கிராம அ வலர் 

பிாி    
101 B - மி த் வ கிராம அ வலர் 

பிாி   
 

 

கிழக்ேக : எத்தி ெகாட ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்               

ெதற்ேக :  ேதவா ர, மாகால்ல மற் ம் ெபட் கலவத்த கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : தலாபிட் ய மற் ம் ேகான்கஹ கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், தங்ெகதர கிழக்கு  கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல  

வட்டாரத்தின்  இல         : 17      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின்  ெபயர் : எத்தி ெகாட           ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : அக்மீமன பிரேதச சைப எல்ைல              130 - எத்தி ெகாட ெதற்கு கிராம          

அ வலர் பிாி   
 
 

கிழக்ேக : அக்மீமன பிரேதச சைப எல்ைல              

ெதற்ேக :  ேதவா ர மற் ம் மக்கு வ கிராம அ வலர் பிாி களின்
வடக்கு எல்ைலகள்               

ேமற்ேக : மி த் வ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
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வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 18      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின்  ெபயர்  : மாகால்ல                                                        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : மக்கு வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல            99 - மாகால்ல கிராம அ வலர் பிாி   

99 D - ேதவா ர கிராம அ வலர் 
பிாி   

 

 

கிழக்ேக : அக்மீமன பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் கட் ெகாட
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  

ெதற்ேக :  கடல்               

ேமற்ேக : கடல் மற் ம் ெபட் கலவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின்
கிழக்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்   : 19                வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின்  ெபயர்  : கட் ெகாட                                                       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : அக்மீமன பிரேதச சைப எல்ைல              100 - கட் ெகாட கிராம அ வலர் 

பிாி                                                  
100 A - ெதவட்ட கிராம அ வலர் 

பிாி   

கிழக்ேக : அக்மீமன பிரேதச சைப  எல்ைல              

ெதற்ேக :  ஹபரா வ பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் கடல்

ேமற்ேக : கடல், மாகால்ல மற் ம் ேதவா ர கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

9-108/93  
__________________ 

 
உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச்  சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 

 
3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 

 
(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 
 ைமத்திாிபால சிறிேசன,
 சனாதிபதி. 
 
 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 
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அட்டவைண 
 

இல. 07 - கா  மாவட்டம்   
இல. 02 - அம்பலங்ெகாைட நகர சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 12 
   எண்ணிக்ைக - 12       எண்ணிக்ைக - 00   
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01            வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெகரமினிய                                                   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01  

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : பலபிட் ய மற் ம் கரந்ெதனிய பிரேதச சைப எல்ைலகள்    86 B - ெகரமினிய கிராம அ வலர் 

பிாி   
 

கிழக்ேக : கரந்ெதனிய பிரேதச சைப எல்ைல           

ெதற்ேக :  ெபால்வத்ைத கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல

ேமற்ேக : பலபிட் ய பிரேதச சைப எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : தல்கஸ்ெகாட        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கரந்ெதனிய பிரேதச சைப  எல்ைல             86 D - தல்கஸ்ெகாட கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : கரந்ெதனிய மற் ம் அம்பலாங்ெகாைட பிரேதச சைப
எல்ைலகள்             

ெதற்ேக :  அம்பலங்ெகாைட பிரேதச சைப எல்ைல            

ேமற்ேக : ெபால்வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
மற் ம் கரந்ெதனிய பிரேதச சைப எல்ைல                         

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03                வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :ெபால்வத்த                                                   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெகரமினிய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல  

மற் ம் கரந்ெதனிய பிரேதச சைப எல்ைல              
86 - ெபால்வத்த கிராம அ வலர் 

பிாி   
 
 
 

கிழக்ேக :  தல்கஸ்ெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல    

ெதற்ேக :  அம்பலங்ெகாைட பிரேதச சைப எல்ைல          

ேமற்ேக : ேபாரம்ப  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம்
வடக்கு எல்ைலகள், க வ ல்ல மற் ம் ஓகந்த கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், பலபிட் ய 
பிரேதச சைப எல்ைல                       

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04                வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : க வ ல்ல                                              ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : பலபிட் ய பிரேதச சைப  எல்ைல             86 A- க வ ல்ல  கிராம அ வலர் 

பிாி   
86 E  -ஓகந்த கிராம அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக : ெபால்வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல         

ெதற்ேக :  ேபாரம்ப கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல          

ேமற்ேக : கிாித்தகந்த   கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
மற் ம் பலபிட் ய பிரேதச சைப எல்ைல                    
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வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 05         வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின்  ெபயர்   : ேபாரம்ப                                                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : க வ ல்ல  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல
மற் ம் ெபால்வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல                          

86C - ேபாரம்ப கிராம அ வலர் 
பிாி   

 
 கிழக்ேக : ெபால்வத்த  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல        

ெதற்ேக :  அம்பலாங்ெகாைட மற் ம் ரஜ்கம பிரேதச சைப
எல்ைலகள், விேலெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு  எல்ைல         

ேமற்ேக : விேலெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
மற் ம் கறித்தகந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல                       

 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 06              வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கறித்தகந்த                                                        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : பலபிட் ய பிரேதச சைப எல்ைல              83 - கறித்தகந்த கிராம அ வலர் 
பிாி   

 
 

 

கிழக்ேக : க வ ல்ல மற் ம்  ேபாரம்ப  கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்              

ெதற்ேக :  விேலெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல   

ேமற்ேக : பட்டெபந்தி ல்ல மற் ம் ெஹப் ல்ல கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்                     

 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 07                               வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின்  ெபயர்  : ெஹப் ல்ல                                                        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : பலபிட் ய பிரேதச சைபயின்  எல்ைல                 83 A - ெஹப் ல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி                                                   

      

 

கிழக்ேக : பலபிட் ய பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் கறித்தகந்த  
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  

ெதற்ேக :  பட்டெபந்தி ல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு  
எல்ைல        

ேமற்ேக : கடல்                       
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08                 வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பட்டெபந்தி ல்ல                                              ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : ெஹப் ல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல  85 - பட்டெபந்தி ல்ல கிராம 
அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக : கறித்தகந்த  மற் ம் விேலெகாட கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்                                            

ெதற்ேக :  ஹிேரவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல

ேமற்ேக : கடல்                       
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வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 09                 வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : விேலெகாட                                                     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கறித்தகந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 

ேபாரம்ப கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள்            

84 - விேலெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி   

 
 கிழக்ேக : ரஜ்கம பிரேதச சைப எல்ைல        

ெதற்ேக :  பனியந் வ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்
ேமற்கு எல்ைலகள், ஹிேரவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல       

ேமற்ேக : பட்டெபந்தி ல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல                  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10                 வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஹிேரவத்த                                                        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : பட்டெபந்தி ல்ல மற் ம் விேலெகாட கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்               
82 A - ஹிேரவத்த  கிராம அ வலர் 

பிாி   
 
 

கிழக்ேக : பனியந் வ மற் ம் மஹ அம்பலாங்ெகாைட கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்               

ெதற்ேக :  ரஜ்கம பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் அம்பலாங்ெகாைட
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல   

ேமற்ேக : கடல்                 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 11                வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்   : பனியந் வ                                                       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : விேலெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 84 A - பனியந் வ  கிராம அ வலர் 

பிாி   
 
 

கிழக்ேக : ரஜ்கம பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் மஹ
அம்பலாங்ெகாைட கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள்      

ெதற்ேக :  மஹ அம்பலாங்ெகாைட கிராம அ வலர் பிாிவின்
வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : ஹிேரவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
மற் ம் விேலெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல   

 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 12                 வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மஹ அம்பலாங்ெகாைட                                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : பனியந் வ  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல

மற் ம் ரஜ்கம பிரேதச சைப எல்ைல      
82 - மஹ அம்பலாங்ெகாைட கிராம

அ வலர் பிாி   
 
 

கிழக்ேக : ரஜ்கம பிரேதச சைப  எல்ைல      

ெதற்ேக :  ரஜ்கம பிரேதச சைப  எல்ைல           

ேமற்ேக : ரஜ்கம பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ஹிேரவத்த கிராம
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்  கிழக்கு எல்ைலகள்         

9-108/94 
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உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச்  சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

 ைமத்திாிபால சிறிேசன,
 சனாதிபதி. 
 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 
 
 

அட்டவைண 
இல. 07 - கா  மாவட்டம் 
இல. 03 - ஹிக்க வ நகர சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 11 
எண்ணிக்ைக -11             எண்ணிக்ைக -  00  
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ஹிக்க வ நகரம்                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ரஜ்கம பிரேதச சைப எல்ைல          59 A - ஹிக்க வ நகர் கிராம அ வலர் 

பிாி  
59 D - ெவல்லவத்த கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : நாகந்த  மற் ம் ஹிக்க வ மத்திய கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், ஹிக்க வ ேமற்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு, ேமற்கு  மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள்                                                    

ெதற்ேக :  நலாகஸ்ெதனிய, வ லெகாட கிழக்கு மற் ம்  
வ லெகாட ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு எல்ைலகள்                           

ேமற்ேக : கடல் 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ஹிக்க வ மத்தி                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :        ெவல்லவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  மற் ம்

கிழக்கு எல்ைலகள், ரஜ்கம மற் ம்  அம்பலாங்ெகாைட 
பிரேதச சைப எல்ைலகள் 

59 - ஹிக்க வ ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  

59 B - ஹிக்க வ மத்திய கிராம 
அ வலர் பிாி  

59 E -  நாகந்த கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : அம்பலாங்ெகாைட பிரேதச சைப எல்ைல                   

ெதற்ேக : நலாகஸ்ெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு
எல்ைல மற் ம் ஹிக்க வ நகர கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல   

ேமற்ேக : ஹிக்க வ நகர கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : வ லெகாட                                                      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக :        

        

 ஹிக்க வ நகர் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு
எல்ைல மற் ம் நலாகஸ்ெதனிய கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல    

57 A - பன்னம்ெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி  

57 B - மில்லெகாட   கிராம அ வலர் 
பிாி  

58 - வ லெகாட ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

58 A - வ லெகாட கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : நலாகஸ்ெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  
எல்ைல மற் ம் நாாிகம ெவல்லபட கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல                         

ெதற்ேக : நாாிகம  ெவல்லபட மற் ம்  ேவவல கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைல   

ேமற்ேக : கடல்                              

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04                  வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : நலாகஸ்ெதனிய                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக :        
        

ஹிக்க வ நகரம், ஹிக்க வ ேமற்கு மற் ம் ஹிக்க வ 
மத்திய கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  

56 B - குடா ேவவல கிராம அ வலர் 
பிாி  

59 C - நலாகஸ்ெதனிய கிராம அ வலர்  
பிாி  

கிழக்ேக : அம்பலாங்ெகாைட பிரேதச சைப எல்ைல, ெதல்கஹ வ  
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
அம்பலாங்ெகாைட பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்   
ெதல்கஹ வ  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : திராணகம மற் ம் நாாிகம கிராம அ வலர் பிாி களின்
வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : நாாிகம ெவல்லபட கிராம  அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு
எல்ைல, மில்லெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், வ லெகாட கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல                 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : நாாிகம                               ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக :        
        

பன்னம்ெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல, வ லெகாட  கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு  எல்ைல, மில்லெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு, ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்          

56  - நாாிகம கிராம அ வலர் பிாி
56 A - நாாிகம ெவல்லபட கிராம 

அ வலர் பிாி  
57 - ேவவல  கிராம அ வலர் பிாி  
 

 
கிழக்ேக : நலாகஸ்ெதனிய, குடா ேவவல மற் ம் திராணகம கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்         

ெதற்ேக : திராணகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
திராணகம ெவல்லபட கிராம அ வலர் பிாிவின்  
வடக்கு எல்ைல மற் ம் கடல்                     

ேமற்ேக : கடல் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : திராணகம                                ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக :        
        

குடா ேவவல  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள், அம்பலாங்ெகாைட பிரேதச சைப  
எல்ைல           

54 - திராணகம கிராம அ வலர் பிாி
54 A - திராணகம ெவல்லபட கிராம 

அ வலர் பிாி  
55 B - ெதல்கஹ வ  கிராம அ வலர் 

பிாி  
கிழக்ேக : பிங்கந்த கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல     

ெதற்ேக : கட் ெகா ஹ  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், பட் வத்த  கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல         

ேமற்ேக : கடல், நாாிகம ெவல்லபட கிராம அ வலர் பிாிவின்  
கிழக்கு எல்ைல, நாாிகம கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், குடா ேவவல கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07                  வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கட் ெகா ஹ                      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக :        ெதல்கஹ வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல  53 B - ெஹன்னெதாட்ட கிராம 

அ வலர் பிாி  
55  - கட் ெகா ஹ கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : பிங்கந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல             

ெதற்ேக : ரஜ்கம பிரேதச சைப எல்ைல, ெதாடந் ெகாட    மற் ம் 
கம்ம வத்த கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள், பட் வன கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம்  வடக்கு எல்ைலகள்                                  

ேமற்ேக : திராணகம ெவல்லபட மற் ம் திராணகம கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்    

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08                  வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பிங்கந்த                                                       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக :        
        

அம்பலாங்ெகாைட மற் ம் பத்ேதகம பிரேதச சைப 
எல்ைலகள் 

55A -  பிங்கந்த கிராம அ வலர் பிாி  
55C -  ஹந்த உ ல்ல  கிராம 

அ வலர் பிாி  கிழக்ேக : ரஜ்கம பிரேதச சைப எல்ைல                                 

ெதற்ேக : ரஜ்கம பிரேதச சைப எல்ைல           

ேமற்ேக : ெஹன்னெதாட்ட  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல, கட் ெகா ஹ கிராம அ வலர் பிாிவின்  
கிழக்கு எல்ைல, ெதல்கஹ வ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்             
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09                  வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பட் வத்த                                          ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக :        

        

திராணகம ெவல்லபட  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், கட் ெகா ஹ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல             

53 - பட் வத்த கிராம அ வலர் பிாி
53 A - கம்ம வத்த  கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : ெஹன்னெதாட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், ெதாடந் ெகாட கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு  எல்ைல              

ெதற்ேக : ேமாதர பட் வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு
எல்ைல          

ேமற்ேக : கடல்      
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10                  வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேமாதர பட் வத்த                                         ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக :        
        

பட் வத்த  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 
கம்ம வத்த  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள், ெஹன்னெதாட்ட  கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல            

52 - ேமாதர பட் வத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  

52 A -  ெதாடந் ெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ரஜ்கம பிரேதச சைப எல்ைல                 

ெதற்ேக : ெதாடன் வ  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல

ேமற்ேக : கடல் 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11                  வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெதாடந் வ                                          ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக :        
        

ேமாதர பட் வத்த மற் ம் ெதாடந் ெகாட கிராம
அ வலர் பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள் 

51 - ெதாடந் வ கிராம அ வலர் பிாி
51 A -  உ கல்பிட் ய கிராம அ வலர் 

பிாி  கிழக்ேக : ரஜ்கம பிரேதச சைப  எல்ைல               

ெதற்ேக :  ரஜ்கம பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் கடல்         

ேமற்ேக : கடல்    

9-108/95 
 

____________________ 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச்  சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
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சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

 ைமத்திாிபால சிறிேசன,
 சனாதிபதி. 
 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 
 

அட்டவைண 
 

இல. 07 - கா  மாவட்டம்   
இல. 04 - பலபிட் ய பிரேதச சைப 
 
உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 19 
   எண்ணிக்ைக - 19       எண்ணிக்ைக - 00                                

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெபார ெகட் ய     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : ெபந்ேதாட்ைட பிரேதச சைப எல்ைல          16 A -  ெபலகஸ்பலாத்த கிராம 
அ வலர் பிாி  

16 C - ெபார ெகட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி  

 

கிழக்ேக : ெபந்ேதாட்ைட மற் ம் கரந்ெதனிய பிரேதச சைப
எல்ைலகள்                                                                 

ெதற்ேக :  பதிராஜ இடம், பட் வில மற் ம் மஹபிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள்                   

ேமற்ேக : நானெதாட்டபலாத்த கிராம அ வலர் பிாிவின்   கிழக்கு
எல்ைல, வத் ெரெவல கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு, 
கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், நானெதாட்ெபால 
கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு எல்ைல                   

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : நானெதாட்டபலாத்த     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : ெபந்ேதாட்ைட பிரேதச சைப எல்ைல          16 B - வத் ெரெவல  கிராம 
அ வலர் பிாி  

16 D - நானெதாட்டபலாத்த கிராம 
அ வலர் பிாி  

 

கிழக்ேக : ெபலகஸ்பலாத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், ெபார ெகட் ய கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல                                      

ெதற்ேக :  மஹபிட் ய மற் ம் நாப்ேப கிராம அ வலர் பிாி களின்
வடக்கு எல்ைலகள்                  

ேமற்ேக : ேவேமாதர கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
மற் ம் ெபந்ேதாட்ைட பிரேதச சைப எல்ைல           
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெகாஸ்ெகாட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : ெபந்ேதாட்ைட பிரேதச சைப எல்ைல           15 - ேவேமாதர கிராம அ வலர்
பிாி  

16 - நாப்ேப கிராம அ வலர் பிாி  
17 A - ெகாஸ்ெகாட கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : நானெதாட்டபலாத்த மற் ம் மஹபிட் ய கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், குடா 
ெகாடகம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள், ேஹகல்ல பியகம மற் ம் 
ெகாடபிட் ய கிராம அ வலர் பிாி களின்  ேமற்கு 
எல்ைலகள்                    

ெதற்ேக :  அஹுங்கல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு எல்ைல     

ேமற்ேக : கடல் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மஹபிட் ய     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : நானெதாட்டபலாத்த மற் ம் ெபார ெகட் ய கிராம
அ வலர் பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள்       

17 - ேஹகல்ல பியகம கிராம 
அ வலர் பிாி  

17 B - மஹபிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி   

17 C - குடா ெகாடகம கிராம 
அ வலர் பிாி  

17 D -  பிட் ய கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : கட் வில கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  

ெதற்ேக :  ேபாகஹபிட் ய மற் ம் மித்தர ல்ல கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : அஹுன்கல்ல  மற் ம் ெகாஸ்ெகாட கிராம அ வலர்
பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள், நாப்ேப கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்            

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கட் வில     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : ெபார ெகட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு
எல்ைல       

24 A - ெபால்அத் பலாத்த கிராம 
அ வலர் பிாி  

24 B - கட் வில கிராம அ வலர் 
பிாி  

24 D  - பதிராஜ இடம் கிராம 
அ வலர் பிாி  

 

கிழக்ேக : கரந்ெதனிய பிரேதச சைப எல்ைல                           

ெதற்ேக :  கரந்ெதனிய பிரேதச சைப எல்ைல, மா வ கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு எல்ைல, பதிராஜகம கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்        

ேமற்ேக : ேபாகஹபிட் ய மற் ம் ேஹகல்ல பியகம கிராம
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், குடாெகாடகம 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு 
எல்ைலகள், மஹபிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல                                  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேபாகஹபிட் ய     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெகாடபிட் ய மற் ம் ேஹகல்ல பியகம கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், கட் வில கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்         

24 - கல்ெவெஹர கிராம அ வலர் 
பிாி  

24 C - ேபாகஹபிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி   

24 E - பதிராஜகம கிராம அ வலர் 
பிாி   

கிழக்ேக : கட் வில கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு  எல்ைல          
ெதற்ேக :  மா வ, கதிரெகான்ன மற் ம் மாகும் ர கிராம அ வலர் 

பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள்                   
ேமற்ேக : மித்தர ல்ல  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : அஹுங்கல்ல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெகாஸ்ெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 

ெகாடபிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள்                                     

18 - அஹுங்கல்ல கிராம அ வலர்
பிாி  

18 A - மித்தர ல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  கிழக்ேக : ேபாகஹபிட் ய,  கல்ெவெஹர மற் ம் மாகும் ர கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்                    
ெதற்ேக :  வத் ேரகம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல         

ேமற்ேக : கடல் 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : வத் ெரகம     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : அஹுங்கல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 

மித்தர ல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள், கல்ெவெஹர கிராம அ வலர்  
பிாிவின்  ெதற்கு எல்ைல                   

19 A - வத் ெரகம  கிராம அ வலர் 
பிாி  

19 B - மாகும் ர கிராம அ வலர் 
பிாி   

19 C - கதிரெகான்ன கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : மா வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல               

ெதற்ேக :   பாத்ெதகங்ெகாட மற் ம்  ெவல்லபட கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்                       

ேமற்ேக : கடல்   
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பாத்ேதகங்ெகாட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : வத் ேரகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 

கதிரெகான்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள், கல்ெவெஹர, பதிராஜகம மற் ம் 
கட் வில கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள்                                             

20 A - பாெதகங்ெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி  

23 - மா வ கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : கரந்ெதனிய பிரேதச சைப  எல்ைல                
ெதற்ேக :  மஹல வ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 

ெவ வத் ெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்       

ேமற்ேக : பிராஹ்மனவத்த வடக்கு மற் ம் ெவல்லபட கிராம
அ வலர்  பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்             
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கல்மன்ெகாட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : பாத்ெதகங்ெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல     
21 - கல்மன்ெகாட கிராம அ வலர் 

பிாி  
21 A - ெவ வ ெகாட  கிராம 

அ வலர் பிாி  
கிழக்ேக : மா வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல மற் ம்

மஹல வ கிராம அ வலர்  பிாிவின்  வடக்கு  எல்ைல       
ெதற்ேக :  வந்த வ மற் ம் எலெதாட்ட கிராம அ வலர்

பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்                     
ேமற்ேக : பிராஹ்மனவத்த ெதற்கு மற் ம் பிராஹ்மனவத்த வடக்கு

கிராம அ வலர் பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள் 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பிராஹ்மனவத்த     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : வத் ெரகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல      19   -  ெவல்லபட  கிராம அ வலர்

பிாி  
20 - பிராஹ்மனவத்த வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
20 B -   பிராஹ்மனவத்த ெதற்கு 

கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : பாத்ெதகங்ெகாட, ெவ வத் ெகாட, கல்மன்ெகாட 
மற் ம் எலெதாட்ட கிராம அ வலர்  பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள்                         

ெதற்ேக :  பலபிட் ய  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல

ேமற்ேக : கடல் 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 12      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பலபிட் ய     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : பிராஹ்மனவத்த ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல  மற் ம் எலெதாட்ட   கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல                           

89 - பலபிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி  

89 B -  ேபர வ கிராம அ வலர் 
பிாி  கிழக்ேக : எலெதாட்ட, மஹகராவ மற் ம் ஆந்தாெதால  கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்                     
ெதற்ேக :  வலெகதர கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல   

ேமற்ேக : கடல்   
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 13      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஹீனட் ய     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கல்மன்ெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல  21 C - ஹீனட் ய ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
21 E -  எலெதாட்ட கிராம அ வலர் 

பிாி  
90 - வந்த வ  கிராம அ வலர் பிாி  
90 A - மஹகராவ கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : மஹல வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,  
ஹீனட் ய வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  
மற் ம் ெதற்கு  எல்ைலகள், சீனிெகாட கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல                   

ெதற்ேக :  ெபட் வத்த மற் ம் ஆந்தாெதால கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்                   

ேமற்ேக : ேபர வ, பலபிட் ய மற் ம் பிராஹ்மனவத்த ெதற்கு 
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்                 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 14      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மஹல வ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெவ வ ெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு

எல்ைல  மற் ம் மா வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல             

21 B -  ஹீனட் ய வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

21 D - மஹல வ கிராம அ வலர் 
பிாி  

 87 D -  சீனிெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : கரந்ெதனிய பிரேதச சைப  எல்ைல                     

ெதற்ேக :  வத் ெகதர கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல  

ேமற்ேக : ெபட் வத்த, ஹீனட் ய ெதற்கு மற் ம் வந்த வ  கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்       

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 15      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : வத் ெகதர     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ஹீனட் ய ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல மற் ம்  சீனிெகாட  கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு மற் ம்  ெதற்கு எல்ைலகள் 

87 C - வத் ெகதர கிராம அ வலர் 
பிாி  

87 H - ெபட் வத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  

 

கிழக்ேக : கரந்ெதனிய பிரேதச சைப  எல்ைல                  

ெதற்ேக :  விஹாரெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு  எல்ைல  
மற் ம்  பரகஹெதாட்ட கிராம  அ வலர்  பிாிவின்   
கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : வத் ெகதர  மற் ம்  ஆந்தாெதால  கிராம அ வலர்
பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள்  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 16      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஆந்தாெதால     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : மஹகராவ மற் ம் ஹீனட் ய ெதற்கு கிராம அ வலர்

பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள்         
87 B -  ஆந்தாெதால கிராம அ வலர் 

பிாி  
87 F -  கு ந் வத்த கிராம அ வலர் 

பிாி  
கிழக்ேக : ெபட் வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  

மற் ம் பரகஹெதாட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம்  ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :   வ ல்ல  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல       

ேமற்ேக : ரந்ெதாம்ேப வடக்கு, ெவலெகதர மற் ம் ேபர வ  
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்                 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 17      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ரந்ெதாம்ேப     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ேபர வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல         88 - ரந்ெதாம்ேப ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
88 B - ரந்ெதாம்ேப வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
89 A - வலெகதர கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : ஆந்தாெதால, கு ந் வத்த, வ ல்ல மற் ம்  
ேபாகஹவத்த கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள்            

ெதற்ேக :  அம்பலாங்ெகாைட நகர சைப எல்ைல                

ேமற்ேக : கடல் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 18      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : வ ல்ல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : ஆந்தாெதால கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
மற் ம் ெபட் வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல                             

87 - பரகஹெதாட்ட கிராம அ வலர்
பிாி  

87 A -  வத் ெகதர ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

87 E -  வ ல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : வத் ெகதர மற் ம் விஹாரெகாட கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்                 

ெதற்ேக :  கந்ெதெகாட  மற் ம் ேபாகஹவத்த கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்             

ேமற்ேக : ரந்ெதாம்ேப ெதற்கு  மற் ம் ரந்ெதாம்ேப வடக்கு  கிராம
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், கு ந் வத்த 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு 
எல்ைலகள், ஆந்தாெதால கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல            

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 19      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கந்ெதெகாட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : பரகஹெதாட்ட மற் ம் வ ெகதர கிராம அ வலர்
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்    

87 G - விஹாரெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி  

88 A -   கந்ெதெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி  

88 C -  ேபாகஹவத்த கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : அம்பலாங்ெகாைட  நகர சைப எல்ைல       

ெதற்ேக :  அம்பலாங்ெகாைட  நகர சைப எல்ைல

ேமற்ேக : ரந்ெதாம்ேப ெதற்கு  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல, வ ல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்      

 

9-108/96 
____________________ 

 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச்  சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

 ைமத்திாிபால சிறிேசன,
 சனாதிபதி. 
 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 
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அட்டவைண 
 

இல. 07 - கா  மாவட்டம் 
இல. 05 - அம்பலாங்ெகாைட பிரேதச சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 12 
எண்ணிக்ைக -12             எண்ணிக்ைக -  00  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ெகாடேஹன     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக :        அம்பலாங்ெகாைட நகர சைப எல்ைல மற் ம்   

கரந்ெதனிய பிரேதச சைப எல்ைல 
81 - ெகாடேஹன கிராம அ வலர் 

பிாி  
81 A - திலக்க ர கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : தனிெபால்கஹலங்க மற் ம் பட்டெபால வடக்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின்  ேமற்கு எல்ைலகள்                        

ெதற்ேக : ெகாெபய் வ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல மற் ம் ரஜ்கம பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : ரஜ்கம பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் அம்பலாங்ெகாைட
நகர சைப எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  பட்டெபால வடக்கு     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக :        திலக்க ர மற் ம் தனிெபால்கஹலங்க கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்            
75 C  -  பட்டெபால வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
75 F -  பட்ட வ கிராம அ வலர் 

பிாி             
75  I - ெகாெபய் வ  கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : தனிெபால்கஹலங்க கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு
எல்ைல மற் ம்  பட்டெபால மத்திய கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : பட்டெபால ேமற்கு, நிந்தான மற் ம் ெலவ் வ கிராம 
அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள்   

ேமற்ேக : ரஜ்கம பிரேதச சைப எல்ைல, ெகாடேஹன மற் ம் 
திலக்க ர கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பட்டெபால மத்தி                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக :        கரந்ெதனிய  பிேதச சைப எல்ைல                                   75 B -  பட்டெபால மத்திய கிராம 

அ வலர் பிாி  
75 J - தனிெபால்கஹலங்க  கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ெகாண்டகல மற் ம் ெதாரல கிராம அ வலர்
பிாி களின்  ேமற்கு எல்ைலகள்                  

ெதற்ேக : பட்டெபால ெதற்கு  மற் ம் பட்டெபால ேமற்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : பட்டெபால வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், திலக்க ர கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பட்டெபால  கிழக்கு                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக :        மத்திய பட்டெபால  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  

எல்ைல, கரந்ெதனிய மற் ம் ெவ விட் ய திவித் ர 
பிரேதச சைப எல்ைலகள்                   

75 A - பட்டெபால கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

75 D - பட்டெபால ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

75 G -  ெதாரல கிராம அ வலர் பிாி  
75 K -  ெகாண்டகல கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : ெவ விட் ய திவித் ர பிரேதச சைப எல்ைல          

ெதற்ேக : மானம்பிட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு எல்ைல, 
ெபால்ஹுன்னாவ  கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு, 
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், நவகம  கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : பட்டெபால ேமற்கு  கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு
எல்ைல, மத்திய பட்டெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு மற் ம்  கிழக்கு எல்ைலகள்                 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பட்டெபால ேமற்கு                   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக :        பட்டெபால வடக்கு மற் ம் மத்திய பட்டெபால கிராம

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், பட்டெபால 
ெதற்கு  கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு, ெதற்கு 
மற் ம்   கிழக்கு எல்ைலகள் 

75 - பட்டெபால ேமற்கு  கிராம 
அ வலர் பிாி  

75 E -  நவகம கிராம அ வலர் பிாி  
75 H -  ெபால்ஹுன்னாவ  கிராம 

அ வலர் பிாி  கிழக்ேக : பட்டெபால கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு
எல்ைல            

ெதற்ேக : மனம்பிட் ய, க வலபத்த மற் ம் தித்ெத ய கிராம 
அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள்          

ேமற்ேக : ெதாமன்வில, நிந்தான மற் ம் பட்ட வ கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்                 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : நிந்தான                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக :        பட்ட வ கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு எல்ைல

மற் ம் பட்டெபால  ேமற்கு  கிராம அ வலர் பிாிவின்  
ேமற்கு எல்ைல 

73 A -   தித்ெத ய கிராம அ வலர் 
பிாி  

73 D -   எரணவில கிராம அ வலர் 
பிாி  

74 - நிந்தான கிராம அ வலர் பிாி  
74 A - ெலவ் வ கிராம அ வலர் 

பிாி  
74 B - ெதாமன்வில கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : பட்டெபால ேமற்கு, நவகம மற் ம் க வலெபத்த கிராம 
அ வலர் பிாி களின்  ேமற்கு எல்ைலகள்        

ெதற்ேக : க வலெபத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
கிாிந்திஎல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
மற் ம் மீட் யாெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல          

ேமற்ேக : மீட் யாெகாட மற் ம் உடெகேரவ  கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், ரஜ்கம பிரேதச சைப 
எல்ைல        
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மீட் யாெகாட                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக :        ரஜ்கம பிரேதச சைப எல்ைல 68 - ெமட் வல கிராம அ வலர் பிாி

68 B - வலகட கிராம அ வலர் பிாி  
73 - மீட் யாெகாட  கிராம அ வலர் 

பிாி  
73 B -  உடெகேரவ கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : ெலவ் வ, ெதாமன்வில, இரணவில மற் ம் கிாிந்திஎல  
கிராம அ வலர் பிாி களின்  ேமற்கு எல்ைலகள்              

ெதற்ேக : ரஜ்கம பிரேதச சைப  எல்ைல 

ேமற்ேக : ரஜ்கம பிரேதச சைப  எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : க வலெபத்த     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக :        தித்ெத ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு, ெதற்கு 

மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், நவகம, ெபால்ஹுன்னாவ  
மற் ம் பட்டெபால கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்      

66 A - மானம்பிட்ட கிராம அ வலர் 
பிாி  

66 G - தங்கரகஹ உ ல்ல கிராம 
அ வலர் பிாி  

68 A -  கிாிந்திஎல கிராம அ வலர் 
பிாி  

73 C -  க வலெபத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : ெவ விட் ய திவி ர பிரேதச சைப எல்ைல, 
பான்ெவ ெகாெடல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்         

ெதற்ேக : மஹகங்ெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்
ேமற்கு எல்ைலகள், திலக்ககம கிராம அ வலர் பிாிவின்  
வடக்கு எல்ைல மற் ம் ரஜ்கம பிரேதச சைப எல்ைல   

ேமற்ேக : வலக்கட கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
மீட் யாெகாட மற் ம் எரணவில கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்          

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : அ த்வல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக :        க வரெபத்த, மானம்பிட் ய மற் ம் தங்கரகஹ 

உ ல்ல கிராம அ வலர் பிாி களின்  ெதற்கு 
எல்ைலகள்              

66 - அ த்வல கிராம அ வலர் பிாி
66 C - பான்ெவல்ெகாெடல்ல கிராம 

அ வலர் பிாி  
66 D - ேஹனெகாட கிராம அ வலர் 

பிாி  
66 F - மஹகங்ெகாட கிராம அ வலர் 

பிாி  
66 H - ஈாியகஹ ல்ல கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : ெவ விட் ய  திவி ர  பிரேதச சைப எல்ைல  மற் ம்
பத்ேதகம பிரேதச சைப எல்ைல                        

ெதற்ேக : மத்திய ேகானாபீ வல, ட்லன்ட்வத்த மற் ம் 
ேபர வ கிராம அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு 
எல்ைலகள்               

ேமற்ேக : திலக்ககம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம்
வடக்கு எல்ைலகள், கிாிந்திஎல கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைல      
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேபர வ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக :        கிாிந்திஎல மற் ம் மஹகங்ெகாட  கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், ேஹனெகாட கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

60 C -  ட்லன்ட்வத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  

66 B - ேபர வ கிராம அ வலர் 
பிாி  

66 E -  திலக்ககம  கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : மத்திய ேகானபீ வல மற் ம் கிழக்கு ேகானபீ வல
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்        

ெதற்ேக : ஆரச்சிகந்த மற் ம் ஹிக்க வ கிழக்கு கிராம அ வலர்
பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ரஜ்கம பிரேதச சைப எல்ைல 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேகானபீ வல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக :        ேஹனெகாட மற் ம் அ த்வல கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், பத்ேதகம பிரேதச சைப 
எல்ைல     

60 - ேகானபீ வல கிழக்கு  கிராம 
அ வலர் பிாி  

60 A -  ேகானபீ வல ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

60 B - ேகானபீ வல மத்திய கிராம 
அ வலர் பிாி  

60 E -  க வகஹ கு ேயற்ற கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : பத்ேதகம பிரேதச  சைப எல்ைல              

ெதற்ேக : ெதாடம்கஹவில மற் ம் ஆரச்சிகந்த கிராம அ வலர்
பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள்   

ேமற்ேக : ேபர வ கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைல, 
ட்லன்ட்வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்      
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 12                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஆரச்சிகந்த     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக :        ேபர வ கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு எல்ைல, 

ேகானபீ வல கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல, ேகானபீ வல ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு, ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், 
மத்திய  ேகானபீ வல மற் ம் க வகஹ கு யி ப்  
கிராம அ வலர் பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள்     

59A - ஹிக்க வ கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

59A/1 - ஆரச்சிகந்த கிராம அ வலர் 
பிாி  

60 D - ெதாடம்கஹவில கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : பத்ேதகம பிரேதச  சைப எல்ைல                          

ெதற்ேக : ஹிக்க வ நகர  சைப எல்ைல              

ேமற்ேக : ஹிக்க வ நகர பிரேதச  சைப எல்ைல மற் ம் ரஜ்கம
பிேதச சைப எல்ைல                                            

 

9-108/97 
_____________________ 

 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச்  சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
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சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

 ைமத்திாிபால சிறிேசன,
 சனாதிபதி. 
 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 
  

அட்டவைண 
 

இல. 07 - கா  மாவட்டம் 
இல. 06 - ெவ விட் ய - திவி ர பிரேதச சைப 
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 09 
   எண்ணிக்ைக - 09      எண்ணிக்ைக - 00  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  எத்கந் ர     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக :        கரந்ெதனிய பிரேதச சைப எல்ைல   223 - எத்கந் ர கிராம அ வலர் பிாி

கிழக்ேக : பரண ஜனபதய மற் ம் தனபத்ேதகம கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக : திவி ர கிழக்கு  மற் ம் நாம்பரஅத்த கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் மத்ேதவில 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : மத்ேதவில கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
மற் ம் அம்பலாங்ெகாைட  பிரேதச சைப  எல்ைல         

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  தனபத்ேதகம     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக :        கரந்ெதனிய மற் ம் எல்பிட் ய பிரேதச சைப

எல்ைலகள்         
223 B - தனபத்ேதகம கிராம  அ வலர் 

பிாி  
223 C - பரன ஜனபதய கிராம 

அ வலர் பிாி  
  

கிழக்ேக : எல்பிட் ய பிரேதச சைப எல்ைல          

ெதற்ேக : எல்பிட் ய பிரேதச சைப எல்ைல  மற் ம் திவித்
கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : எத்கந் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
மற் ம் கரந்ெதனிய பிரேதச சைப எல்ைல    
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  நாம்பரஅத்த     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக :        எத்கந் ர மற் ம் தனபத்ேதகம கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
193 C -  நாம்பரஅத்த   கிராம அ வலர் 

பிாி  
223 A - திவி ர கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
கிழக்ேக : எல்பிட் ய பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்

ெபால்கஹவில கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல                            

ெதற்ேக : ேகெதாட்ட  மற் ம் ஹாமிங்கல கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்

ேமற்ேக : திவி ர மற் ம் மத்ேதவில கிராம அ வலர் பிாி களின்
கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  திவி ர     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக :        அம்லாங்ெகாைட பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்

எத்கந் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல
193 - திவித் ர கிராம அ வலர் பிாி
193 B - மத்ேதவில கிராம அ வலர் 

பிாி  
193 F - மிாிஸ்வத்த கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : நாம்பரஅத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்
ேமற்கு எல்ைலகள், ஹாமிங்கல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : ஹாமிங்கல  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல      

ேமற்ேக : அம்ேபகம  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
மற் ம் அம்லாங்ெகாைட பிரேதச சைப எல்ைல    

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  அம்ேபகம        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக :        அம்லாங்ெகாைட பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்

திவித் ர  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
192 - அம்ேபகம கிராம அ வலர் பிாி

கிழக்ேக : ஹாமிங்கல மற் ம்   கல்ேஹன்கந்த கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்            

ெதற்ேக :  பத்ேதகம  மற் ம் அம்லாங்ெகாைட பிரேதச சைப
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : அம்லாங்ெகாைட பிரேதச சைப எல்ைல    

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட வட்டாரத்தின் 
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கலேஹன்கந்த       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக :        திவி ர மற் ம் நாம்பரஅத்த கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்                    
192 A - கலேஹன்கந்த கிராம அ வலர் 

பிாி  
193 D - ஹாமிங்கல கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : ேகெதாட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
திவி ர ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம்  ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக : பத்ேதகம பிரேதச சைப  எல்ைல

ேமற்ேக : அம்ேபகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
மற் ம் திவி ர  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ேகெதாட்ட                ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக :        நாம்பரஅத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்

கிழக்கு எல்ைலகள், திவ ர கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல  

193 A - திவ ர ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  

193 E -  ேகெதாட்ட  கிராம அ வலர் 
பிாி  கிழக்ேக : ெபால்கஹவில கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு

எல்ைல மற் ம் அக ய கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல                   

ெதற்ேக : பத்ேதகம பிரேதச சைப எல்ைல

ேமற்ேக : கல்ேஹன்கந்த  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல, ஹாமிங்கல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  
மற் ம்  கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ெபால்கஹவில                ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக :        எல்பிட் ய பிரேதச சைப எல்ைல                   94 B -  ெபால்கஹவில கிராம அ வலர் 

பிாி  
94 C - குட் யாவத்த கிராம அ வலர் 

பிாி  
197 - அக ய கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : பாத்தெவ விட் ய வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்
ேமற்கு எல்ைல  

ெதற்ேக : பாத்தெவ விட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல மற் ம் பத்ேதகம பிரேதச சைப  எல்ைல               

ேமற்ேக : ேகெதாட்ட மற் ம்  திவி ர கிழக்கு கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்                  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ெவ விட் ய                ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக :        எல்பிட் ய பிரேதச சைப எல்ைல 196 - பாத்தெவ விட் ய கிராம 

அ வலர் பிாி  
196 A -  வா ெவ விட் ய  கிராம 

அ வலர் பிாி  
196 B - பாத்தெவ விட் ய வடக்கு 

கிராம அ வலர் பிாி  
196 C - வா ெவ விட் ய வடக்கு 

கிராம அ லவர் பிாி  

கிழக்ேக : நியங்ெகாட மற் ம் நாெகாட பிரேதச சைப எல்ைலகள்    

ெதற்ேக : பத்ேதகம பிரேதச சைப  எல்ைல

ேமற்ேக : பத்ேதகம பிரேதச சைப  எல்ைல, அக ய கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, குட் யாவத்த கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு  எல்ைலகள் 
 

 

9-108/98 
____________________ 

 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச்  சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 
 
(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
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சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

 ைமத்திாிபால சிறிேசன,
 சனாதிபதி. 
 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 
 

 அட்டவைண 
 

இல. 07 - கா  மாவட்டம் 
இல. 07 - கரந்ெதனிய பிரேதச சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 12 
   எண்ணிக்ைக - 12      எண்ணிக்ைக - 00   
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ஊரகஸ்மங்ஹந்திய வடக்கு     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக :        ெபந்ேதாட்ைட பிரேதச சைப எல்ைல          39 A -  ஊரகஸ்மங்ஹந்திய வடக்கு 

கிராம அ வலர் பிாி  
39 E - ெமண்ேடாராவல கிராம 

அ வலர் பிாி  
39 H - கல்ெபாத்தாவல கிராம அ வலர் 

பிாி  
39 J - வல்இங்கு ெகட் ய கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ெபந்ேதாட்ைட  பிரேதச சைப எல்ைல                               

ெதற்ேக : மீகஸ்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்
ேமற்கு எல்ைலகள், யட்டகல மற் ம் ஊரகஸ்மங் 
ஹந்திய ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின்   வடக்கு 
எல்ைலகள்                                  

ேமற்ேக : பலபிட் ய மற் ம் ெபந்தர பிரேதச சைப  எல்ைலகள்       

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  02                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ஊரகஸ்மங்ஹந்திய ெதற்கு     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக :        வல் இங்கு ெகட் ய மற் ம் ஊரகஸ்மங்ஹந்திய

வடக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள், ெமண்ேடாராவல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், கலெபாத்தாவல 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  எல்ைல            

39 - ஊரகஸ்மங்ஹந்திய ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

39 B - மீகஸ்பிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி  

39 D - யட்டகல கிராம அ வலர் பிாி  
 கிழக்ேக : ெபந்ேதாட்ைட  பிரேதச சைப  எல்ைல    

ெதற்ேக : மாபின்னெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், ஊரகஸ்மங்ஹந்திய கிழக்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, ஹல்கஹ 
ேவல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
ேலனகல்பலாத்த  கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு 
மற் ம்  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : பலபிட் ய பிரேதச சைப எல்ைல          
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ஹல்கஹேவல்ல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக :        ஊரகஸ்மங்ஹந்திய ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்   
ெதற்கு எல்ைல, யட்டகல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு, ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு  எல்ைல, மீகஸ்பிட் ய 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல                  

39 C - ஊரகஸ்மங்ஹந்திய கிழக்கு 
கிராம அ வலர் பிாி  

39 F - ஹல்கஹேவல்ல கிராம 
அ வலர் பிாி  

39 G - மாபின்னெகாட  கிராம 
அ வலர் பிாி  

41 - மாகல வடக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  

41 C - ேலனகல்பலாத்த கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ெபந்ேதாட்ைட பிரேதச சைப எல்ைல, ஹிபன்கந்த 
மற் ம் ெப கஸ்ேவல்ல கிராம அ வலர் பிாி களின்   
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், க வலெகாட 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல                   

ெதற்ேக : மாகல ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல

ேமற்ேக : பலபிட் ய பிரேதச சைப எல்ைல

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ஹிப்பன்கந்த                 ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக :        மாபின்ெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல
மற் ம் ெபந்ேதாட்ைட  பிரேதச சைப எல்ைல 

41 A - ஹிப்பன்கந்த கிராம அ வலர் 
பிாி  

41 B - க வலெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி  

41 D  -  சிாி ர கிராம அ வலர் பிாி  
41 E - ெப கஸ்ேவல்ல கிராம 

அ வலர் பிாி  
41 F - தியபிட்டகல்ெலன கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : எல்பிட் ய  பிரேதச சைப எல்ைல

ெதற்ேக : எல்பிட் ய பிரேதச சைப எல்ைல, அங்கு கல்ல  கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, மாகல ெதற்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : மாகல வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல, ஊரகஸ்மங்ஹந்திய கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  05                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மாகல       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக :        ேலனகல்பலாத்த, மாகல வடக்கு, க வலெகாட மற் ம் 
தியபிட்டகல்ெலன கிராம அ வலர் பிாி களின்   
ெதற்கு எல்ைலகள் 

95 - மாகல ெதற்கு கிராம அ வலர்
பிாி  

95 A - அங்கு கல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  

95 B - ெபெஹம்பியகந்த கிராம 
அ வலர் பிாி  

 

கிழக்ேக : எல்பிட் ய பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் மண்டகந்த
கிராம அ வலர் பிாிவின்   வடக்கு எல்ைல             

ெதற்ேக : தல்கஹவத்த, மடகும் ர மற் ம் உணகஸ்வல கிராம 
அ வலர் பிாி களின்   வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : பலபிட் ய பிரேதச சைப  எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : உணகஸ்ெவல                   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக :        பலபிட் ய பிரேதச சைப  எல்ைல, ெபெஹம்பியகந்த 

மற் ம் அங்கு கல்ல கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ெதற்கு எல்ைலகள்   

91 B - ரந்ெதனிகம கிராம அ வலர்  
பிாி   

91 D - உணகஸ்ெவல  கிராம அ வலர் 
பிாி  

92 A - மடகும் ர கிராம அ வலர் பிாி  
கிழக்ேக : தல்கஹவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 

மஹஏதண்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்  
ேமற்கு எல்ைலகள்   

ெதற்ேக : கரந்ெதனிய வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்   கிழக்கு, 
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், தங்கஹவில கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், 
கரந்ெதனிய ெதற்கு மற் ம் மஹெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : பலபிட் ய பிரேதச சைப எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மண்டகந்த             ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக :        அங்கு கல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல

மற் ம் எல்பிட் ய   பிரேதச சைப எல்ைல 
92 B - மண்டகந்த கிராம அ வலர் 

பிாி  
92 D - தலகஹவத்த  கிராம அ வலர் 

பிாி  
92 F -   மஹஏதண்ட கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : எல்பிட் ய பிரேதச சைப எல்ைல          

ெதற்ேக : கு ந் கஹெஹத்ெதக்ம மற் ம் அங்கனெகட் ய கிராம
அ வலர் பிாி களின்   வடக்கு எல்ைலகள், ெபாரகந்த 
கிராம அ வலர் பிாிவின்   வடக்கு  மற் ம் ேமற்கு  
எல்ைலகள், திவியகஹெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : தங்கஹவில மற் ம் கரந்ெதனிய வடக்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், மடகும் ர 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்  கிழக்கு 
எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெபாரகந்த       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக :        தல்கஹவத்த  மற் ம் மண்டகந்த கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்     
92 - ெபாரகந்த கிராம அ வலர் பிாி
93 C - அங்கனெகட் ய கிராம 

அ வலர் பிாி  கிழக்ேக : கு ந் கஹெஹத்ெதக்ம கிராம அ வலர் பிாிவின்   
ேமற்கு எல்ைல  

ெதற்ேக : இஹல கிாிேபத்த, கிாிேபத்த, கிாி ேக மற் ம் 
திவியகஹெவல கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : மஹஏதண்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கு ந் கஹெஹெதக்ம                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக :        மண்டகந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 
எல்பிட் ய பிேதச சைப எல்ைல              

93 - கு ந் கஹெஹெதக்ம கிராம 
அ வலர் பிாி  

93 B - இஹல கிாிேபத்த  கிராம 
அ வலர் பிாி  

 

 

கிழக்ேக : எல்பிட் ய மற் ம் ெவ விட் ய திவித் ர பிேதச சைப
எல்ைலகள்                                      

ெதற்ேக : ெவ விட் ய திவித் ர  பிரேதச சைப  எல்ைல, ஜயபிம 
மற் ம் கலெகாடஅத்த கிராம அ வலர் பிாி களின்   
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : கிாிேபத்த  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
அங்கனெகட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்                 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கிாி ேக     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக :        ெபாரகந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 
அங்கனெகட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல, இஹல கிாிேபத்த கிராம அ வலர் பிாிவின்  
ேமற்கு எல்ைல, கு ந் கஹெஹத்ெதக்ம கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல                               

92 E - கிாி ேக கிராம அ வலர் பிாி  
93 A - கிாிேபத்த கிராம அ வலர் பிாி  
93 D -  கலெகாடஅத்த கிராம அ வலர் 

பிாி  
93 E -  ஜயபிம கிராம அ வலர் பிாி  
 கிழக்ேக : ெவ விட் ய திவித் ர பிரேதச சைப எல்ைல                  

ெதற்ேக : அம்பலாங்ெகாைட  பிரேதச சைப எல்ைல         

ேமற்ேக : எெகாடெவல மற் ம் திவியகஹெவல கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : திவியகஹெவல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக :        தங்கஹவில, மஹஏதண்ட  மற் ம் ெபாரகந்த கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்   

91 F - எெகாடெவல கிராம அ வலர் 
பிாி  

92 C - திவியகஹெவல கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : கிாி ேக கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம்   
ெதற்கு எல்ைலகள்                           

ெதற்ேக : அம்பலாங்ெகாைட  பிரேதச சைப  எல்ைல         

ேமற்ேக : அம்பலாங்ெகாைட நகர சைப  எல்ைல மற் ம்
கரந்ெதனிய ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல                      
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 12                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : தங்கஹவில      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக :        ரந்ெதனிகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்

கிழக்கு எல்ைலகள், உணகஸ்ெவல கிராம அ வலர் 
பிாிவின்   கிழக்கு எல்ைல, மடகும் ர  கிராம அ வலர் 
பிாிவின்   ெதற்கு எல்ைல                                         

91 - கரந்ெதனிய வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

91 A - கரந்ெதனிய ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

91 C - தங்கஹவில கிராம அ வலர் 
பிாி  

91 E -  மஹெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : மஹஏதண்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல     

ெதற்ேக : எெகாடெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
மற் ம்  அம்பலாங்ெகாைட நகர சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : பலபிட் ய  பிரேதச சைப எல்ைல                            
 

9-108/99 
_______________________ 

 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச்  சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

 ைமத்திாிபால சிறிேசன,
 சனாதிபதி. 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 

அட்டவைண 
 

இல. 07 - கா  மாவட்டம் 
இல. 08 - ெபந்ேதாட்ைட பிரேதச சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 13 
   எண்ணிக்ைக - 13      எண்ணிக்ைக - 00   
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : யாத்ரா ல்ல       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :        க த் ைற மாவட்ட  எல்ைல         1 - பஹு ல்ல கிராம அ வலர் 

பிாி  
2  - அங்காெகாட  கிராம அ வலர் 

பிாி  
3 - யாத்ரா ல்ல கிராம அ வலர் பிாி  
3 B - சிங்ஹ பாகம கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : ேகாம்மல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
ேதாப்ேப  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள்       

ெதற்ேக : வராேஹன கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல       

ேமற்ேக : கடல்   
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேபாதிம வ      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக :        க த் ைற மாவட்ட எல்ைல           3 A  - ேபாதிம வ கிராம அ வலர் 

பிாி  
3 C -  ேகாம்மல கிராம அ வலர் பிாி  
3 D - ஹுங்கன்ெதாட்ட வ ல்ல 

கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : க த் ைற மாவட்ட  எல்ைல                                     

ெதற்ேக : ெதத் வ மற் ம் கஹகல்ல கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ேதாப்ேப  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம்
வடக்கு எல்ைலகள், சிங்ஹ பாகம மற் ம் யாத்ரா 

ல்ல கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேதாப்ேப      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக :        பஹு ல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 

அங்காெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள், சிங்ஹ பாகம மற் ம் ேகாம்மல 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

2 A - வராேஹன கிராம அ வலர் 
பிாி  

5 - ேதாப்ேப  கிராம அ வலர் பிாி  
5 A - கஹகல்ல கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ேபாதிம வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
ஹுங்கன்ெதாட்ட வ ல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், ெதத் வ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்    

ெதற்ேக : அ ெவல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : கடல் 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஹ கல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக :        ேதாப்ேப கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 

கஹகல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள், ஹுங்கன்ெதாட்ட வ ல்ல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, க த் ைற 
மாவட்ட  எல்ைல           

6 - ெதத் வ கிராம அ வலர் பிாி
12 -  ஹ கல கிராம அ வலர் பிாி  
12 D -  சூாியகம கிராம அ வலர் பிாி  
 

 

 கிழக்ேக : ந் வ கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல, ந் வ ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், எலகாக்க மற் ம் 
எ ங்காெகாட கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ேகானகல ர, ல்ெலெகாட மற் ம் கலகம கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : அத் ெவல்ல மற் ம் வராேஹன கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்                 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : எலகாக்க     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக :        ஹ கல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
மற் ம் க த் ைற மாவட்ட எல்ைல           

12 A - ெதாட்டகனத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  

12 B - ங் வ கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  

12 C - ங் வ ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  

 12 E - எலகாக்க கிராம அ வலர் 
பிாி  

 

கிழக்ேக : க த் ைற மாவட்ட எல்ைல        

ெதற்ேக : மஹெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
வியன் வ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு  எல்ைலகள், எ ங்காெகாட கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : சூாியகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
மற் ம் ஹ கல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
மற் ம்   கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மஹெகாட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக :        எலகாக்க மற் ம் ெதாட்டகனத்த கிராம அ வலர்
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், க த் ைற மாவட்ட 
எல்ைல  

12 F - வியன் வ கிராம அ வலர் 
பிாி  

14 - மஹெகாட  கிராம அ வலர் பிாி  
14 B - மஹவில கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
14 C - மஹவில ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ெமாரெகாட, மாலவில மற் ம் இஹல மாலவில கிராம 
அ வலர் பிாி களின்  ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : கரந்ெதனிய பிேதச சைப எல்ைல மற் ம் பிேலகும் ர
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : மிாிஸ்வத்த மற் ம் எத் ங்காெகாட கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு  எல்ைலகள்   

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேகானகல ர     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக :        ெதத் வ, சூாியகம  மற் ம்  எத் ங்காெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள்      

11 - ேகானகல ர கிராம அ வலர் 
பிாி  

11 A - ல்ேலெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி  

11 B - கல் வ கிராம அ வலர் பிாி  
11 D - ெதாம்பகஹவத்த கிராம 

அ வலர் பிாி  
11 E  - ெகாலனிய கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : எத் ங்காெகாட மற் ம் மிாிஸ்வத்த  கிராம அ வலர்
பிாி களின்  ேமற்கு எல்ைலகள்          

ெதற்ேக : பலபிட் ய பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்
அக்காெடெகாட கிராம அ வலர்  பிாிவின்  வடக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக : எட்டவலவத்த கிழக்கு, எட்டவலவத்த ேமற்கு, கய்காவல 
மற் ம் கலகம கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள்  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : அத் ெவல்ல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக :        வராேஹன  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல    8 - யாேலகம கிராம அ வலர் பிாி

8 A - கல்பட கிராம அ வலர் பிாி  
8 B - ஒலகந் வ கிராம அ வலர் பிாி  
8 C - அ ெவல்ல கிராம அ வலர் 

பிாி  
11 C - கலகம கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ேதத் வ, ல்ேலெகாட மற் ம் ேகானகல ர கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : கய்காவல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல

ேமற்ேக : கடல் 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கய்காவல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக :        யாேலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 

ஒலகந் வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள், யாேலகம  மற் ம் ேகானல ர 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்    

9 - கய்காவல கிராம அ வலர் பிாி
9 C - ஹபக்கல கிராம அ வலர் பிாி  
10 - கஹெவகம்ெமத்த கிராம  அ லவர் 

பிாி   

கிழக்ேக : எட்டவலவத்த ேமற்கு மற் ம் எட்டவலவத்த கிழக்கு  
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள், அகாெடெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல    

ெதற்ேக : அகாெடெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், வரகா ல்ல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, கந்ெத ல்ல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, பலபிட் ய பிரேதச 
சைப எல்ைல    

ேமற்ேக : கடல்   
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : வரகா ல்ல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக :        ேகானகல ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல  9 A - எட்டவலவத்த கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
9 B - எட்டவலவத்த ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
10 A - வரகா ல்ல கிராம அ வலர் 

பிாி  
10 B - அகாெடெகாட கிராம அ வலர் 

பிாி  
10 C - கந்ெத ல்ல கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : ெதாம்பகஹவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், பலபிட் ய பிரேதச சைப 
எல்ைல                                  

ெதற்ேக : பலபிட் ய பிரேதச சைப எல்ைல      

ேமற்ேக : கடல், கஹெவகம்ெமத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு மற் ம்  கிழக்கு எல்ைலகள், ஹபக்கல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்  கிழக்கு எல்ைலகள், 
கய்காவல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல         
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மிாிஸ்வத்த     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக :        எலகாக்க கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 14 A - மிாிஸ்வத்த கிராம அ வலர் 

பிாி  
14 D - பிேலகும் ர கிராம அ வலர் 

பிாி  
14 E - எத் ங்காெகாட கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : வியன் வ கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு மற் ம்
ெதற்கு எல்ைலகள், மஹெகாட கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், மஹவில 
ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 
கரந்ெதனிய பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக : கரந்ெதனிய மற் ம் பலபிட் ய பிரேதச சைப
எல்ைலகள்          

ேமற்ேக : பலபிட் ய பிரேதச சைப எல்ைல, ெகாலனிய, 
கல் வ, ேகானகல ர மற் ம் சூாியகம கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 12                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ரந்ெதாட் வில     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக :        க த் ைற மாவட்ட  எல்ைல 13 - ரந்ெதாட் வில கிராம அ வலர்

பிாி  
13 A -  ெமாரெகாட  கிராம அ வலர் 

பிாி  
13 B -  மாலவல கிராம அ வலர் பிாி  
40 A -  ெகாட் வெபந்தேஹன  கிராம 

அ வலர் பிாி  
40 D - இஹல மாலாவல கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : க த் ைற மாவட்ட  எல்ைல 

ெதற்ேக : மஹ ஊரகஹ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல, குடா ஊரகஹ கிராம அ வலர் பிாிவின்  
கிழக்கு, வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், கரந்ெதனிய 
பிரேதச சைப எல்ைல           

ேமற்ேக : கரந்ெதனிய  பிரேதச சைப எல்ைல, மஹவில ேமற்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, மஹவில 
கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள்,  மஹெகாட கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைல 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 13                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மஹ ஊரகஹ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக :        ெகாட் வெபந்தேஹன கிராம அ வலர் பிாிவின்  

ெதற்கு எல்ைல  மற் ம்  க த் ைற மாவட்ட எல்ைல    
40 - மஹ ஊரகஹ கிராம அ வலர்

பிாி  
40 B - ஹிப்பன்வத்த கிராம அ வலர் 

பிாி  
40 C - குடா ஊரகஹ கிராம அ வலர் 

பிாி  
40 E - ெதல்கபலெகாட கிராம 

அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக : எல்பிட் ய பிரேதச சைப எல்ைல   

ெதற்ேக : எல்பிட் ய மற் ம் கரந்ெதனிய பிரேதச சைப
எல்ைலகள்    

ேமற்ேக : கரந்ெதனிய பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் இஹல
மஹெவல கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைல      
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உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச்  சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

 ைமத்திாிபால சிறிேசன,
 சனாதிபதி. 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 

அட்டவைண 
 

இல. 07 - கா  மாவட்டம் 
இல. 09 - எல்பிட் ய பிரேதச சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 17 
   எண்ணிக்ைக - 17      எண்ணிக்ைக - 00   
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : அவித்தாவ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக :        க த் ைற மாவட்ட எல்ைல          29 A - அவித்தாவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
29 B - ஓபாத கிராம அ வலர் பிாி  
29 C - ெகா வா ல்ல வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
29 D - ெகா வா ல்ல ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : பஹல ஓமன்த மற் ம் தீகல நாகஹெதன்ன கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்                       

ெதற்ேக : ெகா வா ல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல      

ேமற்ேக : ெபந்ேதாட்ைட பிரேதச சைப  எல்ைல           

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஓமத்த     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக :        க த் ைற மாவட்ட எல்ைல          28 - பஹல ஓமத்த கிராம அ வலர்

பிாி  
28 A - இஹல ஓமத்த  கிராம அ வலர் 

பிாி  
28 B -  திகல நாகஹெதற்குன கிராம 

அ வலர் பிாி  
28 C  - ஓமத்த கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ெமட் வி ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
ெதலெபான கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள், ஹிம் ட் ெகாட கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, திக்ேஹன மற் ம் சித்தர 
ெகாட கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்    

ெதற்ேக : ெகட்ெடன்ெதால உேடாவிட்ட, ஜாகல்ெலன, 
எல்பி ய கிழக்கு மற் ம் மத்திய எல்பி ய கிராம 
அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள்                    

ேமற்ேக : ெகா வா ல்ல, ெகா வா ல்ல வடக்கு, ஓபாத 
மற் ம் அவித்தாவ கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெமட் வி ய     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக :        க த் ைற மாவட்ட எல்ைல          30 A - ெமட் வி ய கிராம அ வலர் 

பிாி  
30 C -  ெதல்ெபான கிராம அ வலர் 

பிாி  
31 D - ஹிம் ட் ெகாட கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : நியாகம பிரேதச சைப எல்ைல                       

ெதற்ேக : இந்திபேலெகாட,  திக்ேஹன மற் ம் இஹல ஓமந்த 
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : ஓமத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : அ ெகாட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக :        ஹிம் ட் ெகாட  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல மற் ம் நியாகம பிரேதச சைப  எல்ைல          
30 B - இந்திபேலெகாட கிராம 

அ வலர் பிாி  
31 - அ ெகாட கிராம அ வலர் பிாி  
31 C - திக்ேஹன கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : நியாகம பிரேதச சைப எல்ைல           

ெதற்ேக : நியாகம பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : ேகல்லபத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
சித்தரெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு, கிழக்கு 
எல்ைலகள் மற் ம் இஹல ஓமத்த கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல               

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : தலகஸ்ேப     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக :        இஹல ஓமத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு

எல்ைல  மற் ம்  திக்ேஹன கிராம  அ வலர்  பிாிவின் 
ேமற்கு  எல்ைல                           

31 B -  தலகஸ்ெப கிராம அ வலர் 
பிாி  

31 E - ெகல்லபத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  

31 H - சித்தரெகாட  கிராம அ வலர் 
பிாி  

 31 J - தலகஸ்ேப ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : அ ெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  
மற் ம் நியாகம பிரேதச சைப  எல்ைல           

ெதற்ேக : நியாகம பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் வல்லம்பகல
வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல   

ேமற்ேக : ெகட்டன்ெதால உேடாவிட்ட  கிராம அ வலர் பிாிவின்
ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெகட்டன்ெதால     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக :        திகல நாகஹெதன்ன மற் ம் இஹல ஓமத்த கிராம

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்             
25 C - எல்பிட் ய கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
25 K -  ஜாகல்ெலன கிராம அ வலர் 

பிாி  
31 G - ெகட்டன்ெதால உேடாவிட்ட 

கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : சித்தரெகாட, ெகல்லபத்த மற் ம் தல்கஸ்ேப கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்

ெதற்ேக : தல்கஸ்ேப ேமற்கு மற் ம் வல்லம்பகல வடக்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், எல்பிட் ய 
ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல

ேமற்ேக : எல்பிட் ய ெதற்கு, எல்பிட் ய மத்தி கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு  எல்ைலகள்        
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : எல்பிட் ய     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக :        ெகா வா ல்ல மற் ம் தீகல நாகஹெதன்ன கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

25 - எல்பிட் ய வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

25 B - எல்பிட் ய ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

25 G - எல்பிட் ய மத்திய கிராம  
அ வலர் பிாி  

 

கிழக்ேக : எல்பிட் ய கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு, 
ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு  எல்ைலகள், ஜகல்ெலன  கிராம 
அ வல பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, ெகட்டன்ெதால 
உேடாவிட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : வல்லம்பகல வடக்கு, வல்லம்பகல மற் ம்  

ெபலந்தெகாட கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : பட் வன்ேஹன  கிராம அ வலர்  பிாிவின் கிழக்கு  
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், நவந்தகல மற் ம் 
அட்டெகாெஹாட்ட   கிராம அ வலர்  பிாி களின் 
கிழக்கு எல்ைலகள் பட் வன்ேஹன  கிராம அ வலர்  
பிாிவின் கிழக்கு  மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், நவந்தகல 
மற் ம் அட்டெகாெஹாட்ட கிராம அ வலர்  
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : நவதகல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக :        ெபந்ேதாட்ைட பிரேதச சைப  எல்ைல, ெகா வா ல்ல 
ேமற்கு மற் ம் ெகா வா ல்ல வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்     

25 A -   நவதகல கிராம அ வலர் பிாி  
25 H - அட்டெகாெஹாட்ட கிராம 

அ வலர் பிாி  
29 - ெகா வா ல்ல கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : திகல நாகஹெதன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல,  எல்பிட் ய மத்தி கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல  மற் ம் எல்பிட் ய வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு, ேமற்கு எல்ைலகள்                

ெதற்ேக : பட் வன்ேஹன கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், இஹல கிராம அ வலர் 

பிாிவின் வடக்கு  எல்ைல                                       

ேமற்ேக : கரந்ெதனிய  பிரேதச  சைப  எல்ைல          
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பட் வன்ேஹன     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக :        நவதாகல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
எல்பிட் ய வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல மற் ம் மத்திய எல்பிட் ய  கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு  எல்ைல              

25 D - பட் வன்ேஹன கிராம 
அ வலர் பிாி  

26 A - இகல   கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : மத்திய எல்பிட் ய மற் ம் எல்பிட் ய ெதற்கு  கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், 
ெபெலந்தெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு 
எல்ைல,  இஹல கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்                        

ெதற்ேக : இகல தலாவ கிழக்கு மற் ம் இகல தலாவ கிராம
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : கரந்ெதனிய பிரேதச சைப எல்ைல, நவதகல கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு மற் ம்  கிழக்கு எல்ைலகள்   

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : தலாவ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக :        இஹல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல              26 B - இகல தலாவ கிராம அ வலர் 
பிாி  

26 E -  இகல தலாவ கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

 

கிழக்ேக : இஹல கிழக்கு, குடாகல கதிரன்ெதால மற் ம் 
மஹெவல அபய ர கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : எல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல         

ேமற்ேக : கரந்ெதனிய பிரேதச சைப எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : குடாகல கதிரன்ெதால     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக :        பட் வன்ேஹன மற் ம் எல்பிட் ய ெதற்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்       

25 E - ெபெலந்தெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி  

26 C - குடாகல கதிரன்ெதால கிராம 
அ வலர் பிாி  

26 D - இஹல  கிழக்கு  கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : வல்லம்பகல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல   

ெதற்ேக : பிட் வல வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், மஹெவல அபய ர கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல   

ேமற்ேக : இஹல தலாவ கிழக்கு மற் ம் இஹல கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்   
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 12                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : வல்லம்பகல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக :        எல்பிட் ய ெதற்கு மற் ம் ெகட்டன்ெதால உேடாவிட்ட   
கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், 
தலகஸ்ேப ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்   

27 A - வல்லம்பகல கிராம அ வலர் 
பிாி  

27 E - வல்லம்பகல வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : நியாகம பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக : அம்பன  மற் ம்  பிட் வல ெதற்கு கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், பிட் வல வடக்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : குடாகல கதிரன்ெதால மற் ம் ெபெலந்தெகாட கிராம
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்                       

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 13                  வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பிட் வல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக :        குடாகல கதிரன்ெதால கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு
எல்ைல, வல்லம்பகல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு  எல்ைலகள் 

27 - பிட் வல ேமற்கு கிராம அ வலர்
பிாி  

27 B - மஹெவல அபய ர கிராம 
அ வலர் பிாி  

27 C - பிட் வல வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

27 D - பிட் வல ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : அம்பன மற் ம் அம்பன வடக்கு கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்    

ெதற்ேக : ஏர ல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல

ேமற்ேக : எல்ல தணபத்ேதகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், எல்ல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல மற் ம் இஹல தலாவ கிழக்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல                        

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 14                  வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : எல்ல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக :        இஹல தலாவ  மற் ம் இஹல தலாவ கிழக்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

26 - எல்ல தணபத்ேதகம கிராம 
அ வலர் பிாி  

26 G -  எல்ல கிராம அ வலர் பிாி  கிழக்ேக : மஹெவல அபய ர மற் ம் ஏர ல்ல கிராம அ வலர்
பிாி களின்  ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ெவ விட் ய திவித் ர பிரேதச சைப எல்ைல

ேமற்ேக : ெவ விட் ய திவித் ர மற் ம் கரந்ெதனிய பிரேதச
சைப  எல்ைலகள்                   
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 15                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : அம்பன     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக :        மஹெவல அபய ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல, பிட் வல  ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  
ேமற்கு, ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், பிட் வல 
ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு, கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், வல்லம்பகல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

94 - அம்பன கிராம அ வலர் பிாி
94 E -  ஏர ல்ல கிராம அ வலர் பிாி  
94 L - அம்பன வடக்கு  கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : நியன்கம பிரேதச சைப எல்ைல, திப்ெபாட் வாவ 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு 
எல்ைலகள்         

ெதற்ேக : வத் ரவில, கஹ வ மற் ம் பினகஹன கிராம 
அ வலர்  பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்         

ேமற்ேக : ெவ விட் ய  திவித் ர  பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்
எல்ல தணபத்ேதகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
கிழக்கு எல்ைலகள்      

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 16      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பினிகஹன     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக :        அம்பன வடக்கு  மற் ம் அம்பன கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்            
94 A -  பினிகஹன கிராம அ வலர் 

பிாி  
94 D - கஹ வ கிராம அ வலர் பிாி  
94 K - கஹ வ ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : வத் ரவில மற் ம் ேரக்கடேஹன கிராம அ வலர்
பிாி களின்  ேமற்கு எல்ைலகள்     

ெதற்ேக : ெவ விட் ய திவித் ர பிரேதச சைப  எல்ைல

ேமற்ேக : ெவ விட் ய திவித் ர பிரேதச சைப எல்ைல, ஏர ல்ல 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு  
எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 17                  வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : திப்ெபாட் வாவ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக :        அம்பன கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு, கிழக்கு 

எல்ைலகள்  மற் ம்  நியாகம பிரேதச சைப எல்ைல        
94 C -  வத் வில கிராம அ வலர் 

பிாி  
94 H -  ேரக்கடேஹன கிராம அ வலர் 

பிாி  
94 J - திப்ெபாட் வாவ கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : நியாகம பிரேதச சைப எல்ைல  

ெதற்ேக : ெவ விட் ய திவித் ர பிரேதச சைப  எல்ைல மற் ம்
பினிகஹன கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : கஹ வ ெதற்கு மற் ம் கஹ வ  கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், அம்பன கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு எல்ைல          

 
9-108/101 

 



602A   fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21 

 gFjp  I : njhFjp (I) - ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; FbauR tu;j;jkhdg; gj;;jpupif - mjp tpNr\khdJ - 2015.08.21 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச்  சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

 ைமத்திாிபால சிறிேசன,
 சனாதிபதி. 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 

அட்டவைண 
 

இல. 07 - கா  மாவட்டம் 
இல. 10 - ெந வ பிரேதச சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 10 
   எண்ணிக்ைக - 10      எண்ணிக்ைக - 00   
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெகாஸ்வத்த     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக :        க த் ைற  மாவட்ட எல்ைல மற் ம் ெகாஸ் ல்ல

கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
231 A -  எம்பெலெகதர வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
231C - எம்பெலெகதர ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
232 C - தனவல கிராம அ வலர் பிாி  
232  G - ெகாஸ்வத்த கிராம அ வலர் 

பிாி   

கிழக்ேக : மாவிட்ட ேமற்கு  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், மாவிட்ட கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல                       

ெதற்ேக : மாவனான கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்
ேமற்கு எல்ைலகள்                   

ேமற்ேக : தவலம பிரேதச சைப எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மாவிட்ட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக :        தனவல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல

மற் ம் ெகாஸ் ல்ல  கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு 
எல்ைல 

232 A - மாவிட்ட கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

232 E - மாவிட்ட ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

233 A -  ேமற்கு பட் வங்கல கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ெகாஸ் ல்ல மற் ம் பட் வங்கல கிராம அ வலர்
பிாி களின்  ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக : பஹல மத்ேதகம மற் ம் ெந வ கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்    

ேமற்ேக : ெகாஸ்வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம்
வடக்கு எல்ைலகள், அம்பலெகதர வடக்கு கிராம 
அ வலர்  பிாிவின்  வடக்கு  எல்ைல, தனவல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல          
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பட் வங்கல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக :        க த் ைற மற் ம் இரத்தின ாி மாவட்ட எல்ைலகள்    233 - பட் வங்கல கிராம அ வலர்

பிாி  

233 C - எெஹலபிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி  

233 D - ெகாஸ் ல்ல  கிராம அ வலர்  
பிாி  

233 F - மத்ேதகம கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : இரத்தின ாி மாவட்ட எல்ைல, தபலகம கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு  மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், 
மா ெகட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல   

ெதற்ேக : ஹப்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்
ேமற்கு எல்ைலகள், பனாெகாட கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, இகல மத்ேதகம மற் ம் 
பஹல மத்ேதகம கிராம அ வலர்   பிாி களின்  கிழக்கு  
எல்ைலகள்   

ேமற்ேக : பஹல மத்ேதகம  கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு
எல்ைல, பட் வங்கல ேமற்கு  கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு  மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், மாவிட்ட ேமற்கு 
மற் ம் தனவல கிரலாம அ வலர்  பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மாவனான     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக :        அம்பலெகதர வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு

மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், ெகாஸ்வத்த கிராம 
அ வலர்  பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல                     

231 - மாவனான கிராம அ வலர் பிாி  
231 B - இஹல கிங்கும்ம வ கிராம 

அ வலர் பிாி  
231 D - பஹல கிங்கும்ம வ கிராம 

அ வலர் பிாி  
கிழக்ேக : ெந வ, ெமத்ேதகம, ேலல்வல மற் ம் இஹல ேலல்வல 

கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்      

ெதற்ேக : மாத்தைற மாவட்ட எல்ைல மற் ம் தவலம பிேதச   
சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : தவலம பிரேதச சைப எல்ைல      
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெந வ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக :        மாவிட்ட கிழக்கு மற் ம் பட் வங்கல ேமற்கு கிராம

அ வலர் பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள்     
232  - ெந வ கிராம அ வலர் பிாி  

232 D - ெமதகம கிராம அ வலர் பிாி  

233 B - பஹல மத்ேதகம கிராம 
அ வலர் பிாி  

 

கிழக்ேக : பட் வங்கல மற் ம் மத்ேதகம கிழக்கு கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்            

ெதற்ேக : இகல மத்ேதகம மற் ம் ேலல்வல கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : இஹல கிங்கும்ம வ, பஹல கிங்கும்ம வ மற் ம் 
மாவனான கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேலல்வல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக :        ெமதகம மற் ம் பஹல மத்ேதகம கிராம அ வலர்  
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், மத்ேதகம கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

232 B - ேலல்வல கிராம அ வலர் 
பிாி  

232 F - இஹல ேலல்வல கிராம 
அ வலர் பிாி  

233 E - இஹல மத்ேதகம  கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : மத்ேதகம கிழக்கு மற் ம் பனாெகாட கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : மாத்தைற மாவட்ட எல்ைல 

ேமற்ேக : இஹல கிங்கும்னாவ கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு
எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பனாெகாட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக :        பட் வங்கல, மா ெகட்ட மற் ம் வா கந்ெதனிய 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

234 B -  ஹப்பிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி  

235 - பனாெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி  

235 B -  பன்னி ல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  

 

கிழக்ேக : லங்காகம மற் ம் மீயனவத் ர கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ேதவாேலகம கிழக்கு மற் ம் ேதவாேலகம ேமற்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், மாத்தைற 
மாவட்ட எல்ைல 

ேமற்ேக : இஹல ேலல்வல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல, மத்ேதகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல, மத்ேதகம கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்      

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : லங்காகம     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக :        இரத்தின ாி மாவட்ட எல்ைல   234 -  மா ெகட்ட  கிராம அ வலர் 
பிாி  

234 A - லங்காகம  கிராம அ வலர் 
பிாி  

234 C - வா கந்ெதனிய  கிராம 
அ வலர் பிாி  

234 D - தம்பலகம  கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : இரத்தின ாி  மற் ம் மாத்தைற மாவட்ட எல்ைலகள்

ெதற்ேக : மாத்தைற மாவட்ட எல்ைல மற் ம் ெதல்லவ, 
மியனவத் ர மற் ம் பன்னி ல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், ஹப்பிட் ய  கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம்  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : பட் வன்கல மற் ம் எஹலபிட் ய கிராம அ வலர்
பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள், ெகாஸ் ல்ல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெதல்லவ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக :        லங்காகம  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 235 A - ேதவாேலகம கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

235 C - ேதவாேலகம ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

236 - மீயனவத் ர கிராம அ வலர் 
பிாி  

237- ெதல்லவ கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : மாத்ைற  மாவட்ட எல்ைல   

ெதற்ேக : இஹல மில்லவ மற் ம் மில்லவ ேமற்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள்    

ேமற்ேக : மாத்தைற மாவட்ட எல்ைல, பனாெகாட கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, பன்னி ல்ல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  மற் ம்  கிழக்கு எல்ைலகள்     

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மில்லவ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக :        ெதல்லவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல
மற் ம் மாத்தைற மாவட்ட எல்ைல    

238 - பஹல மில்லவ கிராம அ வலர்
பிாி  

238 A - இஹல மில்லவ கிராம 
அ வலர் பிாி  

238 B - மில்லவ ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : மாத்தைற மாவட்ட எல்ைல 

ெதற்ேக : மாத்தைற மாவட்ட எல்ைல 

ேமற்ேக : மாத்தைற மாவட்ட எல்ைல மற் ம் ேதவாேலகம
கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல              

9-108/102 

____________________ 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச்  சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 
 ைமத்திாிபால சிறிேசன,
 சனாதிபதி. 
 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 
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அட்டவைண 
 

இல. 07 - கா  மாவட்டம் 
இல. 11 - தவலம பிரேதச சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 10 
   எண்ணிக்ைக - 10      எண்ணிக்ைக - 00   
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : எலஇஹல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக :        க த் ைற மாவட்ட எல்ைல           230 B -  எல இஹல கிராம அ வலர்  

பிாி   
230 C - கும் ேரெகாட கிராம அ வலர்  

பிாி   
230 E - எல இஹல வடக்கு கிராம 

அ வலர்  பிாி   

கிழக்ேக : ெந வ பிரேதச சைப எல்ைல                 

ெதற்ேக : ஹபரகட கிழக்கு, ஹபரகட ேமற்கு மற் ம் 
குடாகல்ெபால கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள்                                                 

ேமற்ேக : க த் ைற மாவட்ட எல்ைல          
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஹபரகட ேமற்கு     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக :        எல இஹல  மற் ம் கும் ேரெகாட கிராம அ வலர்

பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள் 
230 A - ஹபரகட ேமற்கு கிராம 

அ வலர்  பிாி   
230 D - குடகல்ெபால கிராம அ வலர்  

பிாி   
 
 

கிழக்ேக : ஹபரகட கிழக்கு  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல, தவலம வடக்கு, பட்டேஹன கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு  மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்   

ெதற்ேக : பட்டேஹன கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு  மற் ம்
ேமற்கு எல்ைலகள், ஹினி ம வடக்கு மற் ம் ஹினி ம 
ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : க த் ைற மாவட்ட எல்ைல   
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : தவலம     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக :        கும் ேரெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல

மற் ம் ெந வ பிரேதச சைப எல்ைல   
227 - தவலம வடக்கு கிராம அ வலர்  

பிாி   
227 A - பட்டேஹன கிராம அ வலர்   

பிாி  
227 B - தவலம ெதற்கு கிராம அ வலர்  

பிாி   
230 - ஹபரகட கிழக்கு கிராம அ வலர்  

பிாி  

கிழக்ேக : ெந வ பிரேதச சைப எல்ைல, தவலம க்கலான 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு 
எல்ைலகள்                 

ெதற்ேக : மல்கல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
மற் ம் ஹினி ம வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு, கிழக்கு  எல்ைல 

ேமற்ேக : ஹினி ம வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல, குடாகல்ெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல, ஹபரகட ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு, கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஹினி ம     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக :        குடகல்ெபால மற் ம் பட்டேஹன கிராம அ வலர்

பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள் 
226 - ஹினி ம வடக்கு கிராம 

அ வலர்  பிாி   
226 A - ஹினி ம ெதற்கு கிராம 

அ வலர்  பிாி   
226 B - ஹினி ம ேமற்கு கிராம 

அ வலர்  பிாி   

கிழக்ேக : தவலம ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு, ெதற்கு 
எல்ைலகள் மற் ம் மல்கல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின்  
ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : மல்ஹதாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு, கிழக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : நியாகம பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் க த் ைற  
மாவட்ட எல்ைல               

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பனங்கல  ேமற்கு     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக :        ஹினி ம ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல மற் ம் ஹினி ம ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  ேமற்கு, ெதற்கு எல்ைலகள்                 

224 - எப்பல  கிராம அ வலர்  பிாி
225 A - பனங்கல ேமற்கு கிராம 

அ வலர்  பிாி   
226 C - மல்ஹதாவ  கிராம அ வலர்  

பிாி   
கிழக்ேக : மல்கல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல, 

பனங்கல  வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு  
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், பனங்கல கிழக்கு, 
ேகாரேலகம மற் ம் கல்லந்தல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : நாெகாட  பிரேதச  சைப எல்ைல

ேமற்ேக : நாெகாட மற் ம் நியாகம பிரேதச சைப எல்ைலகள்          
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : தலங்கல்ல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக :        தவலம ெதற்கு மற் ம் தவலம க்கலான கிராம

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், 
ஹல்விட் கல கு ேயற்றம் 01 கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல, ஹல்விட் கல கு ேயற்றம் 02 
கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

228 - மல்கல்ல  கிராம அ வலர்  பிாி
228 A - தலங்கல்ல  கிராம அ வலர்  

பிாி   
228 F - தலங்கல்ல கிழக்கு கிராம 

அ வலர்  பிாி   
228 G -  தலங்கல்ல ேமற்கு கிராம 

அ வலர்  பிாி  
 

கிழக்ேக : தாம்மல கு ேயற்றம் மற் ம் தாம்மல கிராம அ வலர்
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், ஓபாத்த வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல   

ெதற்ேக : ஓபாத்த ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல, ேகாரேலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல, பனங்கல கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு மற் ம்  வடக்கு  எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : பனங்கல வடக்கு, மல்ஹதாவ, ஹினி ம வடக்கு  கிராம 
அ வலர்  பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்            
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஹல்விட் கல கு ேயற்றம்     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக :        தவலம வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு, 
கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம் ஹபரகட கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, ெந வ பிரேதச 
சைப எல்ைல  

227C - தவலம க்கலான கிராம 
அ வலர்  பிாி   

228 B - ஹல்விட் கல கு ேயற்றம் 1 
கிராம அ வலர்  பிாி   

228 C - தாம்மல கிராம அ வலர்  
பிாி  

228 D - ஹல்விட் கல கு ேயற்றம் 2 
கிராம அ வலர்  பிாி   

228 E - தாம்மல கு ேயற்றம் கிராம 
அ வலர்  பிாி  

கிழக்ேக : மாத்தைற மாவட்ட எல்ைல 

ெதற்ேக : ஓபாத்த வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல, தலங்கல்ல கிழக்கு கிராம அ வலர்  பிாிவின் 
கிழக்கு  மற் ம்  வடக்கு  எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : மல்கல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு, கிழக்கு 
எல்ைலகள் மற் ம் தவலம ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல                           

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஓபாத்த     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக :        தலங்கல்ல, தலங்கல்ல கிழக்கு மற் ம் தாம்மல கிராம 
அ வலர்  பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்   

229 - ஓபாத்த கிழக்கு கிராம அ வலர்  
பிாி   

229 C - ஓபாத்த ேமற்கு கிராம 
அ வலர்  பிாி   

229 D -  ஓபாத்த வடக்கு கிராம 
அ வலர்  பிாி   

229 E -  ஓபாத்த ெதற்கு கிராம 
அ வலர்  பிாி   

கிழக்ேக : மாத்தைற மாவட்ட எல்ைல 

ெதற்ேக :  ரபான வடக்கு கிராம அ வலர்  பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல, ரபான ேமற்கு கிராம அ வலர்  பிாிவின் 
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், நாெகாட பிரேதச 
சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : கல்லந்தல மற் ம் ேகாரேலகம  கிராம அ வலர்  
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பனங்கல கிழக்கு     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக :        மல்ஹதாவ மற் ம் மல்கல்ல கிராம அ வலர்
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்            

224 A - ேகாேலகம கிராம அ வலர்  
பிாி  

225 - பனங்கல கிழக்கு கிராம அ வலர்  
பிாி   

225 B - கல்லந்தல கிராம  அ லவர்  
பிாி   

225 C - பனங்கல வடக்கு கிராம 
அ வலர்  பிாி   

கிழக்ேக : தலங்கல்ல ேமற்கு, தலங்கல்ல, ஓப்பாத்த ேமற்கு மற் ம் 
ஓப்பாத்த ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு, 
ெதற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : நாெகாட பிரேதச சைப எல்ைல  

ேமற்ேக : நாெகாட பிரேதச சைப எல்ைல, எப்பல மற் ம் 
பனங்கல ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ரபான     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக :        ஓபாத்த ெதற்கு மற் ம் ஓபாத்த கிழக்கு கிராம அ வலர்  

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்         

229 A - ரபான கிழக்கு கிராம 
அ வலர்  பிாி   

229 B - ரபான ேமற்கு கிராம 
அ வலர்  பிாி   

229 F - ரபான வடக்கு கிராம 
அ வலர்  பிாி   

229 G - ரபான ெதற்கு கிராம 
அ வலர்  பிாி   

கிழக்ேக : மாத்தைற  மாவட்ட எல்ைல               

ெதற்ேக : மாத்தைற  மாவட்ட எல்ைல    

ேமற்ேக : நாெகாட பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ஓபாத்த ெதற்கு 

கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
9-108/103 

 

_____________________ 

 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச்  சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 

ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 

சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 

குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 

சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  

 

 ைமத்திாிபால சிறிேசன,

 சனாதிபதி. 

 
 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 
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அட்டவைண 

 
இல. 07 - கா  மாவட்டம்   
இல. 12 - நாெகாட பிரேதச சைப 

 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 15 
   எண்ணிக்ைக - 15      எண்ணிக்ைக - 00   

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்       : மலா ர                                                ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : நியாகம பிரேதச சைப எல்ைல 214 - அ த் தானாயம்ெகாட இஹல  
கிராம அ வலர் பிாி  

214 A - மலா ர கிராம அ வலர் 
பிாி  

214 B - ெகடெகாட ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

214 C - அ த் தானாயம்ெகாட  
இஹல ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி      

214 D - மாரகந்த கிராம அ வலர் 
பிாி  

214 E - ெகடெகாட வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : தவலம பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் உ கம  
வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  உ கம ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
பரண தானாயம்ெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், மத்திய பரண 
தானாயம்ெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு  
எல்ைல      

ேமற்ேக : அ த் தானாயம்ெகாட பஹல மற் ம் அ த்
தானாயம்ெகாட பஹல ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம் தல்கஸ்வல  
கிராம  அ வலர் பிாி களின்  கிழக்கு  மற் ம்   வடக்கு   
எல்ைலகள்   

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்       : மாபலகம                                              ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : நியாகம பிரேதச சைப  எல்ைல  மற் ம் மாரகந்த   
கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல    

215 - அ த் தானாயம்ெகாட பஹல
கிராம அ வலர் பிாி  

215 A - மாபலகம  கிராம அ வலர் 
பிாி  

215 B - அ த் தானாயம்ெகாட   
பஹல ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  

215 C - தல்கஸ்வல  கிராம அ வலர் 
பிாி  

        

கிழக்ேக : மாரகந்த, மலா ர, அ த் தானாயம்ெகாட இஹல  
ெதற்கு மற் ம் அ த்  தானாயம்ெகாட இஹல கிராம  
அ வலர் பிாி களின்  ேமற்கு   எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  மத்திய பரண தானாயம்ெகாட மற் ம் பரண
தானாயம்ெகாட பஹல கிராம அ வலர் பிாி களின்  
வடக்கு  எல்ைலகள்,   ேகானலெகாட  கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு  மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : நியாகம பிரேதச சைப  எல்ைல   
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03        வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்       : பரண தானாயம்ெகாட                                        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : மாபலகம, அ த் தானாயம்ெகாட பஹல அ த் 
தானாயம்ெகாட இஹல கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ெதற்கு எல்ைலகள் 

213 - பரண தானாயம்ெகாட கிராம
அ வலர் பிாி  

213 A - பரண தானாயம்ெகாட பஹல  
கிராம அ வலர் பிாி  

213 B - பரண மத்திய தானாயம்ெகாட  
கிராம அ வலர் பிாி  

     

கிழக்ேக : ெகடெகாட ெதற்கு, உ கம ேமற்கு மற் ம்   உக்ஓவிட்ட 
வடக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்   

ெதற்ேக :  ேகானெதனிய, கு பனாெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : நாெகாட இஹல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு   
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், ேகானலெகாட கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்       : கம்ெமத்ேதெகாட                                   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : நியாகம பிரேதச சைப  எல்ைல மற் ம் மாபலகம கிராம
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல    

217 - ேகானலெகாட கிராம அ வலர்
பிாி  

217 A - கம்ெமத்ேதெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி  

217 B - ேகானலெகாட கிழக்கு  கிராம 
அ வலர் பிாி  

 217 C - கம்ெமத்ேதெகாட ெதற்கு  
கிராம அ வலர் பிாி       

கிழக்ேக : பரண தானாயம்ெகாட, நாெகாட இஹல மற் ம் 
நாெகாட கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :  உடெவ விட் ய  மற் ம்  உடெவ விட் தலாவ
கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்   

ேமற்ேக : நியாகம பிரேதச சைப எல்ைல   

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்       : நாெகாட                                     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : ேகானலெகாட கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு
எல்ைல, பரண தானாயம்ெகாட பஹல கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  ேமற்கு மற் ம்  ெதற்கு எல்ைலகள்   

216 - நாெகாட  கிராம அ வலர் 
பிாி  

216 A - நாெகாட இஹல கிராம 
அ வலர் பிாி  

216 B  - கு பனாவ  கிராம அ வலர் 
பிாி  

               

கிழக்ேக : ேகானெதனிய, ேகானெதனிய ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்           

ெதற்ேக :  உடலமத்த கிழக்கு, உடலமத்த வடக்கு மற் ம்   
ெகப்பி யாெகாட ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின்  
வடக்கு  எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : உடெவ விட் ய, கம்ெமத்ேதெகாட ெதற்கு மற் ம் 
கம்ெமத்ேதெகாட கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்       : உ கம                                      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : பரண தானாயம்ெகாட,  ெகடெகாட ெதற்கு  மற் ம்   
உ கம வடக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

218 - உ கம ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  

218 B - உ கம கிராம அ வலர் 
பிாி  

218 C - உக்ஓவிட்ட  வடக்கு  கிராம 
அ வலர் பிாி  

218 D  - உக்ஓவிட்ட கிராம அ வலர் 
பிாி  

      

கிழக்ேக : ேஹாமெதால மற் ம் உ கம கிழக்கு கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  உ கம ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்
ேமற்கு எல்ைலகள், உ கம மத்தி மற் ம் ஹங்கரன்வல 
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ேகானெதனிய ெதற்கு மற் ம் ேகானெதனிய கிராம
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், மத்திய பரண 
தானாயம்ெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்  
கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்       : ேஹாமெதால                                     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : தவலம பிரேதச  சைப எல்ைல 219 - உ கம கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  

219 A - ேஹாமெதால கிராம 
அ வலர் பிாி  

219 C - உ கம வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

 

கிழக்ேக : தவலம பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் மாத்தைற மாவட்ட
எல்ைல     

ெதற்ேக :  மாத்தைற மாவட்ட எல்ைல மற் ம் யக்கல ல்ல பிரேதச
சைப  எல்ைல 

ேமற்ேக : அ த்வத்த, மத்திய உ கம, உ கம ெதற்கு,    உ கம, 
உ கம ேமற்கு, ெகடெகாட ெதற்கு  கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம் ெகடெகாட 
வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்       : அ த்வத்த                                    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : உக்ஓவிட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்
கிழக்கு எல்ைலகள், உ கம கிராம அ வலர்    பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல           

218 A - உ கம ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

219 B - உ கம மத்திய கிராம 
அ வலர் பிாி  

219 D  - அ த்வத்த  கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : உ கம கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  யக்கல ல்ல பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : ஹங்கரன்வல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்       : ேகானெதனிய                                    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : கு பனாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
பரண தானாயம்ெகாட பஹல, மத்திய பரண தானாயம் 
ெகாட கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்       

210 A - ேகானெதனிய கிராம 
அ வலர் பிாி  

210 D - ஹங்கரன்வல கிராம 
அ வலர் பிாி  

210 E - ேகானெதனிய ெதற்கு  கிராம 
அ வலர் பிாி  

      

கிழக்ேக : உக்ஓவிட்ட வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல, உக்ஓவிட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், மத்திய உ கம மற் ம் 
அ த்வத்த கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  யக்கல ல்ல பிரேதச சைப எல்ைல    

ேமற்ேக : பத்ேதகம பிரேதச சைப எல்ைல, யட்டலமத்த  மற் ம் 
யட்டலமத்த கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள்,  உடலமத்த ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், உடலமத்த மற் ம் 
கு பனாவ கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள்  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்       : உடலமத்த                                      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : கு பனாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல       210 - உடலமத்த வடக்கு  கிராம 
அ வலர் பிாி  

210 B  - உடலமத்த ெதற்கு  கிராம 
அ வலர் பிாி  

210 C  -  உடலமத்த கிழக்கு  கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ேகானெதனிய ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல  

ெதற்ேக :  ஹங்கரன்வல மற் ம் யட்டலமத்த கிழக்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்   

ேமற்ேக : ெகப்ெப யாெகாட ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்
கிழக்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்       : ெகப்பிட் யாெகாட                       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : நாெகாட மற் ம் கு பனாவ கிராம அ வலர்
பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள் 

212  -  ெகப்பிட் யாெகாட ெதற்கு 
கிராம அ வலர் பிாி  

212 A  -   ெகப்பி யாெகாட வடக்கு  
கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : உடலமத்த வடக்கு  மற் ம்  உடலமத்த ெதற்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்         

ெதற்ேக :  யட்டலமத்த கிழக்கு, யட்டலமத்த மற் ம் தபனாகம 
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : உ ெவ விட் தலாவ ேமற்கு மற் ம் உ ெவ
விட் ய கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 12      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்       : உடெவ விட் ய                      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : நியாகம பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் கம்ெமத்ேதெகாட 
ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

194 - உடெவ விட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி  

194 A  -  உடெவ விட் ய தலாவ  
கிராம அ வலர் பிாி  

194 B  -   உடெவ விட் ய தலாவ 
ேமற்கு  கிராம அ வலர் பிாி  

194 C   -   உடெவ விட் ய தலாவ 
கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : நாெகாட, ெகப்பிட் யாெகாட ெதற்கு மற் ம்   
ெகப்பி யாெகாட வடக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ேமற்கு எல்ைலகள்         

ெதற்ேக :  தபனாகம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : ெவ விட் ய திவித் ர பிரேதச சைப எல்ைல   

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 13      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்       : உனன்விட் ய                       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : உடெவ விட் ய தலாவ ேமற்கு  கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல மற் ம் ெகப்பிட் யாெகாட 
வடக்கு  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல    

211 - உனன்விட் ய  கிராம 
அ வலர் பிாி  

211 A  -  தபனாகம  கிராம 
அ வலர் பிாி  

211 B  -   உனன்விட் ய  கிழக்கு 
கிராம அ வலர் பிாி  

222 C  -   ஊரல பஹல  கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : யடலமத்த மற் ம்  மத்திய ஊரல   கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்         

ெதற்ேக :  ஊரல வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல  
மற் ம் பத்ேதகம பிரேதச சைப  எல்ைல            

ேமற்ேக : பத்ேதகம  மற் ம்   ெவ விட் ய திவித் ர பிரேதச சைப  
எல்ைலகள்    

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 14      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்       : ஊரல                       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : உனன்விட் ய  கிழக்கு,  ஊரல பஹல மற் ம்   
யட்டலமத்த ேமற்கு  கிராம அ வலர்  பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

222 -  ஊரல வடக்கு  கிராம அ வலர் 
பிாி  

222 A - ஊரல ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

222 B - ஊரல மத்திய கிராம 
அ வலர் பிாி  

222 D - ஊரல கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி    

கிழக்ேக : யடலமத்த ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், பத்ேதகம பிரேதச சைப 
எல்ைல   

ெதற்ேக :  பத்ேதகம பிரேதச சைப  எல்ைல    

ேமற்ேக : பத்ேதகம பிரேதச சைப  எல்ைல    
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 15      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்       : யட்டலமத்த                     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெகப்பிட் யாெகாட வடக்கு, ெகப்பிட் யெகாட  ெதற்கு 

மற் ம்  உடலமத்த ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ெதற்கு எல்ைலகள் 

209 -  யட்டலமத்த கிராம அ வலர்
பிாி  

209 A - யட்டலமத்த  கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

209 B - யட்டலமத்த ேமற்கு கிராம 
அ வலர்  பிாி  

 

கிழக்ேக : ஹங்கரன்வல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல

ெதற்ேக :  பத்ேதகம பிரேதச சைப எல்ைல, ஊரல கிழக்கு மற் ம் 
ஊரல  மத்தி கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ஊரல பஹல மற் ம்  பனாகம கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்          

9-108/104 
___________________ 

 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச்  சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

 ைமத்திாிபால சிறிேசன,
 சனாதிபதி. 
 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 

அட்டவைண 
 

இல. 07 - கா  மாவட்டம்   
இல. 13 - நியாகம பிரேதச சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 10 
   எண்ணிக்ைக - 10      எண்ணிக்ைக - 00   
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஹத்தக்க     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : க த் ைற மாவட்ட எல்ைல          30 B - பிட் கல வடக்கு கிராம 

அ வலர்  பிாி  
33   -  ஹத்தக்க   கிராம அ வலர்  

பிாி  
33 E - உஹன்ஓவிட்ட கிராம 

அ வலர்  பிாி  

கிழக்ேக : க த் ைற மாவட்ட எல்ைல                     

ெதற்ேக :  ெபார ேஹன,க ஆரச்சிெகாட  மற் ம் பிட் கல            
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு  எல்ைல            

ேமற்ேக : எல்பிட் ய பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் க த் ைற
மாவட்ட  எல்ைல           
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பிட் கல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : பிட் கல வடக்கு மற் ம் ஹத்தக்க கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்           
30 - பிட் கல  கிராம அ வலர் பிாி
30 D- கரவ்வ கிராம அ வலர் பிாி  
30 E - க ஆரச்சிெகாட கிராம 

அ வலர் பிாி  
33 B - ெபார ேஹன கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : க த் ைற மாவட்ட  எல்ைல         

ெதற்ேக :  பங்க கந்த மற் ம் ெகாடா ன வடக்கு கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், எல்பிட் ய பிரேதச சைப 
எல்ைல 

ேமற்ேக : எல்பிட் ய  பிரேதச சைப  எல்ைல
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெகாடா ன     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெபார ேஹன கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல    33 A - ெகாடா ன ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
33 C -  ெகாடா ன வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
33 D -   பங்க கந்த கிராம அ வலர் 

பிாி   

கிழக்ேக : க த் ைற மாவட்ட  எல்ைல                                

ெதற்ேக :  யனகம கந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்
ேமற்கு எல்ைலகள், பம்பறான மற் ம் மத்தக்க கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : மார்த் பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைல
மற் ம் எல்பிட் ய பிரேதச சைப எல்ைல            

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பம்பரவான     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : பங்க கந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல

மற் ம் க த் ைற மாவட்ட  எல்ைல                        
34 A -  பம்பரவான கிராம அ வலர் 

பிாி   
34A/1 - யனகமகந்த கிராம 

அ வலர் பிாி   
34A/2 -  உஸ்பிம் ஜனபதய  கிராம 

அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக : தவலம பிரேதச சைப  எல்ைல           

ெதற்ேக :  நாெகாட பிரேதச சைப  எல்ைல           

ேமற்ேக : ேபாத்திவல கிழக்கு,  மத்தக்க   மற் ம் ெகாடா ன 
ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்      

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெவய்ேஹன     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : எல்பிட் ய பிரேதச சைப  எல்ைல   32 - ெவய்ேஹன கிராம அ வலர் 

பிாி   
32 A - மார்த் பிட் ய கிராம 

அ வலர் பிாி  
32 B - கிம் லாவல  கிராம அ வலர் 

பிாி   
 
  

கிழக்ேக : ெகாட ன  வடக்கு  மற் ம் ெகாட ன ெதற்கு  கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், மத்தக்க கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், 
ேபாத்திவல ேமற்கு  கிராம அ வலர்  பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல                    

ெதற்ேக :  ேவெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
மற் ம் ெபாரவகம  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு  
எல்ைல             

ேமற்ேக : அமரகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
மற் ம் எல்பிட் ய பிரேதச சைப எல்ைல    
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : நாரங்ஓவிட்ட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : எல்பிட் ய பிரேதச சைப  எல்ைல    31 B -  நாரங்ஓவிட்ட  கிராம 
அ வலர் பிாி   

31B/2  -  அமரகம கிராம அ வலர் 
பிாி   

35 - ெபாரவகம கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ஒ பகுதி (ெபற ய 

க்குலான வனப்பகுதிையச் ேசர்ந்த 
ெஹாறன்கல்ல ெகல்லபத்த 

தியின் ேமற்கு எல்ைல) 

கிழக்ேக : ெவய்ேஹன மற் ம் கிம் லாவல கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், ெபற ய க்குலான 
வனப் பகுதி 

ெதற்ேக :  ெகல்லபன தி மற் ம் எல்பிட் ய பிரேதச சைப எல்ைல  

ேமற்ேக : எல்பிட் ய பிரேதச சைப  எல்ைல    

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெபாரவகம     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : அமரகம மற் ம்  கிம் லாவல கிராம அ வலர்
பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள் 

35 - ெபாரவகம கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  ஒ  பகுதி (ெபாரவகம 
ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவிற்கு 
வடக்ேக  அைமந்த ெஹாறன்கல்ல 
ெகல்லபத்த  தியின் கிழக்குப் 
பகுதி) 

35 B - ெபாரவகம ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

35 C - ேவெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி   

கிழக்ேக : ேபாத்திவல ேமற்கு மற் ம் மாறக்ெகாட கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  மானம்பிட்ட மற் ம் வத்தேஹன கிராம அ வலர்
பிாி களின்  வடக்கு  எல்ைலகள், எல்பிட் ய பிரேதச 
சைப  எல்ைல         

ேமற்ேக : எல்பிட் ய பிரேதச சைப  எல்ைல, ெகல்லபன  தி, 
நாரங்ஓவிட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
மற் ம் ெபற ய க்குலான வனப்பகுதியின் கிழக்கு 
எல்ைல        

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேபாத்திவல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : ெவயிேஹன கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,  
மார்த் பிட் ய,  ெகாடா ன  ெதற்கு மற் ம் யனகம 
கந்த  கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  

34   -  மத்தக்க கிராம அ வலர்  பிாி
34 B -  ேபாத்திவல ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
34 C - ேபாத்திவல கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
35 A -  மாரக்ெகாட கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : பம்பரவான  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
மற் ம் நாெகாட பிரேதச சைப எல்ைல                             

ெதற்ேக :  நாெகாட பிரேதச சைப எல்ைல   மற் ம்  மானம்பிற்ற   
கிராம அ வலர்   பிாிவின் வடக்கு  எல்ைல   

ேமற்ேக : ேவெகாட, கிம் லாவல மற் ம் ெவயிேஹன கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்              
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : நியாகம     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ேவெகாட மற் ம் மாரக்ெகாட கிராம  அ வலர்

பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள்      
37 A -  வத்தேஹன கிராம அ வலர் 

பிாி   
37A/2 -  மானம்பிட்ட கிராம அ வலர் 

பிாி   
38 -  நியாகம கிராம அ வலர் பிாி   
38 A - நியாகம ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
38 B - நியாகம ெதற்கு கிராம 

அ வலர்  பிாி  

கிழக்ேக : நாெகாட   பிரேதச   சைப  எல்ைல                           

ெதற்ேக :  நாெகாட பிரேதச சைப எல்ைல, ெஹாரங்கல்ல கிழக்கு 
(அக்குலவில) கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு  எல்ைலகள்                      

ேமற்ேக : ெபால்ெபலெகட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், எல்பிட் ய பிரேதச சைப  
எல்ைல, ெபாரவகம ெதற்கு  கிராம அ வலர் பிாிவின்  
ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்       

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெஹாரன்கல்ல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : வத்தேஹன கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல       37 - ெஹாரன்கல்ல  தலாவ கிராம 

அ வலர் பிாி   
37 B - ெபால்ெபலெகட் ய கிராம 

அ வலர் பிாி  
37/2 - ெஹாரன்கல்ல கிழக்கு 

(அகுலவில) கிராம அ வலர் பிாி   
37/3 - ெஹாரன்கல்ல ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக : நியாகம ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  மற் ம்
ெதற்கு எல்ைலகள், நியாகம ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல மற் ம் நாெகாட    பிரேதச சைப 
எல்ைல                 

ெதற்ேக :  நாெகாட மற் ம்  ெவ விட் ய  திவித் ர  பிரேதச சைப
எல்ைலகள்        

ேமற்ேக : ெவ விட் ய  திவித் ர   மற் ம்  எல்பிட் ய பிரேதச
சைப எல்ைலகள்            

9-108/105 
_____________________ 

 

 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச்  சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

 ைமத்திாிபால சிறிேசன,
 சனாதிபதி. 
 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 
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அட்டவைண 
 

இல. 07 - கா  மாவட்டம்   
இல. 14 - பத்ேதகம பிரேதச சைப 
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 19 
   எண்ணிக்ைக - 19      எண்ணிக்ைக - 00   
  
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஹல்பாெதாட்ட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெவ விட் ய திவித் ர பிரேதச சைப  எல்ைல        199 - ஹல்பாெதாட்ட கிராம 

அ வலர் பிாி  
199 A - ஹல்பாெதாட்ட மத்திய கிராம 

அ வலர் பிாி  
199 B - வ லகல கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : பத்ேதகம நகரம், ெகாதட் வ மற் ம் கேனகம வடக்கு 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு மற் ம் வடக்கு 
எல்ைலகள்                        

ெதற்ேக :  படெகட் ய மற் ம் ேவெவல்ெதனிய கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்                         

ேமற்ேக : அம்பலாங்ெகாைட பிரேதச சைப  எல்ைல
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பத்ேதகம நகரம்     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ஹல்பாெதாட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல

மற் ம் ெவ விட் ய திவித் ர பிரேதச சைப எல்ைல    
184 B - பத்ேதகம நகர் கிராம 

அ வலர் பிாி  
198 - கேனகம வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
198 B - ெகாதட் வ கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : பத்ேதகம வடக்குகிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல, பத்ேதகம ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்       

ெதற்ேக :  கேனகம ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு  
எல்ைல         

ேமற்ேக : மாஜுவான, படெகட் ய மற் ம் மத்திய ஹல்பாெதாட்ட 
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்             

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : நயாபா ல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெவ விட் ய திவித் ர பிரேதச சைப எல்ைல        184 - பத்ேதகம வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
184 A -  நயாபா ல கிராம அ வலர் 

பிாி  
184 C - ெகாட்டெகாட கிராம 

அ வலர் பிாி  
186 - பத்ேதகம கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
186 B - யஹல வ கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : ெஹம்ேம ய மற் ம் எல்லகந்த வத் ராவ கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு  எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ெவய்ேஹன மற் ம் மஹ்ேஹன்ெகாட கிராம அ வலர்
பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள்   

ேமற்ேக : மஹ்ேஹன்ெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு  
எல்ைல,  பத்ேதகம ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு  எல்ைல மற் ம் பத்ேதகம  நகரம்  கிராம 
அ வலர்  பிாிவின் கிழக்கு   எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெஹம்ேம ய       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : ெவ விட் ய திவித் ர பிரேதச சைப எல்ைல   186 C - எல்லகந்த வ ராவ  கிராம 
அ வலர் பிாி  

188 - ெஹம்ேம ய கிராம அ வலர் 
பிாி  

188 A - மஹலபிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ெவ விட் ய திவித் ர மற் ம் நாெகாட பிரேதச சைப
எல்ைலகள்    

ெதற்ேக :  ெபால்கஹவில, இந் பத்வில மற் ம் ெவய்ேஹன 
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : பத்ேதகம கிழக்கு மற் ம் ெகாட்டெகாட கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பஹல ேலல்வல       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : மஹலபிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல
மற் ம் நாெகாட பிரேதச சைப எல்ைல            

191 - பஹல ேலல்வல கிராம 
அ வலர் பிாி  

191 A - ெகாக்காவல கிராம அ வலர் 
பிாி  

191 B - ெபால்கஹவில கிராம 
அ வலர் பிாி  

191 D - கிாிந்தலேஹன கிராம 
அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக : கும்பலமலேஹன, இஹல ேலல்வல மற் ம் பன்வில 
கிராம அ வலர்  பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்         

ெதற்ேக :  ெதய்யந்தர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
மற் ம் ெமதகீம்பிய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல    

ேமற்ேக : பஹல கீம்பிய, வரக்கபிட் கந்த, பிலெகாட,  
இந் பத்வில மற் ம் எல்லகந்த வத் ராவ கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெவய்ேஹன     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : பத்ேதகம  கிழக்கு  மற் ம்   எல்லகந்த  வத் ராவ கிராம  
அ வலர்  பிாி களின்  ெதற்கு  எல்ைலகள்                        

186 A - இந் பத்தவில கிராம 
அ வலர் பிாி  

186 D  - ெவய்ேஹன கிராம அ வலர் 
பிாி  

187 A - பிலெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி  

187 C - திலக்கஉதாகம கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ெபால்கஹவில,  பஹல ேலல்வல மற் ம் ெகாகாவல 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், 
கிாிந்தலேஹன கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :  வரக்காபிட் கந்த  மற் ம்   காசிெதனிய கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்                                             

ேமற்ேக : கீம்பிஎல  மற் ம் கேனகம கிழக்கு கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், ெபார கட கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், 
மஹேஹன்ெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பத்ேதகம ெதற்கு     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : பத்ேதகம நகரம்,  பத்ேதகம வடக்கு,  யஹல வ மற் ம் 

பத்ேதகம கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

187 - ெபார கட கிராம அ வலர் 
பிாி   

187 B - மஹேஹன்ெகாட  கிராம 
அ வலர் பிாி  

198 A -  பத்ேதகம ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக : ெவய்ேஹன , பிலெகாட மற் ம்  திலக்க உதாகம  கிராம 
அ வலர் பிாி களின்  ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  கேனகம கிழக்கு,  ஸந்தரவல மற் ம் கேனகம ெதற்கு 
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்       

ேமற்ேக : கேனகம வடக்கு  மற் ம்  ெகாதட் வ கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு  எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கேனகம     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கேனகம வடக்கு மற் ம் பத்ேதகம ெதற்கு கிராம

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், ெபார கட  
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் ேமற்கு   
எல்ைலகள்             

220 - கேனகம ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

220 A - கேனகம கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

220 B - ஸந்தரவல  கிராம அ வலர் 
பிாி  

220 C - கேனகம ேமற்கு கிராம  
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : திலக்க உதாகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல, கீம்பிஎல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு   எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :  வல்பிட்ட வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல, ெதாடங்ெகாட  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : ேலல்கட கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
மற் ம்  மாஜுவான கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு 
எல்ைல           

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெகரேதவல மாஜுவான     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : வ லகல மற் ம் ஹல்பெதாட்ட மத்தி கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்       
201 - ெகரேதவல கிராம அ வலர் 

பிாி  
201 B - மெடால் வ கிராம அ வலர் 

பிாி  
201 C - ேவெவல்ெதனிய கிராம 

அ வலர் பிாி  
201 D - பட்டெகட் ய கிராம 

அ வலர் பிாி  
202 - மாஜுவான கிராம அ வலர் 

பிாி   
202 A - ேலல்கட கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : கேனகம வடக்கு,  கேனகம  ெதற்கு  மற் ம் கேனகம 
ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்     

ெதற்ேக :   ெதாடம்ெகாட மற் ம் கினிெமல்லகஹ கிழக்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், கினிெமல்ல 
கஹ ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம  
கிழக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : அம்பலாங்ெகாைட  பிரேதச சைப  எல்ைல  

 



622A   fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21 

 gFjp  I : njhFjp (I) - ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; FbauR tu;j;jkhdg; gj;;jpupif - mjp tpNr\khdJ - 2015.08.21 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கினிெமல்லகஹ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : மெடால் வ மற் ம் ெகதரேதவல கிராம அ வலர்
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், ேலல்கட கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு  எல்ைலகள், 
கேனகம ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல   

201 A - கினிெமல்லகஹ ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

203 - கினிெமல்லகஹ கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

203 A - கினிெமல்லகஹ ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

203 B - ெதாடம்ெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி  

203 C - பி வல்ெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : கேனகம ேமற்கு மற் ம் வல்பிட்ட வடக்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், ெத கட 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு  
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ெத கட மற் ம் ெத கட நகர் கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், ரஜ்கம பிரேதச சைப 
எல்ைல 

ேமற்ேக : ரஜ்கம பிரேதச சைப எல்ைல, ஹிக்க வ நகர சைப 
எல்ைல மற் ம் அம்பலாங்ெகாைட பிரேதச சைப எல்ைல   

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11                   வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெத கட                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : கினிெமல்லகஹ ெதற்கு மற் ம் ெதாடங்ெகாட கிராம
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு   எல்ைலகள்      

204 - ெத கட கிராம அ வலர் பிாி
204 A - ெத கட நகரம் கிராம 

அ வலர் பிாி  
205 - ெஹாரகம்பிட்ட கிராம 

அ வலர் பிாி  
205 A - ெஹாரகம்பிட்ட மத்திய கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : வல்பிட்ட  வடக்கு  மற் ம்  ேகான ர கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு  எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ேபாப்ேப - ேபாத்தல  பிரேதச சைப  எல்ைல

ேமற்ேக : ரஜ்கம பிரேதச சைப  எல்ைல  மற் ம் பிட் வல்ெகாட  
கிராம  அ வலர்  பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 12                    வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பலெகாட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : கேனகம ேமற்கு மற் ம் கீம்பிஎல கிராம அ வலர்
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்              

206 - வல்பிட்ட வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

206 A - வல்பிட்ட ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

206 B - பலெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி  

206 D -   ேகான ர கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : அந் ரத்வில கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம்
ெதற்கு எல்ைலகள், ேபாப்ேப ேபாத்தல பிரேதச சைப 
எல்ைல 

ெதற்ேக :  ேபாப்ேப ேபாத்தல பிரேதச சைப எல்ைல

ேமற்ேக : ெஹாரகம்பிட்ட, மத்திய ெஹாரகம்பிட்ட, ெத கட நகர், 
ெத கட மற் ம் ெதாடம்ெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 13                   வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : அந் ரத்வில     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : கேனகம கிழக்கு மற் ம்  திலக்கஉதாகம கிராம அ வலர்
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்              

206 C - கீம்பிஎல கிராம அ வலர் 
பிாி  

206 E - அந் ரத்வில கிராம அ வலர் 
பிாி  

 

கிழக்ேக : கா ெதனிய  மற் ம்  ெகாெஹாம்பனாெதனிய கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு  எல்ைலகள்            

ெதற்ேக :  ேபாப்ேப - ேபாத்தல பிரேதச சைப எல்ைல, வல்பிட்ட 
ெதற்கு மற் ம் பலெகாட கிராம அ வலர் பிாி களின்  
வடக்கு எல்ைலகள்         

ேமற்ேக : வல்பிட்ட வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
மற் ம் வடக்கு  எல்ைலகள், கேனகம ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு  எல்ைல              

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 14                   வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பஹல கீம்பிய     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : திலக்க உதாகம மற் ம்  பிலெகாட கிராம அ வலர்
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  

200 - ெமதகீம்பிய கிராம அ வலர் 
பிாி  

208 - பஹல கீம்பிய கிராம அ வலர் 
பிாி  

208 A - கா ெதனிய கிராம 
அ வலர் பிாி  

208 B -  வரக்கபிட் கந்த கிராம 
அ வலர் பிாி  

208 C - ெகாெஹாம்பனாெதனிய 
கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ெகாகாவல, ெதய்யந்தர மற் ம் பிட் ஹராவ கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்   

ெதற்ேக :  ெமதகீம்பிய கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல மற் ம் ேபாப்ேப ேபாத்தல பிரேதச சைப  
எல்ைல         

ேமற்ேக : அந் ரத்வில மற் ம் கீம்பிஎல கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 15                     வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : வந் ரம்ப ெதற்கு     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : இஹல ேலல்வல மற் ம் வந் றம்ப கிராம அ வலர்
பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள்  

190 B - பன்வில கிராம அ வலர் 
பிாி  

191 C - ெதய்யந்தர கிராம அ வலர் 
பிாி  

221 A - வந் ரம்ப ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : மாெபா வன கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  

ெதற்ேக :  நாத்தெவல, தி வானெக ய, பிட் ஹறாவ மற் ம் 
ெமதகீம்பிய கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள்            

ேமற்ேக : ெகாகாவல மற் ம் பஹல ேலல்வல கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்             
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 16           வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : வந் ரம்ப     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : நாெகாட பிரேதச சைப எல்ைல         190 - இஹல ேலல்வல கிராம 

அ வலர் பிாி  
190 A - கும்பலமலேஹன கிராம 

அ வலர் பிாி  
221 - வந் ரம்ப கிராம அ வலர் 

பிாி  
221 B - கு கஹகந்த கிராம அ வலர் 

பிாி

கிழக்ேக : மாெபா வன  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல    

ெதற்ேக :  வந் ரம்ப ெதற்கு,  பன்வில  கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைலகள்            

ேமற்ேக : பஹல ேலல்வல மற் ம் ெபால்கஹவில கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்            

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 17      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மாெபாட் வன     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : நாெகாட பிரேதச சைபயின் ெதற்கு எல்ைல                 189 - மாெபாட் வன கிராம 

அ வலர் பிாி  
189 A - நாத்ெதெவல கிராம அ வலர் 

பிாி  
189 B - தலாவ கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : யக்கல ல்ல பிரேதச சைப  எல்ைல               

ெதற்ேக :  இஹல கீம்பிய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
தி வானெகட் ய கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்          

ேமற்ேக : வந் ரம்ப ெதற்கு,  வந் ரம்ப  மற் ம் கு கஹகந்த 
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 18      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பிட் ஹராவ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெதய்யந்தர  மற் ம்  வந் ரம்ப ெதற்கு கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு  எல்ைலகள் 
200 A -  ெமதகீம்பிய  கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
200 B - பிட் ஹராவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
200 C - தி வானெகட் ய கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : நாத்ேதெவல மற் ம் இஹல கீம்பிய கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  இஹல கீம்பிய மற் ம்  இஹல கீம்பிய ெதற்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், அக்மீமன 
பிரேதச சைப  எல்ைல 

ேமற்ேக : ேபாப்ேப - ேபாத்தல பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்
ெமதகீம்பிய  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 19      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : இஹல கீம்பிய     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : பிட் ஹராவ  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 

தி வானெகட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், நாத்ெதெவல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல

207 - இஹல கீம்பிய  கிராம 
அ வலர் பிாி  

207 A - இஹல கீம்பிய  ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : யக்கல ல்ல பிரேதச சைப எல்ைல                         

ெதற்ேக :  அக்மீமன பிரேதச சைப  எல்ைல        

ேமற்ேக : அக்மீமன பிரேதச சைப  எல்ைல, ெமதகீம்பிய கிழக்கு  
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு  
எல்ைலகள்         

 

9-108/106 
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உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச்  சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

 ைமத்திாிபால சிறிேசன,
 சனாதிபதி. 
 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 
 

அட்டவைண 
 

இல. 07 - கா  மாவட்டம்   
இல. 15 - யக்கல ல்ல பிரேதச சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 12 
   எண்ணிக்ைக - 12      எண்ணிக்ைக - 00   
  

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெந ங்கல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : பத்ேதகம பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் நாெகாட பிரேதச

சைப எல்ைல          
176 A - ெந ங்கல கிராம அ வலர் 

பிாி  
176 D - ெந ங்கல ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
177 B - நாவல கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ெதல்லம் ர வடக்கு, இகல ெதல்லம் ர, ெதல்லம் ர 
ெதற்கு மற் ம் ெகாட்டவ கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்                        

ெதற்ேக :  ெகாட்டவ மற் ம் ெகாட்டவ ேமற்கு கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்                         

ேமற்ேக : பத்ேதகம பிரேதச சைப  எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெதல்லம் ர     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : நாெகாட பிரேதச சைப எல்ைல         177 - பகல ெதல்லம் ர கிராம 

அ வலர் பிாி  
177 A - இகல ெதல்லம் ர கிராம 

அ வலர் பிாி  
177 E - ெதல்லம் ர வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
177 F - ெதல்லம் ர ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : நாக்கியாெதனிய, இகல நாக்கியாெதனிய மற் ம் 
உ மலகல கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள்                        

ெதற்ேக :  யக்கல ல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
ெகாட்டவ கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்                         

ேமற்ேக : ெந ங்கல மற் ம் நாவல கிராம அ வலர் பிாி களின்
கிழக்கு எல்ைலகள்       
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : நாக்கியாெதனிய      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : நாெகாட பிரேதச சைப எல்ைல         179 A - நாக்கியாெதனிய கிராம 
அ வலர் பிாி  

179 B - வத்ேதேஹன கிராம 
அ வலர் பிாி  

179 C - நாக்கியாெதனிய வடக்கு 
கிராம அ வலர் பிாி  

 

கிழக்ேக : மாத்தைற மாவட்ட எல்ைல                      

ெதற்ேக :  வத்ேதாகல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்
ேமற்கு எல்ைலகள், உ மலகல மற் ம் இகல 
நாக்கியாெதனிய கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள்                         

ேமற்ேக : பகல ெதல்லம் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல மற் ம் ெதல்லம் ர வடக்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல       

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : நபந்தவ      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : வத்ேதேஹன கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 178 A - நபந்தவ கிராம அ வலர் 
பிாி  

178 F - கஹலெகாலெதனிய கிராம 
அ வலர் பிாி  

179 D - வத்ேதாகல கிராம அ வலர் 
பிாி  

 

கிழக்ேக : மாத்தைற மாவட்ட எல்ைல, ெமாரெகட் ய மற் ம் 
யட்டமலகல கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள்                        

ெதற்ேக :  பகல கராெகாட, ெபால்பாெகாட மற் ம் ெபரனாெகாட 
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்                

ேமற்ேக : யக்கல ல்ல கிழக்கு, உ மலகல மற் ம் 
நாக்கியாெதனிய வடக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் 
கிழக்கு எல்ைலகள்       

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : யக்கல ல்ல      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : நாக்கியாெதனிய மற் ம் நாக்கியாெதனிய வடக்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

177 C - யக்கல ல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  

177 D - யக்கல ல்ல கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

179 - உ மலகல கிராம அ வலர் 
பிாி  

179 E - இகல நாக்கியாெதனிய கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : வத்ேதாகல, கஹலெகாலெதனிய மற் ம் நபந்தவ கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்                        

ெதற்ேக :  ெபரனாெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல    

ேமற்ேக : ெகாட்டவ கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல, ெதல்லம் ர ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், பகல ெதல்லம் ர 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல    
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெகாட்டவ      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : ெந ங்கல ெதற்கு, ெந ங்கல மற் ம் ெதல்லம் ர ெதற்கு 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

176 - ெகாட்டவ கிராம அ வலர் 
பிாி  

176 B - ெகாட்டவ ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

176 C - ெகாட்டவ கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

 

கிழக்ேக : ெதல்லம் ர ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு
எல்ைல, யக்கல ல்ல மற் ம் ெபரனாெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்                          

ெதற்ேக :  அக்மீமன பிரேதச சைப எல்ைல, தல்கம்பல வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்        

ேமற்ேக : பத்ேதகம பிரேதச சைபயின் கிழக்கு எல்ைல   

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : தல்கம்பல       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : பத்ேதகம பிரேதச சைப எல்ைல, ெகாட்டவ ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

183 - தல்கம்பல கிராம அ வலர் 
பிாி  

183 A - உ ெபட்டவ கிராம அ வலர் 
பிாி  

183 B - தல்கம்பல வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

183 C - உ ெபட்டவ ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : அக்மீமன பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக :  அக்மீமன பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : அக்மீமன மற் ம் பத்ேதகம பிரேதச சைப எல்ைலகள்

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெபால்பாெகாட       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : ெகாட்டவ, ெகாட்டவ கிழக்கு, யக்கல ல்ல, யக்கல ல்ல 
கிழக்கு மற் ம் நபந்தவ கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ெதற்கு எல்ைலகள் 

180 - ெபால்பாெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி  

180 A - ெபரனாெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி  

180 B - ெபால்பாெகாட ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

180 C - ஹிாியமல்கும் ர கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : பகல கராெகாட மற் ம் க தியலவ கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :  இகல வல்பல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
மற் ம் இம வ பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : அக்மீமன பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ெகாட்டவ
ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மாெகதர       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : கஹலெகாலெதனிய மற் ம் வத்ேதாகல கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், மாத்தைற மாவட்ட 
எல்ைல 

178 B - ெமாரெகட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி  

182 - மாெகதர கிராம அ வலர் பிாி  
182 B - மாெகதர வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
182 D - மாெகதர கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : மாத்தைற மாவட்ட எல்ைல 

ெதற்ேக :  எல்ல இகல, உ ெவல்ல மற் ம் கராெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், இகல 
கராெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள், யட்டமலகல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : நபந்தவ, கஹலெகாலெதனிய மற் ம் வத்ேதாகல கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : உ ெவல்ல       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : இகல கராெகாட, மாெகதர மற் ம் மாெகதர கிழக்கு 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

182 A - உ ெவல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  

182 C - எல்ல இஹல கிராம அ வலர் 
பிாி  

182 E - ரதம்பலாெகட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : மாத்தைற மாவட்ட எல்ைல 

ெதற்ேக :  மாத்தைற மாவட்ட எல்ைல மற் ம் ெவெலந்தாவ கிராம
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல  

ேமற்ேக : கராெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கராெகாட       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : ெமாரெகட் ய மற் ம் மாெகதர வடக்கு கிராம அ வலர்
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

178 - கராெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி  

178 C - பஹல கராெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி  

178 D - யட்டமலகல கிராம அ வலர் 
பிாி  

178 E - இஹல கராெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி  

 

கிழக்ேக : மாெகதர மற் ம் உ ெவல்ல கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ெவெலந்தாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
பந் ன்கல மற் ம் க தியவல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : க தியவல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
ெபால்பாெகாட மற் ம் நபந்தவ கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 12      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : வல்பல       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : பகல கராெகாட, கராெகாட, உ ெவல்ல மற் ம் 

ரதம்பலாெகட் ய கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

180 D - க தியவல கிராம அ வலர் 
பிாி  

181 - இஹல வல்பல கிராம அ வலர் 
பிாி  

181 A - பஹல வல்பல கிராம 
அ வலர் பிாி  

181 B - ெவெலந்தாவ கிராம 
அ வலர் பிாி  

181 C - பந் ன்கல கிராம அ வலர் 
பிாி

கிழக்ேக : மாத்தைற மாவட்ட எல்ைல 

ெதற்ேக :  மாத்தைற மாவட்ட எல்ைல மற் ம் இம வ பிரேதச
சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : இம வ பிரேதச சைப எல்ைல, ெபால்பாெகாட ேமற்கு 
மற் ம் ெபால்பாெகாட கிராம அ வலர் பிாி களின் 
கிழக்கு எல்ைலகள்  

 

9-108/107 
____________________ 

 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச்  சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

 ைமத்திாிபால சிறிேசன,
 சனாதிபதி. 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 

அட்டவைண 
 

இல. 07 - கா  மாவட்டம்   
இல. 16 - ரஜ்கம பிரேதச சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 17 
   எண்ணிக்ைக - 17      எண்ணிக்ைக - 00   
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஊரவத்த     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : அம்பலாங்ெகாைட நகர சைப எல்ைல         80 - ஊரவத்த கிராம அ வலர் பிாி

80 A - இடன்ெதாட்ட கிராம 
அ வலர் பிாி  

80 B - ேதவெகாட கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

80 C - ேதவெகாட ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

80 D - ெதல் வ கிராம அ வலர் 
பிாி

கிழக்ேக : அம்பலாங்ெகாைட பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்   
குலீெகாட ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல                                                                

ெதற்ேக :  உஸ் லாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல  
மற் ம்   ெவல்லபட  கிராம  அ வலர் பிாிவின் வடக்கு  
எல்ைல                                  

ேமற்ேக : கடல்   
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : குலீெகாட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : இடன்ெதாட்ட  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 78 - குலீெகாட ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

78 A - கலெகாட  கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

78 B - குலீெகாட கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

78 C - கலெகாட ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : அம்பலாங்ெகாைட பிரேதச சைப எல்ைல                           

ெதற்ேக :  அம்பலாங்ெகாைட பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் கல் வ  
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல             

ேமற்ேக : அந் ரன்ெகாட, உஸ் தலாவ மற் ம் இடன்ெதாட்ட  
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மாதம்பாகம     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : ஊரவத்த, ேதவெகாட ேமற்கு, ேதவெகாட கிழக்கு மற் ம் 
இடன்ெதாட்ட கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

77 - ேவன ல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  

77 A - அந் ரன்ெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி  

77 B  -  திம் ல் வ  கிராம அ வலர் 
பிாி  

79 - ெவல்லபட கிராம அ வலர் 
பிாி  

79 A - உஸ் லாவ கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : குலீெகாட ேமற்கு மற் ம் குலீெகாட கிழக்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்                  

ெதற்ேக :  கல் வ, அக்குரல மற் ம் அக்குரல வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள்      

ேமற்ேக : கடல் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : அக்குரல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : திம் ல் வ, அந் ரன்ெகாட மற் ம் குலீெகாட  கிழக்கு 
கிராம அ வலர்  பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

71 - உ வராெகாட ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

71 A - உ வராெகாட வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

72 A - கல் வ கிராம அ வலர் பிாி  

76   - அகுரல கிராம அ வலர் பிாி  

76 A - அகுரல ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

76 B - அகுரல வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : அம்பலாங்ெகாைட பிரேதச சைப எல்ைல, ெடல்மார் 
கு ேயற்றம், ேவரெகாட  மற் ம் கஹவ கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  கஹவ  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  மற் ம்
கடல் 

ேமற்ேக : கடல் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கஹவ ேவரெகாட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கல் வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல மற் ம்

அம்பலாங்ெகாைட பிரேதச சைப  எல்ைல                           
67 C - த வ ல்ல கிராம அ வலர் 

பிாி  
69 - கஹவ கிராம அ வலர் பிாி  
70 - ெகாடகம ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
70 A - ெகாடகம வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
72 - ேவரெகாட கிராம அ வலர் 

பிாி  
72 B - ஹரன்னாகல  கிராம அ வலர் 

பிாி  
72 C - ெடல்மார் கு ேயற்றம் கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : அம்பலாங்ெகாைட பிரேதச சைப  எல்ைல                          

ெதற்ேக :  ெதல்வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல   
மற் ம் கடல் 

ேமற்ேக : கடல் மற் ம் உ வராெகாட ெதற்கு, உ வராெகாட 
வடக்கு  மற் ம்  கல் வ கிராம அ வலர் பிாி களின் 
கிழக்கு எல்ைலகள்                          

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெதல்வத்த     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : த வ ல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல

மற் ம் அம்பலாங்ெகாைட பிரேதச சைப எல்ைல               
64 - சீனிகம கிழக்கு கிராம அ வலர்

பிாி  
64 A - சீனிகம ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
65 - மலெவன்ன கிராம அ வலர் 

பிாி  
67 - ெதல்வத்த  கிராம அ வலர் 

பிாி  
67 A -  ெபேர ய வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
67 B -   ெபேர ய ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : அம்பலாங்ெகாைட பிரேதச சைப எல்ைல                           

ெதற்ேக :  க ெப கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
ெமதெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு  மற் ம்   
ேமற்கு எல்ைலகள், உ ல்ல மற் ம் ெவெரல்லான 
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்     

ேமற்ேக : கடல் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெதாட்டக வ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : மலெவன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல   61 - ெதாடக வ கிராம அ வலர் 

பிாி  
62 - கலேப  கிராம அ வலர் பிாி  
62 A -  உ ல்ல  கிராம அ வலர் 

பிாி  
62 B -  ெமதெகாட  கிராம அ வலர் 

பிாி  
63 - ெவெரல்லான  கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : அம்பலாங்ெகாைட பிரேதச சைப எல்ைல                           

ெதற்ேக :  ஹிக்க வ நகர சைப  எல்ைல                                              

ேமற்ேக : கடல், சீனிகம ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல மற் ம் சீனிகம கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல    
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கட் தம்ேப     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : ஹிக்க வ நகர சைப எல்ைல                                         48 - க தம்ேப கிராம அ வலர் பிாி
48 A -  ெதாட்டவில  கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : மாவடவில மற் ம் இம் ல கிராம அ வலர் பிாி களின்  
ேமற்கு எல்ைலகள்                 

ெதற்ேக :  ேபாபெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்
ேமற்கு எல்ைலகள், ேதவினிெகாட மற் ம் கராேவெகாட 
கிராம  அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்      

ேமற்ேக : ஹிக்க வ நகர சைப  எல்ைல                                       

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மாவடவில     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : பத்ேதகம பிரேதச சைப  எல்ைல                                         49 A - மாவடவில கிராம அ வலர் 
பிாி  

49 B - பன்வில  பஹலெகாட  கிராம 
அ வலர் பிாி  

 

கிழக்ேக : பத்ேதகம பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ெரஜ்ஜி ர கிராம
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  எல்ைல                                      

ெதற்ேக :  ெரஜ்ஜி ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
மற் ம் ரனபனாெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல               

ேமற்ேக : இம் ல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  மற் ம் வடக்கு  
எல்ைலகள், ெதாட்டவில கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல, ஹிக்க வ நகர சைப  எல்ைல             

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ரனபனாெதனிய     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : ெதாட்டவில மற் ம் மாவடவில கிராம அ வலர்
பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள்   

46 A - ரனபனாெதனிய கிராம 
அ வலர் பிாி  

46 B -   கந்ெதெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி  

49 - இம் ல  கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : பன்வில  பஹெகாட  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  
மற் ம்  ெதற்கு எல்ைலகள், ெரஜ்ஜி ர கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல   

ெதற்ேக :  ம வ, கேனெகாட  மற் ம் ரத்கம ேஹெகாட  கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு  எல்ைலகள்                     

ேமற்ேக : ரத்கம ேஹெகாட  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு  
எல்ைல, ேபாபெகாட மற் ம் கட் தம்ெப கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்                 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேபாபெகாட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : க தம்ெப கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  எல்ைல
மற் ம் இம் ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல   

46 - ரத்கம ேஹெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி  

46 C - பல் யபிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி  

50 B - ேபாபெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி  

 

கிழக்ேக : கந்ெதெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
ரனபனாெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  
மற் ம்  ெதற்கு  எல்ைலகள்            

ெதற்ேக :  கேனெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
மற் ம் கம்ெமத்ேதெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல             

ேமற்ேக : ேதவினிெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
மற் ம்  கட் தம்ேப  கிராம  அ வலர்  பிாிவின் ெதற்கு   
எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 12      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ரத்கம     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : ஹிக்க வ  நகர சைப  எல்ைல,  கட் தம்ெப  கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல மற் ம்  
ேபாபெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு  எல்ைல      

47 - கம்ெமத்ெதெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி  

47 A -  ரத்கம  கிராம அ வலர் பிாி  
47 B - கம்ெமத்ேதெகாட கிழக்கு  

கிராம அ வலர் பிாி  
47 C - ஓவகந்த கிராம அ வலர் 

பிாி  
50 - கரேவெகாட கிராம அ வலர் 

பிாி  
50 A - ேதவினிெகாட கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : ேபாப்பெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  எல்ைல, 
பள்ளியபிட் ய கிராம அ வலர்  பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல  
மற் ம்  கேனெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல            

ெதற்ேக :  க ெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு  எல்ைல  
மற் ம்  கடல்   

ேமற்ேக : கடல் மற் ம் ஹிக்க வ நகர சைப எல்ைல                        
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 13      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஸ்ஸ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : கேனெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல
மற் ம்  ரத்னஉதாகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல   

44 - ஸ்ஸ கிராம அ வலர் பிாி  
44 C - க ெகாட கிராம அ வலர் 

பிாி  
44 E - ேதா கந்த  கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : பிவல, ெகதல மற் ம் க ெப கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்      

ெதற்ேக :  பிட் ெவல்ல ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு  
எல்ைல  மற் ம் கடல்         

ேமற்ேக : கடல், ரத்கம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
மற் ம் ஓவகந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல      
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 14      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கேனெகாட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : பல் பிட் ய, ரத்கம ேஹெகாட மற் ம் ரன்னபனா 
ெதனிய கிராம அ வலர் பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள்  

44 A - பிவல கிராம அ வலர் 
பிாி  

44 B -  கேனெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி  

44 D - ரத்னஉதாகம  கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : ம வ, பாலதன்திாியாெகாட, மஹ ேஹெகாட மற் ம் 
ெகதல கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ெகதல, ஸ்ஸ மற் ம் ேதா கந்த கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு  எல்ைலகள்                         

ேமற்ேக : க ெகாட மற் ம் ஓவகந்த கிராம அ வலர்
பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள், கம்ெமத்ேதெகாட கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,  பள்ளியபிட் ய 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, ரத்கம 
ேஹெகாட  கிராம  அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைல       

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 15      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ம வ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : ரன்னபனாெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு
எல்ைலகள்            

43 A - ெகந்தல கிராம அ வலர் பிாி  
45  - மக ேஹெகாட கிராம அ வலர் 

பிாி  
45 A - ம வ கிராம அ வலர் பிாி  
45 C - பாலதந்திாியாெகாட கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ெறஜ்ஜி ர மற் ம் ேஹெகாட கிராம அ வலர்
பிாி களின்  ேமற்கு எல்ைலகள், ேபாப்ேப - ேபாத்தல 
பிரேதச சைப எல்ைல          

ெதற்ேக :  கந் ேப கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
மற் ம் ஸ்ஸ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : ஸ்ஸ, பிவல, றத்னஉதாகம மற் ம் கேனெகாட 
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்                 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 16      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேஹெகாட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : பன்வில பஹலெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு
எல்ைல மற் ம் பத்ேதகம பிரேதச  சைப எல்ைல                 

45 B - ெமதவல கிராம அ வலர் 
பிாி  

45 D - ேஹெகாட  கிராம அ வலர் 
பிாி  

45 E - ெரஜ்ஜி ர கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : ேபாப்ேப ேபாத்தல பிரேதச  சைப  எல்ைல                          

ெதற்ேக :  ேபாப்ேப ேபாத்தல பிரேதச  சைப எல்ைல மற் ம் ெகதல  
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல                            

ேமற்ேக : ெகதல மற் ம் மகேஹெகாட கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், பாலதந்திாியாெகாட 
மற் ம் ம வ கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள், ரனபனாெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 17      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பிட் ெவல்ல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெகதல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 42 - பிட் ெவல்ல வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
42 A -  பிட் ெவல்ல ெதற்கு  கிராம 

அ வலர் பிாி  
43 - க ப்ேப கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ேபாப்ேப ேபாத்தல பிரேதச  சைப எல்ைல மற் ம் கா
மாநகர சைப எல்ைல                                       

ெதற்ேக :  கடல் 

ேமற்ேக : கடல்  மற் ம் ஸ்ஸ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல                   

9-108/108 
________________________ 

 
உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச்  சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 

 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

 ைமத்திாிபால சிறிேசன,
 சனாதிபதி. 
 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 
 

அட்டவைண 
 

இல. 07 - கா  மாவட்டம்   
இல. 17 - அக்மீமன பிரேதச சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 16 
   எண்ணிக்ைக - 14      எண்ணிக்ைக - 01  
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : அக்மீமன     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ேபாப்ேப ேபாத்தல மற் ம் பத்ேதகம பிரேதச சைப   

எல்ைலகள்  
118  -  கேனெகாட கிராம அ வலர் 

பிாி   
118 A -  தல்கஸ்யாய கிராம அ வலர் 

பிாி   
118 B -  நியாகம கிராம அ வலர் 

பிாி  
118 C - அக்மீமன கிராம அ வலர் 

பிாி   
118 D -  கேனெகாட ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : பத்ேதகம பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் அம்பகஹவில
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல                            

ெதற்ேக :  இஹலெகாட ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல மற் ம் ேபாப்ேப ேபாத்தல பிரேதச சைப எல்ைல    

ேமற்ேக : ேபாப்ேப ேபாத்தல பிரேதச சைப எல்ைல           
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பந் ன்ெகாட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : அக்மீமன கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
மற் ம் அம்பகஹவில கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல           

109 - இஹலெகாட ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

109 C - ப ன்ெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி   

109 H - ப ன்ெகாட கு ேயற்றம் 
கிராம அ வலர் பிாி   

112 C - கிாிந்தெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி   

கிழக்ேக : இஹலெகாட ெதற்கு மற் ம் பின்ன வ கு ேயற்றம்
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்                

ெதற்ேக :  பின்ன வ மற் ம் மானவில கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ேபாப்ேப ேபாத்தல பிரேதச சைப  எல்ைல மற் ம்  
அக்மீமன கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல    

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : இஹலெகாட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : நியாகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு
எல்ைலகள், பத்ேதகம  பிரேதச சைப எல்ைல                     

109 A - இஹலெகாட கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

109 B - இஹலெகாட ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

109 E - அம்பகஹவில கிராம 
அ வலர் பிாி  

 

கிழக்ேக : யக்கல ல்ல பிரேத சைப எல்ைல, அமல்கம கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், 
இஹலெகாட கு ேயற்றம் கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  இஹலெகாட கு ேயற்றம் மற் ம் பின்ன வ
கு ேயற்றம் கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள்                     

ேமற்ேக : ப ன்ெகாட மற் ம் இஹலெகாட ேமற்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், அக்மீமன 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல             

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : இஹலெகாட  கு ேயற்றம்        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : இஹலெகாட ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு
எல்ைல, இஹலெகாட கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், யக்கல ல்ல பிரேதச 
சைப  எல்ைல           

109 D - அமல்கம கிராம அ வலர் 
பிாி  

 109 F - இஹலெகாட கு ேயற்றம் 
கிராம அ வலர் பிாி  

109 G - எட்டம்பகஸ் ல்ல கிராம 
அ வலர் பிாி  

110 B - ெவ ெகட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி  

  

கிழக்ேக : ெகட்டன்ெதால, ஹியாேர ெதற்கு மற் ம் ஹல்கஸ் ல்ல 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்            

ெதற்ேக :  அ ெகாட் வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
அங்ெகாக்காவல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : பின்ன வ கு ேயற்றம் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்       
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஹியாேர வடக்கு     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : யக்கல ல்ல பிரேதச சைப  எல்ைல  155 - ஹியாேர வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

155 A -  ஹியாேர ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

155 C  - ெகட்ெடன்ெதால கிராம 
அ வலர் பிாி   

155 E -  இஹல ஹியாேர கிராம 
அ வலர் பிாி   

155 H  - கந்தேஹன கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : ெவ ேஹன மற் ம் க கஸ்ெதன்ன கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், ஹியாேர கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு, ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  இம வ  பிரேதச சைப   எல்ைல மற் ம்  ஹல்கஸ் ல்ல
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல   

ேமற்ேக : ெவ ெகட் ய, இஹலெகாட கு ேயற்றம், 
எட்டம்பகஸ் ல்ல மற் ம் அமல்கம கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஹியாேர கிழக்கு     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : யக்கல ல்ல பிரேதச சைப எல்ைல 155 D - ஹியாேர  கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

155 F - க கஸ்ேஹன கிராம 
அ வலர் பிாி  

155 G - ெவ ேஹன கிராம அ வலர்  
பிாி  

கிழக்ேக : யக்கல ல்ல மற் ம் இம வ பிரேதச சைப   எல்ைலகள்

ெதற்ேக :  இம வ பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் இஹல ஹியாேர  
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : இஹல ஹியாேர மற் ம் ெகட்டன்ெதால கிராம
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், கந்தேஹன 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு 
எல்ைலகள், ஹியாேர வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஹல்கஸ் ல்ல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : ஹியாேர ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு
எல்ைல  

152 A - அ ெகாட் வ கிராம 
அ வலர் பிாி   

152 B - தலஹிட் யாவ கிராம 
அ வலர் பிாி   

152 C - நிவித்திபிட்டெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி   

155 B - ஹல்கஸ் ல்ல கிராம 
அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக : இம வ பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக :  ஹபரா வ பிரேதச சைப எல்ைல, பிலான கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்   

ேமற்ேக : அங்ெகாக்காவல மற் ம் ெவ ெகட் ய கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பின்ன வ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : ப ன்ெகாட, இஹலெகாட ெதற்கு மற் ம் இஹலெகாட 
கு ேயற்றம் கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

 110 - அங்ெகாக்காவல கிராம 
அ வலர் பிாி  

110 A - பின்ன வ கிராம அ வலர் 
பிாி  

110 C - பின்ன வ கு ேயற்றம் 
கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ெவ ெகட் ய மற் ம் அ ெகாட் வ கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  தலஹிட் யாவ, பிலான்ன மற் ம் மீெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : யக்கஹ மற் ம் மானவில கிராம அ வலர் பிாி களின்
கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : வலஹந் வ            ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : கிாிந்ெகாட மற் ம் பந் ன்ெகாட கிராம அ வலர்
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், பின்ன வ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  

112 - மானவில கிராம அ வலர் 
பிாி   

112 A - வலஹந் வ கிராம அ வலர் 
பிாி   

112 B - யக்கஹ கிராம அ வலர் 
பிாி   

134 D - பம்பரெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி   

 

கிழக்ேக : பின்ன வ மற் ம் அங்ெகாக்காவல கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், மீெகாட கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, ெமேலெகாட கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், கல்கமைவ 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல          

ெதற்ேக :  பனாக வ மற் ம் கந் வ கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்            

ேமற்ேக : ஆனன்ெகாட மற் ம் ஹினிந் ம்ெகாட கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், ேபாப்ேப ேபாத்தல 
பிரேதச சைப எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஆனன்ெகாட            ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : ேபாப்ேப ேபாத்தல பிரேதச சைப ெதற்கு எல்ைல 113 C - ஆனன்ெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி   

130 C -  ஹினி ம்ெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி   

130 F - ெகரன்வில கு ேயற்றம் கிராம  
அ லவர் பிாி  

கிழக்ேக : வலஹந் வ, பம்பரெகாட மற் ம் கந் வ கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  க வ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல             

ேமற்ேக : பட்ட வ, மற் ம் ஹா வல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஹா வல            ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ேபாப்ேப ேபாத்தல பிரேதச சைப எல்ைல        113 - பட்ட வ கிராம அ வலர் 

பிாி  
113 A - பட்ட வ ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
113 B - க வ கிராம அ வலர் 

பிாி  
130 A - எத்தி ெகாட வடக்கு  கிராம 

அ வலர் பிாி   
130 B  -  ஹா வல  கிராம அ வலர் 

பிாி   
130 D - ஜம் ெகட் ய கிராம  

அ லவர் பிாி   
130  E - அம்பலன்வத்த கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ெகெரன்வில கு ேயற்றம் மற் ம் ஹினிந் ம்ெகாட
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், 
ஆனன்ெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :  ஆனன்ெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம்
ெதற்கு எல்ைலகள், கந் வ மற் ம் அந்தறெகாட  
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், கா  
மாநகர சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : கா  மாநகர சைப  எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 12      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : யட்டகம           ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ஆனன்ெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்

கிழக்கு எல்ைலகள், பம்பரெகாட கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  ெதற்கு  எல்ைல   

133 B - யட்டகம கிராம அ வலர் 
பிாி   

134 A - பனாக வ கிராம அ வலர் 
பிாி   

134 B - க வ கிராம அ வலர் 
பிாி   

134 C - அத்தறெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி   

134 E - வன்சாவல கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : கல்க வ, கெலஹ மற் ம் ரத்கிந்தெகாட கிராம  
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு  எல்ைலகள்            

ெதற்ேக :  ெமட்டரம்ப மற் ம் தல்ேபெகாட கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், ஹபரா வ பிரேதச சைப 
எல்ைல 

ேமற்ேக : ஹபரா ைவ பிரேதச சைப எல்ைல,கா  மாநகர சைப 
எல்ைல, க வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள், ஆனன்ெகாட கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 13      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெமலாெகாட           ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : யக்கஹ மற் ம் அங்ெகாக்காவல கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்            
135 A  -  மீெகாட கிராம அ வலர் 

பிாி   
135 B - ெமலாெகாட கிராம அ வலர் 

பிாி   
135 C - கல்க வ  கிராம அ வலர் 

பிாி   
  

கிழக்ேக : பிலான்ன  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
பதின்ெனா வ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்  
ேமற்கு எல்ைலகள்            

ெதற்ேக :  திவ்லான கு ேயற்றம் மற் ம் கெலெஹ கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : வன்சாவல, பனாக வ மற் ம் பம்பரெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 14      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பிலான           ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கல்க வ மற் ம் ெமலாெகாட கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், மீெகாட கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, அங்ெகாக்காவல மற் ம் 
தலஹிட் யாவ கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள்  

134 - கெலெஹ கிராம அ வலர் 
பிாி   

135 - ெபதின்ெனா வ கிராம 
அ வலர் பிாி   

135 D  - தி லான கு ேயற்றம்  கிராம 
அ வலர் பிாி   

135 E - ஹந் ெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி   

152 - பிலான  கிராம அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக : நிவித்திபிட் ெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல மற் ம் ஹபரா வ பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக :  ஹபரா வ பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ரத்கிந்தெகாட
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : யட்டகம மற் ம் வன்சாவல கிராம அ வலர் பிாி களின்
கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 15      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெமட்டரம்ப         ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : யட்டகம, வங்சாவல மற் ம் கெலெஹ கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
133 - ெமட்டரம்ப கிராம அ வலர் 

பிாி   
133 A - தல்ெப வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
133 C -  நாகஹவத்த கிராம அ வலர் 

பிாி   
133 D - ரத்கிந்தெகாட கிராம 

அ வலர் பிாி  
133 E - தல்ெபெகாட கிராம அ வலர் 

பிாி   

கிழக்ேக : ஹபரா வ பிரேதச சைப எல்ைல  

ெதற்ேக :  ஹபரா வ பிரேதச சைப எல்ைல  

ேமற்ேக : ஹபரா வ பிரேதச சைப எல்ைல  

 

9-108/109 
_____________________ 

 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச்  சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

 ைமத்திாிபால சிறிேசன,
 சனாதிபதி. 
 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 
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அட்டவைண 

 
இல. 07 - கா  மாவட்டம்   
இல. 18 - ேபாப்ேப ேபாத்தல பிரேதச சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 12 
   எண்ணிக்ைக - 10      எண்ணிக்ைக - 01  
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேபாத்தல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : பத்ேதகம பிரேதச சைப எல்ைல          117 - ேபாத்தல கிராம அ வலர் 
பிாி  

117 A - மீப்பாவல கிராம அ வலர் 
பிாி   

117 B  -  பன்னமக கிராம அ வலர் 
பிாி   

117 C - ெபனிெதனிய கிராம 
அ வலர் பிாி  

127 B - ஓபாத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : பன்வில, லன ேமற்கு மற் ம் அத்தரெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி களின்  ேமற்கு  எல்ைலகள்                          

ெதற்ேக :  ேஹா வாெகாட மற் ம் உ விட் ேக கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், வக்ெவல்ல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல            

ேமற்ேக : பத்ேதகம பிரேதச சைப எல்ைல           

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : நராவல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : பத்ேதகம பிரேதச சைப எல்ைல           111 -  நராவல கிராம அ வலர் பிாி

111 A -  மகெதனிய கிராம அ வலர் 
பிாி   

111 B - பன்வில கிராம அ வலர் 
பிாி   

111 C - வலவத்த கிராம அ வலர் 
பிாி   

111 E - அத்தரெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி  

111 F - லன கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

111 G - லன ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : அக்மீமன பிரேதச சைப எல்ைல                     

ெதற்ேக :  பாஸ்வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்
ேமற்கு எல்ைலகள், கு ந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல, ேஹா வாெகாட கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : மீபாவல மற் ம் பன்னமக கிராம அ வலர் பிாி களின்
கிழக்கு எல்ைலகள்        
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ல வ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : அத்தரெகாட மற் ம் மகெதனிய கிராம அ வலர்
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  

111 D - பாஸ்வத்த கிராம அ வலர் 
பிாி   

114 - ல வ கிராம அ வலர் பிாி   
114 B - கு ந்த கந்த கிராம அ வலர் 

பிாி   
114 C - கு ந்த கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : அக்மீமன பிரேதச சைப எல்ைல  

ெதற்ேக :  ெதாட்டெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்
ேமற்கு எல்ைலகள், கா  மாநகர சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : கராபிட் ய, கல்ெகட் ய மற் ம் ேஹா வாெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : உ விட் ேக     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : வக்ெவல்ல, ஓபாத்த,  மீப்பாவல மற் ம் அத்தரெகாட 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்   

126 C - ேஹா வாெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி  

127 - உ விட் ேக கிராம அ வலர் 
பிாி   

127 C - ெபாகர ல்லெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி  

127 D -  பங்கலாவத்த கிராம 
அ வலர் பிாி   

 127 E -  நாவின்ன  கிராம அ வலர் 
பிாி    

கிழக்ேக : கு ந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, ல வ 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு 
எல்ைலகள்     

ெதற்ேக :  கல்ெகட் ய, ெகாடகந்த மற் ம் ஹிாிம் ேரகம கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், 
கா  மாநகர சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : கஹ வத்த, ன்ஹிரபான, சில்ேகவத்த மற் ம் 
ெபர யெதால கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள்  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : வக்ெவல்ல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : பத்ேதகம பிரேதச சைப  எல்ைல           108 - உக்வத்த கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

108 B -  உக்வத்த ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

121 - வக்ெவல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : ஓபாத்த மற் ம் உ விட் ேக கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்             

ெதற்ேக :  உ விட் ேக, ெபர யெதால, ஹப் கல, நிலெதனிய, 
மஹ ஹப் கல மற் ம் கு ந் வத்த கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்                                             

ேமற்ேக : ரஜ்கம பிரேதச சைப  எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஹப் கல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : வக்ெவல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 123 - ஹ கல கிராம அ வலர் பிாி
123 A -  நீலெதனிய கிராம அ வலர் 

பிாி   
 123 D - ெபர யெதால கிராம 

அ வலர் பிாி  
124 B - சில்வேகவத்த கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : உ விட் ேக மற் ம் ெபாக்கர ல்ெகாட கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :  ன்ஹிாிபான கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
அேபசுந்தரவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு  எல்ைலகள், ெபலவத்த மற் ம் 
வட்டெரக்க கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள்    

ேமற்ேக : மஹ ஹ கல மற் ம் உக்வத்த கிழக்கு  கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கு ந் வத்த- ெவ பிட் ேமாதர     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : உக்வத்த ேமற்கு மற் ம் உக்வத்த கிழக்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

105 - ெவ பிட் ேமாதர கிராம 
அ வலர் பிாி  

106 - கு ந் வத்த  கிராம அ வலர் 
பிாி  

107 - பியதிகம கிராம அ வலர் பிாி  
107 A - ேபாப்ேப வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
108 A - மஹ ஹ கல கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : நீலெதனிய மற் ம் வட்டெரக்க கிழக்கு கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், மாம்பிட் ய  மற் ம் 
கேலகான ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  கா  மாநகர சைப எல்ைல     

ேமற்ேக : கா  மாநகர சைப  எல்ைல மற் ம்  ரஜ்கம பிரேதச சைப
எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08     வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கேலகான     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : நீலெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல     120 - வட்ெரக்க கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

120 A - மாம்பிட் ய  கிராம அ வலர் 
பிாி   

125 - கேலகான ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

125 A - கேலகான வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ெபலவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம்
ெதற்கு எல்ைலகள், கித் லம்பிட் ய  கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல                 

ெதற்ேக :  கா  மாநகர சைப எல்ைல மற் ம் ேபாப்ேப வடக்கு
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : பியதிகம மற் ம் மஹ ஹப் கல கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கித் லம்பிட் ய     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : ெபர யெதால மற் ம் சில்வெகவத்த கிராம அ வலர்
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், ெபாக்கர ல்ெகாட 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல              

123 B - ெபலவத்த  கிராம அ வலர் 
பிாி   

123 C - அேபசுந்தரவத்த கிராம 
அ வலர் பிாி   

124 - கித் லம்பிட் ய கிராம  
அ லவர்  பிாி   

124 A - ன்ஹிறிபான கிராம 
அ வலர் பிாி   

124 C - கஹ வ வத்த கிராம 
அ வலர்  பிாி  

கிழக்ேக : ெபாக்கர ல்ெகாட மற் ம் நாவின்ன கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு  எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  கா  மாநகர சைப எல்ைல, கேலகான ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  எல்ைல, கேலகான வடக்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு 
எல்ைலகள், கேலகான ெதற்கு மற் ம் மாம்பிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்                            

ேமற்ேக : வட்டரக்க கிழக்கு மற் ம் நீலெதனிய கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், ெபர யெதால கிராம 
அ வலர்  பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கராபிட் ய     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : ேஹா வாெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு
எல்ைல      

126 - ெகாடகந்த  கிராம அ வலர் 
பிாி  

126 A - கராப்பிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி   

126 B - கல்ெகட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி   

127 A - ஹிறிம் ரகம கிராம அ வலர் 
பிாி   

கிழக்ேக : ல வ  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல               

ெதற்ேக :  கா  மாநகர சைப  எல்ைல           

ேமற்ேக : நாவின்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
ெபாக்கர ல்லெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  
எல்ைல  மற் ம் பங்களாவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு  எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கப் ெஹம்பல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : கு ந்தகந்த மற் ம் கு ந்த கிராம அ வலர் பிாி களின்  
ெதற்கு  எல்ைலகள், அக்மீமன பிரேதச சைப எல்ைல    

114 A - ெதாட்டெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி  

114 D - அம்பகஹவத்த கிராம 
அ வலர் பிாி   

115 - கப் ெஹம்பல கிராம அ வலர் 
பிாி  

115 A - ெகெரன்வில கிராம அ வலர் 
பிாி  

115 B - பளிவத் ெகாட கிராம 
அ வலர்  பிாி  

கிழக்ேக : அக்மீமன பிரேதச சைப எல்ைல    

ெதற்ேக :  அக்மீமன பிரேதச சைப எல்ைல    

ேமற்ேக : கா  மாநகர சைப எல்ைல மற் ம் ல வ கிராம
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
 

9-108/110 
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உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச்  சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

 ைமத்திாிபால சிறிேசன,
 சனாதிபதி. 
 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 
 

அட்டவைண 
 

இல. 07 - கா  மாவட்டம்   
இல. 19 -  இம வ பிரேதச சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 10 
   எண்ணிக்ைக - 10      எண்ணிக்ைக - 00  
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெதாரெப     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : அக்மீமன பிரேதச சைப எல்ைல          153 - ெதாரெப கிராம அ வலர் பிாி

153 A - தண் வன கிராம அ வலர் 
பிாி  

153 B - ரங்ெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி  

153 C - ெவ ெகாந்த கிராம 
அ வலர் பிாி  

153 D - கபரகல கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : ஹட்டன்கல, அங்கு கஹ மற் ம் ெபலவத்த கிராம 
அ வலர்  பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்                          

ெதற்ேக :  ஹபரா வ பிரேதச சைப எல்ைல          

ேமற்ேக : ஹபரா வ  மற் ம் அக்மீமன பிரேதச சைப எல்ைலகள்
 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : அகு கஹ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ஹட்டன்கல மற் ம் ெபதிபிட்ட கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்                      
154 - அங்குக கஹ கிராம அ வலர்

பிாி  
154 B - ெபால்ேஹன கிராம அ வலர் 

பிாி  
154 C - ெபலவத்த கிராம அ வலர் 

பிாி  
167 - கஹந்த கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ஹவ்ெப மற் ம் கஹந்த ேமலதிகம் 01 கிராம அ வலர்
பிாி களின்  ேமற்கு எல்ைலகள்                  

ெதற்ேக :  ஹபரா வ பிரேதச சைப எல்ைல            

ேமற்ேக : ெவ ெகாந்த மற் ம் ரங்ெகாட கிராம அ வலர்
பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஹவ்ெப     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : அக்மீமன பிரேதச சைப எல்ைல           154 A - ஹடங்கல கிராம அ வலர் 

பிாி  
154 D -  ெபந்திபிட கிராம அ வலர் 

பிாி  
175 - ஹவ்ெப கிராம அ வலர் பிாி  
175 B -  ஹவ்ெப வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
175 C - ெகாடஉடமண் ய கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ஸ்ெவல்கட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம்
ெதற்கு எல்ைலகள், வத்தவன மற் ம் மாெவல்ல கிராம 
அ வலர்  பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்               

ெதற்ேக :  தித்தகல்ல கிழக்கு,  கஹந்த ேமலதிலகம் 01 மற் ம் 
கஹந்த கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : ெபலவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
அங்கு கஹ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள், ரங்ெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல, தண் வன மற் ம் கம்பரகல கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்   

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேகாம்பல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : அக்மீமன மற் ம் யக்கல ல்ல பிரேதச சைப எல்ைலகள் 174 - ேகாம்பல கிராம அ வலர் 

பிாி  
174 A - மாயாக வ கிராம அ வலர் 

பிாி  
174 B - ஸ்ெவல்கட கிராம அ வலர் 

பிாி  
174 C - இஹல ேகாம்பல கிராம 

அ வலர் பிாி  
174 D - பிட் வலேஹன கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : யக்கல ல்ல பிரேதச சைப எல்ைல, மாத்தைற மாவட்ட 
எல்ைல  மற் ம்  இம வ ேமலதிகம் 1  கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  இம வ ேமலதிகம் 01,  பரெகாட, வதவன, சவ்ெப 
வடக்கு மற் ம் சவ்ெப கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ெபதிபிட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
மற் ம் அக்மீமன பிரேதச சைப  எல்ைல                 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : இம வ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : இஹல ேகாம்பல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல, ேகாம்பல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு  எல்ைலகள்                           

172 - இம வ கிராம அ வலர் பிாி
172 A - இம வ அத்திேரக்க 1 கிராம 

அ வலர் பிாி  
173 - பரெகாட கிராம அ வலர் 

பிாி  
173 A - தீெகாட கிராம அ வலர் 

பிாி  
173 B - தீெகாட ேமலதிகம்  கிராம 

அ வலர் பிாி  
173 C - வத்தவன கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : மாத்தைற மாவட்ட எல்ைல 

ெதற்ேக :  ெஹட் ெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்
கிழக்கு எல்ைலகள், மலல்ெகாடபி ய கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, க கலெகாட கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், இஹல 
மாெவல்ல மற் ம் மாெவல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்                       

ேமற்ேக : ெகாடஉடமண் ய மற் ம் ஹவ்ெப வடக்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், ஸ்ெவல்கட 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல     
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேகாதெகாட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : இம வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு

எல்ைலகள், மாத்தைற மாவட்ட  எல்ைல   
168 - ெஹார ெகாட கிராம 

அ வலர் பிாி  
169 A - ெஹட் ெகாட கிராம 

அ வலர் பிாி  
170 A - எல்லலெகாட கிராம 

அ வலர் பிாி  
171 A - ேகாதெகாட கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : மாத்தைற மாவட்ட எல்ைல 

ெதற்ேக :  மாத்தைற மாவட்ட எல்ைல                           

ேமற்ேக : அந் ெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
ேகாதெகாட ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், மலல்ெகாடபிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, தீெகாட கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : அந் ெகாட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : தீெகாட, ெஹட் ெகாட மற் ம் ேகாதாெகாட  கிழக்கு 

கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
169 - ேகாதெகாட ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
170 - அந் ெகாட கிராம அ வலர் 

பிாி  
171 - மலல்ெகாடபி ய கிராம 

அ வலர் பிாி  
171 B - க கலெகாட கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ேகாத ெஹார ெகாட மற் ம் எல்லெகாட கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், மாத்தைற 
மாவட்ட எல்ைல 

ெதற்ேக :  மாத்தைற மாவட்ட எல்ைல மற் ம் ஹபரா வ  பிரேதச
சைப எல்ைல                         

ேமற்ேக : இந் ரன்வில கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
திக்கும் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள்,  இஹல மாெவல்ல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல          

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : திக்கும் ர     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : வத்தவன கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 

தீெகாட ேமலதிகம்  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல மற் ம் தீெகாட ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல       

165 - திக்கும் ர கிராம அ வலர் 
பிாி  

165 B - ப கல்ெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி  

175 A - மாெவல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  

175 D - இஹல மாெவல்ல கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : க கலெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம்
ெதற்கு எல்ைலகள், மலல்ெகாடபிட் ய மற் ம் 
அந் ெகாட கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள்                              

ெதற்ேக :  இந் ரன்வில கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல      

ேமற்ேக : அட்டானிகித்த, அம்பாவில, தித்தகல்ல கிழக்கு மற் ம் 
ெகாடஉடமண் ய கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள்                    
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : தித்தகல்ல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ஹவ்ெப கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல,   

ெகாடஉடமண் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், மாெவல்ல மற் ம் இஹல 
மாெவல்ல கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள்                       

166 - தித்தகல்ல கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

166 A - தித்தகல்ல ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

166 D - அம்பாவில  கிராம அ வலர் 
பிாி  

167 A -  கஹந்த அத்திேரக்க 1 கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ப கல்ெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
அட்டானிக்க கிராம அ வலர்  பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு  எல்ைலகள்                  

ெதற்ேக :  ஹபரா வ  பிரேதச சைப எல்ைல

ேமற்ேக : ஹபரா வ  பிரேதச சைப  எல்ைல மற் ம் கஹந்த  கிராம
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல      

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : இந் றன்வில       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : அம்பாவில கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல,  

ப கல்ெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு  எல்ைலகள், திக்கும் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல              

165 A - இந் ரன்வில கிராம 
அ வலர் பிாி  

166 B - அட்டானிகித்த கிராம 
அ வலர் பிாி  

 

 

 

கிழக்ேக : அந் ெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
மற் ம்  ஹபரா வ  பிரேதச சைப எல்ைல                         

ெதற்ேக :  ஹபரா வ  பிரேதச சைப எல்ைல                        

ேமற்ேக : ஹபரா வ பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்   
தித்தகல்ல ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல 

 

9-108/111 
__________________ 

 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச்  சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

 ைமத்திாிபால சிறிேசன,
 சனாதிபதி. 
 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 
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அட்டவைண 
 

இல. 07 - கா  மாவட்டம்   
இல. 20 - ஹபரா வ பிரேதச சைப 
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 15 
   எண்ணிக்ைக - 15      எண்ணிக்ைக - 00  
                                                                                                                                           
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : உணவட் ன     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கா  மாநகர சைப எல்ைல மற் ம் அக்மீமன பிரேதச

சைப  எல்ைல 
136 - உணவட் ன கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
137 - உணவட் ன ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
137 B - யத்ெதஹி ல்ல கிராம 

அ வலர் பிாி  
 137 C - ெபானவிஸ்டாவ கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : அக்மீமன பிரேதச சைப எல்ைல, மஹரம்ப கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு  எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :  மத்திய உணவட் ன கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல மற் ம் கடல் 

ேமற்ேக : கடல் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மஹரம்ப     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : உணவட் ன ேமற்கு மற் ம் உணவட் ன கிழக்கு கிராம

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், அக்மீமன 
பிரேதச சைப  எல்ைல 

132 - தல்ெப ெதற்கு கிராம அ வலர்
பிாி  

132 A -  தலெவல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  

136 A -  மஹரம்ப கிராம அ வலர் 
பிாி                                 

137 A - மத்திய உணவட் ன கிராம 
அ வலர் பிாி      

கிழக்ேக : அக்மீமன பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ஹீனட் கல
ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல   

ெதற்ேக :  கடல் 

ேமற்ேக : கடல், யத்ெதஹி ல்ல மற் ம் ெபானவிஸ்டாவ கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : தல்ெப       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : அக்மீமன பிரேதச சைப எல்ைல, ஹல்ெலா வெகாட 

மற் ம் ெதாடம்ெப கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள், அத்தரெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு  மற் ம் ெதற்கு  எல்ைலகள்   

148 - ஹீனட் கல ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

148 A - தல்ெப கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

148 B - ெவல்ேலெதாட்ட கிராம  
அ வலர் பிாி  

148 C - கஹெவன்னகம கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : பிட் வ மற் ம் ெமாரம்பிட் ெகாட கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்                  

ெதற்ேக :  கடல் 

ேமற்ேக : தல்ெப ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெதாடம்ெப      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : அக்மீமன பிரேதச சைப  எல்ைல 142 A - அத்தரெகாட கிராம அ வலர் 

பிாி  
143 - ெதாடம்ெப கிராம அ வலர் 

பிாி  
143 A - ஹல்ெலா வெகாட கிராம 

அ வலர் பிாி  
143 B - ஹந் ெகாட கிராம அ வலர் 

பிாி

கிழக்ேக : மீெப மற் ம் பிட் வ கிராம அ வலர் பிாி களின்
ேமற்கு எல்ைலகள்            

ெதற்ேக :  கஹெவன்னகம, எபதல்ெப கிழக்கு மற் ம்   
ெவல்ேலெதாட்ட கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : அக்மீமன பிரேதச சைப  எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மீப்ேப     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : அக்மீமன பிரேதச சைப எல்ைல 151 - ஹப்பாவன கிராம அ வலர் 

பிாி  
151 A - மீப்ேப கிராம அ வலர் பிாி  
151 B -  அன்னாசிவத் ெகாட  கிராம 

அ வலர் பிாி  
151 C -  ேபாகஹ ெகாட  கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : இம வ பிரேதச சைப  எல்ைல மற் ம் ஹ மல்ெகாட
ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல            

ெதற்ேக :  ல ேமாதர மற் ம் பிட் வ கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்                         

ேமற்ேக : அத்தரெகாட மற் ம்  ெதாடம்ெப கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், அக்மீமன பிரேதச சைப  
எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பிட் வ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : மீப்ெப கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல  142 - பிட் வ  கிராம அ வலர் 

பிாி  
144 B - ெமாரம்பிட் ெகாட கிராம 

அ வலர் பிாி  
144 F - ஊரகஸ்ெகாட கிராம 

அ வலர் பிாி  
151 D - ல ேமாதர கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : ஹ மல்ெகாட ேமற்கு, கட் கு ந்த மற் ம் யனெகாட 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்

ெதற்ேக :  கடல்       

ேமற்ேக : தல்ெப கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
கஹெவன்னகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு, கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், அத்தரெகாட கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஹ மல்ெகாட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : இம வ பிரேதச சைப  எல்ைல 149 - ஹ மல்ெகாட ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
149 B - ஹ மல்ெகாட மத்திய கிராம 

அ வலர் பிாி  
149 C - ெகாடவத்த கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : இம வ பிரேதச சைப  எல்ைல மற் ம் ெபெலஸ்ஸ
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல         

ெதற்ேக :   ெகாக்கல ேமலதிகம் 02, ஹ மல்ெகாட கிழக்கு மற் ம் 
கட் கு ந்த கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள்                 

ேமற்ேக : ல ேமாதர மற் ம் மீப்ெப கிராம அ வலர் பிாி களின்
கிழக்கு எல்ைலகள், அன்னாசிவ ெகாட கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல               
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கட் கு ந்த     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : ஹ மல்ெகாட ேமற்கு,  மத்திய ஹ மல்ெகாட மற் ம்  
ெகாடவத்த கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள்                    

144 - யனெகாட கிராம அ வலர்
பிாி  

144 C - கட் கு ந்த கிராம அ வலர் 
பிாி  

149 A - ஹ மல்ெகாட கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ெகாக்கல ேமலதிகம் 02 கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல மற் ம் ெகாக்கல ேமலதிகம் 01 கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல                                 

ெதற்ேக :  கடல் 

ேமற்ேக : ஊரகஸ்ெகாட  மற் ம் ல ேமாதர கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்                  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெகாக்கல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : ெகாடவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
மற் ம் ெபெலஸ்ஸ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல              

144 D - ெகாக்கல அத்திேரக்க 01 
கிராம அ வலர் பிாி  

144 E - ெகாக்கல அத்திேரக்க 02 
கிராம அ வலர் பிாி   கிழக்ேக : ெகாக்கல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல          

ெதற்ேக :  கடல்     

ேமற்ேக : கட் கு ந்த மற் ம் ஹ மல்ெகாட கிழக்கு  கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்            

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கத்த வ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : ெகாக்கல ேமலதிகம் 02  மற் ம் ெபெலஸ்ஸ கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு  எல்ைலகள்      

144 A - ெகாக்கல கிராம அ வலர் 
பிாி  

162 - கத வ ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  

162 A - அடதாெஹவத் ெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி  

164 - கத வ கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : அலவத் கிஸ்ெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், மத்திய கத்த வ  மற் ம்  
ெவல்ேஹன்ெகாட கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள்                                                               

ெதற்ேக :  கடல்     

ேமற்ேக : கடல் மற் ம் ெகாக்கல ேமலதிகம் 01 கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல    
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெவல்ேஹன்ெகாட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : இம வ பிரேதச சைப எல்ைல       164 B - கத்த வ மத்திய  கிராம 
அ வலர் பிாி  

164 D - ெவல்ேஹன்ெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி  

164 G - அலவத் கிஸ்ெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி  

166 C - ெபெலஸ்ஸ  கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : இம வ பிரேதச சைப எல்ைல, கஹவ ெகாட மற் ம் 
ெம யெகாட கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு  
எல்ைலகள்           

ெதற்ேக :  கடல் 
ேமற்ேக : கத்த வ கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு

மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், அட்டதாெஹவ ெகாட, 
கத்த வ ேமற்கு,  ெகாக்கல, ெகாக்கல ேமலதிகம் 2 
மற் ம் ெகாடவத்த கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள்       

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 12      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மீகஹெகாட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : இம வ பிரேதச சைப எல்ைல   164 A - மீகஹெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி  

164 E - கஹவ ெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி  

164 F - ேம யெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ெகாரெஹ ெகாட, த ஹல மற் ம் கரந் ெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி களின்  ேமற்கு எல்ைலகள்            

ெதற்ேக :  வ ேகெகாட மற் ம் பியதிகம ேமற்கு கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : ெவல்ேஹன்ெகாட மற் ம்  மத்திய கத வ கிராம
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 13      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : நாகந்த     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : இம வ பிரேதச சைப எல்ைல               159 - அஹங்கம நாகந்த கிராம 
அ வலர் பிாி  

159 B - ெகாரெஹ ெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி  

161 A  - கரந் ெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி  

164C-த ெஹல கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : மாத்தைற மாவட்ட எல்ைல             

ெதற்ேக :   கல வ, அஹங்கம்ெகாட, கலெஹெகாட, ெதாம்ம ெகாட 
மற் ம் வ ேகெகாட கிராம அ வலர் பிாி களின்  
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : கஹவத் ெகாட மற் ம் மீகஹெகாட கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்              
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 14      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : தல் வ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : ெகாரெஹ ெகாட மற் ம் அஹங்கம நாகந்த கிராம
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்              

156 - அஹங்கம கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

156 A - ெகாவியாபான கிராம 
அ வலர் பிாி  

156 B - தல் வ கிராம அ வலர் 
பிாி  

159 A - திகெரத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  

159 C - அஹங்கம்ெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி  

159D - கல வ கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : மாத்தைற மாவட்ட  எல்ைல                          

ெதற்ேக :  கடல்      

ேமற்ேக : மத்திய அஹங்கம, ெதாம்மன்னெகாட, கலெஹெகாட,   
கரந் ெகாட மற் ம் த ெஹல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 15      வட்டாரத்திற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : அஹங்கம     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ேம யெகாட,  கஹவ ெகாட  மற் ம்  கரந் ெகாட 

கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்   
157 - அஹங்கம மத்திய கிராம 

அ வலர் பிாி  
160 - பியதிகம கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
160 A - ெதாம்மன்ெனெகாட கிராம 

அ வலர் பிாி  
160 B - கலெஹெகாட கிராம 

அ வலர் பிாி  
161 - பியதிகம ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
161 B - வ ெகெகாட கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : அஹங்கம்ெகாட, திகெரத்த, தல் வ மற் ம் ெகாவியா 
பான கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்   

ெதற்ேக :  கடல் 

ேமற்ேக : கடல் மற் ம் ேம யெகாட  கிராம அ வலர் பிாிவின்
ெதற்கு எல்ைல 
 

 
9-108/112 
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உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச்  சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகளின்  ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 
 ைமத்திாிபால சிறிேசன,
 சனாதிபதி. 
 

சனாதிபதி ெசயலகம்,  
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 
 

அட்டவைண 
 

இல. 08 - மாத்தைற மாவட்டம் 
இல. 01 -மாத்தைற மாநகர சைப  
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக - 17 
    எண்ணிக்ைக-17       எண்ணிக்ைக- 00   
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஹித்ெதட் ய        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : திஹெகாட பிரேதச சைப எல்ைல 414B-ஹித்ெதட் ய மத்திய கிராம 

அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : ஹித்ெதட் ய கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல 

ெதற்ேக : ெவ ேவாிய ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக : ஹித்ெதட் ய ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல மற் ம் மாத்தைற  பிரேதச  சைப எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஹித்ெதட் ய கிழக்கு        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : திஹெகாட பிரேதச சைப எல்ைல 420A-ஹித்ெதட் ய கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
420D-சுதர்சி இடம் கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : திஹெகாட பிரேதச சைப எல்ைல, டாவ வடக்கு கிராம
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், 

டாவ ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
ெதற்ேக : ெவ ேவாிய கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்வடக்கு 

எல்ைல 
ேமற்ேக : ஹித்ெதட் ய மத்திய கிராம அ வலர் பிாிவின்கிழக்கு

எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : டாவ        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ஹித்ெதட் ய கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்ெதற்கு

மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், திஹெகாட மற் ம் 
மாத்தைற பிரேதச சைப எல்ைலகள் 

420- டாவ ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  

420B- டாவ வடக்குகிராம அ வலர் 
பிாி  

420C- டாவ கிழக்குகிராம அ வலர் 
பிாி  

 

கிழக்ேக : மாத்தைற பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ேவரகம்பிட்ட 
கிராம அ வலர் பிாிவின்ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : வல்பல கிராம அ வலர் பிாிவின்வடக்கு எல்ைல 
மற் ம் ெவ ேவாிய கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின்வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : சுதர்சி இடம் கிராம அ வலர் பிாிவின்கிழக்கு எல்ைல, 
ஹித்ெதட் ய கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேவரகம்பிட்ட        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : டாவ கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள், மாத்தைற பிரேதச சைப எல்ைல  
417C-வல்பல கிராம அ வலர் பிாி  
417H-ேவரகம்பிட்ட கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : மாத்தைற பிரேதச சைப எல்ைல, ேவர வ கிராம
அ வலர் பிாிவின் மாத்தைற மாநகர சைபக்குட்பட்ட 
பகுதியின்ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : எ யகந்த வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல, உயன்வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், உயன்வத்த வடக்கு மற் ம் 
கைட தி கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ெவ ேவாிய கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல, டாவ ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல, டாவ கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : உயன்வத்த        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : வல்பல கிராம அ வலர் பிாிவின்ெதற்கு எல்ைல, 

ேவரகம்பிட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின்ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள் 

417D-உயன்வத்த வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

417G-உயன்வத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  கிழக்ேக : ேவரகம்பிட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின்ேமற்கு மற் ம் 

ெதற்கு எல்ைலகள்  
ெதற்ேக : எ யகந்த வடக்கு மற் ம் ெகாட் ேவெகாட வடக்கு 

கிராம அ வலர் பிாி களின்வடக்கு எல்ைலகள்  
ேமற்ேக : கைட தி கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்கிழக்கு

எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  கைட தி        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : ெவ ேவாிய கிழக்கு மற் ம் வல்பல கிராம அ வலர் 
பிாி களின்ெதற்கு எல்ைலகள்  

417A-கைட தி கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

417B-கைட தி ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

417F-கைட தி ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

 

கிழக்ேக : உயன்வத்த வடக்கு மற் ம் உயன்வத்த கிராம அ வலர் 
பிாி களின்ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ெகாட் ேவெகாட வடக்கு மற் ம் ேகாட்ைட கிராம 
அ வலர் பிாி களின்வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : ெதாட்ட ன, ப்ேப மற் ம் ெவ ேவாிய ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ெவ ேவாிய        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : ஹித்ெதட் ய மத்திய, ஹித்ெதட் ய கிழக்கு, சுதர்சி 
இடம்  மற் ம் டாவ ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி களின்ெதற்கு எல்ைலகள்  

415A-ெவ ேவாிய ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

417E-ெவ ேவாிய கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  கிழக்ேக : வல்பல கிராம அ வலர் பிாிவின்ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : கைட தி கிழக்கு, கைட திேமற்கு மற் ம் ப்ேப 
கிராம அ வலர் பிாி களின்வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : ெவேலெகாட கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்கிழக்கு 
எல்ைல, இஸ்ஸதீன் நகரகிராம அ வலர் 
பிாிவின்கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : இஸ்ஸதீன் நகரம்        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : ஹித்ெதட் ய ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்ெதற்கு 
எல்ைல 

414C-இஸ்ஸதீன் நகர கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ெவ ேவாிய ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்ேமற்கு 
எல்ைல 

ெதற்ேக : ெவேலெகாட கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்வடக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக : மாத்ெதாட்டகம கிராம அ வலர் பிாிவின்கிழக்கு 
எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ஹித்ெதட் ய ேமற்கு        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : மாத்தைற பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ஹித்ெதட் ய 
மத்திய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

409D- மாத்ெதாட்டகம கிராம 
அ வலர் பிாி  

414A - ஹித்ெதட் ய ேமற்குகிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ஹித்ெதட் ய மத்திய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு
எல்ைல மற் ம் ெவ ேவாிய ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : இஸ்ஸதீன் நகர கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு  எல்ைலகள், ெவேலெகாட கிழக்கு 
மற் ம் வல்கம கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : வல்கம வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல மற் ம் மாத்தைற பிரேதச சைப எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : வல்கம வடக்கு        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : மாத்தைற பிரேதச சைபஎல்ைல 409B-வல்கம வடக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  

423 - கனத்தெகாட ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் மாத்தைற 
மாநகர சைபக்குட்பட்ட பகுதிகள் 

423A - ெவவஹமந் வ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் மாத்தைற 
மாநகர சைபக்குட்பட்ட பகுதிகள் 

கிழக்ேக : மாத்ெதாட்டகம, வல்கம மற் ம் வல்கம மத்திய கிராம
அ வலர் பிாி களின்ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக : வல்கம ெதற்கு மற் ம் ம ஹ கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி களின்வடக்குஎல்ைலகள்  

ேமற்ேக : ம ஹ ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல மற் ம் மாத்தைற பிரேதச சைப எல்ைல  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ம ஹ        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : மாத்தைற பிரேதச சைப எல்ைல, கனத்தெகாட ெதற்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் மாத்தைற மாநகர 
சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ெதற்கு மற் ம் ேமற்கு 
எல்ைலகள், வல்கம வடக்கு மற் ம் வல்கம மத்திய 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

411A-ம ஹ ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  

411B - ம ஹ கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

411C - வல்கம ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

 

கிழக்ேக : பம் றண மற் ம் ெபால்ேஹன கிராம அ வலர் 
பிாி களின்ேமற்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக : கடல் 

ேமற்ேக : ெவ கம பிரேதச சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 12      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : வல்கம ெதற்கு        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : வல்கம வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள், மாத்ெதாட்டகம கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

409A -வல்கம கிராம அ வலர் பிாி  
409C- வல்கம மத்திய கிராம 

அ வலர் பிாி  
 

 

கிழக்ேக : ெவேலெகாட கிழக்கு மற் ம் ெவேலெகாட ேமற்கு 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : பம் றண மற் ம் வல்கம ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : வல்கம வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள் 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 13      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெவேலெகாட         ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : மாத்ெதாட்டகம கிராம அ வலர் பிாிவின்ெதற்கு
எல்ைல மற் ம் இஸ்ஸதீன் நகர கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

409E-ெவேலெகாட ேமற்குகிராம 
அ வலர் பிாி  

414 - ெவேலெகாட கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

 

 

கிழக்ேக : ெவ ேவாிய ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல மற் ம் ப்ேப கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : ப்ேப கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
மற் ம் பம் றண கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக : வல்கம மத்திய மற் ம் வல்கம கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 14      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெபால்ேஹன         ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : வல்கம ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், வல்கம மத்திய கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, ெவேலெகாட 
ேமற்கு, ெவேலெகாட கிழக்கு மற் ம் ப்ேப கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  

412-ெபால்ேஹன கிராம அ வலர் 
பிாி  

412B - பம் றண கிராம அ வலர் 
பிாி  

 

 
கிழக்ேக : ெதாட்ட ன கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல

ெதற்ேக : கடல் 

ேமற்ேக : ம ஹ கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல மற் ம் வல்கம ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

9-108/113 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 15      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெதாட்ட ன        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெவேலெகாட கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், ெவ ேவாிய ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, கைட தி ேமற்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

412A- ெதாட்ட ன கிராம அ வலர் 
பிாி  

415- ப்ேப கிராம அ வலர் பிாி  
 
 கிழக்ேக : கைட தி ெதற்கு மற் ம் ேகாட்ைட கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்  
ெதற்ேக : கடல் 
ேமற்ேக : பம் றண கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம்  

வடக்கு எல்ைலகள், ெவேலெகாட கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 16      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெகாட் ேவெகாட        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கைட தி ெதற்கு, கைட தி கிழக்கு மற் ம் உயன்வத்த 

கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், 
எ யகந்த வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

416-ெகாட் ேவெகாட வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

416A-எ யகந்த ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

416B-ெகாட் ேவெகாட ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

416C-ேகாட்ைட கிராம அ வலர் 
பிாி  

 

கிழக்ேக : எ யகந்த வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், ெமத்தவத்த கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, ெமத்தவத்த ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் மாத்தைற மாநகர சைபக்குட்பட்ட 
பகுதியின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : கடல் 
ேமற்ேக : ெதாட்ட ைன கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு

எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 17      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெமத்தவத்த         ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ேவரகம்பிட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

மற் ம் மாத்தைற பிரேதச சைப எல்ைல 
425-ெமத்தவத்த கிராம அ வலர் 

பிாி  
425A - ேவர வ கிராம அ வலர் 

பிாிவின் மாத்தைற மாநகர 
சைபக்குட்பட்ட பகுதிகள் 

425B-ரஸ்ஸந்ெதனிய கிராம 
அ வலர் பிாிவின் மாத்தைற 
மாநகர சைபக்குட்பட்ட பகுதிகள் 

425C-ெமத்தவத்த  ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் மாத்தைற 
மாநகர சைபக்குட்பட்ட  பகுதிகள் 

416D-எ யகந்த வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : மாத்தைற பிரேதச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக : கடல், எ யகந்த ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்

கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக : ெகாட் ேவெகாட ெதற்கு கிராம அ வலர் 

பிாிவின்வடக்கு எல்ைல, ெகாட் ேவெகாட வடக்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, உயன்வத்த 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, ேவரகம்பிட்ட 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 
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உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச்  சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகளின்  ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

 ைமத்திாிபால சிறிேசன,
 சனாதிபதி. 
 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 

அட்டவைண 
 

இல. 08   -மாத்தைற மாவட்டம் 
இல. 02 - ெவ கம நகர சைப  
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக -  11  
   எண்ணிக்ைக -11      எண்ணிக்ைக -  00   
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ெகாஹு க வ        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : ெவ கம பிரேதச சைப எல்ைல 389-ெகாஹு க வ கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : தி கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : கல்ெபாக்க ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல மற் ம் ெசட் த் ெத  கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  வடக்கு எல்ைல  

ேமற்ேக : ெவ கம பிரேதச சைப எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  02       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  தி        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : ெகாஹு க வ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல மற் ம் ெவ கம பிரேதச சைப எல்ைல 

385A - தி கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ெவ கம பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக : ெவ கம பிரேதச சைப எல்ைல, கல்ெபாக்க கிழக்கு
மற் ம் கல்ெபாக்க ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ெகாஹு க வ கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு
எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  03       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கல்ெபாக்க        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : ெகாஹு க வ மற் ம் தி கிராம அ வலர்
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

385 -கல்ெபாக்க கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

385B-கல்ெபாக்க ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக : ெவ கம பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ெபலான
ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : பரணகேட கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : ெசட்  தி கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  04       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெபலான ேமற்கு        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : ெவ கம பிரேதச சைப எல்ைல 387A- ெபலான ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   கிழக்ேக : ெவ கம பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக : கடல் 

ேமற்ேக : பரணகேட மற் ம் கல்ெபாக்க கிழக்கு ஆகிய கிராம
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  05       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பரணகேட        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : கல்ெபாக்க ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு
எல்ைல , கல்ெபாக்க கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

382A- பரணகேட கிராம அ வலர் 
பிாி   

கிழக்ேக : ெபலான ேமற்குகிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல 

ெதற்ேக : கடல் மற் ம் மஹ திய கிராம அ வலர் பிாிவின்
வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : ெசட் த்ெத கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  06       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெசட் த்ெத         ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : ெகாஹு க வ கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு
எல்ைல 

382B- ெசட் த்ெத  கிராம அ வலர் 
பிாி   

கிழக்ேக : கல்ெபாக்க ேமற்கு மற் ம் கல்ெபாக்க கிழக்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் ,பரணகேட 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : பிரதான தி ,வல் வல ெதற்கு மற் ம் வல் வல
கிழக்குகிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ெவ கம பிரேதச சைப எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  07       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : வல் வல கிழக்கு        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெவ கம பிரேதச சைப எல்ைல 386 -வல் வல கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   கிழக்ேக : ெசட் த்ெத  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
ெதற்ேக : வல் வல ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு 

எல்ைல மற் ம் வல் வல ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : ெவ கம பிரேதச சைப எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  08       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : வல் வல ேமற்கு        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : வல் வல கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு 

எல்ைல மற் ம் ெசட் த்ெத  கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  ெதற்கு எல்ைல 

386A - வல் வல ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

386B- வல் வல ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   கிழக்ேக : மஹ திய மற் ம் கப்பரத்ெதாட்ைட ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், 
கப்பரத்ெதாட்ைட வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக : கடல் 

ேமற்ேக : ெவ கம பிரேதச சைப எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  09       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மஹ திய        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெசட் த்ெத  மற் ம் பரணகேட கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
382 - மஹ திய கிராம அ வலர் 

பிாி   
 கிழக்ேக : கடல் 

ெதற்ேக : கப்பரத்ெதாட்ைட ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  
வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : வல் வல ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  10       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கப்பரத்ெதாட்ைட ெதற்கு        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : மஹ திய கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு எல்ைல 386C-கப்பரத்ெதாட்ைட ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக : கடல் 

ெதற்ேக : கடல் 

ேமற்ேக : கப்பரத்ெதாட்ைட வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  
ெதற்கு, கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், வல் வல 
ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  11       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கப்பரத்ெதாட்ைட வடக்கு        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : வல் வல ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு

எல்ைல மற் ம் கப்பரத்ெதாட்ைட ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல  

386D- கப்பரத்ெதாட்ைட வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

 
கிழக்ேக : கப்பரத்ெதாட்ைட ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  

ேமற்கு எல்ைல 
ெதற்ேக : கப்பரத்ெதாட்ைட ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  

ெதற்கு எல்ைல மற் ம் கடல் 
ேமற்ேக : வல் வல ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு

எல்ைல 
9-108/114 

__________________ 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச்  சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகளின்  ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 
 ைமத்திாிபால சிறிேசன,
 சனாதிபதி. 
 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 
 

அட்டவைண 
இல. 08 - மாத்தைற மாவட்டம் 
இல. 03-பிட்டெபத்தர பிரேதச சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக - 12 
   எண்ணிக்ைக -12      எண்ணிக்ைக - 00   
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : க ேபாவிட் யன     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கா  மாவட்ட எல்ைல 259 -க ேபாவிட் யனகிராம 

அ வலர் பிாி  
259B- தங்கல ேமற்கு கிராம அ வலர் 

பிாி  
259C-அம்ேபெவல கிராம அ வலர் 

பிாி  
259 D - கலபட கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : தங்கல கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்ேமற்கு எல்ைல

ெதற்ேக : பானகல ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்வடக்கு 
எல்ைல மற் ம் கா  மாவட்ட எல்ைல 

ேமற்ேக : கா  மாவட்ட எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : தங்கல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : தங்கல ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

மற் ம் கா  மாவட்ட எல்ைல 
258A -ஈதண் கித்த கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
258C-ஈதண் கித்த ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
259A-தங்கல கிழக்கு கிராம அ வலர் 

பிாி  
260A - பானகல ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : கா  மாவட்ட எல்ைல 

ெதற்ேக : அலபலாெதனிய வடக்கு, அலபலாெதனிய ெதற்கு 
மற் ம் பானகல கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின்  
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : கா  மாவட்ட எல்ைல, தங்கல ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்  கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : அலப்பலாெதனிய      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : பானகல ேமற்கு, ஈதண் கித்த ேமற்கு மற் ம் ஈத கித்த 

கிழக்குகிராம அ வலர் பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள் 
மற் ம் கா  மாவட்ட எல்ைல 

258- அலப்பலாெதனிய வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

258B -அலப்பலாெதனிய ெதற்கு 
கிராம அ வலர் பிாி  

260 - பானகல கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ெகா காரெகாட ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்
ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : றம் க்கணேமற்கு, தலப்ெபகும் ற மற் ம் கிாிெவல்
ெகேல வடக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : கா  மாவட்ட எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெமாரவக்க      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கா  மாவட்ட எல்ைல மற் ம் ெகாட்டெபால பிரேதச 

சைப எல்ைல 
262A -ெவ வ கிராம அ வலர் பிாி  
262C-ெகா காரெகாட ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
260H-ெகா காரெகாட கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ெகாட்டெபால பிரேதச சைப எல்ைல, 

ெதற்ேக : அ வன, றம் க்கண கிழக்கு மற் ம் றம் க்கண ேமற்கு 
ஆகிய கிராம அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : அலப்பலாெதனிய ெதற்கு மற் ம் அலப்பலாெதனிய 
வடக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ரம் கன     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : அலப்பலாெதனிய ெதற்கு, ெகா காரெகாட ேமற்கு 

மற் ம் ெவ வ கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் மற் ம் ெகாட்டெபால பிரேதச சைப எல்ைல 

262B -றம் க்கண கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

262E- அ வன கிராம அ வலர் 
பிாி  

262F- பர பல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  

262G-றம் க்கண ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ெகாட்டெபால பிரேதச சைப எல்ைல

ெதற்ேக : மஹெபாத் வில கிராம அ வலர் பிாிவின்வடக்கு 
எல்ைல, ெகாஸ்னில்ெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : தெலப்ெபகும் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : குடகலேஹன     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : அலப்பலாெதனிய ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்
ெதற்கு எல்ைல,  றம் க்கண ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், றம் க்கண 
கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

261G-தலப்ெபகும் ர கிராம அ வலர் 
பிாி  

261H -குடகலேஹன கிராம அ வலர் 
பிாி  

262D-ெகாஸ்னில்ெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி  

 
 

கிழக்ேக : அ வன, பர பல்ல மற் ம் மஹெபாத் வில கிராம
அ வலர் பிாி களின்  ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : சியம்பலாெகாட ேமற்கு மற் ம் தங்ெகா வ கிராம
அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள், 
ெகாரக்கெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : கிாிெவல்ெகேல ெதற்கு மற் ம் கிாிெவல்ெகேல வடக்கு 
கிராம அ வலர் பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேதரங்கல      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : பானகல கிழக்கு மற் ம் அலப்பலாெதனிய ெதற்கு 
கிராம அ வலர் பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள் 

261B- ேதரங்கல கிராம அ வலர் 
பிாி  

261C - கிாிெவல்ெகேல ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

261F-கிாிெவல்ெகேல வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

 

கிழக்ேக : தலப்ெபகும் ர மற் ம் குடகலேஹன கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ெகாரக்கெவல மற் ம் ெதன்னேஹன கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள்,  அக்குெரஸ்ஸ பிரேதச 
சைப எல்ைல  

ேமற்ேக : அக்குெரஸ்ஸ பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் கா  
மாவட்ட எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பிட்டெபத்தர     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : ேதரங்கல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல
மற் ம் ெகாரக்கெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல 

261A - பிட்டெபத்தர கிராம அ வலர் 
பிாி  

261D- க வான கிராம அ வலர் 
பிாி  

261E-ெதன்னேஹன கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : ெகாரக்கெவல, தங்ெகா வ மற் ம் ெதஹிகஸ்ெப
கிராம அ வலர் பிாி களின்  ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : அக்குெரஸ்ஸ பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : அக்குெரஸ்ஸ பிரேதச சைப எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : தங்ெகா வ      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : கிாிெவல்ெகேல ெதற்கு, குடகலேஹன மற் ம்  
சியம்பலாெகாட ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின்  
ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் ெகாட்டகல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

261-ெகாரக்கெவல கிராம அ வலர் 
பிாி  

265A -தங்ெகா வ கிராம அ வலர் 
பிாி  

 

 

கிழக்ேக : ெகாட்டகல கிராம அ வலர் பிாிவின்ேமற்கு எல்ைல

ெதற்ேக : ெதஹிகஸ்ெப கிராம அ வலர் பிாிவின்வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : பிட்டெபத்தர மற் ம் ெதன்னேஹன கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், ேதரங்கல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : சியம்பலாெகாட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : ெகாஸ்னில்ெகாட மற் ம் பர பல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள்,  ெகாட்டெபால பிரேதச 
சைப எல்ைல  

263-சியம்பலாெகாட ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

263A -சியம்பலாெகாட கிழக்கு 
கிராம அ வலர் பிாி  

263D -மஹெபாத் வில கிராம 
அ வலர் பிாி  

263F- வனசிங்கந்த கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : பஸ்ெகாட பிரேதச சைப எல்ைல, தியதாவ கிராம
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : இஹல ஐனகம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், ெகாட்டகல கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  வடக்கு,கிழக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : தங்ெகா வகிராம அ வலர் பிாிவின்வடக்கு எல்ைல, 
குடகலேஹன கிராம அ வலர் பிாிவின்கிழக்கு எல்ைல 
மற் ம் தலப்ெபகும் ர கிராம அ வலர் பிாிவின்ெதற்கு 
எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : எலமல்ெதனிய      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : சியம்பலாெகாட ேமற்கு மற் ம் சியம்பலாெகாட கிழக்கு 
கிராம அ வலர் பிாி களின்ெதற்கு எல்ைலகள், 
வனசிங்கந்த கிராம அ வலர் பிாிவின்ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள், பஸ்ெகாட  பிரேதச சைப எல்ைல 

263C- தியதாவகிராம அ வலர் பிாி  
263E- இஹல  ஐனகம கிராம 

அ வலர் பிாி  
266 - ெகாட்டகல கிராம அ வலர் 

பிாி  
266A- எலமல்ெதனிய கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : பஸ்ெகாட மற் ம் லட் யன பிரேதச சைப எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : லட் யன மற் ம் அத் ர ய பிரேதச சைப 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : வக்பேடாவிட்ட, வத் ரகும் ர, ெதஹிகஸ்ெப மற் ம் 
தங்ெகா வ கிராம அ வலர் பிாி களின்கிழக்கு 
எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 12      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெதஹிகஸ்ேப     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : தங்ெகா வ மற் ம் ெகாட்டகல கிராம அ வலர் 

பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள் 
265-ெதஹிகஸ்ேப கிராம அ வலர் 

பிாி  
265B - வக்பேடாவிட்டகிராம 

அ வலர் பிாி  
265C -வத் ரகும் ர கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : எலமல்ெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
மற் ம் அத் ர ய பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக : அத் ர ய மற் ம் அக்குெரஸ்ஸ பிரேதச சைப 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : அக்குெரஸ்ஸ பிரேதச சைப எல்ைல, க வான மற் ம் 
பிடெபத்தர கிராம அ வலர் பிாி களின்  கிழக்கு 
எல்ைலகள் 

9-108/115 
______________ 

 
உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச்  சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 

 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகளின்  ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 
 ைமத்திாிபால சிறிேசன,
 சனாதிபதி. 
 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 
 

அட்டவைண 
 

இல. 08 - மாத்தைற மாவட்டம் 
இல. 04 -ெகாட்டெபால பிரேதச சைப  
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக - 14 
   எண்ணிக்ைக -12      எண்ணிக்ைக - 01 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெமேதாிப்பிட் ய        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கா  மாவட்ட எல்ைல 240  -   ெமேதாிப்பிட் ய கிராம 

அ வலர் பிாி   
240C   -   ெபாத்தன கிராம அ வலர் 

பிாி   
241D-பத்தவலநாடகந்த கிராம 

அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக : கிாிவலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
மற் ம் பல்ேலகம வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்   
ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  ெகாலெவனிகம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக : கா  மாவட்ட எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கிாிெவல்ெதால        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : இரத்தின ாி மாவட்ட எல்ைல 241A-கிாிெவல்ெதால கிராம அ வலர் 
பிாி   

241C- பட்ேடயாய கிராம அ வலர் 
பிாி  

241G   -   கீாிவலகம கிராம அ வலர் 
பிாி   

 

கிழக்ேக : கந்தில்பான கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல 
மற் ம் இஹலகம கிராம அ வலர் பிாிவின்   ேமற்கு 
எல்ைல 

ெதற்ேக : இஹலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
மற் ம் ெதனியாய, ெதனியாய ேமற்கு, நிஷ்ஷங்க ர, 
பல்ேலகம வடக்கு மற் ம் பத்தவலநாடகந்த கிராம 
அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : பத்தவலநாடகந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல, ெமேதாிப்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின்   
கிழக்கு எல்ைல, கா  மற் ம் இரத்தின ாி மாவட்ட 
எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : விஹாரேஹன        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : இரத்தின ாி  மாவட்ட எல்ைல 244  -  விஹாரேஹன கிராம அ வலர் 
பிாி   

244C- அண்டாரெதனிய கிராம 
அ வலர் பிாி   

241 H  -   கந்தில்பான கிராம அ வலர் 
பிாி   

கிழக்ேக : இரத்தின ாி  மாவட்ட எல்ைல

ெதற்ேக : க கலேஹன, இஹலகம மற் ம் பட்ேடயாய கிராம 
அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : கிாிெவல்ெதால கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல மற் ம் இரத்தின ாி மாவட்ட எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெதனிபிட்ட        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : இஹலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள், அண்டாரெதனிய கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல மற் ம் இரத்தின ாி மாவட்ட 
எல்ைல 

244A- ெதனிபிட்ட கிராம அ வலர் 
பிாி   

244B  -க கலேஹன கிராம அ வலர் 
பிாி   

 

 

கிழக்ேக : இரத்தின ாி மாவட்ட எல்ைல மற் ம் பஸ்ெகாட 
பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக : பஸ்ெகாட பிரேதச சைப எல்ைல

ேமற்ேக : ெதனியாய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
இஹலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெதனியாய        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : பட்ேடயாய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள், கந்தில்பான மற் ம் விஹாரேஹன 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், 
அண்டாரெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல 

243   -   ெதனியாய கிராம அ வலர் 
பிாி   

243A - ெதனியாய ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

243B   -   இஹலகம கிராம அ வலர் 
பிாி   

 

கிழக்ேக : அண்டாரெதனிய, க கலேஹன மற் ம் ெதனிபிட்ட 
கிராம அ வலர் பிாி களின்  ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : பஸ்ெகாட பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் 
ெகாட்டெபால வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்   
வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : பல்ேலகம ெதற்கு மற் ம் நிஷ்ஷங்க ர கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், பட்ேடயாய 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பல்ேலகம        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : கீாிவலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 241-பல்ேலகம வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

241B - பல்ேலகம ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

241E -நிஷ்ஷங்க ர கிராம அ வலர் 
பிாி   

கிழக்ேக : பட்ேடயாய, ெதனியாய ேமற்கு மற் ம் ெகாட்டெபால 
வடக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ெகாட்டெபால வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்   
ேமற்கு எல்ைல, ஸ்ஸெவல மற் ம் ெகாலெவனிகம 
கிராம அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ெகாலெவனிகம மற் ம் பத்தவலநாடகந்த கிராம 
அ வலர் பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள்  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெகாலெவனிகம        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : ெபாத்தன, பத்தவலநாடகந்த, பல்ேலகம வடக்கு 
மற் ம் பல்ேலகம ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின்  
ெதற்கு எல்ைலகள் 

240A – ெகாலெவனிகம கிராம 
அ வலர் பிாி   

240B -  ெப அத்தகும் ர கிராம 
அ வலர் பிாி   

241F  -  ஸ்ஸெவலகிராம அ வலர் 
பிாி   

கிழக்ேக : ெகாட்டெபால வடக்கு மற் ம் ெகாட்டெபால ெதற்கு 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : கூட ெதனிய, வரல்ல,   ேபா பிட் ய மற் ம் 
ெமாரவக்க கிராம அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : கா  மாவட்ட எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெகாட்டெபால வடக்கு        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்
வடக்ேக :  பல்ேலகம ெதற்கு, ெதனியாய ேமற்கு மற் ம்

  ெதனியாய கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

242  -   ெகாட்டெபால வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

242D  -   நாவலேஹன கிராம 
அ வலர் பிாி   

242F – உஸமலெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி   

 

கிழக்ேக : பஸ்ெகாட பிரேதச சைப எல்ைல, கு ல்ல
மற் ம் ெகாஸ்ேமாதர கிராம அ வலர் பிாி களின்  
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ந்தகாவேஹன கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல, ெகாட்டெபால ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ெகாட்டெபால ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்
கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், ஸ்ஸெவல 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, பல்ேலகம 
ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : இ க்பிட் ய        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெகாட்டெபால வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்   

கிழக்கு எல்ைல மற் ம் பஸ்ெகாட பிரேதச சைப 
எல்ைல 

242B  -   இ க்பிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி   

242C-  கு ல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி   

242E –ெகாஸ்ேமாதர கிராம அ வலர் 
பிாி   

 

கிழக்ேக : பஸ்ெகாட பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக : பஸ்ெகாட பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ெஹாரகல

கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
ேமற்ேக : ெஹாரகல ேமற்கு, ந்தகாவேஹன மற் ம் 

நாவலேஹன கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெகாட்டெபால ெதற்கு        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  ஸ்ஸெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல

மற் ம் ெகாட்டெபால வடக்கு, உஸமலெகாட மற் ம் 
நாவலேஹன கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

242A  -   ெகாட்டெபால ெதற்கு 
கிராம அ வலர் பிாி   

242G  -   ந்தகாவேஹன கிராம 
அ வலர் பிாி    

256C – கூட ெதனிய கிராம 
அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக :  ெகாஸ்ேமாதர மற் ம் இ க்பிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : இ க்பிட் ய மற் ம் ெஹாரகல ேமற்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : வரல்ல மற் ம் ஸ்ஸெவல கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்: 11       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : வரல்ல        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கா  மாவட்ட எல்ைல, ெப அத்தகும் ர மற் ம் 

ஸ்ஸெவல கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

256  -  வரல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி   

257  -  ெமாரவக்க கிராம அ வலர் 
பிாி   

257B-ேபா பிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக : கூட ெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல 

ெதற்ேக : ெஹாரகல ேமற்கு, உவரகல மற் ம் ெபலவத்த கிராம
அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : பிட்டெபத்தர பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் கா
மாவட்ட எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்: 12       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பரகல        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெமாரவக்க, ேபா பிட் ய மற் ம் வரல்ல கிராம

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், ெஹாரகல 
ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

256B -  உவரகல கிராம 
அ வலர் பிாி   

257A-ெபலவத்தகிராம அ வலர் 
பிாி   

263B  -   பரகலகிராம அ வலர் 
பிாி   

 

கிழக்ேக : ெஹாரகல ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், ெஹாரகல கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, பஸ்ெகாட பிரேதச 
சைப எல்ைல 

ெதற்ேக : பிட்டெபத்தர பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக : பிட்டெபத்தர பிரேத சசைப எல்ைல

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 13      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெஹாரகல        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : வரல்ல, கூட ெதனிய மற் ம் ெகாட்டெபால ெதற்கு

கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், 
ந்தகாவேஹன கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 

எல்ைல 

256A  -  ெஹாரகல கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

256D  -  ெஹாரகல ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

 கிழக்ேக : ந்தகாவேஹன கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல, இ க்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், பஸ்ெகாட பிரேதச 
சைப எல்ைல 

ெதற்ேக : பஸ்ெகாட பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் பரகல கிராம
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : உவரகல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
வரல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள் 

9-108/116 
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உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச்  சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 
 
(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகளின்  ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 
 ைமத்திாிபால சிறிேசன,
 சனாதிபதி. 
 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 

            அட்டவைண 
 

இல. 08 - மாத்தைற மாவட்டம் 
இல. 0 5  - கிாிந்த ஹுல்ெவல்ல பிரேதச சைப  
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக -  07  
   எண்ணிக்ைக - 07      எண்ணிக்ைக -  00   
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  01       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஹுல்ெவல்ல        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : கம் பிட் ய பிரேதச சைப எல்ைல, ஓவிட் க வ 
ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 
மல்வத் ெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல, ஓவிட் க வ வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், மல்வத் ெகாட 
மற் ம் கிாிந்த மகின் பஹல கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள் 

325 B  - கிாிந்த மகின் இஹல ெதற்கு 
கிராம அ வலர் பிாி  

326 A -  ஹுல்ெவல்ல கிழக்கு 
கிராம அ வலர் பிாி  

326 D - ஹுல்ெவல்ல ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : வ லன்ெபாக்க கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல,  கிாிந்த மகின் இஹல மத்திய கிராம அ வலர் 
பிாிவின்   வடக்கு  மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : வத் ெகாலகந்த கிழக்கு மற் ம் வத் ெகாலகந்த 
வடக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள் மற் ம் திஹெகாட பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : திஹெகாட  மற் ம்  கம் பிட் ய  பிரேதச சைப 
எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  02       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கல்கந்த        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : கம் பிட் ய மற் ம் ஹக்மன பிரேதச சைப  
எல்ைலகள் 

326 B  -  கல்கந்த கிராம அ வலர் 
பிாி  

326 C  -  மல்வத் ெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி  

328 A -  ஓவிட் க வ வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

328 B - ஓவிட் க வ ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : கிாிந்த மகின் இஹல வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்
ேமற்கு எல்ைல, கிாிந்த மகின் பஹல  கிராம அ வலர் 
பிாிவின்   வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ஹுல்ெவல்ல கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்   
வடக்கு எல்ைல மற் ம் ஹுல்ெவல்ல ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின்   கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : கம் பிட் ய பிரேதச சைப எல்ைல
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  03      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கிாிந்த        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : ஹக்மன பிரேதச சைப  எல்ைல 325 -  கிாிந்த மகின் இஹல வடக்கு 
கிராம அ வலர் பிாி     

325  F -  ெஹட் யாவல ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி     

325 H - வ லங்ெபாக்க கிராம 
அ வலர் பிாி     

326 -  கிாிந்த மகின் பஹல கிராம 
அ வலர் பிாி     

 

கிழக்ேக : ெஹட் யாவல வடக்கு மற் ம் ெஹட் யாவல கிழக்கு
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், 
ெஹட் யாவல ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக : கிாிந்த மகின் இஹல கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், கிாிந்த மகின் 
இஹல மத்திய மற் ம் ஹுல்ெவல்ல கிழக்கு  கிராம 
அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : மல்வத் ெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல, கல்கந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  
மற் ம் கிழக்கு  எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  04       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெஹட் யாவல        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : ஹக்மன பிரேதச சைப  எல்ைல 325 A - ெஹட் யாவல கிழக்கு கிராம
அ வலர் பிாி     

325  C  - கிாிந்த மகின் இஹல கிழக்கு 
கிராம அ வலர் பிாி     

325  E -  ெஹட் யாவல ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி     

325 G -  ெஹட் யாவல வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி      

கிழக்ேக : கரெதாட்ட மற் ம் ெபார ெகட் ய கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் ,அம்பாந்ேதாட்ைட  
மாவட்ட எல்ைல 

ெதற்ேக : வலகந்த கிழக்கு மற் ம் கிாிந்த மகின் இஹல மத்திய
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : வ லன்ெபாக்க கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல, ெஹட் யாவல ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  05       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கரெதாட்ட        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : ஹக்மன பிரேதச சைப  எல்ைல 290 - கரெதாட்ட கிராம அ வலர் 
பிாி      

290 A - ெபார ெகட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி     

290 B  - நாரத்த கிராம அ வலர் பிாி  
   

290 C - கும்பல்ெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி      

கிழக்ேக : அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்ட எல்ைல

ெதற்ேக : அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்ட எல்ைல

ேமற்ேக : ெஹட் யாவல கிழக்கு மற் ம் ெஹட் யாவல வடக்கு
 கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு  எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  06       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : வலகந்த        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : கிாிந்த மகின் இஹல கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்
ெதற்கு எல்ைல, ெஹட் யாவல ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், 
ெஹட் யாவல கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  
ெதற்கு எல்ைல 

327  - வலகந்த ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி     

327 B - வலகந்த கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி     

327 C - வலகந்த ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி     

 
கிழக்ேக : அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்ட எல்ைல மற் ம்

திக்ெவல்ல பிரேதச சைப  எல்ைல 

ெதற்ேக : திக்ெவல்ல பிரேதச சைப  எல்ைல

ேமற்ேக : ெதவி வர பிரேதச சைப  எல்ைல, வத் ெகாலகந்த
கிழக்கு மற் ம் கிாிந்த மகின் இஹல மத்திய  கிராம 
அ வலர் பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள்  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  07       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : வத் ெகாலகந்த        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : கிாிந்த மகின் இஹல ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்
ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், ஹுல்ெவல்ல 
கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
வ லன்ெபாக்க கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல, கிாிந்த மகின் இஹல கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

325 D - கிாிந்த மகின் இஹல மத்திய
கிராம அ வலர் பிாி     

327 A - வத் ெகாலகந்த வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி     

327 D - வத் ெகாலகந்த கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி     

 கிழக்ேக : வலகந்த கிழக்கு மற் ம் வலகந்த ேமற்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின்  ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : வலகந்த ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல மற் ம் ெதவி வர பிரேதச சைப  எல்ைல 

ேமற்ேக : ெதவி வர மற் ம் திஹெகாட பிரேதச சைப  
எல்ைலகள் 

9-108/117 
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உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச்  சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகளின்  ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

 ைமத்திாிபால சிறிேசன,
 சனாதிபதி. 
 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 
 

அட்டவைண 
 

இல. 08 - மாத்தைற மாவட்டம் 
இல. 06 - லட் யன பிரேதச சைப  
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக -  13  
   எண்ணிக்ைக -13      எண்ணிக்ைக -  00   
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  01       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெகாம்பத்தல        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : பிட்டெபத்தர மற் ம் பஸ்ெகாட பிரேதச சைப

எல்ைலகள் 
271–ெகாம்பத்தல ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
271A –ெகாம்பத்தல வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
271B –குடாப்பான கிராம அ வலர் 

பிாி   

கிழக்ேக : பஸ்ெகாட பிரேதச சைப எல்ைல ெகட்டபலகந்த கிராம
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, லட் யன கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ெபரகம வடக்கு மற் ம் ெபரகம ேமற்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : பிட்டெபத்தர பிரேதச சைப எல்ைல
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  02       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : லட் யன        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : குடாப்பான கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல

மற் ம் பஸ்ெகாட பிரேதச சைப எல்ைல 
272- லட் யன கிராம அ வலர் 

பிாி   
272A - ெநரலம்பிட் ய கிராம அ வலர் 

பிாி   
273C–ெகட்டபலகந்த கிராம அ வலர் 

பிாி   
 

கிழக்ேக : கம்ெமதகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
கல்எட்டம்ப கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
மற் ம் ெதய்யந்தர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல 

ெதற்ேக : ம வல, தித்ெதனிெபாத்த ெதற்கு மற் ம்
தித்ெதனிெபாத்த வடக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ெபரகமவடக்கு மற் ம் குடாப்பான கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  03       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெதய்யந்தர        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : பஸ்ெகாட பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்
அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்ட எல்ைல 

273A –கம்ெமதகம கிராம அ வலர் 
பிாி   

275 –ெதய்யந்தர கிராம அ வலர் 
பிாி   

275C–கல்எட் ம்ப கிராம அ வலர் 
பிாி   

 

கிழக்ேக : ெகட் யப்ேப வடக்கு ,ெகட் யப்ேப ெதற்கு மற் ம்
பரப்பா ல்ல ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : பரப்பா ல்ல ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல, ேதவாெலகம ேமற்கு, ரதாெவல ேமற்கு 
மற் ம் சீனிெபல்ல கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், ம வல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : ெநரலம்பிட் ய மற் ம் ெகட்டபலகந்த கிராம
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  04       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெகட் யப்ெப        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : கம்ெமதகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
மற் ம் அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்ட எல்ைல 

273 –ெகட் யப்ேப வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

273B-ெகட் யப்ேப ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

276A-பரப்பா ல்ல ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

276C-பரப்பா ல்ல ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

 

கிழக்ேக : பரப்பா ல்ல கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல 

ெதற்ேக : ேதவாெலகம ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல மற் ம் ெதய்யந்தர கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : ெதய்யந்தர கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம்
வடக்கு எல்ைலகள், கல்எட் ம்ப மற் ம் கம்ெமதகம 
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  05       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேதவாெலகம        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்ட எல்ைல 276–பரப்பா ல்ல கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

276B–அத்தபத் கந்த கிராம அ வலர் 
பிாி  

277 –ேதவாெலகம கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

277A-ேதவாெலகம ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

 

கிழக்ேக : அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்ட எல்ைல 

ெதற்ேக : ஹக்மன பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் பட்டெதால,
கித்சிாி ர மற் ம் ரதாெவல கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், ரதாெவல ேமற்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : ெதய்யந்தரகிராம அ வலர் பிாிவின்ெதற்குஎல்ைல, 
பரப்பா ல்ல ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், பரப்பா ல்ல ேமற்கு, 
ெகட் யப்ேப ெதற்கு மற் ம் ெகட் யப்ேப வடக்கு 
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  06       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பிட்டவல்க வ        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : ரதாெவல கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல, ேதவாெலகம ேமற்கு மற் ம் ேதவாெலகம 
கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள், ஹக்மன பிரேதச சைப எல்ைல 

279 –பட்டெதாலகிராம அ வலர் பிாி  
279A-பிட்டவல்க வ கிராம அ வலர் 

பிாி  
279B-கித்சிாி ர கிராம அ வலர் பிாி  
279C-பல்லாவல கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ஹக்மன பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக : ஹக்மன பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ப கம
கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : ப கம கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு
எல்ைல, ரதாெவல கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  07       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ரதாெவல        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : ம வலகிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல,
ெதய்யந்தர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள் 

275B-சீனிெபல்ல கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

275E-ெபல்பா ல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  

278 –ரதாெவல கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  

278A-ரதாெவல ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

 

கிழக்ேக : ேதவாெலகம ேமற்கு மற் ம் கித்சிாி ர கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், பல்ெலெவல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : பல்ெலெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
மற் ம் ப கம கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : ப கம கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல, ப கம ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், சீனிெபல்ல ேமற்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  08       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : சீனிெபல்ல        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : லட் யன மற் ம் ெநரலம்பிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

275A-சீனிெபல்ல ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

275D-ம வல கிராம அ வலர் பிாி  
302 –தித்ெதனிெபாத்த கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
302A-தித்ெதனிெபாத்த ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
302B-தித்ெதனிெபாத்த வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ெதய்யந்தர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,
சீனிெபல்ல கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ப கம ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல, மாகந் ர கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், மாகந் ர கிழக்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : ெபரகம கிழக்கு மற் ம் ெபரகம வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 



678A I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21 
 gFjp  I : njhFjp (I) - ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; FbauR tu;j;jkhdg; gj;;jpupif - mjp tpNr\khdJ - 2015.08.21 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  09       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெபரகம        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : பிட்டெபத்தர பிரேதச சைப எல்ைல, ெகாம்பத்தல
ெதற்கு மற் ம் குடாப்பான கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

303-ெபரகம கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  

303A-ெபரகம ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  

303B-ெபரகம வடக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  

 

கிழக்ேக : லட் யன, தித்ெதனிெபாத்த வடக்கு, தித்ெதனி
ெபாத்த ெதற்கு மற் ம் தித்ெதனிெபாத்த கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : மாகந் ர கிழக்கு மற் ம் மாகந் ர ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், ெபரகம 
ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : அத் ர ய பிரேதச சைப எல்ைல
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  10       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மாகந் ர        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : ெபரகம ேமற்கு, ெபரகம கிழக்கு மற் ம் தித்ெதனி 
ெபாத்த கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

301–மாகந் ர ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  

301A-ரன்ேஸெகாட வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

301B-மாகந் ர கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

303C-ெபரகம ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  

 

கிழக்ேக : சீனிெபல்ல ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், ப கம ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : மீப்பாவிட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல ,
ரன்ேஸெகாட கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், த ெகதர, ரத்ெகக்குலாவ 
மற் ம் ரன்ேஸெகாட ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : அத் ர யபிரேதசசைபஎல்ைல
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  11       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மீப்பாவிட்ட        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : ரன்ேஸெகாட வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், மாகந் ர கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

299B-மீப்பாவிட்ட கிராம அ வலர் 
பிாி  

299C- த ெகதர கிராம அ வலர் 
பிாி  

299E –ரத்ெகக்குலாவ கிராம அ வலர் 
பிாி  

301C-ரன்ேஸெகாட வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

 

கிழக்ேக : ப கம ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல, ெஹாரபாவிட்ட வடக்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ெகாரம் வான மற் ம் ரன்ேஸெகாட ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ரன்ேஸெகாட ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல மற் ம் ரன்ேஸெகாட வடக்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  12      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ப கம       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : சீனிெபல்ல ேமற்கு, சீனிெபல்ல கிழக்கு கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், ெபல்பா ல்ல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், 
ரதாவல ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

300- கம கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  

300A-ெஹாரபாவிட்ட வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

300B-ப கம ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

300C-ெஹாரபாவிட்ட ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

 

கிழக்ேக : ரதாவல கிழக்கு, பல்லாெவல மற் ம் பிட்டவல்க வ
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ஹக்மன மற் ம் கம் பிட் ய பிரேதச சைப
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ெகாரம் வான, மீப்பாவிட்ட மற் ம் மாகந் ர கிழக்கு
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  13       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ரன்ேஸெகாட        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ரன்ேஸெகாட வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல, ரத்ெகக்குலாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், த ெகதர, 
மீப்பாவிட்ட கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

299 –ெகாரம் வான கிராம அ வலர் 
பிாி  

299A-ரன்ேஸெகாட ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

299D-ரன்ேஸெகாட ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

 

கிழக்ேக : ெஹாரபாவிட்ட வடக்கு மற் ம் ெஹாரபாவிட்ட ெதற்கு
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், 
கம் பிட் ய பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக : கம் பிட் ய பிரேதச சைப எல்ைல

ேமற்ேக : அத் ர ய பிரேதச சைப எல்ைல

9-108/118 
__________________ 

 
உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச்  சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 

 
3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 

 
(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகளின்  ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 
 ைமத்திாிபால சிறிேசன,
 சனாதிபதி. 
 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 
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அட்டவைண 
 

இல. 08 - மாத்தைற மாவட்டம் 
இல. 07 - பஸ்ெகாட பிரேதச சைப  
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக -  16  
   எண்ணிக்ைக -16      எண்ணிக்ைக -  00   
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  01       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பட்டாந் ர        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெகாட்டெபால பிரேதச சைப எல்ைல 251A -  பட்டாந் ர வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
251 E  -  பட்டாந் ர ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : தலப்பலகந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
மற் ம் பாத்தவிட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு 
எல்ைல 

ெதற்ேக : பாத்தவிட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
 மற் ம் ெகாட்டெபால பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : ெகாட்டெபால பிரேதச சைப எல்ைல
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  02       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : விஜயகம        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெகாட்டெபால பிரேதச சைப எல்ைல 250C -  தலப்பலகந்த கிராம அ வலர் 

பிாி  
250D  -  விஜயகம கிராம அ வலர் 

பிாி  
250E  -  பாத்தவிட்ட கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : ெகக்குனெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு
எல்ைல, ெபரலபனாத்தர கிராம அ வலர் பிாிவின்  
வடக்கு, ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்,  
ெபரலபனாத்தர ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  
ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : கிாி பன கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,
ெகாட்டெபால பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் 
பட்டாந் ர ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக : பட்டாந் ர ெதற்கு மற் ம் பட்டாந் ர வடக்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைல, ெகாட்டெபால 
பிரேதச சைப எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  03       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெபரலபனாத்தர        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெகாட்டெபால பிரேதச சைப எல்ைல, இரத்தின ாி

மாவட்ட எல்ைல மற் ம் ெகட்டவல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

250  -  ெபரலபனாத்தர வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

250A -  ெபரலபனாத்தர ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

250 B – ெகக்குணெதனிய கிராம 
அ வலர் பிாி  

 
 

கிழக்ேக : ெகட்டவல, பட் கல மற் ம்  ஊ ெபாக்க கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : கீாிபிட் ய கிழக்கு, ெமாரகல மற் ம் கிாி பன கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், விஜயகம 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : பாத்தவிட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு எல்ைல
மற் ம் தலப்பலகந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  04       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பட் கல        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : இரத்தின ாி மாவட்ட எல்ைல 246 A  -  ெகட்டவலகிராம அ வலர் 
பிாி  

246C -  கின்ன ய வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

246 E -  பட் கலகிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : இரத்தின ாி மாவட்ட எல்ைல 

ெதற்ேக : கின்ன ய கிழக்கு, கின்ன ய ெதற்கு, கின்ன ய
ேமற்கு மற் ம் ஊ ெபாக்க கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ெபரலபனாத்தர ெதற்கு மற் ம் ெகக்குன்ெதனிய
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  05       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கின்ன ய        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : பட் கலகிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
மற் ம் கின்ன ய வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல 

246  -  கின்ன ய கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

246 B  -  கின்ன ய ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

246 D  -  கின்ன ய ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : இரத்தின ாி மற் ம் அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்ட
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்ட எல்ைல,
ெமக்கி யெதன்ன மற் ம் ஊ ெபாக்க கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ஊ ெபாக்க கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
மற் ம் பட் கல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  06       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஊ ெபாக்க        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : பட் கல, கின்ன ய ேமற்கு மற் ம் கின்ன ய ெதற்கு
கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

249 A -  ஊ ெபாக்க கிராம அ வலர் 
பிாி  

249B – ெமக்கி ய ெதன்ன கிராம 
அ வலர் பிாி  

 

கிழக்ேக : அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்ட எல்ைல மற் ம் ஹீெகாட
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : ஹீெகாட மற் ம் கீாிபிட் ய ேமற்கு கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், கீாிபிட் ய கிழக்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : கீாிபிட் ய கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு
எல்ைல மற் ம் ெபரலபனாத்தர ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  07       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கீாிபிட் ய        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  
எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : ெபரலபனாத்தர ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  
ெதற்கு எல்ைல மற் ம் ஊ ெபாக்க கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல 

249  -  கீாிபிட் ய கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

249D  -  கீாிபிட் ய ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

255A -  ெபாத்ெதனிய கிராம அ வலர் 
பிாி  

 

கிழக்ேக : ஊ ெபாக்க கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
மற் ம் ஹீெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு 
எல்ைல 

ெதற்ேக : தம்பஹல ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், ெபாங்க வ கிழக்கு 
மற் ம் ெபாங்க வ ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ெமாெலாக்க வ வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  
கிழக்கு எல்ைல மற் ம் ெமாரகல கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  08       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கிாி பன        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  
எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : பாத்தவிட்ட, விஜயகம மற் ம் ெபரலபனாத்தர ெதற்கு
கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

251 -  கிாி பனகிராம அ வலர் பிாி  
251 B  -  ெமாரகலகிராம அ வலர் 

பிாி  
251C -  ெமாெலாக்க வ வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
251D  -  ெமாெலாக்க வ ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : கீாிபிட் ய கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு
எல்ைல, ெபாத்ெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின்  
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் ,ெபாங்க வ 
ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : ெபங்க வ ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு
எல்ைல, ெபங்க வ ெதற்கு மற் ம் ெதன்கந்ெதனிய 
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் ,
ெகாட்டெபால பிரேத சசைப எல்ைல 

ேமற்ேக : ெகாட்டெபால பிரேதச சைப எல்ைல
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  09       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெபங்க வ        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  
எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : ெபாத்ெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு
எல்ைல மற் ம் தம்பஹல ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல 

255 -  ெபாங்க வ கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

255 B  -  ெபாங்க வ ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

255C -  ெபாங்க வ ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

 

கிழக்ேக : தம்பஹல ேமற்கு மற் ம் தம்பஹல கிழக்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : பஸ்ெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு மற் ம்
ேமற்கு எல்ைலகள், நாபத்எல்ல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல ,ெதஹிகந்த ய கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : ெதஹிகந்த ய கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு
எல்ைல,  ெமாெலாக்க வ ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைல மற் ம் ெமாெலாக்க வ 
வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  10       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : தம்பஹல        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : ெபாத்ெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு
எல்ைல மற் ம் கீாிபிட் ய ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  ெதற்கு எல்ைல 

253  -  தம்பஹல கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

253 A  -  தம்பஹல ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

 

கிழக்ேக : ஹீெகாட மற் ம் ஹுலங்கந்த கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்டஎல்ைல மற் ம் பஸ்ெகாட
கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : ெபாங்க வ கிழக்கு மற் ம் ெபாத்ெதனிய கிராம
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  11       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஹீெகாட        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : ஊ ெபாக்க மற் ம் ெமக்கி யெதன்ன கிராம அ வலர்
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

249C -  ஹீெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி  

253B – ஹுலங்கந்த கிராம அ வலர் 
பிாி  

 

கிழக்க : அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்ட எல்ைல

ெதற்ேக  :  அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்ட எல்ைல மற் ம் தம்பஹல
கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக  :  தம்பஹல கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், தம்பஹல ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைல ,கீாிபிட் ய ேமற்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  12       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பஸ்ெகாட        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : ெபங்க வ ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், ெபங்க வ கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு எல்ைல மற் ம் தம்பஹல 
கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு ,ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

254-பஸ்ெகாட கிராம அ வலர் பிாி
268C -  நாபத்எல்ல கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : தம்பஹல கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் ,அம்பாந்ேதாட்ைட 
மாவட்ட எல்ைல 

ெதற்ேக : அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்ட எல்ைல, ஆந்த வ கிராம
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், 
கல்ெகட் கந்த கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு 
எல்ைல ,ெராட் ம்ப ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
 கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : ெராட் ம்ப கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், ெதன்கந்ெதனிய கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  13       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஆந்த வ        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : நாபத்எல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு மற் ம்
கிழக்கு எல்ைலகள் ,பஸ்ெகாட கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

254A-ஆந்த வ கிராம அ வலர் பிாி
270A-எஹலகந்த கிராம அ வலர் 

பிாி  
 கிழக்ேக : அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்ட எல்ைல 

ெதற்ேக : அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்ட எல்ைல, வக்கஹேஹன
கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு எல்ைல மற் ம் 
ெகாமில கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : கல்ெகட் கந்த கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு
எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  14       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெராட் ம்ப        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : பனாக வ ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு
எல்ைல, ெதன்கந்ெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல ,நாபத்எல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

268  -  ெராட் ம்ப ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

268A -  ெராட் ம்ப கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

268 B –கல்ெகட் கந்த கிராம 
அ வலர் பிாி  

 

கிழக்ேக : ஆந்த வ மற் ம் எஹலகந்த கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ெகாமிலகிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல
மற் ம் பனாக வ கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  
கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : பனாக வ கிழக்கு மற் ம் பனாக வ ேமற்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  15       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பனாக வ        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : ெகாட்டெபால பிரேதச சைப எல்ைல, ெமாெலாக்க வ
ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு எல்ைல, 
ெபாங்க வ ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்,  நாபத்எல்ல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

267  -  பனாக வ கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

267 A  - பனாக வ ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

268D -  ெதன்கந்ெதனிய கிராம 
அ வலர் பிாி  

 

கிழக்ேக : ெராட் ம்ப கிழக்கு, ெராட் ம்ப ேமற்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
கல்ெகட் கந்த கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், ெகாமில கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : மாவரல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
மற் ம் லட் யன, பிட்டெபத்தர பிரேதச சைப 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : பிட்டெபத்தர மற் ம் ெகாட்டெபால பிரேதச சைப
எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  16       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மாவரல        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கல்ெகட் கந்த மற் ம் எஹலகந்த கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
270  - மாவரல கிராம அ வலர் பிாி  
270C  - வக்கஹேஹன கிராம 

அ வலர் பிாி  
270 B  -  ெகாமில கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்ட எல்ைல மற் ம்
லட் யன பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக : லட் யன பிரேதச சைப எல்ைல

ேமற்ேக : லட் யன பிரேதச சைப எல்ைல, பனாக வ கிழக்கு
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல மற் ம் 
கல்ெகட் கந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல 

9-108/119 
____________________ 

 
உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச்  சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 

 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகளின்  ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 
 ைமத்திாிபால சிறிேசன,
 சனாதிபதி. 
 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 
 

அட்டவைண 
 

இல. 08 - மாத்தைற  மாவட்டம் 
இல. 08 - அத் ர ய பிரேதச சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக-10 
   எண்ணிக்ைக -10      எண்ணிக்ைக -  00   
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்:         01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்:      ஊ த்த        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : பிட்டெபத்தர பிரேதச சைப எல்ைல 304 – ஊ த்த கிராம அ வலர் 

பிாி  
304A-ெகெஹல்வல கிராம அ வலர் 

பிாி  
304B – ஊ த்த ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : லட் யன பிரேதச சைப எல்ைல

ெதற்ேக : லட் யன பிரேதச சைப எல்ைல, தலஹகம கிழக்கு,
ேவனகம கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள் மற் ம் ெதமட்டபஸ்ஸ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : பிட்டெபத்தர பிரேதச சைப எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர் : ெவ ேஹன                                                 ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : பிட்டெபத்தர பிரேதச சைப எல்ைல, ெகெஹல்வல, 
ஊ த்த கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள், ஊ த்த ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

305-ெவ ேஹன கிராம அ வலர் 
பிாி  

305A-திவித் ர கிராம அ வலர் பிாி  
305B-ெதமட்டபஸ்ஸ கிராம அ வலர் 

பிாி  கிழக்ேக : ஊ த்த ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல மற் ம் ேவனகம கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : தலஹகம ேமற்கு மற் ம் ஹ ப்ேப கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : அக்குெரஸ்ஸ பிரேதச சைப எல்ைல

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 03      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ேபாரெதாட்ட        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : ெவ ேஹன கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்
கிழக்கு எல்ைலகள், ெதமட்டபஸ்ஸ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, ேவனகம கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

306Aதலஹகம ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  

306Cஹ ப்ேப கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : ேவனகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல

ெதற்ேக : கனஹலாகம மற் ம் ெகாடபிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : அக்குெரஸ்ஸ பிரேதச சைப எல்ைல

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்     : தலஹகம        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : ெதமட்டபஸ்ஸ கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு
எல்ைல, ஊ த்த ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  
கிழக்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

306 தலஹகம கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  

306B ேவனகம கிராம அ வலர் பிாி  
 கிழக்ேக : லட் யன பிரேதச சைப எல்ைல

ெதற்ேக : உக்கஸ்ேஹன, வில்பிட்ட ேமற்கு மற் ம் கனஹலாகம
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : தலஹகம ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல மற் ம் ெதமட்டபஸ்ஸ கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்     : வில்பிட்ட கிழக்கு        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  
எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : ேவனகம மற் ம் தலஹகம கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

313 - வில்பிட்டகிழக்கு 1 கிராம 
அ வலர் பிாி  

313B - வில்பிட்டகிழக்கு11 கிராம 
அ வலர் பிாி  

313D-உக்கஸ்ேஹன கிராம அ வலர் 
பிாி  

 

கிழக்ேக : லட் யன மற் ம் கம் பிட் ய பிரேதச சைப
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : கம் பிட் ய பிரேதச சைப எல்ைல, அத் ர ய
கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள், யஹ ல்ல கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : வலெகபியத்த மற் ம் வில்பிட்ட ேமற்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்    :  06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்       : வில்பிட்ட  ேமற்கு        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  
எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : மராெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு எல்ைல , 
கனஹலகம கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள், ேவனகம கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல மற் ம் உக்கஸ்ேஹன கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல 

310B-பலகாவல கிராம அ வலர் 
பிாி  

313A-வில்பிட்ட ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

313C-வலெகபியத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  

 
கிழக்ேக : உக்கஸ்ேஹன, வில்பிட்ட கிழக்கு I மற் ம் வில்பிட்ட

கிழக்கு II கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : யஹ ல்ல, நாம் கந்த மற் ம் இஹல அத் ர ய 
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைல மற் ம் 
அக்குெரஸ்ஸ பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : திப்ெபாட் வாவ, திப்ெபாட் வாவ வடக்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்      : 07       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்    : ெகாடபிட் ய        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  
எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : ஹ ப்ெப, தலஹகம ேமற்கு மற் ம் ேவனகம கிராம
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

308A-ெகாடபிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி  

308B-கனஹலாகம கிராம அ வலர் 
பிாி  

308C-மாரெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி  

 

கிழக்ேக : வில்பிட்ட ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல மற் ம் வலெகபியத்த கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : வலெகபியத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல, திப்ெபாட் வாவ வடக்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  வடக்கு எல்ைல, பான கம கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : பான கம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
மற் ம்அக்குெரஸ்ஸ பிரேதச சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்      :  08       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்   : திப்ெபாட் வாவ        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : அக்குெரஸ்ஸ பிரேதச சைப எல்ைல, ெகாடபிட் ய
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, மாரெகாட 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

308 பான கமகிராம அ வலர் பிாி
310 – திப்ெபாட் வாவ கிராம 

அ வலர் பிாி  
310A-திப்ெபாட் வாவ வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : மாரெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 
வலெகபியத்த கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு 
எல்ைலகள், பலகாவல கிராம அ வலர் பிாிவின்  
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : பலகாவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
மற் ம் அக்குெரஸ்ஸ பிரேதச சைபஎல்ைல 

ேமற்ேக : அக்குெரஸ்ஸ பிரேதச சைப எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :  09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்      : இஹல அத் ர ய        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : வலெகபியத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு
எல்ைல மற் ம் வில்பிட்ட கிழக்கு 11 கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல 

314-இஹலஅத் ர யகிராம அ வலர் 
பிாி  

314B- யஹ ல்லகிராம அ வலர் 
பிாி  

314C-நாம் கந்தகிராம அ வலர் 
பிாி  

 

கிழக்ேக : வில்பிட்ட கிழக்கு 11 கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல 

ெதற்ேக : அத் ர ய கிழக்கு மற் ம் அத் ர ய ேமற்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : அக்குெரஸ்ஸ பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் பலகாவல
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்   : பஹல அத் ர ய        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : இஹல அத் ர ய மற் ம் யஹ ல்ல கிராம
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

314A-அத் ர ய கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

314D-அத் ர ய ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

315-பஹல அத் ர ய கிராம 
அ வலர் பிாி  

 

கிழக்ேக : வில்பிட்ட கிழக்கு 11 கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு
எல்ைல மற் ம் கம் பிட் ய பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக : கம் பிட் யமற் ம் அக்குெரஸ்ஸ பிரேதச சைப
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : அக்குெரஸ்ஸ பிரேதச சைப எல்ைல

 
9-108/120 
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உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச்  சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 

 
3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 

 
(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகளின்  ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  

 
 ைமத்திாிபால சிறிேசன,
 சனாதிபதி. 

 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 

 

   அட்டவைண 

 
இல. 08 - மாத்தைற மாவட்டம் 

இல. 09 - அக்குெரஸ்ஸ பிரேதச சைப 

 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக - 14 

   எண்ணிக்ைக - 14      எண்ணிக்ைக - 00 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெதாலமாவத்த        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : கா  மாவட்ட எல்ைல 368 A  - இஹல ம வ கிராம 
அ வலர் பிாி  

368 B - ெதாலமாவத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  

368D - ெகாஹுெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி  

 

கிழக்ேக : ெததியகல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு, ெதற்கு
எல்ைலகள், எஹலேப கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு, ேமற்கு, ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
ெகட்டன்வில கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு  
எல்ைல 

ெதற்ேக : பஹல ம வ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு, 
ேமற்கு  எல்ைலகள் மற் ம் ேபாபிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல மற் ம் கா  
மாவட்ட எல்ைல 

ேமற்ேக : கா   மாவட்ட எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : திகனேஹன        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : கா  மாவட்ட  எல்ைல மற் ம்  பிட்டெபத்தர பிரேதச
சைப எல்ைல 

366 A - ெததியகல கிராம அ வலர் 
பிாி  

366 B - திகனேஹன கிராம அ வலர் 
பிாி  

367A  - ெவ ெகட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி  

 

கிழக்ேக : பிட்டெபத்தர பிரேதச சைப எல்ைல, ேலனம வடக்கு
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, உ பிட் ய 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : உ பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம்
ெதற்கு எல்ைலகள், எல்ேலெவல, நாவலெகாட மற் ம் 
ெகட்டன்வில  கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள் ,விலகம  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் ,எெஹலப்ேப கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : ெதாலமாவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  
எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேலனம        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : திகனேஹன கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல, பிட்டெபத்தர பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் 
ஹுலந்தாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

363 B - ேலனம ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

363 F - ேலனம வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

363 G - உ பிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி  

 

கிழக்ேக : ஹுலந்தாவ, மாரம்ப வடக்கு மற் ம் இதிகட் ெதனிய
 கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : மினிப்ேபாெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், எல்ேலெவல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, ெவ ெகட் ய 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : திகனேஹன கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்
கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேபத்தபிட் ய        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : ெலனம வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல மற் ம்  பிட்டெபத்தர பிரேதச சைப எல்ைல 

363 A - மாரம்ப வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

363 D - ேபத்தபிட் ய வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

363 E - ஹுலந்தாவ கிராம அ வலர் 
பிாி  

 

கிழக்ேக : பிட்டெபத்தர மற் ம் அத் ர ய பிரேதச சைப
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : அத் ர ய பிரேதச சைப எல்ைல ,ேபத்தபிட் ய
ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல ,
இதிகட் ெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ேலனம ெதற்கு மற் ம் ேலனம வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மாரம்ப        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ேலனம ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் ,மாரம்ப வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல ,ேபத்தபிட் ய  
வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள் 

362 A - மினிப்ேபாெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி  

363 - மாரம்ப ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  

363 C - ேபத்தபிட் ய ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

363 H - இதிகட் ெதனிய கிராம 
அ வலர் பிாி  

 

கிழக்ேக : அத் ர ய பிரேதச சைப எல்ைல

ெதற்ேக : அத் ர ய பிரேதச சைப எல்ைல ,அஸ்மெகாட கிராம
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு  எல்ைல  ,கங்ெஹல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு  எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : கங்ெஹல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு  எல்ைல ,
எல்ேலெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  
எல்ைல மற் ம் உ பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின்  
ெதற்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : எல்ேலெவல        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெவ ெகட் ய ,உ பிட் ய மற் ம் மினிப்ேபாெகாட

கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
362-கங்ெஹல கிராம அ வலர் பிாி  
367 C - எல்ேலெவல கிராம அ வலர் 

பிாி  
367 D  - நாவலெகாட கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : மாரம்ப ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல மற் ம் அஸ்மெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : ஹிக்ெகாட ,தியலப்ேப மற் ம் எர ெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ெகட்டன்வில கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெகட்டன்வில        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெதால மாவத்த, ெததியகல கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
366-ெகட்டன்வில  கிராம அ வலர் 

பிாி  
367 -  எெஹலப்ேப கிராம அ வலர் 

பிாி  
367 B  - விலகம கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : ெவ ெகட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு, 
ேமற்கு, ெதற்கு எல்ைலகள் ,நாவலெகாட கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல மற் ம் 
எர ெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல 

ெதற்ேக : மானிக்ெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல, ேபாபிட் ய  கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல மற் ம் பஹல ம வ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : இஹல ம வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு, 
கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம் ெதாலமாவத்த கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ம வ        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக  : ெகாஹுெகாட, ேமற்கு ம வ ,ெகட்டன்வில மற் ம்
நாவலெகாட கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் ,தியலப்ேப கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல 

365 - எர ெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி  

365 A - மானிக்ெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி  

368-பஹல ம வ கிராம அ வலர் 
பிாி  

368 C - ேபாபிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : தியலப்ேப மற் ம் இ ப்ெபல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : இ ப்ெபல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல மற் ம் கா  மாவட்ட எல்ைல 

ேமற்ேக : கா  மாவட்ட எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேபாரம்ப - தியலப்ேப        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : நாவலெகாட ,எல்ேலெவல ,கங்ெஹல மற் ம் மாரம்ப 
ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

361 A - ேபாரம்ப கிராம அ வலர் 
பிாி  

362 B - அஸ்மெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி  

364-தியலப்ேப கிராம அ வலர் பிாி  
364 A - ஹிக்ெகாட கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : அத் ர ய பிரேதச சைப எல்ைல

ெதற்ேக : அக்குெரஸ்ஸ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு  
எல்ைல, இம் ல்ெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், இ ப்ெபல்ல 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு  எல்ைல 

ேமற்ேக : எர ெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  10       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : அக்குெரஸ்ஸ        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : எர ெகாட ,தியலப்ேப, ஹிக்ெகாட மற் ம் ேபாரம்ப 
 கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

360-அக்குெரஸ்ஸ கிராம அ வலர் 
பிாி  

361 C - இம் ல்ெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி  

364 B - இ ப்ெபல்ல  கிராம அ வலர் 
பிாி  

 

கிழக்ேக : அத் ர ய பிரேதச சைப எல்ைல

ெதற்ேக : யாக்கெபத்த மற் ம் கலபடேஹன கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : கா   மாவட்ட எல்ைல ,மானிக்ெகாட மற் ம் 
எர ெகாட  கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : யாக்கெபத்த        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : இ ப்ெபல்ல மற் ம் அக்குெரஸ்ஸ கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

359 C - ெமெலவ்வ கிராம அ வலர் 
பிாி  

360 A - யாக்கெபத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  

360 C - கலபடேஹன கிராம அ வலர் 
பிாி  

 

கிழக்ேக : அத் ர ய பிரேதச சைப எல்ைல, பர வ  வடக்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : பர வ ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், ேஹேனகம கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு  எல்ைல மற் ம் இஹல 
கியாண் வ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு, கிழக்கு 
 எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : இகல கியாண் வ  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல மற் ம் கா  மாவட்ட எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 12      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பர வ        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : யாக்கெபத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள், அத் ர ய பிரேதச சைப எல்ைல 

359  -  பர வ  வடக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  

359 A - பர வ ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  

359 B - பர வ கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : அத் ர ய மற் ம் கம் பிட் ய பிரேதச சைப
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : மா ம்பட  பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : ேஹேனகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
மற் ம் ெமெலவ்வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு, 
கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 13      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேஹேனகம        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : கா  மாவட்ட எல்ைல, கலபடேஹன கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்,  
ெமெலவ்வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள் 

360B - இஹல கியாண் வ  கிராம 
அ வலர் பிாி  

370 - ேஹேனகம கிராம அ வலர் 
பிாி  

370 A - ேஹேனகம ேமற்குகிராம 
அ வலர் பிாி  

370  B - பரகஹவத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  

 

கிழக்ேக : பர வ ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைலகள் மற் ம் மா ம்பட  பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக : மா ம்பட பிரேதச சைப எல்ைல  ,நிமலவ கிராம
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, நிமலவ கிழக்கு  
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு  
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : கல்லள கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், கா  மாவட்ட எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 14      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : நிமலவ        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கா  மாவட்ட எல்ைல மற் ம்  இஹல கியாண் வ

கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
371-நிமலவ கிராம அ வலர் பிாி  
371 A - கல்லள கிராம அ வலர் பிாி  
371 B  - நிமலவ கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : ேஹேனகம ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், பரகஹவத்த கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : ெவ கம பிரேதச சைப எல்ைல

ேமற்ேக : ெவ கம பிரேதச சைப எல்ைல  மற் ம் கா மாவட்ட
எல்ைல 

9-108/121 
________________ 

 
உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச்  சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 

 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகளின்  ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 
 ைமத்திாிபால சிறிேசன,
 சனாதிபதி. 
 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 

அட்டவைண 
 

இல. 08 - மாத்தைற மாவட்டம் 
இல. 10 - மா ம்பட பிரேதச சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக - 10 
   எண்ணிக்ைக-10      எண்ணிக்ைக- 00   
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்   : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 
வட்டாரத்தின் ெபயர் : எல்கிாிய     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : அக்குெரஸ்ஸ பிரேதச சைப எல்ைல 355-ெஹாரெகாட கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
355 A- எல்கிாிய கிராம அ வலர் 

பிாி   
355B – பஹலகியாண் வ கிராம 

அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக : மாரெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : தம்ெபல்ல, ெஹாரெகாட ெதற்கு மற் ம் ெஹாரெகாட
ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ெஹாரெகாட ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு 
எல்ைல மற் ம் அக்குெரஸ்ஸ பிரேதச சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 

வட்டாரத்தின் ெபயர் :தம்ெபல்ல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : அக்குெரஸ்ஸ பிரேதச சைப எல்ைல 356 – தம்ெபல்ல கிராம அ வலர் 

பிாி   
357 – ெகக்குனெவல கிராம அ வலர் 

பிாி   
357A  -  மாரெகாட கிராம அ வலர் 

பிாி   

கிழக்ேக : கம் பிட் ய பிரேதச சைப எல்ைல

ெதற்ேக : கத் வ மற் ம் ெவலந்தெகாட கிராம அ வலர்
பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ெஹாரெகாட ெதற்கு, ெஹாரெகாட கிழக்கு மற் ம்
பஹலகியாண் வ கிராம அ வலர் பிாி களின்  
கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 

வட்டாரத்தின் ெபயர் :ெஹாரெகாட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : அக்குெரஸ்ஸ பிரேதச சைப மற் ம் ெஹாரெகாட

கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
355 C - ெஹாரெகாட ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
355 D - ெஹாரெகாட ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
355 E -நாப்ேபகிராம அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக : தம்ெபல்ல, ெவலந்தெகாட மற் ம் க கன்ன கிராம 
அ வலர் பிாி களின்  ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ெத ஜ்ஜவில கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல மற் ம் ெவ கம பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : ெவ கம மற் ம் அக்குெரஸ்ஸ பிரேதச சைப
எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 

வட்டாரத்தின் ெபயர் :ெத ஜ்ஜவில     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : நாப்ேப மற் ம் ெஹாரெகாட ெதற்கு கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் ,
ெவலந்தெகாட  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல 

353  -  க கன்ன கிராம அ வலர் 
பிாி   

353 A – ெத ஜ்ஜவில கிராம அ வலர் 
பிாி   

400 – அக்கு ெகாட கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

 

கிழக்ேக : உனிந் ெவல, கிாிெமட் ல்ல வடக்கு மற் ம்
கிாிெமட் ல்ல ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின்  
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : அக்கு ெகாட ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  
வடக்கு எல்ைல, அக்கு ெகாட ேமற்கு கிராம 
அ வலர்  பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல ,அக்கு ெகாட 
வடக்கு கிராம அ வலர்  பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ெவ கம பிரேதச சைப எல்ைல, நாப்ேப கிராம
அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 

வட்டாரத்தின் ெபயர் : கத் வ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : தம்ெபல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள் ,ெகக்குனெவல கிராம அ வலர் 

பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

350A – கட் வன்ெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி   

353B  -  உனிந் ெவல கிராம 
அ வலர் பிாி   

356A  -  கத் வ கிராம அ வலர் 
பிாி   

356B  -  ெவலந்தெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக : கம் பிட் ய மற் ம் திஹெகாட பிரேதச சைப 

எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : மா ம்பட கிழக்கு, மா ம்பட வடக்கு மற் ம் மா ம்பட 

ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு 

எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : கிாிெமட் ல்ல வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  

வடக்கு எல்ைல, க கன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின்  

கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், ெஹாரெகாட 
ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 

வட்டாரத்தின் ெபயர் : மா ம்பட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : கிாிெமட் ல்ல வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  

கிழக்கு எல்ைல, உனிந் ெவல கிராம 

அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு எல்ைல, கட் வன்ெகாட 

கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 

எல்ைலகள் 

350 – மா ம்பட வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

351 – மா ம்பட ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

 

கிழக்ேக : கட் வன்ெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 

மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், மா ம்பட கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : மா ம்பட கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு 

எல்ைல, மா ம்பட ெதற்கு மற் ம் கல்ப ன ெதற்கு 

கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : கிாிெமட் ல்ல ெதற்கு மற் ம் கிாிெமட் ல்ல 

வடக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 

எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 

வட்டாரத்தின் ெபயர் : கிாிெமட் ல்ல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :01 
எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : க கன்ன மற் ம் உனிந் ெவல கிராம அ வலர்
பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள் 

351A-   கிாிெமட் ல்ல வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

351B – கிாிெமட் ல்ல ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

 

கிழக்ேக : மா ம்பட ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு 
எல்ைல 

ெதற்ேக : கல்ப ன மற் ம் அக்கு ெகாட ெதற்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், 
அக்கு ெகாட கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  
கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : அக்கு ெகாட கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  
கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், ெத ஜ்ஜவில 
கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 

வட்டாரத்தின் ெபயர் : அக்கு ெகாட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :01 
எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : ெவ கம பிரேதச சைப எல்ைல, ெத ஜ்ஜவில கிராம
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, அக்கு ெகாட 
கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு ,ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள் ,கிாிெமட் ல்ல ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு எல்ைல 

400A  -  அக்கு ெகாட ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

400B – அக்கு ெகாட ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

400C   -  அக்கு ெகாட வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

 
கிழக்ேக : கல்ப ன கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல ,

சுல்தானாெகாட கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  
வடக்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : சுல்தானாெகாட கிழக்கு மற் ம் சுல்தானாெகாட ேமற்கு
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் ,
ெவ கம பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : ெவ கம பிரேதச சைப எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 

வட்டாரத்தின் ெபயர் :சுல்தானாெகாட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :01 
எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : அக்கு ெகாட ேமற்கு, அக்கு ெகாட ெதற்கு மற் ம்
கல்ப ன கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

403-சுல்தானாெகாட ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

403A- சுல்தானாெகாட ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

403B – சுல்தானாெகாட கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக : திஹெகாட மற் ம் மாத்தைற பிரேதச சைப
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : மாத்தைற மற் ம் ெவ கம பிரேதச சைப எல்ைலகள்

ேமற்ேக : ெவ கம பிரேதச சைப எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 
வட்டாரத்தின் ெபயர் :மா ம்பட    - கல்ப ன     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கிாிெமட் ல்ல ெதற்கு, மா ம்பட ேமற்கு, மா ம்பட

வடக்கு மற் ம் கட் வன்ெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள் 

402  - மா ம்பட ெதற்குகிராம 
அ வலர் பிாி   

402A – மா ம்பட கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

402B – கல்ப ன கிராம அ வலர் 
பிாி   

 

கிழக்ேக : திஹெகாட பிரேதச சைப எல்ைல

ெதற்ேக : திஹெகாட பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்
சுல்தானாெகாட கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  
வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : அக்கு ெகாட ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  
கிழக்கு எல்ைல 

9-108/122 
_________________ 

 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச்  சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகளின்  ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

 ைமத்திாிபால சிறிேசன,
 சனாதிபதி. 
 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 

அட்டவைண 
இல. 08 - மாத்தைற மாவட்டம் 
இல. 11 - ஹக்மன பிரேதச சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின் உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக -  10  
   எண்ணிக்ைக-08      எண்ணிக்ைக- 01 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 
வட்டாரத்தின் ெபயர் : ெதனகம  - மீஎல்ல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  : 02 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : லட் யன பிரேதச சைப எல்ைல ,அம்பாந்ேதாட்ைட

மாவட்ட எல்ைல 
280- ெதனகம கிழக்கு கிராம அ வலர் 

 பிாி  
280A – ெதனகம ேமற்கு கிராம 

அ வலர்  பிாி  
280B-படபத்தகிராம அ வலர்  பிாி  
280C – ெதனகம வடக்கு கிராம 

அ வலர்  பிாி  
281- மீஎல்ல கிராம அ வலர்  பிாி  

கிழக்ேக : அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்ட எல்ைல, பணன்ெவல
கிழக்கு மற் ம் பணன்ெவல ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : பணன்ெவல கிழக்கு, பணன்ெவல ேமற்கு, ேவபத்தஇர
வடக்கு, ேவபத்தஇர ேமற்கு மற் ம் கந்ெதெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : நரெவல்பிட்ட கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல, லட் யன பிரேதச சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 
வட்டாரத்தின் ெபயர் : பனன்ெவல        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : படபத்த மற் ம் மீஎல்ல கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் ,அம்பாந்ேதாட்ைட 
மாவட்ட எல்ைல 

282- பணன்ெவல ேமற்கு கிராம 
அ வலர்  பிாி  

282A – பணன்ெவல கிழக்கு கிராம 
அ வலர்  பிாி  

284-ெகபி யெபால வடக்கு கிராம 
அ வலர்  பிாி  

284A – ெகபி யெபால ெதற்கு கிராம 
அ வலர்  பிாி  

கிழக்ேக : அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்ட எல்ைல, ெகாஹு யத்த 
மற் ம் கம்ெமதபிட் ய கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ேமற்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ெகாஹு யத்த, கம்ெமதபிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், 
உ பில்ேலெகாட கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக :  ேவபத்தஇர ெதற்கு மற் ம் ேவபத்தஇர வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு 
எல்ைலகள், படபத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல, மீஎல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 
வட்டாரத்தின் ெபயர் : ேவபத்தஇர        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : ெதனகம வடக்கு, படபத்த கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ெதற்கு எல்ைலகள், பணன்ெவல ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

283 – ேவபத்தஇர வடக்கு கிராம 
அ வலர்  பிாி  

283A- ேவபத்தஇர ெதற்கு கிராம 

அ வலர்  பிாி  
283B- ேவபத்தஇர ேமற்கு கிராம 

அ வலர்  பிாி  
 

கிழக்ேக : பணன்ெவல ேமற்கு மற் ம் ெகம்பி யெபால வடக்கு 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், 
ெகம்பி யெபால ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : உ பில்லெகாட கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல, ேகாங்கல கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : த்த ரய ேமற்கு,  த்த ரய கிழக்கு, த்த ரய, 
கந்ெதெகாட, ெதனகம வடக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 

வட்டாரத்தின் ெபயர் : நரெவல்பிட்ட        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : லட் யன பிரேதச சைப எல்ைல 293D – கந்ெதெகாட கிராம அ வலர்  
பிாி  

297 – நரெவல்பிட்ட ெதற்கு கிராம 
அ வலர்  பிாி  

297A – நரெவல்பிட்ட வடக்கு கிராம 
அ வலர்  பிாி  

297E – நரெவல்பிட்ட கிழக்கு கிராம 
அ வலர்  பிாி  

கிழக்ேக : ெதனகம வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல, ேவபத்தஇர ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல, த்த ரய கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல, ேப ேவெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : நரெவல்பிட்ட ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல 

ேமற்ேக : எல்ேலெவல ேமற்கு மற் ம் எல்ேலெவல கிழக்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 

வட்டாரத்தின் ெபயர் : எல்ேலெவல        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : லட் யன பிரேதச சைப எல்ைல 297B – எல்ேலெவல ேமற்கு கிராம 
அ வலர்  பிாி  

297C – எல்ேலெவல கிழக்கு கிராம 
அ வலர்  பிாி  

297D – நரெவல்பிட்ட ேமற்கு கிராம 
அ வலர்  பிாி  

கிழக்ேக : நரெவல்பிட்ட வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல, நரெவல்பிட்ட ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், ேப ேவெவல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : ேகாங்கல ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல, கம் பிட் ய பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : கம் பிட் ய மற் ம் லட் யன பிரேதச சைப
எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 

வட்டாரத்தின் ெபயர் : ேகாங்கல        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : நரெவல்பிட்ட ேமற்கு,  ேப ேவெவல, த்த ரய
ேமற்கு மற் ம்  ேவபத்தஇர ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

295 -  ேகாங்கல கிழக்கு கிராம 
அ வலர்  பிாி  

295A  -   ேகாங்கல ேமற்கு கிராம 
அ வலர்  பிாி  

295B  -  ேகாங்கல மத்திய கிராம 
அ வலர்  பிாி  

295C -   ேகாங்கல ெதற்கு கிராம 
அ வலர்  பிாி  

கிழக்ேக : உ பீல்ெலெகாட கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்
வடக்கு எல்ைல, உ பில்ேலெகாட ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : கிாிந்த ஹுல்ெவல்ல பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : கம் பிட் ய பிரேதச சைப எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 

வட்டாரத்தின் ெபயர் : த்த ரய        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : கந்ெதெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், ேவபத்தஇர ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

293  -  த்த ரய கிராம அ வலர்  
பிாி  

293A  -  த்த ரய கிழக்கு கிராம 
அ வலர்  பிாி  

293B -  த்த ரய ேமற்கு கிராம 
அ வலர்  பிாி  

293C – ேப ேவெவல கிராம அ வலர் 
 பிாி  

கிழக்ேக : ேவபத்தஇர ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல 

ெதற்ேக : ேகாங்கல கிழக்கு மற் ம் ேகாங்கல ேமற்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : நரெவல்பிட்ட ேமற்கு மற் ம் நரெவல்பிட்ட ெதற்கு
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 

வட்டாரத்தின் ெபயர் : உ பீல்ேலெகாட        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : ேவபத்தஇர ெதற்கு, ெகபி யெபால ெதற்கு, 
கம்ெமதபிட் ய மற் ம் ெபாத்ேதெவல கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

294 - உ பீல்ேலெகாட கிழக்கு கிராம
அ வலர்  பிாி  

294A- உ பீல்ேலெகாட ேமற்கு கிராம 
அ வலர்  பிாி  

294B – லால்ேப கிராம அ வலர்  
பிாி  

கிழக்ேக : கிாிந்த ஹுல்ெவல்ல பிரேதச சைபஎல்ைல
ெதற்ேக : கிாிந்த ஹுல்ெவல்ல பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக : ேகாங்கல ெதற்கு மற் ம் ேகாங்கல கிழக்கு கிராம

அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 

வட்டாரத்தின் ெபயர் : கங்ெகாடகம       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : பணன்ெவல ேமற்கு மற் ம் பணன்ெவல கிழக்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் ,
அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்ட எல்ைல 

286 – கங்ெகாடகம கிராம அ வலர்  
பிாி  

286A –ெபாத்ேதெவல கிராம அ வலர் 
 பிாி  

286B – ெகாஹு யத்த கிராம 
அ வலர் பிாி  

286C – கம்ெமதபிட் ய கிராம 
அ வலர்  பிாி  

கிழக்ேக : அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்ட எல்ைல
ெதற்ேக : கிாிந்த ஹுல்ெவல்ல பிரேதச சைப எல்ைல,லால்ேப

கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
ேமற்ேக : உ பீல்ேலெகாட கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்

கிழக்கு எல்ைல ,ெகம்பி யெபால ெதற்கு மற் ம் 
ெகம்பி யெபால வடக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் 
கிழக்கு எல்ைலகள் 

9-108/123 
 

__________________ 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச்  சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகளின்  ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
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சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 
 ைமத்திாிபால சிறிேசன,
 சனாதிபதி. 
 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 
 

அட்டவைண 
 

இல. 08 - மாத்தைற மாவட்டம் 
இல. 12 - கம் பிட் ய பிரேதச சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக - 10 
   எண்ணிக்ைக - 10      எண்ணிக்ைக -  00   
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கத்தார     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : லட் யன பிரேதச சைப எல்ைல 320 -கத்தார வடக்கு கிராம அ வலர் 

பிாி  
320A - கத்தார கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
320B - கத்தார ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
330A – சப் ெகாட கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : ெபரகம் ல்ல மற் ம் நாரந்ெதனிய ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : மஹ ேர, கம் பிட் ய மற் ம் ேகாதாவ கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ேலனபட் வ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,
அத் ர ய பிரேதச ைப எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மலான     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : லட் யன பிரேதச சைப எல்ைல 321 - மலான கிராம அ வலர் பிாி

321D - ம்ேப கிராம அ வலர் பிாி  
323 - நாரந்ெதனிய ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
323D- ெபரகம் ல்ல கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : ஈாியத்ெதாட்ட மற் ம் கேனகம கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், நாரந்ெதனிய கிழக்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள், கர ட் கல வடக்கு மற் ம் கர ட் கல 
ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக : கிாிந்த ஹுல்ெவல்ல பிரேச சைப எல்ைல மற் ம் 
உள்ளல மாஸ் ள்ள, உள்ளல கிழக்கு மற் ம்  
கம் பிட் ய  கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : மக ேர மற் ம் கத்தார கிழக்கு  கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கர ட் கல      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : லட் யன பிரேதச சைப எல்ைல 323A - கேனகம கிராம அ வலர் 
பிாி  

323B - நாரந்ெதனிய கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

323C - ஈாியத்ெதாட்ட கிராம 
அ வலர் பிாி  

324 - கர ட் கல ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

324A -  கர ட் கல வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ஹக்மன பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக : கிாிந்த ஹுல்ெவல்ல பிரேதச சைப எல்ைல

ேமற்ேக : ம்ேப கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு 
எல்ைலகள், மலான கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல, நாரந்ெதனிய ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல, ெபரகம் ல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : உள்ளல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : மலான மற் ம் ம்ேப கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு
எல்ைலகள்  

321A - உள்ளல கிழக்குகிராம 
அ வலர் பிாி  

321B - உள்ளல மாஸ் ல்ல கிராம 
அ வலர் பிாி  

321C - உள்ளல ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : கிாிந்த ஹுல்ெவல்ல பிரேதச சைப எல்ைல

ெதற்ேக : கிாிந்த ஹுல்ெவல்ல பிரேதச சைப எல்ைல, கஹகல 
மற் ம் மாப்பலான மகின் இஹல  கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : மாப்பலான மகின் பஹல மற் ம் கம் பிட் ய  கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கம் பிட் ய     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : அத் ர ய பிரேதச சைப எல்ைல, கத்தார ேமற்கு கிராம
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, சப் ெகாட கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், 
கத்தார கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

317C - ேலனபட் வ கிராம அ வலர் 
பிாி  

318A - ேகாதாவ கிராம அ வலர் 
பிாி  

330  - கம் பிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி  

330B – மஹ ேர கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : நாரந்ெதனிய ேமற்கு, மலான, உள்ளல கிழக்கு மற் ம் 
உள்ளல ேமற்கு  கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள்  

ெதற்ேக : மாப்பலான மகின் பஹல, பிட்டகட் வன, சீெவல்கம 
மற் ம் கரெகாட உயன்ெகாட 1 அத்த கிழக்கு  கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : பி ெலெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
அத் ர ய பிேதச சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கரெகாட  உயன்ெகாட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : அத் ர ய பிரேதச சைப எல்ைல, ேலனபட் வ கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

316 - கரெகாட உயன்ெகாட 2 அத்த 
கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாி  

316A - கரெகாட உயன்ெகாட 2 அத்த 
ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாி  

317  - கரெகாட உயன்ெகாட 1 அத்த 
ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாி  

317A - பி ெலெவல கிராம அ வலர் 
பிாி  

317B-கரெகாட உயன்ெகாட 1 அத்த 
கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : சீெவல்கம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
இஹல விட் யல வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், இஹல விட் யல 
ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : திஹெகாட பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் மா ம்பட 
பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : மா ம்பட,  அக்குெரஸ்ஸ மற் ம் அத் ர ய பிரேதச 
சைப எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : விட் யல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : கரெகாட உயன்ெகாட 1 அத்த கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், சீெவல்கம 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

348 - இஹல விட் யல ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

348A - இஹல விட் யல வடக்கு 
கிராம அ வலர் பிாி  

348B - இஹல விட் யல கிழக்கு 
கிராம அ வலர் பிாி  

348C  - இஹல விட் யல ேமற்கு 
கிராம அ வலர் பிாி  

 

கிழக்ேக : மாப்பலான ஊடாக பஹல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல, அக்கு ெகாட கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,  ஊரெபால ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : திஹெகாட பிரேதச சைப எல்ைல  

ேமற்ேக : கரெகாட உயன்ெகாட 2 அத்த கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மாப்பலான     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : ேகாதாவ மற் ம் கம் பிட் ய  கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

318 - பிட்ட கட் வன கிராம 
அ வலர் பிாி  

318B  - சீெவல்கம கிராம அ வலர் 
பிாி  

331 - மாப்பலான ஊடாக பஹல 
கிராம அ வலர் பிாி  

331D -மாப்பலான ஊடாக இஹல 
கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : உள்ளால  மற் ம் கஹகல  கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக : அக்கு ெகாட மற் ம் இஹல விட் யல கிழக்கு   
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : இஹல விட் யல வடக்கு, கரெகாட உயன்ெகாட 1 
அத்த கிழக்கு மற் ம் ேலனபட் வ   கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கஹகல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : மாப்பலான ஊடாக பஹல கிராம அ வலர் பிாிவின் 

ெதற்கு எல்ைல, மாப்பலான ஊடாக இஹல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், 
உள்ளல ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல 

331A - அக்கு ெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி  

331B - கஹகல கிராம அ வலர் 
பிாி  

331C - கஹகல ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

 

கிழக்ேக : கிாிந்த ஹுல்ெவல்ல மற் ம் திஹெகாட பிரேதச சைப 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : திஹெகாட பிரேதச சைப எல்ைல, ஊரெபால கிழக்கு 
மற் ம் பேலால்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ஊரெபால ேமற்கு மற் ம் இஹல விட் யல கிழக்கு  
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஊராெபால     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : இஹல விட் யல கிழக்கு, அக்கு ெகாட மற் ம் 
கஹகல ெதற்கு  கிராம அ வலர் பிாி களின்  ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

346 - ஊரெபால ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

346A - ஊரெபால கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

346B - பெலால்பிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : திஹெகாட பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக : திஹெகாட பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : திஹெகாட பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் இஹல 
விட் யல ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல  

9-108/124 
 

__________________ 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச்  சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகளின்  ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 
 ைமத்திாிபால சிறிேசன,
 சனாதிபதி. 
 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 
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அட்டவைண 
 

இல.  08 - மாத்தைற மாவட்டம் 
இல. 13 - திஹ ெகாட பிரேதச சைப 
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக -  10  
   எண்ணிக்ைக -10      எண்ணிக்ைக -  00   
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  01       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கித்தலகம     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கம் பிட் ய பிரேதச சைப எல்ைல 342-  ெவல்லெதாட்ட கிராம அ வலர் 

பிாி  
349- கித்தலகம ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
349A – நாரங்கல கிராம அ வலர் 

பிாி  
349B – கித்தலகம மத்திய கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : பஹல விட் யல ேமற்கு, பஹல விட் யல மத்திய
மற் ம் கித்தலகம கிழக்கு 3 கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : கித்தலகம கிழக்கு1 மற் ம் அத் டாவ கிராம
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : மா ம்பட பிரேதச சைப எல்ைல

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  02       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பஹல விட் யல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கம் பிட் ய பிரேதச சைப எல்ைல 343A – பஹல விட் யல மத்திய கிராம 

அ வலர் பிாி  
343B – பஹல விட் யல ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
347B – கித்தலகம கிழக்கு 3 கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : கம் பிட் ய பிரேதச சைப எல்ைல, பஹல விட் யல
கிழக்கு மற் ம் கித்தலகம கிழக்கு2 கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : கித்தலகம கிழக்கு 1 கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல 

ேமற்ேக : கித்தலகம மத்திய மற் ம் நாரங்கல கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  03       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ெபாலத் ெகாட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கம் பிட் ய பிரேதச சைப எல்ைல 343 – பஹலவிட் யல கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
344 - ேகாமங்ெகாட1 கிராம அ வலர் 

பிாி  
344 A  -பட் விட்ட1 கிராம அ வலர் 

பிாி  
344B – ெபாலத் ெகாட கிராம 

அ வலர் பிாி  
344D - பட் விட்ட2 கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : அக்கர பனஹ, ெமதஉயன்ெகாட மற் ம் ெகாட்டவத்த
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ேகாமங்ெகாட 2 கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்,  திஹெகாட கிழக்கு,  
திஹெகாட, கித்தலகம கிழக்கு2 கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : கித்தலகம கிழக்கு3  மற் ம் பஹல விட் யல மத்திய
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  04       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : யட் யன     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : கிாிந்த ஹுல்ெவல்ல பிரேதச சைப எல்ைல 334 – யட் யன கிராம அ வலர் பிாி  
334A- ெமத உயன்ெகாட கிராம 

அ வலர் பிாி  
334C - அக்கர பனஹ கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : கிாிந்த ஹுல்ெவல்ல பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக : ெதவி வர பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ெகாட்டவத்த
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : பட் விட்ட2 மற் ம் பட் விட்ட1 கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  05       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : திஹெகாட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : பஹலவிட் யல கிழக்கு மற் ம் ெபாலத் ெகாட
கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், 
ேகாமங்ெகாட  1 கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், பட் விட்ட 1 மற் ம் 
பட் விட்ட2 கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், ெமதஉயன்ெகாட கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

334 B - ெகாட்டவத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  

344C- ேகாமங்ெகாட 2 கிராம 
அ வலர் பிாி  

335 -  திஹெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி  

335 B - திஹெகாட கிழக்குகிராம 
அ வலர் பிாி  

 

கிழக்ேக : ெதவி வர பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக : உ வ கிழக்கு, உ வ ேமற்கு, கப் வ கிழக்கு, 
கப் வ மற் ம் நாயிம்பல 1 கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : கித்தலகம கிழக்கு2 மற் ம் பஹல விட் யல கிழக்கு
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  06       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கப் வ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : திஹெகாட, திஹெகாட கிழக்கு, ேகாமங்ெகாட2
மற் ம் ெகாட்டவத்த கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ெதற்கு எல்ைலகள் 

333 – உ வகிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  

333A -  கல்பட கிராம அ வலர் பிாி  
333 B -  உ வ ேமற்கு கிராம அ வலர் 

பிாி  
335A – கப் வ கிராம அ வலர் 

பிாி  
335C – கப் வ கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ெதவி வர பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக : மாத்தைற பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : நாயிம்பல2, நாயிம்பல I மற் ம் கித்தலகம கிழக்கு 2 
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  07       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : நாயிம்பல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : கித்தலகம கிழக்கு 3 கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், பஹலவிட் யல கிழக்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

336- நாயிம்பல1கிராம அ வலர் பிாி
336B-நாயிம்பல 2கிராம அ வலர் 

பிாி  
347 – கித்தலகம கிழக்கு1 கிராம 

அ வலர் பிாி  
347A – கித்தலகம கிழக்கு 2கிராம 

அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : திஹெகாட, கப் வ மற் ம் உ வ ேமற்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : பண்டத்தர 1 கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,
பண்டத்தர2 கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : அத் டாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
கித்தலகம ேமற்கு மற் ம் கித்தலகம மத்திய கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், கித்தலகம 
கிழக்கு3 கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  08       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : அத் டாவ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : ெவல்ேலெதாட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு
எல்ைல மற் ம் கித்தலகம ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

337A –வட்டெகதர கிராம அ வலர் 
பிாி  

337C- வட்டெகதர கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

341- அத் டாவ கிராம அ வலர் பிாி  
341A- அத் டாவ ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : கித்தலகம கிழக்கு 1, நாயிம்பலI, பண்டத்தர2 மற் ம் 
பண்டத்தர 1 கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள், நா கல  1 கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல, நா கல2 கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : மாத்தைற மாநகர சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : எலம்பதலாெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல மற் ம் மா ம்பட பிரேதச சைப எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  09       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : நா கல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : நாயிம்பல1 கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 336A- பண்டத்தர1கிராம அ வலர் 
பிாி  

336C- பண்டத்தர 2கிராம அ வலர் 
பிாி  

337- நா கல1கிராம அ வலர் பிாி  
337B -நா கல2 கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : நாயிம்பல2 கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம்
ெதற்கு எல்ைலகள், உ வ ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, மாத்தைற பிரேதச சைப 
எல்ைல 

ெதற்ேக : மாத்தைற பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் மாத்தைற
மாநகர சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : வட்டெகதர கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
வட்டெகதர கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், அத் டாவ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  10       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பாலட் வ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : மா ம்பட பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் அத் டாவ

ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
340-பாலட் வ கிராம அ வலர் பிாி  
340A – உெனல்ல கிராம அ வலர் 

பிாி  
340B –எலம்பதலாெகாட கிராம 

அ வலர் பிாி  
340C  - ெதமட்டெஹட் ெகாட கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : வட்டெகதர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல

ெதற்ேக : மாத்தைற மாநகரசைப எல்ைல மற் ம் மாத்தைற
பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : மா ம்பட பிரேதச சைப எல்ைல

9-108/125 
_________________ 

 
உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச்  சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 

 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகளின்  ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

 ைமத்திாிபால சிறிேசன,
 சனாதிபதி. 
 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12.  
 

அட்டவைண 
 

இல. 08 - மாத்தைற மாவட்டம் 
இல. 14 - ெதவி வர பிரேதச சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக -  12  
   எண்ணிக்ைக - 12      எண்ணிக்ைக -  00   
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கடெவத் வ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : திஹெகாட பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் கிாிந்த

ஹுல்ெவல்ல பிரேதச சைப எல்ைல 
449 A  -  கடெவத் வ ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
449 B  -  கடெவத் வ கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
449 D  -  வல் கஹேஹன கிராம 

அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : அப்பெரக்க வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல 

ெதற்ேக : உட அப்பெரக்க மற் ம் பல்ெல அப்பெரக்க கிராம
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், திஹெகாட 
பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : திஹெகாட பிரேதச சைப எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : உட அப்பெரக்க         ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : திஹெகாட பிரேதச சைப எல்ைல, கடெவத் வ கிழக்கு

கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள், கிாிந்த ஹுல்ெவல்ல பிரேதச சைப 
எல்ைல   

448 - உட அப்பெரக்க கிராம அ வலர்
பிாி  

448 C  - ஆகரவல கிராம அ வலர் 
பிாி  

449   - பல்ெல அப்பெரக்க கிராம 
அ வலர் பிாி  

449 C - அப்பெரக்க வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக : கிாிந்த ஹுல்ெவல்ல பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்
திக்ெவல்ல பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக : உட அப்பெரக்க கிழக்கு மற் ம் ெபத்ெதகம்ெமத்த
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், 
மாத்தைற பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : மாத்தைற மற் ம் திஹெகாட பிரேதச சைப எல்ைலகள்
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  03      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பாத்ேதகம     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : உடஅப்பெரக்க கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல, அப்பெரக்க வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல   

445 - பாத்ெதகம வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

445 A -  பாத்ெதகம கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

448 A  - உட அப்பெரக்க கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

448 B -  ெபத்ெதகம்ெமத்த கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : திக்ெவல்ல பிரேதச சைப எல்ைல

ெதற்ேக : திக்ெவல்ல பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் நாஒட் ன்ன
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல   

ேமற்ேக : மாத்தைற பிரேதச சைப எல்ைல

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   04     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :   நாஒட் ன்ன            ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : மாத்தைற பிரேதச சைப எல்ைல ,பாத்ேதகம வடக்கு

கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல  
442 -  நாஒட் ன்ன கிராம அ வலர்

பிாி   
442 A -  நாஒட் ன்ன மத்திய கிராம 

அ வலர் பிாி  
442 B - நாஒட் ன்ன ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
442 C -  நாஒட் ன்ன வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : திக்ெவல்ல பிரேதச சைப எல்ைல

ெதற்ேக : கடல் மற் ம் தளல்ல ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்
வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : மாத்தைற பிரேதச சைப எல்ைல

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   05     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :   தளல்ல வடக்கு            ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : மாத்தைற பிரேதச சைப எல்ைல 438  -  தளல்ல ெதற்கு கிராம அ வலர்

பிாி  
438 -  தளல்ல கிழக்கு கிராம அ வலர் 

பிாி  
439  -  தளல்ல வடக்கு கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : மாத்தைற பிரேதச சைப எல்ைல, நாஒட் ன்ன மத்திய
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள் ,நாஒட் ன்ன ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : கடல் மற் ம் தளல்ல, தளல்ல மத்திய மற் ம்  
ெதல்கல்ல கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : மாத்தைற பிரேதச சைப எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   06     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 

வட்டாரத்தின் ெபயர்     :   தளல்ல              ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : தளல்ல கிழக்கு மற் ம் தளல்ல வடக்கு  கிராம
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், தளல்ல 
ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள் 

437 A - கந்தர கிழக்கு கிராம அ வலர்
பிாி  

438 A - தளல்ல மத்திய கிராம 
அ வலர் பிாி  

438 C - தளல்ல  கிராம அ வலர் பிாி  
 கிழக்ேக : கடல் மற் ம் கந்தர  மத்திய கிராம அ வலர் பிாிவின்

ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : கந்தர மத்திய மற் ம் கந்தர ேமற்கு கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : கப் கம கிழக்கு, கப் கம வடக்கு மற் ம்  ெதல்கல்ல
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   07     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 

வட்டாரத்தின் ெபயர்     :   கப் கம              ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : மாத்தைற பிரேதச சைப எல்ைல, தளல்ல கிழக்கு  
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  எல்ைல 

436 A  -  ெதல்கல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  

436 B - கப் கம வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

436 C - கப் கம மத்திய கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : தளல்ல மத்திய மற் ம் தளல்ல கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : கப் கம கிழக்கு மற் ம் ெதவி வர வாவ்வ கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், ெதவி வர 
கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல  

ேமற்ேக : ெதவி வர வடக்கு மற் ம் கப் கம ேமற்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், மாத்தைற 
பிரேதச சைப எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   08     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 

வட்டாரத்தின் ெபயர்     :   கப் கம   ேமற்கு          ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : மாத்தைற பிரேதச சைப எல்ைல 432 - ெதவி வர வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

435 -  கப் கம ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  

435 A  -  கந்தராவத்த ெதற்கு  கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : கப் கம மத்திய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல    

ெதற்ேக : ெதவி வர கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல 

ேமற்ேக : ெதவி வர  ேகெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின்
கிழக்கு எல்ைல, ெதவி வர மத்திய கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், மாத்தைற 
பிரேதச சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   09     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :   ெதவி வர          ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கந்தராவத்த ெதற்கு மற் ம்  கப் கம ேமற்கு கிராம

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்   
432 A  -  ெதவி வர மத்திய கிராம 

அ வலர் பிாி  
433 A - ெதவி வர ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
433 C - ெதவி வர கிராம அ வலர் 

பிாி  
433 D  -  ெதவி வர ேகெகாட கிராம 

அ வலர் பிாி  
433 G - ெதவி வர ெவேலெகாட 

கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ெதவி வர வடக்கு, ெதவி வர கிழக்கு மற் ம் 
ெதவி வர பிரதீபாகார இடம் கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு  எல்ைலகள்  

ெதற்ேக : ெதவி வர பிரதீபாகார இடம் மற் ம் ெதவி வர
ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள், கடல் 

ேமற்ேக : கடல் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   10     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :   ெதவி வர வ       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெதவி வர வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல ,கப் கம மத்திய கிராம அ வலர் பிாிவின்  
ெதற்கு எல்ைல 

433 - ெதவி வர ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

433 B  -  ெதவி வர கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

433 F   -  ெதவி வர பிரதீபாகார இடம் 
கிராம அ வலர் பிாி  

433 H  -  ெதவி வர பிரதீபாகார இடம் 
கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ெதவி வர வாவ்வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல மற் ம் கடல் 

ெதற்ேக : கடல் 

ேமற்ேக : ெதவி வர ெவேலெகாட மற் ம் ெதவி வர கிராம
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்           

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   11     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :   கப் கம கிழக்கு       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கப் கம வடக்கு மற் ம் தளல்ல கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
433 E - ெதவி வர வாவ்வ கிராம 

அ வலர் பிாி  
436  - கப் கம கிழக்கு கிராம அ வலர் 

பிாி  
கிழக்ேக : கந்தர கிழக்கு மற் ம் கந்தர ேமற்கு  கிராம அ வலர்

பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்   
ெதற்ேக : கடல் 

ேமற்ேக : ெதவி வர கிழக்கு  மற் ம் கப் கம மத்திய கிராம
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   12     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :   கந்தர        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கந்தர கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்

கிழக்கு எல்ைலகள், தளல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல 

437 - கந்தர ேமற்கு கிராம அ வலர்
பிாி  

437 B - கந்தர ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  

437C  -  கந்தர மத்திய கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : கடல் 

ெதற்ேக : கடல் 

ேமற்ேக : கப் கம கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல 

9-108/126 
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உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச்  சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 
 
(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகளின்  ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  

 
 ைமத்திாிபால சிறிேசன,
 சனாதிபதி. 

 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 

 
அட்டவைண 

இல. 08 - மாத்தைற மாவட்டம் 

இல. 15 - திக்ெவல்ல பிரேதச சைப 

 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக - 16 
   எண்ணிக்ைக - 16        எண்ணிக்ைக - 00   

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஊ க வ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்ட எல்ைல             456 - ஊ க வ கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

456 B - ேபாதரகந்த கிராம அ வலர் 
பிாி  

456 C - ஊ க வ கிராம அ வலர் 
பிாி  

457 B - ஊ க வ மத்தி கிராம 
அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக : அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்ட எல்ைல             

ெதற்ேக : ேவெஹல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
ேவெஹல்ல வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக : ரன்னாவல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம்
வடக்கு எல்ைல, ஊ க வ ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், ஊ க வ 
ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
ஊ க வ வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்    
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : தந்ெதனிய      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : கிாிந்த ஹுல்ெவல்ல பிரேதச சைப எல்ைல, 
அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்ட எல்ைல 

450 - தந்ெதனிய வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

456 A - ஊ க வ ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

457 - ஊ க வ ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

457 A - ஊ க வ வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

 

கிழக்ேக : ேபாதரகந்த, ஊ க வ கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், ஊ க வ மத்தி கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு, ேமற்கு, ெதற்கு எல்ைலகள் 
மற் ம் ஊ க வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல          

ெதற்ேக : ஊ க வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
ரன்னாவல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள், தந்ெதனிய ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : ெதவி வர பிரேதச சைப எல்ைல, கிாிந்த ஹுல்ெவல்ல 
பிரேதச சைப எல்ைல    

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ரத்மேல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : தந்ெதனிய வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல, ரன்னாவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்              

450 A - தந்ெதனிய ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

450 B - பம்பெரந்த வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

450 C - ரத்மேல கிராம அ வலர் 
பிாி    

 
 

கிழக்ேக : ேவெஹல்ல வடக்கு, பம்பெரந்த மத்தி மற் ம் பத்தீகம 
ேமற்கு  கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக : பம்பெரந்த ெதற்கு, ெபாஹசத் ெகாட மற் ம்  
பாத்ேதகம மத்தி கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : ெதவி வர பிரேதச சைப எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ரதம்பல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : ஊ க வ ெதற்கு மற் ம் ஊ க வ கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  

455 A - ேவெஹல்ல வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி    

455 B - ேவெஹல்ல ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

455 C - ரன்னாவல கிராம அ வலர் 
பிாி   

கிழக்ேக : ேவெஹல்ல மற் ம் வத்ேதகம கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்              

ெதற்ேக : வத்ேதகம ெதற்கு, பத்தீகம மத்தி மற் ம்  பம்பெரந்த
மத்தி கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : பம்பெரந்த மத்தி கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு, 
ெதற்கு எல்ைலகள், தந்ெதனிய ெதற்கு மற் ம் 
தந்ெதனிய வடக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : வலஸ்கல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : ஊ க வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 
அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்ட எல்ைல              

452 B - வலஸ்கல கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

452 C - வலஸ்கல ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

455 - ேவெஹல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி   

கிழக்ேக : திக்ெவல்ல வடக்கு மற் ம் ெவ கன்னல கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்               

ெதற்ேக : வத்ேதகம வடக்கு, வத்ேதகம மற் ம் ேவெஹல்ல  
ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ேவெஹல்ல வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெதாடம்பஹல ேமற்கு      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : வலஸ்கல கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல மற் ம் அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்ட எல்ைல 

452 - திக்ெவல்ல வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

453 - ெதாடம்பஹல ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

453 B - ெதாடம்பஹல வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக : ெதாடம்பஹல கிழக்கு மற் ம் ெதாடம்பஹல மத்தி 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக : ெதாடம்பஹல ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல  

ேமற்ேக : திக்ெவல்ல கிழக்கு மற் ம் திக்ெவல்ல மத்தி கிராம
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், 
ெவ கன்னல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், வலஸ்கல கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெதாடம்பஹல கிழக்கு      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்ட எல்ைல             453 A - ெதாடம்பஹல கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

453 C - ெதாடம்பஹல மத்தி கிராம 
அ வலர் பிாி  

453 D - ெதாடம்பஹல ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக : கடல்             

ெதற்ேக : கடல்             

ேமற்ேக : திக்ெவல்ல கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல, ெதாடம்பஹல ேமற்கு, ெதாடம்பஹல வடக்கு 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு, கிழக்கு எல்ைலகள் 
மற் ம் திக்ெவல்ல வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெவ கன்னல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : வலஸ்கல ேமற்கு மற் ம் வலஸ்கல கிழக்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு 
எல்ைலகள், திக்ெவல்ல வடக்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல   

452 A - ெவ கன்னல கிராம 
அ வலர் பிாி   

452 D - திக்ெவல்ல மத்தி கிராம 
அ வலர் பிாி  

452 F - திக்ெவல்ல கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி    

 

 

 

கிழக்ேக : ெதாடம்பஹல வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு 
எல்ைல, ெதாடம்பஹல ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், 
ெதாடம்பஹல ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு 
எல்ைல           

ெதற்ேக : கடல் 
ேமற்ேக : திக்ெவல்ல ெதற்கு, திக்ெவல்ல ஸ் ம் ேயானக ர, 

வத்ேதகம வடக்கு  கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள், வலஸ்கல ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேயானக ர        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : வத்ேதகம வடக்கு மற் ம் ெவ கன்னல கிராம
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்        

454 - திக்ெவல்ல ஸ் ம் ேயானக ர 
கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாி   

454 A - திக்ெவல்ல ஸ் ம் 
ேயானக ர ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி   

கிழக்ேக : திக்ெவல்ல மத்தி கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல 

ெதற்ேக : திக்ெவல்ல ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக : வத்ேதகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : வத்ேதகம         ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : ேவெஹல்ல மற் ம் வலஸ்கல ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  

451 - வத்ேதகம ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

451 A - வத்ேதகம வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

452  E - திக்ெவல்ல ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி    

 

கிழக்ேக : ெவ கன்னல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல, திக்ெவல்ல ஸ் ம் ேயானக ர ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு, ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள், திக்ெவல்ல ஸ் ம் ேயானக ர கிழக்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, திக்ெவல்ல 
மத்தி, திக்ெவல்ல கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : கடல் 
ேமற்ேக : வத்ேதகம ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு, 

வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் ேவெஹல்ல ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பத்தீகம         ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : பம்பெரந்த மத்தி, ேவெஹல்ல ெதற்கு மற் ம் வத்ேதகம 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்            

451 B - வத்ேதகம ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

451 C - பத்தீகம கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

451 D - பத்தீகம மத்தி கிராம 
அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக : திக்ெவல்ல ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல 

ெதற்ேக : கடல் 

ேமற்ேக : பத்தீகம ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 12      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பம்பெரந்த கிழக்கு     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : தந்ெதனிய ெதற்கு, ேவெஹல்ல வடக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்            

441 C - பம்பெரந்த கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

450 D - பம்பெரந்த மத்தி கிராம 
அ வலர் பிாி  

451 E - பத்தீகம ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக : ேவெஹல்ல ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல மற் ம் பத்தீகம மத்தி கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு, ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : கடல் 

ேமற்ேக : பம்பெரந்த ெதற்கு மற் ம் ரத்மேல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 13      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பம்பெரந்த ேமற்கு     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : பம்பெரந்த வடக்கு மற் ம் ரத்மேல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்            

441 - பம்பெரந்த ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

441 A - பம்பெரந்த ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

441 B - ெபாஹசத் ெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : பத்தீகம ேமற்கு மற் ம் பம்பெரந்த கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : கடல் 

ேமற்ேக : களப் வ மற் ம் ெப ெதனிய கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு  எல்ைலகள், 
பாத்ேதகம மத்தி கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 14      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ெப ெதனிய     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : ெதவி வர பிரேதச சைப  எல்ைல, பம்பெரந்த வடக்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  எல்ைல, 
ெபாஹசத் ெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு  எல்ைலகள்           

444 B - ெப ெதனிய கிராம 
அ வலர் பிாி   

444 C - பாத்ேதகம மத்தி கிராம 
அ வலர் பிாி   

 கிழக்ேக : ெபாஹசத் ெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், பம்பெரந்த ேமற்கு மற் ம் 

களப் வ கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ெகாடஉட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
ேகாட்டெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : பாத்ேதகம ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், ெதவி வர பிரேதச சைப 
எல்ைல  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 15      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ேகாட்டெகாட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : பாத்ேதகம மத்தி, ெப ெதனிய மற் ம் பம்பெரந்த 
ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்   

440 - ேகாட்டெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி   

440 A - சு ெவல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி   

440 B - களப் வ கிராம 
அ வலர் பிாி   

440 C - ெகாடஉட கிராம அ வலர் 
பிாி   

கிழக்ேக : பம்பெரந்த ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல 

ெதற்ேக : கடல் 

ேமற்ேக : ெப வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
பாத்ேதகம ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 16      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ெப வத்த     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : ெதவி வர பிரேதச சைப எல்ைல, பாத்ேதகம மத்தி
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள்            

444 - பாத்ேதகம ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

444 A - ெப வத்த கிராம அ வலர் 
பிாி   கிழக்ேக : பாத்ேதகம மத்தி கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 

மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், ேகாட்ெகாட மற் ம் 
சு ெவல்ல கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : கடல் 

ேமற்ேக : ெதவி வர பிரேதச சைப எல்ைல 
9-108/127 
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உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச்  சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகளின்  ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 
 ைமத்திாிபால சிறிேசன,
 சனாதிபதி. 
 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 
 

   அட்டவைண 
 

இல. 08 - மாத்தைற மாவட்டம் 
இல. 16 - மாத்தைற பிரேதச சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக -  1 7 
   எண்ணிக்ைக - 17      எண்ணிக்ைக -  00   
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கனத்தெகாட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெவ கம பிரேதச சைப எல்ைல, ெவவஹமந் வ

கிராம அ வலர் பிாிவின் மாத்தைற பிரேதச 
சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ேமற்கு  எல்ைல 

423  -  கனத்தெகாட ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் மாத்தைற பிரேதச 
சைபக்குட்பட்ட பகுதி  

423 B  -  கனத்தெகாட வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

 

கிழக்ேக : ெவவஹமந் வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ஒ  
பகுதியின் ேமற்கு  எல்ைல  

ெதற்ேக : மாத்தைற மாநகர சைப எல்ைல

ேமற்ேக : ெவ கம பிரேதச சைப எல்ைல
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெவவஹமந் வ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : திஹெகாட பிரேதச சைப எல்ைல 419 - ெகாடகம கிராம அ வலர் 

பிாிவின் ஒ பகுதி (கரெதாிய 
வாய்க்கால் ஊடாக கதிரத்த 
வாய்க்கால் எல்ைலகளான ேமற்கு 
பகுதி) 

419 A - ஏ வ ம வ  கிராம 
அ வலர் பிாி  

423 A - ெவவஹமந் வ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் மாத்தைற பிரேதச 
சைபக்கு உட்பட்ட பகுதி 

கிழக்ேக : கரெதாிய வாய்க்கால் ஊடாக கதிரத்த வாய்க்கால், 
ெகாடகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல,  
மாத்தைற மாநகர சைப எல்ைல  

ெதற்ேக : மாத்தைற மாநகர சைப எல்ைல, கனத்தெகாட ெதற்கு
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : கனத்தெகாட வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், மா ம்பட பிரேதச சைப 
எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  03      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெகாடகம     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : திஹெகாட பிரேதச சைப எல்ைல 419  -  ெகாடகம கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ஒ பகுதி (கரெதாிய 
வாய்க்கால் ஊடாக கதிரத்த 
வாய்க்கால் எல்ைலகளான கிழக்கு 
மற் ம் ஏ வ ம வ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் எல்ைலகளான 
கிழக்கு பகுதி) 

கிழக்ேக : மாத்தைற மாநகர சைப எல்ைல

ெதற்ேக : ெவவஹமந் வ கிராம அ வலர்  பிாிவின் ஒ  
பகுதியின்  வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக  : கரெதாிய வாய்க்கால் ஊடாக கதிரத்த வாய்க்கால்
மற் ம் ஏ வ ம வ கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : நாவிமன ெதற்கு     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : திஹெகாட பிரேதச சைப எல்ைல 427- நாவிமன ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  

 கிழக்ேக : பஹலெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல, நாவிமன வடக்கு மற் ம் வன்எல்ல கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள், மாக்காவிட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல  

ெதற்ேக : ேவர வ கிராம அ வலர் பிாிவின் மாத்தைற பிரேதச 
சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் வடக்கு எல்ைல, மாத்தைற 
மாநகர சைப 

ேமற்ேக : மாத்தைற மாநகர சைப எல்ைல மற் ம் திஹெகாட
பிரேதசசைப எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : நாவிமன வடக்கு     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : திஹெகாட பிரேதச சைப எல்ைல 428 - நாவிமன வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

428 B - பஹலெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி  

 

கிழக்ேக : தியகஹ ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல, வன்எல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  
எல்ைல 

ெதற்ேக : நாவிமன ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : நாவிமன ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், திஹெகாட பிரேதச சைப 
எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : தியகஹ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : திஹெகாட பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ெதவி வர
பிரேதச சைப எல்ைல 

446 -  தியகஹ ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  

446 A - தியகஹ கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ெதவி வர பிரேதச சைப எல்ைல, ெகக்கனந் ர
கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
ெகக்கனந் ர வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ெகக்கனந் ர மத்திய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல, ெகக்கனந் ர ேமற்கு மற் ம் வன்எல்ல 
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : நாவிமன வடக்கு  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல மற் ம் திஹெகாட  பிரேதச சைப எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  0 7      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெகக்கனந் ர     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : தியகஹ கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு
எல்ைல மற் ம் ெதவி வர  பிரேதச சைப எல்ைல 

447 B - ெகக்கனந் ர கிழக்கு கிராம
அ வலர் பிாி  

447 C -  ெகக்கனந் ர வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

 

கிழக்ேக : ெகாக்காெவல, பரவாெஹர வடக்கு மற் ம்
பரவாெஹர ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ெதவி வர பிரேதச சைப எல்ைல, ெகக்கனந் ர
ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : ெகக்கனந் ர ெதற்கு மற் ம் ெகக்கனந் ர மத்திய
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு 
எல்ைலகள், தீயகஹ ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெகாக்காவல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : ெதவி வர பிரேதசசைப எல்ைல 443  -  பரவாெஹர வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

443 B -  ெகாக்காெவல கிராம 
அ வலர் பிாி  

 

கிழக்ேக : ெதவி வர பிரேதச சைப எல்ைல

ெதற்ேக : பரவாெஹர கிழக்கு மற் ம் பரவாெஹர ெதற்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ெகக்கனந் ர கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல 

 



722A I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21 
 gFjp  I : njhFjp (I) - ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; FbauR tu;j;jkhdg; gj;;jpupif - mjp tpNr\khdJ - 2015.08.21 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பரவாெஹர     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : பரவாெஹர வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு
எல்ைல 

443 A - பரவாெஹர ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

443 C -  பரவாெஹர கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

 

கிழக்ேக : ெதவி வர  பிரேதச சைப எல்ைல

ெதற்ேக : ெதவி வர பிரேதச சைப எல்ைல

ேமற்ேக : ெகக்கனந் ர ெதற்கு மற் ம் ெகக்கனந் ர கிழக்கு
கிராம அ வலர் பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பண்டாரநாயக்க ர     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : ெகக்கனந் ர வடக்கு மற் ம் ெகக்கனந் ர  கிழக்கு
கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

430 B -  நாகுட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி  

447 D -  ெகக்கனந் ர ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக : பரவாெஹர ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல மற் ம் ெதவி வர பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக : தல்பாவில வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல, ெவெஹரேஹன கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்ேக அைமந் ள்ள பகுதியின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ெவெஹரேஹன கிராம அ வலர் பிாிவின் 
மாக்காவிட்ட கிராம அ வலர் பிாிவிற்கு கிழக்ேக 
அைமந் ள்ள பகுதியின் கிழக்கு எல்ைல, ெகக்கனந் ர 
மத்திய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெகக்கனந் ர மத்திய     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : ெகக்கனந் ர வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

447 A - ெகக்கனந் ர மத்திய கிராம 
அ வலர் பிாி  

 கிழக்ேக : ெகக்கனந் ர வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், ெகக்கனந் ர ெதற்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : ெவெஹரேஹன கிராம அ வலர் பிாிவின்
மாக்காவிட்ட கிராம அ வலர் பிாிவிற்கு கிழக்ேக 
அைமந் ள்ள பகுதியின் வடக்கு எல்ைல, 
ெகக்கனந் ர ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : ெகக்கனந் ர ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், தீயகஹ ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 12      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மாக்காவிட்ட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : தீயகஹ ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு
எல்ைல 

426 B - ெவெஹரேஹன கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ஒ  பகுதி 
(மாக்காவிட்ட கிராம அ வலர் 
பிாிவிற்கு கிழக்ேக அைமந் ள்ள 
பகுதி) 

426 C - மாக்காவிட்ட கிராம அ வலர் 
பிாி  

447 - ெகக்கனந் ர ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக : ெகக்கனந் ர மத்திய, ெகக்கனந் ர ெதற்கு மற் ம்
நாகுட் ய கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள்  

ெதற்ேக : தல்பாவில வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல, ெவவஇஹலெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல, ெவெஹரேஹன கிராம அ வலர் 
பிாிவின் மாக்காவிட்ட கிராம அ வலர் பிாிவிற்கு 
ெதற்ேக அைமந் ள்ள பகுதியின் வடக்கு எல்ைல, 
ேவர வ கிராம அ வலர் பிாிவின் மாத்தைற பிரேதச 
சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : நாவிமன ெதற்கு மற் ம் வன்எல்ல  கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 13      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : வன்எல்ல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : தியகஹ ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு
எல்ைல 

428 A  - வன்எல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி    

 கிழக்ேக : ெகக்கனந் ர ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல 

ெதற்ேக : மாக்காவிட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல 

ேமற்ேக : நாவிமன ெதற்கு மற் ம் நாவிமன வடக்கு   கிராம
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 14      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெவெஹரேஹன     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : நாவிமன ெதற்கு மற் ம் மாக்காவிட்ட கிராம
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

425 A - ேவர வ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் மாத்தைற பிரேதச சைபக்கு 
உட்பட்ட பகுதி  

426 B - ெவெஹரேஹன கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ஒ பகுதி 
(மாக்காவிட்ட கிராம அ வலர் 
பிாிவிற்கு ெதற்ேக அைமந் ள்ள 
பகுதி) 

கிழக்ேக : ெவவ இஹலெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல 

ெதற்ேக : ரஸ்ஸந்ெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் மாத்தைற
பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் வடக்கு எல்ைல, 
மாத்தைற மாநகர சைப எல்ைல  

ேமற்ேக : மாத்தைற மாநகர சைப எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 15      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெவவஇஹலெகாட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெவெஹரேஹன கிராம அ வலர் பிாிவின் 

மாக்காவிட்ட கிராம அ வலர் பிாிவிற்கு கிழக்ேக 
அைமந் ள்ள பகுதியின் ெதற்கு எல்ைல  

429 A  -  ெவவஇஹலெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி    

429 B  -  கந்தரவத்த கிராம அ வலர் 
பிாி    

430 - தல்பாவில ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : தல்பாவில வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  
எல்ைல 

ெதற்ேக : ெதவி வர பிரேதச சைப எல்ைல

ேமற்ேக : ரஸ்ஸந்ெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் மாத்தைற
பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் கிழக்கு எல்ைல, 
ெவெஹரேஹன கிராம அ வலர் பிாிவின் 
மாக்காவிட்ட கிராம அ வலர் பிாிவிற்கு ெதற்ேக 
அைமந் ள்ள பகுதியின் ெதற்கு, கிழக்கு எல்ைலகள், 
மாக்கவிட்ட  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 16      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : தல்பாவில     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : நாகுட் ய மற் ம் ெகக்கனந் ர ெதற்கு கிராம

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
430 A  -  தல்பாவில வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
 கிழக்ேக : ெதவி வர பிரேதச சைப எல்ைல

ெதற்ேக : ெதவி வர பிரேதச சைப எல்ைல

ேமற்ேக : தல்பாவில ெதற்கு  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், ெவவஇஹலெகாட கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, ெவெஹரேஹன 
கிராம அ வலர் பிாிவின் மாக்காவிட்ட கிராம 
அ வலர் பிாிவிற்கு கிழக்ேக அைமந் ள்ள பகுதியின் 
கிழக்கு எல்ைல,நாகுட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 17      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ரஸ்ஸந்ெதனிய     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :   ேவர வ கிராம அ வலர் பிாிவின் மாத்தைற பிரேதச 

சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ெதற்கு எல்ைல, 
ெவெஹரேஹன கிராம அ வலர் பிாிவின் 
மாக்காவிட்ட கிராம அ வலர் பிாிவிற்கு ெதற்ேக 
அைமந் ள்ள பகுதியின் ெதற்கு எல்ைல 

425 B - ரஸ்ஸந்ெதனிய  கிராம 
அ வலர் பிாிவின் மாத்தைற பிரேதச 
சைபக்குட்பட்ட   பகுதி 

425 C - ெமத்தவத்த ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் மாத்தைற 
பிரேதசசைபக்குட்பட்ட பகுதி கிழக்ேக : ெவவ இஹலெகாட மற் ம் கந்தராவத்த கிராம

அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், ெதவி வர 
பிரேதசசைப  எல்ைல 

ெதற்ேக : கடல் 

ேமற்ேக : மாத்தைற மாநகர சைப எல்ைல

9-108/128 
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உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச்  சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 

 
3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 

 
(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகளின்  ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 
 ைமத்திாிபால சிறிேசன,
 சனாதிபதி. 

 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 

 

அட்டவைண 

 

இல. 08 - மாத்தைற மாவட்டம் 

இல. 17- ெவ கம பிரேதச சைப  

 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக -  25  

   எண்ணிக்ைக -25      எண்ணிக்ைக -  00   

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  01       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  :வாஹல கனங்ேக        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : கா  மாவட்ட எல்ைல மற் ம் அக்குெரஸ்ஸ பிரேதச
சைப எல்ைல 

373 - வாஹலகனங்ேக வடக்கு கிராம
அ வலர் பிாி  

373A – நிவித்திெவல்ெபாக்க கிராம 
அ வலர் பிாி  

373B- வாஹலகனங்ேக ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ேபாரம்பகனங்ேக வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், ேபாரம்பகனங்ேக 
ெதற்கு மற் ம் நலவன கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : கா  மாவட்ட எல்ைல 

ேமற்ேக : கா  மாவட்ட எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  02       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஹுலேஹன        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  
எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : நிவித்திெவல்ெபாக்க கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், அக்குெரஸ்ஸ பிரேதச 
சைப  எல்ைல 

372 - ேபாரம்பகனங்ேக வடக்கு கிராம
அ வலர் பிாி  

372A - ேபாரம்பகனங்ேக ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

372 B – நலவன கிராம அ வலர் பிாி  
372C – ஹுலேஹன கிராம 
அ வலர் பிாி  

 

கிழக்ேக : அக்குெரஸ்ஸ பிரேதச சைப எல்ைல, ெபேனட் யன
ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள், ெகாக்மா வ வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : சஹபந் ெகாக்மா வ கிராம அ வலர் பிாிவின்
ேமற்கு எல்ைல மற் ம் கா  மாவட்ட எல்ைல 

ேமற்ேக : கா  மாவட்ட எல்ைல, வாஹலகனங்ேக ெதற்கு 
மற் ம் வாஹலகனங்ேக வடக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், நிவித்திெவல்ெபாக்க 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு   
எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  03       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெவல்லான        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  
எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : ேபாரம்பகனங்ேக ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்
ெதற்கு எல்ைல மற் ம் அக்குெரஸ்ஸ பிரேதசசைப 
எல்ைல 

375E- பத்தலேஹன கிராம அ வலர் 
பிாி  

394 – ெவல்லான கிராம அ வலர் 
பிாி  

394 A – ெபேனட் யன கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

394 B – ெபேனட் யன ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

 

கிழக்ேக : அக்குெரஸ்ஸ மற் ம் மா ம்பட பிரேதசசைப
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : மா ம்பட பிரேதச சைப எல்ைல ,உ க்காவ வடக்கு, 
உ க்காவ ெதற்கு மற் ம் ஹல்லள  கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்,  சஹபந்  
ெகாக்மா வ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக : ெகாக்மா வ வடக்கு மற் ம் நலவன  கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்,
ேபாரம்பகனங்ேக ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  04       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெகாக்மா வ        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  
எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : நலவனகிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்
கிழக்கு எல்ைலகள், ெபேனட் யன ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

375A - பாதி ெகாக்மா வ கிராம 
அ வலர் வட்டாரம் 

375B-சஹபந் ெகாக்மா வ கிராம 
அ வலர் பிாி  

375 C – ெகாக்மா வ வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

 

கிழக்ேக : பத்தலேஹன மற் ம் ஹல்லள கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ெவ பிட் ய மற் ம் பலல்ள கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ஜம் ெரெகாட கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்
கிழக்கு எல்ைல, கா  மாவட்ட எல்ைல ,நலவன கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  05       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  :இப்பாவல        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கா  மாவட்ட எல்ைல, சஹபந் ெகாக்மா வ கிராம

அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 
376 –இப்பாவல கிராம அ வலர் 

பிாி  
376 A – விேலெகாட கிராம அ வலர் 

பிாி  
377 – ஜம் ேரெகாட கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
377B – ஜம் ேரெகாட ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : சஹபந் ெகாக்மா வ கிராம அ வலர் பிாிவின்
ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், பலல்ள கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ெபாரால, பாத்ேதகம மற் ம் மிதிகம வடக்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : மிதிகம வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல மற் ம் கா  மாவட்ட எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  06       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  :பாத்ேதகம        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கா  மாவட்ட எல்ைல, விேலெகாட மற் ம் இப்பாவல

கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், 
ெபாரால கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

379 – பாத்ேதகம கிராம அ வலர் 
பிாி  

381A-மிதிகமவடக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  

 
கிழக்ேக : ெபாரால, க வ ேமற்கு மற் ம் வலான கிராம

அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : பிட் வ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
மிதிகம கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல, ேவகட கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ேவகட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
மற் ம் கா  மாவட்ட எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  07       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  :மதிகம ேமற்கு        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : மிதிகம வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் ,பாத்ேதகம கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

381- மிதிகம ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  

381 B – ேவகட கிராம அ வலர் பிாி  
கிழக்ேக : பாத்ேதகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 

மிதிகம கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், பிட் வ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : மிதிகம கிழக்கு மற் ம் ேத வல கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ேத வல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
மற் ம் கா  மாவட்ட எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  08       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  :மிதிகம கிழக்கு        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : மிதிகம ேமற்குகிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு

மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், ேவகட, பாத்ேதகம மற் ம் 
வலான கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

379A – பிட் வ கிராம அ வலர் 
பிாி  

380 – மிதிகம கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  

380A – கு ெபபில கிராம அ வலர் 
பிாி  

381C –ேத வல கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : ெவ கம நகர சைப எல்ைல 

ெதற்ேக : கடல் 

ேமற்ேக : கடல் மற் ம் கா  மாவட்ட எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  09       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : க வ        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெபாரால கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல,

பல்லள கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள் 

378- க வ கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

378B - க வ ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

379B – வலான கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : ெவ கம நகர சைப எல்ைல 

ெதற்ேக : ெவ கம நகர சைப எல்ைல, பிட் வ கிராம
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : பாத்ேதகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  :பலள்ள        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : இப்பாவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 

ஜம் ேரெகாட ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்,  ஜம் ேரெகாட கிழக்கு 
மற் ம் சஹபந்  ெகாக்மா வ கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் ,பாத ெகாக்மாயிம 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

377A- பலல்ள கிராம அ வலர் பிாி  
378 A – ெபாரால கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : ெவ பிட் ய மற் ம் வட்டெகதர ல்ல கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், ெதனிபிட் ய ேமற்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, ம ராெகாட 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : ெவ கம நகர சைப எல்ைல, க வ கிழக்கு கிராம
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், 

க வ ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல ,பாத்ேதகம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக : மிதிகம வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
இப்பாவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :11      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெவ பிட் ய        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : பாதி  ெகாக்மா வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு
எல்ைல, ஹல்லள கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல 

396A – ெவ பிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி  

 
கிழக்ேக : ெபரேல ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல,

னமல் ெபகிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : வட்டெகதர ல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், ெதனிபிட் ய ேமற்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : பலல்ள கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :12      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  :ஹல்லள        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : ெகாக்மா வ வடக்கு மற் ம் பத்தலேஹன கிராம
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

375 –ஹல்லள கிராம அ வலர் பிாி  
375D – ெபரெல ய கிராம அ வலர் 

பிாி  
392 – னமல்ேப கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : ெவல்லான கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல ,
உ க்காவ ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு, 
ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ஜயவிகும் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்
ேமற்கு எல்ைலகள், வட்டெகதர ல்ல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : ெவ பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், பாதி ெகாக்மா வ 
மற் ம் சஹபந்  ெகாக்மா வ கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :13      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  :உ காவ        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : ெவல்ேலன கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல
மற் ம் மா ம்பட பிரேதச சைப எல்ைல 

392A –உ க்காவ ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

392B – உ க்காவ வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

 

கிழக்ேக : மா ம்பட பிரேதச சைப எல்ைல

ெதற்ேக : ஜயவிக்ரம ர கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல 

ேமற்ேக : னமல்ேப கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
ெபரேல ய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள், ஹல்லள கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :14      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  :ஜயவிக்ரம ர        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : னமல்ெப கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள், உ க்காவ ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, உ க்காவ வடக்கு 

கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, மா ம்பட 
பிரேதசசைப எல்ைல 

391 B – ெதனிபிட் ய மத்திய கிராம 
அ வலர் பிாி  

397 B – மீ ப்ப கிராம அ வலர் 
பிாி  

397 C – ஜயவிக்ரம ர கிராம 
அ வலர் பிாி  

 கிழக்ேக : மா ம்பட பிரேதச சைபஎல்ைல, வரக்கபிட் ய வடக்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் வடக்கு 
எல்ைலகள், வரக்கபிட் ய ெதற்கு மற் ம் நிதன்கல கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ெதனிபிட் ய கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல, ெதனிபிட் ய ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : கப் வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
வட்டெகதர ல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல, ஊ விட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு, 
ேமற்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், வட்டெகதர ல்ல 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :15      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  :வட்டெகதர ல்ல        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : னமல்ெப கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல ,
ஜயவிக்ரம ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள் 

396 – கப் வத்த கிராம அ வலர் பிாி
397-வட்டெகதர ல்ல கிராம அ வலர் 

பிாி  
397 A –ஊ விட் ய கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : ஜயவிக்ரம ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல, மீ ப்ப கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல 

ெதற்ேக : ெதனிபிட் ய மத்திய மற் ம் ெதனிபிட் ய ேமற்கு 
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : பலல்ள கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
ெவ பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :16      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெதனிபிட் ய        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெவ பிட் ய மற் ம் வட்டெகதர ல்ல கிராம

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், கப் வத்த 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள், ெதனிபிட் ய மத்திய கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

391 – ெதனிபிட் ய கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

391A- ெதனிபிட் ய ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

391C-ம ராெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி  கிழக்ேக : நிதங்கல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 

ெகாட்டவில வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல, ேஹன்வல கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : ேஹன்வல கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல, ேஹன்வல ேமற்கு மற் ம் ெபால் அத்  
ேமாதர கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள், ெபால்வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : ெபால்வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம்
வடக்கு எல்ைலகள், ெவ கம நகர சைப எல்ைல, 
பலல்ள கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :17      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெபால்வத்த        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ம ராெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல, ெதனிபிட் ய ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

387C – ெபேலன வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

388 – ெபால்வத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  கிழக்ேக : ெதனிபிட் ய கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு

எல்ைல, ெபால்அத் ேமாதர கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ெபேலன ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல மற் ம் ெவ கம நகர சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : ெவ கம நகர சைப எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :18      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெபால்அத் ேமாதர        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெபேலன வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், ெபால்வத்த மற் ம் 
ெதனிபிட் ய கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ெதற்கு எல்ைலகள் 

387B-ெபேலன ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

388A- ெபால்அத் ேமாதர கிராம 
அ வலர் பிாி  

 கிழக்ேக : ேஹன்வல கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல, ேஹன்வல ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : ேஹன்வல ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல மற் ம் கடல் 

ேமற்ேக : ெவ கம நகர சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :19      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :வரக்கபிட் ய        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ஜயவிக்ரம ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல மற் ம் மா ம்பட பிரேதச சைப எல்ைல 
399 –வரக்கபிட் ய வடக்கு கிராம அ வலர் 

பிாி  
399B – வரக்கபிட் ய ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
399C – வரக்கபிட் ய கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : மா ம்பட பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக : ெகாட்டவில ேமற்கு மற் ம் ெகாட்டவில வடக்கு
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்,  
நிதன்கல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
ெதனிபிட் ய மத்திய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக : ெதனிபிட் ய மத்திய மற் ம் மீ ப்ப கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :20      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெகாட்டவில        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெகாட்டவில வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு

எல்ைல, வரக்கபிட் ய கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல மற் ம் மா ம்பட பிரேதச
சைபஎல்ைல 

404 – ெகாட்டவில ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

404B-ெகாட்டவில ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

 கிழக்ேக : மா ம்பட மற் ம் மாத்தைற பிரேதசசைப எல்ைலகள்,
கம் க வ வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : கம் க வ வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல,  ெடல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல, கரா வ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : கரா வ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,
ெகாட்டவில வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :21      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :கம் க வ        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெகாட்டவில ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், ெகாட்டவில ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

408-கம் க வ வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

408A – கம் க வ ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

408C – கம் க வ ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

408D – ெடல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  

 

கிழக்ேக : மாத்தைற பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் மாத்தைற
நகர சைப எல்ைல 

ெதற்ேக : கடல் 

ேமற்ேக : தல்அரம்ப கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், கரா வ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், 
ெகாட்டவில ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :22      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :ேஹன்வல        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : வரக்கபிட் ய ெதற்கு மற் ம் வரக்கபிட் ய கிழக்கு

கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், 
மா ம்பட பிரேதச சைப எல்ைல

399A- நிதங்கல கிராம அ வலர் பிாி
404A – ெகாட்டவிலவடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
405C- ேஹன்வல கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
405D –ேஹன்வல ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : ெகாட்டவில ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல, ெகாட்டவில ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல, கரா வ கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்

ெதற்ேக : மிாிஸ்ஸ உ ல்ல, மிாிஸ்ஸ உ பில, மிாிஸ்ஸ
மற் ம் மிாிஸ்ஸ ெதற்கு 2 கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்

ேமற்ேக : கடல் மற் ம் ெபால்அத் ேமாதர, ெதனிபிட் ய
கிழக்கு மற் ம் ெதனிபிட் ய மத்திய கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :23      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :மிாிஸ்ஸ        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கடல், ெபால்அத் ேமாதர கிராம அ வலர் பிாிவின்

ெதற்கு எல்ைல, ேஹன்வல ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், மிாிஸ்ஸ 
உ பில கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு, ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், மிாிஸ்ஸ உ ல்ல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல

405- மிாிஸ்ஸ வடக்கு கிராம அ வலர்
பிாி  

406 – மிாிஸ்ஸ ெதற்கு 1 கிராம 
அ வலர் பிாி  

406A – மிாிஸ்ஸ ெதற்கு 2 கிராம 
அ வலர் பிாி  

407A – பண்டார ல்ல கிராம 
அ வலர் பிாி  

 

கிழக்ேக : தல்அரம்ப வடக்கு மற் ம் தல்அரம்ப ெதற்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்

ெதற்ேக : கடல் 

ேமற்ேக : கடல் 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :24      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :மிாிஸ்ஸ உ பில        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ேஹன்வல ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல, ேஹன்வல கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், ெகாட்டவில 
வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 
ெகாட்டவில ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

405A- மிாிஸ்ஸஉ பிலகிராம 
அ வலர் பிாி  

405B - மிாிஸ்ஸஉ ல்லகிராம 
அ வலர் பிாி  

408B- கரா வகிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ெகாட்டவில ெதற்கு மற் ம் ெடல்ல கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், தல்அரம்ப கிழக்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல

ெதற்ேக : தல்அரம்ப கிழக்கு மற் ம் தல்அரம்ப வடக்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், 
பண்டார ல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், மிாிஸ்ஸ ெதற்கு 11 கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல

ேமற்ேக : மிாிஸ்ஸெதற்கு 1 கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல, மிாிஸ்ஸ வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 25      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : தல்அரம்ப     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : மிாிஸ்ஸ உ பில, மிாிஸ்ஸ உ ல்ல மற் ம் கரா வ 

கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
407 – தல்அரம்ப ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
407B – தல்அரம்ப வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
407C - தல்அரம்ப கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ெடல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம்
ெதற்கு எல்ைலகள், கம் க வ ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல மற் ம் கடல் 

ெதற்ேக : கடல் 

ேமற்ேக : கடல் மற் ம் பண்டார ல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின்
கிழக்கு எல்ைல 

9-108/129 
________________________ 

 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச்  சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

 ைமத்திாிபால சிறிேசன,
 சனாதிபதி. 
 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 
 

அட்டவைண 
 

இல. 09 - அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்டம் 
இல. 01 -அம்பாந்ேதாட்ைட மாநகர சைப  
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 13 
   எண்ணிக்ைக - 07      எண்ணிக்ைக - 03   
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேக ய ர                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : அம்பாந்ேதாட்ைட பிரேதச சைப எல்ைல 91 - ேக ய ர கிராம அ வலர் பிாி

 கிழக்ேக : அம்பாந்ேதாட்ைட பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்   
ெகாெஹாலங்கல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல 

ெதற்ேக : சிறிேபா ர கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக : சிறிேபா ர கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல

மற் ம் அம்பாந்ேதாட்ைட பிரேதச சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெகாெஹாலங்கல                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : அம்பாந்ேதாட்ைட பிரேதச சைப எல்ைல 89 - ெகாெஹாலங்கல கிராம அ வலர்

பிாிவின் ஒ பகுதி கிழக்ேக : அம்பாந்ேதாட்ைட பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக : கடல் மற் ம் அம்பாந்ேதாட்ைட கிழக்கு கிராம

அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக : ேக ய ர கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 

வன் ர, ஸ் தி ட் த் திட்டத்தின் வடக்கு 
எல்ைலயில் அைமந் ள்ள தி மற் ம் ெமத்ெசவன தி 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ம ர ர                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ேக ய ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைலயின் ஒ  பகுதி, வன் ர மற் ம் ஸ் தி 
டைமப் த் திட்டத்தின் வடக்கு எல்ைலயில் 

அைமந் ள்ள தி 

89 - ெகாெஹாலங்கல கிராம அ வலர்
பிாிவின் ஒ  பகுதி 

90 - சிறிேபா ர கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ஒ  பகுதி 

 கிழக்ேக : ெமத்ெசவன தி 
ெதற்ேக : திய திஸ்ஸ மற் ம் கதிர்காம தி
ேமற்ேக : ஸுச்சீ டைமப் த் திட்டத்தின் கிழக்கு எல்ைலயில்

அைமந் ள்ள வடக்கு - ெதற்கு திைசேய ெசல் ம் தி 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04                  வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கல்வல                 ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : சிறிேபா ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல,  

ெகாெஹாலங்கல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல மற் ம்  பாடசாைல மாவத்ைத 

90 - சிறிேபா ர கிராம அ வலர்
பிாிவின் ஒ  பகுதி 

93 - அம்பாந்ேதாட்ைட கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ஒ பகுதி 

 
கிழக்ேக : ெகாெஹாலங்கல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு

எல்ைல மற் ம் கடல் 
ெதற்ேக : கடல் மற் ம் ேபாம்பெவட்  கால்வாய்
ேமற்ேக : அம்பாந்ேதாட்ைட ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  

கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், சிறிேபா ர கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05                    வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : சிறிேபா ர                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : அம்பாந்ேதாட்ைட பிரேதச சைப எல்ைல, ேக ய ர 

கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

90 - சிறிேபா ர கிராம அ வலர்
பிாிவின் ஒ  பகுதி 

கிழக்ேக : ஸுச்சீ டைமப் த் திட்டத்தின் கிழக்கு எல்ைலயின்
வடக்கு - ெதற்கு திைசேய ெசல் ம் தி 

ெதற்ேக : அம்பாந்ேதாட்ைட கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  
வடக்கு எல்ைல மற் ம் சிரம சக்தி மாவத்ைதயின் ஒ  
பகுதி 

ேமற்ேக : ஸாேமாதாகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ஸாேமாதாகம                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : அம்பாந்ேதாட்ைட பிரேதச சைப எல்ைல     90 - சிறிேபா ர கிராம அ வலர்
பிாிவின் ஒ  பகுதி 

92 - ஸாேமாதாகம கிராம அ வலர் 
பிாி   

 

கிழக்ேக : அம்பாந்ேதாட்ைட ெகாண்ெணா வ தி 

ெதற்ேக : ஆரெபாக்க தி, அம்பாந்ேதாட்ைட ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு எல்ைல, மிாிஜ்ஜவில கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : அம்பாந்ேதாட்ைட பிரேதச சைப எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மிாிஜ்ஜவில                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : ஸாேமாதாகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 123 - மிாிஜ்ஜவில கிராம அ வலர்
பிாி  

கிழக்ேக : அம்பாந்ேதாட்ைட ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  
ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : கடல் 

ேமற்ேக : அம்பாந்ேதாட்ைட பிரேதச சைப எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஆேலாக்க ர                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : ஸாேமாதாகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
மற் ம் சிறிேபா ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல   

94 - அம்பாந்ேதாட்ைட ேமற்கு கிராம
அ வலர் பிாிவின் ஒ  பகுதி 

கிழக்ேக : சிறிேபா ர கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல,   
பாடசாைல பல் சிகிச்ைச தி மற் ம் பிேர க் தி  

ெதற்ேக : மாத்தைற - அம்பாந்ேதாட்ைட பைழய தி மற் ம்  
அம்பாந்ேதாட்ைட  தி 

ேமற்ேக : மிாிஜ்ஜவில கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09                  வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : இந்திவின்ன                 ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : மிாிஜ்ஜவில கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
யின் கிாிட் பிாிவிலக்கங்கள் (236200கி, 102800வ) 
( ள்ளியி ந்  மாத்தைற - அம்பாந்ேதாட்ைட பைழய 

திக்கு வடக்கி ந்த ேதசிய கிாிட் பிாிவிலக்கங்கள்) 
(236815கி, 102990வ), (237438கி, 103070வ), 
(237839கி, 103070வ), (238236கி, 101365வ), 
238224கி, 103304வ), (238320கி, 103316வ), 
(238355கி, 103189வ), (238538கி, 103199வ), 
(238693கி, 103169வ) ஆகிய ள்ளிகள் மற் ம் 
(238880கி, 103110வ ) ள்ளி வைர ெசல் ம் ேரைக 

94 - அம்பாந்ேதாட்ைட ேமற்கு கிராம
அ வலர் பிாிவின் ஒ  பகுதி 

கிழக்ேக : பிேர க் தி, பாடசாைல பல் சிகிச்ைச தி மற் ம் 
கிணற்  திக்கு கிழக்ேக அைமந் ள்ள ேதசிய கிாிட் 
பிாிவிலக்கங்கள் (23856கி, 103092வ) ஆகிய ள்ளியி 

ந்  ேதசிய கிாிட் பிாிவிலக்கங்கள் (238490கி, 
103078வ), (238395கி, 102965வ) ஆகிய ள்ளி வைர 
யான ேரைக மற் ம் அதி ந்  கிணற்  தியின் 
ெதற்கு ைல மத்தியில் அைமந் ள்ள ேதசிய கிாிட் 
பிாிவிலக்கங்கள் (238402கி, 102974வ) ஆகிய ள்ளியி 

ந்  வடக்கு - ெதற்கு திைசேய ெசல் ம் தியின் 
வடக்கு ைல ந ேவ அைமந் ள்ள ேதசிய கிாிட் 
பிாிவிலக்கங்கள் (238394கி, 102968வ) ஆகிய ள்ளி 
வைர மற் ம் அதி ந்  அவ் தி வழிேய அதன் 
மத்தியில் அைமந் ள்ள ேதசிய கிாிட் பிாிவிலக்கங்கள் 
(238388கி, 102958வ), (238376கி, 102921வ), 
(238361கி, 102869வ) வைர மற் ம் அதி ந்  

வடக்கு - ெதற்கு திைசேய ெசல் ம் ஒ ங்ைகயின் 
வடக்கு ைல மத்தியில் அைமந் ள்ள ேதசிய கிாிட் 
பிாிவிலக்கங்கள் (238355கி, 102828வ) ஆகிய ள்ளி 
வைர மற் ம் அவ் ள்ளியி ந்   கடற்கைரயில் 
அைமந் ள்ள ேதசிய கிாிட் பிாிவிலக்கங்கள் (238357கி, 
102722வ) ஆகிய ள்ளி ஊடாக கடல் எல்ைல வைர 

ெதற்ேக : கடல் 

ேமற்ேக : மிாிஜ்ஜவில கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  அம்பாந்ேதாட்ைட கைட தி                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : டாகட் தி, சிறிேபா ர கிராம அ வலர் பிாிவின்  
ெதற்கு எல்ைல மற் ம் அம்பாந்ேதாட்ைட கிழக்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல  

94 - அம்பாந்ேதாட்ைட ேமற்கு கிராம
அ வலர் பிாிவின் ஒ  பகுதி 

கிழக்ேக : கடல் 

ெதற்ேக : கடல் 

ேமற்ேக : பிேர க் தி, கிணற்  தியின் ெதற்கு ைல 
மத்தியில் அைமந் ள்ள ேதசிய கிாிட் பிாிவிலக்கங்கள் 
(238402கி, 102974வ) ஆகிய ள்ளியி ந்  வடக்கு - 
ெதற்கு திைசேய ெசல் ம் தியின் வடக்கு ைல 
ந ேவ அைமந் ள்ள ேதசிய கிாிட் பிாிவிலக்கங்கள் 
(238394கி, 102968வ) ஆகிய ள்ளி வைர மற் ம் 
அதி ந்  அவ் தி வழிேய அதன் மத்தியில் 
அைமந் ள்ள ேதசிய கிாிட் பிாிவிலக்கங்கள் (238388கி, 
102958வ), (238376கி, 102921வ), (238361கி, 
102869வ) வைர மற் ம் அதி ந்  வடக்கு - ெதற்கு 
திைசேய ெசல் ம் ஒ ங்ைகயின் வடக்கு ைல 
மத்தியில் அைமந் ள்ள ேதசிய கிாிட் பிாிவிலக்கங்கள் 
(238355கி, 102828வ) ஆகிய ள்ளி வைர மற் ம் அவ் 

ள்ளியி ந்  கடற்கைரயில் அைமந் ள்ள ேதசிய 
கிாிட் பிாிவிலக்கங்கள் 238357கி, 102722வ) ஆகிய 

ள்ளி ஊடாக கடல் எல்ைல வைர 
 
9-108/130 

__________________ 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச்  சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

 ைமத்திாிபால சிறிேசன,
 சனாதிபதி. 
 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 
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அட்டவைண 
 
இல. 09 - அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்டம் 
இல. 02 - தங்காைல நகர சைப  
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 11 
   எண்ணிக்ைக - 05      எண்ணிக்ைக - 03   
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : தங்ெகட் ய வடக்கு                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : தங்காைல பிரேதச சைப எல்ைல 269 - தங்ெகட் ய கிராம அ வலர்
பிாிவின் ஒ  பகுதி 
(தம்மரதன மாவத்ைத, தங்ெகட் ய 

தி, இ கா  தி, சங்கேபா 
மாவத்ைத, ரக்ெகட் ய தியின் 
ஒ  பகுதி, அம்பாந்ேதாட்ைட 

தியின் ஒ  பகுதி) 

கிழக்ேக : ெமதெகட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல

ெதற்ேக : தங்காைல மற் ம் ரெகட் ய தி

ேமற்ேக : தங்காைல பிரேதச சைப எல்ைல

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : தங்ெகட் ய ெதற்கு                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : தங்காைல, ரெகட் ய தி   269 - தங்ெகட் ய கிராம அ வலர்
பிாிவின் ஒ  பகுதி  
( ரக்ெகட் ய தி மற் ம் மாத்தைற 
– கதிர்காமம் திக்குற்பட்ட பகுதி) 

 

 

கிழக்ேக : ெமதெகட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல

ெதற்ேக : ெகாட் ேவெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல, இந்திெபாக்குனெகாட வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : தங்காைல பிரேதச சைப எல்ைல

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெமதெகட் ய                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : தங்காைல பிரேதச சைப எல்ைல 268 - ெமதெகட் ய கிராம அ வலர்
பிாி  

 
கிழக்ேக : தங்காைல பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் கடல்

ெதற்ேக : கடல் மற் ம் ெகாட் ேவெகாட கிராம அ வலர்
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : தங்ெகட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்
கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : இந்திெபாக்குனெகாட வடக்கு                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : தங்ெகட் ய  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 270 - இந்திெபாக்குனெகாட வடக்கு

கிராம அ வலர் பிாிவின் ஒ  பகுதி 
(ெப யத்த தியின் ஒ  பகுதி, நகர 
சைப கள், அன்னப்பிட் ய தி 
மற் ம் மாத்தைற தியின் ஒ  பகுதி, 
இந்திெபாக்குனெகாட தியின் ஒ  
பகுதி, தம்மதின்ன மாவத்ைதயின் ஒ  
பகுதி) 

கிழக்ேக : தங்ெகட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 
ெகாட் ேவெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு, 
ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் நகர டைமப்  தி 

ெதற்ேக : தங்காைல, ெப அத்த தி மற் ம் நகர டைமப்  
தி 

ேமற்ேக : தங்காைல பிரேதச சைப எல்ைல

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : இந்திெபாக்குனெகாட மத்திய                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : நகர ட்  தி மற் ம் தங்காைல- ெப அத்த தி 270 - இந்திெபாக்குனெகாட வடக்கு

கிராம அ வலர் பிாிவின் ஒ  பகுதி 
(மாத்தைற தியின் ஒ  பகுதி, 
இந்திெபாக்குனெகாட தியின் ஒ  
பகுதி மற் ம் தம்மதின்ன 
மாவத்ைதயின் ஒ  பகுதி) 

கிழக்ேக : ெகாட் ேவெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல 

ெதற்ேக : இந்திெபாக்குனெகாட ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  
வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : தங்காைல பிரேதச சைப எல்ைல

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  இந்திெபாக்குனெகாட ெதற்கு                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : இந்திெபாக்குனெகாட வடக்கு கிராம அ வலர்

பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
271 - இந்திெபாக்குனெகாட ெதற்கு 

கிராம அ வலர் பிாி  
 கிழக்ேக : ெகாட் ேவெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு

எல்ைல 
ெதற்ேக : பள்ளிக்குடாவ நகர கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு

எல்ைல 
ேமற்ேக : தங்காைல பிரேதச சைப எல்ைல
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெகாட் ேவெகாட                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : இந்திெபாக்குனெகாட வடக்கு கிராம அ வலர்

பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, ெமதெகட் ய கிராம 
அ வரலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

272 - ெகாட் ேவெகாட கிராம
அ வலர் பிாி  

 
கிழக்ேக : கடல் 
ெதற்ேக : பள்ளிக்குடாவ நகர கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு

எல்ைல 
ேமற்ேக : இந்திெபாக்குனெகாட ெதற்கு மற் ம் இந்திெபாக்குன

ெகாட வடக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08                  வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பள்ளிக்குடாவ                 ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : இந்திெபாக்குனெகாட ெதற்கு மற் ம் ெகாட் ேவ

ெகாட கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
273 - பள்ளிக்குடாவ நகர கிராம

அ வலர் பிாி  
 கிழக்ேக : கடல் 

ெதற்ேக : கடல் 
ேமற்ேக : தங்காைல பிரேதச சைப எல்ைல
9-108/131 

_________________ 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச்  சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

 ைமத்திாிபால சிறிேசன,
 சனாதிபதி. 
 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 
 

அட்டவைண 
 

இல. 09 - அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்டம் 
இல. 03 - ரெகட் ய பிரேதச சைப  
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 21 
   எண்ணிக்ைக -19      எண்ணிக்ைக - 01 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஜூலம்பிட் ய                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கட் வன பிரேதச சைப எல்ைல 430 - உட ஜூலம்பிட் ய கிராம

அ வலர் பிாி  
431 - பல்ேல ஜூலம்பிட் ய கிராம 

அ வலர் பிாி  
432 - கல்வா ய கிராம அ வலர் 

பிாி  
433 - ஜூலம்பிட் ய கிராம 

அ வலர் பிாி  
437 - பஹலஓபட கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : ஹந்தபான்கலேகஅயின, ஹில்லன்ேகஅயின, 
கல்ெபாத்தயாய வடக்கு,  மல்ேஹவேகஅயின மற் ம் 
ெமதகம கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ெமதகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
மற் ம் ர வ, த்தெவல பஹல, த்தெவல இஹல, 
ேபாவல ெதற்கு மற் ம் ேபாவல வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : கட் வன பிரேதச சைப எல்ைல 



742A       I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21 
                  gFjp  I : njhFjp (I) - ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; FbauR tu;j;jkhdg; gj;;jpupif - mjp tpNr\khdJ - 2015.08.21 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கல்ெபாத்தயாய                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : கட் வன பிரேதச சைப எல்ைல  419 - கல்ெபாத்தயாய ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

420 - கல்ெபாத்தயாய வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

421 - ஹீல்லெகஅயின கிராம அ வலர் 
பிாி  

422 - ஹந்தபான்கலேகஅயின கிராம 
அ வலர் பிாி  

425 - லன்யாய கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : கூடகல்ஆர, ஓகந்தயாய வடக்கு மற் ம் குடாபி ல 
வடக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : மீகஸ்ஆர, கந்தம த்த மற் ம் மல்ேஹவேகஅயின 
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு  எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ஜூலம்பிட் ய மற் ம் உடஜூலம்பிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஓகந்தயாய                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : கட் வன மற் ம் அங்குணெகாலெபெலஸ்ஸ பிரேதச 
சைப  எல்ைலகள் 

413 - இஹல ேகானெதனிய கிராம 
அ வலர் பிாி  

426 - கூடகல்ஆர கிராம அ வலர் 
பிாி  

427 - க வாகஹயாய கிராம அ வலர் 
பிாி  

428 - ஓகந்தயாய வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

429 - ஓகந்தயாய ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : அங்குணெகாலெபெலஸ்ஸ பிரேதச சைப எல்ைல 
மற் ம் ெதெபாக்காவ ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : ேவகந்தவல வடக்கு, பஹலேகானெதனிய மற் ம் 
குடாபி ல வடக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : கல்ெபாத்தயாய வடக்கு, ஹீல்லெகஅயின மற் ம் 
லன்யாய கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 

எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04                  வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெதெபாக்காவ                 ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : அங்குணெகாலெபெலஸ்ஸ பிரேதச சைப எல்ைல 408 - ேவகந்தவல  வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

409 - ேவகந்தவல ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

410 - ெதெபாக்காவ கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

411 - ெதெபாக்காவ ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

412 - ெதலம் யாய கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : அங்குணெகாலெபெலஸ்ஸ பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக : அங்குணெகாலெபெலஸ்ஸ பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : ெகேமகல மற் ம் பஹலேகானெதனிய கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
இஹல ேகாணெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05                  வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : அபெகாலெவவ                 ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : இஹல ேகாணெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின்

ெதற்கு எல்ைல 
405 - ெகேமகல கிராம அ வலர் பிாி
406 - ெமாரயாய ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
407 - ெமாரயாய வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
414 - பஹல ேகானெதனிய கிராம 

அ வலர் பிாி  
415 - அம்பெகாலெவவ வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
416 - அம்பெகாலெவவ ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ேவகந்தவல வடக்கு மற் ம் ேவகந்தவல ெதற்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : அங்குணெகாலெபெலஸ்ஸ பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக : சியம்பலாெஹத்தாவ, குடாபி ல ெதற்கு மற் ம் 

குடாபி ல வடக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ெமத லன                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கல்ெபாத்தயாய வடக்கு, ஓகந்தயாய வடக்கு மற் ம் 

ஓகந்தயாய ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

399 - ெமத லன கிராம அ வலர்
பிாி  

400 - ெதகம்ெபாத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  

401 - சியம்பலாெஹந்தாவ கிராம 
அ வலர் பிாி  

417 - குடாபி ல ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

418 - குடாபி ல வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : இஹல ேகாணெதனிய, பஹலேகானெதனிய மற் ம் 
அபெகாலெவவ ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : அங்குணெகாலெபெலஸ்ஸ பிரேதச சைப எல்ைல
மற் ம் மண்டா வ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக : யக்கஸ் ல்ல, உ கிாிவல, கிஞ்சிகுேண ெதற்கு, 
கிஞ்சிகுேண கிழக்கு, கிஞ்சிகுேண ேமற்கு, மீகஸ்ஆர 
மற் ம் கல்ெபாத்தயாய ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மீகஸ்ஆர                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ஜூலம்பிட் ய, கல்ெபாத்தயாய வடக்கு மற் ம் 

கல்ெபாத்தயாய ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ெதற்கு எல்ைலகள் 

404 - கிஞ்சிகுேண ேமற்கு கிராம
அ வலர் பிாி  

423 - மல்ேஹவேகஅயின கிராம 
அ வலர் பிாி  

424 - கதம த்த கிராம அ வலர் பிாி  
441 - மீகஸ்ஆர கிராம அ வலர் பிாி  
442 - ெமதகம கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : குடாபி ல வடக்கு, குடாபி ல ெதற்கு மற் ம் 
சியம்பலாெஹத்தாவ கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ெதகம்ெபாத்த, கிஞ்சிகுேண கிழக்கு மற் ம் கிஞ்சிகுேண 
ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ர வ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
த்தெவல பஹல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 

எல்ைல மற் ம் பஹலஓபட மற் ம் பல்ேல 
ஜூலம்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : உ கிாிவல                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : ேபாவல ெதற்கு மற் ம் பஹலஓபட கிராம அ வலர்
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், ெமதகம கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல மற் ம் கிஞ்சிகுேண 
ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 

397 - உ கிாிவல கிராம அ வலர்
பிாி  

398 - யக்கஸ் ல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  

402 - கிஞ்சிகுேண கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

403 - கிஞ்சிகுேண ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

434 - த்தெவல இஹல கிராம 
அ வலர் பிாி  

435 - த்தெவல பஹல கிராம 
அ வலர் பிாி  

436 - ர வ கிராம அ வலர் பிாி  
440 - த்தியகம வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ெதகம்ெபாத்த, ெமத லன மற் ம் மண்டா வ கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ரெகட் ய ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல, த்தியகம கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு, வடக்கு  எல்ைலகள் மற் ம் த்தியகம ேமற்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : ெகப்ெபட் யாவ வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்
கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், இத்தெதம ய 
கிழக்கு மற் ம் இத்தெதம ய ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், கலஹிட் ய வடக்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு 
எல்ைலகள், ஓமார கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல, ேபாவல ேமற்கு மற் ம் ேபாவல 
ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேபாவல                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : கட் வன பிரேதச சைப எல்ைல 457 - வலஸ் ல்ல இஹல கிராம
அ வலர் பிாி  

460 - எத்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாி  
461 - யஹல் ல்ல கிராம அ வலர் 

பிாி  
462 - ேபாவல ேமற்கு கிராம அ வலர் 

பிாி  
463 -  ேபாவல ெதற்கு கிராம அ வலர் 

பிாி  
464 - ேபாவல வடக்கு கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : பஹலஓபட மற் ம் த்தெவல இஹல கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், ஓமார 
கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
ஓமார ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள், வலஸ் ல்ல பஹல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : வலஸ் ல்ல வடக்கு மற் ம் வலஸ் ல்ல ேமற்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், 
க ல்ெதனிய ேமற்கு மற் ம் க ல்ெதனிய வடக்கு 
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : மாத்தைற மாவட்ட எல்ைல மற் ம் கட் வன பிரேதச
சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  கலஹிட் ய                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ேபாவல ேமற்கு, த்தெவல இஹல மற் ம் 

த்தெவல பஹல கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ெதற்கு எல்ைலகள் 

448 - கலஹிட் ய கிழக்கு கிராம
அ வலர் பிாி  

449 - கலஹிட் ய வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

450 - கலஹிட் ய ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

451 - ஓமார ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  

452 -  ஓமார கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  

458 - வலஸ் ல்ல பஹல கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ர வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
இத்தெதம ய ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், இத்தெதம ய ெதற்கு 
மற் ம் அத் ேபாேத ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ெமாரகந்தெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல 

ேமற்ேக : ெகாெஹாலான கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு, 
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், வலஸ் ல்ல வடக்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, வலஸ் ல்ல 
இஹல மற் ம் எத்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாி களின் 
கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  இத்தெதம ய                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கலஹிட் ய ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு

மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், கலஹிட் ய வடக்கு மற் ம் 
ர வ கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

439 - ெகப்பிட் யாவ வடக்கு கிராம
அ வலர் பிாி  

443 - இத்தெதம ய ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

444 - இத்தெதம ய ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

445 - இத்தெதம ய கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

446 - அத் ெபாேத கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

447 -  அத் ெபாேத ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : த்தியகம வடக்கு மற் ம் த்தியகம ேமற்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ெகப்பிட் யாவ ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், க க வ கிழக்கு 
மற் ம் ெமாரகந்தெகாட கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : கலஹிட் ய கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல, கலஹிட் ய ெதற்கு  கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 12         வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ரெகட் ய                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : த்தியகம வடக்கு, யக்கஸ் ல்ல மற் ம் ெமத லன 

கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
387 - ரெகட் ய கிழக்கு கிராம

அ வலர் பிாி  
388 - ரெகட் ய ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
389 - மண்டா வ கிராம அ வலர் 

பிாி  
390 - அக்ரெஹர கிராம அ வலர் 

பிாி  
391 - த்தியகம கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : அங்குணெகாலெபெலஸ்ஸ பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக : ெபதிகம வடக்கு மற் ம் ெபதிகம ேமற்கு கிராம

அ வலர் பிாி களின் வடக்கு  எல்ைலகள் 
ேமற்ேக : ல்கிாிகைல ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு

எல்ைல, ல்கிாிகைல கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல மற் ம் த்தியகம ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 13                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ெபதிகம                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ல்கிாிகைல ெதற்கு, ரெகட் ய கிழக்கு மற் ம் 

அக்ரெஹர கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் மற் ம் அங்குணெகாலெபெலஸ்ஸ பிரேதச 
சைப எல்ைல 

381 - ெபதிகம ெதற்கு கிராம அ வலர்
பிாி  

382 -  ெபதிகம கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  

383 - ெபதிகம வடக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  

384 - ெமதெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி  

385 - ெபதிகம ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  

386 - குடாெபதிகம கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : அங்குணெகாலெபெலஸ்ஸ மற் ம் தங்காைல பிரேதச
சைப எல்ைலகள்  

ெதற்ேக : தங்காைல பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக : ெப அத்த பிரேதச சைப எல்ைல

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 14                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ல்கிாிகைல                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : அத் ெபாேத கிழக்கு, ெகப்பிட் யாவ வடக்கு மற் ம் 

த்தியகம வடக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

392 -  த்தியகம ேமற்கு கிராம
அ வலர் பிாி  

393 - ல்கிாிகைல ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

394 - ல்கிாிகைல ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

395 - ல்கிாிகைல கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

396 - ல்கிாிகைல வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

438 - ெகப்பிட் யாவ ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : த்தியகம கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், ரெகட் ய கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : ெபதிகம ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல மற் ம் ெப அத்த பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : ெமாதரவான ெதற்கு, க க வ கிழக்கு மற் ம் 
அத் ெபாேத கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் 
கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 15                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ெமாதரவான                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : மாத்தைற மாவட்ட எல்ைல, வாவ்வ கிராம அ வலர் 

பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், க க வ 
ேமற்கு மற் ம் க க வ கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், ல்கிாிகைல ேமற்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

485 - ெமாதரவான வடக்கு கிராம
அ வலர் பிாி  

486 - ெமாதரவான ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

487 - ஓேகெவல கிராம அ வலர் பிாி  
488 - யட் கல இஹல கிராம அ வலர் 

பிாி  
489 - யட் கல பஹல கிராம அ வலர் 

பிாி  
490 - பல்ேல வாவ்வ கிராம அ வலர் 

பிாி  
492 - ஹீனட் ஹத்த ன கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ல்கிாிகைல ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், ெப அத்த பிரேதச சைப 
எல்ைல 

ெதற்ேக : ெப அத்த பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக : மாத்தைற மாவட்ட எல்ைல  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 16                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  க க வ                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : வலஸ் ல்ல ெதற்கு, வலஸ் ல்ல கிழக்கு, 

ெகாெஹாலன, கலஹிட் ய கிழக்கு, அத் ேபாேத 
ேமற்கு மற் ம் அத் ெபாேத கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

480 - ெமாரகந்தெகாட கிராம அ வலர்
பிாி  

481 - தலஹகம்வா வ இஹல கிராம 
அ வலர் பிாி  

482 - தலஹகம்வா வ பஹல கிராம 
அ வலர் பிாி  

483 - க க வ கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  

484 - க க வ ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  

491 - வாவ்வ கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ெகப்பிட் யாவ ெதற்கு, ல்கிாிகைல வடக்கு மற் ம் 
ல்கிாிகைல ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் 

ேமற்கு எல்ைலகள் 
ெதற்ேக : ெமாதரவான ெதற்கு, ெமாதரவான வடக்கு மற் ம் 

பல்ேலவாவ்வ கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : மாத்தைற மாவட்ட எல்ைல மற் ம் க ல்ெதனிய
ெதற்கு மற் ம் த வக்ெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 17                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  வலஸ் ல்ல                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : வலஸ் ல்ல இஹல, வலஸ் ல்ல பஹல , ஓமார ேமற்கு 

மற் ம் கலஹிட் ய ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

453 - வலஸ் ல்ல ெதற்கு கிராம
அ வலர் பிாி  

454 - வலஸ் ல்ல கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

455 - வலஸ் ல்ல வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

456 -  ெகாெஹாலான கிராம அ வலர் 
பிாி  

459 - வலஸ் ல்ல ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

465 - த வத்ெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : கலஹிட் ய கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல மற் ம்ெமாரகந்தெகாட கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம்  
தலகம்மா வ இஹல, க க வ ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : வாவ்வ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
மற் ம் க ல்ெதனிய ெதற்கு  கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : க ல்ெதனிய ெதற்கு, நத் வல, விேஜசிாி ர, 
ஓ ஆர மற் ம் க ல்ெதனிய ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 18                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  க ல்ெதனிய ேமற்கு                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : யஹல் ல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல

மற் ம் வலஸ் ல்ல  இஹல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல 

466 - க ல்ெதனிய ேமற்கு கிராம
அ வலர் பிாி  

467 - ஓ ஆர கிராம அ வலர் பிாி  
470 - விேஜசிாி ர கிராம அ வலர் 

பிாி  
476 - நத் வல கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : வலஸ் ல்ல  ேமற்கு மற் ம்  த வக்ெகாட கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : க ல்ெதனிய ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்
வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : க ல்ெதனிய கிழக்கு, உடெதனிய மற் ம் 
க ல்ெதனிய வடக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் 
கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 19                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  க ல்ெதனிய                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : யஹல் ல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 469 - க ல்ெதனிய வடக்கு கிராம

அ வலர் பிாி  
471 - க ல்ெதனிய கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
472 - கு ந் வத்த கிராம அ வலர் 

பிாி  
473 - ராஜ ரெகாட கிராம அ வலர் 

பிாி  
474 - உடெதனிய கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : க ல்ெதனிய ேமற்கு, ஓ ஆர, விேஜசிாி ர மற் ம் 
நத் வல கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : க ல்ெதனிய ெதற்கு மற் ம் கந்ெதெபத்த கிராம
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : சுமிஹிாிகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
மற் ம் மாத்தைற மாவட்ட எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 20                  வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  க ல்ெதனிய ெதற்கு                 ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : க ல்ெதனிய வடக்கு, கு ந் வத்த, ராஜ ரெகாட, 

க ல்ெதனிய கிழக்கு மற் ம் நத் வல கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

468 - சுமிஹிாிகம கிராம அ வலர்
பிாி  

475 - க ல்ெதனிய ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

477 - கஹட்ெடல்லெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி  

478 - கந்ெதெபத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  

479 -  ெகாடெவன்ன கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : த வக்ெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
ெதற்ேக : வாவ்வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  

மற் ம் மாத்தைற மாவட்ட எல்ைல 
ேமற்ேக : மாத்தைற மாவட்ட எல்ைல 

 
9-108/132 

__________________ 
 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச்  சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

 ைமத்திாிபால சிறிேசன,
 சனாதிபதி. 
 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 
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அட்டவைண 
 

இல. 09 - அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்டம் 
இல. 04 - கட் வன பிரேதச சைப  
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 17 
   எண்ணிக்ைக -17      எண்ணிக்ைக - 00 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெமதகந்த                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : மாத்தைற மற் ம் இரத்தின ாி மாவட்ட எல்ைலகள் 520 - ஹிங்குரகந்த கிராம அ வலர்

பிாி  
521 - உடெவல்மல்ல கிராம அ வலர் 

பிாி  
522 - அ ெபாத்ெதனிய பஹல கிராம 

அ வலர் பிாி  
523 - உட அ ெபாத்ெதனிய கிராம 

அ வலர் பிாி  
525 - ெமதகந்த கிராம அ வலர் பிாி  
527 - கரவிலகந்த கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : இரத்தின ாி மாவட்ட எல்ைல  
ெதற்ேக : ெகாெஹாம்ேபா வ, சியம்பலா ரய, சியாரபிட் ய, 

ெகெஹல்வத்த மற் ம் உடெகாம ய கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : மாத்தைற மாவட்ட  எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ாிட் கஹயாய                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : அ ெபாத்ெதனிய பஹல மற் ம் உட

அ ெபாத்ெதனிய கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள், இரத்தின ாி மாவட்ட  எல்ைல 

512 - மீமனெகாலெதனிய கிராம
அ வலர் பிாி  

513 - ாிட் கஹயாய கிராம அ வலர் 
பிாி  

514 - தல்வத்த கிராம அ வலர் பிாி  
516 - கங்குலந்ெதனிய கிராம அ வலர் 

பிாி  
517 - ெகாெஹாம்ேபா வ கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : அம்பகஸ்ஆர மற் ம் ெவ பிட் ய ேமற்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு  எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : உலஹிட் யாவ ேமற்கு, ஆரெபாட மற் ம் 
ெஹாரவின்ன கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : பன்கன்விலயாய மற் ம் சியம்பலா ரய கிராம
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெவ பிட் ய                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : இரத்தின ாிமாவட்ட  எல்ைல 502 - சப் கஹயாய கிராம அ வலர்

பிாி  
503 - ல ேஹன்ெகாட கிராம அ வலர் 

பிாி  
506 - ெவ பிட் ய கிராம அ வலர் 

பிாி  
507 - ெவ பிட் ய கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
508 - ெவ பிட் ய ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
515 -  அம்பகஸ்ஆர கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : ெஹல்லள, மித்ெதனிய வடக்கு மற் ம் மித்ெதனிய 
ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : உலஹிட் யாவ கிழக்கு மற் ம் உலஹிட் யாவ ேமற்கு
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ாிட் கஹயாய, தல்வத்த மற் ம் ஹங்குலந்ெதனிய 
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 



750A       I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21 
                  gFjp  I : njhFjp (I) - ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; FbauR tu;j;jkhdg; gj;;jpupif - mjp tpNr\khdJ - 2015.08.21 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மித்ெதனிய                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : இரத்தின ாி மாவட்ட  எல்ைல 498 - மித்ெதனிய வடக்கு கிராம
அ வலர் பிாி  

499 - மித்ெதனிய ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

500 - மித்ெதனிய கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

501 - ெஹல்லள கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : கூடெகாட ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல 

ெதற்ேக : தம்ேபதலாவ, ங்கஸ்யாய கிழக்கு மற் ம் 
ங்கஸ்யாய ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் 

வடக்கு எல்ைலகள், ரெகட் ய பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : ஆத ெகாட, உலஹிட் யாவ கிழக்கு மற் ம் 
ெவ பிட் ய கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் 
கிழக்கு எல்ைலகள், சப் கஸ்யாய கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ங்ககஸ்யாய                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : இரத்தின ாி மாவட்ட  எல்ைல 493 - கூடெகாட கிழக்கு கிராம
அ வலர் பிாி  

494 - கூடெகாட ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

495 - ங்ககஸ்யாய கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

496 - ங்ககஸ்யாய ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

497 - தம்ேபதலாவ கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : அங்குணெகாலெபெலஸ்ஸ பிரேதச சைப எல்ைல

ெதற்ேக : ரெகட் ய பிரேதச சைப எல்ைல

ேமற்ேக : மித்ெதனிய ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல, மித்ெதனிய வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல, மித்ெதனிய கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  உலஹிட் யாவ                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : ாிட் கஹயாய, ெவ பிட் ய ேமற்கு, ெவ பிட் ய 
மற் ம் ெவ பிட் ய கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

504 - ஆந்த ெகாட  கிராம அ வலர்
பிாி  

505 - ெமல்லெகட் ெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி  

509 - உலஹிட் யாவ கிராம அ வலர் 
பிாி  

510 - உலஹிட் யாவ கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

511 -  உலஹிட் யாவ ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : மித்ெதனிய ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல மற் ம் ரெகட் ய பிரேதசசைப எல்ைல 

ெதற்ேக : ரெகட் ய பிரேதச சைப எல்ைல

ேமற்ேக : ஆரெபாட கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம்
வடக்கு எல்ைலகள், ெஹாரவின்ன கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல மற் ம் ாிட் கஹயாய கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெஹாரவின்ன                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : சியாரபிட் ய, சியம்பலா ரய, மீமனெகாலெதனிய 

மற் ம் ாிட் கஹயாய கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ெதற்கு எல்ைலகள் 

536 - பன்கம்விலயாய கிராம அ வலர்
பிாி  

537 - ெஹாரவின்ன கிராம அ வலர் 
பிாி  

538 - ெஹ வத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  

539 - கந்தயாய கிராம அ வலர் 
பிாி  

540 - ஆரெபாட கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : உலஹிட் யாவ ேமற்கு, உலஹிட் யாவ மற் ம் 
ெமல்லெகட் யெகாட கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ரெகட் ய பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் திகந்த
மற் ம் வல்கம் ல்ல கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : பிந்ெதன்ன, ரணசிங்ஹெகாட, ரக்குட் ெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
கட் வன கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்  
கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெகாம ய                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : காிவிலகந்த, ெமதகந்த, உ ெவல் ல்ல மற் ம் 

அ ெபாத்ெதனிய பஹல கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ெதற்கு எல்ைலகள் 

518 - சியாரபிட் ய கிராம அ வலர்
பிாி  

519 - சியம்பலா ரய கிராம அ வலர் 
பிாி  

524 - உடெகாம ய கிராம அ வலர் 
பிாி  

526 - ெகெஹல்வத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  

528 - ெபங்க கந்த கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : ெகாெஹாம்ேபா வ மற் ம் மீமனெகாலெதனிய கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : பன்கம்ெவல்யாய, கட் வன, கல் ந்த ல்ல, 
க்மல்பிட் ய மற் ம் தங்கலகந்த கிராம அ வலர் 

பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக : மாத்தைற மாவட்ட  எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : வத் கந்த                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : மாத்தைற மாவட்ட  எல்ைல, ெபங்க கந்த மற் ம் 

கல் ந்த ல்ல கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

530 - க்மல்பிட் ய கிராம அ வலர்
பிாி  

531 - தங்கலகந்த கிராம அ வலர் 
பிாி  

544 - வத் கந்த கிராம அ வலர் பிாி  
545 - ேகாங்கஸ்ெதன்ன கிராம 

அ வலர் பிாி  
546 - கல்ெபாத் கந்த கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : கல் ந்த ல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம்
ெதற்கு எல்ைலகள், ஓபடகஹெதனிய மற் ம் 
கரெமட் ய கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : அம்பகஹேஹன கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல, ேகரெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக : ரம்மல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
மாத்தைற மாவட்ட  எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  கட் வன                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : உடெகாம ய மற் ம் சியாரபிட் ய கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
529 - கல் த ல்ல கிராம அ வலர்

பிாி  
532 - ரணசிங்ஹெகாட கிராம அ வலர் 

பிாி  
533 - ஓபடகஹெதனிய கிராம 

அ வலர் பிாி  
534 - ரக்குட் ெகாட கிராம அ வலர் 

பிாி  
535 - கட் வன கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : பன்கம்விலயாய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல மற் ம் ெஹ வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு, ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : பிந்ெதன்ன, வக்கஸ்ஆர மற் ம் கரெமட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : வத் கந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
தங்கலகந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 

க்மல்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள், ெபங்க கந்த கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  வல்கம் ல்ல                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ஓபடகஹெதனிய, ரணசிங்ஹெகாட மற் ம் ெஹ வத்த 

கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு  எல்ைலகள் 
543 - கரெமட் ய கிராம அ வலர்

பிாி  
547 - அம்பகஹேஹன கிராம அ வலர் 

பிாி  
548 - வக்கஸ்ஆர கிராம அ வலர் 

பிாி  
549 - பிங்ெதன்ன கிராம அ வலர் 

பிாி  
550 - வல்கம் ல்ல கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : கந்தயாய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
திகந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 

ேமற்கு எல்ைலகள் 
ெதற்ேக : உடஹெகாட, நமெந ய, ரந்தனிஆர மற் ம் 

மாபிட்டகந்த கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ஹக்கித்தகந்த வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல, ேகாங்கரேஹன கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு, வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், ஹக்கிதகந்த 
வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
மற் ம் ேகரெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல, கல்ெபாத் கந்த, ேகாங்கஸ்ெதன்ன மற் ம் 
வத் கந்த கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு, கிழக்கு 
எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 12                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  நமெந ய                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : வல்கம் ல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல

மற் ம் கந்தயாய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல 

570 - ரந்தனிஆர கிராம அ வலர் பிாி
571 - திகந்த கிராம அ வலர் பிாி  
572 - நமெந ய கிராம அ வலர் பிாி  
573 - உடஹெகாட கிராம அ வலர் 

பிாி  
கிழக்ேக : ரெகட் ய  பிரேதச சைப  எல்ைல
ெதற்ேக : ரெகட் ய பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்

வத்ெதேஹன்ெகாட, ெஹாேரெவல மற் ம் அகலபட 
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ெவலந்தெகாட மற் ம் மாபிட்டகந்த கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 13                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ெவலந்தெகாட                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : ேகரெதனிய, ஹக்கித்தகந்த வடக்கு மற் ம் 
வல்கம் ல்ல கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

551 - ெவலந்தெகாட கிராம அ வலர்
பிாி  

552 - மாபிட்டகந்த கிராம அ வலர் 
பிாி  

553 - பட்டகஸ்ஸ கிராம அ வலர் 
பிாி  

554 - பஹலவத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : ரந்தனிஆர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல

ெதற்ேக : அகலபட, ெகக்கிாிஓபட மற் ம் எெகாடெபத்த  கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : பாத்ேதகம மற் ம் வராபிட் ய கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 14                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  வராபிட் ய                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : மாத்தைற மாவட்ட எல்ைல, வத் கந்த, ேகாங்கஸ் 
ெதன்ன, கல்ெபாத் கந்த கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ேமற்கு எல்ைலகள், அம்பகஹேஹன மற் ம் 
கரெமட் ய கிராம அ வலர் பிாி களின்  ெதற்கு  
எல்ைலகள் 

541 - ேகாங்கரேஹன கிராம அ வலர்
பிாி  

542 - ஹக்கித்தகந்த வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

559 - வராபிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி  

560 - ேகரெதனிய கிராம அ வலர் 
பிாி  

561 - சப் தந்திாிகந்த கிராம அ வலர் 
பிாி  

562 - ரம்மல கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : வக்கஸ்ஆர மற் ம் வல்கம் ல்ல கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : மாபிட்டகந்த, பஹலவத்த மற் ம் பாத்ேதகம கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், தலபத்கந்த 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : மாத்தைற மாவட்ட  எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 15                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ெதஹிகஹேஹன                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : சப் தந்திாிகந்த மற் ம் வராபிட் ய கிராம அ வலர்
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

563 - பாத்ேதகம கிராம அ வலர்  
பிாி  

564 - ெதஹிகஹேஹன கிராம 
அ வலர் பிாி  

565 - தலபத்கந்த கிராம அ வலர் 
பிாி  

567 - மத் வகந்த கிராம அ வலர் 
பிாி  

568 -  திெபால கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : பஹலவத்த மற் ம் எெகாடெபத்த கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ெகெபல்லெகட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல, ஹ கல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், மாத்தைற மாவட்ட  எல்ைல 

ேமற்ேக : மாத்தைற மாவட்ட  எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 16                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ெகக்கிாிஓபட                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : ெதஹிகஹேஹன, பாத்ேதகம, பஹலவத்த மற் ம் 
பட்டகஸ்ஸ கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

555 - எெகாடெபத்த கிராம அ வலர்
பிாி  

556 - ெகக்கிாிஓபட கிராம அ வலர் 
பிாி  

557 - ெகெபல்லெகட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி  

558 - பிஸ்ஸுெபத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  

566 -  ஹந் கல கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ெவலந்தெகாட, அகலபட, ெஹாேரெவல மற் ம் 
ெமதகம்ெகாட கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : மாத்தைற மாவட்ட  எல்ைல 

ேமற்ேக : மத் வகந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்
கிழக்கு எல்ைலகள், ெதஹிகஹேஹன கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 17                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ெஹாேரெவல                                                    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : ெவலந்தெகாட மற் ம் ரந்தனிஆர ேமற்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

569 -  அகலபட கிராம அ வலர் பிாி
574 - ெஹாேரெவல கிராம அ வலர் 

பிாி  
575 - வத்ெதேஹன்ெகாட கிராம 

அ வலர் பிாி  
576 - ெமதகங்ெகாட கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : ரெகட் ய பிரேதச சைப எல்ைல

ெதற்ேக : ரெகட் ய பிரேதச சைப எல்ைல

ேமற்ேக : மாத்தைற மாவட்ட  எல்ைல, பிஸ்ஸுெபத்த மற் ம் 
ெகக்கிாிஓபட கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 

 

9-108/133 
__________________ 

 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச்  சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

 ைமத்திாிபால சிறிேசன,
 சனாதிபதி. 
 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 
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அட்டவைண 
 

இல. 09 - அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்டம் 
இல. 05 - ெப அத்த பிரேதச சைப  
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 16 
   எண்ணிக்ைக -14      எண்ணிக்ைக - 01 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : தாரப்ேபாிய                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ரெகட் ய பிரேதச சைப எல்ைல 323 - தாரப்ேபாிய கிராம அ வலர்

பிாி  
324 - உ கல்ெமாட்ேட கிராம 

அ வலர் பிாி  
325 - மாளிகாெதன்ன கிராம அ வலர் 

பிாி  
326 - இந்திெகட் யெகாட கிராம 

அ வலர் பிாி  
327 - நிஹி வ ேமற்கு கிராம அ வலர் 

பிாி  
328 - பட் யெவல கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : பல்லத்தர ேமற்கு, பல்லத்தர ெதற்கு மற் ம் தம் ல்ல 
ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : வஹரக்ெகாட  வடக்கு, நிஹி வ கிழக்கு மற் ம் 
பான ல்ல கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : மாத்தைற மாவட்ட எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : தம் ல்ல                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ரெகட் ய பிரேதச சைப எல்ைல  மற் ம் பல்லத்தர

கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு எல்ைல 
317 - ெகாஸ்கஹெகாட கிராம

அ வலர் பிாி  
318 - தம் ல்ல ேமற்கு கிராம அ வலர் 

பிாி  
319 - தம் ல்ல கிழக்கு கிராம அ வலர் 

பிாி  
321 - பல்லத்தர ேமற்கு கிராம அ வலர் 

பிாி  
322 - பல்லத்தர ெதற்கு கிராம அ வலர் 

பிாி  
348 - கஹவத்த கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : இஹல ெப கல்ல ேமற்கு, ெப கல்ல வடக்கு, 
ெப கல்ல ெதற்கு, அங்குல்ம வ மற் ம் அரன்வல 
வடக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : கரம்பெகட் ய, கல்ெவவ, வஹரக்ெகாட ெதற்கு மற் ம் 
வஹரக்ெகாட வடக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : பட் யவல மற் ம் உ கல்ெமாட்ேடகம கிராம
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : இஹல ெப கல்ல                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ரெகட் ய பிரேதச சைப எல்ைல  310 - ேகெவல கிராம அ வலர் பிாி

311 - இஹல ெப கல்ல கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

312 - இஹல ெப கல்ல ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

320 - பல்லத்தர கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ரெகட் ய பிரேதச சைப எல்ைல  மற் ம் வா ய
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : ெப கல்ல வடக்கு, பல்லத்தர ெதற்கு மற் ம் பல்லத்தர 
ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ரெகட் ய பிரேதச சைப எல்ைல  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பஹல ெப கல்ல                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : இஹல ெப கல்ல ேமற்கு மற் ம் இஹல ெப கல்ல
கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள், ரெகட் ய பிரேதச சைப எல்ைல   

313 - வா ய கிராம அ வலர் பிாி
314 - ெப கல்ல வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
315 - ெப கல்ல ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  கிழக்ேக : தங்காைல பிரேதச சைப எல்ைல  

ெதற்ேக : அங்குல்ம வ மற் ம் ெகாஸ்கஹெகாட கிராம
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : தம் ல்ல கிழக்கு மற் ம் பல்லத்தர ெதற்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : அரங்ெவல                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : ெப கல்ல ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு
எல்ைல 

316 - அங்குல்ம வ கிராம அ வலர்
பிாி  

334 - அரன்ெவல வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

335 - அரன்ெவல ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

350 - கரம்பெகட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி  

357 - வக்தண்டாவ கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

 

 

கிழக்ேக : தங்காைல பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் சிட் னாம வ
ேமற்கு, சிட் னாம வ வடக்கு மற் ம் சிட் னாம வ 
ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : பலெபாத்த கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல 

ேமற்ேக : ெமதெகாட, பஹலெகாட மற் ம் வக்தண்டாவ வடக்கு 
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், 
ெப அத்த நகரம் மற் ம் ெப அத்த ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், கல்ெவவ, 
கஹவத்த, ெகாஸ்கஹெகாட மற் ம் தம் ல்ல கிழக்கு 
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  சிட் னாம வ                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : தங்காைல பிரேதச சைப எல்ைல 358 - சிட் னாம வ ேமற்கு கிராம
அ வலர் பிாி  

359 - சிட் னாம வ வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

360 - சிட் னாம வ கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

361 - சிட் னாம வ ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : தங்காைல பிரேதச சைப எல்ைல

ெதற்ேக : தங்காைல பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்  பலெபாத்த
கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : வக்தண்டாவ கிழக்கு மற் ம் அரன்ெவல ேமற்கு
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மிஹிந் ர                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : வக்தண்டாவ வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்

கிழக்கு எல்ைல, வக்தண்டாவ கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

355 - ெமதெகாட கிராம அ வலர்
பிாி  

356 - பஹலெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி  

364 - மிஹிந் ர கிராம அ வலர் 
பிாி  

365 - ஓவிலான கிராம அ வலர் பிாி  

 

கிழக்ேக : வக்தண்டாவ கிழக்கு, பலெபாத்த கிழக்கு மற் ம் 
பலெபாத்த ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ெதத் வாவல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல 

ேமற்ேக : குடாஹீல்ல ெதற்கு, குடாஹீல்ல கிழக்கு மற் ம் 
வக்தண்டாவ வடக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் 

கிழக்கு எல்ைலகள் 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேதத் வாவல                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : குடாஹீல்ல ெதற்கு, ஓவிலான, மிஹிந் ர, 

ெமதெகாட,  வக்தண்டாவ கிழக்கு மற் ம் 
சிட் னாம வ ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ெதற்கு எல்ைலகள் 

362 - பலெபாத்த ேமற்கு கிராம
அ வலர் பிாி  

363 - பலெபாத்த கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

372 - ெதத் வாவல கிராம அ வலர் 
பிாி  

373 - ெதத் வாவல கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

 

கிழக்ேக : தங்காைல பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக : தங்காைல பிரேதச சைப எல்ைல, ெவவ்தத்த மற் ம் 

நாக்கு க வ வடக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : கலகம வடக்கு மற் ம் மிாிஸ்வத்த கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெப அத்த                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கம் ஸ்ஸாவல ேமற்கு, கல்ெவவ, கரம்பெகட் ய 

மற் ம் அரன்வல ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ெதற்கு எல்ைலகள் 

346 - கம் ஸ்ஸாவல கிழக்கு கிராம
அ வலர் பிாி  

351 - ெப அத்த நகர கிராம அ வலர் 
பிாி  

352 - ெப அத்த ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

353 - ெப அத்த ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

354 - வக்தண்டாவ வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

366 - குடாஹீல்ல கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : வக்தண்டாவ கிழக்கு, பஹலெகாட, ெமதெகாட 
மற் ம் மிஹிந் ர கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ஓவிலான மற் ம் குடாஹீல்ல ெதற்கு கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : குடாஹீல்ல வடக்கு மற் ம் கம் ஸ்ஸாவல ேமற்கு
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  நிஹி வ                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : நிஹி வ ேமற்கு, தாரேபாிய, பட் யெவல மற் ம் 

தம் ல்ல ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

329 - நிஹி வ கிழக்கு கிராம
அ வலர் பிாி  

330 - வஹரக்ெகாட வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

331 - வஹரக்ெகாட ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

332 - ெகாடெவல கிராம அ வலர் 
பிாி  

333 - பான ல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  

349 - கல்ெவவ கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : கஹவத்த மற் ம் கரம்பெகட் ய கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ெப அத்த நகரம், ெப அத்த ேமற்கு, கம் ஸ்ஸாவல 
கிழக்கு, கம் ஸ்ஸாவல ேமற்கு, மஹஹீல்ல கிழக்கு, 
ெகட்டமான்ன கிழக்கு மற் ம் அம்பகஸ்ெதனிய கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : மாத்தைற மாவட்ட எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  மஹஹீல்ல                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : மாத்தைற மாவட்ட எல்ைல மற் ம் பான ல்ல, 

ெகாடெவல, வஹரக்ெகாட வடக்கு, கல்ெவவ கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

340 - ெகட்டமான்ன கிழக்கு கிராம
அ வலர் பிாி  

341 - அம்பகஸ்ெதனிய கிராம 
அ வலர் பிாி  

343 - மஹஹீல்ல கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

344 - மஹஹீல்ல ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

345 - மஹஹீல்ல வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

347 - கம் ஸ்ஸாெவல ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ெப அத்த ேமற்கு, கம் ஸ்ஸாவல கிழக்கு மற் ம் 
குடாஹீல்ல வடக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : அம்பல வடக்கு மற் ம் அம்பல ேமற்கு கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், மாத்தைற மாவட்ட 
எல்ைல 

ேமற்ேக : நாயக்கவத்த, ெகட்டமான்ன ெதற்கு மற் ம் ெகட்ட 
மான்ன வடக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 12                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ெகட்டமான்ன                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : மாத்தைற மாவட்ட எல்ைல, அம்பகஸ்ெதனிய கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம்  ெதற்கு எல்ைலகள்  
336 - ெகட்டமான்ன ெதற்கு கிராம

அ வலர் பிாி  
337 - ெகட்டமான்ன ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
338 - நாயக்கவத்த கிராம அ வலர் 

பிாி  
339 - ெகட்டமான்ன வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
342 - எல்ெதனிய கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : மஹஹீல்ல வடக்கு மற் ம் மஹஹீல்ல ேமற்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : மாத்தைற மாவட்ட எல்ைல 
ேமற்ேக : மாத்தைற மாவட்ட எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 13                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  குடாஹீல்ல                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : மஹஹீல்ல கிழக்கு, கம் ஸ்ஸாவல ேமற்கு மற் ம் 

கம் ஸ்ஸாவல கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ெதற்கு எல்ைலகள் 

367 - குடாஹீல்ல ெதற்கு கிராம
அ வலர் பிாி  

368 -  குடாஹீல்ல வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

370 - அம்பல ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  

371 - அம்பல வடக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  

 

கிழக்ேக : குடாஹீல்ல கிழக்கு மற் ம் ஓவிலான கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ெதத் வாவல, மிாிஸ்வத்த மற் ம் கலகம ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : மாத்தைற மாவட்ட எல்ைல, மஹஹீல்ல ேமற்கு கிராம 
அ வலர்  பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 14                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  கலகம                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : அம்பல ேமற்கு  மற் ம் குடாஹீல்ல ெதற்கு கிராம

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  
369 - மிாிஸ்வத்த கிராம அ வலர்

பிாி  
377 - கலகம வடக்கு கிராம அ வலர் 

பிாி  
378 - கலகம ேமற்கு கிராம அ வலர் 

பிாி  
379 - கலகம ெதற்கு கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : ெதத் வாவல மற் ம் நாக்கு க வ வடக்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : நாக்கு க வ ேமற்கு மற் ம் கலகம கிழக்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், மாத்தைற 
மாவட்ட எல்ைல 

ேமற்ேக : மாத்தைற மாவட்ட எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 15                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  நாகு க வ                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கலகம வடக்கு, ெதத் வாவல மற் ம் ெதத் வாவல 

கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
374 - நாகு க வ ேமற்கு கிராம

அ வலர் பிாி  
375 - நாகு க வ வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
376 - ெவவ்தத்த கிராம அ வலர் பிாி  
380 - கலகம கிழக்கு கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : தங்காைல பிரேதச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக : தங்காைல பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் மாத்தைற

மாவட்ட எல்ைல 
ேமற்ேக : கலகம ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
 
9-108/134 

__________________ 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச்  சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
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சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

 ைமத்திாிபால சிறிேசன,
 சனாதிபதி. 
 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 
 

அட்டவைண 
 

இல. 09 -அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்டம் 
இல. 06 -தங்காைல பிரேதச சைப  
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 16 
   எண்ணிக்ைக -16      எண்ணிக்ைக - 00 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : விதாரந்ெதனிய                 ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : ரெகட் ய மற் ம் அங்குணெகாலெபெலஸ்ஸ
பிரேதச சைப எல்ைலகள் 

307 - சுதர்சனகம கிராம அ வலர்
பிாி  

308 - விதாரந்ெதனிய வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

309 - விதாரந்ெதனிய ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : பட் யெபால ேமற்கு மற் ம் பட் யெபால ெதற்கு
கிராம அ வலர் பிாி களின்  ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : மாரெகால் ய, பலத் வ மற் ம் அ த்ெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ேதனகம ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல, ரெகட் ய பிரேதச சைப எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பட் யெபால                 ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : அங்குணெகாலெபெலஸ்ஸ பிரேதச சைப எல்ைல 248 - த ன்ன கிராம அ வலர் பிாி
261 - பட் யெபால ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
262 - பட் யெபால ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
263 - பட் யெபால கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : அந் ெபேலன, விக வ மற் ம் வா கல கிராம 
அ வலர் பிாி களின்  ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ெநட்ேடால்பிட் ய வடக்கு, ெமதகம மற் ம் 
மாரெகால் ய கிராம அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : பலத் வ, விதாரந்ெதனிய ெதற்கு, விதாரந்ெதனிய 
வடக்கு மற் ம் சுதர்சனகம கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கட்டக வ                 ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : அங்குணெகாலெபெலஸ்ஸ பிரேதச சைப எல்ைல 246 - கதிரெகாட கிராம அ வலர்
பிாி  

247 - அந் ெபேலன கிராம அ வலர் 
பிாி  

249 - கட்டக வ வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

250 - ேகாத்தயிம்பரகம கிராம 
அ வலர் பிாி  

251 - கட்டக வ ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : அம்பலாந்ேதாட்ைட பிரேதச சைப எல்ைல

ெதற்ேக : ரன்ன கிழக்கு, ரன்ன ேமற்கு மற் ம் விக வ கிராம 
அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : த ன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைல

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ரன்ன                 ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : அந் ெபேலன, கதிரெகாட, ேகாட்டயிம்பரகம மற் ம் 
கட்டக வ ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின்  ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

243 - கஹந்தாவ கிராம அ வலர் பிாி

245 - விக வ கிராம அ வலர் பிாி  

252 - ரன்ன ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  

253 - ரன்ன கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : அம்பலாந்ேதாட்ைட பிரேதச சைப எல்ைல

ெதற்ேக : நிதஹஸ்கம கிழக்கு, நிதஹஸ்கம ேமற்கு, ெவல்லஓடய 
மற் ம் வா கல கிராம அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : பட் யெபால கிழக்கு மற் ம் த ன்ன கிராம அ வலர்
பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : நிதஹஸ்கம                 ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : ரன்ன ேமற்கு மற் ம் ரன்ன கிழக்கு கிராம அ வலர்
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

238 - கு ெபாக்குன கிராம அ வலர்
பிாி  

239 - கஹந்தேமாதர கிராம அ வலர் 
பிாி  

240 - நிதஹஸ்கம கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

241 - நிதஹஸ்கம ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : அம்பலாந்ேதாட்ைட பிரேதச சைப எல்ைல

ெதற்ேக : கடல்  

ேமற்ேக : ெவல்லஓடய மற் ம் கஹந்தாவ கிராம அ வலர்
பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ெரக்கவ                 ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : ெநட்ேடால்பிட் ய வடக்கு, வா கல மற் ம் கஹந்தாவ 
கிராம அ வலர் பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள் 

242 - ெவல்லஓடய கிராம அ வலர்
பிாி  

254 - ெரக்கவ கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  

255 - ெரக்கவ ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  

257 - ெநட்ேடால்பிட் ய ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : நிதஹஸ்கம ேமற்கு மற் ம் கஹந்தேமாதர கிராம
அ வலர் பிாி களின்  ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : கடல் 

ேமற்ேக : ெம ல்ல மற் ம் ெமதகம கிராம அ வலர் பிாி களின்  
கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெநட்ேடால்பிட் ய                 ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : பட் யெபால ெதற்கு, பட் யெபால கிழக்கு, விக வ 
மற் ம் ரன்ன ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின்  
ெதற்கு எல்ைலகள் 

244 - வா கல கிராம அ வலர் பிாி
256 - ெநட்ேடல்பிட் ய வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
258 - ெமதகம கிராம அ வலர் பிாி  
259 - மாரெகால் ய கிராம அ வலர் 

பிாி  
260 - ெம ல்ல கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : கஹந்தாவ, ெவல்லஓடய, ெநட்ேடால்பிட் ய ெதற்கு 
மற் ம் ெரக்கவ ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின்  
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : கடல் மற் ம் தங்காைல நகர சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : தங்காைல நகர சைப எல்ைல மற் ம் வல்கம்எ ய,  
பலத் வ கிராம அ வலர் பிாி களின்  கிழக்கு 
எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : வல்கம்எ ய                 ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : ேதனகம ெதற்கு, விதாரந்ெதனிய ெதற்கு மற் ம் 
பட் யெபால ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின்  
ெதற்கு எல்ைலகள் 

264 - ெகாடவானெகாட கிராம
அ வலர் பிாி  

265 - வல்கம்எ ய கிராம அ வலர் 
பிாி  

266 - அ த்ெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி  

267 - பலத் வ கிராம அ வலர் 
பிாி  

 

கிழக்ேக : மாரெகால் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல 

ெதற்ேக : தங்காைல நகர சைப எல்ைல மற் ம் ெபாெலாம்மா வ
வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : வேகெகாட, நலகம கிழக்கு மற் ம் உ விலெகாட 
கிராம அ வலர் பிாி களின்  ேமற்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேதனகம                 ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ரெகட் ய பிரேதச சைப எல்ைல 300 - வேகெகாட கிராம அ வலர்

பிாி  
301 - நலகம கிழக்கு கிராம அ வலர் 

பிாி  
302 - உ விலெகாட கிராம அ வலர் 

பிாி  
305 - ேதனகம வடக்கு கிராம அ வலர் 

பிாி  
306 - ேதனகம ெதற்கு கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : சுதர்சனகம, விதாரந்ெதனிய வடக்கு, விதாரந்ெதனிய 
ெதற்கு, அ த்ெகாட மற் ம் வல்கம்எ ய கிராம 
அ வலர் பிாி களின்  ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ெகாடவானெகாட, ெபாெலாம்மா வ வடக்கு மற் ம் 
நலகம ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : நலகம ேமற்கு, சியம்பலாெகாட, எத்கால் ல்ல மற் ம் 
தலபிட் யகம கிராம அ வலர் பிாி களின்  கிழக்கு 
எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  நலகம                 ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ரெகட் ய பிரேதச சைப எல்ைல 298 - சியம்பலாெகாட கிராம அ வலர்

பிாி  
299 - நலகம ேமற்கு கிராம அ வலர் 

பிாி  
303 - அத்கால ல்ல கிராம அ வலர் 

பிாி  
304 - தலபிட் யகம கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : ேதனகம வடக்கு, ேதனகம ெதற்கு, உ விலெகாட, 
நலகம கிழக்கு மற் ம் வேகெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ெபாெலாம்மா வ வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்
வடக்கு எல்ைல, ெப அத்த பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : ெப அத்த பிரேதச சைப எல்ைல
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ெபாெலாம்மா வ                 ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : நலகம ேமற்கு, வேகெகாட மற் ம் ெகாடவானெகாட 

கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
281 - ெபாெலாம்மா வ ெதற்கு கிராம

அ வலர் பிாி  
282 - ெபாெலாம்மா வ வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : தங்காைல நகர சைப எல்ைல 
ெதற்ேக : கந் ெபாக்குண கிழக்கு மற் ம் கந் ெபாக்குண

ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக : கந் ெபாக்குண வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்

கிழக்கு எல்ைல, ெப அத்த பிரேதச சைப எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 12                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  உனாக்கூ வ                 ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கந் ெபாக்குண ெதற்கு மற் ம் கந் ெபாக்குண

கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
274 - பள்ளிக்குடாவ கிராமீய கிராம

அ வலர் பிாி  
275 - உனாகூ வ கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
276 - உனாக்கூ வ ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : தங்காைல நகர சைப எல்ைல 
ெதற்ேக : கடல் 
ேமற்ேக : சீனிேமாதர கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு

எல்ைல  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 13                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  கந் ெபாக்குன                 ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெப அத்த பிரேதச சைப எல்ைல, ெபாெலாம்மா வ 

ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
277 - கந் ெபாக்குன கிழக்கு கிராம

அ வலர் பிாி  
278 - கந் ெபாக்குன ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
279 - கந் ெபாக்குன வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
280 - கந் ெபாக்குன ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : தங்காைல நகர சைப எல்ைல, பள்ளிக்குடாவ கிராமிய 
மற் ம் உனாக்கூ வ கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : உனாக்கூ வ ேமற்கு, சீனிேமாதர கிழக்கு மற் ம் 
சீனிேமாதர ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின்  
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ெப அத்த பிரேதச சைப எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 14                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  சீனிேமாதர                 ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெப அத்த பிரேதச சைப எல்ைல, கந் ெபாக்குண 

ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல 
292 - மாெவல்ல வடக்கு கிராம

அ வலர் பிாி  
293 - மாெவல்ல ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
294 - ெமாரெகட் யார ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
295 - ெமாரெகட் யார கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
296 - சீனிேமாதர கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
297 - சீனிேமாதர ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : கந் ெபாக்குண ெதற்கு மற் ம் உனாக்கூ வ ேமற்கு
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
கடல் 

ெதற்ேக : கடல் மற் ம் குடாெவல்ல கிழக்கு கிராம அ வலர்
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : பஹஜ்ஜாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
ெப அத்த பிரேதச சைப எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 15                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  குடாெவல்ல                 ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : பஹஜ்ஜாவ மற் ம் மாெவல்ல ெதற்கு கிராம அ வலர்

பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள் 
287 - குடாெவல்ல கிழக்கு கிராம

அ வலர் பிாி  
288 - குடாெவல்ல ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
289 - குடாெவல்ல வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
290 - குடாெவல்ல மத்திய கிராம 

அ வலர் பிாி  
291 - குடாெவல்ல ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : கடல் 
ெதற்ேக : கடல் மற் ம் மாத்தைற மாவட்டத்தின் கிழக்கு எல்ைல 
ேமற்ேக : மாத்தைற மாவட்டத்தின் கிழக்கு எல்ைல, நாக்கு க வ 

ெதற்கு மற் ம் மஹெவல கிராம அ வலர் பிாி களின்  
கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 16                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  மஹெவல                 ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெப அத்த பிரேதச சைப எல்ைல 283 - மஹெவல கிராம அ வலர் பிாி

284 - பஹஜ்ஜாவ கிராம அ வலர் 
பிாி  

285 - நாகு க வ ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

286 - இஹலெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : ெமாரெகட்  ஆர ேமற்கு, மாெவல்ல வடக்கு மற் ம் 
மாெவல்ல ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின்  ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : குடாெவல்ல கிழக்கு, குடாெவல்ல மத்திய, குடாெவல்ல 
வடக்கு மற் ம் குடாெவல்ல ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : மாத்தைற மாவட்டத்தின் கிழக்கு எல்ைல, ெப அத்த 
பிரேதச சைப எல்ைல 

 

9-108/135 
___________________ 

 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச்  சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

 ைமத்திாிபால சிறிேசன,
 சனாதிபதி. 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 

அட்டவைண 
 

இல. 09 - அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்டம் 
இல. 07 - அங்கு ெகாலெபெலஸ்ஸ பிரேதச சைப  
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 11 
   எண்ணிக்ைக - 11      எண்ணிக்ைக - 00 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : தலாவ                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : இரத்தின ாி மாவட்ட எல்ைல, தபெரல்ல வடக்கு, 

தபெரல்ல  ெதற்கு மற் ம் கந்தெகட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

219 - ெதெபாக்காவ வடக்கு கிராம
அ வலர் பிாி  

220 - ெதெபாக்காவ ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

235 - காாியம த்த கிராம அ வலர் 
பிாி  

236 - தலாவ வடக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  

237 - தலாவ ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : உஸ்ெவவ மற் ம் சூாியெபாக்குன கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ரெகட் ய பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக : ரெகட் ய பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் கட் வன

பிரேதச சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02                  வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : தபெரல்ல                 ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : இரத்தின ாி மாவட்ட எல்ைல 226 - ைகலெவல்ேபாட்டாவ கிராம 
அ வலர் பிாி  

231 - ெகந்தெகட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி  

232 - ரத்மல்வல கிராம அ வலர் பிாி  
233 - தம்பெரல்ல வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
234 - தம்பெரல்ல ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : இரத்தின ாி மாவட்ட எல்ைல, உஸ்ெவவ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : உஸ்ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் ெதெபாக்காவ வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : தலாவ வடக்கு மற் ம் காாியம த்த கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03                  வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : உஷ்ெவவ                 ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : கந்தெகட் ய மற் ம் கயிலெவல்ேபாட்டாவ கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
இரத்தின ாி மாவட்ட எல்ைல 

222 - அமர ங்ககம கிராம அ வலர் 
பிாி  

224 - ெகாெஹாம்பகஸ்ெவவ கிராம 
அ வலர் பிாி  

225 - உஸ்ெவவ கிராம அ வலர் பிாி  
227 - ெமட் கத்வல கிராம அ வலர் 

பிாி  
229 - திக்ெவவ கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : இரத்தின ாி மாவட்ட எல்ைல மற் ம் அம்பலாந் 
ேதாட்ைட பிரேதச சைப எல்ைல  

ெதற்ேக : அேபேசகரகம, ெமதஆர மற் ம் பஹலகம கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : சூாியெபாக்குண மற் ம் ெதெபாக்காவ வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பிங்கம     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : ெகாெஹாம்பகஸ்ெவவ மற் ம் திக்ெவவ கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

191 - கங்கானம்கம கிராம அ வலர் 
பிாி  

192 - பிங்கம கிராம அ வலர் பிாி  
223 - ெமதஆர கிராம அ வலர் பிாி  
228 - அேபேசகரகம கிராம அ வலர் 

பிாி  
230 - கலெவல்வல கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : அம்பலாந்ேதாட்ைட பிரேதச சைப எல்ைல  

ெதற்ேக : ஆச்சாாியாகம, அங்குணெகாலெபெலஸ்ஸ மற் ம் 
அ த்ெவவ கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : கரகஹவல, தங்ெதனிகம மற் ம் பஹலகம கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : தங்ெதனிகம     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெதெபாக்காவ வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், உஸ்ெவவ மற் ம் 
அமர ங்ககம கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்  

193 - ெஹேலகட கிராம அ வலர்
பிாி  

194 - தந்ெதனிகம கிராம அ வலர் 
பிாி  

195 - கரகஹெவல கிராம அ வலர் 
பிாி  

198 - பஹலகம கிராம அ வலர் பிாி  
221 - சூாியெபாக்குண கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : ெகாெஹாம்பகஸ்ெவவ, ெமதஆர, பிங்கம மற் ம் 
அ த்ெவவ கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : யக்காகல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
ஜந் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : கு வல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம்
வடக்கு எல்ைலகள், ரெகட் ய பிரேதச சைப எல்ைல 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  அங்கு ெகாலெபெலஸ்ஸ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கரகஹவல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 

பிங்கம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 
கங்கானம்கம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள் 

187 - அங்கு ெகாலெபெலஸ்ஸ
கிராம அ வலர் பிாி  

188 - ஆச்சாாியகம கிராம அ வலர் 
பிாி  

189 - யக்காகல கிராம அ வலர் பிாி  
190 - அ த்ெவவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
கிழக்ேக : அம்பலாந்ேதாட்ைட பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக : அம்பலாந்ேதாட்ைட மற் ம்  தங்காைல பிரேதச சைப

எல்ைலகள், கு ன்ெனெஹெகஆர கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ஜந் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
ெஹேலகட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள் 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஜந் ர     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ரெகட் ய பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் பஹலகம, 

தந்ெதனிகம மற் ம் கரகஹெவல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

196 - ஜுல ல்ல கிராம அ வலர்
பிாி  

197 - ஜந் ர கிராம அ வலர் பிாி  
199 - கு வல கிராம அ வலர் பிாி  
202 - கு ன்ெனெஹெகஆர கிராம 

அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : ெஹேலகட மற் ம் யக்காகல கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : தங்காைல பிரேதச சைப எல்ைல, தலம்ேபா வ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, ெகாட்டவாய கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : தஹஅ ன கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
ரகஸ்ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 

வடக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : தஹஅ ன     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ரகஸ்ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 200 - இந்திெகட்டெவல கிராம 

அ வலர் பிாி  
201 - தலம்ேபா வ கிராம அ வலர் 

பிாி  
203 - தஹஅ ன கிராம அ வலர் 

பிாி  
204 - ெகாட்டவாய கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : ஜூல ல்ல மற் ம் ஜந் ர கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், ஜூல ல்ல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், 
கு ன்ெனெஹெகஆர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல 

ெதற்ேக : தங்காைல பிரேதச சைப எல்ைல  
ேமற்ேக : உடயால கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 

ெமதயால மற் ம் ஹக்கு ெவல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், ெநட்டலப்ேபா வ 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு 
எல்ைலகள், ேபாக வ கிராம அ வலர் பிாிவின் 

கிழக்கு எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஹக்கு ெவல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கஜநாயக்ககம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 

எல்ைல, ரெகட் ய பிரேதச சைப எல்ைல, கு வல 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

205 - ஹக்கு ெவல கிராம அ வலர் 
பிாி  

206 - ெநட்ேடாலேபா வ கிராம 
அ வலர் பிாி  

209 - ேபாக வ கிராம அ வலர் பிாி  
210 - ரகஸ்ெவவ கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : ஜூல ல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
தஹஅ ன கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : இந்திெகட்டெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக : ெமதயால கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
மற் ம் கஜநாயக்ககம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  உடயால     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ரெகட் ய பிரேதச சைப எல்ைல  207 - உடயால கிராம அ வலர் பிாி  

208 - ெமதயால கிராம அ வலர் பிாி  
211 - ஹிங் ன்ன கிராம அ வலர் 

பிாி  
212 - மக்குலெதனிய கிராம அ வலர் 

பிாி  
215 - கஜநாயக்ககம கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : ரகஸ்ெவவ, ேபாக வ, ஹக்கு ெவல மற் ம் 
இந்திெகட்டெவல கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : தங்காைல மற் ம் ரெகட் ய பிரேதச சைப 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : வக்க ல்ல, ெமதெகாட மற் ம் திம் ல்ெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  அத்தனயால     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ரெகட் ய பிரேதச சைப எல்ைல, கஜநாயக்ககம  

கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
213 - ெமதெகாட கிராம அ வலர்

பிாி  
214 - திம் ல்ெகாட கிராம அ வலர் 

பிாி  
216 - வக்க ல்ல கிராம அ வலர் 

பிாி  
217 - அத்தனயால ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
218 - அத்தனயால கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : கஜநாயக்ககம மற் ம் மக்குலெதனிய கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ஹீன் ன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்
கிழக்கு எல்ைலகள், ரெகட் ய பிரேதச சைப எல்ைல  

ேமற்ேக : ரெகட் ய பிரேதச சைப எல்ைல

 

9-108/136 
 

___________________ 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச்  சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

 ைமத்திாிபால சிறிேசன,
 சனாதிபதி. 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 

அட்டவைண 
 

இல. 09 - அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்டம் 
இல. 08 - அம்பலாந்ேதாட்ைட பிரேதச சைப  
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 18 
   எண்ணிக்ைக -16      எண்ணிக்ைக - 01 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பரவகும் க்க                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : இரத்தின ாி மாவட்ட எல்ைல 170 - சியம்பலாெகாட்ேட கிராம

அ வலர் பிாி  
171 - பரவகும் க்க கிராம அ வலர் 

பிாி  
172 - தா கல கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : யன்கஸ்ெதாட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல, ெவட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ெவட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்
ேமற்கு எல்ைலகள், ரெவசிேஹன கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : அங்குணெகாலெபெலஸ்ஸ பிரேதச சைப எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02                   வட்டாரத் திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : யன்கஸ்ெதாட்ட                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : இரத்தின ாி மாவட்ட எல்ைல மற் ம் சூாியெவவ

பிரேதச சைப எல்ைல  
131 - ெபா யர்வத்த கிராம அ வலர்

பிாி  
133 - யன்கஸ்ெதாட்ட கிராம 

அ வலர் பிாி  
134 - ெகாக்கல்ல கிராம அ வலர் 

பிாி  
138 - ெகாடெகாக்கல்ல கிராம 

அ வலர் பிாி  
 

 

கிழக்ேக : சூாியெவவ மற் ம் அம்பாந்ேதாட்ைட பிரேதச சைப
எல்ைலகள்  

ெதற்ேக : ெமாதரபி ெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், ாிதியகம மற் ம் 

ஞ்சிேஹனயாகம கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், ெராட்ேட கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : ெவட் ய, தா கல மற் ம் பரவகும் க்க கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், இரத்தின ாி 
மாவட்ட எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ாிதியகம                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : யன்கஸ்ெதாட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல, ெபா யர்வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல மற் ம் ெகாக்கல்ல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

129 - ாிதியகம கிராம அ வலர் பிாி
130 - ஞ்சிேஹனயாகம கிராம 

அ வலர் பிாி  
135 - ெமாதரபி வல கிராம அ வலர் 

பிாி  
139 - ேபாலான வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : அம்பாந்ேதாட்ைட பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக : ேபாலான ெதற்கு, வளெவவத்த கிழக்கு மற் ம் ஜங்சகம 

கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு மற் ம் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ெஹடவின்ன மற் ம் ெராட்ேட கிராம அ வலர்
பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04                  வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : வளெவவத்த                 ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெஹடவின்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்

கிழக்கு எல்ைலகள், ாிதியகம கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல 

163 - வளெவவத்த கிழக்கு கிராம
அ வலர் பிாி  

164 - வளெவவத்த ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

168 - ஜங்ஸகம கிராம அ வலர் பிாி  கிழக்ேக : ேபாலான வடக்கு மற் ம் ேபாலான ெதற்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ப கஹெகாெடல்ல, மல்ெபத்தாவ, ெராட்டவல மற் ம் 
ெபமினியன்வில கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : மாமடல ெதற்கு, மாமடல வடக்கு மற் ம் ெஹடவின்ன 
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மாமடல                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெராட்ேட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்

கிழக்கு எல்ைலகள், ாிதியகம கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

166 - மாமடல வடக்கு கிராம அ வலர்
பிாி  

167 - மாமடல ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  

169 - ெஹடவின்ன கிராம அ வலர் 
பிாி  

 
 

கிழக்ேக : ஜங்சகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
ெதற்ேக : ெபமினியன்வில மற் ம் எேலெகாட ேமற்கு கிராம

அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக : எத்பட் வ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 

ெராட்ேட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  எத்பட் வ                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ரெவசிேஹன, ெவட் ய மற் ம் யன்கஸ்ெதாட்ட 

கிராம அ வலர் பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள் 
180 - எத்பட் வ கிராம அ வலர் பிாி
183 - ஹந் ன்கட் வ கிராம அ வலர் 

பிாி  
184 - ெராட்ேட கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ாிதியகம, ெஹடவின்ன, மாமடல வடக்கு மற் ம் 
எேலெகாட ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக : லன மற் ம் மஹஜந் ர கிராம அ வலர் பிாி களின்

கிழக்கு எல்ைலகள் 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெவட் ய                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : சியம்பலாெகாட்ேட மற் ம் தா கல கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
173 - ெவட் ய கிராம அ வலர் பிாி
185 - மஹஜந் ர கிராம அ வலர் 

பிாி  
186 - ரெவசிேஹன கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : யன்கஸ்ெதாட்ட, ெராட்ேட மற் ம் ஹந் ன்கட் வ 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ஹந் ன்கட் வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல மற் ம் லன கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : அங்குணெகாலெபெலஸ்ஸ பிரேதச சைப எல்ைல
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : லன                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : அங்குணெகாலெபெலஸ்ஸ பிரேதச சைப எல்ைல

மற் ம் மஹஜந் ர, ஹந் ன்கட் வ மற் ம் எத்பட் வ 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

179 - இஹலகம கிராம அ வலர் பிாி
181 - லன கிராம அ வலர் பிாி  
182 - எரமினியாய கிராம அ வலர் 

பிாி  கிழக்ேக : ெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
ெதற்ேக : பல்ேலகம, ஹுங்கம மற் ம் பட்டஅத்த வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக : தங்காைல மற் ம் அங்குணெகாலெபெலஸ்ஸ பிரேதச

சைப எல்ைலகள்  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பமினியன்வில                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : மாமடல வடக்கு, மாமடல ெதற்கு மற் ம் ஜங்சகம 

கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
159 - ெபமினியன்வில கிராம அ வலர்

பிாி  
161 - எல்ேலெகாட கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
162 - எல்ேலெகாட ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : வளெவவத்த ேமற்கு மற் ம் ெராட்டவல கிராம
அ வலர் பிாி களின்  ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : உஹபிட்டெகாட மற் ம் மினிஎத்தி ய கிராம
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ெதனிய மற் ம் எத்பட் வ கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  மல்ெபத்தாவ                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெபமினியன்வில கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு

எல்ைல  மற் ம் வளெவவத்த ேமற்கு, வளெவவத்த 
கிழக்கு மற் ம்  ப கஹெகாெடல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

148 - மல்ெபத்தாவ கிராம அ வலர்
பிாி  

149 - எக்கஸ்ஸ கிராம அ வலர் பிாி  
165 - ெராட்டவல கிராம அ வலர் 

பிாி  கிழக்ேக : ஹுல்யாய மற் ம் தவா வில கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ெவ பட்டன்வில கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ேநானகம மற் ம் உஹபிட்டெகாட கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ஹுல்யாய                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : வளெவவத்த ேமற்கு, வளெவவத்த கிழக்கு மற் ம் 

ேபாலான ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

145 - தவா வில கிராம அ வலர்
பிாி  

146 - ஹுல்யாய கிராம அ வலர் 
பிாி  

147 - ப கஹெகாெடல்ல கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : அம்பலாந்ேதாட்ைட வடக்கு மற் ம் வாந் ப்ப கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : கடல் மற் ம் ெவ பட்டன்வில கிராம அ வலர்
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : மல்ெபத்தாவ மற் ம் ெராட்டவல கிராம அ வலர்
பிாி களின்  ேமற்கு எல்ைலகள் 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 12                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  அம்பலாந்ேதாட்ைட                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ேபாலான வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல மற் ம் அம்பாந்ேதாட்ைட பிரேதச சைப 
எல்ைல  

140 - ேபாலான ெதற்கு கிராம
அ வலர் பிாி  

141 - குடா ேபாலான கிராம அ வலர் 
பிாி  

142 - வா ப்ப கிராம அ வலர் பிாி  
143 - அம்பலாந்ேதாட்ைட ெதற்கு 

கிராம அ வலர் பிாி  
144 - அம்பலாந்ேதாட்ைட வடக்கு 

கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : அம்பாந்ேதாட்ைட பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக : அம்பாந்ேதாட்ைட பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் கடல்
ேமற்ேக : ெவ பட்டன்வில, தவா வில, ஹுல்யாய, 

ப கஹெகாெடல்ல மற் ம் வளெவவத்த கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 13                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ேநானகம                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : ெபமினியன்வில  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு
எல்ைல 

150 - ெவ படன்வில கிராம அ வலர்
பிாி  

155 - ேநானகம கிராம அ வலர் பிாி  
160 - உஹபிட்டெகாட கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ெராட்டவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
எக்கஸ்ஸ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள், மல்ெபத்தாவ மற் ம் தவா வில 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : கடல் 
ேமற்ேக : னம ெதற்கு, னம வடக்கு, மினிஎத்தி ய மற் ம் 

எேலெகாட கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் 
கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 14                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  னம                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : கி ல வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்
கிழக்கு எல்ைலகள், மினிஎத்தி ய மற் ம் 
உஹபிட்டெகாட கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

151 - னம வடக்கு கிராம அ வலர்
பிாி  

152 - னம ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  

154 - கி ல ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : ேநானகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
ெதற்ேக : கடல்  
ேமற்ேக : ஹாத்தாகல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 

மினிஎத்தி ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல, கி ல வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 15                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  மினிஎத்தி ய                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : ெதனிய, எேலெகாட ேமற்கு மற் ம் எேலெகாட கிழக்கு 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

153 - கி ல வடக்கு கிராம அ வலர்
பிாி  

174 - மினிஎத்தி ய கிராம அ வலர் 
பிாி  

175 - பிங்கம கிராம அ வலர் பிாி  
கிழக்ேக : உஹபிட்டெகாட மற் ம் னம வடக்கு கிராம

அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : னம ெதற்கு, கி ல ெதற்கு மற் ம் ஹாத்தாகல கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : பல்ேலகம மற் ம் ெதனிய கிராம அ வலர் பிாி களின்
கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 16                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  பல்ெலகம                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : இஹலகம, லன, எத்பட் வ மற் ம் எேலெகாட 
ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

156 - ஹாத்தாகல கிராம அ வலர்
பிாி  

176 - ெதனிய கிராம அ வலர் பிாி  
177 - பல்ேலகம கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : எேலெகாட ேமற்கு, எேலெகாட கிழக்கு மற் ம் 
மினிஎத்தி ய கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள், பிங்கம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், கி ல வடக்கு, கி ல ெதற்கு 
மற் ம் னம ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : கடல் 

ேமற்ேக : பட்டஅத்த ெதற்கு, ஹுங்கம, இஹலகம மற் ம் லன 
கிராம அ வலர் பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 17                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  பட்டஅத்த                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : எரமினியாய மற் ம் இஹலகம கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், பல்ேலகம கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

157 - பட்டஅத்த வடக்கு கிராம
அ வலர் பிாி  

158 - பட்டஅத்த ெதற்கு கிராம  
அ வலர் பிாி  

178 - ஹுங்கம கிராம அ வலர் பிாி  கிழக்ேக : ஹாத்தாகல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல

ெதற்ேக : கடல் மற் ம் தங்காைல பிரேதச சைப எல்ைல

ேமற்ேக : தங்காைல பிரேதச சைப எல்ைல
 
9-108/137 

__________________ 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச்  சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

 ைமத்திாிபால சிறிேசன,
 சனாதிபதி. 
 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 
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அட்டவைண 
 

இல. 09 -  அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்டம் 
இல. 09 -  திஸ்ஸமஹாராம பிரேதச சைப  
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 13 
   எண்ணிக்ைக - 09      எண்ணிக்ைக -  02 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பன்னக வ                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கம்ெவெஹர பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்

விஜித்த ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  எல்ைல 
29 - பன்னக வ கிராம அ வலர் பிாி
30 - தம்ேபெவேலன கிராம அ வலர் 

பிாி  
31 - அஞ்ச கல கிராம அ வலர் பிாி  
32 - எல்லகல கிராம அ வலர் பிாி  
33 - மஹிந்த ர கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : விஜித்த ர, ெக ர மற் ம் ெதபரெவவ கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : கங்கசிறி ர, ெபால்கஹெவேலன மற் ம் ரந் வத்த 
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : கம்ெவெஹர பிரேதச சைப எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02                 வட்டாரத் திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெக ர                            ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெமானராகைல மாவட்ட எல்ைல மற் ம்

கம்ெவெஹர பிரேதச சைப எல்ைல 
38 -  ெக ர கிராம அ வலர் பிாி
39 -  சந் ன்கம கிராம அ வலர் பிாி  
40 -  விஜித்த ர கிராம அ வலர் பிாி  
41 - எக்க த் கம கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : கம்ெவெஹர பிரேதச  சைப  எல்ைல  
ெதற்ேக : கச்ேசாியகம, ெதபரெவவ, கங்கசிாி ர மற் ம் 

ெபால்கஹெவேலன கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : மஹிந்த ர, தம்ேபெவலான, அஞ்ச கல மற் ம் 
எல்லகல கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள், கம்ெவெஹர பிரேதச  சைப எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03                 வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெதபரெவவ                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : மஹிந்த ர, ெக ர, எக்க த் கம மற் ம் 

சந் ன்கம கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

4 -  கங்கசிாி ர கிராம அ வலர் பிாி
6 -  ேசன ர கிராம அ வலர் பிாி  
36 - ெபால்கஹெவேலன அ வலர் 

பிாி  
37 - ெதபரெவவ கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : கச்ேசாியகம, ெமதெவேலன மற் ம் ேராஹண ர  
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : றபர்வத்த மற் ம் ேமாலெகப் பத்தான கிராம
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ரந் வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04               வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : திஸ்ஸமஹாராம                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : சந் ன்கம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல,   

கம்ெவெஹர பிரேதச  சைப  எல்ைல, ரெஹல 
மற் ம் ஜூல்பல்லம கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ெதற்கு எல்ைலகள் 

1 -  திஸ்ஸமஹாராம கிராம அ வலர்
பிாி  

3 -  கச்ேசாியகம கிராம அ வலர் பிாி  
8 -  னித நகர கிராம அ வலர் பிாி  
10 -  சந்தகிாி ர கிராம அ வலர் பிாி  
11 - மஹெசன் ர கிராம அ வலர் 

பிாி  
12 - ேகாட்டாபய ர கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : உத்தகந்தர மற் ம் ேயாதகண் ய கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ெவ ெபாத்ேதெவல, ஹல்மில்லவ மற் ம் 
ரத்ெந ம்வலயாய கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : றபர்வத்த, ேராஹண ர, ெமதெவேலன, ெதபரெவவ 
மற் ம் எக்க த் கம கிராம அ வலர் பிாி களின் 
கிழக்கு எல்ைலகள்  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05                 வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : காவன்திஸ்ஸ ர                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெமானராகைல மாவட்ட எல்ைல 42 -  காவன்திஸ்ஸ ர கிராம அ வலர்

பிாி  
43 - ஜூல்பல்லம கிராம அ வலர் 

பிாி  
44 -  ரெஹல கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : கிாிந்த மற் ம் உத்தகந்தர கிராம அ வலர் பிாி களின்
ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக : மஹெசன் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
மற் ம் கம்ெவெஹர பிரேதச சைப  எல்ைல

ேமற்ேக : கம்ெவெஹர பிரேதச சைப  எல்ைல மற் ம்
ெமானராகைல மாவட்ட எல்ைல

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06                வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ேயாதகண் ய                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ஜூல்பல்லம மற் ம் காவன்திஸ்ஸ ர கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
14 -  உத்தகந்தர கிராம அ வலர் பிாி
15 -  ேயாதகண் ய கிராம அ வலர் 

பிாி  
16 - ெவ ெபாத்ேதெவல கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : கிாிந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
ெதற்ேக : ரணெக ய, விஹாரமஹாேதவி ர, அந்தரகஸ்யாய 

மற் ம் ஹல்மில்லவ கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ேகாட்டபய ர, சந்தகிாி ர மற் ம் மஹெசன் ர  கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07                  வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கிாிந்த                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெமானராகைல மற் ம் அம்பாைற மாவட்ட எல்ைலகள் 13 - ரணெக ய கிராம அ வலர் பிாி

18 - விஹாரமஹாேதவி ர கிராம 
அ வலர் பிாி  

19 -  கிாிந்த கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : அம்பாைற மாவட்ட எல்ைல மற் ம் கடல்
ெதற்ேக : கடல்  
ேமற்ேக : அந்தரகஸ்யாய, ஹல்மில்லவ, ெவ ெபாத்ேதெவல, 

ேயாதகண் ய, உத்தகந்தர மற் ம் காவன்திஸ்ஸ ர  
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08                 வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மாகம                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ரண்ெந ம்வலயாய, ேகாட்டபய ர, ெவ ெபாத்ேத 

ெவல மற் ம் விஹாரமஹாேதவி ர கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

17 -  ஹல்மில்லாவ கிராம அ வலர்
பிாி  

20 -  மாகம கிராம அ வலர் பிாி  
21 - அந்தரகஸ்யாய கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : கிாிந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல மற் ம்
கடல் 

ெதற்ேக : கடல் 
ேமற்ேக : அம்பாந்ேதாட்ைட பிரேதச சைப எல்ைல, 

ேகான்ெவேலன ெநதிகன்வில மற் ம்  ரண்ெந ம்மல் 
யாய கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09                    வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெநதிகம்வில                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ேகாணக வ மற் ம் ரண்ெந ம்வலயாய கிராம

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்
22 -  ெநதிகம்வில கிராம அ வலர்

பிாி  
23 -  ேகான்ெவேலன கிராம அ வலர் 

பிாி  
24 -  விஜய ர கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : ஹல்மில்லாவ மற் ம் மாகம கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : அம்பாந்ேதாட்ைட பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக : திஸ்ஸ ர மற் ம் சா ய ர கிராம அ வலர்

பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10                 வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ேராஹண ர                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கங்கசிாி ர, ேசன ர, ெதபரெவவ மற் ம் கச்ேசாியகம 

கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்
2 - ெமதெவேலன கிராம அ வலர்

பிாி  
5 - ேராஹண ர கிராம அ வலர் பிாி  
7 -  றபர்வத்த கிராம அ வலர் பிாி  
9 - ரண்ெண ம்வலயாய கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : திஸ்ஸமஹராம, னித நகரம் மற் ம் ேகாட்டபய ர  
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்

ெதற்ேக : ஹல்மில்லாவ மற் ம்  ெநதிகம்வில  கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்

ேமற்ேக : ேகாணக வ, உ வில, ேமாலெகப் பத்தான,  
கங்கசிாி ர மற் ம் ேசன ர கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11           வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  திஸ்ஸ ர                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : பன்னக வ, தம்ேபெவேலன, மஹிந்த ர மற் ம் 

ெபால்கஹெவேலன கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ெதற்கு எல்ைலகள் 

25 -  உ வில கிராம அ வலர் பிாி
26 -  சா ய ர கிராம அ வலர் பிாி  
27 - ேகானக வ கிராம அ வலர் 

பிாி  
28 -  திஸ்ஸ ர கிராம அ வலர் பிாி  
34 - ேமாலெகப் பத்தான கிராம 

அ வலர் பிாி  
35 -  ரண் வத்த கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : கங்கசிாி ர, றபர்வத்த மற் ம் ரண்ெந ம்வலயாய 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்

ெதற்ேக : ெநதிகன்வில மற் ம் விஜய ர கிராம அ வலர்
பிாிவின் வடக்கு எல்ைலகள், அம்பாந்ேதாட்ைட பிரேதச 
சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : கம்ெவெஹர பிரேதச சைப எல்ைல
 
9-108/138 
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உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச்  சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

 ைமத்திாிபால சிறிேசன,
 சனாதிபதி. 
 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 
 

அட்டவைண 
 

இல. 09 - அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்டம் 
இல. 10 - சூாியெவவ பிரேதச சைப  
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 06 
   எண்ணிக்ைக - 06      எண்ணிக்ைக - 00 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01               வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மீகஹஜந் ர                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெமானராகைல மாவட்ட எல்ைல 99 - ரண்ம ெவவ கிராம அ வலர்

பிாி  
100 - இஹல கும் க்ெவவ கிராம 

அ வலர் பிாி  
101 - மஹகல்ெவவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
102 - மீகஹஜந் ர கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : கம்ெவெஹர பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக : அம்பாந்ேதாட்ைட பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்

ெவ ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ெமானராகைல மாவட்ட எல்ைல

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02                  வட்டாரத் திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : சு வி கம                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெமானராகைல மாவட்ட எல்ைல, மீகஹஜந் ர கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, ரண் ெவவ 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

98 - ெவ ெவவ கிராம அ வலர் பிாி
104 - சு வி கம கிராம அ வலர் 

பிாி  
111 - மஹெவ கடஆர கிராம 

அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக : ரண் ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
மற் ம் அம்பாந்ேதாட்ைட பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக : அந்தரெவவ மற் ம் நமடகஸ்ெவவ கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : ெபத்ேதெவவ,சூாியெவவ நகரம் மற் ம் சமாஜேசவா ர 
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03                வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : சூாியெவவ                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெமானராகைல மாவட்ட எல்ைல 103 - சூாியெவவ நகர கிராம அ வலர்

பிாி  
105 - சமாஜேசவா ர கிராம அ வலர் 

பிாி  
115 - ாியகம கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ெவ ெவவ மற் ம் சு வி கம கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : மஹெவ கட ஆர, ெபத்ெதெவவ, விஹாரகல மற் ம் 
அ ஒ  ஆர கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ஹத்ேபா வ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04               வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : விஹாரகல                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ஹத்ேபா வ, ாியகம, சமாஜேசவா ர மற் ம் 

சூாியெவவ நகரம் கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

106 - விஹாரகல கிராம அ வலர்
பிாி  

107 - மஹெபெலஸ்ஸ கிராம அ வலர் 
பிாி  

112 - ெபத்ேதெவவ கிராம அ வலர் 
பிாி  

113 - அ ஒ  ஆர கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : மஹெவ கட ஆர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல 

ெதற்ேக : நமடகஸ்ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், ஹபரத்தவல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல மற் ம் 
அம்பலாந்ேதாட்ைட பிரேதச சைப எல்ைல  

ேமற்ேக : ெபதிகந்ெதாட்ட மற் ம் ெவனிெவல் ஆர கிராம
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05              வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஹத்ேபா வ                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெமானராகைல மாவட்ட எல்ைல 108 - ெவனிெவல் ஆர கிராம அ வலர்

பிாி  
114 - ஹத்ேபா வ கிராம அ வலர் 

பிாி  
132 - ெபதிகங்ெதாட்ட கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : ாியகம, அ ஒ  ஆர மற் ம் மஹெபெலஸ்ஸ கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : அம்பலாந்ேதாட்ைட பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக : இரத்தின ாி மாவட்ட எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06                 வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  அந்தரெவவ                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : மஹெவ கட ஆர மற் ம் சு வி கம கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், 
ெவ ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

109 - அந்தரெவவ கிராம அ வலர்
பிாி  

110 - நமடகஸ்ெவவ கிராம அ வலர் 
பிாி  

136 - ெவதிெவவ கிராம அ வலர் 
பிாி  

137 - ஹபரத்தவல கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : அம்பாந்ேதாட்ைட பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக : அம்பாந்ேதாட்ைட மற் ம் அம்பலாந்ேதாட்ைட பிரேதச

சைப எல்ைலகள் 
ேமற்ேக : அம்பலாந்ேதாட்ைட பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்

மஹெபெலஸ்ஸ, விஹாரகல மற் ம் ெபத்ெதெவவ 
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

9-108/139 
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உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச்  சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

 ைமத்திாிபால சிறிேசன,
 சனாதிபதி. 
 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 
 

அட்டவைண 
 

இல. 09 - அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்டம் 
இல. 11 - அம்பாந்ேதாட்ைட பிரேதச சைப  
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக -  08 
   எண்ணிக்ைக - 08      எண்ணிக்ைக - 00   
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  01                  வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ந்தல                 ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக :  திஸ்ஸமஹாராம பிரேதச சைப எல்ைல 81 - ந்தல கிராம அ வலர் பிாி  
82 - சிறியாகம கிராம அ வலர் பிாி  கிழக்ேக :  திஸ்ஸமஹாராம பிரேதச  சைப எல்ைல மற் ம் கடல்

ெதற்ேக :  கடல் 

ேமற்ேக :  பல்ெலமலள கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  02                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  பல்ேலமலள                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக :  யஹன்கல ேமற்கு மற் ம் யஹன்கல கிழக்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், 

கம்ெவெஹர மற் ம் திஸ்ஸமஹாராம பிரேதச 
சைப எல்ைலகள் 

83 - பல்ேலமலள கிராம அ வலர்
பிாி  

84 - ஜூல்க வ கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :  ந்தல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல

ெதற்ேக :  கடல் 

ேமற்ேக :  அம்பாந்ேதாட்ைட மாநகர சைப எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  03                  வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  பந்தகிாிய                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  கம்ெவெஹர பிரேதச சைப எல்ைல 85 - பந்தகிாிய கிராம அ வலர் பிாி

86 - தம்ெமன்னாவ கிராம அ வலர் 
பிாி  

87 - யஹங்கல ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  

88 -  யஹங்கல கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக :  கம்ெவெஹர பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக :  பல்ெலமலள மற் ம் ஜுல்க வ கிராம அ வலர்

பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்
ேமற்ேக :  அம்பாந்ேதாட்ைட மாநகர சைப எல்ைல, 

ெகான்ெனா வ மற் ம் ெகட்டன்ெவவ கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  04               வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ெகாண்ெணா வ                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  சூாியெவவ மற் ம் கம்ெவெஹர பிரேதச சைப

எல்ைலகள்  
95 - ெகாண்ெணா வ கிராம அ வலர்

பிாி  
96 - ெகட்டன்ெவவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
97 - எலள்ள கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :  கம்ெவெஹர பிரேதச சைப எல்ைல, தம்ெமன்னாவ 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல

ெதற்ேக :  அம்பாந்ேதாட்ைட மாநகர சைப எல்ைல, 
ெபல்லகஸ்ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக :  சூாியெவவ பிரேதச சைப எல்ைல
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  05               வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  அரவன ல்ல                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  சூாியெவவ பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்  

ெகான்ெனா வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல 

118 - கல்ெவவ கிராம அ வலர் பிாி
120 - ெபல்லகஸ்ெவவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
122 - அரவன ல்ல கிராம அ வலர் 

பிாி  
கிழக்ேக :  ெகான்ெனா வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு

எல்ைல மற் ம் அம்பாந்ேதாட்ைட மாநகர சைப எல்ைல
ெதற்ேக :  அம்பாந்ேதாட்ைட மாநகர சைப எல்ைல மற் ம் பஹல

ெபரகம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக :  உடெபரகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம்

வடக்கு எல்ைலகள், சியம்பலாகஸ்வில ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,அம்பலாந்ேதாட்ைட 
மற் ம் சூாியெவவ பிரேதச சைப எல்ைலகள்

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  06              வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :   உடெபரகம                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  அம்பலாந்ேதாட்ைட பிரேதச சைப எல்ைல, கல்ெவவ 

கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

116 - சியம்பலாகஸ்வில வடக்கு கிராம
அ வலர் பிாி  

117 - சியம்பலாகஸ்வில ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

119 - உடெபரகம கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக :  கல்ெவவ, அரவன ல்ல மற் ம் பஹல ெபரகம கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்

ெதற்ேக :  ெதஹிகஹலந்த மற் ம் வளவ கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், அம்பலாந்ேதாட்ைட 
பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக :  அம்பலாந்ேதாட்ைட பிரேதச சைப எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  07                 வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  வளவ                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக :  அம்பலாந்ேதாட்ைட பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்
சியம்பலாகஸ்வில ெதற்கு, உடெபரகம மற் ம் 
அரவன ல்ல கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

121 - பஹல ெபரகம கிராம அ வலர்
பிாி  

125 - வளவ கிராம அ வலர் பிாி  
127 - ெதஹிகஹலந்த கிராம அ வலர் 

பிாி  
128 - மானஜ்ஜாவ கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக :  ெபல்லகஸ்ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல மற் ம் அம்பாந்ேதாட்ைட மாநகர சைப எல்ைல 

ெதற்ேக :  சிசிலசகம மற் ம் ெகாடவாய கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், கடல் 

ேமற்ேக :  அம்பலாந்ேதாட்ைட பிரேதச சைப எல்ைல

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  08               வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ெகாடவாய                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக :  ெதஹிகஹலந்த மற் ம் மானஜ்ஜாவ கிராம அ வலர்
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

124 - சிசிலசகம கிராம அ வலர் பிாி
126 - ெகாடவாய கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக :  அம்பாந்ேதாட்ைட மாநகர சைப எல்ைல

ெதற்ேக :  கடல் 

ேமற்ேக :  வளவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
 
9-108/140 

 

________________ 
 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச்  சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

 ைமத்திாிபால சிறிேசன,
 சனாதிபதி. 
 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 
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அட்டவைண 
 

இல. 09 - அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்டம் 
இல. 12 - கம்ெவெஹர பிரேதச சைப  
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 10 
   எண்ணிக்ைக - 06      எண்ணிக்ைக - 02   
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01                வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ரணவரணாவ                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெமானராகைல மாவட்ட எல்ைல 45 - அங்குணெகாலெவவ கிராம

அ வலர் பிாி  
46 - ெவெஹரகல கிராம அ வலர் 

பிாி  
53 - ெத ரம்ெவெஹர கிராம அ வலர் 

பிாி  
54 - ேபாகஹெவவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
55 - ரணவரணாவ கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : ெமானராகைல மாவட்ட எல்ைல மற் ம் படவிகம
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : படவிகம, மத்தல மற் ம் மஹஅ த்கம்ஆர கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : மஹஅ த்கம்ஆர கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், சூாியெவவ பிரேதச சைப 
எல்ைல  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02               வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மத்தல                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : அங்குணெகாலெவவ, ெதவ்ரம்ெவெஹர மற் ம் 

ேபாகஹெவவ கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

47 - மஹஅ த்கம்ஆர கிராம அ வலர்
பிாி  

48 - மத்தல கிராம அ வலர் பிாி  
49 - பஹல மத்தல கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : படவிகம, ஞ்சிஅப் ஜந் ர, ரவில்ஆர, வன்ெவவ, 
இத்தன்ேவகட மற் ம் மிஹிந் ர கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : அம்பாந்ேதாட்ைட பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக : அம்பாந்ேதாட்ைட மற் ம் சூாியெவவ பிரேதச சைப

எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03                 வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கம்ெவெஹர                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ேபாகஹெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல 
50 - ரவில்ஆர கிராம அ வலர் பிாி
51 - படவிகம கிராம அ வலர் பிாி  
52 - ஞ்சிஅப் ஜந் ர கிராம அ வலர் 

பிாி  
56 - கம்ெவெஹர நவ நகர கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ெமானராகைல மாவட்ட எல்ைல மற் ம் சீனி ன்ன
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : ெகந்தகஸ்மங்கட, மஹாநாக ர மற் ம் வன்ெவவ 
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : மத்தல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04              வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெகந்தகஸ்மங்கட                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : படவிகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 57 - சீனி ன்ன கிராம அ வலர் பிாி

58 - ெகந்தகஸ்மங்கட கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : ெமானராகைல மாவட்ட எல்ைல
ெதற்ேக : திஸ்ஸமஹாராம பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக : மஹாநாக ர மற் ம் கம்ெவெஹர நவ நகரம்

கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05              வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெபர ெஹல                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெமானராகைல மாவட்ட எல்ைல மற் ம்

திஸ்ஸமஹாராம பிரேதச சைப எல்ைல  
71 - ட் ெக ர கிராம அ வலர்

பிாி  
72 - ஜயகம கிராம அ வலர்  
பிாி  
73 - ெபர ெஹல கிராம அ வலர் 

பிாி  
74 - பராக்ரம ர கிராம அ வலர் பிாி  
75 - சத்தாதிஸ்ஸ ர கிராம அ வலர் 

பிாி  
76 - சத்தாதிஸ்ஸ ர நவ நகர கிராம 

அ வலர் பிாி  
77 - சா ய ர கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : திஸ்ஸமஹாராம பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக : திஸ்ஸமஹாராம பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக : திஸ்ஸமஹாராம பிரேதச சைப எல்ைல

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06                   வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  மஹாநாக ர                 ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : மத்தல, ரவில்ஆர மற் ம் கம்ெவெஹர நவ 

நகரம் கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
59 - மஹாநாக ர கிராம அ வலர்

பிாி  
60 - வன்ெவவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
61 - இத்தன்ேவகட கிராம அ வலர் 

பிாி  
62 - அபய ர கிராம அ வலர் பிாி  
63 - மிஹிந் ர கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : ெகந்தகஸ்மங்கட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல மற் ம் திஸ்ஸமஹாராம பிரேதச சைப எல்ைல  

ெதற்ேக : சிங்ஹ ர மற் ம் ேசன ர கிராம அ வலர் பிாி களின்
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : அம்பாந்ேதாட்ைட பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் மத்தல
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07               வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ரவில                  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : மிஹிந் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல

மற் ம் அபய ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

64 - சிங்ஹ ர கிராம அ வலர் பிாி
65 - ேசன ர கிராம அ வலர் பிாி  
66 - ரவில நவ நகர கிராம அ வலர் 

பிாி  
67 - ரணசிாி ர கிராம அ வலர் பிாி  
68 - சமன் ர கிராம அ வலர் பிாி  
70 - அக்ேபா ர கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : திஸ்ஸமஹாராம பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக : கீர்த்தி ர மற் ம் கரம்பெவவ கிராம அ வலர்

பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  
ேமற்ேக : ரம் க்ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல

மற் ம் அம்பாந்ேதாட்ைட பிரேதச சைப எல்ைல  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08              வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெவ கத்த                    ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ேசன ர, அக்ேபா ர, சமன் ர, ரணசிாி ர மற் ம் 

ரவில நவ நகரம் கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

69 - கரம்பெவவ கிராம அ வலர் 
பிாி  

78 - ெவ கத்த கிராம அ வலர் பிாி  
79 - ரம் க்ெவவ கிராம அ வலர் 
பிாி   

80 - கீர்த்தி ர கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : திஸ்ஸமஹாராம பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக : அம்பாந்ேதாட்ைட பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக : அம்பாந்ேதாட்ைட பிரேதச சைப எல்ைல
9-108/ 141 

_____________________ 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3  இ பிாிவின்  கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
   

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

சனாதிபதி ெசயலகம். 
ெகா ம்  – 01, 
2015, ஓகத்  12. 
 

                                       அட்டவைண 
 

இல. 10 - யாழ்ப்பாண மாவட்டம் 
இல. 01 - யாழ்ப்பாண மாநகர சைப  
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக  - 27 
     எண்ணிக்ைக - 25        எண்ணிக்ைக  - 01 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்   : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : வண்ணார்பண்ைண வடக்கு      ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : நல் ர் பிரேதச சைப எல்ைல J 98 - வண்ணார்பண்ைண வடக்கு  

கிராம அ வலர் பிாி  
J 99 - வண்ணார்பண்ைண வடேமற்கு 

கிராம அ வலர் பிாிவின் 
யாழ்ப்பாண மாநகர சைபக்குட்பட்ட 
பகுதி 

கிழக்ேக  : வண்ணார்பண்ைண வடகிழக்கு கிராம அ வலர்
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : ஐயனார் ேகாயில  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல மற் ம் திய ேசானகத்ெத  கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக  : திய ேசானகத்ெத  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல மற் ம் நல் ர் பிரேதச சைப எல்ைல 

 



786A          I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21   
gFjp  I : njhFjp (I) - ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; FbauR tu;j;jkhdg; gj;;jpupif - mjp tpNr\khdJ - 2015.08.21 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்   : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேசர் ெபான் இராமநாதன்    ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக  : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : நல் ர் பிரேதச சைப எல்ைல J 100 - வண்ணார்பண்ைண வடகிழக்கு 

கிராம அ வலர் பிாி  
J 102 - கந்தர்மடம் வடேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
J 123 - ெகாக்குவில் ெதன்கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாிவின் யாழ்ப்பாண 
மாநகர சைபக்குட்பட்ட பகுதி 

கிழக்ேக  : நல் ர் பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் கந்தர்மடம்
வடகிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல

ெதற்ேக : கந்தர்மடம் ெதன்கிழக்கு மற் ம் கந்தர்மடம்
ெதன்ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள், நீராவிய  கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக  : ஐயனார்ேகாயில  மற் ம் வண்ணார்பண்ைண வடக்கு
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்

 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்   : 03      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கந்தர்மடம் வடக்கு    ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : நல் ர் பிரேதச சைப எல்ைல J 103 - கந்தர்மடம் வடகிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
J 106 - நல் ர் வடக்கு கிராம அ வலர் 

பிாிவின் ஒ  பகுதி 

கிழக்ேக  : ெடம்பல் தி (ேகாயில் தி) மற் ம் நல் ர்
இராசதானி கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல

ெதற்ேக : நல் ர் ெதற்கு மற் ம் கந்தர்மடம் ெதன்கிழக்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்

ேமற்ேக  : கந்தர்மடம் ெதன்ேமற்கு மற் ம் கந்தர்மடம் வடேமற்கு
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்   : 04       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : நல் ர் இராசதானி     ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : நல் ர் பிரேதச சைப எல்ைல J 106 - நல் ர் வடக்கு கிராம அ வலர் 

பிாிவின் ஒ  பகுதி 
J 107 - நல் ர் இராசதானி கிராம 

அ வலர் பிாி  
J 108 - நல் ர் ெதற்கு கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக  : சங்கி யன்ேதாப்  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல 

ெதற்ேக : ம த  மற் ம் அத்திய  கிராம அ வலர் பிாி களின்
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக  : கந்தர்மடம் ெதன்கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்
கிழக்கு எல்ைல மற் ம் ெடம்பல் தி (ேகாயில் தி) 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்   : 05       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : சங்கி யன் ேதாப்      ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : நல் ர் பிரேதச சைப எல்ைல J 109 - சங்கி யன் ேதாப்  கிராம 

அ வலர் பிாி  கிழக்ேக  : நல் ர் பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் மத்திய
அாியாைல  வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
யாழ்ப்பாண மாநகர சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ேமற்கு 
எல்ைல 

ெதற்ேக : அாியாைல வடேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், மத்திய அாியாைல  
ேமற்கு, ம த  கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக  : நல் ர் ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல, நல் ர் இராசதானி கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், நல் ர் பிரேதச 
சைப எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்   : அாியாைல      ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : நல் ர் மற் ம் வ காமம் கிழக்கு பிரேதச சைப

எல்ைலகள் 
J 94 - மத்திய அாியாைல  வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாிவின் மாநகர 
சைபக்குட்பட்ட பகுதி 

J 95 - மத்திய அாியாைல  கிராம 
அ வலர் பிாி  

J 96 - மத்திய அாியாைல  ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் மாநகர 
சைபக்குட்பட்ட பகுதி 

கிழக்ேக  : நல் ர் பிரேதச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக : ெந ங்குளம், ெகா ம் த் ைற கிழக்கு மற் ம்

ெகா ம் த் ைற ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக  : அாியாைல ெதன்ேமற்கு, மத்திய அாியாைல  ேமற்கு, 
அாியாைல வடேமற்கு மற் ம் சங்கி யன்ேதாப்  
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 07       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்   :  கைலமகள்      ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக: சங்கி யன்ேதாப்  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல 
J 91 - அாியாைல வடேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
கிழக்ேக: மத்திய அாியாைல  வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்

யாழ்ப்பாண மாநகர சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ேமற்கு 
எல்ைல மற் ம் மத்திய அாியாைல  கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக: மத்திய அாியாைல  ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல 

ேமற்ேக: ம த  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல மற் ம்
சங்கி யன்ேதாப்  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்   : 08       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : கந்தர்மடம் ெதற்கு      ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : வண்ணார்பண்ைண வடகிழக்கு,  கந்தர்மடம்

வடேமற்கு மற் ம் கந்தர்மடம் வடகிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், நல் ர் 
வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

J 101 - நீராவிய  கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ஒ  பகுதி 

J 104 - கந்தர்மடம் ெதன்ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

J 105 - கந்தர்மடம் ெதன்கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக  : நல் ர் ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல 

ெதற்ேக : அத்திய  மற் ம் சிராம்பிட் கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், ெபாியகைட (ெமகா 
பசார்) கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக  : கைடசுவாமி ஒ ங்ைக (பிர ன் தி, கைடசுவாமியார்  
கு க்கு தி) 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்   : 09       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஐயனார் ேகாயில        ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : வண்ணார்பண்ைண வடேமற்கு கிராம அ வலர்

பிாிவின் யாழ்ப்பாண மாநகர சைபக்குட்பட்ட 
பகுதியின் ெதற்கு எல்ைல மற் ம் வண்ணார்பண்ைண 
வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

J 97 - ஐயனார் ேகாயில  கிராம 
அ வலர் பிாி  

J 101 - நீராவிய  கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ஒ  பகுதி கிழக்ேக  : வண்ணார்பண்ைண வடகிழக்கு கிராம அ வலர்

பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், கந்தர்மடம் 
வடேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
கந்தர்மடம் ெதன்ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல, கைடசுவாமி ஒ ங்ைக 
(காங்ேகசந் ைற, பிர ன் தி, கைடசுவாமியார் 
கு க்கு தி) 

ெதற்ேக : கைடசுவாமி  ஒ ங்ைக, ெபாிய கைட (ெமகா பசார்) 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
வண்ணார்பண்ைண கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக  : வண்ணார்பண்ைண கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், ேசானகத்ெத  வடக்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, திய 
ேசானகத்ெத  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல, வண்ணார்பண்ைண வடேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் யாழ்ப்பாண மாநகர 
சைபக்குட்பட்ட  பகுதியின் ெதற்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்   : 10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : நாவாந் ைற திய ேசானகத்ெத     ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 02 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : வ காமம் ெதன்ேமற்கு மற் ம் நல் ர் பிரேதச சைப

எல்ைலகள் 
J 85 - நாவாந் ைற வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
J 88 - திய ேசானகத் ெத  கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக  : வண்ணார்பண்ைண வடேமற்கு கிராம அ வலர்
பிாிவின் யாழ்ப்பாண மாநகர சைபக்குட்பட்ட 
பகுதியின் ேமற்கு எல்ைல மற் ம் ஐயனார் ேகாயில  
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, ேசானகத் 
ெத  வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்  
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ேசானகத்ெத வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், நாவாந் ைற 
ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக  : கடல் 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்   : 11      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : நாவாந் ைற ெதற்கு      ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : நாவாந் ைற வடக்கு மற் ம் ேசானகத்ெத வடக்கு

கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்
J 83 - ெகாட்ட  கிராம அ வலர் 

பிாிவின் ஒ  பகுதி 
J 84 - நாவாந் ைற ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக  : ேசானகத்ெத ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், யாழ்ப்பாணம் 
ெபான்னாைல மற் ம் காைரநகர் தி

ெதற்ேக : ேகாட்ைட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்குஎல்ைல
ேமற்ேக  : கடல் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்   : 12      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேசானகத்ெத  ெதற்கு      ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : ேசானகத்ெத வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்
ெதற்கு எல்ைல 

J 86 - ேசானகத் ெத  ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக  : வண்ணார்பண்ைண கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல மற் ம் ெகாட்ட   கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : ெகாட்ட   கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
ேமற்ேக  : நாவாந் ைற ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு

எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்   : 13      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்       : ேசானகத்ெத  வடக்கு      ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : திய ேசானகத்ெத  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல 
J 87 - ேசானகத்ெத  வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
கிழக்ேக  : வண்ணார்பண்ைண கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு

எல்ைல 
ெதற்ேக : ேசானகத்ெத ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்

வடக்கு எல்ைல 
ேமற்ேக  : நாவாந் ைற வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு

எல்ைல 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 14      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்         : யாழ் வண்ணார்பண்ைண       ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ஐயனார்ேகாயில  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு

மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், நீராவிய  கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

J 80 – ெபாிய கைட (ெமகா பசார்) 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ஒ  பகுதி 

J 82 - வண்ணார்பண்ைண கிராம 
அ வலர் பிாி  

J 83 - ெகாட்ட  கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ஒ  பகுதி 

கிழக்ேக  : நீராவிய  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
B.A. தம்பி ஒ ங்ைக, கஸ் ாியார் தி காங்ேகசந் 

ைற தி, டவர் தி 
ெதற்ேக : ேகாட்ைட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக  : யாழ்ப்பாண ெபான்னாைல, காைரநகர் தி, 

ேசானகத்ெத  ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், ேசானகத்ெத  
வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 15  வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்        : அத்திய          ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : நீராவிய  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 

கந்தர்மடம் ெதன்ேமற்கு, கந்தர்மடம் ெதன்கிழக்கு 
மற் ம் நல் ர் ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ெதற்கு எல்ைலகள் 

J 78 - அத்திய  கிராம அ வலர் பிாி  
J 79 - சிராம்பிய  கிராம அ வலர் 

பிாி  
J 80 - ெபாியகைட (ெமகா பசார்) கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ஒ  பகுதி 

கிழக்ேக  : ம த  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
ெதற்ேக : யாழ்ப்பாண நகர கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்

வடக்கு எல்ைல, யாழ்ப்பாண நகர ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், 
ேகாட்ைட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல

ேமற்ேக  : டவர் தி, காங்ேகசந் ைற தி, கஸ் ாியார் தி 
மற் ம் வண்ணார்பண்ைண கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 16      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்        : சுண் க்குளி வடக்கு      ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : நல் ர்ெதற்கு மற் ம் சங்கி யன் ேதாப் கிராம

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
J 76 - சுண் க்குளி வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
J 77 - ம த  கிராம அ வலர் பிாி  கிழக்ேக  : அாியாைல வடேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்

ேமற்கு எல்ைல, மத்திய அாியாைல  ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், 
அாியாைல ெதன்ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : ஈச்சேமாட்ைட மற் ம் சுண் க்குளி ெதற்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக  : யாழ்ப்பாண நகர கிழக்கு, அத்திய  கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 17      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்        : அாியாைல ேமற்கு      ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ம த  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 

சங்கி யன்ேதாப்  மற் ம் அாியாைல வடேமற்கு 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

J 92 - மத்திய அாியாைல  ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

J 93 - அாியாைல ெதன்ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக  : அாியாைல வடேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்
ெதற்கு எல்ைல, மத்திய அாியாைல  கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, ெகா ம் த் ைற ேமற்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு 
எல்ைலகள்  

ெதற்ேக : ெகா ம் த் ைற ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், ஈச்சேமாட்ைட 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, சுண் க்குளி 
வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக  : சுண் க்குளி வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், ம த  கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 18      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்        : பாைச ர்       ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ஈச்சேமாட்ைட மற் ம் அாியாைல ெதன்ேமற்கு கிராம

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு 
எல்ைலகள், மத்திய அாியாைல  கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, மத்திய அாியாைல  ெதற்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் யாழ்ப்பாண மாநகர 
சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ெதற்கு எல்ைல

J 63 - ெகா ம் த் ைற ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

J 64 - பாைச ர் கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

J 65 - பாைச ர் ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக  : ெகா ம் த் ைற கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், கடல்

ெதற்ேக : கடல் 
ேமற்ேக  : தி நகர் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 

ஈச்சேமாட்ைட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 19      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்        : ெகா ம் த் ைற        ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெகா ம் த் ைற ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்

ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், மத்திய அாியாைல  
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, மத்திய 
அாியாைல  ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல, நல் ர் பிரேதச சைப எல்ைல

J 61 - ெந ங்குளம் கிராம அ வலர் 
பிாி  

J 62 - ெகா ம் த் ைற கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக  : நல் ர் பிரேதச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக : கடல் 
ேமற்ேக  : பாைச ர் கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு

எல்ைல, ெகா ம் த் ைற ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 20      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்       : ஈச்சேமாட்ைட        ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : சுண் க்குளி வடக்கு மற் ம் அாியாைல ெதன்ேமற்கு

கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்
J 66 - ஈச்சேமாட்ைட கிராம அ வலர் 

பிாி  கிழக்ேக  : ெகா ம் த் ைற ேமற்கு மற் ம் பாைச ர் கிழக்கு
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்

ெதற்ேக : பாைச ர் கிழக்கு மற் ம் பாைச ர் ேமற்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்

ேமற்ேக  : தி நகர் மற் ம் சுண் க்குளி ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 21      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்       : சுண் க்குளி ெதற்கு       ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : யாழ்ப்பாண நகர கிழக்கு மற் ம் சுண் க்குளி வடக்கு

கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்
J 67 - தி நகர் கிராம அ வலர் பிாி  
J 75 - சுண் க்குளி ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
கிழக்ேக  : ஈச்சேமாட்ைட மற் ம் பாைச ர் ேமற்கு கிராம

அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்
ெதற்ேக : கடல் மற் ம் ெரக்ளேமசன் கிழக்கு கிராம அ வலர்

பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
ேமற்ேக  : கு நகர் கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு

எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 22      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்        : கு நகர்         ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : யாழ்ப்பாண நகர ேமற்கு மற் ம் யாழ்ப்பாண நகர

கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

J 70 - கு நகர் கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  

J 71 - கு நகர் ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக  : சுண் க்குளி ெதற்கு மற் ம் தி நகர் கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ெரக்ளேமசன் கிழக்கு மற் ம் ெரக்ளேமசன் ேமற்கு
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக  : சின்னக் கைட கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 23      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்        : யாழ்ப்பாண நகரம்       ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெபாியகைட (ெமகா பசார்) கிராம அ வலர் பிாிவின்

கிழக்கு எல்ைல, சிராம்பிய  கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல மற் ம் அத்திய  கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

J 73 - யாழ்ப்பாண நகர ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

J 74 - யாழ்ப்பாண நகர கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  கிழக்ேக  : ம த  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல

மற் ம் சுண் க்குளி வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல

ெதற்ேக : சுண் க்குளி ெதற்கு, கு நகர் கிழக்கு, கு நகர் ேமற்கு
மற் ம் சின்னக் கைட கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக  : ேகாட்ைட கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
மற் ம் ெபாியகைட (ெமகா பசார்) கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 24      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்        : ேகாட்ைட      ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெகாட்ட   மற் ம் ெபாியகைட (ெமகா பசார்) கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
J 72 - சின்னக் கைட கிராம அ வலர் 

பிாி  
J 81 - ேகாட்ைட கிராம அ வலர் பிாி  கிழக்ேக  : யாழ்ப்பாண நகர ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்

ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், கு நகர் ேமற்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : ெரக்ளேமசன் ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல மற் ம் கடல் 

ேமற்ேக  : கடல் 
 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 25      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்        : ெரக்ளேமசன் ேமற்கு      ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : சின்னக் கைட, கு நகர் ேமற்கு மற் ம் கு நகர் கிழக்கு

கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
J 69 - ெரக்ளேமசன் ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
கிழக்ேக  : கு நகர் கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல மற் ம் ெரக்ளேமசன் கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : கடல் 
ேமற்ேக  : கடல் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 26      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்        : ெரக்ளேமசன் கிழக்கு       ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கு நகர் கிழக்கு மற் ம் தி நகர் கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
J 68 - ெரக்ளேமசன் கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
கிழக்ேக  : தி நகர் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல

மற் ம் கடல் 
ெதற்ேக : கடல் 
ேமற்ேக  : ெரக்ளேமசன் ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு

எல்ைல 
09-108/142 

___________________________ 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3  இ பிாிவின்  கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
   

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

சனாதிபதி ெசயலகம். 
ெகா ம்  – 01, 
2015,ஓகத்  12. 
 

                                       அட்டவைண 
 
இல. 10 - யாழ்ப்பாண மாவட்டம் 
இல. 02 - வல்ெவட் த் ைற நகர சைப  
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக  - 09 
    எண்ணிக்ைக - 09       எண்ணிக்ைக -  00  
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :  01         வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்        : ைம யதைன   ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக :    01  

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கடல், ப த்தித் ைற - காங்ேகசந் ைற தி J 385 - ெக டாவில் ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாிவின் வல்ெவட் த் ைற 
நகர சைபக்குட்பட்ட பகுதி 

J 386 - ெக டாவில் வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ஒ  பகுதி 

கிழக்ேக  : ெக டாவில் - ஊாிக்கா  தி 
ெதற்ேக : ெக டாவில் - ஊாிகா தி, ப த்தித் ைற பிரேதச 

சைப எல்ைல  
ேமற்ேக  : ப த்தித் ைற பிரேதசசைப எல்ைல, ெதாண்டமானா  

வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :  02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஊாிக்கா         ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கடல் J 386 - ெக டாவில் வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ஒ  பகுதி 
J 388 - வல்ெவட் த் ைற வடேமற்கு 

கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக  : வல்ெவட் த் ைற வடக்கு மத்திய கிராம அ வலர்
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : வல்ெவட் த் ைற ெதன்ேமற்கு கிராம அ வலர்
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, ப த்தித் ைற - 
காங்ேகசந் ைற தி 

ேமற்ேக  : ப த்தித் ைற பிரேதச சைப எல்ைல, ெக டாவில் 
ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வல்ெவட் த் ைற 
நகர சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் கிழக்கு எல்ைல

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :  03       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மீனாட்சிஅம்மன் ேகாயில்       ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கடல் J 389 - வல்ெவட் த் ைற வடக்கு 

மத்திய கிராம அ வலர் பிாி  
J 390 - வல்ெவட் த் ைற வடகிழக்கு 

கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக  : ெபா கண் ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல 

ெதற்ேக : வல்ெவட் த் ைற ெதன்கிழக்கு மற் ம்
வல்ெவட் த் ைற ெதன்ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்

ேமற்ேக  : வல்ெவட் த் ைற வடேமற்கு கிராம அ வலர்
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :  04        வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெபா கண்         ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கடல் J 393 - ெபா கண்  ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக  : ப த்தித் ைற மற் ம் வடமராட்சி ெதன்ேமற்கு பிரேதச
சைப எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : வடமராட்சி ெதன்ேமற்கு மற் ம் ப த்தித் ைற பிரேதச
சைப எல்ைலகள் 

ேமற்ேக  : வல்ெவட் த் ைற ெதன்கிழக்கு மற் ம்
வல்ெவட் த் ைற வடகிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :  05       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : வல்ெவட் த் ைற      ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : வல்ெவட் த் ைற வடக்கு மத்திய மற் ம்

வல்ெவட் த் ைற வடகிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  (ப த்தித் ைற - 
காங்ேகசந் ைற தி) 

J392 - வல்ெவட் த் ைற ெதன்கிழக்கு 
கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக  : ெபா கண் ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல, வடமராட்சி ெதன்ேமற்கு பிரேதச சைப எல்ைல

ெதற்ேக : வடமராட்சி ெதன் ேமற்கு பிரேதச சைப எல்ைல, 
வல்ெவட்  கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வல்ெவட் த் ைற நகர சைபக்குட்பட்டப குதியின் 
வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக  : வல்ெவட் த் ைற ெதன்ேமற்கு கிராம அ வலர்
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :  06       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : சிவன்ேகாயில          ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : வல்ெவட் த் ைற வடேமற்கு மற் ம்

வல்ெவட் த் ைற வட மத்திய கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

J 391 - வல்ெவட் த் ைற ெதன்ேமற்கு 
கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக  : வல்ெவட் த் ைற ெதன்கிழக்கு கிராம அ வலர்
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, வல்ெவட்  கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வல்ெவட் த் ைற நகரசைபக்குட்பட்ட 
பகுதியின் வடக்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : வல்ெவட்  கிராம அ வலர் பிாிவின்
வல்ெவட் த் ைற நகரசைபக்குட்பட்ட பகுதியின் 
வடக்கு எல்ைல, வடமராட்சி ெதன்ேமற்கு பிரேதசசைப 
எல்ைல 

ேமற்ேக  : ெக டாவில் வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :  07        வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ைகயன் ேகாயில்     ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : வல்ெவட் த் ைற ெதன்ேமற்கு மற் ம்

வல்ெவட் த் ைற ெதன்கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

J 355 - வல்ெவட்  கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வல்ெவட் த் ைற நகர 
சைபக்குட்பட்ட பகுதி 

 கிழக்ேக  : வடமராட்சி ெதன்ேமற்கு பிரேதச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக : வடமராட்சி ெதன்ேமற்கு பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக  : வடமராட்சி ெதன்ேமற்கு பிரேதசசைப எல்ைல, 

வல்ெவட் த் ைற ெதன்ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :  08       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெகாம்மன் ைற      ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெக டாவில் - ஊாிக்கா தி, ப த்தித் ைற  

காங்ேகசந் ைற தி 
J 386 - ெக டாவில் வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ஒ   பகுதி 
J 387 - ெக டாவில் கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாிவின் வல்ெவட் த் ைற 
நகர சைபக்குட்பட்ட பகுதி 

 

கிழக்ேக  : வல்ெவட் த் ைற ெதன்ேமற்கு கிராம அ வலர்
பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், வடமராட்சி 
ெதன்ேமற்கு பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக : வடமராட்சி ெதன்ேமற்கு பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக  : ப த்தித் ைற பிரேதச சைப எல்ைல, ெக டாவில் -

ஊாிக்கா  தி 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :  09          வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெதாண்டமானா      ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கடல் J 383 - ெதாண்டமானா  ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
J 384 - ெதாண்டமானா  வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக  : ெக டாவில் ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்
வல்ெவட் த் ைற நகரசைபக்குட்பட்ட பகுதியின் 
ேமற்கு எல்ைல, ப த்தித் ைற மற் ம் வடமராட்சி 
ெதன்ேமற்கு பிரேதச சைப எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : வடமராட்சி ெதன்ேமற்கு பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக  : ெதாண்டமானா  களப்  ,வ காமம் கிழக்கு பிரேதச

சைப எல்ைல, கடல் 

 
09-108/143 
 

_______________________________ 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3  இ பிாிவின்  கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
   

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

சனாதிபதி ெசயலகம். 
ெகா ம்  – 01, 
2015,ஓகத்  12. 

                                       
 

 அட்டவைண 
 
இல. 10 – யாழ்ப்பாண மாவட்டம் 
இல. 03 – ப த்தித் ைற நகர சைப  
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக  - 09 
    எண்ணிக்ைக - 09       எண்ணிக்ைக -  00  
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்        : ைற கம்    ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கடல் J 401 - ப த்தித் ைற கிராம அ வலர் 

பிாிவின் ஒ  பகுதி (ப த்தித் ைற, 
யாழ்ப்பாண திக்கு ேமற்ேக 
அைமந் ள்ள பகுதி) 

கிழக்ேக  : ப த்தித் ைற யாழ்ப்பாண தி 
ெதற்ேக : ப த்தித் ைற ெதற்கு, ேலா மத்திய கிராம

அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக  : ப த்தித் ைற பிரேதச சைப எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :  02       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்         : ப த்தித் ைற       ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கடல் J 401 - ப த்தித் ைற கிராம அ வலர் 

பிாிவின் ஒ பகுதி (ப த்தித் ைற, 
யாழ்ப்பாண திக்கு கிழக்ேக 
அைமந் ள்ள பகுதி) 

கிழக்ேக  : ப த்தித் ைற கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல 

ெதற்ேக : ேலா  வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல 

ேமற்ேக  : ப த்தித் ைற - யாழ்ப்பாண தி
 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  03      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்        : ைன      ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கடல் J 403 - ப த்தித் ைற கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ஒ  பகுதி 
 
 

கிழக்ேக  : பிள்ைளயார் ேகாயில் தி, ேதவாலய இைணந்த தி, 
மணல் ஒ ங்ைக,  ெவளிச்ச ட்  தி, ம்பைள கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ம்பைள தி, ேலா  வடக்கு கிராம அ வலர்
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக  : ப த்தித் ைற கிராம அ வலர் பிாிவின் ப த்தித் ைற
யாழ்ப்பாண திக்கு கிழக்ேக அைமந் ள்ள பகுதிகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்       : தம் வைல      ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கடல் J 403 - ப த்தித் ைற கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ஒ  பகுதி 
J 404 - ம்பைள கிராம அ வலர் 

பிாிவின் ஒ  பகுதி 
 

கிழக்ேக  : ம்பைள கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ம்பைள கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக  : பிள்ைளயார் ேகாயில் தி, ேதவாலய இைணந்த தி, 

மணல் ஒ ங்ைக,  ெவளிச்ச ட்  தி 
 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்       : ெநல்லண்ைட      ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கடல் J 404 - ம்பைள கிராம அ வலர் 

பிாிவின் ஒ பகுதி 
J 405 - ம்பைள கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக  : கடல் 
ெதற்ேக : ப த்தித் ைற பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக  : கலப்பனாவத்ைத பிள்ைளயார் ேகாயில் தி
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :  06       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்        : ம்பைள       ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ப த்தித் ைற கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல 
J 404 - ம்பைள கிராம அ வலர் 

பிாிவின் ஒ பகுதி 
 கிழக்ேக  : கலப்பனாவத்ைத பிள்ைளயார் ேகாயில் தி 

ெதற்ேக : ப த்தித் ைற பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக  : ேலா  வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு

எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்       :  ேலா  வடக்கு      ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ப த்தித் ைற கிராம அ வலர் பிாிவின் ப த்தித் ைற

யாழ்ப்பாண திக்கு கிழக்ேக அைமந் ள்ள ஒ பகுதி, 
ப த்தித் ைற கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல, ம்பைள தி 

J 407 - ேலா  வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

 

கிழக்ேக  : ம்பைள கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,
ப த்தித் ைற பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக : ப த்தித் ைற பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக  : ேலா  மத்திய, ப த்தித் ைற ெதற்கு கிராம

அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  08       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்        : ஓடக்கைர      ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ப த்தித் ைற கிராம அ வலர் பிாிவின் ப த்தித் ைற

யாழ்ப்பாண திக்கு ேமற்ேக அைமந் ள்ள பகுதியின் 
ெதற்கு எல்ைல 

J 402 - ப த்தித் ைற ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

 
கிழக்ேக  : ப த்தித் ைற கிராம அ வலர் பிாிவின் ப த்தித் ைற

யாழ்ப்பாண திக்கு கிழக்ேக அைமந் ள்ள பகுதியின் 
ேமற்கு எல்ைல , ேலா  வடக்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : ேலா  மத்திய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல 

ேமற்ேக  : ேலா  மத்திய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :  09       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேலா  மத்தி      ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ப த்தித் ைற பிரேதச சைப எல்ைல, ப த்தித் ைற

கிராம அ வலர் பிாிவின் ப த்தித் ைற யாழ்ப்பாண 
திக்கு ேமற்ேக அைமந் ள்ள ஒ  பகுதி ெதற்கு 

எல்ைல, ப த்தித் ைற ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

J 409 - ேலா  மத்திய கிராம 
அ வலர் பிாி  

 

கிழக்ேக  : ேலா  வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல 

ெதற்ேக : ப த்தித் ைற பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக  : ப த்தித் ைற பிரேதச சைப எல்ைல
9-108/144 

_______________________________ 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3  இ பிாிவின்  கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
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குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
   

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

சனாதிபதி ெசயலகம். 
ெகா ம்  – 01, 
2015,ஓகத்  12. 
 

                                       அட்டவைண 
 

இல.  - 10 யாழ்ப்பாண  மாவட்டம் 
இல. 04 - சாவகச்ேசாி நகர சைப  
 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக  - 11 
    எண்ணிக்ைக - 11       எண்ணிக்ைக –  00  
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  01     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கல்வயல்        ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கல்வயல் பிேதச சைப  எல்ைல J 305 - கல்வயல் கிராம அ வலர் பிாி  
கிழக்ேக  : மீசைலேமற்கு, மண்வில், சாவகேசாி வடக்கு, மற் ம் 

சாவகச்ேசாி நகர  கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ணாவில் கிழக்கு, ணாவில் மத்திய மற் ம் 
ணாவில் ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 

எல்ைலகள் 
ேமற்ேக  : ணாவில் ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு

எல்ைல மற் ம் சாவகச்ேசாி பிரேதச  சைப எல்ைல
 
 

  வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  02     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : சாவகச்ேசாி வடக்கு       ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கல்வயல் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல

மற் ம் மண் வில் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல 

J 303 - சாவகச்ேசாி வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக  : மண் வில் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல
மற் ம் சங்கத்தாைன கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல  

ெதற்ேக : சங்கத்தாைன கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல, சாவகச்ேசாி நகர கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக  : கல்வயல் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :  03      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மண் வில்        ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : மீசாைல ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு
எல்ைல 

J 304 - மண் வில்  கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக  : மீசாைல ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு
எல்ைல, மீசாைல கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல, சங்கத்தாைன கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : சங்கத்தாைன மற் ம் சாவகச்ேசாி வடக்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக  : கல்வயல் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :  04       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மீசாைல ேமற்கு        ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : சாவகச்ேசாி பிரேதச சைப எல்ைல J 319 - மீசாைல ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  கிழக்ேக  : சாவகச்ேசாி பிரேதச சைப எல்ைல, மீசாைல கிழக்கு
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : மண் வில் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக  : மண் வில் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,

கல்வயல் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :  05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மீசாைல கிழக்கு        ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : மீசாைல ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு

எல்ைல மற் ம் சாவகச்ேசாி பிரேதச சைப எல்ைல 
J 318 - மீசாைல கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
கிழக்ேக  : சாவகச்ேசாி பிரேதச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக : சாவகச்ேசாி பிரேதச சைப எல்ைல, ேகாயில் கு யி ப்

கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
சங்கத்தாைன கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக  : ைகயிரத தி, மண் வில் மற் ம் மீசாைல ேமற்கு
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :  06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : சங்கத்தாைன        ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : சாவகச்ேசாி வடக்கு மற் ம் மண் வில் கிராம

அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், மீசாைல 
கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல

J 302 - சங்கத்தாைன  கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக  : மீசாைல கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல மற் ம் ேகாயில் கு யி ப்  கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : ேகாயில் கு யி ப்  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல 

ேமற்ேக  : ைகயிரத தி, சாவகச்ேசாி நகர மற் ம் சாவகச்ேசாி
வடக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள்  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :  07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : சாவகச்ேசாி  நகரம்       ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கல்வயல் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,

சாவகச்ேசாி வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல 

J 300 - சாவகச்ேசாி  நகர  கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக  : ைகயிரத தி, சங்கத்தாைன மற் ம்
ேகாயில்கு யி ப்  கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ேமற்கு எல்ைலகள், களப்  

ெதற்ேக : களப்  மற் ம் சாவகச்ேசாி பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக  : ணாவில் கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு

எல்ைல 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :  08       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ணாவில் கிழக்கு  - மத்திய      ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கல்வயல் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல J 306 - ணாவில் கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
J 307 - ணாவில் மத்திய கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக  : சாவகச்ேசாி நகர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல 

ெதற்ேக : ெநல் வயல், மணல் பத்தி, ைகயிரத தி மற் ம்
சாவகச்ேசாி பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக  : ணாவில்ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :  09       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ணாவில் ேமற்கு       ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : தாளயம்பதி தி, சாவகச்ேசாி பிரேதச சைப எல்ைல,

கல்வயல் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
J 308 - ணாவில் ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
கிழக்ேக  : ணாவில் மத்திய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு

எல்ைல 
ெதற்ேக : ைகயிரத தி, சாவகச்ேசாி பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக  : சாவகச்ேசாி பிரேதச சைப எல்ைல
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :  10       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேகாயில் கு யி ப்  - கடல்      ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
இப் பிாி  வியியல் ாீதியாக தனிைமப்ப த்தப்பட்ட எட் பகுதிகள் ,
நிலம் ஆகியன ெதாடர் ைடய ஒ  பிாிவிைன உள்ளடக்கி ள்ள  .அப் 
பிாிவின்   எல்ைலகள் 

J 301 - ேகாயில்கு யி ப்  (கடற் பகுதி)  
கிராம அ வலர் பிாிவின்  ஒ  பகுதி 
(தீ கள் உட்பட) 

 வடக்ேக : சாவகச்ேசாி நகர கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல, கச்சாய் - சாவகச்ேசாி தி 

கிழக்ேக  : சாவகச்ேசாி  பிரேதச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக : சாவகச்ேசாி  பிரேதச சைப எல்ைல, யாழ்ப்பாண களப்
ேமற்ேக  : ைகயிரத தி, சாவகச்ேசாி  நகர கிராம அ வலர்

பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :  11       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேகாயில் கு யி ப்  – ஏ (தைரப்பகுதி)   ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : சங்கத்தாைன கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்

கிழக்கு எல்ைலகள், மீசாைல கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

J 301 - ேகாயில்கு யி ப்  (நிலப்பகுதி)  
கிராம அ வலர் பிாிவின்  ஒ பகுதி 

கிழக்ேக  : சாவகச்ேசாி  பிரேதச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக : கச்சாய் - சாவகச்ேசாி தி 
ேமற்ேக  : ைகயிரத தி, சாவகச்ேசாி நகர கிராம அ வலர்

பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
9-108/145 

  

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3  இ பிாிவின்  கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
   

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

சனாதிபதி ெசயலகம். 
ெகா ம்  – 01, 
2015,ஓகத்  12. 
 

                                       அட்டவைண 
 

இல. 10  - யாழ்ப்பாண மாவட்டம் 
இல. 05-காைரநகர் பிரேதச சைப  
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக 06 
    எண்ணிக்ைக -06      எண்ணிக்ைக -  00  
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்   : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்        : காைர  ேமற்கு          ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கடல் J 40 - காைரநகர்ேமற்கு கிராம 

அ வலர்பிாி  
J 41 - காைரநகர்வடேமற்கு கிராம 

அ வலர்பிாி  

கிழக்ேக : காைரநகர் வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், காைரநகர் மத்திய கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு, ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு   
எல்ைலகள், காைரநகர் வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல, காைரநகர் கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல     

ெதற்ேக : காைரநகர் கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், காைரநகர்ெதன்ேமற்கு  
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, கடல்

ேமற்ேக : கடல்  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் :காைர  வடக்கு       ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக :01 

 எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : காைரநகர்வடேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  

எல்ைல மற் ம் கடல் 
J 4 6 - காைரநகர்வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
J 48 - காைரநகர்மத்திய கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக  : காைரநகர் வடகிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்    

ெதற்ேக : காைரநகர் கிழக்கு மற் ம் காைரநகர் ேமற்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு  எல்ைலகள்    

ேமற்ேக  : காைரநகர் வடேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  
எல்ைல     

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :03      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் :வலந்தைல      ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : காைரநகர் வடக்கு  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  

எல்ைல மற் ம் கடல் 
J 47 -காைரநகர்வடகிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
 கிழக்ேக  : கடல் 

ெதற்ேக : கடல் மற் ம் காைரநகர் கிழக்கு கிராம அ வலர்
பிாிவின் வடக்கு  எல்ைல     

ேமற்ேக  : காைரநகர் வடக்கு  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்    

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் :கள மி        ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக :01 

 எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : காைரநகர் ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  

எல்ைல, காைரநகர் வடக்கு மற் ம் காைரநகர் வட 
கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு  
எல்ைலகள், கடல் 

J 42- காைரநகர்கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  

J 43- காைரநகர்ெதன்கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  கிழக்ேக  : கடல்,காைரநகர் ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 

வடக்கு  எல்ைல     
ெதற்ேக : காைரநகர் ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு  

எல்ைல     
ேமற்ேக  : காைரநகர்ெதன்ேமற்கு மற் ம் காைரநகர் ேமற்கு  

கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்    
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் :காைர ெதன் கிழக்கு      ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கடல் மற் ம் காைரநகர் ேமற்கு கிராம அ வலர்

பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல     
J 45 -காைரநகர்ெதன்ேமற்கு        கிராம 

அ வலர் பிாி  (தீ க ம் 
உள்ளடங்கும்) கிழக்ேக  : காைரநகர் கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  

எல்ைல, காைரநகர் ெதன்கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், காைரநகர் 
ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு   எல்ைல     

ெதற்ேக : காைரநகர் ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  
எல்ைல மற் ம் கடல் 

ேமற்ேக  : கடல் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் :காைர  ெதற்கு          ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : காைரநகர் ெதன்கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  

ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், காைரநகர் கிழக்கு  
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, கடல் 

J44- காைரநகர்ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக  : கடல் 
ெதற்ேக : கடல் 
ேமற்ேக  : காைரநகர் ெதன்ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்

ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு      எல்ைலகள்    
9-108/146 
 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3  இ பிாிவின்  கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
    

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

சனாதிபதி ெசயலகம். 
ெகா ம்  – 01, 
2015,ஓகத்  12. 
 

                                       அட்டவைண 
இல. 10 - யாழ்ப்பாண மாவட்டம் 
இல. 06 - ஊர்காவற் ைற பிரேதச சைப 
 

 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக - 08 
    எண்ணிக்ைக - 08       எண்ணிக்ைக - 00 
 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : எ ைவதீ       ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக:  01  

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கடல் J 39 - எ ைவதீ  கிராம அ வலர் 

பிாி  கிழக்ேக  : கடல் 
ெதற்ேக : கடல் 
ேமற்ேக  : கடல் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்   :02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :ஊர்காவற் ைற       ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கடல் J 49 - ஊர்காவற் ைற கிராம அ வலர் 

பிாி  
J 50 - ப த்தியைடப்  கிராம அ வலர் 

பிாி  
J 51 - கரம்பன் கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக  : கடல் மற் ம் கரம்பன் கிழக்கு கிராம அ வலர்
 பிாிவின் ேமற்கு  எல்ைல 

ெதற்ேக : கரம்பன்  ெதன்கிழக்கு மற் ம் கரம்பன் ேமற்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு  எல்ைலகள்  

ேமற்ேக  : கடல் 
 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :03      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :நாரந்தைன வட ேமற்கு        ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக :01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கடல் J 56  -  நாரந்தைன வடேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக  : கடல், நாரந்தைன கிராம அ வலர்  பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : நாரந்தைன வடக்கு கிராம அ வலர்  பிாிவின் ேமற்கு  
எல்ைல, நாரந்தைன கிராம அ வலர்  பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக  : கரம்பன் கிழக்கு கிராம அ வலர்  பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல மற் ம் கடல் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் :நாரந்தைன    ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக:01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : நாரந்தைன வடேமற்கு கிராம அ வலர்  பிாிவின் 

ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், கடல் 
J 55 - நாரந்தைன வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
J 57 - நாரந்தைன கிராம அ வலர் 

பிாி  
கிழக்ேக  : கடல் மற் ம் ேவலைண பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக : ேவலைண பிரேதச சைப எல்ைல, நாரந்தைன ெதற்கு  

கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
ேமற்ேக  : நாரந்தைன ெதற்கு மற் ம் கரம்பன் கிழக்கு கிராம

அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :நாரந்தைன  ெதற்கு     ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக:01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கரம்பன் ெதன்கிழக்கு மற் ம் கரம்பன் கிழக்கு கிராம

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு  எல்ைலகள்
J 58 - நாரந்தைன ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக  : நாரந்தைன கிராம அ வலர்  பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு  எல்ைலகள், ேவலைண பிரேதச சைப எல்ைல  

ெதற்ேக : ளியங்கூடல் கிராம அ வலர்  பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக  : கரம்பன் ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :கரம்பன்       ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக:01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கடல், கரம்பன் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், ஊர்காவற் ைற கிராம 
அ வலர்  பிாிவின் ெதற்கு  எல்ைல, கடல் 

J 52 - கரம்பன் கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  

J 53 - கரம்பன் ெதன்கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

J 54 - கரம்பன் ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக  : நாரந்தைன வடேமற்கு மற் ம் நாரந்தைன கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு  எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : நாரந்தைன ெதற்கு   கிராம அ வலர்  பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், ளியங்கூடல் கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, சு வில் கிராம 
அ வலர்  பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, கடல் 

ேமற்ேக  : கடல் 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் :அனைலதீ       ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக:01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கடல் J 37 - அனைலதீ  வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
J 38 - அனைலதீ  ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  (ப த்திதீ , 
ளியந்தீ  தீ கள் உட்பட) 

கிழக்ேக  : கடல் 
ெதற்ேக : கடல் 
ேமற்ேக  : கடல் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ளியங்கூடல்    ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக:01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கரம்பன் ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், நாரந்தைன ெதற்கு கிராம 
அ வலர்  பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

J 59 - சு வில் கிராம அ வலர் பிாி  
J 60 - ளியங்கூடல் கிராம அ வலர் 

பிாி  (நாரயன்பிட்  தீ கள் உட்பட)  
கிழக்ேக  : ேவலைண பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக : ேவலைண பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் கடல்
ேமற்ேக  : கடல் 

9-108/147 
 
 

_____________________________________ 
 

 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3  இ பிாிவின்  கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
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குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி சைபயின் 
ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
   

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

சனாதிபதி ெசயலகம். 
ெகா ம்  – 01, 
2015,ஓகத்  12. 
 

                                       அட்டவைண 
இல.  10 - யாழ்ப்பாண மாவட்டம் 
இல.  07 - ெந ந்தீ  பிரேதச சைப  
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக - 08 
    எண்ணிக்ைக - 08        எண்ணிக்ைக -  00 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 01       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :ெந ந்தீ  01      ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : கடல் J 01 - ெந ந்தீ  ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  கிழக்ேக : ங்காைல ெவட் க்களி தி, கடல், ெந ந்தீ  மத்திய  

ேமற்கு  கிராம அ வலர்  பிாிவின் ேமற்கு   எல்ைல     
ெதற்ேக : ெந ந்தீ  ெதற்கு கிராம அ வலர்  பிாிவின் வடக்கு

மற் ம் ேமற்கு   எல்ைலகள் 
ேமற்ேக : கடல்  
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :ெந ந்தீ  02     ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக:  01  

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கடல் J 03 - ெந ந்தீ  மத்திய ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ஒ  பகுதி கிழக்ேக : கடல், மணற்கிண  ெபா ஸ் நிைலய தி 
ெதற்ேக : மாவி ெபாிய ைற தி மற் ம் ெந ந்தீ ெதற்கு   

கிராம அ வலர்  பிாிவின் வடக்கு எல்ைல     
ேமற்ேக : ங்காைல ெவட் க்களி தி, ெந ந்தீ  ேமற்கு   

கிராம அ வலர்  பிாிவின் கிழக்கு  எல்ைல     
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :03      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் :ெந ந்தீ  03      ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : மாவி  ெபாிய ைற தி, ெந ந்தீ  மத்திய ேமற்கு   
கிராம அ வலர்  பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல     

J 02 - ெந ந்தீ  ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  (கச்சத்தீ  உட்பட) 

 கிழக்ேக : ெவட் க்களி குளம் அைணக்கட் தல் ெவல்ைலக்
கடல் நீர் த ப்  அைண வைர, ெந ந்தீ  மத்தி ேமற்கு 
கிராம அ வலர்  பிாிவின் ேமற்கு   எல்ைல     

ெதற்ேக : கடல் 
ேமற்ேக : னித ேலாரன் யர் க்கைட தி, கடல், ெந ந்தீ  

ேமற்கு   கிராம அ வலர்  பிாிவின் கிழக்கு  எல்ைல     
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : ெந ந்தீ  04     ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக:01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : மாவி  ெபாிய ைற தி J03 - ெந ந்தீ   மத்திய ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ஒ  பிாி  

 
 

கிழக்ேக : னித ெதாைமயார் பின் தி 
ெதற்ேக : கடல் 
ேமற்ேக : ெவட் க்களி குளம் அைணக்கட் தல் ெவல்ைலக்

கடல் நீர் த ப்  அைண வைர, ெந ந்தீ  ெதற்கு 
கிராம அ வலர்  பிாிவின் கிழக்கு  எல்ைல     

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :ெந ந்தீ  05     ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக:  01   

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : கடல் J 03 - ெந ந்தீ  மத்தி  ேமற்கு  கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ஒ  பகுதி 

 
 
 

கிழக்ேக : ெவல்ைல தி, ெந ந்தீ  மத்திய கிராம அ வலர் 
 பிாிவின் ேமற்கு   எல்ைல     

ெதற்ேக : ெந ந்தீ  மத்தி  கிராம அ வலர்  பிாிவின் ேமற்கு
மற் ம் ெதற்கு   எல்ைலகள், கடல் 

ேமற்ேக : னித ெதாம்ைமயார் பின் தி, மணற் கிண ெபா ஸ்
நிைலய தி 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :ெந ந்தீ  06    ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக:  01  

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : கடல் J 04 - ெந ந்தீ  மத்தி கிராம 
அ வலர் பிாி  

 
 
 
 

கிழக்ேக : ஐயர் ஓைட தி, தாமளாப் குளம் தல் ஈன்ச பரைவ
கால்வாய் வைர, ெந ந்தீ  மத்திய கிழக்கு கிராம 
அ வலர்  பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல     

ெதற்ேக : கடல் 
ேமற்ேக : அைணக்கட்  தி, ெந ந்தீ  மத்திய ேமற்கு கிராம 

அ வலர்  பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 
 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :ெந ந்தீ  07    ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக:  01  

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : கடல் J 05 - ெந ந்தீ   மத்தி  கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

 
 
 

கிழக்ேக : பிடாாி அம்மன் தி, ஒற்ைறப்பைன தி,
சண்ணாங்குளம் ெப க்கா  தி, குடக்கண்ணா தி 

தல் கடல், ெந ந்தீ  கிழக்கு கிராம அ வலர் 
 பிாிவின் ேமற்கு   எல்ைல     

ெதற்ேக : கடல் 
ேமற்ேக : ஐயர் ஓைட தி, தாமளாப் குளம், ஈன்ச பறைவ

கால்வாய் வைர, ெந ந்தீ  மத்திய  கிராம அ வலர் 
 பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல     

 

 
 
 
 



                I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21  809A 
gFjp  I : njhFjp (I) - ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; FbauR tu;j;jkhdg; gj;;jpupif - mjp tpNr\khdJ - 2015.08.21 

 
 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெந ந்தீ 08    ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : கடல் J 06 - ெந ந்தீ  கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
 
 
 
 

கிழக்ேக : கடல் 
ெதற்ேக : கடல் 
ேமற்ேக : பிடாாி அம்மன் தி, ஒற்ைறப்பைன தி, 

சண்ணாங்குளம் தி, குடக்கண்ணா தி, கடல்வைர, 
ெந ந்தீ  மத்திய கிழக்கு கிராம அ வலர்  பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல     

 

9-108/148 
 

_______________________________ 
 
 
 

 
உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 

 
3  இ  பிாிவின்  கீழான கட்டைள  

 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
   

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

சனாதிபதி ெசயலகம். 
ெகா ம்  – 01, 
2015,ஓகத்  12. 
 
 
 
 
 
 

                                       அட்டவைண 
இல. 10 - யாழ்ப்பாண மாவட்டம் 
இல. 08 - ேவலைண பிரேதச சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக  - 12 
   எண்ணிக்ைக - 12    எண்ணிக்ைக - 00 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :  01       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : சரவைண    ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : ைகத  பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் கடல்  J 12 - ேவலைண வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

J 20 - சரவைண கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

J 21 - சரவைண ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி    

 

கிழக்ேக  : ேவலைண வடகிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  
 ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : ேவலைண வடகிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  
 ேமற்கு எல்ைல, ேவலைண  மத்திய கிழக்கு, ேவலைண 
ெதற்கு மற் ம் ேவலைண  மத்திய ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்

ேமற்ேக  : ேவலைண மத்திய ேமற்கு மற் ம் ேவலைண ேமற்கு
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் ,கடல்
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : மண்கும்பான்      ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : கடல்   J 11 - மண்கும்பான் கிராம அ வலர் 
பிாி    

J 13 - ேவலைண வடகிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

 

கிழக்ேக  : கடல், அல்ைலப்பிட்  கிராம அ வலர் பிாிவின்  
ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : கடல்,  ேவலைண ெதன்கிழக்கு மற் ம் ேவலைண
மத்திய கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு   
எல்ைலகள்  

ேமற்ேக  : ேவலைண வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல 

 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  03      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : அல்ைலப்பிட்       ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : கடல் ,மண்ைடதீ  ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  
 ேமற்கு எல்ைல 

J 10 - அல்ைலப்பிட்  கிராம அ வலர் 
பிாி  

  
கிழக்ேக  : மண்ைடதீ  ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு

மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 
ெதற்ேக : மண்ைடதீ  ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு

மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், கடல்
ேமற்ேக  : கடல், மண்கும்பான் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு

எல்ைல 
 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  04                    வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : மண்ைடதீ       ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : கடல் J 07 - மண்ைடதீ  கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

J 08 - மண்ைடதீ  ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

J 09 - மண்ைடதீ  ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி    

கிழக்ேக  : கடல் 
ெதற்ேக : கடல் 
ேமற்ேக  : அல்ைலப்பிட்  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு, 

கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், கடல் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  05     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ேவலைண கிழக்கு     ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : ேவலைண வடக்கு மற் ம் ேவலைண வடகிழக்கு  
கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்குஎல்ைலகள் 

J 14 - ேவலைண கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

J  15 - ேவலைண ெதன்கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

J  16 - ேவலைண  மத்திய கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக  : கடல் 
ெதற்ேக : கடல் 
ேமற்ேக  : கடல், ேவலைண ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  

கிழக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  06       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ேவலைண ெதற்கு      ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : ேவலைண வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு
எல்ைல 

J 17 - ேவலைண ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக  : ேவலைண மத்திய கிழக்கு மற் ம் ேவலைண கிழக்கு
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : கடல் 
ேமற்ேக  : ேவலைண மத்திய ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  

 கிழக்கு எல்ைல 
 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ேவலைண ேமற்கு      ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : ஊர்காவற் ைற பிரேதச சைப எல்ைல ,சரவைண
கிழக்கு மற் ம் ேவலைண வடக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

J 18 - ேவலைண  மத்திய ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

J 19 - ேவலைண ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி    

 

கிழக்ேக  : ேவலைண ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
 எல்ைல 

ெதற்ேக : கடல் 
ேமற்ேக  : கடல் 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : நாகதீபம் வடக்கு       ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : கடல் J 34 - நாகதீபம் வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

J 35 - நாகதீபம் மத்திய கிராம அ வலர் 
பிாி   

கிழக்ேக  : கடல் 
ெதற்ேக : நாகதீபம் ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு   

 எல்ைல 
ேமற்ேக  : கடல் 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ங்கு தீ  ேமற்கு      ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : கடல் J 27 - ங்கு தீ  வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

J  29 - ங்கு தீ  ெதன்ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

J 30 - ங்கு தீ  மத்திய ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

J 32 - ங்கு தீ  வடேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

J 33 - ங்கு தீ  ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி    

கிழக்ேக  : ங்கு தீ  வடகிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  
 ேமற்கு எல்ைல, ங்கு தீ  மத்திய வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு ,ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள், ங்கு தீ  மத்திய கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்குஎல்ைல 

ெதற்ேக : கடல் 
ேமற்ேக  : கடல் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ங்கு தீ  கிழக்கு      ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : கடல் J 22 - ங்கு தீ  வடகிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

J 23 - ங்கு தீ  கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   
J 24 - ங்கு தீ  ெதன்ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி    

கிழக்ேக  : கடல் 
ெதற்ேக : ங்கு தீ  ெதன்கிழக்கு மற் ம் ங்கு தீ ெதற்கு

கிராம அ வலர் பிாி களின்  கிழக்கு மற் ம் வடக்கு   
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக  : ங்கு தீ  மத்திய வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  
 கிழக்கு எல்ைல, ங்கு தீ  ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின்   கிழக்கு மற் ம் வடக்கு   எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  11      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ங்கு தீ  ெதற்கு      ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : ங்கு தீ  ேமற்கு மற் ம் ங்கு தீ வடகிழக்கு  
கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

J 25 - ங்கு தீ  ெதன்கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

J 26 - ங்கு தீ  ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

J 28 - ங்கு தீ   மத்திய வடக்கு   
கிராம அ வலர் பிாி  

J 31 - ங்கு தீ  மத்திய கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக  : ங்கு தீ  கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு
எல்ைல, ங்கு தீ  ெதன்ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : கடல் 
ேமற்ேக  : ங்கு தீ  மத்திய ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  

கிழக்கு மற் ம் வடக்கு   எல்ைலகள், ங்கு தீ  
வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  12      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : நாகதீபம் ெதற்கு                   ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : நாகதீபம் மத்திய கிராம அ வலர் பிாிவின்   ெதற்கு
எல்ைல, கடல் 

J 36 - நாகதீபம் ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக  : கடல் 
ெதற்ேக : கடல் 
ேமற்ேக  : கடல் 
 
09-108/149 
 

_______________________________ 
 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3  இ பிாிவின்  கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
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குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
   

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

 
சனாதிபதி ெசயலகம். 
ெகா ம்  – 01, 
2015,ஓகத்  12. 
 

 

   அட்டவைண 

 
இல. 10 - யாழ்ப்பாண மாவட்டம் 
இல. 09 - வ காமம்  ேமற்கு    பிரேதச சைப 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக - 15 
  எண்ணிக்ைக - 15   எண்ணிக்ைக - 00 
 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  01                       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : சுளி ரம்  ேமற்கு மற் ம் மத்திய      ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கடல் J 172 - சுளி ரம் ேமற்கு கிராம   

அ வலர் பிாி  
J 173 - சுளி ரம் மத்திய கிராம   

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக  : சுளி ரம் கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்    

ெதற்ேக : ெதால் ரம் ேமற்கு மற் ம் ெபான்னாைல கிராம   
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்    

ேமற்ேக  : யாழ்ப்பாண களப்  மற் ம் கடல்
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : சுளி ரம்  கிழக்கு       ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக :01 

 எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கடல் மற் ம் வ காமம் ெதன்ேமற்கு பிரேதச சைப

எல்ைல       
J 174 - சுளி ரம் கிழக்கு கிராம   

அ வலர் பிாி  
கிழக்ேக  : வ காமம் ெதன்ேமற்கு பிரேதச சைப எல்ைல, 

பனிப் லம் மற் ம் பன்னாகம் கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்    

ெதற்ேக : ெதால் ரம் கிழக்கு மற் ம் ெதால் ரம் ேமற்கு கிராம   
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்    

ேமற்ேக  : சுளி ரம் மத்திய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் ,சுளி ரம் ேமற்கு கிராம  
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, கடல் 

 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 03       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : பன்னாகம் - பனிப் லம்     ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : வ காமம் ெதன்ேமற்கு பிரேதச சைப எல்ைல      J 175 - பன்னாகம் கிராம அ வலர் 

பிாி  
J 176 - பனிப் லம் கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக  : வ காமம் ெதன்ேமற்கு பிரேதச சைப எல்ைல      
ெதற்ேக : சித்தங்ேகணி மற் ம் ெதால் ரம் கிழக்கு கிராம   

அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்   
ேமற்ேக  : சுளி ரம் கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு

எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 04       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ெபான்னாைல     ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக:  01  

 எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : சுளி ரம் ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல 
J 170 - ெபான்னாைல கிராம   

அ வலர் பிாி  (தீெவான் ம் உட் 
பட) கிழக்ேக  : ெதால் ரம் ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு   

எல்ைல, ளாய் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு   
எல்ைல 

ெதற்ேக : ளாய் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்
ேமற்கு எல்ைலகள், கடல் 

ேமற்ேக  : யாழ்ப்பாண களப் , கடல் 
 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :  05                    வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெதால் ரம்       ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : சுளி ரம் மத்திய, சுளி ரம் கிழக்கு மற் ம் பன்னாகம்

கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்   
J 168 - ெதால் ரம் கிழக்கு கிராம   

அ வலர் பிாி  
J 169 - ெதால் ரம் ேமற்கு கிராம   

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக  : சித்தங்ேகணி மற் ம் வட் க்ேகாட்ைட வடக்கு   
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்   

ெதற்ேக : வட் க்ேகாட்ைட ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல, ளாய் கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல

ேமற்ேக  : ளாய், ெபான்னாைல மற் ம் சுளி ரம் ேமற்கு   
கிராம   அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு  எல்ைலகள்   

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :  06                    வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : வட் க்ேகாட்ைட  கிழக்கு  - சித்தங்ேகணி   ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : பன்னாகம் கிராம  அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 

வ காமம் ெதன்ேமற்கு பிரேதச சைப எல்ைல      
J 157 - வட் க்ேகாட்ைட கிழக்கு  

கிராம   அ வலர் பிாி  
J 177 - சித்தங்ேகணி கிராம அ வலர் 

பிாி  
கிழக்ேக  : சங்காைன ேமற்கு மற் ம் சங்காைன ெதற்கு கிராம   

அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்   
ெதற்ேக : சங்கரத்ைத மற் ம் வட் க்ேகாட்ைட ெதன்ேமற்கு   

கிராம   அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்   
ேமற்ேக  : வட் க்ேகாட்ைட ெதற்கு மற் ம் வட் க்ேகாட்ைட

ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு  
எல்ைலகள், வட் க்ேகாட்ைட வடக்கு கிராம  
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு, கிழக்கு மற் ம் வடக்கு   
எல்ைலகள், ெதால் ரம் கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :  07       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : சங்காைன  ேமற்கு, மத்திய    ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : வ காமம் ெதன்ேமற்கு பிரேதச சைப எல்ைல      J 179 - சங்காைன ேமற்கு கிராம   

அ வலர் பிாி  
J 181 - சங்காைன மத்திய கிராம   

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக  : வ காமம் ெதன்ேமற்கு பிரேதச சைப எல்ைல      
ெதற்ேக : சங்காைன கிழக்கு மற் ம் சங்காைன ெதற்கு கிராம   

அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்   
ேமற்ேக  : வட் க்ேகாட்ைட கிழக்கு  மற் ம் சித்தங்ேகணி கிராம   

அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு  எல்ைலகள்   

 



                I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21  815A 
gFjp  I : njhFjp (I) - ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; FbauR tu;j;jkhdg; gj;;jpupif - mjp tpNr\khdJ - 2015.08.21 

 
 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  08       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ளாய்         ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : 

 

ெபான்னாைல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், ெதால் ரம் ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்    

J  171  - ளாய்  கிராம   அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக  : ெதால் ரம் கிழக்கு மற் ம் வட் க்ேகாட்ைட ேமற்கு   
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், 
வட் க்ேகாட்ைட ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு    எல்ைலகள்    

ெதற்ேக : அரா  ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு   
எல்ைல, யாழ்ப்பாண களப்  

ேமற்ேக  : யாழ்ப்பாணகளப் , ெபான்னாைல கிராம  அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :  09       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : வட் க்ேகாட்ைட  வடக்கு, ேமற்கு       ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : ெதால் ரம் கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், சித்தங்ேகணி கிராம  
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

J 158 - வட் க்ேகாட்ைட வடக்கு கிராம   
அ வலர் பிாி  

J 167 - வட் க்ேகாட்ைட ேமற்கு கிராம   
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக  : வட் க்ேகாட்ைட கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு   எல்ைல 

ெதற்ேக : வட் க்ேகாட்ைட ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்
வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக  : ளாய் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல

 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 10                       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : சங்காைன  கிழக்கு, ெதற்கு    ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : சங்காைன ேமற்கு மற் ம் சங்காைன மத்திய கிராம   
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்    

J  178 - சங்காைன கிழக்கு கிராம   
அ வலர் பிாி  

J  180 - சங்காைன ெதற்கு கிராம
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக  : வ காமம் ெதன்ேமற்கு பிரேதச சைப எல்ைல      

ெதற்ேக : வ காமம் ெதன்ேமற்கு பிரேதச சைப எல்ைல, 
சங்கரத்ைத கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக  : வட் க்ேகாட்ைட கிழக்கு மற் ம் சித்தங்ேகணி கிராம   
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு  எல்ைலகள்    
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்      : 11       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்   : சங்கரத்ைத      ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக :01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : வட் க்ேகாட்ைட கிழக்கு, சங்காைனெதற்கு மற் ம்
சங்காைன கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள்    

J  159 - சங்கரத்ைத கிராம அ வலர்
பிாி  

கிழக்ேக  : வ காமம் ெதன்ேமற்கு பிரேதச சைப எல்ைல      

ெதற்ேக : வ காமம் ெதன்ேமற்கு பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்
அரா  வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு   
எல்ைல 

ேமற்ேக  : அரா  வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு   
எல்ைல, வட் க்ேகாட்ைட ெதன்ேமற்கு கிராம  
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்        :12       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்   : வட் க்ேகாட்ைட ெதற்கு,  ெதன்ேமற்கு         ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக :01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : வட் க்ேகாட்ைட ேமற்கு மற் ம் வட் க்ேகாட்ைட
கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள்    

J  165 - வட் க்ேகாட்ைட ெதற்கு  கிராம   
அ வலர் பிாி  

J  166 - வட் க்ேகாட்ைட ெதன்ேமற்கு
கிராம   அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக  : சங்கரத்ைத கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு   எல்ைல, 
அரா  வடக்கு கிராம  அ வலர் பிாிவின் வடக்கு   
எல்ைல 

ெதற்ேக : அரா மத்திய மற் ம் அரா  ேமற்கு கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்    

ேமற்ேக  : ளாய் கிராம  அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  எல்ைல   

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்      :13       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : அரா  மத்திய,  ேமற்கு        ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக :01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : ளாய் மற் ம் வட் க்ேகாட்ைட ெதற்கு கிராம   
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், 
வட் க்ேகாட்ைட ெதன்ேமற்கு கிராம  அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்    

J  160 - அரா  ேமற்கு கிராம   
அ வலர் பிாி  

J  161 - அரா  மத்திய கிராம   
அ வலர் பிாி  

 
கிழக்ேக  : அரா  வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு   

எல்ைல 

ெதற்ேக : அரா  ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு   
எல்ைல 

ேமற்ேக  : யாழ்ப்பாண களப்  

 
 



                I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21  817A 
gFjp  I : njhFjp (I) - ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; FbauR tu;j;jkhdg; gj;;jpupif - mjp tpNr\khdJ - 2015.08.21 

 
 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்      : 14                       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : அரா  ெதற்கு      ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக :01 

 எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : அரா  மத்திய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

மற் ம் கிழக்கு  எல்ைலகள்    
J  162 - அரா  ெதற்கு கிராம அ வலர்
பிாி  

கிழக்ேக  : அரா  வடக்கு மற் ம் அரா கிழக்கு கிராம   
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்   

ெதற்ேக : களப்  
ேமற்ேக  : களப்    

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்   : 15       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : அரா   கிழக்கு, வடக்கு     ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : வட் க்ேகாட்ைட ெதன்ேமற்கு கிராம  அ வலர்

பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், சங்கரத்ைத 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள்    

J  163 - அரா  கிழக்கு கிராம   
அ வலர் பிாி  
J  164 - அரா  வடக்கு கிராம   அ வலர்
பிாி  கிழக்ேக  : வ காமம் ெதன்ேமற்கு பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்

யாழ்ப்பாணகளப்  
ெதற்ேக : யாழ்ப்பாணகளப்  
ேமற்ேக  : அரா ெதற்கு மற் ம் அரா மத்திய கிராம அ வலர்

பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்    
9-108/150 
 

----------------------------------------------------------------------------- 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3  இ பிாிவின்  கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின்  ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
   
   

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

 
சனாதிபதி ெசயலகம். 
ெகா ம்  – 01, 
2015,ஓகத்  12. 
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அட்டவைண 

 
 

இல. 10 - யாழ்ப்பாண மாவட்டம் 
இல. 10 - வ காமம் வடக்கு பிரேதச சைப 

 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக - 21 
  எண்ணிக்ைக - 21     எண்ணிக்ைக - 00 
 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01                  வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : இளவாைல வடேமற்கு                      ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: கடல்  J  222 - இளவாைல  வடேமற்கு  கிராம
அ வலர் பிாி  கிழக்ேக: நகுேலஸ்வரம் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு

எல்ைல 
ெதற்ேக: இளவாைல வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு

எல்ைல மற் ம் வ காமம் ெதன்ேமற்கு  பிரேதச சைப 
எல்ைல 

ேமற்ேக: வ காமம் ெதன்ேமற்கு பிரேதச சைப எல்ைல

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02                  வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : கீாிமைல                 ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: இளவாைல வடேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்
ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், கடல் 

J 221 - இளவாைல வடக்கு கிராம
அ வலர் பிாி  
J  226 - நகுேலஸ்வரம் கிராம அ வலர்
பிாி  

கிழக்ேக: காங்ேகசந் ைற ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்
ேமற்கு எல்ைல, ெகால்லன்கலட்  கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், 
வித்தக ரம் மற் ம் பன்னாைல கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  ேமற்கு எல்ைலகள்   

ெதற்ேக: பன்னாைல  கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு மற் ம்
ெதற்கு எல்ைலகள், வ காமம் ெதன்ேமற்கு பிரேதச 
சைப எல்ைல 

ேமற்ேக: வ காமம் ெதன்ேமற்கு  பிரேதச சைப எல்ைல
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : காங்ேகசந் ைற                   ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: கடல்  J  233 - காங்ேகசந் ைற ேமற்கு கிராம
அ வலர் பிாி   
J  234 - காங்ேகசந் ைற  மத்திய கிராம
அ வலர் பிாி  
J  235 - காங்ேகசந் ைற ெதற்கு கிராம
அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக: ைதயிட்   வடக்கு மற் ம் ைதயிட் ெதற்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின்  ேமற்கு எல்ைலகள்   

ெதற்ேக: பைள மங்காமம் வடக்கு, மாவிட்ட ரம்‚ மாவிட்ட ரம்
ெதற்கு மற் ம் ெகால்லன்கலட்  கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக: நகுேலஸ்வரம் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : ைதயிட்                    ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: கடல்   J  247 - ைதயிட்   கிழக்கு கிராம
அ வலர் பிாி  
J 249 - ைதயிட்  வடக்கு கிராம
அ வலர் பிாி  
J 250 - ைதயிட்  ெதற்கு கிராம
அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக: பலா  வடேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல,  மயி ட் ைற ெதற்கு  கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,  மயி ட் ைற வடக்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு 
எல்ைலகள், மயி ட்  வடக்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக: மயி ட்  வடக்கு  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல, வ த்தைலவிளான் மற் ம் பைள மங்காமம்  
ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு  
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக: பைள மங்காமம் வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்
கிழக்கு எல்ைல,  காங்ேகசந் ைற ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், 
காங்ேகசந் ைற மத்திய  கிராம அ வலர் பிாிவின்  
கிழக்கு  எல்ைல 

 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : மயி ட்                            ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: ைதயிட்   வடக்கு  கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு
எல்ைல 

J 246 - மயி ட்  வடக்கு கிராம
அ வலர் பிாி  
J  248 - மயி ட் ைற ெதற்கு கிராம
அ வலர் பிாி  
J  251 - மயி ட் ைற வடக்கு கிராம
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக: பலா   வடேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல, பலா   ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு  மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக: ெதன்மயிைல மற் ம் வ த்தைலவிளான் கிராம
அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு  எல்ைலகள் 

ேமற்ேக: வ த்தைலவிளான் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல‚ பைள மங்காமம் ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, ைதயிட்  ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு எல்ைல, ைதயிட்  கிழக்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு  
எல்ைலகள் 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : பலா   ேமற்கு                       ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: கடல்  J 255 - பலா  வடேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

J  256 - பலா  ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக: பலா  வடக்கு,  பலா    கிழக்கு மற் ம் பலா ெதற்கு
கிராம அ வலர் பிாி களின்  ேமற்கு  எல்ைலகள்  

ெதற்ேக: வசாவிளான் ேமற்கு  கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு  
எல்ைல 

ேமற்ேக: மயி ட்   வடக்கு, மயி ட் ைற  ெதற்கு மற் ம்
ைதயிட்   வடக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின்  
கிழக்கு  எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : பலா   வடக்கு                              ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: கடல்   J 254 - பலா  வடக்கு கிராம  
அ வலர் பிாி  கிழக்ேக: வ காமம் கிழக்கு பிரேதச சைப எல்ைல

ெதற்ேக: பலா  கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு  
எல்ைல 

ேமற்ேக: பலா  வடேமற்கு  கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு  
எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : பலா  ெதன்கிழக்கு                            ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: பலா   வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு  
எல்ைல 

J 252 - பலா  ெதற்கு கிராம  அ வலர் 
பிாி  

J 253 - பலா  கிழக்கு கிராம  அ வலர் 
பிாி   

 

கிழக்ேக: வ காமம்  கிழக்கு பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக: வசாவிளான்  கிழக்கு மற் ம் வசாவிளான் ேமற்கு

கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்    
ேமற்ேக: பலா  ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  

எல்ைலகள்    
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : மாைவ மங்காமம்                         ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: காங்ேகசந் ைற ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  
ெதற்கு  எல்ைல, காங்ேகசந் ைற ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு  எல்ைலகள்   

J  231 - மாவிட்ட ரம் கிராம அ வலர் 
பிாி  

J  232 - மாவிட்ட ரம் ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

J  236 - பைள  மங்காமம் வடக்கு 
கிராம அ வலர் பிாி  

J  237 - பைள மங்காமம் ெதற்கு 
கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக: ைதயிட்  ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு
எல்ைல,  வ த்தைலவிளான் கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு  எல்ைலகள்     

ெதற்ேக: ெதல் ப்பைள மற் ம் தந்ைதெசல்வா ரம் கிராம
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு  எல்ைலகள்    

ேமற்ேக: வித்தக ரம் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
ெகால்லன்கலட்  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு  எல்ைலகள்    

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : ெகால்லன்கலட்     ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: நகுேலஸ்வரம் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  
எல்ைல, காங்ேகசந் ைற ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு  எல்ைல     

J 225 - ெகால்லன்கலட்  கிராம  
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக: மாவிட்ட ரம் ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு  
எல்ைல    

ெதற்ேக: வித்தக ரம் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம்
வடக்கு  எல்ைலகள் 

ேமற்ேக: வித்தக ரம் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
நகுேலஸ்வரம் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  
எல்ைல    
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : ெதல் ப்பைள ெதன்ேமற்கு                   ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: நகுேலஸ்வரம் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு
எல்ைல, ெகால்லன்கலட்  கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல   

J 223 - வித்தக ரம் கிராம அ வலர் 
பிாி  

J  224 - பன்னாைல கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக: ெகால்லன்கலட்  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
மற் ம் ெதற்கு  எல்ைலகள், மாவிட்ட ரம் ெதற்கு 
மற் ம் தந்ைத ெசல்வா ரம் கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  ேமற்கு  எல்ைலகள்    

ெதற்ேக: ர்க்கா ரம், அளெவட்   மத்திய மற் ம் அளெவட்
வடக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக: இளவாைல  வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல, நகுேலஸ்வரம் கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல    

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 12     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : கும்பிளலாவைள      ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: இளவாைல வடக்கு மற் ம் பன்னாைல கிராம
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்    

J 215 - அளெவட்  வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
J 216 - அளெவட்  மத்திய கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக: ர்க்கா ரம், கேணஸ்வரம் மற் ம் அளெவட் கிழக்கு   
கிராம அ வலர் பிாி களின்   ேமற்கு  எல்ைலகள்    

ெதற்ேக: அளெவட்  ெதற்கு மற் ம் அளெவட்   ேமற்கு  கிராம
அ வலர் பிாி களின்   வடக்கு எல்ைலகள்    

ேமற்ேக: வ காமம் ெதன்ேமற்கு  பிரேதச சைப எல்ைல
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 13     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : ெதல் ப்பைள ேமற்கு       ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: மாவிட்ட ரம் ெதற்கு மற் ம் மாவிட்ட ரம் கிராம
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், பைள 
மற் ம் மங்காமம் ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு  எல்ைலகள்  

J 229 - ர்க்கா ரம் கிராம அ வலர் 
பிாி  
J 230 - தந்ைத ெசல்வா ரம் கிராம 
அ வலர் பிாி  
 கிழக்ேக: பைள  மங்காமம் ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்

ெதற்கு எல்ைல, ெதல் ப்பைள மற் ம் ெதல் ப்பைள 
கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு  
எல்ைலகள்       

ெதற்ேக: மல்லாகம் வடக்கு ேமற்கு  கிராம அ வலர் பிாிவின்  
வடக்கு எல்ைல       

ேமற்ேக: கேணஸ்வரம் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம்
வடக்கு எல்ைலகள், அளெவட்  மத்திய‚ பன்னாைல 
மற் ம் வித்தக ரம் கிராம அ வலர் பிாி களின்   
கிழக்கு எல்ைலகள்    
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 14     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : வ த்தைலவிளான்     ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: பைள  மங்காமம் ெதற்கு  கிராம அ வலர் பிாிவின்
கிழக்கு எல்ைல, ைதயிட்  ெதற்கு  கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு  எல்ைல, மயி ட்  வடக்கு  கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  எல்ைல     

J 240 - ெதன்மயிைல கிராம  அ வலர்
பிாி  
J 241 - வ த்தைலவிளான் கிராம
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக: மயி ட்  வடக்கு  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  
எல்ைல, கு ம்பசிட்  கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்   
வடக்கு  எல்ைல 

ெதற்ேக: கு ம்பசிட்  கிழக்கு, கு ம்பசிட் மற் ம் கட் வன்
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்     

ேமற்ேக: ெதல் ப்பைள கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு  
எல்ைல, பைள  மங்காமம் ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின்   கிழக்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 15     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : வசாவிளான்        ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: பலா  ேமற்கு மற் ம் பலா  ெதற்கு கிராம அ வலர்
பிாி களின்   ெதற்கு  எல்ைலகள்       

J 244 - வசாவிளான் கிழக்கு கிராம
அ வலர் பிாி  
J 245 - வசாவிளான் ேமற்கு கிராம
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக: வ காமம் கிழக்கு  பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக: வ காமம் கிழக்கு மற் ம் வ காமம் ெதற்கு  பிரேதச

 சைப எல்ைலகள் 
ேமற்ேக: கு ம்பசிட்  கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு

எல்ைல            
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 16     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : கு ம்பசிட்  - கட் வன்     ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: வ த்தைலவிளான் மற் ம் ெதன்மயிைல கிராம
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்      

J 238 - கட் வன் கிராம அ வலர் பிாி
J 239 - கட் வன் ேமற்கு கிராம
அ வலர் பிாி  
J 242 - கு ம்பசிட்  கிராம அ வலர்
பிாி  
J 243 - கு ம்பசிட்  கிழக்கு கிராம
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக: வசாவிளான் ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல            

ெதற்ேக: வ காமம் ெதற்கு பிரேதச  சைப  எல்ைல
ேமற்ேக: ெதல் ப்பைள   கிழக்கு மற் ம் ெதல் ப்பைள கிராம

அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 17     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : ெதல் ப்பைள      ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: பைள மங்காமம் ெதற்கு மற் ம் வ த்தைலவிளான்   
கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு  எல்ைலகள் 

J 227 - ெதல் ப்பைள கிழக்கு கிராம
அ வலர் பிாி  
J 228 - ெதல் ப்பைள கிராம அ வலர்
பிாி  
 

கிழக்ேக: கட் வன் கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல, 
கட் வன்  ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்             

ெதற்ேக: வ காமம் ெதற்கு பிரேதச  சைப எல்ைல, மல்லாகம்  
மத்திய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல  

ேமற்ேக: ர்க்கா ரம் மற் ம் தந்ைதெசல்வா ரம் கிராம
அ வலர் பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள்            

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 18     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : அளெவட்    கிழக்கு                  ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: ர்க்கா ரம் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  எல்ைல    J 217 - அளெவட்  கிழக்கு கிராம
அ வலர் பிாி  
J 218 - கேணஸ்வரம் கிராம  அ வலர்
பிாி  

கிழக்ேக: ர்க்கா ரம் மற் ம் மல்லாகம் வடக்கு கிராம அ வலர்
பிாி களின்  ேமற்கு எல்ைலகள்            

ெதற்ேக: மல்லாகம்   ெதற்கு மற் ம் அளெவட் ெதற்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு  எல்ைலகள்            

ேமற்ேக: அளெவட்  மத்திய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல            

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 19     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : அளெவட்   ெதன்ேமற்கு                  ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: வ காமம் ெதன்ேமற்கு பிரேதச  சைப எல்ைல, 
அளெவட்  வடக்கு,  அளெவட்  மத்திய மற் ம் 
அளெவட்  கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின்  
ெதற்கு   எல்ைலகள்            

J 219 - அளெவட்  ெதற்கு கிராம
அ வலர் பிாி  
J 220 - அளெவட்  ேமற்கு  கிராம
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக: மல்லாகம் ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு
எல்ைல            

ெதற்ேக: வ காமம்   ெதற்கு மற் ம் வ காமம் ெதன்ேமற்கு
பிரேதச  சைப எல்ைலகள்  

ேமற்ேக: வ காமம் ெதன்ேமற்கு பிரேதச சைப எல்ைல
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 20     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : மல்லாகம்                   ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: ர்க்கா ரம் மற் ம் ெதல் ப்பைள கிழக்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின்  ெதற்கு   எல்ைலகள்            

J 213 - மல்லாகம் மத்திய கிராம  
அ வலர் பிாி  
J 214 - மல்லாகம் வடக்கு கிராம
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக: வ காமம்  ெதற்கு பிரேதச  சைப எல்ைல
ெதற்ேக: வ காமம் ெதற்கு பிரேதச  சைப எல்ைல, மல்லாகம் 

ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள்            

ேமற்ேக: அளெவட்  கிழக்கு மற் ம் கேணஸ்வரம் கிராம
அ வலர் பிாி களின்  ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு   
எல்ைலகள்             
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 21     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : மல்லாகம் ெதற்கு                  ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: அளெவட்    கிழக்கு மற் ம் மல்லாகம் வடக்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், மல்லாகம் 
மத்திய கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல            

J 212 - மல்லாகம் ெதற்கு கிராம
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக: மல்லாகம் மத்திய கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்    

ெதற்ேக: வ காமம் ெதற்கு  பிரேதச  சைப எல்ைல
ேமற்ேக: அளெவட்  ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு

எல்ைல            
 
9-108/151 
 
 

__________________________________ 
 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3  இ பிாிவின்  கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 
   

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

 
 
சனாதிபதி ெசயலகம். 
ெகா ம்  – 01, 
2015,ஓகத்  12. 
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  அட்டவைண 
 

இல. 10 - யாழ்ப்பாண மாவட்டம் 
இல. 11 - வ காமம் ெதன் ேமற்கு பிரேதச சைப 
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பலஉ ப்பினர் வட்டாரங்களின் உ ப்பினர்  எண்ணிக்ைக - 17 
  எண்ணிக்ைக - 17   எண்ணிக்ைக - 00 
 
பிாிவின் இலக்கம் :  01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 
பிாிவின் ெபயர் : மாதகல் கிழக்கு         ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக:  01 

  
எல்ைலகள் 

உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: கடல் J 150 - மாதகல் கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  கிழக்ேக: மாாிசன்கூடல் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  

எல்ைல  
ெதற்ேக: மாதகல் ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு  

எல்ைல  
ேமற்ேக: மாதகல் ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு  

எல்ைல  
 
பிாிவின் இலக்கம் :  02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 
பிாிவின் ெபயர் : இளவாைல       ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக:  01 

  
எல்ைலகள் 

உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: கடல் J 154 - மாாிசன்கூடல் கிராம அ வலர் 
பிாி  

J 155 - இளவாைல கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக: வ காமம் வடக்கு பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்
ள்ளாைன கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  

ெதற்ேக: ெபாியவிளான் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு  
எல்ைல  

ேமற்ேக: மாதகல் ெதற்கு மற் ம் மாதகல் கிழக்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
பிாிவின் இலக்கம் :  03      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 
பிாிவின் ெபயர் : ெபாியவிளான்     ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக:  01 

  
எல்ைலகள் 

உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: மாாிசன்கூடல் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  
எல்ைல, இளவாைல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், வ காமம் வடக்கு   
பிரேதச சைப எல்ைல  

J 153 - ெபாியவிளான் கிராம அ வலர் 
பிாி  

J 156 - ள்ளாைன கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக: வ காமம் வடக்கு பிரேதச சைப எல்ைல  
ெதற்ேக: வ காமம் வடக்கு பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்

சண் ப்பாய் வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  
வடக்கு    எல்ைல  

ேமற்ேக: பண்டத்தாிப் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், மாதகல் ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல  
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பிாிவின் இலக்கம் :  04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 
பிாிவின் ெபயர் : மாதகல் ெதன்ேமற்கு      ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக:  01 

  
எல்ைலகள் 

உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: கடல், மாதகல் கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  
ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு  எல்ைலகள் 

J 151 - மாதகல் ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  

J 152 - மாதகல் ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக: மாாிசன்கூடல் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம்
ெதற்கு எல்ைலகள், ெபாியவிளான் கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  

ெதற்ேக: பண்டத்தாிப் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், சில்லாைல ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, சில்லாைல வடக்கு  
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு, வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக: வ காமம் ேமற்கு பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் கடல்
 
 
பிாிவின் இலக்கம் :  05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 
பிாிவின் ெபயர் : சில்லாைல     ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக:  01 

  
எல்ைலகள் 

உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: மாதகல் ேமற்கு மற் ம் மாதகல் ெதற்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு  எல்ைலகள் 

J 148 - சில்லாைல வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

J 149 - சில்லாைல ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக: மாதகல் ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  
எல்ைல மற் ம் பண்டத்தாிப்  கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  ேமற்கு   எல்ைல 

ெதற்ேக: வட யைடப் கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு  
எல்ைல மற் ம் வ காமம் ேமற்கு பிரேதச சைப 
எல்ைல  

ேமற்ேக: வ காமம் ேமற்கு பிரேதச சைப எல்ைல
 
பிாிவின் இலக்கம் :  06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 
பிாிவின் ெபயர் : பண்டத்தாிப்      ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக:  01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: மாதகல் ெதற்கு  கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு  
எல்ைல, ெபாியவிளான் கிராம அ வலர் பிாிவின்  
ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

J 146 - பண்டத்தாிப்  கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக: ெபாியவிளான் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், சண் ப்பாய் வடக்கு  
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, வ காமம் 
ேமற்கு பிரேதச சைப எல்ைல  

ெதற்ேக: கிரான்பற்  மற் ம் வட யைடப் கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக: சில்லாைல ெதற்கு மற் ம் சில்லாைல வடக்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், மாதகல் 
ெதற்கு  கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு  எல்ைல  
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பிாிவின் இலக்கம் :  07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 
பிாிவின் ெபயர் : வட யைடப்  கிரான்பற்    ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக:  01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: சில்லாைல ெதற்கு மற் ம் பண்டத்தாிப் கிராம
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், 
சண் ப்பாய் வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  
ேமற்கு   எல்ைல  

J 145 - வட யைடப்  கிராம அ வலர் 
பிாி  

J 147 - கிரான்பற்  கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக: வ காமம் ேமற்கு   பிரேதச சைப எல்ைல  
ெதற்ேக: வ காமம் ேமற்கு   பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக: வ காமம் ேமற்கு   பிரேதச சைப எல்ைல
 

பிாிவின் இலக்கம் :  08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 
பிாிவின் ெபயர் : மாகியப்பிட்  சண் ப்பாய்   ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக:  01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: ெபாியவிளான் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  
எல்ைல, வ காமம் வடக்கு பிரேதச சைப எல்ைல  

J 141 - சண் ப்பாய் வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

J 144 - மாகியப்பிட்  கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக: வ காமம் வடக்கு மற் ம் வ காமம் ெதற்கு பிரேதச  
சைப எல்ைலகள் 

ெதற்ேக: சண் ப்பாய் மத்தி மற் ம் சண் ப்பாய் ேமற்கு  
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக: வ காமம் ேமற்கு பிரேதச சைப எல்ைல, பிரான்பற்
மற் ம் பண்டத்தாிப்  கிராம அ வலர் பிாி களின் 
கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
பிாிவின் இலக்கம் :  09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 
பிாிவின் ெபயர் : சண் ப்பாய் ெதன்ேமற்கு     ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக:  01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: சண் ப்பாய் வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  
ெதற்கு  எல்ைல  

J 142 - சண் ப்பாய் மத்திய கிராம 
அ வலர் பிாி  

J 143 - சண் ப்பாய் ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக: வ காமம் ெதற்கு பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக: மானிப்பாய் ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு  

எல்ைல  
ேமற்ேக: வ காமம் ேமற்கு பிரேதச சைப எல்ைல
 
பிாிவின் இலக்கம் : 10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 
பிாிவின் ெபயர் : மானிப்பாய் வடேமற்கு      ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக:  01 

  
எல்ைலகள் 

உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: சண் ப்பாய் ேமற்கு மற் ம் சண் ப்பாய் மத்தி  
கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

J 137 - மானிப்பாய் வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

J 140 - மானிப்பாய் ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக: வ காமம் ெதற்கு  பிரேதச சைப எல்ைல  
ெதற்ேக: மானிப்பாய் கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு

மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், மானிப்பாய் ெதற்கு, நவா  
வடக்கு மற் ம் நவா  ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு  எல்ைலகள் 

ேமற்ேக: வ காமம் ேமற்கு பிரேதச சைப எல்ைல
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பிாிவின் இலக்கம் : 11      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 
பிாிவின் ெபயர் : நவா  வடக்கு        ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக:  01 

  
எல்ைலகள் 

உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: மானிப்பாய் ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு
எல்ைல  

J 134 - நவா  வடக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக: மானிப்பாய் ெதற்கு  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  
எல்ைல  

ெதற்ேக: நவா  கிழக்கு மற் ம் நவா  ெதற்கு கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக: நவா  ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு   
எல்ைல, வ காமம் ேமற்கு பிரேதச சைப எல்ைல  

 

 
பிாிவின் இலக்கம் : 12      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 
பிாிவின் ெபயர் : மானிப்பாய் ெதன்கிழக்கு     ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக:  01 

  
எல்ைலகள் 

உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: மானிப்பாய் ேமற்கு மற் ம் மானிப்பாய் வடக்கு   
கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்

J 138 - மானிப்பாய் கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

J 139 - மானிப்பாய் ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக: வ காமம் ெதற்கு  பிரேதச சைப எல்ைல, சு மைல
வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள், சு மைல ெதற்கு மற் ம் 
உயரப் லம் கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு   
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக: ஆைனக்ேகாட்ைட மற் ம் நவா கிழக்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்

ேமற்ேக: நவா  வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு   
எல்ைல  

 

 

பிாிவின் இலக்கம் : 13      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 
பிாிவின் ெபயர் : சு மைல     ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக:  01 

  
எல்ைலகள் 

உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: மானிப்பாய் கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  
எல்ைல, வ காமம் ெதற்கு பிரேதச  சைப எல்ைல  

J 129 - சு மைல வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

J 130 - சு மைல ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக: வ காமம் ெதற்கு பிரேதச சைப எல்ைல  
ெதற்ேக: சாவல்கட்  மற் ம் உயரப் லம் கிராம அ வலர்

பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக: மானிப்பாய் ெதற்கு  கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு   

எல்ைல, மானிப்பாய் கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு  எல்ைல  
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பிாிவின் இலக்கம் : 14      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 
பிாிவின் ெபயர் : நவா  ெதன்கிழக்கு      ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக:  01 

  
எல்ைலகள் 

உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: மானிப்பாய் ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு  
எல்ைல, நவா  வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  
ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், மானிப்பாய் ெதற்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல  

J 135 - நவா  கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  
J 136 - நவா  ெதற்கு  கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக: ஆைனக்ேகாட்ைட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு   
எல்ைல  

ெதற்ேக: களப்  
ேமற்ேக: களப்  மற் ம் வ காமம் ேமற்கு பிரேதச சைப எல்ைல
 

பிாிவின் இலக்கம் : 15      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 
பிாிவின் ெபயர் : சாவல்கா      ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக:  01 

  
எல்ைலகள் 

உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: சு மைல ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  
எல்ைல  

J 131 - சாவல்கா  கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக: வ காமம் ெதற்கு பிரேதச சைப எல்ைல  
ெதற்ேக: உயரப் லம் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம்

வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக: உயரப் லம் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு   

எல்ைல  
 

பிாிவின் இலக்கம் : 16      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 
பிாிவின் ெபயர் : உயரப் லம்     ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக:  01 

  
எல்ைலகள் 

உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: சு மைல ெதற்கு  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  
எல்ைல, சாவல்கட்  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

J 132 - உயரப் லம் கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக: வ காமம் ெதற்கு மற் ம் நல் ர் பிரேதச சைப
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக: நல் ர் பிரேதச சைப எல்ைல  
ேமற்ேக: ஆைனக்ேகாட்ைட மற் ம் மானிப்பாய் ெதற்கு கிராம

அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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பிாிவின் இலக்கம் : 17      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 
பிாிவின் ெபயர் : ஆைனக்ேகாட்ைட    ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக:  01 

  
எல்ைலகள் 

உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: மானிப்பாய் ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  
எல்ைல  

J 133 - ஆைனக்ேகாட்ைட கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக: உயரப் லம் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
நல் ர் பிரேதச சைப எல்ைல, யாழ்ப்பாண மாநகர 
சைப எல்ைல  

ெதற்ேக: களப்  
ேமற்ேக: நவா  கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு

மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 
9-108/152 
 

------------------------------------------------------------------- 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3  இ பிாிவின்  கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
   

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

சனாதிபதி ெசயலகம். 
ெகா ம்  – 01, 
2015,ஓகத்  12. 
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அட்டவைண 

 
இல. 10 - யாழ்ப்பாண மாவட்டம் 
இல. 12 - வ காமம் ெதற்கு பிரேதச சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக - 18 
  எண்ணிக்ைக - 18     எண்ணிக்ைக - 00 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : ஏழாைல வடகிழக்கு     ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: கட் வன் தி மற் ம் வ காமம் வடக்கு பிரேதச  சைப
எல்ைலகள் 

J 204 - ஏழாைல கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ஒ  பகுதி 
J 205 - ஏழாைல வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக: ெகாட்டார் மைன தி, காசிவாசி ெசந்தினாைதயர் தி, 
குப்பிளான் வடக்கு கிராம அ வலர்  பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல, குப்பிளான் ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்

ெதற்ேக: ேகால்லங்ெவட்  தி, ஜு யட் ைவரவர் ேகாயில்
தி, ஏழாைல மத்திய மற் ம் ஏழாைல ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்
ேமற்ேக: உசாத்கிேயாைட ைமயவா  தி, வ காமம் வடக்கு 

பிரேதச  சைப எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்   : 02     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஏழாைல ேமற்கு      ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: வ காமம் வடக்கு பிரேதச  சைப எல்ைல, கட் வன்
தி, உசாத்கிேயாைட ைமயவா  தி, ஏழாைல 

வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

J 201 - ஏழாைல ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
J 202  - ஏழாைல  ெதன்ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ஒ  பகுதி 
 

கிழக்ேக: ஏழாைல மத்திய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல, ஏழாைல ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல, மல்லாகம் ன்னாைலக்கட் வன்  தி, 
மல்லாகம் ளியங்கிணத்த  தி

ெதற்ேக: சுன்னாகம் நகரம் கிழக்கு மற் ம் சுன்னாகம் நகரம்
வடக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள், கந்ைதயா தி  

ேமற்ேக: வ காமம் வடக்கு பிரேதச  சைப எல்ைல
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 03     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஏழாைல மத்திய      ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: ெகாள்ளன்கடைவ தி, ளிய  ைவரவர் ேகாயில் தி, 
ஏழாைல வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல (ராமத்சீமா ைவரவர் ேகாயில் தி, 
மயிலங்கா  சூராவத்ைத தி) 

J 203 - ஏழாைல ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ஒ  பகுதி 
J 204 - ஏழாைல கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ஒ  பகுதி 
J 206 - ஏழாைல மத்திய கிராம 
அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக: குப்பிளான் ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல, மாப்பனார் தி 

ெதற்ேக: மாப்பனார் தி   
ேமற்ேக: ஏழாைல ெதன்ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 

எல்ைல, ஏழாைல ேமற்கு  கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல, வி சிட்  சூராவத்ைத தி  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்   : 04     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : குப்பிளான்      ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: வ காமம் வடக்கு  பிரேதச  சைப எல்ைல J 210 - குப்பிளான் ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

J 211 - குப்பிளான் வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

 

கிழக்ேக: பலா  தி, ெசல்லப்பா மணியாகரன் தி, ைவரவர் 
ேகாயில் தி, ராஜராேஜஷ்வாி தி, ைதலங்கடைவ 

தி, ன்னாைலக்கட் வன் வடக்கு மற் ம் 
ன்னாைலக்கட் வன் ெதற்கு கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்
ெதற்ேக: ன்னாைலக்கட் வன் ளியங்கிணத்த  தி, த் ர் 

தி, ன்னாைலக்கட் வன் ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, ஏழாைல ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ேமற்ேக: ஏழாைல கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல, ஏழாைல வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல, ளிய  ைவரவர் ேகாயில் தி 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 05     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : ன்னாைலக்கட் வன்      ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: கு ம்பசிட்  தி, விவசாய தி, வ காமம் வடக்கு 
பிரேதச சைப எல்ைல 

J 207 - ன்னாைலக்கட் வன் ெதற்கு 
கிராம அ வலர் பிாி   

J 208 - ன்னாைலக்கட் வன் வடக்கு 
கிராம அ வலர் பிாி  

J 209 - ஈவிைன கிராம அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக: மஸ்கன் தி, வ காமம் வடக்கு மற் ம் வ காமம் 
கிழக்கு பிரேதச  சைப எல்ைலகள்

ெதற்ேக: சுன்னாகம் த் ர் தி, மத்தாேலாைட தி, விலங்கன் 
ைமயவா  தி, வ காமம் கிழக்கு பிரேதச  சைப 
எல்ைல 

ேமற்ேக: ஏழாைல ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல, குப்பிளான் ெதற்கு மற் ம் குப்பிளான் வடக்கு 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு 
எல்ைலகள், பலா  தி, ெசல்லப்பா மணியாகரன் தி, 
ைவரவர் ேகாயில் தி, ராஜராேஜஷ்வாி தி, 
ைதலங்கடைவ தி, வ காமம் வடக்கு  பிரேதச  சைப 
எல்ைல 

 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 06     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : ஏழாைல ெதற்கு      ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: மல்லாகம் ளியங்கிணத்த  தி, ஏழாைல கிழக்கு
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, குப்பிளான் 
ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

J 203 - ஏழாைல ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ஒ  பகுதி  

கிழக்ேக: குப்பிளான் ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல, ன்னாைலக்கட் வன் ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக: சுன்னாகம் த் ர் தி, வ காமம் கிழக்கு பிரேதச
 சைப எல்ைல, சுன்னாகம் நகரம் ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக: மாப்பனார் தி 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 07     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : சுன்னாகம் கிழக்கு     ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: மல்லாகம் (ெதல் ப்பைள), ஏழாைல ேமற்கு, 
சட்டத்தரணி ெசல்லத் ைர தி, ெவள்ைள வாய்க்கால் 

தி, தி ஞானசம்பந்தர் தி,  ஏழாைல ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

J 195 - சுன்னாகம் நகரம் வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

J 197 - சுன்னாகம் நகரம் கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

J 202 - ஏழாைல  ெதன்ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ஒ  பகுதி 

கிழக்ேக: மயிலணி தி  
ெதற்ேக: குமாரசுவாமி லவர் தி, சுன்னாகம் நகரம் ெதற்கு 

கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
ேமற்ேக: காங்ேகசந் ைற தி, சுன்னாகம் நகரம் மத்திய கிராம

அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, வ காமம் வடக்கு 
பிரேதச  சைப எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 08     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : சுன்னாகம் ேமற்கு     ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: ெதல் ப்பைள, ேச நாதன் இல்ல தி, வ காமம் 
வடக்கு  பிரேதச  சைப எல்ைல 

J 198 - சுன்னாகம் நகரம் மத்திய கிராம 
அ வலர் பிாி  

J 199 - சுன்னாகம் நகரம் ேமற்கு கிராம 
அ வலர்  பிாி  

 
 

கிழக்ேக: ேக.ேக.எஸ் தி, சுன்னாகம் நகரம் வடக்கு, சுன்னாகம் 
நகரம் கிழக்கு மற் ம் சுன்னாகம் நகரம் ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக: பிரேதச  ெசயலக தி, சுன்னாகம் நகரம் ெதற்கு கிராம
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, உ வில் வடக்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு 
எல்ைலகள்  

ேமற்ேக: ஆ கம் தி, கந்தேராைட கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல 

 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 09     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : கந்தேராைட      ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக: இக்கிராைன தி, வ காமம் ெதன்ேமற்கு மற் ம் 

வ காமம் வடக்கு பிரேதச  சைப எல்ைலகள்
J 186 - உ வில் வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ஒ  பகுதி 
J 200 - கந்தேராைட கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக: சுன்னாகம் நகரம் ேமற்கு மற் ம் சுன்னாகம் நகரம்
மத்திய கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள், ஆ கம் தி, கனங்கர் வள  

தி, கண்ைணயா உபாத்தியார் தி
ெதற்ேக: உ வில் மத்திய வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்

வடக்கு எல்ைல, சங்குேவ  கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், கர்பக்குைன தி, 
தம்பைன தி

ேமற்ேக: சங்குேவ  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,  
வ காமம் ெதன்ேமற்கு பிரேதச  சைப எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 10     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : சங்குேவ       ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: கந்தேராைட கர்பக்குைன தி, தம்பைள தி, 
வ காமம் ெதன்ேமற்கு பிரேதச  சைப எல்ைல, 
கந்தேராைட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள் 

J 187 - சங்குேவ  கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக: கண்ைணயா வாத்தியார் தி, ஏ.பீ.சீ உ வில் தி, 
 பைறயன்காட்  தி  

ெதற்ேக: ேலங்காமம் தி, ைகத  மானிப்பாய் தி, வண்ணான் 
கடைவ தி, ெமேமாாியல் தி, ெசக்கைல தி, 
வ காமம் ெதன்ேமற்கு பிரேதச  சைப எல்ைல

ேமற்ேக: வ காமம்  ெதன்ேமற்கு பிரேதச  சைப எல்ைல
 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 11     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : உ வில் வடக்கு     ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக: அம்பலவானர் தி மற் ம் உ வில் பிரேதச ெசயலக

தி 
J 185 - உ வில் மத்திய வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
J 186 - உ வில் வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ஒ பகுதி 
 

கிழக்ேக: காங்ேகசந் ைற தி  
ெதற்ேக: ைகத  மானிப்பாய் தி  
ேமற்ேக: ஏ.பீ.சி தி, ெவட் கட்ைட தி, கந்ைதயா தி, 

சங்குேவ  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 12     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : சுன்னாகம் ெதற்கு   ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: சுன்னாகம் நகரம் கிழக்கு மற் ம் ஏழாைல ெதற்கு
கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், 
சுன்னாகம் கிழக்கு குமாரசாமி லவர்  தி

J 196 - சுன்னாகம் நகரம் ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக: ேகாப்பாய் சரஸ்வதி தி, வ காமம் கிழக்கு பிரேதச 
 சைப எல்ைல

ெதற்ேக: சபாபதிப்பிள்ைள தி - வடக்கு எல்ைலகள் இ வில் 
வடக்கு கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக: காங்ேகசன் ைற  தி  
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 13     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : இ வில் கிழக்கு   ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: சபாபதிப்பிள்ைள தி, வில்லாைன தி, எந்தான 
ைவரவர் ேகாயில் தி,  சுன்னாகம் நகரம் ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

J 189 - இ வில் கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
J 190 - இ வில் வடகிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   கிழக்ேக: அங்கலபாய் விவசாய காணி, வினாத்திய  தி, 

வ காமம் கிழக்கு பிரேதச  சைப எல்ைல 
ெதற்ேக: மஞ்சத்த  தி, குமார ங்கம் தி, சின்னதம்பி லவர் 

தி,  காைரகால் தி, க ணாகரபிள்ைளயார் தி, 
நல் ர்  பிரேதச சைப எல்ைலகள் 

ேமற்ேக: காங்ேகசந் ைற தி  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 14     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : உ வில் ெதற்கு      ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: சங்குேவ  மற் ம் உ வில் மத்திய வடக்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், உ வில் 
மானிப்பாய் தி  

J 182 - உ வில் ெதன்ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
J 184 - உ வில் மத்திய கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ஒ  பகுதி கிழக்ேக: ஞானப்பிரகாசர் தி  

ெதற்ேக: இ வில் மானிப்பாய் தி, உ வில் ெதற்கு கிழக்கு
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, வ காமம் 
ெதன்ேமற்கு பிரேதச  சைப எல்ைல 

ேமற்ேக: சண் ப்பாய் தன்ைன தி, வ காமம் ெதன்ேமற்கு 
பிரேதச  சைப எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 15     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : உ வில் ெதன்கிழக்கு     ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: ைகத  மானிப்பாய் தி - உ வில் மத்திய வடக்கு
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

J 183 - உ வில் ெதன்கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   
J 184 - உ வில் மத்திய கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ஒ  பகுதி 

கிழக்ேக: இ வில் ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், இ வில் ெதன்ேமற்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு 
எல்ைலகள், அலேவாைட தி, சிங்கத்தின் கலட்  தி  

ெதற்ேக: இ வில் மானிப்பாய் தி - தாவ  வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, வ காமம் 
ெதன்ேமற்கு பிரேதச  சைப எல்ைல 

ேமற்ேக: ஞானபிரகாசர் தி  
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 16     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : இ வில் ேமற்கு     ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: ைகத  மானிப்பாய் தி, உ வில் ெதன்கிழக்கு கிராம
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, உ வில் மத்திய 
வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல

J 188 - இ வில்  ெதன்ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   
J 191 - இ வில் ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக: காங்ேகசந் ைற தி  
ெதற்ேக: நல் ர் பிரேதச சைப எல்ைல, தாவ வடக்கு கிராம

அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, ைர தி, 
கி வங்கட்ைட தி, பால்பண்ைண தி  

ேமற்ேக: வரதராசா தி, சிங்கத்தின் கலட்  தி - உ வில் 
ெதன்கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 17     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 
வட்டாரத்தின் ெபயர் : தாவ  வடக்கு      ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: உ வில் ெதன்கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல, இ வில் ெதன்கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், ைர தி, 
கி வங்கட்ைட தி, பால்பண்ைண தி 

J 193 - தாவ  கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  
J 194 - தாவ  வடக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி   

கிழக்ேக: ைர தி,  குரஸ்ேலன்,  ேகாண்டாவில்    கிராம
எல்ைலகள், காங்ேகசந் ைற தி, நல் ர் பிரேதச 
சைப எல்ைல

ெதற்ேக: ராஜா ஆைல தி, நல் ர் பிரேதச சைப எல்ைல, 
தாவ  ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு, 
கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்

ேமற்ேக: பாடசாைல தி, அரச  தி, சு மைல கிராம
எல்ைலகள், தாவ  ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைலகள், வ காமம் ெதன்ேமற்கு பிரேதச 
 சைப எல்ைல

வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 18     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : தாவ  ெதற்கு      ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: சு மைல மானிப்பாய் தி, வ காமம் ெதன்ேமற்கு
பிரேதச சைப எல்ைல, தாவ  வடக்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

J 192 - தாவ  ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி   

கிழக்ேக: பாடசாைல தி, த  தி, ேகாயில் தி, தாவ  
கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல

ெதற்ேக: ேவம்ப  க ர்த்தி தி, தாவ ெகாக்குவில் கிராம
எல்ைலகள், நல் ர் மற் ம் வ காமம் ெதன்ேமற்கு 
பிரேதச சைப எல்ைலகள் 

ேமற்ேக: ஐங்கரன் தி, தாவ  சு மைல கிராம எல்ைலகள், 
வ காமம் ெதன்ேமற்கு பிரேதச சைப எல்ைல

 

9-108/153 

 

------------------------------------------------------------------- 
 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3  இ பிாிவின்  கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
   

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

சனாதிபதி ெசயலகம். 
ெகா ம்  – 01, 
2015,ஓகத்  12. 
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                                       அட்டவைண 

இல. 10 - யாழ்ப்பாண மாவட்டம் 
இல. 13 - வ காமம் கிழக்கு பிரேதச சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக  - 22 
  எண்ணிக்ைக - 22     எண்ணிக்ைக - 00 

 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : தம்பாைல - கதிாிப்பாய்      ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: கடல் 282 - தம்பாைல - கதிாிப்பாய் கிராம 
அ வலர் பிாி   
284 - வலளாய் கிராம அ வலர் பிாி   
283 - இைடக்கா  கிராம அ வலர் 
பிாி   

கிழக்ேக: ெதாண்டமானா  களப் , வல்ெவட் த் ைற நகர சைப
எல்ைல 

ெதற்ேக: அச்சுேவ  வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல, பத்தேமனி கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், அச்சுேவ  ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, ெநச  மத்தி 
நிைலய தி, கட்  ேவம்ப  தி 

ேமற்ேக: வ காமம் வடக்கு பிரேதச சைப எல்ைல
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : பத்தேமனி    ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: வலளாய், தம்பாைல - கதிாிப்பாய் கிராம அ வலர்
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், காட்  ேவம்ப  தி  

281 - பத்தேமனி கிராம அ வலர் பிாி
285 - அச்சுேவ  வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  கிழக்ேக: களப் , வடமராட்சி ெதன்ேமற்கு பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக: அச்சுேவ  ெதற்கு மற் ம் அச்சுேவ ேமற்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், சங்காைன 

தி, உலவிக்குளம் பிள்ைளயார் தி  
ேமற்ேக: வலளாய் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்

கிழக்கு எல்ைலகள், காலைன தி  
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : அச்சுேவ  ேமற்கு     ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: வலளாய் மற் ம் பத்தேமனி கிராம அ வலர்
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், அச்சுேவ  வடக்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, சங்காைன 

தி 

287 - அச்சுேவ  ேமற்கு கிராம
அ வலர் பிாி   
275 - நாவற்கிாி கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக: அச்சுேவ  வடக்கு மற் ம் அச்சுேவ ெதற்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், ஆவரங்கால் 
ேமற்கு மற் ம் த் ர் வடக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், 
காமாட்சி அம்மன் தி 

ெதற்ேக: த் ர் ேமற்கு மற் ம் சி ப்பிட் ேமற்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், நிலாவைர 
சுன்னாகம் தி 

ேமற்ேக: வ காமம் ெதற்கு மற் ம் வ காமம் வடக்கு பிரேதச
சைப எல்ைலகள்,  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : அச்சுேவ  ெதற்கு     ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: அச்சுேவ  வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு
எல்ைல, களப் , வடமராட்சி ெதன்ேமற்கு பிரேதச சைப 
எல்ைல, உலவிக்குளம் பிள்ைளயார் தி 

286 - அச்சுேவ  ெதற்கு கிராம
அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக: ெதாண்டமானா  களப் , வடமராட்சி ெதன்ேமற்கு
பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக: வாதரவத்ைத கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல, ஆவரங்கால்  ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், கரத  தி, 
ெநல் ேயாைட தி  

ேமற்ேக: அச்சுேவ  ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல, காமாட்சிஅம்மன் தி 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : ஆவரங்கால்  ேமற்கு     ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: அச்சுேவ  ேமற்கு மற் ம் அச்சுேவ ெதற்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

277 - ஆவரங்கால் ேமற்கு கிராம
அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக: அச்சுேவ  ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல, வாதரவத்ைத கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், ப த்தித் ைற தி 

ெதற்ேக: ஆவரங்கால் கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், த் ர் வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், 
வங்கி தி 

ேமற்ேக: நாவற்கிாி கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
அச்சுேவ  ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல, ராஜ தி 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : த் ர்  வடக்கு      ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: நாவற்கிாி கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
ஆவரங்கால்  ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், அச்சுேவ  ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, வடமராட்சி 
ெதன்ேமற்கு பிரேதச சைப எல்ைல, வங்கி தி 

274 - த் ர் வடக்கு கிராம அ வலர்
பிாி   
276 - ஆவரங்கால் கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   
280 - வாதரவத்ைத கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக: வடமராட்சி ெதன்ேமற்கு மற் ம் சாவகச்ேசாி பிரேதச
சைப எல்ைலகள், யாழ்ப்பாணம் - ப த்தித் ைற தி 

ெதற்ேக: சாவகச்ேசாி பிரேதச சைப எல்ைல, த் ர் கிழக்கு
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு 
எல்ைலகள், சுன்னாகம் தி 

ேமற்ேக: த் ர் கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல, த் ர் ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல, நாவற்கிாி கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல, ராஜ தி 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : த் ர்  கிழக்கு      ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: த் ர் ேமற்கு மற் ம் த் ர் வடக்கு கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், ஆவரங்கால் கிழக்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, வாதரவத்ைத 

தி 

278 - த் ர் கிழக்கு கிராம அ வலர்
பிாி  

கிழக்ேக: வாதரவத்ைத கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம்
ெதற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக: களப் , சாவகச்ேசாி பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக: சி ப்பிட்  கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு

எல்ைல, ப த்தித் ைற தி 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : த் ர்  ேமற்கு      ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: நாவற்கிாி மற் ம் த் ர் வடக்கு கிராம அ வலர்
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், சுன்னாகம் தி 

273 - த் ர்  ேமற்கு கிராம அ வலர்
பிாி  

கிழக்ேக: த் ர் கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல, ப த்தித் ைற தி  

ெதற்ேக: சி ப்பிட்  கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல, சி ப்பிட்  ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், ைவரவர் ேகாயில் 

தி 
ேமற்ேக: சி ப்பிட்  ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு

மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், ஏ.பீ.சீ . ன்பக்க தி 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : சி ப்பிட்  ேமற்கு     ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: வ காமம் ெதற்கு பிரேதச சைப எல்ைல, நாவற்கிாி
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, த் ர் 
ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள், ைவரவர் ேகாயில் தி 

271 - சி ப்பிட்  கிழக்கு கிராம
அ வலர் பிாி   
272 - சி ப்பிட்  ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக: களப் , த் ர் கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்
ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக: சாவகச்ேசாி பிரேதச சைப எல்ைல, நீர்ேவ வடக்கு
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு 
எல்ைலகள், பன்னாைல தி 

ேமற்ேக: நீர்ேவ  வடக்கு மற் ம் நீர்ேவ ேமற்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு 
எல்ைலகள், அச்ெச  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல, வ காமம் ெதற்கு பிரேதச சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் :  அச்ெச       ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: வ காமம் ெதற்கு பிரேதச சைப எல்ைல, த் ர்
சுன்னாகம் தி  

279 -  அச்ெச கிராம அ வலர் பிாி

கிழக்ேக: சி ப்பிட்  ேமற்கு மற் ம் நீர்ேவ ேமற்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், ஜூலன் தி 

ெதற்ேக: நீர்ேவ  ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல, ஜூலன் தி மற் ம் ஆண்டாலம் தி  

ேமற்ேக: நீர்ேவ  ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல, ஊெர  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல, வ காமம் ெதற்கு பிரேதச சைப எல்ைல, 
சைடயார் தி  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : ஊெர       ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: வ காமம் ெதற்கு பிரேதச சைப எல்ைல, ெதற்கு
ன்னாைலக்கட் வன்  தி  

267 - ஊெர கிராம அ வலர் பிாி

கிழக்ேக: வ காமம் ெதற்கு பிரேதச சைப எல்ைல, அச்ெச
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, நீர்ேவ  
ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள், பன்ைன தி 

ெதற்ேக: உ ம்பிராய் கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல, உ ம்பிராய் வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக: வ காமம் ெதற்கு பிரேதச சைப எல்ைல
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 12     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : உ ம்பிராய் வடக்கு     ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: ஊெர  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 264 - உ ம்பிராய் வடக்கு கிராம
அ வலர் பிாி  கிழக்ேக: ஊெர  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 

உ ம்பிராய் கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல, உ ம்பிராய் ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், பலா   தி 

ெதற்ேக: உ ம்பிராய் ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல, மானிப்பாய் ைவத்தியசாைல தி 

ேமற்ேக: வ காமம் ெதற்கு பிரேதச சைப எல்ைல, 
ஞானசம்பந்தர் தி  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 13     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : உ ம்பிராய் கிழக்கு     ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: ஊெர  மற் ம் நீர்ேவ  ேமற்கு கிராம அ வலர்
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், கரந்தன் நீர்ேவ  தி  

266 - உ ம்பிராய் கிழக்கு கிராம
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக: நீர்ேவ  ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல, ேகாப்பாய் வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், உ ம்பிராய் ெதற்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ெதற்ேக: உ ம்பிராய் ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல, தம்ைபசிட்  தி  

ேமற்ேக: உ ம்பிராய் வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல, பலா  தி  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 14     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : நீர்ேவ  ெதற்கு      ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: அச்ெச  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 
சி ப்பிட்  ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல, நீர்ேவ  வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல, ெகர த்த தி மற் ம் ேவவியா தி 

268 - நீர்ேவ ெதற்கு கிராம அ வலர்
பிாி   
270 - நீர்ேவ  ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக: களப் , நீர்ேவ  வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்
ேமற்கு எல்ைல, சாவகச்ேசாி பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக: சாவகச்ேசாி பிரேதச சைப எல்ைல, ேகாப்பாய் வடக்கு
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, க ணாலய 

தி, தர்மடம் 
ேமற்ேக: ேகாப்பாய் வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு

எல்ைல, உ ம்பிராய் கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், ஊெர  கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல மற் ம் ெகாம்பனி 

தி  
 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 15     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : நீர்ேவ  வடக்கு      ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: நீர்ேவ  ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல, சி ப்பிட்  ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல, சி ப்பிட்  கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, ேகாண்டாவில் இ பாைல  

தி 

269 - நீர்ேவ வடக்கு கிராம அ வலர்
பிாி  

கிழக்ேக: சி ப்பிட்  கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல, களப் , சாவகச்ேசாி பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக: சாவகச்ேசாி பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் இராச தி
ேமற்ேக: நீர்ேவ  ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு

மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், நீர்ேவ  ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 16     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : ேகாப்பாய் வடக்கு     ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: உ ம்பிராய் கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், நீர்ேவ  ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, க ணாலயா தி 

262 - ேகாப்பாய் வடக்கு கிராம
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக: நீர்ேவ  ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், களப் , சாவகச்ேசாி பிரேதச 
சைப எல்ைல 

ெதற்ேக: சாவகச்ேசாி பிரேதச சைப எல்ைல, ேகாப்பாய் மத்தி
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, ைகத  
மானிப்பாய் தி 

ேமற்ேக: ேகாப்பாய் மத்தி கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல, உ ம்பிராய் ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 17     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : உ ம்பிராய் ெதற்கு     ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: உ ம்பிராய் வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல, உ ம்பிராய் கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல, ேகாப்பாய் வடக்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, சிவன் தி 

265 - உ ம்பிராய் ெதற்கு கிராம
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக: ேகாப்பாய் வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல, ேகாப்பாய் மத்தி கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் ,ெதாகுதிபண்ைண 

தி, ெதாட் ய  தி 
ெதற்ேக: ேகாப்பாய் மத்தி கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 

எல்ைல, ேகாப்பாய் ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல, நல் ர் பிரேதச சைப எல்ைல, 
ேகாண்டாவில்  ப்ேபா  தி 

ேமற்ேக: உ ம்பிராய் ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல, யாழ்ப்பாணம் -  பலா  தி  

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 18     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : உ ம்பிராய் ேமற்கு     ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: வ காமம் ெதற்கு பிரேதச சைப எல்ைல, உ ம்பிராய்
வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 
உ ம்பிராய் வடக்கு கர்பகப்பிள்ைளயார் தி 

263 - உ ம்பிராய் ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக: உ ம்பிராய் ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல, உ ம்பிராய் ெதற்கு பலா  தி  

ெதற்ேக: உ ம்பிராய் ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல, நல் ர் பிரேதச சைப எல்ைல, ேகாண்டாவில்  

ப்ேபா தி 
ேமற்ேக: இ வில் கிழக்கு, நல் ர் மற் ம் வ காமம் ெதற்கு

பிரேதச சைப எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 19     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : ேகாப்பாய் மத்தி       ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: உ ம்பிராய் ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல, ேகாப்பாய் வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல, மானிப்பாய் தி 

261 - ேகாப்பாய் மத்தி கிராம அ வலர்
பிாி  

கிழக்ேக: ேகாப்பாய் வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், களப் , சாவகச்ேசாி பிரேதச 
சைப எல்ைல 

ெதற்ேக: சாவகச்ேசாி பிரேதச சைப எல்ைல, ேகாப்பாய் ெதற்கு
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக: ேகாப்பாய் ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல, உ ம்பிராய் ெதற்கு  கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல 

 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 20     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : ேகாப்பாய் ெதற்கு     ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: நல் ர் பிரேதச சைப எல்ைல, உ ம்பிராய் ெதற்கு
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, ேகாப்பாய் 
மத்தி கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

260 - ேகாப்பாய் ெதற்கு கிராம
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக: ேகாப்பாய் மத்தி கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
மற் ம் ெதற்கு  எல்ைலகள், ேகாப்பாய் களப் , 
சாவகச்ேசாி பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக: சாவகச்ேசாி பிரேதச சைப எல்ைல, இ பாைல கிழக்கு
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு 
எல்ைலகள், இ பாைல கிழக்கு தி 

ேமற்ேக: இ பாைல கிழக்கு வடக்கு எல்ைல, கல்வியன்கா
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு 
எல்ைலகள், நல் ர் பிரேதச சைப எல்ைல, பளனி 
ஆண்டவன் ேகாயில் தி 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 21     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : கல்வியன்கா       ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: நல் ர் பிரேதச சைப எல்ைல, ேகாப்பாய் ெதற்கு கிராம
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, இ பாைல 
ேகாண்டாவில் தி 

259 - கல்வியன்கா  கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக: ேகாப்பாய் ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல, இ பாைல கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், யாழ்ப்பாணம் - 
ப த்தித் ைற தி 

ெதற்ேக: இ பாைல ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல, நல் ர் பிரேதச சைப எல்ைல, லவனார் தி 

ேமற்ேக: நல் ர் பிரேதச சைப எல்ைல, ராஜ தி
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 22     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : இ பாைல ெதற்கு     ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: கல்வியன்கா கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல, ேகாப்பாய் ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், இ பாைல கிழக்கு 

தி 

257 - இ பாைல ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   
258 - இ பாைல கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  கிழக்ேக: சாவகச்ேசாி பிரேதச சைப எல்ைல, நாச்சிமார் ேகாயில்

தி  
ெதற்ேக: சாவகச்ேசாி மற் ம் நல் ர் பிரேதச சைப எல்ைலகள், 

ெசம்மணி தி  
ேமற்ேக: யாழ்ப்பாணம்  மாநகர சைப, நல் ர் பிரேதச சைப

எல்ைல, சிங்கராஜர் தி 
 
9-108/154 

 
______________________________ 

 
உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 

 

3  இ பிாிவின்  கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
   

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

 
 
சனாதிபதி ெசயலகம். 
ெகா ம்  – 01, 
2015,ஓகத்  12. 
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 அட்டவைண 
இல. 10 - யாழ்ப்பாண மாவட்டம் 
இல. 14 - வடமாராட்சி ெதன்ேமற்கு பிரேதச சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக  - 19 
  எண்ணிக்ைக - 19     எண்ணிக்ைக - 00 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 
வட்டாரத்தின் ெபயர் : உ ப்பிட்  வடக்கு   ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: வல்ெவட் த் ைற நகர சைப எல்ைல, ெபான் 
கந்ைதயா தி‚ ஊாிக்கா  தி

 J 353 - உ ப்பிட்  வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக: வல்ெவட் த் ைற நகர சைப எல்ைல, வல்ெவட்
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடமாராட்சி ெதன்ேமற்கு 
பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள்,  உ ப்பிட்  - வல்ெவட் த் ைற 

தி, பாரதி தி , சிறி கன் கு ேயற்ற தி   
ெதற்ேக: உ ப்பிட்  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 

வன்னிச்சியம்மன் ேகாயில் தி, விராச்சி தி   
ேமற்ேக: வல்ெவட் த் ைற நகர சைப எல்ைல, பாடசாைல தி  
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 
வட்டாரத்தின் ெபயர் : வல்ெவட்       ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: வல்ெவட் த் ைற நகர சைப எல்ைல, ப த்தித் ைற
பிரேதச சைப எல்ைல, அரச  தி, வாைல தி, 
ெதன்யம்ைப தி, ேவவில் தி  

J 355 - வல்ெவட்  கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ஒ  பகுதி 
J 356 -  வல்ெவட்  மத்திய கிராம 
அ வலர் பிாி  கிழக்ேக: சமரபாகு கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு  எல்ைல, 

இலக்கம்ந்ைதக்கா  தி, மாவ  தி, மாடந்ைத தி  
ெதற்ேக: இைமயாணன் மற் ம் இைமயாணன் ேமற்கு கிராம

அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள், நாச்சிமார் 
தி   

ேமற்ேக: உ ப்பிட்  மற் ம் உ ப்பிட் வடக்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், உ ப்பிட்  
- வல்ெவட் த் ைற  தி, பாரதி தி  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 
வட்டாரத்தின் ெபயர் : சமரபாகு      ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: ப த்தித் ைற பிரேதச சைப எல்ைல, 
வல்ெவட் த் ைற நகர சைப எல்ைல, எாிச்ேசாைல 

தி, ெபா கண்  தி, ஆலங்கட்ைட தி 

J 357 - சமரபாஹு கிராம அ வலர் 
பிாி  
J 361 - கரணவாய் வடேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  கிழக்ேக: கரணவாய் வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 

எல்ைல, சாண்டா ெபால - ெகாட்ராவத்ைத தி    
ெதற்ேக: கரணவாய் மத்திய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 

எல்ைல, இைமயாணன் கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், ெபா கண்  தி, 
உ ப்பிட்  - மா சந்தி தி, நாச்சிமார் தி 

ேமற்ேக: வல்ெவட்  மத்திய கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு  
எல்ைல, மாடந்ைத தி 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 
வட்டாரத்தின் ெபயர் : நவிண் ல்      ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: ப த்தித் ைற பிரேதச சைப எல்ைல, ஆலங்கட்ைட
தி, மகள் தி, கண் ளிய  சந்தி தி   

J 360 - கரணவாய் வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக: ெநல் ய  வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல, லாகட்  தி, மாவில் தி  

ெதற்ேக: ெநல் ய  மற் ம் கரணவாய் மத்திய கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், உ ப்பிட்  - 
மா சந்தி தி  

ேமற்ேக: கரணவாய் வடேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்
கிழக்கு எல்ைல,  ப த்தித் ைற பிரேதச சைப எல்ைல, 
சாண்டா ெபால - ெகாட்ராவத்ைத தி, கண் ளிய  

தி 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 
வட்டாரத்தின் ெபயர் : வதிாி         ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: ப த்தித் ைற பிரேதச சைப  எல்ைல, அல்வாய் கிராம
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, வர் கைர தி, 
ேதவரயாளி கிராம தி    

J 375 - ெநல் ய  வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
J 379 - அல்வாய் ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக: அல்வாய் கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு   
எல்ைல, வியாபாாி ைல தி  

ெதற்ேக: அத்தாய், ெநல் ய  மற் ம் ெநல் ய கிழக்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், உ ப்பிட்  
- மீன்சந்தி தி

ேமற்ேக: கரணவாய் வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல, லாகட்  தி, மாவில் தி  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 
வட்டாரத்தின் ெபயர் : அல்வாய்      ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: ப த்தித் ைற பிரேதச சைப  எல்ைல, க்குளங்கைர
தி, ெபான்னம்பலம் தி, மாயக்ைக வயல் வரம் , 

ேதவைலவத்ைத தி 

J 378 - அல்வாய் கிராம அ வலர் 
பிாி  
J 380 - அல்வாய் கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக: ப த்தித் ைற பிரேதச சைப  எல்ைல, மடத்த -
தம்பசிட்  தி, நாவல  தி, தில்ைலயம்பலப் 
பிள்ைளயார் தி, மணியம் பாடசாைல தி 

ெதற்ேக: அத்தாய் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
யாழ்ப்பாணம் - ப த்தித் ைற தி

ேமற்ேக: அல்வாய் ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு, 
வடக்கு எல்ைலகள், ெநல் ய  வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, ப த்தித் ைற 
பிரேதச சைப எல்ைல, வியாபாாி ைல தி, 

வர் கைர தி, ெசல்ைலயா தி, சாமனந்தைர 
பிள்ைளயார் தி 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 
வட்டாரத்தின் ெபயர் : அத்தாய்      ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: ெநல் ய  வடக்கு, அல்வாய் ெதற்கு மற் ம் அல்வாய்
கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு  
எல்ைலகள், யாழ்ப்பாணம் - ப த்தித் ைற தி, 
உ ப்பிட்  - மீன்சந்தி தி  

J 377 - ெநல் ய  கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
J 381 - அத்தாய் கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக: ப த்தித் ைற பிரேதச சைப  எல்ைல, ன்னாைல
மத்திய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள், ன்னாைல ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, க கம்பன் 
ைமயவா  தி 

ெதற்ேக: கரெவட்  மத்திய மற் ம் கரெவட் வடக்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு  எல்ைலகள், ெநல் ய  
- ெகா காமம் தி, த்ேதாட்ட தி, ேவ ண்ைட 
இ கா  தி, ஒந்திராய் வயல் வரம்  

ேமற்ேக: கரெவட்  வடக்கு மற் ம் ெநல் ய கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், ெநல் ய  - வதிாி 

தி, ெநல் ய  - ெகா காமம் தி 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 
வட்டாரத்தின் ெபயர் : ெநல் ய  நகரம்     ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: கரணவாய் வடேமற்கு மற் ம் கரணவாய் வடக்கு  
கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், 
உ ப்பிட்  - மீன்சந்தி தி  

J 362 - கரணவாய் மத்திய கிராம 
அ வலர் பிாி  
J 376 - ெநல் ய  கிராம அ வலர் 
பிாி  கிழக்ேக: ெநல் ய  கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு

எல்ைல, ெநல் ய  - வதிாி தி   
ெதற்ேக: கரெவட்  வடக்கு, கரணவாய் கிழக்கு மற் ம்

கரணவாய் கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள், யாழ்ப்பாணம் - ப த்தித் ைற தி  

ேமற்ேக: இைமயாணன் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல, குஞ்சர் கைட - ெபா கண்  தி  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 
வட்டாரத்தின் ெபயர் : இைமயாணன்      ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: வல்ெவட்  மத்திய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல,  சமரபாஹு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், நாச்சிமார் தி 

J 358 - இைமயாணன் கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக: கரணவாய் வடேமற்கு மற் ம் கரணவாய் மத்திய கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், குஞ்சர்கைட 
- ெபா கண் தி 

ெதற்ேக: கரணவாய் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
கரணவாய் ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், யாழ்ப்பாணம் - 
ப த்தித் ைற தி  

ேமற்ேக: இைமயாணன் ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  
கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், ெவள்ைள தி, 

ரகத்தி விநாயகர் தி 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 
வட்டாரத்தின் ெபயர் : இைமயாணன் ேமற்கு          ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: வல்ெவட்  மத்திய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல, இைமயாணன் கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல, நாச்சிமார் தி, ரகத்தி விநாயகர் 

தி  

J 359 - இைமயாணன் ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக: இைமயாணன் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல, ெவள்ைள தி  

ெதற்ேக: கரணவாய் ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், யாழ்ப்பாணம் - 
ப த்தித் ைற தி  

ேமற்ேக: உ ப்பிட்  ெதற்கு மற் ம் உ ப்பிட் கிராம அ
வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், ப் லம் தி, 
பண்டைக அைணக்கட்  வாய்க்கால், ேபாக்காைல 

தி, உ ப்பிட்  - வல்ெவட் த் ைற  தி 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 
வட்டாரத்தின் ெபயர் : உ ப்பிட்       ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: வல்ெவட் த் ைற நகர சைப எல்ைல, ப த்தித் ைற 
பிரேதச சைப எல்ைல, உ ப்பிட்  வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, விராச்சி தி, 
மதவ  அைணக்கட்  வாய்க்கால், ெகாம்மந்தைர தி, 
வன்னிச்சியம்மன் ேகாயில் தி

J 352 - உ ப்பிட்  கிராம அ வலர் 
பிாி  
J 354 - உ ப்பிட்  ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக: உ ப்பிட்  - வல்ெவட் த் ைற  தி, ெபாக்காைல 
தி, பண்டைக அைணக்கட்  வாய்க்கால், ப் லம் 
தி, வல்ெவட்  மத்திய மற் ம் இைமயாணன் ேமற்கு 

கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்
ெதற்ேக: கரணவாய் ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 

மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், யாழ்ப்பாணம் - 
ப த்தித் ைற தி  

ேமற்ேக: வ காமம் கிழக்கு பிரேதச சைப எல்ைல, வல்ெவட் த்
ைற நகர சைப எல்ைல, மடத்த  ஒ ங்ைக, 

கரம்ைபவாளி, இ கா  தி, களப்பின் ஒ  பகுதி 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 12     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 
வட்டாரத்தின் ெபயர் : கரணவாய்      ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: உ ப்பிட்  ெதற்கு, இைமயாணன் ேமற்கு மற் ம்
இைமயாணன் கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள், யாழ்ப்பாணம் - ப த்தித் ைற தி  

J 349 - கரணவாய் ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக: கரணவாய் மற் ம் கரணவாய் ெதற்கு கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், கலட்  தி, 
சில் ேயாைட தி, மண்டான் தி  

ெதற்ேக: கப்  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
வரசம்பிட் - கத்தாலம்பிட்  விவசாய தி

ேமற்ேக: வ காமம் கிழக்கு பிரேதச சைப எல்ைல,  உ ப்பிட்
ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு 
எல்ைலகள், யாழ்ப்பாணம் - ப த்தித் ைற தி 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 13     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 
வட்டாரத்தின் ெபயர் : ரப்பத்திராயன்      ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: இைமயாணன் மற் ம் கரணவாய் மத்திய கிராம
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், யாழ்ப் 
பாணம் - ப த்தித் ைற தி 

J 348 - கரணவாய் ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
J 350 - கரணவாய் கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக: காவில் - ள்ளி வாய்க்கால், கரணவாய் கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக: கப்  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
வல்ைல - ள்ளி தி  

ேமற்ேக: கரணவாய் ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல, கலட்  தி, சில் ேயாைட தி, மண்டான் 

தி 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 14     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 
வட்டாரத்தின் ெபயர் : உச்சில்       ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: கரணவாய் ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல, கரணவாய் ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  
ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், கரணவாய் கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைல, கரணவாய் மத்திய 
மற் ம் ெநல் ய  கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள், கரெவட்  வடக்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல, கரெவட்  ேமற்கு மற் ம் 
மத்ெதானி கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள், கரெவட்  மத்திய மற் ம் கரெவட்  
கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள், யாழ்ப்பாணம் - ப த்தித் ைற தி 

J 351 - கரணவாய் கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
J 365 - கரெவட்  ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி           
J 382 - கப்   கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக: ன்னாைல ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், சாவகச்ேசாி பிரேதச சைப  
எல்ைல, விக்ேனஸ்வரா தி,  தி, சண் ல் தி, 
மத்ெதானி தி, விக்ேனஸ்வரா தி, மண்டான் - ள்ளி 

தி, ப த்தித் ைற - சாவகச்ேசாி தி, வரணி தில்ைல 
யம்பல பிள்ைளயார் தி 

ெதற்ேக: களப் , சாவகச்ேசாி பிரேதச சைப  எல்ைல, தாவைல 
வயல் வரம்  

ேமற்ேக: வ காமம் கிழக்கு பிரேதச சைப  எல்ைல, களப் , 
வரசம்பிட்  - கத்தாலம்பிட்  விவசாய தி, வல்ைல - 
ள்ளி தி 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 15     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 
வட்டாரத்தின் ெபயர் : கரெவட்  வடக்கு , ேமற்கு    ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: ெநல் ய  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 
யாழ்ப்பாணம் - ப த்தித் ைற தி  

J 363 - கரெவட்  ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி           
J 364 - கரெவட்  வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி           
 

கிழக்ேக: ெநல் ய  கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், கரெவட்  மத்திய கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, ெநல் ய  - 
ெகா காமம் தி, ேசானப்  தி 

ெதற்ேக: கரெவட்  மத்திய மற் ம் மத்ெதானி கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், கரெவட்  ெதற்கு 
கிராம அ வலர்  பிாிவின் வடக்கு  எல்ைல, ேசானப்  

தி, சரஸ்வதி வித்தியாலய தி, பிராமணன் ேதாட்ட 
தி,  தி  

ேமற்ேக: கரணவாய் கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல, விக்ேனஸ்வரா தி 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 16     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 
வட்டாரத்தின் ெபயர் : கரெவட்       ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: கரெவட்  ேமற்கு மற் ம் கரெவட் வடக்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு 
எல்ைலகள், ெநல் ய  கிழக்கு மற் ம் ன்னாைல 
ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள், ெநல் ய  - ெகா காமம் தி  

J 366 - மத்ெதானி கிராம அ வலர் 
பிாி           
J 367 - கரெவட்  மத்திய கிராம 
அ வலர் பிாி           
 கிழக்ேக: கட்ைடேவ மற் ம் கரெவட் கிழக்கு கிராம

அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், ேகவைல 
தி  

ெதற்ேக: களப் , கப்  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக: கரணவாய் கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல, கரெவட்  ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், கரெவட்  ேமற்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, ேசானப்  

தி, சரஸ்வதி வித்தியாலய தி, பிராமணன்ேதாட்ட 
தி, மத்ெதானி தி, சண் ல் தி, விக்ேனஸ்வரா தி 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 17     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 
வட்டாரத்தின் ெபயர் : ன்னாைல      ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக: அத்தாய் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள், ப த்தித் ைற பிரேதச சைப  
எல்ைல, ஒற்ைறவழி தி, காணி கட்  

J 372 - ன்னாைல கிராம அ வலர் 
பிாி              
J 373 - ன்னாைல மத்திய கிராம 
அ வலர் பிாி           
J 374 - ன்னாைல ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி           
 

கிழக்ேக: ப த்தித் ைற பிரேதச சைப எல்ைல, கிராம 
எல்ைலகள் தி 

ெதற்ேக: ன்னாைல கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், கட்ைடேவ  மற் ம் 
கரெவட்  மத்திய கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு  
எல்ைலகள், ெநல் ய  - ெகா காமம் தி, ேலா  - 
சாவகச்ேசாி தி, கிராம எல்ைலகள் தி  

ேமற்ேக: ெநல் ய  கிழக்கு மற் ம் அத்தாய் கிராம அ வலர்
பிாி களின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், 
க கம்பன் இ கா  தி, ஒந்திராய் வயல் வரம் , 

த்ேதாட்ட தி, ேவ ண்ைட இ கா  தி 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 18     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 
வட்டாரத்தின் ெபயர் : கட்ைடேவ       ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக: ன்னாைல ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  

எல்ைல , ெநல் ய  - ெகா காமம் தி  
J 368 - கரெவட்  கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி           
 J 369 - கட்ைடேவ   கிராம அ வலர் 
பிாி           
 

கிழக்ேக: ன்னாைல கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  
எல்ைல, ன்னாைல ெதற்கு கிராம அ வலர்  பிாிவின் 
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், ேலா  - 
சாவகச்ேசாி தி  

ெதற்ேக: களப் , கப்  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல  

ேமற்ேக: கரெவட்  மத்திய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல, ேகவைல தி  

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 19     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 
வட்டாரத்தின் ெபயர் : ன்னாைல ெதற்கு , கிழக்கு    ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக: ன்னாைல ேமற்கு கிராம அ வலர்  பிாிவின் ெதற்கு 

மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், ன்னாைல மத்திய மற் ம் 
ன்னாைல கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 

எல்ைலகள், ப த்தித் ைற பிரேதச சைப  எல்ைல, 
ேலா  - ெகா காமம் தி 

J 370 - ன்னாைல ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி           
J 371 - ன்னாைல கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி           
 

கிழக்ேக: களப் , வடமாராட்சி கிழக்கு பிரேதச சைப  எல்ைல, 
வயல் வரம்  

ெதற்ேக: வடமாராட்சி கிழக்கு பிரேதச சைப எல்ைல, 
சாவகச்ேசாி பிரேதச சைப  எல்ைல,  கப்  கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், 
வரணி தில்ைலயம்பல பிள்ைளயார் தி

ேமற்ேக: கப்  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
கரெவட்  கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், கட்ைடேவ  கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, ேலா  - 
சாவகச்ேசாி தி  

9-108/155 
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உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3  இ பிாிவின்  கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
   

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

 
சனாதிபதி ெசயலகம். 
ெகா ம்  – 01, 
2015,ஓகத்  12. 
 

    அட்டவைண 
 

இல. 10 - யாழ்ப்பாண மாவட்டம் 
இல. 15 - ப த்தித் ைற பிரேதச சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக - 12 
  எண்ணிக்ைக - 08     எண்ணிக்ைக - 02 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : ெக டாவில்      ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: காங்ேகசந் ைற - ப த்தித் ைற தி, வல்ெவட்  
த் ைற நகர சைப எல்ைல 

J 385 - ெக டாவில் ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ப த்தித் ைற 
பிரேதச சைபக்குட்பட்ட ஒ  பகுதி  
J 387 - ெக டாவில் கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ப த்தித் ைற 
பிரேதச சைபக்குட்பட்ட ஒ  பகுதி 
 

கிழக்ேக: ெக டாவில் - ஊாிக்கா  தி,ேகாணாவல தி, 
உ ப்பிட்  ெதாண்டமானா  தி, வல்ெவட் த் ைற 
நகர சைப எல்ைல, வடமராட்சி ெதன்ேமற்கு பிரேதச 
சைப எல்ைல 

ெதற்ேக: வடமராட்சி ெதன்ேமற்கு பிரேதச சைப எல்ைல  
வல்ெவட் த் ைற நகரசைப எல்ைல 

ேமற்ேக: வல்ெவட் த் ைற நகரசைப எல்ைல
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :     02  வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : ெபா கண்     ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக: 02  

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: வல்ெவட் த் ைற நகரசைப எல்ைல மற் ம் கடல் J 394 - ெபா கண்  கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   
J 395 - ெபா கண்  ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி    
J 396 - அல்வாய் ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
J 397 - அல்வாய் வடேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக: அல்வாய் வடக்கு மத்திய மற் ம் அல்வாய் வடக்கு
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், 
வடமராட்சி ெதன்ேமற்கு பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக: வடமராட்சி ெதன்ேமற்கு பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக: வடமராட்சி ெதன்ேமற்கு பிரேதச சைப எல்ைல,

வல்ெவட் த் ைற நகரசைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :     03  வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : அல்வாய்                   ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக: 02 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: கடல் J 398 - அல்வாய் வடக்கு மத்திய கிராம 
அ வலர் பிாி   
J 399 - வியாபாாி ைல கிராம 
அ வலர் பிாி  
J 400 - அல்வாய் வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக: ேலா  ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு, 
ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், ேலா  வடேமற்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு 
எல்ைலகள்  

ெதற்ேக: வடமராட்சி ெதன்ேமற்கு பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக: அல்வாய் வடேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு

எல்ைல 
 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்:     04  வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : ேலா  ேமற்கு    ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: வியாபாாி ைல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், கடல் 

J 410 - ேலா  ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
J 411 - ேலா  ெதன்ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   
J 412 - ேலா  வடேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக: ப த்தித் ைற நகரசைப எல்ைல
ெதற்ேக: ேலா  வடகிழக்கு மற் ம் ேலா கிழக்கு கிராம

அ வலர் பிாி களின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு 
எல்ைலகள், மந்திைக கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல  

ேமற்ேக: வடமராட்சி ெதன்ேமற்கு பிரேதச சைப எல்ைல, 
அல்வாய் வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல, வியாபாாி ைல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :     05  வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : ேலா  கிழக்கு     ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக: 01  

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: ப த்தித் ைற நகரசைப எல்ைல J 404 - ம்பைள கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ப த்தித் ைற பிரேதச 
சைபக்குட்பட்ட ஒ  பகுதி 
J 406 - கற்ேகாளம் கிராம அ வலர் 
பிாி   
J 408 - ேலா  வடகிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
J 413 - ேலா  கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக: கடல் 
ெதற்ேக: வல் ரம் மற் ம் ேலா  ெதற்கு கிராம அ வலர்

பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக: மந்திைக கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 

ேலா  வடேமற்கு மற் ம் ேலா  ெதன்ேமற்கு 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06  வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : வல் ரம் ேகாயில்    ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: ேலா  வடேமற்கு, ேலா கிழக்கு மற் ம்
கற்ேகாளம் கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

J 414 - ேலா  ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   
J 415 - மந்திைக கிராம அ வலர் பிாி  
J 416 - வல் ரம் கிராம அ வலர் 
பிாி   
J 417 - ன்னாைல வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக: கடல், மணற்கா  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக: கிராம எல்ைல ெகனல் தி, குடத்தைன கிராம
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, வடமராட்சி 
ெதன்ேமற்கு பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக: ற்றைள கிராம எல்ைலகள் தி, வடமராட்சி
ெதன்ேமற்கு பிரேதச சைப எல்ைல  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  07  வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : குடத்தைன    ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: அம்பன் கிழக்கு ஊெரல்ைல தி, வடமராட்சி
ெதன்ேமற்கு பிரேதச சைப எல்ைல, வல் ரம் கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, கடல் 

J 418  - மணற்கா  கிராம அ வலர்
பிாி  
J 419 - குடத்தைன கிராம அ வலர்
பிாி  
J 420 -  குடத்தைன ெகர ர் கிராம
அ வலர் பிாி  
J 421 - ெபாற்பதி கிராம அ வலர் பிாி
J 422 -  அம்பன் கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக: கடல் 
ெதற்ேக: நாகர்ேகாவில் ேமற்கு கிராம அ வலர்  பிாிவின்  

வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், நாகர்ேகாவில் 
ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
சாவகச்ேசாி பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக: சாவகச்ேசாி பிரேதச சைப எல்ைல
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்   : 08  வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்       : நாகர்ேகாவில் - ெசம்பியன்பற்     ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: அம்பன் கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு மற் ம்
கிழக்கு எல்ைலகள், கடல் 

J 423 - நாகர்ேகாவில் கிழக்கு கிராம
அ வலர் பிாி  
J 424 - நாகர்ேகாவில் ேமற்கு கிராம
அ வலர் பிாி  
J 425 - நாகர்ேகாவில் ெதற்கு கிராம
அ வலர் பிாி  
J 426 - ெசம்பியன்பற்  வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
J 427 - ெசம்பியன்பற்  ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
J 428 - ம தங்ேகணி கிராம அ வலர்
பிாி  

கிழக்ேக: கடல், வத்திராயன் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல 

ெதற்ேக: வத்திராயன் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்
ேமற்கு எல்ைலகள், கிளிெநாச்சி மாவட்ட எல்ைல 
(வட ய  பிள்ைளயார் ேகாயில் தி, வத்திராயன் 
எல்ைல கால்வாய்) 

ேமற்ேக: கிளிெநாச்சி மாவட்ட எல்ைல, சாவகச்ேசாி பிரேதச
சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09  வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : உ த் ைற    ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: ம தங்ேகணி கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்
கிழக்கு எல்ைலகள், கடல் (வட ய  பிள்ைளயார் 
ேகாவில் தி, வத்திராயன் எல்ைல கால்வாய்) 

J 429 -  வத்திராயன் கிராம அ வலர் 
பிாி  
J 430 - உ த் ைற கிராம அ வலர் 
பிாி  
J 431 - ஆழியவைள கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக: கடல், ெவற்றிைலக்ேகணி கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல 

ெதற்ேக: ெவற்றிைலக்ேகணி கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், கிளிெநாச்சி மாவட்ட 
எல்ைல  

ேமற்ேக: கிளிெநாச்சி மாவட்ட எல்ைல, ம தங்ேகணி கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

  
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :     10  வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : ள்ளியான்  ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: ஆழியவைள கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்
கிழக்கு எல்ைலகள், கடல் 

J 432 - ெவற்றிைலக்ேகணி கிராம 
அ வலர் பிாி  
J 433 - ள்ளியான் கிராம அ வலர் 
பிாி  
J 434 - ேபாக்க ப்  கிராம அ வலர் 
பிாி  
J 435 -  சுண் க்குளம் கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக: கடல் 
ெதற்ேக: ல்ைலத்தீ  மாவட்ட எல்ைல, களப்  
ேமற்ேக: களப் , கிளிெநாச்சி மாவட்ட எல்ைல 

9-108/156 

_______________________________ 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3  இ பிாிவின்  கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
   

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  – 01, 
2015,ஓகத்  12. 
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   அட்டவைண 

இல. 10 - யாழ்ப்பாண மாவட்டம் 
இல. 16 - சாவகச்ேசாி பிரேதச சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக  - 17 
  எண்ணிக்ைக - 17     எண்ணிக்ைக - 00 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்         : 01    வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : வரணி       ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: வடமாரச்சி  ெதன்ேமற்கு மற் ம் ப த்தித் ைற பிரேதச
சைப எல்ைலகள் 

J 339 - வரணி வடக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  
J 340 - மாேசாி கிராம அ வலர் பிாி  
J 341 - இைடக்குறிச்சி கிராம அ வலர் 
பிாி   

கிழக்ேக: ப த்தித் ைற பிரேதச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக: நாவற்கா  மற் ம் கரம்ைபக்குறிச்சி கிராம அ வலர்

பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  
ேமற்ேக: வடமாரச்சி ெதன்ேமற்கு பிரேதச சைப எல்ைல
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்         : 02    வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : நாவற்கா    கரம்ைப       ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: இைடக்குறிச்சி மற் ம் மாேசாி கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

J 337 - குடமியன் கிராம அ வலர் 
பிாி  
J 338 - நாவற்கா  கிராம அ வலர் 
பிாி  
J 342 - கரம்ைபக்குறிச்சி கிராம 
அ வலர் பிாி  
J 343 - வரணி இயற்றாைல கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக: ப த்தித் ைற பிரேதச சைப எல்ைல, மி சுவில் வடக்கு 
மற் ம் மி சுவில் ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு, ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக:  ெகா காமம் வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு ,
கிழக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக: தாவைல இயற்றாைல கிராம அ வலர் பிாி கிழக்கு
எல்ைல, வடமாரச்சி ெதன்ேமற்கு பிரேதச சைப எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்     : 03     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : மந் வில்      ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: வடமாரச்சி ெதன்ேமற்கு பிரேதச சைப எல்ைல J 344 - தாவைல இயற்றாைல கிராம 
அ வலர் பிாி  
J 345 - மந் வில் கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
J 346 - மந் வில் ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
J 347 - மந் வில் வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக: கரம்ைபக்குறிச்சி கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், வரணி மற் ம் இயற்றாைல 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக:  ெகா காமம் வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல, ராமவிழி கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், மீசாைல கிழக்கு மற் ம் 
மீசாைல வடக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக: சரசாைல வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்     : 04     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : சரசாைல      ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: வ காமம் கிழக்கு மற் ம் வடமாரச்சி ெதன்ேமற்கு
பிரேதச சைப எல்ைலகள் 

J 316 - சரசாைல ெதற்கு கிராம   
அ வலர் பிாி   
J 317 - சரசாைல வடக்கு கிராம   
அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக: மந் வில் வடக்கு, மந் வில் ேமற்கு மற் ம் மீசாைல
கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக: தபால் அ வலக தி, சரசாைல - த் ர் தி,  
சாவகச்ேசாி  நகரசைப எல்ைல 

ேமற்ேக: மட் வில் கிழக்கு மற் ம் மட் வில் வடக்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு 
எல்ைலகள், வ காமம் கிழக்கு பிரேதச சைப எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்     : 05     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : மட் வில் வடக்கு     ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: வ காமம் கிழக்கு பிரேதச சைப எல்ைல, சரசாைல 
ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

J 313 - மட் வில் வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
J 314 - மட் வில் கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக: ப த்தித் ைற தி, சரசாைல ெதற்கு கிராம  அ வலர்
பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக: சாவகச்ேசாி  நகரசைப எல்ைல, சந்திர ரம் கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக: வண்ணாத்திப்பாலம், சந்திர ரம் கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்     : 06     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : மட் வில் சந்திர ரம்     ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: வ காமம் கிழக்கு பிரேதச சைப எல்ைல, மட் வில் 
வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

J 312 - மட் வில் மத்திய கிராம 
அ வலர் பிாி  
J 315 - சந்திர ரம் கிராம அ வலர் 
பிாி   
 

கிழக்ேக: ப த்தித் ைற தி, மட் வில் வடக்கு மற் ம் 
மட் வில் கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக: சாவகச்ேசாி  நகர சைப எல்ைல, மட் வில் ணாவில் 
கிராம   அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக: ைகத  மட் வில் எல்ைல, ச ப்  நிலம், மட் வில் 
ணாவில் மற் ம் ைகத  கிழக்கு கிராம அ வலர் 

பிாி களின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்     : 07     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ைகத  வடக்கு      ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: வ காமம்  கிழக்கு பிரேதச சைப  எல்ைல J 288 - ைகத  வடக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  
J 289 - ைகத  கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  
J 290 - ைகத  மத்திய கிராம அ வலர் 
பிாி   
 

கிழக்ேக: சந்திர ரம்,  மட் வில் மத்திய, மட் வில் ணாவில்
மற் ம் ெதன்மட் வில் கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக: ைகத  ணாவில் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல, ைகத  ெதன்கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், ைகத  ெதற்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல  

ேமற்ேக: ைகத  ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், வ காமம்  கிழக்கு பிரேதச 
சைப  எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்     : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ைகத  ெதற்கு      ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: வ காமம்  கிழக்கு பிரேதச சைப  எல்ைல, ைகத  
வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள் 

J  291 - ைகத  ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  
J  292 - ைகத   ெதன்கிழக்கு  கிராம 
அ வலர் பிாி  
J 293  - ைகத  ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி   
 

கிழக்ேக: ைகத  மத்திய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு, 
ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், ைகத  கிழக்கு 
கிராம   அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக: ைகத   ணாவில் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், நாவற்குழி கிழக்கு கிராம  
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, நாவற்குழி ேமற்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக: நாவற்குழி ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு ,
வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம்  வ காமம்  கிழக்கு பிரேதச 
சைப  எல்ைல 

 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்     : 09     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : மட் வில் - ணாவில்     ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: ைகத  கிழக்கு  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு
எல்ைல, மட் வில் மத்திய கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

J 309 - ைகத  ணாவில் கிராம 
அ வலர் பிாி   
J 310 - ெதன் மட் வில் கிராம 
அ வலர் பிாி    
J 311  - மட் வில் ணாவில் கிராம 
அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக: சாவகச்ேசாி  நகர சைப எல்ைல 
ெதற்ேக: ைகயிரத தி, மறவன் ல , ைகத  நாவற்குழி, 

ேகாயில்கண்  மற் ம் நாவற்குழி கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக: ைகத  பாலம் , ைகத   ெதற்கு, ைகத  ெதன்கிழக்கு 
மற் ம் ைகத  கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் 
கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்     :10     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : மீசாைல - ராமாவில்       ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: சரசாைல வடக்கு மற் ம் மந் வில் ேமற்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், மந் வில் 
கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள், தாவைல இயற்றாைல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

J 320 - ராமாவில் கிராம அ வலர் 
பிாி   
J 318 - மீசாைல கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   
J 321 - மீசாைல வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக: வரணி இயற்றாைல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல, ெகா காமம் வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்,  ெகா காமம் மத்திய 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக: அல்லாைர கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
சாவகச்ேசாி  நகரசைப எல்ைல 

ேமற்ேக: சரசாைல ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல, சரசாைல வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்     :11     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெகா காமம்      ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: தாவைல இயற்றாைல, வரணி இயற்றாைல மற் ம்
குடமியன்  கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள்  

J 326 - ெகா காமம்  வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   
J 327 -  ெகா காமம் மத்திய கிராம 
அ வலர் பிாி   
J 328  - ெகா காமம் ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக: மி சுவில் ெதற்கு மற் ம் உசன் கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், 
விடத்தல்பைள கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல 

ெதற்ேக: விடத்தல்பைள, ெகற்ேப , பாலாவி மற் ம் கச்சாய்
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்

ேமற்ேக: ெவள்ளாம்ேபாக்கட்  மற் ம் அல்லாைர கிராம
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், ராமவில் 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு 
எல்ைலகள்  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்     :12       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : உசன் - மி சுவில்     ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: நாவட்கா  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்
கிழக்கு எல்ைலகள், நாயஹலா கா , ச ப்  நிலம், 
ப த்தித் ைற பிரேதச சைப  எல்ைல

J 329 - உசன் கிராம அ வலர் பிாி  
J 335 - மி சுவில் வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
J 336 - மி சுவில் ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக: எ மட் வாழ் வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்
வடக்கு, ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், கரம்பகம் 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு 
எல்ைலகள்  

ெதற்ேக: கரம்பகம் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
விடத்தல்பைள கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல,  ெகா காமம் ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல

ேமற்ேக: ெகா காமம் ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல, ெகா காமம் மத்திய கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், ெகா காமம் 
வடக்கு மற் ம் குடமியன் கிராம அ வலர் பிாி களின் 
கிழக்கு எல்ைலகள், நாவற்கா  கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்     :13     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : கரம்பகம் - எ மட் வாழ்    ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக: மி சுவில் வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு

எல்ைல, ப த்தித் ைற பிரேதச சைப  எல்ைல, ச ப்  
நிலம் 

J 330 - கரம்பகம் கிராம அ வலர்
பிாி  
J 333 - எ மட் வாழ் ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
J 334 - எ மட் வாழ் வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக: ப த்தித் ைற பிரேதச சைப எல்ைல, கிளிெநாச்சி
மாவட்ட எல்ைல 

ெதற்ேக: கிளிெநாச்சி மாவட்ட எல்ைல, விடத்தல்பைள கிராம
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்

ேமற்ேக: உசன் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு
எல்ைலகள், மி சுவில் ெதற்கு மற் ம் மி சுவில் 
வடக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள்  

  

வட்டாரத்தின் இலக்கம்     :14     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : விடத்தல்பைள - பாலாவி     ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக:  ெகா காமம் ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், உசன் கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல மற் ம் கரம்பகம் கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு ,ெதற்கு எல்ைலகள்

J 325 - பாலாவி கிராம அ வலர் பிாி   
J 331 - விடத்தல்பைள கிராம அ வலர் 
பிாி  
J 332 - ெகற்ேப  கிராம அ வலர் 
பிாி  கிழக்ேக: கரம்பகம் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 

கிளிெநாச்சி மாவட்ட எல்ைல 
ெதற்ேக: களப்   
ேமற்ேக: ெகா காமம் - கச்சாய் தி, கச்சாய் கிராம அ வலர் 

பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்        :15     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்    : கச்சாய்- அல்லாைர      ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக:  ராமாவில் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 
ெகா காமம் மத்திய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

J 322 - அல்லாைர கிராம அ வலர் 
பிாி  
J 323 - ெவள்ளாம்ேபாக்கட்  கிராம 
அ வலர் பிாி  
J 324 - கச்சாய் கிராம அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக:  ெகா காமம் ெதற்கு மற் ம் பாலாவி கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக: களப்  
ேமற்ேக: சாவகச்ேசாி  நகர சைப எல்ைல
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்     :16     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : தனங்கிளப்  - மறவன் ல     ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: ைகத  ணாவில் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு
எல்ைல, சாவகச்ேசாி  நகர சைப எல்ைல  

J 297 - ைகத  நாவற்குழி கிராம 
அ வலர் பிாி  
J 298 - மறவன் ல  கிராம அ வலர் 
பிாி  
J 299 - தனங்கிளப்  கிராம அ வலர் 
பிாி  (தீ  உட்பட)  

கிழக்ேக: களப்   
ெதற்ேக: களப்   
ேமற்ேக: களப் , ேகாவிலாகண்  கிராம அ வலர் பிாிவின் 

ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்   
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்     :17     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : நாவற்குழி      ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: வ காமம் கிழக்கு பிரேதச சைப  எல்ைல, ைகத
ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள், ைகத  ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல, ைகத  ணாவில் கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

J 294 - நாவற்குழி ேமற்கு கிராம
அ வலர் பிாி  
J 295 - நாவற்குழி கிழக்கு கிராம
அ வலர் பிாி  
J 296 - ேகாவிலாகண்  கிராம
அ வலர் பிாி   கிழக்ேக: ைகத  ணாவில் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல, ைகத  நாவற்குழி கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக: களப் , நல் ர் பிரேதச சைப  எல்ைல 
ேமற்ேக: நல் ர் மற் ம் வ காமம் கிழக்கு பிரேதச சைப  

எல்ைலகள் 
9-108/157 

__________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3  இ பிாிவின்  கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
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குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
   

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

சனாதிபதி ெசயலகம். 
ெகா ம்  – 01, 
2015,ஓகத்  12. 
 

                                       அட்டவைண 
 

இல. 10 - யாழ்ப்பாண மாவட்டம் 
இல. 17 - நல் ர் பிரேதச சைப 
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக  - 12 
  எண்ணிக்ைக - 12     எண்ணிக்ைக – 00 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : காைரக்கால்      ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்கு: வ காமம் ெதற்கு பிரேதச சைப எல்ைல J 115 - ேகாண்டாவில்  வடேமற்கு கிராம
அ வலர் பிாி  
J 117 - ேகாண்டாவில் மத்திய ேமற்கு
கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்கு: வ காமம் கிழக்கு பிரேதச சைப எல்ைல, 
ேகாண்டாவில் மத்திய கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்கு: ேகாண்டாவில் மத்திய கிழக்கு கிராம அ வலர்
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, ேகாண்டாவில்  ெதன்கிழக்கு 
மற் ம் ேகாண்டாவில்  ெதன்ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்கு: ேகாண்டாவில் ெதன்ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்
வடக்கு எல்ைல, வ காமம் ெதற்கு பிரேதச சைப 
எல்ைல 

 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : ேகாண்டாவில்  வடக்கு     ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்கு: வ காமம் கிழக்கு பிரேதச சைப எல்ைல J 118 - ேகாண்டாவில் மத்திய கிழக்கு 
கிராம அ வலர் பிாி  
J 119 - ேகாண்டாவில் வடகிழக்கு 
கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்கு: வ காமம் கிழக்கு பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்கு: ேகாண்டாவில்  ெதன்கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 

வடக்கு எல்ைல 
ேமற்கு: ேகாண்டாவில் மத்திய ேமற்கு கிராம அ வலர்

பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : ேகாண்டாவில்  கிழக்கு     ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்கு: ேகாண்டாவில் வடேமற்கு, ேகாண்டாவில் மத்திய
ேமற்கு, ேகாண்டாவில் மத்திய கிழக்கு மற் ம் 
ேகாண்டாவில் வடகிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

J 116 - ேகாண்டாவில் ெதன்ேமற்கு 
கிராம அ வலர் பிாி  
J 120 - ேகாண்டாவில் ெதன்கிழக்கு 
கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்கு: வ காமம் கிழக்கு பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்கு: ெகாக்குவில் கிழக்கு, ெகாக்குவில் மத்திய கிழக்கு

மற் ம் ெகாக்குவில் வடகிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்கு: வ காமம் ெதற்கு பிரேதச சைப எல்ைல
 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : ெகாக்குவில் ேமற்கு     ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்கு: வ காமம் ெதற்கு பிரேதச சைப எல்ைல J 124 - ெகாக்குவில்  வடேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
J 128 - ெகாக்குவில் மத்திய ேமற்கு 
கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்கு: ெகாக்குவில் வடகிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்
ேமற்கு எல்ைல, ெகாக்குவில் ெதன்கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் நல் ர் பிரேதச சைபக்குட்பட்ட 
பகுதியின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்கு: யாழ்ப்பாண மாநகர சைப எல்ைல
ேமற்கு: ெகாக்குவில் ெதன்ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்

கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், ெகாக்குவில் ேமற்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, வ காமம் 
ெதன்ேமற்கு பிரேதச சைப எல்ைல  

 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : ேகணிய       ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்கு: வ காமம் ெதன்ேமற்கு பிரேதச சைப எல்ைல, 
ெகாக்குவில் வடேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல

J 99 - வண்ணார்பண்ைண வடேமற்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் நல் ர் 
பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதி 
J 125 - ெகாக்குவில்  ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
J 127 - ெகாக்குவில் ெதன்ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்கு: ெகாக்குவில் மத்திய ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல, யாழ்ப்பாண மாநகர சைப எல்ைல 

ெதற்கு: யாழ்ப்பாண மாநகர சைப எல்ைல
ேமற்கு: வ காமம் ெதன்ேமற்கு பிரேதச சைப எல்ைல
 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : ெகாக்குவில் மத்தி     ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்கு: ேகாண்டாவில் ெதன்ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல

J 121 - ெகாக்குவில் வடகிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
J 123 - ெகாக்குவில் ெதன்கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் நல் ர் பிரேதச 
சைபக்குட்பட்ட பகுதி 
 

கிழக்கு: ெகாக்குவில் மத்திய கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், ெகாக்குவில் கிழக்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்கு: யாழ்ப்பாண மாநகர சைப எல்ைல
ேமற்கு: ெகாக்குவில் மத்திய ேமற்கு மற் ம் ெகாக்குவில்

வடேமற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : ெகாக்குவில் கிழக்கு     ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்கு: ேகாண்டாவில் ெதன்ேமற்கு மற் ம் ேகாண்டாவில்
ெதன்கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

J 122 - ெகாக்குவில் கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
J 126 - ெகாக்குவில் மத்திய கிழக்கு 
கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்கு: வ காமம் கிழக்கு பிரேதச சைப எல்ைல, 
தி ெநல்ேவ  மத்திய வடக்கு மற் ம் தி ெநல்ேவ  
ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்கு: தி ெநல்ேவ ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், யாழ்ப்பாண மாநகர 
சைப எல்ைல  

ேமற்கு: ெகாக்குவில் ெதன்கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்
நல் ர் பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், ெகாக்குவில் வடகிழக்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : தி ெநல்ேவ  மத்திய     ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்கு: ெகாக்குவில் கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல, வ காமம் கிழக்கு பிரேதச சைப எல்ைல 

J 114 - தி ெநல்ேவ  மத்திய வடக்கு
கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்கு: வ காமம் கிழக்கு பிரேதச சைப எல்ைல, 
தி ெநல்ேவ  வடகிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்கு: தி ெநல்ேவ ெதன்கிழக்கு, தி ெநல்ேவ மத்திய
ெதற்கு மற் ம் தி ெநல்ேவ  ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்கு: ெகாக்குவில் கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : தி ெநல்ேவ       ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்கு: ெகாக்குவில் கிழக்கு மற் ம் தி ெநல்ேவ மத்திய
வடக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

J 110 - தி ெநல்ேவ  ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
J 111 - தி ெநல்ேவ  மத்திய ெதற்கு 
கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்கு: தி ெநல்ேவ வடகிழக்கு மற் ம் தி ெநல்ேவ
ெதன்கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு  எல்ைலகள், யாழ்ப்பாண மாநகர சைப 
எல்ைல 

ெதற்கு: யாழ்ப்பாண மாநகர சைப எல்ைல
ேமற்கு: ெகாக்குவில் கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு

எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : கல்வியன்கா     ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்கு: தி ெநல்ேவ மத்திய வடக்கு கிராம அ வலர்
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, வ காமம் கிழக்கு பிரேதச 
சைப எல்ைல 

J 112 - தி ெநல்ேவ  ெதன்கிழக்கு 
கிராம அ வலர் பிாி  
J 113 - தி ெநல்ேவ  வடகிழக்கு 
கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்கு: வ காமம் கிழக்கு பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்கு: யாழ்ப்பாண மாநகர சைப எல்ைல
ேமற்கு: தி ெநல்ேவ ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்

கிழக்கு எல்ைல, தி ெநல்ேவ  மத்திய ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : அாியாைல கிழக்கு   ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்கு: வ காமம் கிழக்கு மற் ம் சாவகச்ேசாி பிரேதச சைப
எல்ைலகள் 

J 94 - அாியாைல  மத்திய வடக்கு 
கிராம அ வலர்  பிாிவின் நல் ர் 
பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதி 
J 96 - அாியாைல  மத்திய ெதற்கு கிராம 
அ வலர்  பிாிவின் நல் ர் பிரேதச 
சைபக்குட்பட்ட பகுதி 

கிழக்கு: சாவகச்ேசாி பிரேதச சைப எல்ைல, கடல் 
ெதற்கு: அாியாைல கிழக்கு மற் ம் அாியாைல ெதன்கிழக்கு

கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்கு: யாழ்ப்பாண மாநகர சைப எல்ைல

  
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 12     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : மணியந்ேதாட்டம்     ேவண் ய உ ப்பினர்   எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்கு: யாழ்ப்பாண மாநகர சைப எல்ைல, அாியாைல  மத்திய 
ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் நல் ர் பிரேதச 
சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ெதற்கு எல்ைல  

J 89 - அாியாைல ெதன்கிழக்கு கிராம
அ வலர் பிாி  
J 90 - அாியாைல கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  கிழக்கு:            கடல் 

ெதற்கு: கடல் 
ேமற்கு: கடல் மற் ம் யாழ்ப்பாண மாநகர சைப எல்ைல
 
9-108/158 
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உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 

 
3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  

 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

 

சனாதிபதி ெசயலகம். 
ெகா ம்  – 01, 
2015, ஓகத்  12. 

அட்டவைண 
இலக்கம் 11 - கிளிெநாச்சி மாவட்டம்      
இலக்கம் 01 - பச்சிைலப்பள்ளி பிரேதச சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக - 08 
   எண்ணிக்ைக - 08      எண்ணிக்ைக - 00   
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கமாைல      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : யாழ்ப்பாண மாவட்ட எல்ைல KN 91 - அரசர்ேகணி கிராம அ வலர் 

பிாி  
KN 92 - இத்தாவில் கிராம அ வலர் 

பிாி  
KN 93 - கமாைல கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக  : யாழ்ப்பாண மாவட்ட எல்ைல, தம்பகாமம் கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : பைள நகரம் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
கச்சார்ெவளி கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள், ேவம்ேப ேகணி, கிளா  கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக  : யாழ்ப்பாண மாவட்ட எல்ைல 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கிளா       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : யாழ்ப்பாண மாவட்ட எல்ைல, கமாைல, இத்தாவில் 

மற் ம் அரசர்ேகணி கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ெதற்கு எல்ைலகள் 

KN 89 - அல் ப்பைள கிராம 
அ வலர் பிாி  

KN 94 – ேவம்ெபா ேகணி கிராம 
அ வலர்   பிாி  

KN 95 - கிளா  கிராமஅ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக  : அரசர்ேகணி கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல,
கச்சார்ெவளி கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு, ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், ேலாப்பைள ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு, ேமற்கு எல்ைலகள், 

ேலாப்பைள கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு, ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ேலாப்பைள கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
மற் ம் யாழ்ப்பாணம் களப்  

ேமற்ேக  : யாழ்ப்பாணம் களப்  மற் ம் யாழ்ப்பாண மாவட்ட 
எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பைள         ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 02 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ேவம்ேப ேகணி கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு

எல்ைல மற் ம் அரசர்ேகணி கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல  

KN 87 - பைள நகரம் கிராம அ வலர்  
பிாி  

KN 88 - ேலாப்பைள ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

KN 90 - கச்சார்ெவளி கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக  : தம்பகாமம் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
மற் ம் ல்ைலய  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு, 
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ேலாப்பைள கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
மற் ம் அல் ப்பைள  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக  : அல் ப்பைள  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல, ேவம்ெபா ேகணி கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு, கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : தம்பகாமம்      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : அரசர்ேகணி கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

மற் ம்   யாழ்ப்பாண மாவட்ட எல்ைல 
KN 86 - தம்பகாமம் கிராம அ வலர் 

பிாி  
 கிழக்ேக  : யாழ்ப்பாண மாவட்ட எல்ைல மற் ம் ேசாரன்பற்

கிராம அ வலர்   பிாிவின் வடக்கு, எல்ைல 
ெதற்ேக : ேசாரன்பற்  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 

ல்ைலய  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு, கிழக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக  : பைள நகரம் கிராம அ வலர்   பிாிவின் வடக்கு எல்ைல  
மற் ம் அரசர்ேகணி கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு 
எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ல்ைலய       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : பைள நகரம் கிராம அ வலர்   பிாிவின் ெதற்கு, ேமற்கு 

எல்ைலகள் மற் ம் தம்பகாமம் கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல 

KN 84 - ேலாப்பைள கிராம 
அ வலர் பிாி  

KN 85 - ல்ைலய  கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக  : தம்பகாமம் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு, ெதற்கு 
எல்ைலகள்  மற் ம் ேசாரன்பற்  கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : ேசாரன்பற்  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
மற் ம்  தர்மக்ேகணி கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக  : யாழ்ப்பாணம் களப்  மற் ம் அல் ப்பைள கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல மற் ம் ேலாப்பைள 
ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு, கிழக்கு 
எல்ைலகள்  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்       : ேசாரன்பற்                                   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ேலாப்பைள, ல்ைலய  மற் ம் தம்பகாமம் கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  
KN 82 - ேசாரன்பற்  கிராம 

அ வலர் பிாி  
KN 83 - தர்மக்ேகணி கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக  : யாழ்ப்பாண மாவட்ட எல்ைல மற் ம் மாசார் கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக : காவில் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
மற் ம் யாழ்ப்பாண களப்  

ேமற்ேக  : யாழ்ப்பாண களப்  ேலாப்பைள கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : காவில்        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ேசாரன்பற்  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு, கிழக்கு 

எல்ைலகள் மற் ம் யாழ்ப்பாண மாவட்ட எல்ைல 
KN 80 - காவில் கிராம அ வலர் 

பிாி  
KN 81 - மாசார் கிராம அ வலர்பிாி  
 

கிழக்ேக  : யாழ்ப்பாண மாவட்ட எல்ைல, இயக்கச்சி கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு, ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
ேகாவில்வயல் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  

ெதற்ேக : கைரச்சி பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் யாழ்ப்பாணக்
களப்  

ேமற்ேக  : யாழ்ப்பாணக் களப்  மற் ம் தர்மக்ேகணி மற் ம்
ேசாரன்பற்  கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : இயக்கச்சி      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : காவில் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல

மற் ம் யாழ்ப்பாண மாவட்ட எல்ைல 
KN 78 - ேகாவில்வயல் கிராம  

அ வலர் பிாி  
KN 79 - இயக்கச்சி கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக  : யாழ்ப்பாண மாவட்ட எல்ைல 
ெதற்ேக : கைரச்சி பிரேதச சைப எல்ைல 
ேமற்ேக  : காவில் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு, ெதற்கு

எல்ைலகள் 
 
9 -108/159 
 

____________________________________ 

 
உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 

 
3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  

 
(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
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சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

 
சனாதிபதி ெசயலகம். 
ெகா ம்  – 01, 
2015, ஓகத்  12. 
 

அட்டவைண 
 
இல. 11 - கிளிெநாச்சி மாவட்டம்      
இல. 02 - கைரச்சி பிரேதச சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக - 21 
   எண்ணிக்ைக - 19      எண்ணிக்ைக - 01  
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பரந்தன்      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : யாழ்ப்பாணக் களப்  மற் ம் பச்சிைலப்பள்ளி பிரேதச

சைப எல்ைலகள்  
KN 43 - குமார ரம் கிராம அ வலர் 

பிாி  
KN 44 - பரந்தன் கிராம அ வலர் 

பிாி  
KN 45 - உைமயாள் ரம் கிராம   

அ வலர்பிாி  
KN 46 - ஆைணயிற  கிராம 

அ வலர்பிாி  
 

கிழக்ேக  : தட் வன்ெகாட் , ேகாரக்கன்கட்  மற் ம் 
பன்னங்கண்  கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : பன்னங்கண் , கிளிெநாச்சி நகரம், கேணச ரம் மற் ம் 
ெபாிய பரந்தன் கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக  : உ த்திர ரம் வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு
எல்ைல மற் ம் யாழ்ப்பாணக் களப்  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ரசுேமாட்ைட      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : பச்சிைலப்பள்ளி பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்

யாழ்ப்பாண மாவட்ட எல்ைல 
KN 47 - தட் வன்ெகாட்  கிராம 

அ வலர் பிாி  
KN 48 - ேகாரக்கன்கட்  கிராம 

அ வலர் பிாி  
KN 49 - ஊாியான் கிராம அ வலர் 

பிாி  
KN 50 - ரசுேமாட்ைட கிராம 

அ வலர் பிாி  
KN 52 - ெபாியகுளம் கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக  : கண்டாவைள கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள், தர்ம ரம் ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : சிவிக்ெசண்டர், தி ைவயா , பன்னங்கண்  மற் ம் 
பரந்தன் கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக  : பரந்தன், குமார ரம், உைமயாள் ரம் மற் ம் 
ஆைணயிற  கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கண்டாவைள      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 
 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : யாழ்ப்பாண மாவட்ட எல்ைல KN 51 - கண்டாவைள கிராம 

அ வலர் பிாி  
KN 54 - தர்ம ரம் ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
KN 56 - ளியம்ெபாக்கைண கிராம 

அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக  : ன்ைனநீராவி கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல, தர்ம ரம் கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : இராமநாத ரம், மாவ  அம்மன் மற் ம் மாயவ ர் 
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக  : ெபாியகுளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு, கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், ரசுேமாட்ைட மற் ம் 
ஊாியான் கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ன்ைனநீராவி         ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 
 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : யாழ்ப்பாண மாவட்ட எல்ைல KN 57 - ன்ைனநீராவி கிராம 

அ வலர்  பிாி  
 

கிழக்ேக  : பிரமந்தனா  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ல்ைலத்தீ  மாவட்ட எல்ைல   
ேமற்ேக  : தர்ம ரம் மற் ம் ளியம்ெபாக்கைண கிராம அ வலர்

பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பிரமந்தனா          ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 
 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : யாழ்ப்பாண மாவட்ட எல்ைல KN 58 - பிரமந்தனா  கிராம 

அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக  : ல்ைலத்தீ  மாவட்ட எல்ைல   
ெதற்ேக : ன்ைனநீராவி கிராமஅ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக  : ன்ைனநீராவி கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கல்ம நகர்      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 
 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ளியம்ெபாக்கைண ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  

ெதற்கு எல்ைல 
KN 53 - கல்ம நகர் கிராம அ வலர் 

பிாி  
KN 55 - த ம ரம் கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக  : ன்ைனநீராவி கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல மற் ம் ல்ைலத்தீ  மாவட்ட எல்ைல 

ெதற்ேக : ல்ைலத்தீ  மாவட்ட எல்ைல 
ேமற்ேக  : இராமநாத ரம் மற் ம் தர்ம ரம் ேமற்கு கிராம

அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : இராமநாத ரம்      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : த ம ரம் ேமற்கு மற் ம் த ம ரம் கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
KN 41 - இராமநாத ரம் கிராம 

அ வலர் பிாி  
KN 42 - மாவ யம்மன் கிராம 

அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக  : கல்ம நகர் ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல 

ெதற்ேக : ல்ைலத்தீ  மாவட்ட எல்ைல 
ேமற்ேக  : மாயவ ர் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : வட்டக்கச்சி      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெபாியகுளம் மற் ம் த ம ரம் ேமற்கு கிராம அ வலர்  

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
KN 38 - வட்டக்கச்சி கிராம அ வலர் 

பிாி  
KN 39 - சிவிக்ெசன்ரர் கிராம 

அ வலர் பிாி  
KN 40 - மாயவ ர் கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக  : மாவ யம்மன் கிராம அ வலர்  பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
ெதற்ேக : ல்ைலத்தீ  மாவட்ட எல்ைல 
ேமற்ேக  : அம்பாள் நகர் மற் ம் தி ைவயா  கிராம அ வலர்

பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கனகாம்பிைகக்குளம்       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : இரத்தின ரம், தி ைவயா  ேமற்கு மற் ம் 

தி ைவயா  கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

KN 17 - ெதாண்டமான்நகர் கிராம 
அ வலர் பிாி  

KN 18 - கனகாம்பிைகக்குளம் கிராம 
அ வலர் பிாி  

KN 19 - அம்பாள்நகர் கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக  : வட்டக்கச்சி கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
ெதற்ேக : ல்ைலத்தீ  மாவட்ட எல்ைல 
ேமற்ேக  : பாரதி ரம் மற் ம் விேவகானந்த நகர் கிராம அ வலர்

பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : தி ைவயா       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ேகாரக்கன்கட் மற் ம் ரசுேமாட்ைட கிராம

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்                 
KN 20 - தி ைவயா  கிராம 

அ வலர் பிாி  
KN 21 - தி ைவயா  ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
KN 24 - ம தநகர் கிராம அ வலர் 

பிாி  
KN 25 - பன்னங்கண்  கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக  : சிவிக்ெசன்ரர் மற் ம் வட்டக்கச்சி கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : அம்பாள்நகர் மற் ம் கனகாம்பிைகக்குளம் கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், 
ெதாண்டமான் நகர் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக  : இரத்தின ரம், கிளிெநாச்சி நகரம் மற் ம் பரந்தன் கிராம 
அ வலர்  பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கிளிெநாச்சி நகரம்      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 
 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : பரந்தன் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல KN 16 - ஆனந்த ரம் கிராம அ வலர் 

பிாி  
KN 22 - இரத்தின ரம் கிராம 

அ வலர் பிாி  
KN 23 - கிளிெநாச்சி நகரம் கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக  : பன்னங்கண் , ம தநகர் மற் ம் தி ைவயா  ேமற்கு 
கிராம அ வலர்  பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ெதாண்டமான்நகர் மற் ம் விேவகானந்தநகர் கிராம 
அ வலர்  பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக  : உதயநகர் கிழக்கு, கனக ரம், தி நகர் ெதற்கு, தி நகர் 
வடக்கு மற் ம் கேணச ரம் கிராம அ வலர்  
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 12      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கேணச ரம்      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 
 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெபாியபரந்தன் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 

எல்ைல, குமார ரம் மற் ம் பரந்தன் கிராம அ வலர்  
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

KN 27 - தி நகர் ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

KN 28 - தி நகர் வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

KN 29 - கேணச ரம் கிராம அ வலர் 
பிாி  

KN 30 - ெஜயந்திநகர் கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக  : கிளிெநாச்சி நகரம் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல 

ெதற்ேக : உதயநகர் கிழக்கு கிராம  அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல  

ேமற்ேக  : உ த்திர ரம் கிழக்கு மற் ம் ெபாியபரந்தன் கிராம
அ வலர்  பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 13      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : உதயநகர்      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 
 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : தி நகர் மற் ம் ெஜயந்திநகர் கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
KN 10 - விேவகானந்தநகர் கிராம 

அ வலர் பிாி  
KN 12 - உதயநகர் கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
KN 13 - உதயநகர் ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
KN 26 - கனக ரம் கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக  : கிளிெநாச்சி நகர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல, ஆனந்த ரம் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு, 
ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், ெதாண்டமான் நகர் 
மற் ம் கனகாம்பிைகக்குளம் கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : பாரதி ரம் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
அம்பாள்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள், ெசல்வநகர் கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக  : றிப்  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 14      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கி ஷ்ண ரம்    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 02 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : றிப் , கனக ரம் மற் ம் உதயநகர் ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
KN 11 - கி ஷ்ண ரம் கிராம 

அ வலர் பிாி  
KN 14 - அம்பாள்குளம் கிராம 

அ வலர் பிாி  
KN 15 - ெசல்வாநகர் கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக  : விேவகானந்தநகர் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல 

ெதற்ேக : பாரதி ரம் மற் ம் மைலயாள ரம் கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக  : ஊற் ப் லம் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 15      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பாரதி ரம்       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ஊற் ப் லம்,கி ஷ்ண ரம் மற் ம் விேவகானந்தநகர் 

கிராம அ வலர்  பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
KN 07 - ெபான்நகர் கிராம அ வலர் 

பிாி  
KN 08 - பாரதி ரம் கிராம அ வலர் 

பிாி  
KN 09 - மைலயாள ரம் கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக  : கனகாம்பிைக குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல மற் ம் ல்ைலத்தீ  மாவட்ட எல்ைல 

ெதற்ேக : ல்ைலத்தீ  மாவட்ட எல்ைல 
ேமற்ேக  : அக்கராயன் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 16      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேகாணாவில்      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : சிவநகர் மற் ம் றிப்  கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  
KN 06 - ேகாணாவில் கிராம அ வலர் 

பிாி  
KN 36 - ஊற் ப் லம் கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக  : ெசல்வாநகர் மற் ம் கி ஷ்ண ரம் கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக : மைலயாள ரம் மற் ம் அக்கராயன் கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக  : கண்ணைக ரம் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 17      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : அக்கராயன்        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : சிவநகர் மற் ம் ேகாணாவில் கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  
KN 03 - கண்ணைக ரம் கிராம 

அ வலர் பிாி   
KN 04 - ஸ்கந்த ரம் கிராம அ வலர் 

பிாி  
KN 05 - அக்கராயன்குளம் கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக  : மைலயாள ரம் மற் ம் ெபான்நகர் கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ல்ைலத்தீ  மாவட்ட எல்ைல 
ேமற்ேக  : ஆைனவி ந்தான்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் 

கிழக்கு எல்ைல மற் ம் நகாி பிரேதச சைப எல்ைல  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 18      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : வன்ேனாிக்குளம்       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : நகாி பிரேதச சைப எல்ைல KN 01 - வன்ேனாிக்குளம் கிராம 

அ வலர் பிாி  
KN 02 - ஆைனவி ந்தான்குளம் 

கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக  : கண்ணைக ரம் மற் ம் ஸ்கந்த ரம் கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், ல்ைலத்தீ  மாவட்ட 
எல்ைல 

ெதற்ேக : ல்ைலத்தீ  மற் ம் மன்னார் மாவட்ட எல்ைலகள்
ேமற்ேக  : நகாி பிரேதச சைப எல்ைல 
 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 19      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : உ த்திர ரம்         ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : உ த்திர ரம் வடக்கு மற் ம் ெபாியபரந்தன் கிராம

அ வலர்  பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  
KN 33 - உ த்திர ரம் கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
KN 34 - உ த்திர ரம் ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
KN 35 - சிவநகர் கிராம அ வலர் 

பிாி  
KN 37 - றிப்  கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக  : ெஜயந்திநகர் மற் ம் உதயநகர் கிழக்கு கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக : ெசல்வநகர், ஊற் ப் லம், ேகாணாவில் மற் ம் 
கன்னைக ரம் கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள்  

ேமற்ேக  : நகாி பிரேதச சைப எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 20      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெபாியபரந்தன்          ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : யாழ்ப்பாணக் களப்  KN 31 - ெபாியபரந்தன் கிராம 

அ வலர் பிாி  
KN 32 - உ த்திர ரம் வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக  : ஊைமயான் ரம், குமர ரம் மற் ம் கேணச ரம் கிராம 
அ வலர்  பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக : ெஜயந்திநகர், உ த்திர ரம் கிழக்கு மற் ம் 
உ த்திர ரம் ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக  : நகாி பிரேதச சைப எல்ைல 
 
9-108/160 
 

____________________________________ 

 
உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 

 
3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  

 
(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
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சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

 
சனாதிபதி ெசயலகம். 
ெகா ம்  – 01, 
2015, ஓகத்  12. 
 

அட்டவைண 
 

இலக்கம் 11 - கிளிெநாச்சி மாவட்டம்      
இலக்கம் 03 - நகாி பிரேதச சைப 
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக - 11 
   எண்ணிக்ைக - 11      எண்ணிக்ைக - 00   
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெகௗதாாி ைன      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : யாழ்ப்பாணக் களப்  KN 67 - பரமன்கிராய் கிராம 

அ வலர் பிாி  
KN 68 - ெகௗதாாி ைன கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக  : ஞானிமடம் மற் ம் மட் வில்நா ேமற்கு கிராம
அ வலர்  பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : யாழ்ப்பாணக் களப்  
ேமற்ேக  : யாழ்ப்பாணக் களப்  
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஞானிமடம்      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : யாழ்ப்பாணக் களப்  KN 63 - ஞானிமடம் கிராம அ வலர் 

பிாி  
KN 66 - மட் வில்நா  ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக  : ெசட் யகுறிச்சி மற் ம் ெகாள்ளகுறிச்சி கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : பள்ளிக்குடா கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக  : யாழ்ப்பாணக் களப்  மற் ம் பரமன்கிராய் கிராம

அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெகால்லக்குறிச்சி      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : யாழ்ப்பாணக் களப்  KN 61 - ெகால்லக்குறிச்சி கிராம 

அ வலர் பிாி  
KN 62 - ெசட் யக்குறிச்சி கிராம 

அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக  : யாழ்ப்பாணக் களப்  மற் ம் ஆலங்ேகணி கிராம 
அ வலர்  பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : ெஜய ரம் வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல 

ேமற்ேக  : ெபான்னாெவளி, மட் வில்நா  கிழக்கு, பள்ளிக்குடா, 
மட் வில்நா  ேமற்கு மற் ம் ஞானிமடம் கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : நல் ர்    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெசட் யக்குறிச்சி கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல மற் ம் யாழ்ப்பாணக் களப்  
KN 59 - நல் ர் கிராம அ வலர் 

பிாி  
KN 60 - ஆலங்ேகணி கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக  : கைரச்சிப் பிரேதச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக : கைரச்சிப் பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ெஜய ரம் 

வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
ேமற்ேக  : ெகால்லக்குறிச்சி கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 

எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெஜய ரம்    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : மட் வில்நா கிழக்கு மற் ம் ெகால்லக்குறிச்சி கிராம 

அ வலர்  பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
KN 69 - ெஜய ரம் வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
KN 70 - ெஜய ரம் ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக  : கைரச்சிப் பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக : பல்லராயன்கட்  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல 

ேமற்ேக  : கிராஞ்சி மற் ம் ெபான்னாெவளி கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பல்லவராயன்கட்     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெஜய ரம் ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல 
KN 72 - பல்லராயன்கட்  கிராம 

அ வலர்  பிாி  
 

கிழக்ேக  :  கைரச்சிப் பிரேதச சைப எல்ைல

ெதற்ேக : காியாைலநாகப வான் கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல

ேமற்ேக  : நாச்சிக்குடா கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : காியாைலநாகப வான்    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : பல்லவராயன்கட்  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல 
KN 71 - காியாைலநாகப வான் 

கிராம அ வலர் பிாி  
 கிழக்ேக  : கைரச்சிப் பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக : ழங்காவில் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக  : நாச்சிக்குடா கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ழங்காவில்    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : நாச்சிகுடா மற் ம் காியாைலநாகப வான் கிராம

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
KN 73 - ழங்காவில் கிராம அ வலர் 

பிாி  
 கிழக்ேக  : கைரச்சிப்பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் மன்னார்

மாவட்ட எல்ைல 
ெதற்ேக : மன்னார் மாவட்ட எல்ைல 
ேமற்ேக  : யாழ்ப்பாணக் களப்  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : இரைணதீ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 
(இந்த வட்டாரத்தின்  நிலப் பகுதி இரண்டாகப் பிாிக்கப்பட் ள்ள ) 
 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
நிலப்பகுதி 1 
வடக்ேக : 

 
கிராஞ்சி கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

 
KN 74 - நாச்சிக்குடா கிராம 

அ வலர்பிாி  
KN 77 - இரைணதீ  கிராம 

அ வலர்பிாி  
 

கிழக்ேக  : பல்லவராயன் கட்  மற் ம் காியாைலநாகப வான்
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்               

ெதற்ேக : ழங்காவில் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
மற் ம் யாழ்ப்பாணக் களப்  

ேமற்ேக  : யாழ்ப்பாணக் களப்  
நிலப்பகுதி 2  
யாழ்ப்பாணக் களப்ைபச் சுற்றி ள்ள இரைணதீ  கிராம அ வலர் 
பிாி  
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெபான்னாெவளி        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : யாழ்ப்பாணக் களப் , பள்ளிக்குடா மற் ம் 

மட் வில்நா  கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ெதற்கு எல்ைலகள்  

KN 75 - கிராஞ்சி கிராம அ வலர் 
பிாி  

KN 76 - ெபான்னாெவளி கிராம 
அ வலர் பிாி   (அ கில் உள்ள 
தீ க டன்) 

 

கிழக்ேக  : ெஜய ரம் வடக்கு மற் ம் ெஜய ரம் ெதற்கு கிராம  
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : நாச்சிக்குடா கிராம அ வலர்   பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
மற் ம் யாழ்ப்பாணக் களப்    

ேமற்ேக  : யாழ்ப்பாணக் களப்  
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பள்ளிக்குடா        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : மட் வில்நா ேமற்கு கிராம  அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல 
KN 64 - மட் வில்நா  கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
KN 65 - பள்ளிக்குடா கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக  : ெகால்லகுறிச்சி கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல  

ெதற்ேக : னெவளி கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக  : யாழ்ப்பாணக் களப்  
 

9-108/161 
 

____________________________________ 

 
உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 

 
3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  

 
(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
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சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

 
சனாதிபதி ெசயலகம். 
ெகா ம்  – 01, 
2015, ஓகத்  12. 

அட்டவைண 
இல. 12 - மன்னார்    மாவட்டம் 
இல. 01 - மன்னார் நகர சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக - 09 
   எண்ணிக்ைக - 09       எண்ணிக்ைக -  00   
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : பட் த்ேதாட்டம்          உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : மன்னார் பிரேதச  சைப எல்ைல MN  71 - பட் த்ேதாட்டம்  கிராம அ வலர் 

பிாி   
 

கிழக்ேக : மன்னார் பிரேதச  சைப எல்ைல, எ த் ர்  கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல மற் ம் ச த்பார்  
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : ச த்பார் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்
ேமற்கு எல்ைலகள், கடல்   

ேமற்ேக :    கடல்  மற் ம் மன்னார் பிரேதச  சைப எல்ைல
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : எ த் ர்         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : மன்னார் பிரேதச  சைப எல்ைல MN  72 - எ த் ர்   கிராம அ வலர் பிாி   
கிழக்ேக : சின்னக்கைட  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல   
ெதற்ேக : சாவற்கட்  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 

ேமற்கு  எல்ைலகள், எமில்நகர் மற் ம் ச த்பார்  கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :    பட் த்ேதாட்டம்  கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு 
எல்ைல   

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : சாவற்கட்         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : கடல் MN  75 - சாவற்கட்    கிராம அ வலர் பிாி   

MN  78 - சின்னக்கைட   கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : ேசானகத்ெத   கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
ெதற்ேக : ேகாட்ைட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்

ேமற்கு எல்ைலகள், பனங்கட் க்ெகாட்  ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக :    எமில்நகர் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
எ த் ர் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள், மன்னார் பிரேதச  சைப எல்ைல 



I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21           879A 
gFjp  I : njhFjp (I) - ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; FbauR tu;j;jkhdg; gj;;jpupif - mjp tpNr\khdJ - 2015.08.21 

 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ச த்பார்         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : பட் த்ேதாட்டம் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள், எ த் ர் கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு  எல்ைல 

MN  73 - ச த்பார்    கிராம அ வலர் பிாி   
MN  74 - எமில்நகர்   கிராம அ வலர் பிாி   
 கிழக்ேக : சாவற்கட்  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம்

ெதற்கு எல்ைலகள், சின்னக்கைட கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, பனங்கட் க்ெகாட்  கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : களப்  மற் ம் கடல் 
ேமற்ேக :    கடல், பட் த்ேதாட்டம்  கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு 

மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : பனங்கட் க்ெகாட்        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : எமில்நகர் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள், சின்னக்கைட கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு  எல்ைல, ேகாட்ைட  கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு  எல்ைல 

MN  76 - பனங்கட் க்ெகாட்   ேமற்கு    கிராம 
அ வலர் பிாி   

MN  77 - பனங்கட் க்ெகாட்   கிழக்கு    கிராம 
அ வலர் பிாி   

 
கிழக்ேக : ெபாியகைட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 

ேமற்கு எல்ைலகள்  
ெதற்ேக : களப்  
ேமற்ேக :    ச த்பார்  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,

எமில்நகர் கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு  மற் ம்  
கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ேகாட்ைட         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : சின்னக்கைட மற் ம் ேசானகத்ெத  கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு  எல்ைலகள்  
MN  79 - ேகாட்ைட   கிராம அ வலர் பிாி   
MN  80 - ெபாியகைட   கிராம அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக : ேசானகத்ெத  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 
உப் க்குளம் ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல மற் ம் களப்    

ெதற்ேக : களப்  
ேமற்ேக :    பனங்கட் க்ெகாட்  கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 

கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், பனங்கட் க்ெகாட்  
ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ேசானகத்ெத           உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : கடல் MN  81 - ேசானகத்ெத    கிராம அ வலர் 

பிாி   
 

கிழக்ேக : உப் க்குளம் வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், உப் க்குளம் ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : ெபாியகைட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
ேகாட்ைட கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :    சின்னக்கைட  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல   
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : உப் க்குளம்        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ேசானகத்ெத   கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள், கடல் 
MN 82 -  உப் க்குளம் வடக்கு கிராம அ வலர் 

பிாி   
MN  83 - உப் க்குளம் ெதற்கு  கிராம அ வலர் 

பிாி   
 

கிழக்ேக : பள்ளி ைன ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல, பள்ளி ைன கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு  மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்   

ெதற்ேக : களப்  
ேமற்ேக :    ெபாியகைட கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 

ேசானகத்ெத   கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள்  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : பள்ளி ைன        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : கடல் MN 84 - பள்ளி ைன கிழக்கு கிராம அ வலர் 

பிாி    
MN 85 - பள்ளி ைன ேமற்கு கிராம அ வலர் 

பிாி   
 

கிழக்ேக : கடல் மற் ம் களப்  
ெதற்ேக : களப் , உப் க்குளம் ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 

கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக :    உப் க்குளம் ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு

மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், உப் க்குளம் வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல  

 
09-108/162 
 

____________________________________ 

 
உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 

 
3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  

 
(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
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குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

சனாதிபதி ெசயலகம். 
ெகா ம்  – 01, 
2015, ஓகத்  12. 

அட்டவைண 
இல. 12 - மன்னார்    மாவட்டம் 
இல. 02 - மன்னார் பிரேதச சைப 
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக - 12 
   எண்ணிக்ைக - 08       எண்ணிக்ைக - 02   
      
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : தைலமன்னார்        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : கடல், தைலமன்னார் பியர் ேமற்கு கிராம அ வலர் 

பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், 
தைலமன்னார்  பியர்  கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  
ெதற்கு  எல்ைல 

MN  48 - தைலமன்னார்  வடக்கு  கிராம 
அ வலர் பிாி  

MN  49 - தைலமன்னார் ெதற்கு  கிராம 
அ வலர் பிாி  

MN  52 - தைலமன்னார்  ைகயிரத நிைலயம் 
கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : கட் க்காரன் கு யி ப்  கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : கடல் 
ேமற்ேக :    கடல் 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : தைலமன்னார் பியர்          உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : கடல் MN  50 - தைலமன்னார்  பியர் ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
MN  51 - தைலமன்னார் பியர்  கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
MN  53 - கட் க்காரன் கு யி ப்  கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ள் க்கு யி ப்  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல    

ெதற்ேக : கடல் 
ேமற்ேக : தைலமன்னார் ைகயிரத நிைலயம் மற் ம் தைல 

மன்னார்  வடக்கு  கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ள் க்கு யி ப்         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : கடல் MN  54 - ள் க்கு யி ப்  கிராம அ வலர் 

பிாி  
MN  57 - ேபசாைல வடக்கு கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : சி த்ேதாப்  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
ேபசாைல ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு  
எல்ைல, ேபசாைல ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்   

ெதற்ேக : கடல் 
ேமற்ேக : கட் க்காரன் கு யி ப்  கிராம அ வலர் பிாிவின் 

கிழக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ேபசாைல         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ேபசாைல வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல மற் ம் சி த்ேதாப்  கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல 

MN  55 - ேபசாைல ேமற்கு  கிராம அ வலர் 
பிாி  

MN  56 -  ேபசாைல ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  

 

கிழக்ேக : சி த்ேதாப்  மற் ம் ெபாியகாிசல் கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், ேபசாைல ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு  மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்   

ெதற்ேக : ஓைலத்ெதா வாய் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல மற் ம் கடல் 

ேமற்ேக : ள் க்கு யி ப்  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : சி ேதாப்          உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : கடல் MN  58 - சி த்ேதாப்  கிராம அ வலர் பிாி  

MN  59 - ெபாியகாிசல் கிராம அ வலர் பிாி  
MN  60 - ஓைலத்ெதா வாய் கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : கடல் மற் ம் எ க்கலம்பிட்  ேமற்கு, க்கு யி ப்  
மற் ம் ெதாட்டேவ  கிராம அ வலர் பிாி களின்  
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக : கடல்                                               
ேமற்ேக : ேபசாைல ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 

மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், ேபசாைல வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : க்கு யி ப்         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ஓைலத்ெதா வாய் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  

எல்ைல, ெபாியகாிசல்  கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு  
எல்ைல மற் ம் எ க்கலம்பிட்  ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  

MN  61 - க்கு யி ப்   கிராம அ வலர் 
பிாி  

 

கிழக்ேக : எ க்கலம்பிட் ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல 

ெதற்ேக : ேதாட்டெவளி கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக : ஓைலத்ெதா வாய் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 

எல்ைல    
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : எ க்கலம்பிட்        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ெபாியகாிசல் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள், கடல் 
MN  63 - எ க்கலம்பிட்  ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
MN  64 - எ க்கலம்பிட்   வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
MN  65 - எ க்கலம்பிட்   கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
MN  66 - எ க்கலம்பிட்  ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
MN  67 - எ க்கலம்பிட்  மத்தி கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : கடல் 
ெதற்ேக : கடல் மற் ம் தாரா ரம் ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 

வடக்கு எல்ைல 
ேமற்ேக : ேதாட்டெவளி மற் ம் க்கு யி ப்  கிராம அ வலர் 

பிாி களின் வடக்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், 
ஓைலத்ெதா வாய் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல    
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08                  வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : தாழ் பா                         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ஓைலத்ெதா வாய் கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு 

எல்ைல, க்கு யி ப்   மற் ம் எ க்கலம்பிட்  ேமற்கு   
கிராம அ வலர் பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள் 

MN  62 - ேதாட்டெவளி  கிராம அ வலர் பிாி  
MN  70 -  தாழ் பா   கிராம அ வலர் பிாி  
 கிழக்ேக : கடல்,  தாரா ரம் ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  

வடக்கு, ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், தாரா ரம் 
கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல மற் ம் 
மன்னார் நகர சைப எல்ைல 

ெதற்ேக : கடல் 
ேமற்ேக : கடல் மற் ம் ஓைலத்ெதா வாய் கிராம அ வலர் 

பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : தாரா ரம்         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ேதாட்டெவளி  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,  

எ க்கலம்பிட்  ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு 
எல்ைல மற் ம் கடல் 

MN  68 - தாரா ரம் ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  

MN  69 - தாரா ரம் கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  

 

கிழக்ேக : கடல் 
ெதற்ேக : மன்னார் நகர சைப எல்ைல, தாழ் பா  கிராம அ வலர் 

பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக : தாழ் பா  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 

வடக்கு எல்ைலகள், ேதாட்டெவளி கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : உயிலன்குளம்         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : களப்  MN  86 -  தி க்ேகதீஸ்வரம்  கிராம அ வலர்

பிாி  
MN  87 -  ெபாியநாவற்குளம்  கிராம அ வலர்

பிாி  
MN  88 -  நாகதாழ்    கிராம அ வலர் பிாி  
MN  89 -  நீலேசைன  கிராம அ வலர் பிாி  
MN  90 -  கள்ளிகட்ைடக்கா  கிராம அ வலர்

பிாி  
MN  91 -  க்காமம்  கிராம அ வலர் பிாி  
MN  92 - உயிலன்குளம் கிராம அ வலர் பிாி  
MN  93 -  மாேதாட்டம்  கிராம அ வலர் பிாி  
MN  94 -   வண்ணாேமாட்ைட கிராம அ வலர்

பிாி  
MN 95 - உயிர்த்தராசன்குளம்  கிராம அ வலர்

பிாி  
MN  96 -  பறப்பாங்கண்டல் கிராம அ வலர்

பிாி

கிழக்ேக : மாந்ைத ேமற்கு பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக : மாந்ைத ேமற்கு பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் 

நானாட்டான் பிரேதச சைப எல்ைல 
ேமற்ேக : நானாட்டான் பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் களப்

 
9 -108/163 
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உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 

 
3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  

 
(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

 
சனாதிபதி ெசயலகம். 
ெகா ம்  – 01, 
2015, ஓகத்  12. 
 
 

அட்டவைண 
 

இல.12 - மன்னார்    மாவட்டம் 
இல.03 - நானாட்டான் பிரேதச சைப 
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்   பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்             உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 10 
எண்ணிக்ைக: 10          எண்ணிக்ைக : 00            
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : வங்காைல வடக்கு        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : கடல் மற் ம் மன்னார்  பிரேதச சைப  எல்ைல MN  97 -  வங்காைல  வடக்கு  கிராம அ வலர் 

பிாி  
MN  99 -  வங்காைல  கிழக்கு   கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : மன்னார்  பிரேதச சைப  எல்ைல 
ெதற்ேக : ேதாமஸ் ாி  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு   எல்ைல, 

வங்காைல ேமற்கு  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம்  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :    கடல்   
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : வங்காைல           உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : வங்காைல  வடக்கு   மற் ம்  வங்காைல   கிழக்கு   கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
MN  98 -  வங்காைல ேமற்கு கிராம அ வலர் 

பிாி  
MN  100 -  ேதாமஸ் ாி  கிராம அ வலர் பிாி  
MN  101 -  ந விழிக்குளம்  கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : மன்னார்  பிரேதச சைப  எல்ைல, வஞ்சியன்குளம்   கிராம 
அ வலர்  பிாிவின் வடக்கு மற் ம்  ேமற்கு எல்ைலகள்    

ெதற்ேக : உமாநகர் கிராம அ வலர்  பிாிவின் வடக்கு  எல்ைல
ேமற்ேக :    கடல் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : நானாட்டான்         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ந விழிக்குளம் கிராம அ வலர்  பிாிவின்  ெதற்கு மற் ம்  

கிழக்கு எல்ைலகள், மன்னார்  பிரேதச சைப  எல்ைல, 
இலக ப்பிட்  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம்  
ெதற்கு எல்ைலகள் 

MN 102 - வஞ்சியன்குளம்  கிராம அ வலர் 
பிாி  

MN 103 - உமாநகர் கிராம அ வலர் பிாி  
MN 106 - ேமாட்டக்கைட கிராம அ வலர் 

பிாி  
MN 107 - நானாட்டான் கிராம அ வலர் பிாி  
MN 110 - ெபாியகட்ைடக்கா  கிராம 

அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : இலந்ைதேமாட்ைட, றசூல் ெவளி, வாழ்க்ைகப் 
பட்டான் கண்டல்  கிராம அ வலர்  பிாி களின் ேமற்கு  
எல்ைலகள்  

ெதற்ேக : பல்லங்ேகாட்ைட மற் ம் ராசம  கிராம அ வலர்  
பிாி களின் வடக்கு  எல்ைலகள், அச்சன்குளம் கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :    கடல் 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : அச்சன்குளம்         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : உமாநகர் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 

ேமாட்டக்கைட கிராம அ வலர்  பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள், நானாட்டான் மற் ம் றசூல் ெவளி 
கிராம அ வலர்  பிாி களின் ெதற்கு  எல்ைலகள்  

MN 104 - அச்சன்குளம் கிராம அ வலர் பிாி  
MN 105 - ராசம  கிராம அ வலர் பிாி  
MN 108 - பல்லங்ேகாட்ைட கிராம அ வலர் 

பிாி  கிழக்ேக : வாழ்க்ைகப்பட்டான் கண்டல் கிராம அ வலர்  பிாிவின் 
ேமற்கு  எல்ைல 

ெதற்ேக : ச  பிரேதச சைப எல்ைல 
ேமற்ேக :    கடல் 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : இலஹ ப்பிட்         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : மன்னார்  பிரேதச சைப  எல்ைல MN 111 - இலஹ ப்பிட்  கிராம அ வலர் 

பிாி  
MN 112 - இலந்ைதேமாட்ைட கிராம அ வலர் 

பிாி  
MN 114 - றசூல் ெவளி கிராம அ வலர் 

பிாி  
MN 115 -  கஞ்சித்தாழ்  கிராம அ வலர் பிாி  
MN 116 - அத்திக்குழி கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : மன்னார்  பிரேதச சைப  எல்ைல 
ெதற்ேக : ெசம்மண்தீ  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 

த்திரகண்டல் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள்,  வாழ்க்ைகப்பட்டான் கண்டல்  கிராம 
அ வலர்  பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக :    நானாட்டான் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
ெபாியகட்ைடக்கா  கிராம அ வலர்  பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்,  உமாநகர் கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, வஞ்சியன்குளம் கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெபான்தீ க்கண்டல்        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : றசூல் ெவளி மற் ம் ஆத்திக்குழி கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், 
கஞ்சித்தாழ்   கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 
மன்னார் பிரேதச சைப எல்ைல 

MN 113 - த்திரகண்டல் கிராம அ வலர் 
பிாி  

MN 117 - ெசம்மண்தீ  கிராம அ வலர் பிாி  
MN 121 - ெபான்தீ க்கண்டல் கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : ங்கன் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள், களிேமாட்ைட ளியங்குளம் கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல   

ெதற்ேக : களிேமாட்ைட ளியங்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், வாழ்க்ைகப்பட்டான் 
கண்டல்  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல   

ேமற்ேக :    வாழ்க்ைகப்பட்டான் கண்டல்  கிராம அ வலர்  பிாிவின் 
கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்    

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : வாழ்க்ைகப்பட்டான்கண்டல்       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : றசூல் ெவளி மற் ம் த்திரகண்டான் கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், ெபான்தீ க்கண்டல்  
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு, ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு 
எல்ைலகள், ங்கன் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல  

MN  109 -  வாழ்க்ைகப்பட்டான்கண்டல்  கிராம 
அ வலர் பிாி  

MN 122 - களிேமாட்ைட ளியங்குளம் கிராம 
அ வலர் பிாி  

 கிழக்ேக : சுண் க்குழி கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
சி க்கண்டல் மற் ம் பாிகாாிக்கண்டல் கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ச  பிரேதச சைப எல்ைல 
ேமற்ேக :    பல்லங்ேகாட்ைட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், நானாட்டான் கிராம 
அ வலர்  பிாிவின்   கிழக்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ங்கன்         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ெசம்மண்தீ  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு  எல்ைலகள், மன்னார் பிரேதச ைப எல்ைல 
MN 118  - ங்கன் கிராம அ வலர் பிாி  
MN 119 - சுண் க்குழி கிராம அ வலர் பிாி  
MN 120 - சி க்கண்டல் கிராம அ வலர் பிாி  
MN 123 - பாிகாாிக்கண்டல் கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : ெசட் யார்கட்ைட அடம்பன், இரட்ைடக்குளம் மற் ம் 
கற்கிடந்தகுளம் கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு  
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ச  பிரேதச சைப எல்ைல 
ேமற்ேக :    களிேமாட்ைட ளியங்குளம்   கிராம அ வலர்  பிாிவின் 

கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், த்திரகண்டல் கிராம 
அ வலர்  பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : கட்கிடந்த குளம்        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : மன்னார் பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் மாந்ைத ேமற்கு 

பிரேதச சைப எல்ைல 
MN 124 - கற்கிடந்தகுளம் கிராம அ வலர் 

பிாி  
MN 125  - இரட்ைடக்குளம் கிராம அ வலர் 

பிாி  
MN 126 - ெசட் யார்கட்ைட அடம்பன் கிராம 

அ வலர் பிாி  
MN 127 - இைசமாைலத்தாழ்  கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : மாந்ைத ேமற்கு பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ம வராயர்
கட்ைடயடம்பன் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  
எல்ைல 

ெதற்ேக : பன்ைனெவட் வான் கிராம அ வலர்  பிாிவின் வடக்கு  
எல்ைல மற் ம் ச  பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக :    சி க்கண்டல் மற் ம் சுண் க்குழி கிராம அ வலர்  
பிாி களின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : கட்ைடயடம்பன்        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : இைசமாைலத்தாழ்   கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், மாந்ைத ேமற்கு பிரேதச சைப 
எல்ைல 

MN 128 - ம வாராயர்கட்ைடயடம்பன் கிராம 
அ வலர் பிாி  

MN 129 - பத்ைதெவட் வான் கிராம அ வலர் 
பிாி  

MN 130 - மலர்ந்தான் கிராம அ வலர் பிாி  
MN  131 - ேதக்கம் கிராம அ வலர் பிாி  
MN 132 - மாதாகிராமம் கிராம அ வலர் பிாி  
MN 133 - ெபாிய றிப்  கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : வ னியா மாவட்ட எல்ைல 
ெதற்ேக : அ ராத ர மாவட்ட எல்ைல 
ேமற்ேக :    ச  பிரேதச சைப எல்ைல 
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____________________________________ 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

 
சனாதிபதி ெசயலகம். 
ெகா ம்  – 01, 
2015, ஓகத்  12. 
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அட்டவைண 

 
 

இல. 12 - மன்னார்    மாவட்டம் 
இல. 04 - ச  பிரேதச சைப 
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்   பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்             உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 10                           
    எண்ணிக்ைக: 10       எண்ணிக்ைக: 00             
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : அாிப்          உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : நானாட்டான்  பிரேதச சைப  எல்ைல MN 134 - அாிப்  கிழக்கு கிராம அ வலர் 

பிாி  
MN 135 - அாிப்  ேமற்கு கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : ெநாச்சிக்குளம் மற் ம் பண்டாரெவளி  கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : பண்டாரெவளி கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
மற் ம் கடல் 

ேமற்ேக :    கடல்   
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : பண்டாரெவளி         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : நானாட்டான் பிரேதச சைப  எல்ைல MN 137 - பண்டாரெவளி கிராம அ வலர் 

பிாி  
MN 138 - ெநாச்சிக்குளம் கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : ேவப்பங்குளம் மற் ம் ெபாிய ல்லச்சி ெபாற்ேகணி  
கிராம அ வலர்  பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்    

ெதற்ேக : ெவளி கிராம அ வலர்  பிாிவின் வடக்கு  எல்ைல, 
ேமத்தன்ெவளி கிராம அ வலர்  பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள்    

ேமற்ேக :    கடல், அாிப்  ேமற்கு கிராம அ வலர்  பிாிவின் ெதற்கு
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்   

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெவளி         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : பண்டாரெவளி கிராம அ வலர்  பிாிவின்  ெதற்கு மற் ம்  

கிழக்கு எல்ைலகள்,  ெநாச்சிக்குளம் கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல  

MN 136 - ேமத்தன்ெவளி கிராம அ வலர் 
பிாி  

MN 146 - ெவளி கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : ெபாிய ல்லச்சி ெபாற்ேகணி  கிராம அ வலர்  பிாிவின்   
ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : அகத்தி றிப் , கூழாங்குளம் மற் ம் சேவாியார் ரம்
கிராம அ வலர்  பிாி களின் வடக்கு  எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :    கடல் மற் ம் பண்டாரெவளி கிராம அ வலர்  பிாிவின்  
ெதற்கு எல்ைல  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : சிலாவத் ைற        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ேமத்தன்ெவளி மற் ம் ெவளி கிராம அ வலர்  

பிாி களின் ெதற்கு  எல்ைலகள் 
MN 144 - சிலாவத் ைற கிராம அ வலர் 

பிாி  
MN 145 - சேவாியார் ரம் கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : கூழாங்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
ெதற்ேக : ெகாக்குப்ைடயான் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 

எல்ைல மற் ம் கடல்   
ேமற்ேக :    கடல் 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெபாற்ேகணி        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ேவப்பங்குளம் கிராம அ வலர்  பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 

ெதற்கு எல்ைலகள் 
MN 141 - ெபாிய ல்லச்சி ெபாற்ேகணி   

கிராம அ வலர் பிாி  
MN 142 -  சின்ன ல்லச்சி ெபாற்ேகணி கிராம 

அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : ம தம  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள்  

ெதற்ேக : அ ராத ரம் மாவட்டஎல்ைல 
ேமற்ேக :    அகத்தி றிப்   கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 

வடக்கு எல்ைலகள், ெவளி மற் ம் பண்டாரெவளி   
கிராம அ வலர்  பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், 

ெநாச்சிக்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ம தம  ேவப்பங்குளம்       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : நானாட்டான் பிரேதச சைப  எல்ைல MN 139 - ம தம  கிராம அ வலர் பிாி  

MN 140 - ேவப்பங்குளம் கிராம அ வலர் 
பிாி  

 

கிழக்ேக : நானாட்டான் பிரேதச சைப  எல்ைல
ெதற்ேக : அ ராத ரம் மாவட்ட எல்ைல மற் ம் சின்ன ல்லச்சி 

ெபாற்ேகணி கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல   
ேமற்ேக :    சின்ன ல்லச்சி ெபாற்ேகணி மற் ம் ெபாிய ல்லச்சி

ெபாற்ேகணி கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள், ெநாச்சிக்குளம் கிராம அ வலர்  
பிாிவின்   கிழக்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : பாைலக்குழி        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ெகாண்டச்சி மற் ம் அகத்தி றிப்  கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு  எல்ைலகள் 
MN 151 - மறிச்சுக்கட்  கிராம அ வலர் பிாி  
MN 152 - பாைலக்குழி கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : அ ராத ரம் மாவட்ட எல்ைல 
ெதற்ேக : அ ராத ரம் மாவட்ட எல்ைல மற் ம் த்தளம் மாவட்ட 

எல்ைல   
ேமற்ேக :    ள்ளிக்குளம் மற் ம் கர க்குழி கிராம அ வலர்

பிாி களின்  கிழக்கு  எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : கர க்குழி         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : கடல் மற் ம் ெகாண்டச்சி கிராம அ வலர் பிாிவின்

ெதற்கு எல்ைல 
MN 150 - கர க்குழி கிராம அ வலர் பிாி  
MN 153 - ள்ளிக்குளம் கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : பாைலக்குழி கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  எல்ைல, 
மறிச்சுக்கட்  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு  எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : த்தளம் மாவட்ட எல்ைல 
ேமற்ேக :    கடல்    
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெகாண்டச்சி        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : சிலாவத் ைற மற் ம் கூழாங்குளம் கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
MN 148 - ெகாக்குப்பிைடயான் கிராம  

அ வலர் பிாி   
MN  149  - ெகாண்டச்சி கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : அகத்தி றிப்  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம்  
ெதற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : பாைலக்குழி மற் ம் கர க்குழி கிராம அ வலர்  
பிாி களின் வடக்கு  எல்ைலகள்                    

ேமற்ேக :    கடல் 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ச          உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ெவளி மற் ம் ெபாிய ல்லச்சி ெபாற்ேகணி கிராம

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்,  
சின்ன ல்லச்சி ெபாற்ேகணி கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு  எல்ைல 

MN 143 - அகத்தி றிப்  கிராம அ வலர் 
பிாி  
MN 147 - கூழாங்குளம் கிராம அ வலர் பிாி  
 கிழக்ேக : சின்ன ல்லச்சி ெபாற்ேகணி  கிராம அ வலர் பிாிவின்  

ேமற்கு  எல்ைல 
ெதற்ேக : பாைலக்குழி  கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு  எல்ைல
ேமற்ேக :    ெகாண்டச்சி  மற் ம் ெகாக்குப்ைடயான் கிராம அ வலர் 

பிாி களின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், 
சிலாவத் ைற மற் ம் சேவாியார் ரம் கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள்   

 
 

9-108/165 
 

____________________________________ 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 



I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21           891A 
gFjp  I : njhFjp (I) - ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; FbauR tu;j;jkhdg; gj;;jpupif - mjp tpNr\khdJ - 2015.08.21 

 

 

சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

 
 
 
சனாதிபதி ெசயலகம். 
ெகா ம்  – 01, 
2015, ஓகத்  12. 
 
 

அட்டவைண 
 
 
 

இல. 12 -  மன்னார் மாவட்டம்  
இல. 05 - மாந்ைத ேமற்கு பிரேதச சைப  
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்   பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்             உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 13  
     எண்ணிக்ைக: 09           எண்ணிக்ைக: 02       
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெவள்ளான்குளம்         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக: கிளிெநாச்சி மாவட்ட எல்ைல  MN 1 - ெவள்ளான்குளம் கிராம அ வலர் 

பிாி   
MN 2 - ேதவன்பிட்  கிராம அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக: ல்ைலத்தீ  மாவட்ட எல்ைல 
ெதற்ேக: பா யா  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக: கடல் 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெபாியம           உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக: ேதவன்பிட்  மற் ம் ெவள்ளான்குளம் கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  
MN 3 - பா யா  கிராம அ வலர் பிாி   
MN 17 - ெபாிய ம  கிழக்கு கிராம அ வலர் 

பிாி   
கிழக்ேக: ல்ைலத்தீ  மாவட்ட எல்ைல 
ெதற்ேக: ல்ைலத்தீ  மாவட்ட எல்ைல, ெபாியம ேமற்கு கிராம

அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்       
ேமற்ேக: ெபாியம  ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு

எல்ைல மற் ம் கூராய், இ ப்ைபக்கடைவ மற் ம் 
அந்ேதானியார் ரம் கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் கடல் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : இ ப்ைபக்கடைவ         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : கடல் மற் ம் பா யா  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு

மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்  
MN 4 - இ ப்ைபக்கடைவ கிராம அ வலர் 

பிாி   
MN 5 - அந்ேதானியார் ரம் கிராம அ வலர் 

பிாி   
MN 6 - கள்ளிய  கிராம அ வலர் பிாி   
MN 7 - கூராய் கிராம அ வலர் பிாி  
MN 8 - அத்திேமாட்ைட கிராம அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக : பா யா  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 
ெபாியம   கிழக்கு மற் ம் ெபாியம  ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : காயநகர் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்
ேமற்கு எல்ைலகள், பள்ளம  மற் ம் ேகாவில்குளம் 
 கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு 
எல்ைலகள்   

ேமற்ேக : கடல் 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : விடத்தல்தீ         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : கடல், கள்ளிய  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல, ஆத்திேமாட்ைட மற் ம் கூராய் கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்     

MN 9 -  ேகாவில்குளம் கிராம அ வலர் பிாி   
MN 10 - விடத்தல்தீ  ேமற்கு கிராம அ வலர் 

பிாி   
MN 11 - விடத்தல்தீ  வடக்கு கிராம அ வலர் 

பிாி   
MN 12 - விடத்தல்தீ  மத்தி கிராம அ வலர் 

பிாி   
MN 13 - விடத்தல்தீ  கிழக்கு கிராம அ வலர் 

பிாி   
MN 14 -  பள்ளம  கிராம அ வலர் பிாி   
MN 18 - பாப்பாேமாட்ைட கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : கூராய் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைல, காயநகர் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல  

ெதற்ேக : பரப் க்கடந்தான் கிழக்கு, பரப் க்கடந்தான் ேமற்கு, 
கண்ணாட்  மற் ம் மி க்கன் கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்,  மாளிைகத்திடல் கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல  

ேமற்ேக : மாளிைகத்திடல் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம்
வடக்கு எல்ைலகள், கடல் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : அடம்பன்          உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : கடல் மற் ம் பாப்பாேமாட்ைட கிராம அ வலர் பிாிவின்

ேமற்கு எல்ைல 
MN 19 - ேவட்ைட றிப்  கிராம அ வலர் 

பிாி   
MN 21 - மாளிைகத்திடல் கிராம அ வலர் 

பிாி   
MN 22 - அடம்பன் கிராம அ வலர் பிாி  
MN 23 - பாைலக்குளம் கிராம அ வலர் பிாி  
MN 31 - காத்தான்குளம் கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : பாப்பாேமாட்ைட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல, மி க்கன் மற் ம் ெந ங்கண்டல் கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்,  ெசார்ண ாி 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு, ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள், க ங்கண்டல் வண்ணான்குளம் கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல மற் ம் 
வட்டக்கண்டல், பாைலப்ெப மாள்கட்  கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : மன்னார் பிரேதச சைப எல்ைல  
ேமற்ேக : மன்னார் பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் கடல்
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : கண்ணாட்          உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : பாப்பாேமாட்ைட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்  
MN 20 - மி க்கன் கிராம அ வலர் பிாி   
MN 28 - கண்ணாட்  கிராம அ வலர் பிாி   
 
 

கிழக்ேக : பரப் கடந்தான் ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல   

ெதற்ேக : ஆட்காட் ெவளி மற் ம் ஆந்தான்குளம் கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், ெந ங்கண்டல் கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்   

ேமற்ேக : ேவட்ைட றிப் மற் ம் மாளிைகத்திடல் கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்    

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : வட்டக்கண்டல்         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : மி க்கன் மற் ம் கண்ணாட் கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  
MN 24 - ெந ங்கண்டல் கிராம அ வலர் பிாி  
MN 25 - ெசார்ண ாி கிராம அ வலர் பிாி   
MN 26 - க ங்கண்டல் கிராம அ வலர் பிாி   
MN 27 - ஆந்தான்குளம் கிராம அ வலர் பிாி   
MN 29 - ஆட்காட் ெவளி கிராம அ வலர் 

பிாி   
MN 30 - க ங்கண்டல் வண்ணான்குளம் கிராம 

அ வலர் பிாி   
MN 32 - வட்டக்கண்டல் கிராம அ வலர் 

பிாி   
MN 33 - பாைலப்ெப மாள்கட்  கிராம 

அ வலர் பிாி   
MN 34 - பாைலய ப் க்குளம் கிராம 

அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக : பரப் கடந்தான் ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், பரப் கடந்தான் கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  

ெதற்ேக : மன்னார் பிரேதச சைப எல்ைல   
ேமற்ேக : காத்தான்குளம் மற் ம் பாைலக்குழி கிராம அ வலர்

பிாி களின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்,  
அடம்பன் மற் ம் ேவட்ைட றிப்  கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்   

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : பரப் க்கடந்தான்          உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : விடத்தல்தீ  மத்தி மற் ம் பள்ளம கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், கூராய் கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், ெபாியம  
கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள்      

MN 15 - காயநகர் கிராம அ வலர் பிாி  
MN 16 - ெபாியம   ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  
MN 35 - பரப் கடந்தான் ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   
MN 36 - பரப் கடந்தான் கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ெபாியம  கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், ல்ைலத்தீ  மாவட்ட 
எல்ைல, பாலம்பிட்  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல மற் ம் ம  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல 

ெதற்ேக : ம  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு 
எல்ைலகள், நானாட்டான், மன்னார் பிரேதச சைப 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : மன்னார் பிரேதச சைப எல்ைல, பாைலய ப் க்குளம்
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு 
எல்ைலகள், ஆட்காட் ெவளி, கண்ணாட்  மற் ம் 
பாப்பாேமாட்ைட கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள்  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ம           உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ெபாியம  ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல மற் ம் ல்ைலத்தீ  மாவட்ட எல்ைல  
MN 37 - ம  கிராம அ வலர் பிாி   
MN 38 - ெபாியபண் விாிச்சான் ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
MN 39 - ெபாியபண் விாிச்சான் கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
MN 40 - பாலம்பிட்  கிராம அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக : கீாிசுட்டான் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு, ேமற்கு
எல்ைலகள் மற் ம் இரைணஇ ப்ைபக்குளம் கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல மற் ம் வ னியா 
மாவட்ட எல்ைல 

ெதற்ேக : வ னியா மாவட்ட எல்ைல மற் ம் நானாட்டான் பிரேதச
சைப எல்ைல  

ேமற்ேக : நானாட்டான் பிரேதச சைப எல்ைல, பரப் கடந்தான்
கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : இரைணஇ ப்ைபக்குளம்        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ல்ைலத்தீ  மற் ம் வ னியா மாவட்ட எல்ைலகள் MN 41 - கீாிசுட்டான் கிராம அ வலர் பிாி  

MN 42 - இரைணஇ ப்ைபக்குளம் கிராம 
அ வலர் பிாி   

MN 43 - விளாத்திக்குளம் கிராம அ வலர் 
பிாி   

MN 44 - பரசன்குளம் கிராம அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக : வ னியா மாவட்ட எல்ைல, காக்ைகயன்குளம் கிழக்கு
மற் ம் காக்ைகயன்குளம் ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்   

ெதற்ேக : வ னியா மாவட்ட எல்ைல  
ேமற்ேக : ெபாியபண் விாிச்சான் கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்

கிழக்கு எல்ைல, ெபாியபண்  விாிச்சான் ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு, வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
பாலம்பிட்  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : காக்கியான்குளம்          உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : விளாத்திக்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள், வ னியா மாவட்ட எல்ைல 
MN 45 - காக்ைகயன்குளம் ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
MN 46 - காக்ைகயன்குளம் கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
MN 47 - கல்ம  கிராம அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக : வ னியா மாவட்ட எல்ைல 
ெதற்ேக : வ னியா மாவட்ட எல்ைல 
ேமற்ேக : இரைணஇ ப்ைபக்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின்

கிழக்கு எல்ைல  
 
9-108/166 
 

____________________________________ 

 
உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 

 
3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  

 
(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
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சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

 
 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  – 01, 
2015, ஓகத்  12. 
 

அட்டவைண 
 
 

இல. 13  - வ னியா மாவட்டம் 
இல. 01 - வ னியா நகர சைப 
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக - 12 
   எண்ணிக்ைக - 08       எண்ணிக்ைக - 02   
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  தாண் க்குளம்        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01  

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : பத்தினியார் மகிழங்குளத்தில் இ ந்  கு மாட்  சந்தி 

வைர தாண் க்குளம் ைகயிரத தி ஊடாக A-09 
தியால் நகர எல்ைலயின் வடக்கு வைர மற் ம் 

வ னியா ெதற்கு தமிழ் பிரேதச சைப எல்ைல  

214 A - தாண் க்குளம்  கிராம 
அ வலர்  பிாிவின் வ னியா நகர 
சைபக்குட்பட்ட பகுதி (தி நாவற் 
குளம் கிராமத்திற்கு உட்பட்ட பகுதி 
மற் ம் பத்தினியார் மகிளங்குளம் 
கிராமம் உட்ப ம் பகுதி) 

214 D  - ைவரவப் ளியங்குளம் கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வ னியா 
நகரசைபக்குட்பட்ட  ஒ  பகுதி 

  (கு மன்கா  கிராமம் மற் ம் நகர    
   சைப வி தி) 
 

கிழக்ேக : ைகயிரத தி மற் ம் வ னியா நகர வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வ னியா நகர சைபக்குட்பட்ட 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  வ னியா மன்னார் தியின் ைகயிரத கு க்கு தியில் 
இ ந்  ேமற்கு பட்டாணிச்சி ளியங்குளம் மயானத்தின் 
ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைல வைர மற் ம் 
பட்டாணிச்சி ளியங்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக :   பட்டாணிச்சி ளியங்குளம் மயானத்தின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைல வைர தி நாவற்குளம் கிராமம்  வைர, 
பட்டாணிச்சி ளியங்குளம் வயல் கிழக்கு எல்ைல மற் ம் 
பத்தினியார் மகிலன்குளக்கைர வைர கைறயான்குளம் 
வய ன் கிழக்கு எல்ைல வைர, பட்டாணிச்சி ளியங்குளம் 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு  
எல்ைலகள் மற் ம் வ னியா ெதற்கு தமிழ் பிரேதச சைப  
வைர 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  பட்டாணிச்சி ளியங்குளம்      உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : தாண் க்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் தி நாவற்குளம் 

மற் ம் பத்தினியார் மகிழங்குளம் கிராமங்கள்  
உள்ளடங்கிய வ னியா நகரசைபக்குட்பட்ட பிாிவின் 
ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்

214 B - பட்டாணிச்சி ளியங்குளம் 
கிராம அ வலர் பிாி  

 
 கிழக்ேக : தாண் க்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் தி நாவற்குளம் 

மற் ம் பத்தினியார் மகிழங்குளம் கிராமங்கள்  
உள்ளடங்கிய வ னியா நகரசைபக்குட்பட்ட பிாிவின் 
ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், ைவரவப் ளியங்குளம் 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கு மன்கா  கிராமம் மற் ம் 
நகர சைப வி தி உள்ளடங்கிய வ னியா 
நகரசைபக்குட்பட்ட  பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல

ெதற்ேக :  ைவரவப் ளியங்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ைவரவப் ள்ளியங்குளம் கிராமம், கரப்பன்கா  கிராமம் 
மற் ம் குட்ெசட் தியின் அைமதி இல்லம் வைர 
ெசல்கின்ற தி உள்ளடங்கிய வ னியா நகர 
சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் வடக்கு எல்ைல, 
பண்டாாிக்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் வ னியா நகர 
சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் வடக்கு எல்ைல மற் ம் 
வ னியா ெதற்கு தமிழ் பிரேதச சைப எல்ைல  

ேமற்ேக :   வ னியா ெதற்கு தமிழ் பிரேதச சைப எல்ைல
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : பண்டாாிக்குளம்         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01          

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : பட்டாணிச்சி ளியங்குளம் குளக்கட் ன் கிழக்கு 

எல்ைலயில் இ ந்  மன்னார் வ னியா தியில் 
ேவப்பங்குளம் 01 ஆம்  தியின் சந்தி வைர மற் ம் 
பட்டாணிச்சி ளியங்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு  எல்ைல 

214 E - பண்டாாிக்குளம்  கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வ னியா நகர 
சைபக்குட்பட்ட பகுதி (பண்டாாிக் 
குளம்  கிராமம், தட்சநாதன் குளம் 
கிராமம் மற் ம் ராகுபாக்கம் 
கிராமம்) கிழக்ேக : வ னியா மன்னார் தியின் பட்டாணிச்சி ளியங்குளம் 

குளத்தின் கிழக்கு எல்ைலயில் இ ந்  குளக்கட் ன் 
ெதற்கில் இ ந்  மாடசாமிேகாவில் சந்தி வைர மற் ம்   
ைவரவப் ளியங்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ைவரவப் ளியங்குளம் கிராமம், கரப்பன்கா  கிராமம் 
மற் ம் குட்ெசட் தியின் அைமதி இல்லம் வைர 
ெசல்கின்ற தி  உள்ளடங்கிய வ னியா நகர 
சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  மாடசாமிேகாவில் சந்தியில் இ ந்  ேமற்ேக சிவன் 
ேகாவில் தி வைர குமான்குளம் தியின் 

ரான்ஸ்ேபாமர்  சந்தியில் இ ந்  தி ச்ெசந் ரன் அாிசி 
ஆைல சந்தியில் ட் லக்கம் 752  தி . எல்பட் ன் 
காணியின் ந எல்ைலயில் இ ந்  ேவப்பங்குளம் 01 

தியின் 03 வ  ஒ ங்ைக வைர மற் ம்  வ னியா 
ெதற்கு தமிழ் பிரேதச சைப எல்ைல  

ேமற்ேக :   பண்டாாிக்குளம் சிவன் ேகாவில் சந்தியில் இ ந்  
வடக்ேக ரான்ஸ்ேபாமர்  சந்தி வைர மற் ம் மன்னார் 
வ னியா தியின் 01 வ  தியில் இ ந்  ெஜகன் 
அாிசி ஆைல சந்தி வைர மற் ம் வ னியா ெதற்கு தமிழ் 
பிரேதச சைப எல்ைல  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ைவரவப் ளியங்குளம்        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : வ னியா மன்னார் தியின் பட்டாணிச்சி ளியங்குளம் 

குளக்கட் ன் கிழக்கு எல்ைலயில் இ ந்  கிழக்காக 
மன்னார் வ னியா தியின் ைகயிரத  கு க்கு தி 
வைர 

214 D  - ைவரவப் ளியங்குளம்  கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வ னியா நகர 
சைபக்குட்பட்ட ஒ  பகுதி (ைவரவப் 

ளியங்குளம் கிராமம், கரப்பன்கா  
கிராமம் மற் ம் குட்ெசட் தியின் 
அமதி இல்லம் வைர ெசல் ம் தி) 

கிழக்ேக : மன்னார் வ னியா தியின் ைகயிரத கு க்கு தியில் 
இ ந்  ெதற்ேக குட்ெசட் தியின் அைமதி ெபா  
இல்லம் வைர ைகயிரத தி,  வ னியா நகர கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  எல்ைல மற் ம் ேதாணிக்கல் 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வ னியா நகர சைபக்குட்பட்ட 
பகுதியின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  குட்ெசட் தி அைமதியகம் ெபா  இல்லத்தின் பிற் ற 
ைகயிரத தியில் இ ந்  ைவரவப் ளியங்குளம் ெதற்கு 

குளக்கைர மற் ம் கிழக்கு குளக்கைர ஊடாக ைவரவப் 
ளியங்குளம் குளக்கட்  வைர மற் ம் வ னியா ெதற்கு 

தமிழ் பிரேதச சைப எல்ைல 
ேமற்ேக :   வ னியா மன்னார் தியின் பட்டாணிச்சி ளியங்குளம் 

குளக்கட் ன் கிழக்கு எல்ைலயில் இ ந்  குளக்கைர 
ஊடாக ைவரவப் ளியங்குளம் வய ன் ேமற்கு எல்ைல 
ஊடாக ைவரவப் ளியங்குளம் குளக்கட் ல் இ ந்  
ைவரவப் ளியங்குளம் வய ன் ேமற்கு எல்ைல வைர, 
பண்டாாிக்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் வ னியா நகர 
சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் கிழக்கு  எல்ைல மற் ம் 
பட்டாணிச்சி ளியங்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு  எல்ைல  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : கு யி ப்           உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01    

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : A-9 தியின் நகரசைப எல்ைலயில் இ ந்  

தாண் க்குளம் வய ன் ேமற்கு எல்ைல ஊடாக 
தாண் க்குளம் குளக்கட் ன் கிழக்கு எல்ைல வைர 

214 A  - தாண் க்குளம்  கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  வ னியா நகர 
சைபக்குட்பட்ட ஒ  பகுதி 

  (தாண் க்குளம்  கிராமத்தின் ஒ  
பகுதி, தாண் க்குளம் விவசாயக் 
கல் ாியின் வடக்கு எல்ைலயில் 
இ ந்  தாண் க்குளம் குளக்கைர 
ஊடாக ெபாியார்குளம் வயல்ெவளி 
வைர) 

214  C - வ னியா நகர வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வ னியா நகர 
சைபக்குட்பட்ட  பகுதி 

   (ெபாியார்குளம் கிராமம், ந்ேதாட் 
டம் கிராமம், கு யி ப்  கிராமம் 
மற் ம் யாழ்ப்பாணம்  தி) 

கிழக்ேக : தாண் க்குளம் குளக்கட் ன் கிழக்கு எல்ைலயில் இ ந்  
ெபாியார்குளம் வயல் ஊடாக  வ னியா குளத்  வானின் 
ெபாியார்குளம் தி வைர 

ெதற்ேக :  வ னியா குளத்  வானில் இ ந்  ெஹாெராவ்பத்தான 
தியின் வ னியா குளக்கட்  மற் ம் 

சூைசப்பிள்ைளயார் குளம்  திச் சந்தியில் இ ந்  A-09 
தியின்  - மன்னார் திச் சந்தி வைர மற் ம் A-09 
தியின்  - மன்னார் திச் சந்தியில் இ ந்  வ னியா  

மன்னார் தியின் ைகயிரத தி வைர 
ேமற்ேக :   வ னியா மன்னார்  ைகயிரத கு க்கு தியில் இ ந்  

தாண் க்குளம் வடக்கு ைகயிரத கு க்கு தி வைரயான 
ைகயிரத தி 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  கைட தி        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : வ னியா நகர வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 

வ னியா நகர சைபக்குட்பட்ட  பிாிவின்  ெதற்கு  எல்ைல
214-வ னியா நகரம் கிராம அ வலர் 

பிாி   கிழக்ேக : ெபாியார்குளம் கிராமம், ந்ேதாட்டம் கிராமம், 
கு யி ப்  கிராமம் மற் ம் யாழ்ப்பாணம் தி   
உள்ளடங்கிய வ னியா நகர வடக்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  வ னியா நகர சைபக்குட்பட்ட  பிாிவின் ெதற்கு  
எல்ைல  மற் ம்  இறம்ைபக்குளம் கிராமம், 
சூைசப்பிள்ைளயார்குளம் கிராமம் மற் ம் 
சகாயமாதா ரம்  கிராமம்  உள்ளடங்கிய  இறம்ைபக்குளம் 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  எல்ைல

ெதற்ேக :  ன்  றிப்  கிராமம், தச்சன்குளம் கிராமம்  
உள்ளடங்கிய  ன்  றிப்  கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வ னியா நகர சைபக்குட்பட்ட  பகுதியின் வடக்கு 
எல்ைல மற் ம் ேதாணிக்கல் கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வ னியா நகர சைபக்குட்பட்ட பகுதியின்  வடக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக :   ைவரவப் ளியங்குளம் கிராமம், கரப்பன்கா  கிராமம் 
மற் ம் குட்ெசட் தி  அைமதி இல்லம் வைர ெசல் ம் 

திைய  உள்ளடக்கிய ைவரவப் ளியங்குளம் கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வ னியா நகர சைபக்குட்பட்ட 
பகுதியின் கிழக்கு  எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  ன்  றிப்         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : இறம்ைபக்குளம் மயானம் தி ெதற்கு எல்ைலயின் 

ர்க்ைக அம்மன் ேகாயி ல் இ ந்  விமானப் பைட 
காமின் வடக்கு எல்ைல ஊடாக  A-9 தியின் 

ேபாதிதக்ஷினாராம விஹாைர சந்தி ஊடாக ேமற்கு 
கற்குழி ேதக்கவத்த தி ஊடாக கற்குழி 03 வ  
ஒ ங்ைகயில் இ ந்  ைகயிரத தி வைர மற் ம் 
வ னியா நகர  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  எல்ைல  

214 G - ன்  றிப்  கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வ னியா நகர 
சைபக்குட்பட்ட வடக்கு மற் ம் 
ேமற்குப்பகுதி ( ன்  றிப்  
கிராமம் மற் ம் தச்சன் குளம் 
கிராமம்) 

214 F - ேதாணிக்கல் கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வ னியா நகர சைபக்கு 
உட்பட்ட கிழக்குப்  பகுதி 
(ேதக்கவத்த கிராமம்) 

கிழக்ேக : இறம்ைபக்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் 
சங்கரப்பிள்ைள தியில்  தி ம்பி தச்சன்குளம் தியில் 
இ ந்   விமானப் பைட காமின் கிழக்கு எல்ைல 
ஊடாக தச்சன்குளம் மயானம் தியின் ேமற்கு எல்ைல 
வைர, ேகாவில்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் வ னியா 
நகர சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ேமற்கு  எல்ைல மற் ம் 

ன் றிப்  கிராம அ வலர் பிாிவின் வ னியா நகர 
சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு 
எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :  தச்சன்குளம் மயானம் தியின் ேமற்கு எல்ைலயில் 
இ ந்  A-9 தியின் வ னியா நகர  சைப ெதற்கு 
எல்ைல ஊடாக ைகயிரத தியின் பாலம் வைர மற் ம் 
வ னியா ெதற்கு சிங்கள பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக :   வ னியா நகர  சைப ெதற்கு எல்ைலயி ள்ள ைகயிரத
தி பாலத்தில் இ ந்  கற்குழி 03 வ  ஒ ங்ைக 
ைகயிரத கு க்கு தியின் சந்தி வைர, மற் ம் வ னியா 

ெதற்கு தமிழ் பிரேதச சைப எல்ைல  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : இறம்ைபக்குளம்       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01          

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : வ னியா நகர வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 

வ னியா நகர சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ெதற்கு  எல்ைல 
244 A - இறம்ைபக்குளம் கிராம 

அ வலர் பிாிவின் வ னியா நகர 
சைபக்குட்பட்ட   ேமற்குப்பகுதி 
(இறம்ைபக்குளம் கிராமம், சூைசப் 
பிள்ைளயார்குளம் கிராமம் மற் ம் 
சகாயமாதா ரம் கிராமம்) 

 

கிழக்ேக : இறம்ைபக்குளம்  கிராம அ வலர் பிாிவின் 
சங்கரப்பிள்ைள திச் சந்தியில் இ ந்  சங்கரப்பிள்ைள 

தி ஊடாக உமாமேகஸ்வரன் தியின் வடக்குத் 
திைசயில் இ ந்  உமாமேகஸ்வரன்  சந்தி  வைர, 
ெஹாெராவ்பத்தான தியின் இராணி அாிசி ஆைல 
சந்தியில் இ ந்  வ னியா குளத்தின் குளக்கைர 
வைரயான பிரேதசம்  

ெதற்ேக :  ேகாவில்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் வ னியா நகர 
சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் வடக்கு  எல்ைல மற் ம் 

ன்  றிப்  கிராமம், தச்சன்குளம் கிராமம்  
உள்ளடங்கிய ன்  றிப்  கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வ னியா நகர சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக :   வ னியா நகர கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  எல்ைல
 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  சின்ன க்குளம்        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : இராணி அாிசி ஆைல தியின் வடக்கு எல்ைல ஊடாக 

ெவளிக்குளம் மயானத்தில் இ ந்  ெவளிக்குளம்  - மாம  
தி, வ னியா நகர  வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 

வ னியா நகர சைபக்குட்பட்ட  பகுதியின் ெதற்கு  
எல்ைல மற் ம்  வ னியா ெதற்கு தமிழ் மற் ம் வ னியா 
ெதற்கு சிங்கள பிரேதச சைப எல்ைலகள் 

244 A - இறம்ைபக்குளம் கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வ னியா நகர 
சைபக்குட்பட்ட  கிழக்கு  பகுதி 

(சின்னப் க்குளம் கிராமம்) 
 244 D - ெவ க்குளம் கிராம 

அ வலர் பிாிவின் வ னியா நகர 
சைபக்குட்பட்ட பகுதி  
(ெவ க்குளம் கிராமம்) 

கிழக்ேக : ெவளிக்குளம் மயானத்தில் இ ந்  வ னியா 
ெஹாெராவ்பத்தான தியின் அம்பலங்ெகாெடல்ல தி 
ஊடாக அம்பலங்ெகாெடல்ல தியில் இ ந்  
ேதக்கி ப்ைபக்குளம்  அம்மன் ேகாவில் வைர மற் ம் 
வ னியா ெதற்கு சிங்கள பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக :  ேதக்கி ப்ைபக்குளம் அம்மன் ேகாவி ல் இ ந்  
உமாமேகஸ்வரன் தி சந்தி வைர (ேதக்கி ப்ைபக்குளம் 

தி) வ னியா ெதற்கு தமிழ் பிரேதச சைப எல்ைல, 
மற் ம் ேகாவில்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின்  
வ னியா நகர சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் வடக்கு  
எல்ைல  

ேமற்ேக :   ேதக்கி ப்ைபக்குளம் தியில் இ ந்  வ னியா 
ெஹாெராவ்பத்தான தி ஊடாக உமாமேகஸ்வரன்  தி 
மற் ம் ெஹாெராவ்பத்தான தியில் இ ந்  இராணி 
அாிசி ஆைல வடக்கு  எல்ைல வைர  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ேகாவில்குளம்       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01    

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : இறம்ைபக்குளம் குளக்கைரயில் இ ந்  சங்கரப்பிள்ைள  

தியின் டக்கு வைர உமாமேகஸ்வரன்  சந்தி ஊடாக 
ேதக்கி ப்ைபக்குளம் தியில் இ ந்  ெசபஸ்தியார் 
ேகாவில் சந்தி வைர மற் ம் இறம்ைபக்குளம் கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  எல்ைல 

214 G  - ன் றிப்   கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  வ னியா நகர 
சைபக்குட்பட்ட   கிழக்குப்  பகுதி 

244 C -  ேகாவில்குளம்  கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வ னியா நகர 
சைபக்குட்பட்ட  பகுதி 

   (ேகாவில்குளம் கிராமம், ேகாவில் 
க்குளம் கிராமத்தின் ஒ பகுதி - 

ேகாவில் க்குளம் 10வ  ஒ ங்ைக 
யின் டக்கில் உள்ள குப்ைபக் 
கானில் இ ந்  வடக்கு வைர, 
ேதக்கி ப்ைபக்குளம் பிள்ைளயார் 
ேகாவி ல் இ ந்  ேதக்கி ப்ைபக் 
குளம் ேமற்கு மயானம் வைர ) 

 

கிழக்ேக : 
 
 
 
 

உமாமேகஸ்வரன் தியின் 10 வ  ஒ ங்ைகயில் இ ந்  
10 வ  கு க்கு ஒ ங்ைக, 09 வ  ஒ ங்ைகயில் இ ந்  
09 வ  கு க்கு ஒ ங்ைக மற் ம் 09 வ  ஒ ங்ைகயில் 
இ ந்   05 வ  கு க்கு ஒ ங்ைக ஊடாக, 05 வ  
ஒ ங்ைகயில் இ ந்  ெசபஸ்தியார் ேகாவில் சந்தி வைர 
மற் ம் வ னியா ெதற்கு தமிழ் பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக : உமாமேகஸ்வரன் தியில் விமானப்பைட  காமின் 
ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலயில் இ ந்  தச்சன்குளம் 

தி ஊடாக 10 ஆம் திச் சந்திவைர, வ னியா ெதற்கு 
தமிழ் மற் ம் வ னியா ெதற்கு சிங்கள  பிரேதச சைப 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   சங்கரப்பிள்ைள தியால் தி ம்பி தச்சன்குளம் தி 
ஊடாக விமானப்பைட  காமின் கிழக்கு எல்ைல வைர  

 
9-108/167 
 
 

____________________________________ 

 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

 
 
 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  – 01, 
2015, ஓகத்  12. 
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அட்டவைண 
 
 
இல. 13   -  வ னியா மாவட்டம் 
இல. 02 -   வ னியா வடக்கு பிரேதச சைப 
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக - 14 
   எண்ணிக்ைக - 14      எண்ணிக்ைக - 00   
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01                                வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : கனகராயன்குளம் வடக்கு - மன்னக்குளம்     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ல்ைலத்தீ  மாவட்ட எல்ைல 225 A - கனகராயன்குளம் வடக்கு  

கிராம அ வலர் பிாி  
225 B - மன்னக்குளம் கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ல்ைலத்தீ  மாவட்ட எல்ைல மற் ம் சின்னஅடம்பன் 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  கனகராயன்குளம்  ெதற்கு மற் ம் ளியங்குளம் வடக்கு 
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   ல்ைலத்தீ  மாவட்ட எல்ைல 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  கனகராயன்குளம் ெதற்கு        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01      

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : கனகராயன்குளம் வடக்கு  கிராம அ வலர் பிாிவின் 

ெதற்கு எல்ைல 
225 - கனகராயன்குளம் ெதற்கு  கிராம 

அ வலர் பிாி   
கிழக்ேக : சின்னஅடம்பன் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
ெதற்ேக :  ளியங்குளம் வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 

எல்ைல  
ேமற்ேக :   மன்னக்குளம் மற் ம் கனகராயன்குளம் வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  சின்ன அடம்பன் - நயினாம       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ல்ைலத்தீ  மாவட்ட எல்ைல 223 B - சின்னஅடம்பன் கிராம 

அ வலர் பிாி   
223 C - நயினாம  கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : குளவிசுட்டான்  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள்,  ஒ ம  கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்   

ெதற்ேக :  ஒ ம  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு 
எல்ைலகள், பரந்தன் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக :   ளியங்குளம் வடக்கு, கனகராயன்குளம் ெதற்கு  மற் ம்
கனகராயன்குளம் வடக்கு  கிராம அ வலர் பிாி களின் 
கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : குளவிசுட்டான் - மாறாஇ ப்ைப      உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ல்ைலத்தீ  மாவட்ட எல்ைல 222 D - குளவிசுட்டான் கிராம 

அ வலர் பிாி    
222 E - மாறாஇ ப்ைப கிராம 

அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக : ல்ைலத்தீ  மாவட்ட எல்ைல, ெந ங்ேகணி வடக்கு  
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, ெந ங்ேகணி 
ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ஒ ம  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல மற் ம் 
நயினாம  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக :   நயினாம  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
மற் ம் ல்ைலத்தீ  மாவட்ட எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெந ங்ேகணி       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01          

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : மாறாஇ ப்ைப கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

மற் ம் ல்ைலத்தீ  மாவட்ட எல்ைல 
222 - ெந ங்ேகணி ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
222 A - ெந ங்ேகணி வடக்கு  கிராம 

அ வலர் பிாி    

கிழக்ேக : மாம  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
ெதற்ேக :  ஒ ம  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக :   குளவிசுட்டான் கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைல 

மற் ம் மாறாஇ ப்ைப கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ஒ ம  - மாம         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : குளவிசுட்டான் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 

ெந ங்ேகணி ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு 
மற் ம்  கிழக்கு  எல்ைலகள், ெந ங்ேகணி வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு, கிழக்கு மற் ம் வடக்கு  
எல்ைலகள், ல்ைலத்தீ  மாவட்ட எல்ைல 

222 B - ஒ ம  கிராம அ வலர் 
பிாி   

222  C - மாம  கிராம அ வலர் 
பிாி   

கிழக்ேக :   
 

ல்ைலத்தீ  மாவட்ட எல்ைல மற் ம் பட் க்கு யி ப்  
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  கற்குளம் மற் ம் ஊஞ்சல்கட்  கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   பரந்தன் மற் ம் நயினாம  கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  ளியங்குளம் வடக்கு மற் ம் ெதற்கு      உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :  ல்ைலத்தீ  மாவட்ட எல்ைல, மன்னக்குளம் மற் ம் 

கனகராயன்குளம் வடக்கு  கிராம அ வலர் பிாி களின்  
ெதற்கு எல்ைலகள், கனகராயன்குளம் ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு  எல்ைலகள்  

224 - ளியங்குளம் ெதற்கு  கிராம 
அ வலர் பிாி   

224 A - ளியங்குளம் வடக்கு  கிராம 
அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக :  சின்னஅடம்பன், பரந்தன் மற் ம் அனந்தர் ளியங்குளம் 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  வ னியா ெதற்கு தமிழ் பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக :  வ னியா ெதற்கு தமிழ் பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்

ல்ைலத்தீ  மாவட்ட எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  பரந்தன் - அனந்தர் ளியங்குளம்     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01         

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :  சின்னஅடம்பன் மற் ம் நயினாம  கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
223 - பரந்தன் கிராம அ வலர் பிாி   
223 A - அனந்தர் ளியங்குளம் கிராம 

அ வலர் பிாி  கிழக்ேக : ஒ ம  மற் ம் ஊஞ்சல்கட்  கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், ெவ ைவத்தகல்  கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு  எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ெவ ைவத்தகல்  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு  எல்ைலகள் வ னியா ெதற்கு தமிழ் 
பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக :   வ னியா ெதற்கு தமிழ் பிரேதச சைப எல்ைல, 
ளியங்குளம் ெதற்கு மற் ம் ளியங்குளம் வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  ஊஞ்சல்கட்  - ம ேதாைட        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :  ஒ ம  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 

கற்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள், பட் க்கு யி ப்  கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல 

221-  ஊஞ்சல்கட்  கிராம அ வலர்
பிாி  

 221 A - ெவ ைவத்தகல்  கிராம 
அ வலர் பிாி  

221 B - ம ேதாைட  கிராம அ வலர் 
பிாி   

கிழக்ேக : வன ஒ க்குப் பகுதி 
ெதற்ேக : அ ராத ர மாவட்ட எல்ைல  மற் ம் வ னியா ெதற்கு 

தமிழ் பிரேதச சைப எல்ைல 
ேமற்ேக :  வ னியா ெதற்கு தமிழ் பிரேதச சைப எல்ைல,  அனந்தர்

ளியங்குளம் மற் ம் பரந்தன் கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  பட் க்கு யி ப்  - கற்குளம்       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :  ல்ைலத்தீ  மாவட்ட எல்ைல 221 C - பட் க்கு யி ப்  கிராம 

அ வலர் பிாி   
222 D - கற்குளம் கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : 
 

கஜபா ர கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் வன ஒ க்குப்பகுதி 

ெதற்ேக :  
 

ம ேதாைட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
மற் ம் ஊஞ்சல்கட்  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக :   ஊஞ்சல்கட்  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
ஒ ம  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு  
எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  கஜபா ர -ெமாணரெவவ       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :  ல்ைலத்தீ  மாவட்ட எல்ைல 09 - கஜபா ர  கிராம அ வலர் பிாி

(மகாவ  ெசயற்றிட்டத்தின் எல் 
வலயத்தின் ெவ ஒயா 
ெசயற்றிட்டத்தின் ெவ ஓயா 
பிரேதச ெசயலகப் பிாிவின் 09 
கஜபா ர கிராம அ வலர் பிாி ம் 
அங்கு ெமாணரெவவ பிரேதசத்தின் 
மாயா ெவவ கிராம ம் ) 

கிழக்ேக :  கல்யாண ரம் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
ெதற்ேக :  எத்தாெவட் ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 

எல்ைல 
ேமற்ேக :   
 

வன ஒ க்குப் பகுதி மற் ம் பட் க்குயி ப்  கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 12     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  கல்யாண ரம் கிராமம்      உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01       

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  
பகுதிகள்  

வடக்ேக :  ல்ைலத்தீ  மாவட்ட எல்ைல 02 -  கல்யாண ர  கிராம அ வலர்
பிாி  (ெவ ஓயா பிரேதச 
ெசயலகப்பிாிவின் 02 கல்யாண ர 
கிராம அ வலர் பிாி  மற் ம்  
கல்யாண ர ) 

கட்டம் I. பிரேதசம் 
கட்டம் II. பிரேதசம்( ஹங்ச வில) 
கட்டம் III. பிரேதசம் 
கட்டம் IV. பிரேதசம் (நாமல் ர) 

கிழக்ேக : ஆந்தன்குளம் பா காக்கப்பட்ட கா  மற் ம் 
ல்ைலத்தீ  மாவட்ட எல்ைல 

ெதற்ேக :  
 

நிக்கெவவ இட  கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல, எத்தாெவட் ெவவ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   எத்தாெவட் ெவவ மற் ம் கஜபா ர கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 13     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  எத்தாெவட் ெவவ        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :  கஜபா ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

மற் ம் கல்யாண ரம் கிராம அ வலர் பிாிவின ேமற்கு 
எல்ைல 

04 - எத்தாெவட் ெவவ கிராம
அ வலர் பிாி  (மகாவ  
ெசயற்றிட்டத்தின் எல் வலயத்தின் 
ெவ ஒயா ெசயற்றிட்டத்தின் 
ெவ ஓயா பிரேதச ெசயலகப் 
பிாிவின் 04 எத்தாெவட் ெவவ  
கிராம அ வலர் பிாி  ) 

சம்பத்கம கிராமம் மற் ம் ரணவி  
கிராமம் 

கிழக்ேக : கல்யாண ர மற் ம் நிக்கெவவ  இட  கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  நிக்கெவவ ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல மற் ம் சப் மல் குளம் ஒ க்குக்கா  

ேமற்ேக :  அரசாங்கத்தின் பா காக்கப்பட்ட கா
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 14     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : சம்பத் வர        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :  எத்தாெவட் ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், கல்யாண ர கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

07 - நிக்கெவவ ெதற்கு கிராம
அ வலர் பிாி  (மகாவ  
ெசயற்றிட்டத்தின் எல் வலயத்தின்  
ெவ ஓயா பிரேதச ெசயலகப் 
பிாிவின் 07 நிக்கெவவ ெதற்கு 
கிராம அ வலர் பிாி )  

 
08 - நிக்கெவவ இட  கிராம 

அ வலர் பிாி  (மகாவ  
ெசயற்றிட்டத்தின் எல் வலயத்தின்  
ெவ ஓயா பிரேதச ெசயலகப் 
பிாிவின் 08 நிக்கெவவ இட  கிராம 
அ வலர் பிாி   

சப் மல்ெதன்ன கிராமம்  

கிழக்ேக : ல்ைலத்தீ  மாவட்ட  எல்ைல 
ெதற்ேக :  மா ஓயாவின் வடக்குக் கைர வைர (பா காக்கப்பட்ட 

கா ) 
ேமற்ேக :   சப் மல் குள ஒ க்குக்கா  மற் ம் கி ல்ஒய 

பா காக்கப்பட்ட  கா  

 
9-108/168 
 
 

____________________________________ 

 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

 
 
 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  – 01, 
2015, ஓகத்  12. 
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அட்டவைண 

 

இலக்கம் 13 - வ னியா மாவட்டம் 
இலக்கம் 03 - ெவங்கலச்ெசட் க்குளம் பிரேதச சைப 
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக - 11 
   எண்ணிக்ைக - 11      எண்ணிக்ைக - 00   
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெபாியதம்பைன - பிரமனாலன் குளம்      உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : மன்னார் மாவட்ட எல்ைல 207 A - ெபாியதம்பைன கிராம 

அ வலர் பிாி   
207 C - கண்ணாட்  கிராம அ வலர் 

பிாி   
207 D -  பிரமனாலன் குளம் கிராம 

அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக : வ னியா ெதற்கு தமிழ் பிரேதச சைப எல்ைல  மற் ம் 
கு க்கள் க்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல 

ெதற்ேக :  
 

ஆண் யா ளியங்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக :  ெபாியகட்   கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள், மன்னார் மாவட்ட எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ஆண் யா ளியங்குளம்       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01          

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :  மன்னார் மாவட்ட எல்ைல, ெபாியதம்பைன கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, கண்ணாட்  கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், 
பிரமனாலன் குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல 

207 - ஆண் யா ளியங்குளம் கிராம 
அ வலர் பிாி   

207 B  - ெபாியகட்  கிராம அ வலர் 
பிாி   

 
 

கிழக்ேக :  கு க்கள் க்குளம் மற் ம் கந்தசாமி நகர் கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  கிறிஸ்தவகுளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக :   அ ராத ரம் மற் ம் மன்னார்  மாவட்ட எல்ைலகள்
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  கு க்கள் க்குளம் -  கந்தசாமிநகர்      உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : வ னியா ெதற்கு தமிழ் பிரேதச சைப எல்ைல 208 A - கு க்கள் க்குளம் கிராம 

அ  வலர் பிாி   
208 B - கந்தசாமி நகர் கிராம 

அ வலர் பிாி   
211 E - கண்கன்குளம் கிராம அ  

வலர் பிாி   
    
 
 

கிழக்ேக :  
 

வ னியா ெதற்கு தமிழ் மற் ம் சிங்கள பிரேதச சைப 
எல்ைலகள், பாவற்குளம் னிற் 05, 06 மற் ம் 
பாவற்குளம் னிற் 04 கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ெதற்கு எல்ைலகள், வ னியா ெதற்கு சிங்கள பிரேதச 
சைப எல்ைல 

ெதற்ேக :  பாவற்குளம் னிற் 09 மற் ம் 10 கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், ெபாிய 

ளியாலங்குளம், ெசட் க்குளம் மற் ம் கத்தான்குளம் 
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :  கிறிஸ்தவகுளம், ஆண் யா ளியங்குளம் மற் ம் 
பிரமனாலங்குளம் கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  பாவற்குளம்        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :  
 

வ னியா ெதற்கு சிங்கள பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் 
வ னியா ெதற்கு தமிழ் பிரேதச சைப எல்ைல 

208 C - பாவற்குளம் கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  னிற்  5 மற் ம் 6 

208 D - பாவற்குளம் கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  னிற் 4 

 

கிழக்ேக :  வ னியா ெதற்கு தமிழ் பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் 
வ னியா ெதற்கு சிங்கள பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக :  வ னியா ெதற்கு சிங்கள பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் 
கந்தசாமிநகர் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக :   வ னியா ெதற்கு சிங்கள பிரேதச சைப எல்ைல
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : பாவற்குளம் னிற் 2      உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01          

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :  வ னியா ெதற்கு சிங்கள பிரேதச சைப எல்ைல 208 E - பாவற்குளம் கிராம அ வலர் 

பிாிவின்  னிற் 2  
  

கிழக்ேக :  வ னியா ெதற்கு சிங்கள பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக :  வ னியா ெதற்கு சிங்கள பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக :   வ னியா ெதற்கு சிங்கள பிரேதச சைப எல்ைல
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : சூ ெவந்த ல                      உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :  வ னியா ெதற்கு தமிழ் பிரேதச சைப எல்ைல 208 - சூ ெவந்த ல  கிராம 

அ வலர் பிாி    
 

கிழக்ேக :  வ னியா ெதற்கு தமிழ் மற் ம் வ னியா ெதற்கு சிங்கள 
பிரேதச சைப எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  வ னியா ெதற்கு சிங்கள பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக :   வ னியா ெதற்கு சிங்கள பிரேதச சைப எல்ைல
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07                                   வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெபாிய ளியாலங்குளம்                              உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :  
    

கண்கன்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
மற் ம் வ னியா ெதற்கு சிங்கள பிரேதச சைப எல்ைல 

211 - ெபாிய ளியாலங்குளம் கிராம
அ வலர் பிாி   

211 C - பாவற்குளம் னிற் 9 
மற் ம்10 கிராம அ வலர் பிாி   

 

கிழக்ேக :  வ னியா ெதற்கு சிங்கள பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக :  
 

அ ராத ரம் மாவட்ட எல்ைல, வ னியா ெதற்கு சிங்கள 
பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ேநாியகுளம் கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக :  
  

த யார்குளம், ெசட் க்குளம் மற் ம் கண்கன்குளம்   
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  கத்தான்குளம் - ெசட் க்குளம்     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01       

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : கிறிஸ்தவகுளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

மற் ம் கண்கன்குளம்   கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல 

211 A - ெசட் க்குளம் கிராம 
அ வலர் பிாி   

211 B  -  கத்தான்குளம்  கிராம 
அ வலர் பிாி   

 

கிழக்ேக : ெபாிய ளியாலங்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல மற் ம் த யார்குளம் கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  த யார்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக :  த யார்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல மற் ம் கிறிஸ்தவகுளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  த யார்குளம் - கிறிஸ்தவகுளம்      உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ஆண் யா ளியங்குளம் மற் ம் கந்தசாமி நகர் கிராம 

அ வலர் பிாி களின்ெதற்கு எல்ைலகள் 
210 - த யார்குளம்  கிராம

அ வலர் பிாி   
211 D - கிறிஸ்தவகுளம் கிராம 

அ வலர் பிாி         
 
 

கிழக்ேக :  கண்கன்குளம்  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
கத்தான்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு, 

ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், ெசட் க்குளம் கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, ெபாிய 

ளியாலங்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல 

ெதற்ேக : ேநாியகுளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
சின்னசிப்பிக்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   அ ராத ரம் மாவட்ட எல்ைல 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ேநாிய குளம்        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :  
 

ெபாிய ளியங்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல மற் ம் வ னியா ெதற்கு சிங்கள பிரேதச சைப 
எல்ைல 

210 B  - ேநாிய குளம் கிராம 
அ வலர் பிாி   

 
கிழக்ேக :  வ னியா ெதற்கு சிங்கள பிரேதச சைப எல்ைல, 

அ ராத ரம் மாவட்ட எல்ைல மற் ம் வ னியா ெதற்கு 
சிங்கள பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக :  வ னியா ெதற்கு சிங்கள பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் 
சின்னசிப்பிக்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக :   சின்னசிப்பிக்குளம் மற் ம் த யார்குளம் கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : சின்னசிப்பிக்குளம்       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01        

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :  
 

த யார்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
மற் ம் ேநாிய குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல 

210 A - சின்னசிப்பிக்குளம் கிராம 
அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக :  
 

ேநாிய குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
வ னியா ெதற்கு சிங்கள பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் 
அ ராத ரம் மாவட்ட எல்ைல 

 

ெதற்ேக :  அ ராத ரம் மாவட்ட எல்ைல  
ேமற்ேக :  அ ராத ரம் மாவட்ட எல்ைல மற் ம் த யார் குளம் 

கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
 

 
 
09-108/169 
 
 

____________________________________ 

 
 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

 
 
 
 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  – 01, 
2015, ஓகத்  12. 
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அட்டவைண 

 
இல. 13   -  வ னியா மாவட்டம் 
இல. 04   - வ னியா ெதற்கு  தமிழ்  பிரேதச சைப 
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக - 16 
   எண்ணிக்ைக - 10      எண்ணிக்ைக - 03   
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ம தம          உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ல்ைலத்தீ  மாவட்ட எல்ைல மற் ம் வ னியா வடக்கு 

பிரேதச சைப எல்ைல 
215 - ெநாச்சிேமாட்ைட கிராம

அ வலர் பிாிவின் ஒ  பகுதி 
(ெநாச்சிேமாட்ைட கிராமத்தின் ஒ  
பகுதி A9 தியின் ேமற்குப் 
பிரேதசம்) 

216 A - பரனாட்டக்கல் கிராம 
அ வலர் பிாி   

219 - ம தம   கிராம அ வலர் 
பிாி  

219 A - பாலேமாட்ைட கிராம 
அ வலர் பிாி   

220 C - பன்றிக்ைகதகுளம் கிராம 
அ வலர்  பிாிவின் ஒ  பகுதி 
(ெபாியம  கிராமம், பனிக்க நீராவி 
கிராமத்தின் ஒ  பகுதி A/9 தியின் 
ேமற்குப் பிரேதசம் மற் ம் 
பன்றிக்ைகதகுளம் கிராமத்தின் ஒ  
பகுதி A-9 தியின் ேமற்குப் 
பிரேதசம்) 

220 D - ஓமந்ைத கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ஒ  பகுதி 

(அரச றிப்  கிராமம், ெப விளாத்திக் 
குளம் கிராமம், ஓமந்ைத கிராமத்தின் 
ஒ  பகுதி A/9 தியின் ேமற்குப் 
பிரேதசம், ேவப்பங் குளம் 
கிராமத்தின் ஒ  பகுதி A/9 தியின் 
ேமற்குப் பிரேதசம் மற் ம் அரசன் 
குளம் கிராமத்தின் ஒ  பகுதி A/9 

தியின் ேமற்குப் பிரேதசம்) 
220 F- மகிழங்குளம் கிராம அ வலர் 

பிாிவின் ஒ  பகுதி (விளக்கு 
ைவத்தகுளம் கிராமம், இறம்ைபக் 
குளம் கிராமம்) 

கிழக்ேக :  A- 9 யாழ்ப்பாண தி  
ெதற்ேக :  
 

ேபரா  கங்ைக, க்குளம் மற் ம் சாஸ்த்திாி 
கூழாங்குளம் கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள்,  ஈச்சங்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   ேபரா  கங்ைக, மன்னார் மற் ம் ல்ைலத்தீ  மாவட்ட 
எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02                                            வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ேசமம                                   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01          

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :  வ னியா வடக்கு பிரேதச சைப எல்ைல 215 - ெநாச்சிேமாட்ைட கிராம

அ வலர் பிாிவின் ஒ  பகுதி 
(மாணிக்கவள  கிராமம், 
சாந்தேசாைல கிராமம், ேபயா  
கூழாங்குளம் கிராமம் மற் ம் 
ெநாச்சிேமாட்ைட கிராமத்தின் ஒ  
பகுதி A/9 தியின் கிழக்குப் 
பிரேதசம்) 

215 C - கள்ளிக்குளம் கிராம அ வலர் 
பிாி  

220 - ம தன்குளம் கிராம அ வலர் 
பிாி  

220 A - ேசமம  கிராம அ வலர் 
பிாி  

220 B - மாளிைக கிராம அ வலர் 
பிாி  

220 C - பன்றிக்ைகதகுளம் கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ஒ  பகுதி 
(பன்றிக்ைகதகுளம் கிராமத்தின் ஒ  
பகுதி A/9 தியின் கிழக்குப் 
பிரேதசம் மற் ம் பனிக்க நீராவி 
கிராமத்தின் ஒ  பகுதி A/9 தியின் 
கிழக்குப் பிரேதசம்) 

220/D - ஓமந்ைத கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ஒ  பகுதி (A/9 தியின் 
கிழக்குப் பிரேதசம் 

ஓமந்ைத கிராமத்தின் ஒ  பகுதி, 
ேவப்பங் குளம் கிராமத்தின் ஒ  
பகுதி A/9 தியின் கிழக்குப் 
பிரேதசம் மற் ம் அரசன் குளம் 
கிராமத்தின் ஒ  பகுதி A/9 தியின் 
கிழக்குப் பிரேதசம்) 

220 E - ஆ கத்தான் க்குளம் 
கிராம அ வலர் பிாி   

220 F  - மகிழங்குளம் கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ஒ  பகுதி (பாக்கு 
ெசாறிஞ்சான் கிராமம், மகிழங்குளம் 
கிராமம் மற் ம் தியேவலர் 
சின்னக்குளம் கிராமம் ) 

220 G - இளம தன்குளம் கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :  வ னியா வடக்கு பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் 
அ ராத ரம் மாவட்ட எல்ைல 

ெதற்ேக :  
 

வ னியா ெதற்கு சிங்கள பிரேதச சைப எல்ைல, 
மகாறம்ைபக்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், தாண் க்குளம் கிராமத்தின் 
ஒ  பிாி   (தாண் க்குளம் வயல் பிரேதசம்) உள்ளடக்கிய 
தாண் க்குளம் கிராம அ வலர் பிாி ப் பகுதியின் 
கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :  A-9 யாழ்ப்பாணம் தி மற் ம் தாண் க்குளம் கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைலப் பகுதியிைன 
சந்திக்கும் ைனயில் இ ந்  வ னியா வடக்கு பிரேதச 
சைப எல்ைல சந்திக்கும் வைர A-9 யாழ்ப்பாண தி 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03                        வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  ஈச்சன்குளம்                               உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 
 

ேபரா கங்ைக மன்னார் மாவட்ட எல்ைல, 
பாலேமாட்ைட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 
ம தம  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

218 B -  கல்ம  கிராம அ வலர் 
பிாி   

218 E - ஈச்சன்குளம் கிராம அ வலர் 
பிாி   

    
 
 

கிழக்ேக :  
 

ேபரா கங்ைக, பறனாட்டகல் மற் ம் சாஸ்த்திாி 
கூழாங்குளம் கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :  பம்ைபம  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக :  
 

ேவலன்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைல 
மற் ம் மன்னார் மாவட்ட எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  சாஸ்த்திாிகூழாங்குளம்       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்:  
 

ேபரா கங்ைக மற் ம் பறனாட்டகல் கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், 
ெநாச்சிேமாட்ைட  கிராமத்தின் ஒ  பகுதி உள்ளடங்கிய  
கிராம அ வலர் பிாி ப் பகுதியின் ெதற்கு எல்ைல 

215 - ெநாச்சிேமாட்ைட கிராம
அ வலர் பிாிவின் ஒ  பகுதி 
(ெநாச்சிேமாட்ைட கிராமத்தின் ஒ  
பகுதி ேபரா  கங்ைக பிரேதசம்) 

216 - க்குளம்      கிராம அ வலர் 
பிாி     

218 D - சாஸ்த்திாிகூழாங்குளம்   
கிராம அ வலர் பிாி     

 

கிழக்ேக :  
 

A-9 யாழ்ப்பாணம் தி மற் ம் தாண் க்குளம் 
கிராமத்தின் ஒ  பகுதி (தாண் க்குளம் வயல் பிரேதசம்) 
உள்ளடங்கிய   தாண் க்குளம்  கிராம அ வலர் பிாி ப் 
பகுதியின் வடக்கு எல்ைல   

ெதற்ேக :  தாண் க்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் வ னியா 
ெதற்கு தமிழ் பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் வடக்கு 
எல்ைல மற் ம் மரக்காரன்பைள கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக :   பம்ைபம  மற் ம் ஈச்சன்குளம் கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  05     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ேவலங்குளம்                             உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01          

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : மன்னார் மாவட்ட எல்ைல 217 A - வரசன் குளம் கிராம 

அ வலர் பிாி   
217 D - ேவலங்குளம் கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக :  
 

கல்ம  மற் ம் ஈச்சன்குளம் கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ேமற்கு எல்ைலகள்,  பம்ைபம  கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல, சாலம்ைபக்குளம் கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ெவங்கலெசட் க்குளம் மற் ம் வ னியா ெதற்கு சிங்கள 
பிரேதச சைப எல்ைலகள், ெவங்கலெசட் க்குளம் பிரேதச 
சைப எல்ைல 

ேமற்ேக :  ெவங்கலச்ெசட் க்குளம் பிரேதச சைப எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : சாலம்ைபக்குளம்        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :  ேவலன்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல  217 B - சாலம்ைபக்குளம் கிராம 

அ வலர் பிாி   கிழக்ேக :  பம்ைபம  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள், ெசக்க ப்பில  கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : ெவங்கலெசட் க்குளம், வ னியா ெதற்கு சிங்கள மற் ம் 
ெவங்கலெசட் க்குளம் பிரேதச சைப எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : வரசன்குளம் மற் ம் ேவலன்குளம் கிராம அ வலர்  
பிாி களின் கிழக்கு  எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : பம்ைபம                                      உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :  
 

ேவலன்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
மற் ம் ஈச்சன்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல 

217 C - ெசக்க ப்பில  கிராம 
அ வலர் பிாி  

218 A -  பம்ைமம  கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக :  சாஸ்திாிக்கூழான்குளம், மறக்காறம்பைல, ெந க்குளம் 
மற் ம் ராேஜந்திரன் குளம்  கிராம அ வலர் பிாி களின்  
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ெவங்கலச்ெசட் குளம் பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக :   சாலம்ைபக்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 

எல்ைல 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  மறக்காரன்பைள       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01  

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : சாஸ்திாிக்குளம் மற் ம் க்குளம் கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
214 A - தாண் க்குளம் கிராம 

அ வலர் பிாிவின் வ னியா ெதற்கு 
தமிழ் பிரேதச சைபக்கு உட்பட்ட 
பகுதி (ஒயார் சின்னக்குளம் கிராமம்)  

218 - ெந க்குளம் கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ஒ  பகுதி (தாஸ்ேகாட்டம் 
கிராமம், தம்பைன ேகாட்டம் 
கிராமம், ஈசன்கு யி ப்  கிராமம், 
காத்தான் ேகாட்டம் கிராமம், 
அம்பிைகபாகன் ேகாட்டம் கிராமம், 
11வ  மின்சாரக் கம்பம், ஊர்மிளா 
ேகாட்டம் கிராமம்,  குகன் நகர் 
கிராமம், பாலாைமகல் கிராமம், 
ேசகர் ேகாட்டம் கிராமம்) 

218 C - மறக்காரன்பைள கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :  A - 9  யாழ்ப்பாண தி மற் ம் வ னியா நகர சைப  
எல்ைல 

ெதற்ேக :  A - 30 மன்னார் - வ னியா தி 
ேமற்ேக :   பம்ைமம   கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல          
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  மகாறம்ைபக்குளம்    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :  ெநாச்சிேமாட்ைட கிராம அ வலர் பிாி ப் பகுதியின் 

ெதற்கு எல்ைல மற் ம் வ னியா ெதற்கு சிங்கள பிரேதச 
சைப எல்ைல 

214 A - தாண் க்குளம் கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வ னியா ெதற்கு 
தமிழ் பிரேதச சைபக்கு உட்பட்ட 
பகுதி (தாண் க்குளம் கிராம ஒ  
பகுதியின் தாண் க்குளம் வயல் 
பிரேதசம்) 

 214 C -  வ னியா நகர வடக்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வ னியா 
ெதற்கு தமிழ் பிரேதச சைபக்கு 
உட்பட்ட பகுதி  (ஸ்ரீநகர் கிராமம், 
கல்வியியல் கல் ாி தி) 

215 A - மகாறம்ைபக்குளம் கிராம 
அ வலர் பிாி  

 215 B  -   கார்த்தார் சின்னக்குளம்  
கிராம அ வலர் பிாி         

கிழக்ேக :  வ னியா ெதற்கு சிங்கள பிரேதச சைப எல்ைல

ெதற்ேக :  வ னியா நகர சைப எல்ைல மற் ம் வ னியா ெதற்கு 
சிங்கள பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக :   

 

வ னியா நகர சைப எல்ைல,  A -9  யாழ்ப்பாணம் தி 
மற் ம் க்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   

வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெந க்குளம்    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்

வடக்ேக :  A  30 மன்னார் - வ னியா தி மற் ம்  வ னியா நகர 
சைப எல்ைல 

214 E - பண்டாாிக்குளம் கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வ னியா ெதற்கு 
தமிழ் பிரேதச சைபக்கு உட்பட்ட 
பகுதி (உக்குலான்குளம் கிராமம்) 

217 - ராேஜந்திரகுளம் கிராம 
அ வலர் பிாி   

218 - ெந க்குளம்  கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்குப்பகுதி 
(சாம்பல்வத்த  கிராமம் மற் ம் 
ெந க்குளம் கிராமம்) 

218 F  -குமான்குளம் கிராம அ வலர் 
பிாி   

கிழக்ேக :  ைவரவப் ளியங்குளம் மற் ம் ேதாணிக்கல் கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வ னியா ெதற்கு தமிழ் பிரேதச  
சைபக்குட்பட்ட  பகுதிகளின் ேமற்கு எல்ைலகள், 
கந்த ரம் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  கந்த ரம் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள், வ னியா ெதற்கு சிங்கள மற் ம் 
ெவங்கலெசட் க்குளம் பிரேதச சைப எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :  

 

ெவங்கலெசட் க்குளம் பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் 
ெசக்க ப் ல  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : கந்த ரம்     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  02          

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :  
 

குமான்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு  எல்ைலகள்,  பண்டாாிக்குளம்  கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வ னியா  ெதற்கு  தமிழ் பிரேதச சைபக்குட்பட்ட  
பகுதியின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், வ னியா 
நகர சைப எல்ைல 

214 D - ைவரவப் ளியங்குளம் கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வ னியா ெதற்கு 
தமிழ் பிரேதச சைபக்கு உட்பட்ட  
பகுதி (குட்ெசட் தியின் ஒ  பகுதி 
அைமதி இல்லத்தில் இ ந்  
குட்ெசட் தியின் 1 வ  ஒ ங்ைக 
வைர) 

214 F  - ேதாணிக்கல் கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வ னியா ெதற்கு தமிழ் 
பிரேதச சைபக்கு உட்பட்ட  பகுதி 
(ேதாணிக்கல் கிராமம்) 

214 G  - ன் றிப்   கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வ னியா ெதற்கு 
தமிழ் பிரேதச சைபக்கு உட்பட்ட 
பகுதி (மதகுைவத்தகுளம் கிராமம்) 

218 G -  கந்த ரம் கிராம அ வலர் 
பிாி

கிழக்ேக :  வ னியா நகர சைப எல்ைல 
ெதற்ேக :  வ னியா ெதற்கு சிங்கள பிரேதச சைப  எல்ைல
ேமற்ேக :  ராேஜந்திரன்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 

எல்ைல, குமான்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 12     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : சமலன்குளம்        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :  
 

வ னியா நகர சைப எல்ைல மற் ம் வ னியா ெதற்கு 
சிங்கள  பிரேதச சைப எல்ைல 

244 B - சமலன்குளம் கிராம அ வலர் 
பிாி   

244 C - ேகாவில்குளம் கிராம 
அ வலர்  பிாிவின் வ னியா 
ெதற்கு தமிழ் பிரேதச 
சைபக்குட்பட்ட பகுதி 
(ேகாவில் க்குளம்  கிராமத்தின் 
ஒ  பகுதி நகரசைப எல்ைலயில்  
இ ந்  சமலன்குளம் குளக்கட் ன் 
ெதாடக்கத்தில் இ ந் ) 

244 D - ெவளிக்குளம் கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வ னியா ெதற்கு 
தமிழ் பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதி  

(ேதக்கி ப்ைபக்குளம் கிராமம் மற் ம் 
ேபய்கூப்பிட்டான்குளம் கிராமம்) 

கிழக்ேக :  வ னியா ெதற்கு சிங்கள பிேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக :  ஆசிக்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல   
ேமற்ேக :   வ னியா ெதற்கு சிங்கள  பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் 

வ னியா நகர சைப எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 13     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ஆசிக்குளம்       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01          

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :  
 

சமலன்குளம்   கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
மற் ம் வ னியா ெதற்கு சிங்கள  பிரேதச சைப எல்ைல 

244 - ஆசிக்குளம் கிராம அ வலர்
பிாி     

 கிழக்ேக :  வ னியா ெதற்கு சிங்கள  பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் 
அ ராத ரம் மாவட்ட எல்ைல 

ெதற்ேக :  
 

அ ராத ரம் மாவட்ட எல்ைல மற் ம் வ னியா ெதற்கு 
சிங்கள  பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக :  வ னியா ெதற்கு சிங்கள  பிரேதச சைப எல்ைல
09-108/170 
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உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 

 
3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  

 
(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  – 01, 
2015, ஓகத்  12. 

அட்டவைண 
இல. 13 - வ னியா மாவட்டம் 
இல. 05 - வ னியா ெதற்கு  சிங்கள பிரேதச சைப 
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக - 10 
   எண்ணிக்ைக - 08      எண்ணிக்ைக -  0 1   
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : மாம வ     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02   

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :  வ னியா ெதற்கு தமிழ்  பிரேதச சைப எல்ைல C/213 - மாம வ கிராம அ வலர் 

பிாி   
C/213 B - லாங்குளம் கிராம 

அ வலர் பிாி   
C/213 D - அக்ேபா ர கிராம 

அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக :  மஹகச்சிெகா ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல, வ னியா ெதற்கு தமிழ்  பிரேதச சைப எல்ைல 
மற் ம் மஹகச்சிெகா ய கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : ெந ங்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
மற் ம் வ னியா ெதற்கு தமிழ்  பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக :   வ னியா ெதற்கு தமிழ்  பிரேதச சைப எல்ைல
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : மஹகச்சிெகா ய                       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01          

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :  வ னியா ெதற்கு தமிழ்  பிரேதச சைப எல்ைல C/213A -  மஹகச்சிெகா ய கிராம 

அ வலர் பிாி   
C/213C - பிறப்பம்ம வ கிராம 

அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக :  அ ராத ரம் மாவட்ட எல்ைல 
ெதற்ேக :  
 

அ ராத ரம் மாவட்ட எல்ைல, மஹமயிலங்குளம் கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, ம கந்த கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், 
ெந ங்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக :   
 

லாங்குளம் மற் ம் அக்ேபா ர கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், வ னியா ெதற்கு தமிழ்  
பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் மாம வ   கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  ம கந்த         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :  வ னியா ெதற்கு தமிழ் பிரேதச சைப எல்ைல, 

லாங்குளம் மற் ம் மஹகச்சிெகா ய கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

C/212 -   ம கந்த  கிராம அ வலர் 
பிாி   

C/212 E - ெந ங்குளம் கிராம 
அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக :  பிறப்பம்ம வ  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
ெதற்ேக :  மஹமயிலங்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 

எல்ைல 
ேமற்ேக :  வ னியா நகர சைப எல்ைல மற் ம் வ னியா ெதற்கு 

தமிழ்  பிரேதச சைப எல்ைல 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  அவரன் லாவ        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
இந்த வட்டாரம் வியியல் ாீதியாக  இரண்   இடங்களில் அைமந் ள்ள . 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
1 - வ னியா ெதற்கு தமிழ் பிரேதச சைபைய சுற்றி ள்ள ரன்ெகத்கம 
கிராம அ வலர் பிாி  

C/209 - ெபாிய உ க்குளம் கிராம 
அ வலர் பிாி  

 C/209 A  - ம வ கிராம அ வலர் 
பிாி    

C/209 B - றன்ெகத்கம கிராம 
அ வலர் பிாி  

C/209 E - அவரன் லாவ கிராம 
அ வலர் பிாி  

2 - ம வ, அரவன் லாவ, ெபாியஉ க்குளம் கிராம அ வலர் 
பிாி கைள உள்ளடக்கிய பகுதிக்கான எல்ைலயாக 
வடக்ேக :        வ னியா ெதற்கு தமிழ் பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் 

ெவங்கலெசட் க்குளம் பிரேதச சைப எல்ைல 

கிழக்ேக :  
 

ெவங்கலெசட் க்குளம் பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் 
அவ்சதபிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல 

ெதற்ேக :  அ ராத ரம் மாவட்ட  எல்ைல
ேமற்ேக :   ஏக்கர் நா , ஏக்கர் இ ப , நாற்ப , அ ப , 

பாவற்குளம்  ெதற்கு கைர ரக் 7 கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், ெவங்கலச் 
ெசட் குளம் பிரேதச சைப எல்ைல  

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  பாவக்குளம்       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01         

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :  
 

ெவங்கலெசட் க்குளம் பிரேதச சைப எல்ைல, ம வ 
மற் ம் அவரன் லாவ  கிராம அ வலர்  பிாி களின் 
ெதற்கு எல்ைலகள் 

C/209 D - பாவக்குளம் ெதற்கு கைர 
ரக் 7  கிராம அ வலர் பிாி   

C/209 F - இ ப  ஏக்கர், நாற்ப  
ஏக்கர் மற் ம் அ ப  ஏக்கர் கிராம 
அ வலர் பிாி   

C/209 G - நா  ஏக்கர் கிராம 
அ வலர் பகுதி  

 

கிழக்ேக :  ெவங்கலெசட் க்குளம் பிரேதச சைப எல்ைல,   
ெபாியஉ க்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், அ ராத ரம் மாவட்ட எல்ைல 

ெதற்ேக :  
 

அ ராத ரம் மாவட்ட எல்ைல மற் ம் ெவங்கல 
ெசட் க்குளம் பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக :   ெவங்கலெசட் க்குளம் பிரேதச சைப எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : அ சந்தபிட் ய        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :  ெவங்கலெசட் க்குளம் மற் ம் வ னியா ெதற்கு தமிழ்  

பிரேதச சைப எல்ைலகள், வ னியா நகர சைப எல்ைல 
C/212 A - ஈரட்டெபாியகுளம் கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ேமற்குப் பகுதி 
(நவகம கிராமம், ஈரட்டெபாியகுளம் 
கிராமத்தின் ஒ  பகுதி A/9 தியின் 
ேமற்குப் பிரேதசம், கு ந்தன்குளம் 
கிராமம், உக்கிளான்குளம் கிராமம், 
அாியல்பட் குளம் கிராமம்)  

C/212 C -  அ சந்தபிட் ய  கிராம 
அ வலர் பிாி     

C/212 D - க குன்னம்ம வ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ஒ  பகுதி   

(A/9 யாழ்ப்பாணம் தியால் பிாிக்கப் 
ப கின்ற ேமற்குப்பகுதி: 
க குன்னம் ம வ கிராமத்தின் ஒ  
பகுதி A/9 தியின் ேமற்குப் 
பிரேதசம், கு ந் பிட் ய 
கிராமத்தின் ஒ  பகுதி, 
ஈரட்டெபாியகுளம் அரச ஊழியர் 
கு மைனத்ெதாகுதி வைர மற் ம் 
விஜயபாகு கிராமம் ) 

கிழக்ேக :  
 

வ னியா ெதற்கு தமிழ்  பிரேதச சைப எல்ைல, A - 9 
யாழ்ப்பாணம் தி, ஈரட்டெபாியகுளம்  கிராமத்தின் ஒ  
பகுதி, A-9 தி கிழக்குப் பிரேதசம், டாிக்குளம் 
கு யி ப்  உள்ளடங்கிய ஈரட்டெபாியகுளம் கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்குப் பகுதியின் வடக்கு, ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், க குன்னம்ம வ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் A - 9 தியில் பிாி ம் கிழக்குப் 
பகுதியின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  அ ராத ரம் மாவட்ட எல்ைலயின்  ஓயா வைர
ேமற்ேக :   
 

அ ராத ரம் மாவட்ட எல்ைல, ெபாியஉ க்குளம் கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல மற் ம் ெவங்கல 
ெசட் க்குளம்  பிரேதச சைப எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ஈரட்டெபாியகுளம் - அலகல்ல      உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :  நவகம கிராமம், ஈரப்ெபாியகுளம் கிராமத்தின் ஒ  பகுதி 

A-9 தியின் ேமற்குப் பிரேதசம், கு ந்தன்குளம்  கிராமம்,  
உக்குலான் குளம் கிராமம், அாியல் பட் க்குளம் கிராமம் 
உள்ளடங்கிய ஈரட்டெபாியகுளம் கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்குப் பகுதியின் ெதற்கு எல்ைல 

C/212 A - ஈரட்டெபாியகுளம் கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்குப் பகுதி 
(ஈரட்டெபாியகுளம் கிராமத்தின் ஒ  
பகுதி A-9 தியின் கிழக்குப் 
பிரேதசம் மற் ம் டாிக்குளம் 
கு யி ப் )   

C/212 B - அலகல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி   

C/212 D - க குன்னம்ம வ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ஒ பகுதி (A-9  
யாழ்ப்பாணம் தியால் பிாிக்கப் 
ப கின்ற கிழக்குப் பகுதி: 
க குன்னம் ம வ கிராமத்தின் ஒ  
பகுதி A-9 தியின் கிழக்குப் 
பிரேதசம், கு ந் பிட் ய கிராமத் 
தின் ஒ  பகுதி - ஈரட்டெபாியகுளம் 
அரச ஊழியர் கு மைனத்ெதாகுதி 
யில் இ ந்  ஈரட்டெபாியகுளம் 
கிராம அ வலர் பிாி   பிாிவின் 
இ தி வைர இளமர்தன்குளம் 
கிராமம், ெநாச்சிக்குளம் கிராமம்) 

கிழக்ேக :  வ னியா ெதற்கு தமிழ்  பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக :  வ னியா ெதற்கு தமிழ்  பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் 

அ ராத ரம் மாவட்ட எல்ைல 
ேமற்ேக :   அ ராத ரம் மாவட்ட எல்ைல, A -9 யாழ்ப்பாணம் தி, 

நவகம கிராமம், ஈரப்ெபாியகுளம் கிராமத்தின் ஒ  பகுதி, 
A-9 தியின் ேமற்குப் பிரேதசம், கு ந்தன்குளம் கிராமம், 
உக்குலான்குளம் கிராமம், அாியல் பட் க்குளம் 
உள்ளடக்கிய   க குன்னம்ம வ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் பகுதியின், கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், 
அ சந்தபிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  
எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  மஹமயிலங்குளம்       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01          

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ம கந்த மற் ம் பிரப்பம்ம வ கிராம அ வலர் பிாிவின் 

ெதற்கு  எல்ைலகள் 
C/212 F  -  மஹமயிலங்குளம் கிராம 
அ வலர் பிாி   
 கிழக்ேக :  அ ராத ரம் மாவட்ட எல்ைல 

ெதற்ேக :  அ ராத ரம் மாவட்ட எல்ைல மற் ம் வ னியா ெதற்கு 
தமிழ்  பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக :  வ னியா ெதற்கு தமிழ்  பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்
வ னியா நகர சைப எல்ைல   

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  ம தம்ம வ       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01  
இந்த வட்டாரம் வியியல் ாீதியாக 2 இடங்களில் அைமந் ள்ள          

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்

ம தம்ம வ வடக்கு பகுதி  

வடக்ேக :   ெவங்கலெசட் க்குளம்  பிரேதச சைப எல்ைல C/209 C - ம தம்ம வ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்குப் பகுதி 
(ெகேலசியம்பளாவ கிராமம்) 
C/209 C - ம தம்ம வ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு பகுதி 
(ம தம்ம வ கிராமம் மற் ம் 
ெஹலேபவ கிராமம்) 

கிழக்ேக :  
 

ெவங்கலெசட் க்குளம்  பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம
அ ராத ரம் மாவட்ட எல்ைல 

ெதற்ேக :  
 

அ ராத ரம் மாவட்ட எல்ைல மற் ம் 
ெவங்கலெசட் க்குளம்  பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக :      ெவங்கலெசட் க்குளம்  பிரேதச சைப எல்ைல
ம தம்ம வ ெதற்குப் பகுதி 
வடக்ேக :  
கிழக்ேக :  
 ெதற்ேக :  
ேமற்ேக :  

ெவங்கலெசட் க்குளம்  பிரேதச சைப எல்ைல
 அ ராத ரம் மாவட்ட எல்ைல 
அ ராத ரம் மாவட்ட எல்ைல 
ெவங்கலெசட் க்குளம்  பிரேதச சைப எல்ைல  

 
09-108/171 
 

____________________________________ 

 
உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 

 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  – 01, 
2015, ஓகத்  12. 
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அட்டவைண 
 
இல. 14 - ல்ைலத்தீ    மாவட்டம் 
இல. 01 - மாந்ைத கிழக்கு பிரேதச சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்   பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்             உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக - 08    
எண்ணிக்ைக - 08        எண்ணிக்ைக - 00             
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : விநாயக ரம்        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : க்காய் பிரேதச சைப  எல்ைல MUL 13 -  விநாயக ரம் கிராம அ வலர் பிாி  

MUL 14 - ெபான்நகர் கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : வரசன்குளம் மற் ம் க ம் ள்ளியான் கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : சிரட் க்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக :    மன்னார் மாவட்ட எல்ைல    
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : க ம் ள்ளியான்        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : க்காய் பிரேதச சைப  எல்ைல MUL 07 -  க ம் ள்ளியான் கிராம அ வலர் 

பிாி  
MUL 08 - வரசன்குளம் கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : க்காய் பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் 
பாண் யன்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல    

ெதற்ேக : நந்தன்கண்டல் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக :    சிரட் க்குளம், ெபான்நகர் மற் ம் விநாயக ரம் கிராம 

அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : பாண் யன்குளம்        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : க்காய் பிரேதச சைப  எல்ைல மற் ம் பா நகர் 

கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு எல்ைல 
MUL 09 - பாண் யன்குளம்   கிராம அ வலர் 

பிாி  
 கிழக்ேக : சிவ ரம் மற் ம் ெசல்வ ரம் கிராம அ வலர் பிாி களின் 

ேமற்கு  எல்ைலகள்   
ெதற்ேக : நந்தன்கண்டல் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு  எல்ைல
ேமற்ேக :    க ம் ள்ளியான் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  

எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : பா நகர்         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : க்காய் பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ஒட்ட த்த 

குளம்  கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு எல்ைல 
MUL 06 - பா நகர்  கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : ெகால்லவிலன்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல   

ெதற்ேக : சிவ ரம் மற் ம் பாண் யன்குளம் கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :    க்காய் பிரேதச சைப எல்ைல  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ஒட்ட த்தகுளம்        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : க்கு யி ப் பிரேதச சைப  எல்ைல MUL 02 - அம்பாள் ரம்  கிராம அ வலர் பிாி  

MUL 03 - ெகால்லவிலன்குளம் கிராம 
அ வலர் பிாி  

MUL 04 - ஒட்ட த்தகுளம் கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : வன்னிவிலன்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல 

ெதற்ேக : வன்னிவிலன்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல, ெசல்வ ரம் மற் ம் சிவ ரம் கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், பா நகர் கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :    க்காய் பிரேதச சைப  எல்ைல  
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : பனங்காமம்பற்         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ெசல்வ ரம், ெகால்லவிலன்குளம் மற் ம் அம்பாள் ரம்  

கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
க்கு யி ப்  பிரேதச சைப  எல்ைல   

MUL 01 - வன்னிவிலன்குளம் கிராம அ வலர் 
பிாி  

MUL 11 - ன் றிப்  கிராம அ வலர் 
பிாி  

 

கிழக்ேக : க்கு யி ப் பிரேதச சைப  எல்ைல மற் ம் வ னியா 
மாவட்ட எல்ைல 

ெதற்ேக : வ னியா மற் ம் மன்னார் மாவட்ட எல்ைலகள்
ேமற்ேக :    நந்தன்கண்டல் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெசல்வ ரம்        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : பா நகர்  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல MUL 05 - சிவ ரம் கிராம அ வலர் பிாி  

MUL 10 - ெசல்வ ரம் கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : ெகால்லவிலன்குளம்  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  
எல்ைல 

ெதற்ேக : வன்னிக்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  எல்ைல 
மற் ம் ன் றிப்  மற் ம் நந்தன்கண்டல் கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்   

ேமற்ேக :    பாண் யன்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  
எல்ைல   

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : நந்தன்கண்டல்        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ெபான்நகர், க ம் ள்ளியான், பாண் யன்குளம் மற் ம் 

ெசல்வ ரம் கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு  
எல்ைலகள் 

MUL 12 - நந்தன்கண்டல் கிராம அ வலர் 
பிாி  

MUL 15 - சிரட் க்குளம் கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : ன் றிப்  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  எல்ைல
ெதற்ேக : மன்னார் மாவட்ட எல்ைல 
ேமற்ேக :    மன்னார் மாவட்ட எல்ைல 
 
9-108/172 
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உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  – 01, 
2015, ஓகத்  12. 

அட்டவைண 
 
இல. 14 -  ல்ைலத்தீ  மாவட்டம் 
இல. 02 -  க்காய் பிரேதச சைப 
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்   பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்             உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக - 08    
எண்ணிக்ைக - 08          எண்ணிக்ைக - 00             
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  01     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  அம்பாள்ெப மாள் குளம்      உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :  கிளிெநாச்சி மாவட்ட  எல்ைல MUL 24 - அைமதி ரம்  கிராம அ வலர் பிாி  

MUL 25 - அம்பாள்ெப மாள்குளம் கிராம 
அ வலர் பிாி  

MUL 35 - ேகாட்ைடகட் யகுளம் கிராம 
அ வலர் பிாி  

 

கிழக்ேக :  த் ெவட் வான் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல மற் ம் பைழய கண்  கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு  மற் ம்  ேமற்கு எல்ைலகள்   

ெதற்ேக :  ஐயன்கண்குளம் மற் ம் ெதன்னியன்குளம் கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :     கிளிெநாச்சி மாவட்ட  எல்ைல   
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  02     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  த் ெவட் வான்       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :  அைமதி ரம்  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

மற் ம் கிளிெநாச்சி மாவட்ட  எல்ைல   
MUL 23 - த் ெவட் வான்  கிராம அ வலர் 

பிாி  
MUL 33 -  பைழய கண்   கிராம அ வலர் 

பிாி  
MUL 34 -  ஐயன்கண்குளம்  கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக :  க்கு யி ப்  பிரேதச சைப எல்ைல   
ெதற்ேக :  மாந்ைத கிழக்கு பிரேதச சைப எல்ைல, ெதரன்கண்டல் 

மற் ம் உயிலங்குளம் கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :     ெதன்னியன்குளம், ேகாட்ைடகட் யகுளம் மற் ம் 
அம்பாள்ெப மாள்குளம் கிராம அ வலர் பிாி களின்   
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கிழக்கு எல்ைலகள்  
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  03     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  உயிலங்குளம்        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :  கிளிெநாச்சி மாவட்ட  எல்ைல மற் ம் ேகாட்ைடகட் ய 

குளம்  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
MUL 18 - உயிலங்குளம் கிராம அ வலர் பிாி  
MUL 32 -  ெதன்னியன்குளம் கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக :  ஐயன்கண்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல, ெதரன்கண்டல் கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு  மற் ம்  ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ஆலங்குளம், க்காய் மற் ம் கல்விளான் கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :     மன்னார்  மாவட்ட  எல்ைல 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  04     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  க்காய்       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :  ெதன்னியன்குளம்,  உயிலங்குளம்  மற் ம் ெதரன்கண்டல்  

கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
MUL 16 -  க்காய் கிராம அ வலர் பிாி  
MUL 17 -  கல்விளான்  கிராம அ வலர் பிாி  
MUL 26 -  ஆலங்குளம்  கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக :  மல்லாவி மற் ம் ேயாக ரம் கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  மன்னார்  மாவட்ட  எல்ைல மற் ம் மாந்ைத கிழக்கு 
பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக :     மன்னார்  மாவட்ட  எல்ைல 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  05     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  மல்லாவி        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :  உயிலங்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைல 

மற் ம் ஐயன்கண்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  
எல்ைல 

MUL 20 -  மல்லாவி  கிராம அ வலர் பிாி  
MUL 27 - ெதரன்கண்டல் கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக :  ஐயன்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
மற் ம் மாந்ைத கிழக்கு பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக :  அனிச்சியன்குளம், ேயாக ரம் மத்தி மற் ம் ேயாக ரம்  
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :     ஆலங்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் உயிலங்குளம் கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைல  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  06     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  அனிச்சியன்குளம்       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :  மல்லாவி கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைல 

மற் ம் ெதரன்கண்டல்  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  
எல்ைல  

MUL 31 - அனிச்சியன்குளம் கிராம அ வலர் 
பிாி  

 
கிழக்ேக :  மாந்ைத கிழக்கு பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக :  ேழந்திநகர் கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 

எல்ைல 
ேமற்ேக :     ேயாக ரம் மத்தி மற் ம்  மல்லாவி  கிராம அ வலர் 

பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்    
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  07     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  தி நகர்        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :  ஆலங்குளம் மற் ம் மல்லாவி கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு  எல்ைலகள் 
MUL 19 -   ேயாக ரம் கிராம அ வலர் பிாி  
MUL 21 -   ேயாக ரம் மத்தி  கிராம அ வலர் 

பிாி  
MUL 22 -   தி நகர் கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக :  அனிச்சியன்குளம் மற் ம் பாரதிநகர் கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு  எல்ைலகள்   

ெதற்ேக :  மாந்ைத கிழக்கு பிரேதச சைப எல்ைல 
ேமற்ேக :     க்காய்   கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைல
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  08     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  பாரதிநகர்        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :  ேயாக ரம் மத்தி மற் ம் அனிச்சியன்குளம் கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு  எல்ைலகள் 
MUL 28 -   ேயாக ரம் கிழக்கு கிராம அ வலர் 

பிாி  
MUL 29 -   ேழந்திநகர் கிராம அ வலர் பிாி  
MUL 30 -   பாரதிநகர்  கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :  மாந்ைத கிழக்கு பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக :  மாந்ைத கிழக்கு பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக :     மாந்ைத கிழக்கு பிரேதச சைப எல்ைல  மற் ம் தி நகர் 

மற் ம் ேயாக ரம் மத்தி கிராம அ வலர் பிாி களின் 
கிழக்கு  எல்ைலகள் 

 
9-108/173 
 

____________________________________ 

 
 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

 
 
 
சனாதிபதி ெசயலகம். 
ெகா ம்  – 01, 
2015, ஓகத்  12. 
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அட்டவைண 
 
 
இல. 14 - ல்ைலத்தீ  மாவட்டம் 
இல. 03 - க்கு யி ப்  பிரேதச சைப 
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்   பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்             உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக - 12    
எண்ணிக்ைக - 12       எண்ணிக்ைக - 00             
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : விசுவம          உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : கிளிெநாச்சி  மாவட்டம் MUL 49 - விசுவம  ேமற்கு கிராம அ வலர் 

பிாி  
MUL 50 - விசுவம  கிழக்கு கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : மாணிக்க ரம் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள்  மற் ம் ேதராவில் கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : தச்சாடம்பன் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக :    கிளிெநாச்சி  மாவட்ட  எல்ைல 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : பாரதி ரம்         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : கிளிெநாச்சி  மாவட்ட  எல்ைல   MUL 51 - மாணிக்க ரம் கிராம அ வலர் பிாி  

MUL 52 - ேதராவில் கிராம அ வலர் பிாி  
MUL 53 - வள் வர் ரம் கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : உைடயார்கட் ெதற்கு  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல   

ெதற்ேக : தச்சாடம்பன் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல   
ேமற்ேக :    விசுவம  கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 

எல்ைல 
 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : உைடயார்கட்         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : கிளிெநாச்சி மாவட்ட எல்ைல  மற் ம்  சுதந்திர ரம் கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 
MUL 46 - உைடயார்கட்  வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
MUL 47 - உைடயார்கட்  ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : ேதவி ரம் மற் ம் வள்ளி னம் கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : த்ைதயன்கட் க்குளம் மற் ம் மணவாலன்பட்ட றிப்  
கிராம அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :    தச்சாடம்பன்  மற் ம் ேதராவில் கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ப் ரம்         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : கைர ைறப்பற்   பிரேதச சைப எல்ைல MUL 44 -  ேதவி ரம் கிராம அ வலர் பிாி  

MUL 45 -  வள்ளி னம் கிராம அ வலர் பிாி  
MUL 48 -  சுதந்திர ரம்  கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : ேகாம்பாவில் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் க்கு யி ப்  ேமற்கு 
மற் ம் மண்ணக்கண்டல் கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : கனகரத்தின ரம் மற் ம் த்ைதயன்கட் க்குளம் கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :    உைடயார்கட் ெதற்கு  மற் ம் உைடயார்கட்  வடக்கு   
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
கிளிெநாச்சி  மாவட்ட எல்ைல   

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ேகாம்பாவில்        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ேதவி ரம் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

மற் ம் கைர ைறப்பற்   பிரேதச சைப எல்ைல 
MUL 42 - ேகாம்பாவில்  கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : இரைணப்பைள, ஆனந்த ரம் மற் ம் சிவநகர் கிராம 
அ வலர் பிாி களின்  ேமற்கு எல்ைலகள்                           

ெதற்ேக : க்கு யி ப் ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல                                                

ேமற்ேக :    ேதவி ரம் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள்                                                

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : னிதவளநகர்        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : கைர ைறப்பற்   பிரேதச சைப எல்ைல MUL 37 -  சிவநகர்  கிராம அ வலர் பிாி  

MUL 38 -  மந் வில்  கிராம அ வலர் பிாி  
MUL 39 - மல் ைகத்தீ  கிராம அ வலர் 

பிாி  
MUL 40 - ஆனந்த ரம் கிராம அ வலர் பிாி  
MUL 43 - இரைணப்பைள கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : கைர ைறப்பற்   பிரேதச சைப எல்ைல  
ெதற்ேக : கைர ைறப்பற்  பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் 

க்கு யி ப்   கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக :    க்கு யி ப்  கிழக்கு மற் ம் ேகாம்பாவில் கிராம 
அ வலர் பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள்    

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : க்கு யி ப்         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ேதவி ரம் மற் ம் ேகாம்பாவில் கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
MUL 36 - க்கு யி ப்  கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
MUL 41 - க்கு யி ப்  ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
MUL 54 -  மண்ணக்கண்டல் கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : சிவநகர், மந் வில் மற் ம் மல் ைகத்தீ  கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
கைர ைறப்பற்   பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக : ேபரா  , கற்சிைலம    மற் ம்  கனகரத்தின ரம் கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :    வள்ளி னம் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : த்ைதயன்கட்         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : உைடயார்கட் ெதற்கு மற் ம் வள்ளி னம் கிராம 

அ வலர் பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள் 
MUL 55 -  த்ைதயன்கட்  கிராம அ வலர் 

பிாி  
MUL 56 -  கனகரத்தின ரம் கிராம அ வலர் 

பிாி  
MUL 60 -  த் விநாயக ரம் கிராம அ வலர் 

பிாி  
MUL 63 - தட்டயர்மைல கிராம அ வலர் பிாி  
MUL 64 -  கேணச ரம்  கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : மண்ணக்கண்டல் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல மற் ம் கற்சிைலம  மற் ம் வித்தியா ரம் கிராம 
அ வலர் பிாி களின்  ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ஒட் சுட்டான் மற் ம் மணவாலபட்ட றிப் கிராம 
அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :    ஒட் சுட்டான் மற் ம் மணவாலபட்ட றிப்  கிராம 
அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
தச்சாடம்பன்   கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : பண்டாரவன்னி        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : மண்ணக்கண்டல் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல 
MUL 57 - ேபரா   கிராம அ வலர் பிாி  
MUL 58 - பண்டாரவன்னி கிராம அ வலர் 

பிாி  
MUL 59 -  கற்சிைலம  கிராம அ வலர் பிாி  
MUL 65 -  வித்தியா ரம் கிராம அ வலர் பிாி  
MUL 66 -  க ேவலன்கண்டல் கிராம அ வலர் 

பிாி  
MUL 67 -  ளியங்குளம் கிராம அ வலர் பிாி  
MUL 68 - குள றிப்   கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : கைர ைறப்பற்   பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக : ெபாியாயத்திம மற் ம் காத யார்சமலன்குளம் கிராம 

அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்   
ேமற்ேக :    ஒட் சுட்டான், கேணச ரம், த் விநாயக ரம், மற் ம் 

கனகரத்தின ரம் கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : தண் வான்        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ஒட் சுட்டான், வித்தியா ரம், ளியங்குளம், க ேவலன் 

கண்டல் மற் ம் குள றிப்  கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ெதற்கு எல்ைலகள்  

MUL 62 - காத யார்சமலன்குளம் கிராம 
அ வலர் பிாி  

MUL 123 - ஓதியமைல கிராம அ வலர் பிாி  
MUL 124 - ெபாியகுளம் கிராம அ வலர் பிாி  
MUL 125 -  தண் வான் கிராம அ வலர் பிாி  
 MUL 126 - ெபாியாயத்திம  கிராம அ வலர் 

பிாி  
MUL 127 -  பழம்பாசி   கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : கைர ைறப்பற்   பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக : வ னியா மாவட்ட எல்ைல 
ேமற்ேக :    வ னியா மாவட்ட எல்ைல மற் ம் மணவாலன்பட்ட 

றிப்  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ஒட் சுட்டான்        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : கிளிெநாச்சி  மாவட்ட எல்ைல மற் ம் விசுவம  ேமற்கு,  

விசுவம  கிழக்கு  மற் ம் ேதராவில் கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

MUL 61 - ஒட் சுட்டான் கிராம அ வலர் 
பிாி  

MUL 69 - மணவாலன்பட்ட றிப்  கிராம 
அ வலர் பிாி  

MUL 70 -  தச்சாடம்பன்  கிராம அ வலர் பிாி  
MUL 71 -  ஒ ம    கிராம அ வலர் பிாி  
MUL 72 -  அம்பகாமம் கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : உைடயார்கட் ெதற்கு, த்ைதயன்கட் க்குளம் மற் ம் 
தட்டயர்மைல கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள், கேணச ரம் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல, வித்தியா ரம் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல                 

ெதற்ேக : காத யார்சமலன்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் வ னியா மாவட்ட 
எல்ைல 

ேமற்ேக :    மாங்குளம், பனிக்கன்குளம், தி கண்  மற் ம் 
இந் ரம் கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 12     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : தி கண்         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : க்காய் பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் கிளிெநாச்சி  

மாவட்ட எல்ைல 
MUL 73 -  மாங்குளம் கிராம அ வலர் பிாி  
MUL 74 - பனிக்கன்குளம் கிராம அ வலர் 

பிாி  
MUL 75 - தி கண்  கிராம அ வலர் 

பிாி  
MUL 76 -  இந் ரம் கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : அம்பகாமம், ஒ ம  மற் ம் தச்சாடம்பன் கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக : வ னியா மாவட்ட எல்ைல மாந்ைத கிழக்கு பிரேதச சைப 
எல்ைல       

ேமற்ேக :    மாந்ைத கிழக்கு மற் ம் க்காய் பிரேதச சைப 
எல்ைலகள் 

 
09-108/174 

____________________________________ 

 
உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 

 
3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  

 
(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  – 01, 
2015, ஓகத்  12. 
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அட்டவைண  
 

இல. 14 - ல்ைலத்தீ    மாவட்டம் 
இல. 04 - கைர ைறப்பற்  பிரேதச சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்   பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்             உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக - 13         
எண்ணிக்ைக - 13        எண்ணிக்ைக - 00             
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : காிக்கட் ைல வடக்கு       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : கிளிெநாச்சி மற் ம் யாழ்ப்பாண மாவட்ட எல்ைலகள் 

மற் ம் கடல்  
MUL 98 - ள்ளிவாய்க்கால் கிழக்கு கிராம 

அ வலர்  பிாி  
MUL 99 - ள்ளிவாய்க்கால் ேமற்கு கிராம 

அ வலர்  பிாி  
MUL 100 - அம்பாளவன்ெபாக்கைன கிராம 

அ வலர்  பிாி  
 

கிழக்ேக : கடல்   
ெதற்ேக : ெசல்வ ரம் மற் ம் வட்டாப்பைள கிராம அ வலர் 

பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக :    ேகப்பாப்பிள   கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

மற் ம் க்கு யி ப்   பிரேதச சைப எல்ைல   
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : வட்டாப்பைள        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ள்ளிவாய்க்கால் ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 

ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், ள்ளிவாய்க்கால் 
கிழக்கு மற் ம் ெசல்வ ரம் கிராம அ வலர்  பிாி களின் 
ேமற்கு  எல்ைலகள் 

MUL 101 - வட்டாப்பைள கிராம அ வலர்  
பிாி  

MUL 102 - ேகப்பாப்பிள  கிராம அ வலர்  
பிாி  

 
கிழக்ேக : ஹிஜ்ரா ரம் மற் ம் நீராவிப்பி  கிழக்கு கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்   
ெதற்ேக : நீராவிப்பி  ேமற்கு, தண்ணி ற்  கிழக்கு மற் ம் 

தாிக்குடா கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள், ள்ளியவைள வடக்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் 

ள்ளியவைள ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்   வடக்கு 
எல்ைல    

ேமற்ேக :    க்கு யி ப் பிரேதச சைப எல்ைல  
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ல்ைல நகரம்        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ள்ளிவாய்க்கால் கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  

ெதற்கு  எல்ைல மற் ம் கடல்   
MUL 92 - வண்ணான்குளம்  கிராம அ வலர்  

பிாி  
MUL 93 - ல்ைலத்தீ  ெதற்கு கிராம 

அ வலர்  பிாி  
MUL 94 - ெசல்வ ரம்  கிராம அ வலர்  பிாி  
MUL 95 - ேகாவில்கு யி ப்   கிராம அ வலர்  

பிாி  
MUL 96 - மணல்கு யி ப்  கிராம அ வலர்  

பிாி  
MUL 97 - ல்ைலத்தீ  நகரம் கிராம அ வலர்  

பிாி  

கிழக்ேக : கடல் மற் ம் கள்ளப்பா  வடக்கு கிராம அ வலர்  
பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
கள்ளப்பா  ெதற்கு கிராம அ வலர்  பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல 

ெதற்ேக : சிலாவத்ைத மற் ம் சிலாவத்ைத ெதற்கு கிராம அ வலர்  
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :    நீராவிப்பி  கிழக்கு கிராம அ வலர்  பிாிவின்  கிழக்கு 
எல்ைல, ஹிஜ்ரா ரம் கிராம அ வலர்  பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் வட்டாப்பைள கிராம 
அ வலர்  பிாிவின்  வடக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ஹிஜ்ரா ரம்        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ெசல்வ ரம் கிராம அ வலர்  பிாிவின் ெதற்கு  எல்ைல MUL 115 - ஹிஜ்ரா ரம் கிராம அ வலர்  

பிாி  
 

கிழக்ேக : ேகாவில்கு யி ப் , ல்ைலத்தீ  நகரம் மற் ம் 
ல்ைலத்தீ  ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின்   

ேமற்கு எல்ைலகள்    
ெதற்ேக : நீராவிப்பி   கிழக்கு கிராம அ வலர்  பிாிவின் வடக்கு 

எல்ைல   
ேமற்ேக :    வட்டாப்பைள  கிராம அ வலர்  பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல  
 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : நீராவிப்பி         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : வட்டாப்பைள கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம் ஹிஜ்ரா ரம் கிராம அ வலர்  
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

MUL 112 - தண்ணி ற்  கிழக்கு கிராம 
அ வலர்  பிாி  

MUL 113 - நீராவிப்பி  கிழக்கு கிராம 
அ வலர்  பிாி  

MUL 114 - நீராவிப்பி  ேமற்கு கிராம 
அ வலர்  பிாி  

கிழக்ேக : ல்ைலத்தீ  ெதற்கு   கிராம அ வலர்  பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல  

ெதற்ேக : சிலாவத்ைத ெதற்கு, குமார ரம், க க்ேகணி ேமற்கு 
மற் ம் க க்ேகணி கிழக்கு கிராம அ வலர்  
பிாி களின் வடக்கு  எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :    தண்ணி ற்  ேமற்கு மற் ம் தாிக்குடா கிராம
அ வலர்  பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ள்ளியவைள கிழக்கு        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ேகப்பாப்பிள  மற் ம் வட்டாப்பைள கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
MUL 104 -   ள்ளியவைள  வடக்கு கிராம 

அ வலர்  பிாி  
MUL 105 - தாிக்குடா கிராம அ வலர்  பிாி  
MUL 108 - ள்ளியவைள கிழக்கு கிராம 

அ வலர்  பிாி  
MUL 109 - தண்ணி ற்  ேமற்கு கிராம 

அ வலர்  பிாி  
 

கிழக்ேக : தண்ணி ற்  கிழக்கு கிராம அ வலர்  பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல 

ெதற்ேக : க க்ேகணி கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு  
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் மா ைல மற் ம் 

ள்ளியவைள ெதற்கு கிராம அ வலர்  பிாி களின் 
வடக்கு  எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :    ள்ளியவைள மத்தி மற் ம் ள்ளியவைள ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ள்ளியவைள ேமற்கு       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : க்கு யி ப் பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்

ேகப்பாப்பிள  மற் ம் ள்ளியவைள வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு  எல்ைலகள் 

MUL 103 - ள்ளியவைள ேமற்கு கிராம 
அ வலர்  பிாி  

MUL 106 - ள்ளியவைள மத்தி கிராம 
அ வலர்  பிாி  

MUL 107 -   ள்ளியவைள  ெதற்கு கிராம 
அ வலர்  பிாி  

 
 

கிழக்ேக : ள்ளியவைள கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், தண்ணி ற்  ேமற்கு கிராம 
அ வலர்  பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, மா ைல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 
மற் ம்   மதவலசிங்கம்குளம் கிராம அ வலர்  பிாிவின் 
ேமற்கு  எல்ைல            

ெதற்ேக : கு ள ைன கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் தண்ணி றிப்  கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு  எல்ைல     

ேமற்ேக :    க்கு யி ப் பிரேதச சைப எல்ைல
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : க க்ேகணி        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ள்ளியவைள கிழக்கு, தண்ணி ற்  ேமற்கு, 

தண்ணி ற்  கிழக்கு, நீராவிப்பி  ேமற்கு மற் ம் 
நீராவிப்பி  கிழக்கு கிராம அ வலர்  பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள்   

MUL 110 -   மா ைல  கிராம அ வலர்  பிாி  
MUL 111 - மதவலசிங்கம்குளம் கிராம 

அ வலர்  பிாி   
MUL 116 - க க்ேகணி கிழக்கு கிராம 

அ வலர்  பிாி  
MUL 117 - க க்ேகணி ேமற்கு கிராம 

அ வலர்  பிாி  
MUL 118 - குமார ரம் கிராம அ வலர்  பிாி  

கிழக்ேக : சிலாவத்ைத ெதற்கு, உப் மாெவளி மற் ம் அலம்பில் 
வடக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : கு ள ைன  ேமற்கு மற் ம் கு ள ைன கிழக்கு கிராம 
அ வலர்  பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :    ள்ளியவைள ெதற்கு கிராம அ வலர்  பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ல்ைல ஊர்        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : நீராவிப்பி  கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல, ல்ைலத்தீ  ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம் வன்னன்குளம் 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

MUL 88 - சிலாவத்ைத கிராம அ வலர்  பிாி  
MUL 89 - சிலாவத்ைத  ெதற்கு கிராம அ வலர்  

பிாி  
MUL 90 - கள்ளப்பா  ெதற்கு கிராம அ வலர்  

பிாி  
MUL 91 - கள்ளப்பா  வடக்கு கிராம அ வலர்  

பிாி  

கிழக்ேக : கடல்  
ெதற்ேக : உப் மாெவளி கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக :    குமார ரம் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 

வடக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : காிக்கட் ைள கிழக்கு       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : சிலாவத்ைத ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  

எல்ைல 
MUL 83 - ெசம்மைல ேமற்கு கிராம அ வலர்  

பிாி  
MUL 84 - ெசம்மைல கிராம அ வலர்  பிாி  
MUL 85 - உப் மாெவளி கிராம அ வலர்  

பிாி  
MUL 86 - அலம்பில் வடக்கு கிராம அ வலர்  

பிாி  
MUL 87-அலம்பில் ெதற்கு கிராம அ வலர்  பிாி

கிழக்ேக : கடல்  
ெதற்ேக : ெகாக்குத்ெதா வாய் வடக்கு   கிராம அ வலர் பிாிவின்  

வடக்கு  எல்ைல 
ேமற்ேக :    கு ள ைன  கிழக்கு  மற் ம் குமார ரம் கிராம அ வலர் 

பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள் 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : கு ள ைன        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ள்ளியவைள மத்தி, ள்ளியவைள ெதற்கு, 

மதவலசிங்கம்குளம் மற் ம் குமார ரம் கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள் 

MUL 119 - கு ள ைன ேமற்கு கிராம அ வ 
லர்  பிாி  

MUL 120 - தண்ணி றிப்  கிராம அ வலர்  
பிாி  

MUL 121 - கு ள ைன கிழக்கு கிராம அ வ 
லர்  பிாி  

MUL 122 - கு ள ைன மத்திய கிராம அ வ 
லர்  பிாி  

கிழக்ேக : அலம்பில் வடக்கு, அலம்பில் ெதற்கு,  ெசம்மைல  மற் ம் 
ெசம்மைல ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ெகாக்குத்ெதா வாய் வடக்கு கிராம அ வலர்  பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல மற் ம் வ னியா மாவட்ட எல்ைல

ேமற்ேக :    வ னியா மாவட்ட எல்ைல மற் ம் க்கு யி ப்  
பிரேதச சைப எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 12     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : காிக்கட் ைள ெதற்கு       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : கு ள ைன ேமற்கு மற் ம் ெசம்மைல ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
MUL 77 - ெகாக்கிளாய் ேமற்கு கிராம 

அ வலர்  பிாி  
MUL 78 - ெகாக்கிளாய் கிழக்கு கிராம 

அ வலர்  பிாி  
MUL79-க நாட் க்ேகணி கிராம அ வலர்  

பிாி  
MUL 80 - ெகாக்குத்ெதா வாய் ெதற்கு கிராம 

அ வலர்  பிாி  
MUL 81 - ெகாக்குத்ெதா வாய் வடக்கு   

கிராம அ வலர்  பிாி  
MUL 82 - ெகாக்குத்ெதா வாய்  மத்திய கிராம 

அ வலர்  பிாி  

கிழக்ேக : கடல்  
ெதற்ேக : தி ேகாணமைல மாவட்ட எல்ைல மற் ம் எெஹட் கஸ் 

ெவவ, இட   கிாிஇப்பன்ெவவ,  நவ கஜபா ர மற் ம் 
ஜனக்க ர கிராமங்களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :    வ னியா மாவட்ட எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 13     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெவ மட கிழக்கு            உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ெகாக்குத்ெதா வாய் மத்தி கிராம அ வலர் பிாிவின் 

ெதற்கு  எல்ைல  
எெஹட் கஸ்ெவவ கிராமம் 
இட  கிாிஇப்பன்ெவவ  கிராமம் 
நவ கஜபா ர கிராமம் 
ஜனக்க ர கிராமம் 

கிழக்ேக : ெகாக்குத்ெதா வாய் ெதற்கு, க நாட் க்ேகணி  மற் ம்  
ெகாக்கிளாய் ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : தி ேகாணமைல  மாவட்ட எல்ைல
ேமற்ேக :    வ னியா மாவட்ட எல்ைல 
9-108/175 
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உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம்  அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம்  அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம் தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01. 
2015, ஓகத்  12. 

அட்டவைண 
இல. 15 - மட்டக்களப்  மாவட்டம் 
இல.  01 - மட்டக்களப்  மாநகர சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்   - உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக 20 
எண்ணிக்ைக - 18   எண்ணிக்ைக - 01 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : அமிர்தகழி    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : கடல் மற் ம் கடனீேராி 173  -  அமிர்தகழி கிராம அ வலர் 

பிாி   
173 C - பாலமீன்ம  கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக :  
 

கடனீேராி மற் ம் ெபாிய உப்ேபாைட கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  கூழாவ  கிழக்கு, கூழாவ , மாமாங்கம், ன்னச்ேசாைல 
மற் ம் திராய்ம   கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   திராய்ம  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள், சத் க்ெகாண்டான் கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : திராய்ம      உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01          

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :  பாலமீன்ம  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 173 E - திராய்ம  கிராம அ வலர் 

பிாி  
176 D - பனிச்ைசய  கிராம அ வலர் 
பிாி  
  
 
 

கிழக்ேக :  பாலமீன்ம  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள், அமிர்தகழி, ன்னச்ேசாைல, 
க ேவப்பங்ேகணி மற் ம் ெஜயந்தி ரம் கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :   சின்னஊரணி கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
ெகாக்குவில் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள், சத் க்ெகாண்டான் கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக :   சத் க்ெகாண்டான் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  சத் க்ெகாண்டான்   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :  ஏறா ர்பற்  பிரேதச சைப எல்ைல, கடல், பாலமீன்ம  

மற் ம் திராய்ம   கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள், பனிச்ைசய  கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு, ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், திராய்ம   
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

176 - ெகாக்குவில் கிராம அ வலர் 
பிாி   
176 A - சத் க்ெகாண்டான்  கிராம 
அ வலர் பிாி  
 
 கிழக்ேக : திராய்ம  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 

சின்னஊரணி கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள், ெபாிய ஊரணி கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, தி ப்ெப ந் ைற கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  தி ப்ெப ந் ைற  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல மற் ம் கடனீேராி 

ேமற்ேக :   கடனீேராி மற் ம் ஏறா ர்பற்  பிரேதச சைப எல்ைல
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : சின்ன ஊரணி    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :  திராய்ம   கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 176 F - சின்னஊரணி கிராம 

அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக :  ெஜயந்தி ரம், இ தய ரம் ேமற்கு மற் ம் ெபாிய ஊரணி 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  தி ப்ெப ந் ைற கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல மற் ம் ெகாக்குவில் கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக :   ெகாக்குவில் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : இ தய ரம்    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01          

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :  
 

சின்ன ஊரணி  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
ெஜயந்தி ரம் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள் 

176 C - ெபாிய ஊரணி கிராம 
அ வலர் பிாி   
176 E - இ தய ரம் ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
176 H - இ தய ரம் மத்திய கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : ெஜயந்தி ரம் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள், இ தய ரம் கிழக்கு, ஞானசூாியம்  
ச க்கம் மற் ம் தாண்டவன்ெவளி கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  தாண்டவன்ெவளி கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல, கடனீேராி மற் ம் தி ப்ெப ந் ைற கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்

ேமற்ேக :   ெகாக்குவில் மற் ம் சின்ன ஊரணி கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : க ேவப்பங்ேகணி    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : திராய்ம  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள்> ன்னச்ேசாைல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்

176 B - க ேவப்பங்ேகணி கிராம 
அ வலர் பிாி  
176 G - ெஜயந்தி ரம் கிராம 
அ வலர் பிாி  
  
 

கிழக்ேக : ன்னச்ேசாைல மற் ம் மாமாங்கம் கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்> கூழாவ   
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல> இ தய ரம் 
கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  இ தய ரம் கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்> இ தய ரம் மத்திய கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல  

ேமற்ேக :   இ தய ரம் மத்திய மற் ம் இ தய ரம் ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு 
எல்ைலகள்> சின்னஊரணி மற் ம் திராய்ம  கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு  எல்ைலகள்

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  மாமாங்கம்    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : அமிர்தகழி கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 

ெதற்கு எல்ைலகள் 
173 A - மாமாங்கம் கிராம அ வலர் 
பிாி   
173 D - ன்னச்ேசாைல கிராம 
அ வலர் பிாி  
173 F  - கூழாவ   கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : அமிர்தகழி கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள்> கூழாவ  கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்

ெதற்ேக :  கூழாவ  கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்> திைச ரசிங்கம் ச க்கம் 
மற் ம் இ தய ரம்  கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு எல்ைலகள்> க ேவப்பங்ேகணி  கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக :   க ேவப்பங்ேகணி கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்> திராய்ம  கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  ஞானசூாியம்  ச க்கம்   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01          

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ெஜயந்தி ரம்> க ேவப்பங்ேகணி மற் ம் மாமாங்கம் 

கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்> 
கூழாவ  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு> ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்> அமிர்தகழி  கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

173 B  - இ தய ரம்  கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   
173 G - ஞானசூாியம்  ச க்கம் கிராம 
அ வலர் பிாி  
173 I - கூழாவ  கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
173 J - திைச ரசிங்கம் ச க்கம்  
கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ெபாிய உப்ேபாைட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல> தாமைரக்ேகணி கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்

ெதற்ேக :  தாமைரக்ேகணி கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள்> பாரதி ரம் கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல> ெவட் க்கா  கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்> தாண்டவன்ெவளி  
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல

ேமற்ேக :   தாண்டவன்ெவளி கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல> ெபாிய ஊரணி கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல> இ தய ரம் மத்தி மற் ம் ெஜயந்தி ரம் கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  தாண்டவன்ெவளி     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ெபாிய ஊரணி கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 

ஞானசூாியம்  ச க்கம் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு, 
ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், இ தய ரம்  கிழக்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

173 H - பாரதி ரம் கிராம அ வலர் 
பிாி  
 173 K - ெவட் க்கா  கிராம 
அ வலர் பிாி  
177 - தாண்டவன்ெவளி கிராம 
அ வலர் பிாி  
  
 
 

கிழக்ேக : தாமைரக்ேகணி கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள், அரச  கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  கடனீேராி 
ேமற்ேக :   கடனீேராி 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : அரச      உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : கூழாவ  கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், ெபாிய உப்ேபாைட கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

177 A - அரச  கிராம அ வலர் பிாி  
 177 B - தாமைரக்ேகணி கிராம 
அ வலர் பிாி  
178 - ேகாட்ைட ைன கிராம 
அ வலர் பிாி  
  
 

கிழக்ேக : ெபாிய உப்ேபாைட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், கடனீேராி 

ெதற்ேக :  கடனீேராி 
ேமற்ேக :   தாண்டவன்ெவளி, பாரதி ரம், இ தய ரம் கிழக்கு 

மற் ம் திைச ரசிங்கம் ச க்கம் கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், கூழாவ  கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெபாிய உப்ேபாைட    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01          

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : கடனீேராி 178 A - ெபாிய உப்ேபாைட கிராம 

அ வலர் பிாி  
  

கிழக்ேக : கடனீேராி 
ெதற்ேக :  கடனீேராி மற் ம் ேகாட்ைட ைன கிராம அ வலர் 

பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
ேமற்ேக :   தாமைரக்ேகணி,  கூழாவ  கிழக்கு மற் ம் அமிர்தகழி 

கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 12     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : தி ச்ெசந் ர்    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : கடல் 172  -  நாவல   கிராம அ வலர் 

பிாி   
172 A - கல்ல  கத் வாரம் கிராம 
அ வலர் பிாி  
172 B - தி ச்ெசந் ர் கிராம 
அ வலர் பிாி   
172 C - டச்பார் கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : கடல் 
ெதற்ேக :  கல்ல   கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக :   கடனீேராி 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 13     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : கல்ல      உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01       

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : கல்ல  கத் வாரம் மற் ம் தி ச்ெசந் ர் கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
171  -  கல்ல   கிராம அ வலர் பிாி  
171 C - கல்ல ேவ ர் கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : கடல் 
ெதற்ேக :  கல்ல  உப்ேபாைட  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 

எல்ைல 
ேமற்ேக :   கடனீேராி 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 14     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெநாச்சி ைன    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : கல்ல  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, கல்ல  

ேவ ர் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

171 A - ெநாச்சி ைன கிராம 
அ வலர் பிாி   
171B -  கல்ல  உப்ேபாைட  கிராம 
அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக : கடல் 
ெதற்ேக :  மஞ்சந்ெதா வாய் ெதற்கு, நாவற்குடா மற் ம் 

நாவற்குடா  கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   கடனீேராி 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 15     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : நாவற்குடா    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ெநாச்சி ைன கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 168 B -  நாவற்குடா  கிராம அ வலர் 

பிாி   
168 C - நாவற்குடா  கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி     
168 D - நாவற்குடா ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ெநாச்சி ைன கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
மற் ம் மஞ்சந்ெதா வாய் ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  மஞ்சந்ெதா வாய் ெதற்கு மற் ம் மஞ்சந்ெதா வாய் 
வடக்கு  கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்

ேமற்ேக :   கடனீேராி 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 16     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : மஞ்சத்ெதா வாய்    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01          

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : நாவற்குடா ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல, நாவற்குடா கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், ெநாச்சி ைன கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல

168 - மஞ்சந்ெதா வாய் வடக்கு  
கிராம அ வலர் பிாி  
168 A - மஞ்சந்ெதா வாய் ெதற்கு  
கிராம அ வலர் பிாி   
 கிழக்ேக : கடல் 

ெதற்ேக :  காத்தான்கு  நகர சைப எல்ைல 
ேமற்ேக :   கடனீேராி 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 17     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ளியந்தீ      உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : கடனீேராி 179 - ளியந்தீ  கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
179 A - ளியந்தீ  ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
179 B - ளியந்தீ  மத்திய கிராம 
அ வலர் பிாி   
 179 C - ளியந்தீ  ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : கடனீேராி 
ெதற்ேக :  கடனீேராி 
ேமற்ேக :   கடனீேராி 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 18     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : தி ப்ெப ந் ைற     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ெகாக்குவில், சின்னஊரணி மற் ம் ெபாிய ஊரணி கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
181 A - தி ப்ெப ந் ைற கிராம 
அ வலர் பிாி   
181 D - ேசற் க்குடா கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : கடனீேராி 
ெதற்ேக :  ச்சுக்கல் ைன கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 

எல்ைல, நகர் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக :   கடனீேராி 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 19     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : நகர்     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : கடனீேராி, தி ப்ெப ந் ைற கிராம அ வலர் பிாிவின் 

ெதற்கு எல்ைல, ேசற் க்குடா கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

181  -  திமிைலத்தீ  கிராம அ வலர் 
பிாி   
181 B - ச்சுக்கல் ைன கிராம 
அ வலர் பிாி   
 181 C - நகர் கிராம அ வலர் 
பிாி  (தீ  உட்பட)  

கிழக்ேக : கடனீேராி 
ெதற்ேக :  கடனீேராி 
ேமற்ேக :   கடனீேராி 
 

9-108/ 176 
 
 

__________________________________ 
 
 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம்  அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம்  அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம் தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

 
 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01. 
2015, ஓகத்  12. 
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அட்டவைண 
இல. 15 - மட்டக்களப்  மாவட்டம் 
இல. 02 - ஏறா ர்  நகர சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்   - உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக 10 
எண்ணிக்ைக - 10   எண்ணிக்ைக  - 00 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : எல்ைல நகர்    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ஏறா ர்பற்  பிரேதச சைப எல்ைல 194 - ஏறா ர் 04 கிராம அ வலர் 

பிாி   
 194 B - எல்ைல நகர் கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : ஏறா ர் 03 கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு, ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், ஏறா ர் 03 A கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  எல்ைல 

ெதற்ேக :  தி ேகாணமைல தி, ஏறா ர் 06 D மற் ம் ஏறா ர் 06  
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், 
ஏறா ர் 05 கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   தி ேகாணமைல தி, ஏறா ர் 05 கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  வடக்கு எல்ைல மற் ம் ஏறா ர்பற்  பிரேதச 
சைப எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  ஜிப்ாியா     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01      

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : எல்ைலநகர் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

மற் ம் ஏறா ர்பற்  பிரேதச சைப எல்ைல 
192 - ஏறா ர் 03 கிராம அ வலர் 
பிாி   

கிழக்ேக : ஏறா ர் 03 A கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு  எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ஏறா ர் 03 A கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  எல்ைல 
மற் ம் ஏறா ர் 04 கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு  
எல்ைல 

ேமற்ேக :   எல்ைலநகர் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  மக்காம      உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ஏறா ர் 03 கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

மற் ம் ஏறா ர்பற்  பிரேதச சைப எல்ைல 
192 B - ஏறா ர் 03 A கிராம 
அ வலர் பிாி   
 
 
 

கிழக்ேக : ஏறா ர் 02 B மற் ம் ஏறா ர் 02 கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  தி ேகாணமைல தி மற் ம் ஏறா ர் 06 A,  ஏறா ர் 06 
D மற் ம் ஏறா ர் 06 கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   ஏறா ர் 04 மற் ம் ஏறா ர் 03 கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  ஜாமிஉல் அக்பார்    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ஏறா ர் 03 A கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

மற் ம் ஏறா ர்பற்  பிரேதச சைப எல்ைல
191  -  ஏறா ர்  02  கிராம அ வலர் 
பிாி   
191 B - ஏறா ர் 02 B கிராம 
அ வலர் பிாி   
  

கிழக்ேக : ஏறா ர்பற்  பிரேதச சைப எல்ைல, ஏறா ர் 02 C 
மற் ம் ஏறா ர் 02 A  கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு  மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்

ெதற்ேக :  தி ேகாணமைல தி, ஏறா ர் 01 A மற் ம் ஏறா ர் 06 
A   கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக :   ஏறா ர் 03 A கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு  எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : றிபாய் பள்ளி    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01        

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ஏறா ர் 02 B கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  எல்ைல 

மற் ம் ஏறா ர்பற்  பிரேதச சைப எல்ைல
191 C - ஏறா ர் 02 C கிராம 
அ வலர் பிாி   
  கிழக்ேக : கிழக்கில் அைமந் ள்ள ஏறா ர் 01  B கிராம அ வலர் 

பிாி ப் பகுதியின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், 
ஏறா ர் 01 கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு  எல்ைல

ெதற்ேக :  ெதற்கில் அைமந் ள்ள ஏறா ர் 01  B கிராம அ வலர் 
பிாி ப் பகுதியின் வடக்கு எல்ைல, ஏறா ர் 02 A கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு  எல்ைல

ேமற்ேக :   ஏறா ர் 02 கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  எல்ைல, 
ஏறா ர் 02  B  கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு  எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : பள்ளிய      உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ஏறா ர் 02 C  கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு எல்ைல 191 A - ஏறா ர் 02 A கிராம 

அ வலர் பிாி   
 
 

கிழக்ேக : ஏறா ர் 01  B கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு  எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  தி ேகாணமைல தி மற் ம் ஏறா ர் 01 A  கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல

ேமற்ேக :   ஏறா ர் 02 கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு  எல்ைலகள் 

 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  றஹுமானியா    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ஏறா ர் 02 C கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

மற் ம் ஏறா ர்பற்  பிரேதச சைப எல்ைல
190  -  ஏறா ர்  01   கிராம அ வலர் 
பிாி   
190 B - ஏறா ர் 01 B கிராம 
அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக : ஏறா ர்பற்  பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக :  தி ேகாணமைல தி, ஏறா ர்பற்  பிரேதச சைப 

எல்ைல, ஏறா ர் 01 A  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   ஏறா ர் 01 A  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
ஏறா ர் 02 A  மற் ம் ஏறா ர் 02 C கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு  எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :   அரபா     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01          

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : தி ேகாணமைல தி, ஏறா ர் 03 A, ஏறா ர் 02, 

ஏறா ர் 02 A மற் ம் 01  B  கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ெதற்கு எல்ைலகள் 

190 A - ஏறா ர் 01 A கிராம 
அ வலர் பிாி   
192 C - ஏறா ர் 06 A கிராம 
அ வலர் பிாி   
 
 

கிழக்ேக : ஏறா ர் 01  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள், தி ேகாணமைல தி, ஏறா ர்பற்  
பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக :  ஏறா ர்பற்  பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் கடனீேராி
ேமற்ேக :   ஏறா ர் 06 D  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  ஓட் ப்பள்ளி    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : தி ேகாணமைல தி, எல்ைலநகர் மற் ம் ஏறா ர் 04  

கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், ஏறா ர் 
03  A கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

192 A - ஏறா ர் 06 கிராம அ வலர் 
பிாி   
192 D - ஏறா ர் 06 D கிராம 
அ வலர் பிாி   
 
 

கிழக்ேக : ஏறா ர் 06  A கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
ெதற்ேக :  கடனீேராி 
ேமற்ேக :   ஏறா ர்பற்  பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ஏறா ர் 05  

கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ேகாவில் ரம்    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : தி ேகாணமைல தி, எல்ைலநகர் கிராம அ வலர் 

பிாிவின் ேமற்கு  மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 
194 A - ஏறா ர் 5 கிராம அ வலர் 
பிாி   
 கிழக்ேக : ஏறா ர் 06 கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல

ெதற்ேக :   ஏறா ர்பற்  பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக :   ஏறா ர்பற்  பிரேதச சைப எல்ைல
 
9-108/ 177 
 
 

 

 
உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம்  அத்தியாயம்) 

 
3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  

 
(262 ஆம்  அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம் தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
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குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01. 
2015, ஓகத்  12. 

அட்டவைண 
இல. 15 - மட்டக்களப்  மாவட்டம் 
இல.  03 - காத்தான்கு   நகர சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  - 10 
எண்ணிக்ைக - 10   எண்ணிக்ைக - 00 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ப ாியா     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : மட்டக்களப்  மாநகர சைப எல்ைல மற் ம் கடல் 167 A - திய காத்தான்கு   வடக்கு   

கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : கடல் மற் ம் திய காத்தான்கு  ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு  எல்ைல 

ெதற்ேக :  திய காத்தான்கு  ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், காத்தான்கு  02 
வடக்கு  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு  
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   காத்தான்கு  02 வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், மட்டக்களப்  மாநகர 
சைப எல்ைல 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : அல் - அக்ஸா    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01          

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : திய காத்தான்கு  வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 

ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 
167 C – திய காத்தான்கு   ெதற்கு   
கிராம அ வலர் பிாி   
 
 

கிழக்ேக : கடல் மற் ம் திய காத்தான்கு  கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  வடக்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :   திய காத்தான்கு   கிழக்கு   மற் ம்  திய காத்தான்கு  
ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   காத்தான்கு  02 வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல, திய காத்தான்கு  வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  அன்வர்     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : தியகாத்தான்கு  ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 

ெதற்கு எல்ைல மற் ம் கடல் 
167 B – திய காத்தான்கு  கிழக்கு   
கிராம அ வலர் பிாிவின் 
காத்தான்கு  நகரசைபக்குாிய பகுதி  
167 D – திய காத்தான்கு  ேமற்கு   
கிராம அ வலர் பிாிவின் 
காத்தான்கு  நகரசைபக்குாிய பகுதி  
 
 

கிழக்ேக : கடல் 
ெதற்ேக :   ராணியா ைமயவா த் ெத , கர்பலா தி, அல் -அமீன் 

இரண்டாம் கு க்குத் ெத , அல் - அமீன் தி மற் ம் 
அமா ல்லா தி, காத்தான்கு  06  கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு  எல்ைல 

ேமற்ேக :   காத்தான்கு  03 கிழக்கு மற் ம் காத்தான்கு  02 வடக்கு 
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், திய 
காத்தான்கு  ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு 
எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்    :  ராணியா    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ராணியா ைமயவா த் ெத , கர்பலா தி, அல்-அமீன் 

இரண்டாம் கு க்குத் ெத , அல் - அமீன் தி, 
அமா ல்லா  தி மற் ம் கடல் 

167 B – திய காத்தான்கு  கிழக்கு   
கிராம அ வலர் பிாிவின் 
காத்தான்கு  நகரசைபக்குாிய பகுதி  
167 D – திய காத்தான்கு  ேமற்கு   
கிராம அ வலர் பிாிவின் 
காத்தான்கு  நகரசைபக்குாிய பகுதி  
  
 

கிழக்ேக : கடல் மற் ம் மண் ைனப்பற்  பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக :  மண் ைனப்பற்  பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் 

காத்தான்கு  06 ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  
எல்ைல 

ேமற்ேக :   காத்தான்கு   06 ெதற்கு மற் ம் காத்தான்கு  06 கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : தா ஸ்ஸலாம்    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01          

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : காத்தான்கு  03 கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  

ெதற்கு எல்ைல மற் ம் திய காத்தான்கு  ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல 

162 - காத்தான்கு  06 கிராம 
அ வலர் பிாி   
162 A - காத்தான்கு  06 ெதற்கு   
கிராம அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக :  திய காத்தான்கு  ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  
ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  மண் ைனப்பற்  பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக :   காத்தான்கு  05 ெதற்கு, காத்தான்கு   06 ேமற்கு மற் ம்   

காத்தான்கு  04 கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள்  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெமௗலானா                               உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : மட்டக்களப்  மாநகர சைப எல்ைல மற் ம் திய 

காத்தான்கு  வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு 
எல்ைல 

165 B - காத்தான்கு  03 கிழக்கு 
கிராம அ வலர் பிாி   
166 A - காத்தான்கு  02 வடக்கு   
கிராம அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக : திய காத்தான்கு   வடக்கு, திய காத்தான்கு  ெதற்கு 
மற் ம் திய காத்தான்கு  ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  காத்தான்கு  06 மற் ம் காத்தான்கு  04 கிராம 
அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள்

ேமற்ேக :   காத்தான்கு  03, காத்தான்கு  02, காத்தான்கு  01 
ெதற்கு மற் ம் காத்தான்கு  01 கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள், மட்டக்களப்  மாநகர 
சைப எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : மீராப்பள்ளி    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : மட்டக்களப்  மாநகர சைப எல்ைல 167 - காத்தான்கு  01 கிராம 

அ வலர் பிாி   
167 E - காத்தான்கு  01 ெதற்கு   
கிராம அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக : காத்தான்கு  02 வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  
ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  காத்தான்கு   02 மற் ம் காத்தான்கு   03 ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   கடனீேராி மற் ம் மட்டக்களப்  மாநகர சைப எல்ைல
 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  ஹி ாியா    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01          

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : காத்தான்கு  01 ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  

ெதற்கு எல்ைல 
165 - காத்தான்கு  03 கிராம 
அ வலர் பிாி   
165 A - காத்தான்கு  03 ேமற்கு   
கிராம அ வலர் பிாி   
166 - காத்தான்கு  02 கிராம 
அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக : காத்தான்கு  02 வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  
ேமற்கு எல்ைல, காத்தான்கு  03 கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  காத்தான்கு   04  மற் ம் காத்தான்கு   04 ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   கடனீேராி 
 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ஹசனாத்     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : காத்தான்கு  03 ேமற்கு, காத்தான்கு  03 மற் ம் 

காத்தான்கு   03  கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின்  
ெதற்கு எல்ைலகள், காத்தான்கு  06 கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  ேமற்கு  எல்ைல 

162 B - காத்தான்கு  06 ேமற்கு 
கிராம அ வலர் பிாி   
164 - காத்தான்கு  04 கிராம 
அ வலர் பிாி   
164 B - காத்தான்கு  05 ெதற்கு 
கிராம அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக : காத்தான்கு  06 மற் ம் காத்தான்கு  06 ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு  எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :  மண் ைனப்பற்  பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக :   கடனீேராி, காத்தான்கு  05 கிராம அ வலர் பிாிவின்  

ெதற்கு, கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், காத்தான்கு   
04 ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு  எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ஜாமிஉல்லாாிபின்   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : காத்தான்கு   03 ேமற்கு மற் ம் காத்தான்கு   03  கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், காத்தான்கு   
04 கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

164 A - காத்தான்கு  05 கிராம 
அ வலர் பிாி   
164 C - காத்தான்கு  04 ேமற்கு 
கிராம அ வலர் பிாி   
 கிழக்ேக : காத்தான்கு  06 ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  

ேமற்கு  எல்ைல 
ெதற்ேக :  காத்தான்கு  05 ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  

வடக்கு  எல்ைல 
ேமற்ேக :   கடனீேராி 
 
9-108/ 178 

 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம்  அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம்  அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம் தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01. 
2015, ஓகத்  12. 

அட்டவைண 
இல. 15 - மட்டக்களப்  மாவட்டம் 
இல. 04 - ேகாரைளப்பற்  ேமற்கு பிரேதச சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  - 11 
எண்ணிக்ைக - 11   எண்ணிக்ைக - 00 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  வட ைன     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ெபாலன ைவ மாவட்ட எல்ைல 210 A - கல் ச்ைச  கிராம அ வலர் 

பிாி  
210 A / 1 - வட ைன கிராம 
அ வலர் பிாி  
210 A / 2 -  ஊற் ச்ேசைன கிராம 
அ வலர் பிாி    

கிழக்ேக : ேகாரைளப்பற்  பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக :  ேகாரைளப்பற்  பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக :   ெபாலன ைவ மாவட்ட எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : வாகேனாி     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01          

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ேகாரைளப்பற்  வடக்கு பிரேதச சைப எல்ைல 210 - வாகேனாி கிராம அ வலர் 

பிாி     
210 E - ணாைன ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி     
 

கிழக்ேக : தியாவட்டவான் மற் ம் கடதாசி நகரம் கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்   

ெதற்ேக :  ேகாரைளப்பற்  பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக :   ெபாலன ைவ மாவட்ட எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  தியாவட்டவான்    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ேகாரைளப்பற்  வடக்கு பிரேதச சைப எல்ைல 210 C - தியாவட்டவான் கிராம 

அ வலர் பிாி   
 
 

கிழக்ேக : ேகாரைளப்பற்  வடக்கு மற் ம் ேகாரைளப்பற்  
பிரேதச சைப எல்ைலகள், கடனீேராி 

ெதற்ேக :  கடனீேராி, ேகாரைளப்பற்  பிரேதச சைப எல்ைல 
மற் ம் கடதாசி நகரம்   கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  
எல்ைல   

ேமற்ேக :   கடதாசி நகரம்   கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள், வாகேனாி கிராம அ வலர் பிாிவின்   
கிழக்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  கடதாசி நகரம்    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : தியாவட்டவான் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 

மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 
210 B - கடதாசி நகரம் கிராம   
அ வலர் பிாி    

கிழக்ேக : தியாவட்டவான் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், ேகாரைளப்பற்  பிரேதச 
சைப எல்ைல 

ெதற்ேக :  ேகாரைளப்பற்  பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக :   வாகேனாி கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ஓட்டமாவ  01 வடக்கு   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01     

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : கடனீேராி மற் ம் ஓட்டமாவ  01 ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
208 B / 2 - ஓட்டமாவ  01 வடக்கு 
கிராம அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக : ஓட்டமாவ  01 ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல  

ெதற்ேக :  ஓட்டமாவ  01 ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல மற் ம் கடனீேராி 

ேமற்ேக :   கடனீேராி      
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ஓட்டமாவ  01 ெதற்கு   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : கடனீேராி மற் ம் ேகாரைளப்பற்  பிரேதச சைப எல்ைல 208 B - ஓட்டமாவ  01 ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : ேகாரைளப்பற்  பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக :  ஓட்டமாவ  02 கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக :   கடனீேராி, ஓட்டமாவ  01 வடக்கு கிராம அ வலர் 

பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 
 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  ஓட்டமாவ  02    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ஓட்டமாவ  01 ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல 
208 C - ஓட்டமாவ  02 கிராம 
அ வலர் பிாி    
 கிழக்ேக : ேகாரைளப்பற்  பிரேதச சைப எல்ைல

ெதற்ேக :  ஓட்டமாவ  03 கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக :   கடனீேராி   
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ஓட்டமாவ   03    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01          

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ஓட்டமாவ  02 கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல  208 - ஓட்டமாவ  03 கிராம அ வலர் 

பிாி    
 
 

கிழக்ேக : ேகாரைளப்பற்  பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக :  மீராேவாைட கிழக்கு மற் ம் மீராேவாைட ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  
ேமற்ேக :   கடனீேராி   
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  மீராேவாைட ேமற்கு    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : கடனீேராி மற் ம் ஓட்டமாவ  03 கிராம அ வலர் 

பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
207 - மீராேவாைட ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   
 
 

கிழக்ேக : மீராேவாைட கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல   

ெதற்ேக :  ேகாரைளப்பற்  பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக :   கடனீேராி 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : மீராேவாைட கிழக்கு   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01  

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ஓட்டமாவ  03  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல  207 B - மீராேவாைட கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   கிழக்ேக : ேகாரைளப்பற்  பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக :  மாஞ்ேசாைல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல      
ேமற்ேக :   மீராேவாைட ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 

எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : மாஞ்ேசாைல    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01         

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : மீராேவாைட கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல மற் ம் ேகாரைளப்பற்  பிரேதச சைப எல்ைல 
207 A - மாஞ்ேசாைல கிராம 
அ வலர் பிாி             
 கிழக்ேக : ேகாரைளப்பற்  பிரேதச சைப எல்ைல

ெதற்ேக :  ேகாரைளப்பற்  பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக :   ேகாரைளப்பற்  பிரேதச சைப எல்ைல
 
9-108/ 179 

 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம்  அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம்  அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம் தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01. 
2015, ஓகத்  12. 

அட்டவைண 
இல.  15 - மட்டக்களப்  மாவட்டம் 
இல.  05 - ஏறா ர்பற்  பிரேதச சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  - 18 
எண்ணிக்ைக - 18   எண்ணிக்ைக   - 00 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : தன்னா ைன    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ச க்க கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு 

எல்ைலகள், கடல் 
189 A - தன்னா ைன கிராம 
அ வலர் பிாி  
189 B - மயிலம்பாெவளி கிராம 
அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக : கடல் மற் ம் மட்டக்களப்  மாநகர சைப எல்ைல
ெதற்ேக :  மட்டக்களப்  மாநகர சைப எல்ைல மற் ம் கடனீேராி
ேமற்ேக :   கடனீேராி, ஆ கத்தான் கு யி ப்  02 கிராம 

அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, ச க்க  கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  கு யி ப்     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01          

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : மீராேகணி  கிராம   அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

மற் ம் கடல் 
189  - ஆ கத்தான் கு யி ப்  01   
கிராம அ வலர் பிாி  
189 C - ஆ கத்தான் கு யி ப்  02 
கிராம அ வலர் பிாி  
193 A  -  ச க்க    கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : கடல், மயிலம்பாெவளி  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  கடனீேராி 
ேமற்ேக :   ஏறா ர் நகர சைப எல்ைல, மீச்நகர் கிராம அ வலர் 

பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 
 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  மீராேகணி    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : தலவாய்   கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைல 193 E - மீராேகணி  கிராம அ வலர் 

பிாி  
 
 

கிழக்ேக : கடல் 
ெதற்ேக :  ச க்க , மீச்நகர் மற் ம் ஐயங்ேகணி தமிழ் கிராம 

அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக :   தலவாய்   கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைல
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  மீச்நகர்     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ஐயங்ேகணி தமிழ் கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு 

எல்ைல, மீராேகணி கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு 
எல்ைல மற் ம் ச க்க  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல 

193 B - மீச்நகர் கிராம அ வலர் 
பிாி   

கிழக்ேக : ச க்க    கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
ெதற்ேக :  ஆ கத்தான் கு யி ப்  01   கிராம அ வலர் பிாிவின் 

வடக்கு எல்ைல மற் ம் ஏறா ர் நகர சைப எல்ைல 
ேமற்ேக :   ஐயங்ேகணி தமிழ் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 

எல்ைல 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  ஐயங்ேகணி ஸ் ம்    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01          

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ஐயங்ேகணி தமிழ் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 

மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 
193 D - ஐயங்ேகணி ஸ் ம் கிராம 
அ வலர் பிாி    
  கிழக்ேக : ஐயங்ேகணி தமிழ் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 

மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 
ெதற்ேக :  ஏறா ர் நகர சைப எல்ைல 
ேமற்ேக :   ெசங்கல  01 மற் ம் தலவாய் கிராம அ வலர் 

பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : தலவாய்     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : க வங்ேகணி 02 கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 

எல்ைல 
193 - தலவாய் கிராம அ வலர் பிாி   
193 C - ஐயங்ேகணி தமிழ் கிராம 
அ வலர் பிாி       
 195/I - ெசங்கல  01 கிராம அ வலர் 
பிாி       
 

கிழக்ேக : கடல், மீராேகணி மற் ம் மீச்நகர் கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ஏறா ர் நகர சைப எல்ைல, ஐயங்ேகணி ஸ் ம் கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு, வடக்கு மற் ம் ேமற்கு 
எல்ைலகள், ஏறா ர் நகர சைப எல்ைல, ெசங்கல  02 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
ெகாம்மா ைற ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல  

ேமற்ேக :   ெகாம்மா ைற கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், வந்தா ைல கிழக்கு 
மற் ம் க வங்ேகணி 02  கிராம அ வலர் பிாி களின்  
கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம் கடல் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : க வங்ேகணி    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ேகாரைளப்பற்  பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் கடல் 197 C - பலாச்ேசாைல கிராம 

அ வலர் பிாி       
198 - க வங்ேகணி 1 கிராம 
அ வலர் பிாி       
198 A - க வங்ேகணி 2 கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : தலவாய் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
ெதற்ேக :  வந்தா ைல கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 

எல்ைல, வந்தா ைல ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், மயிலவட் வான் 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக :   மாவ ேவம்  1 மற் ம் சித்தாண்  1 கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  சித்தாண்  கிழக்கு    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01      

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ேகாரைளப்பற்  பிரேதச சைப எல்ைல 201/1  - சித்தாண்  1 கிராம அ வலர் 

பிாி  
201/2 - சித்தாண்  2 கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : க வங்ேகணி 1 கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல      

ெதற்ேக :  மாவ ேவம்  1 கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல, மாவ ேவம்  2 கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், சித்தாண்  4 கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக :   சித்தாண்  3 கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  மாவ ேவம்     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01      

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : சித்தாண்  1 கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 197 A - மாவ ேவம்  1 கிராம 

அ வலர் பிாி   
197 E - மாவ ேவம்  2 கிராம 
அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக : க வங்ேகணி 1 மற் ம் பலாச்ேசாைல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு  எல்ைலகள்    

ெதற்ேக :   மயிலவட் வான் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல மற் ம் சித்தாண்  3 கிராம அ வலர் பிாிவின்  
கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக :   சித்தாண்  4 கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள், சித்தாண்  2 கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  ெதற்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  சித்தாண்  ேமற்கு    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01         

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ேகாரைளப்பற்  பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் கடனீேராி 201 - சித்தாண்  4 கிராம அ வலர் 

பிாி  
201/ 3 - சித்தாண்  3 கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : சித்தாண்  2 மற் ம் மாவ ேவம்  2 கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், 
மாவ ேவம்  1  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல, மயிலவட் வான் கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  மயிலவட் வான் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், ெகா வாம  கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல 

ேமற்ேக :   ஈரலகுளம்  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  வந்தா ைல    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01          

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : சித்தாண்  3 கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள்,  மாவ ேவம்  1  கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, பலாச்ேசாைல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், 
க வங்ேகணி 1 மற் ம் க வங்ேகணி 2 கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்     

197 -  வந்தா ைல கிழக்கு 
கிராம அ வலர் பிாி  
197 B -  வந்தா ைல ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   
197 D -  மயிலவட் வான் கிராம 
அ வலர் பிாி   
 கிழக்ேக : தலவாய் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல

ெதற்ேக :  ெகாம்மா ைற கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல, ெகாம்மா ைற வடக்கு மற் ம் ெகாம்மா ைற 
ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள், ெகா வாம  கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு  எல்ைல 

ேமற்ேக :   சித்தாண்  3 கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 12     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  ெகாம்மா ைற    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01          

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : மயிலவட் வான் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், வந்தா ைல ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, வந்தா ைல 
கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள், தலவாய் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல 

196 - ெகாம்மா ைற கிராம அ வலர் 
பிாி   
196 A  - ெகாம்மா ைற ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   
 196 B -ெகாம்மா ைற வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   
 கிழக்ேக : ெசங்கல 1 கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 

ெதற்கு எல்ைலகள், ெசங்கல  2 கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  ெகா வாம   கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு  எல்ைல
ேமற்ேக :   மயிலவட் வான் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 13     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெசங்கல      உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ெசங்கல 1 கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

மற் ம் ஏறா ர்  நகர சைப எல்ைல 
195 - ெசங்கல  2 கிராம அ வலர் 
பிாி    
195 B - குமாரேவ யார் கிராமம் 
கிராம அ வலர் பிாி       
  
 

கிழக்ேக : ஏறா ர்  நகர நகரசைப எல்ைல மற் ம் கடனீேராி
ெதற்ேக :  கடனீேராி பன்குடாெவளி கிராம அ வலர் பிாிவின் 

வடக்கு எல்ைல மற் ம் ெகா வாம   கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு  எல்ைல 

ேமற்ேக :   ெகா வாம  மற் ம் ெகாம்மா ைற ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி களின்  கிழக்கு  எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 14     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : பங்குடாெவளி    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : சித்தாண்  3, மயிலவட் வான், ெகாம்மா ைற ேமற்கு 

கிராம அ வலர் பிாி களின்  ெதற்கு  எல்ைலகள், 
ெசங்கல  2  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள் 

186 - பன்குடாெவளி கிராம அ வலர் 
பிாி       
186 A - ேவப்பவட் வான் கிராம 
அ வலர் பிாி       
195 A - ெகா வாம  கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : குமாரேவ யார் கிராமம் கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல, கடனீேராி மற் ம் மண் ைன ேமற்கு 
பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக :  கர யனா   கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
மரப்பாலம் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் கித் ள் கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக :   ஈரலகுளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 15     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  ஈரலகுளம்     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01          

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ேகாரைளப்பற்  பிரேதச சைப எல்ைல 201 A - ஈரலகுளம் கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : சித்தாண்  3 மற் ம் ெகா வாம  கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், பன்குடாெவளி கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :  கித் ள் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல மற் ம் 
அம்பாைற மாவட்ட  எல்ைல 

ேமற்ேக :   அம்பாைற மாவட்ட  எல்ைல மற் ம் ேகாரைளப்பற்  
பிரேதச சைப எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 16     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  கர யனா     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01          

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ஈரலகுளம், பன்குடாெவளி மற் ம் ேவப்பவட் வான்  

கிராம அ வலர் பிாி களின்  ெதற்கு   எல்ைலகள்   
185 A - கர யனா  கிராம அ வலர் 
பிாி   
185 B - கித் ள் கிராம அ வலர் 
பிாி   
185  C  -  மரப்பாலம் கிராம அ வலர் 
பிாி   
 

கிழக்ேக : மண் ைன ேமற்கு பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக :  கம்  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, குளம் 

மற் ம் ேகாப்பாெவளி கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு எல்ைலகள், அம்பாைற மாவட்ட எல்ைல 

ேமற்ேக :   அம்பாைற மாவட்ட எல்ைல மற் ம் ஈரலகுளம் கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 17     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  ல் மைல    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01          

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : கித் ள் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, குளம் 

மற் ம் கித் ள் கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைல 

146 - ெபாிய ல் மைல கிராம 
அ வலர் பிாி  
146 A - ேகாப்பாெவளி கிராம 
அ வலர் பிாி  
185 - கம்  கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : மண் ைன ேமற்கு பிரேதச சைப எல்ைல, ெக ர  
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  ெக ர  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
அம்பாைற மாவட்ட எல்ைல ம் 

ேமற்ேக :   அம்பாைற மாவட்ட எல்ைல 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 18     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  ெக ர    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01          

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : மண் ைன ேமற்கு பிரேதச சைப எல்ைல 135 A - ெக ர  கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : மண் ைன ெதன்ேமற்கு பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக :  அம்பாைற மாவட்ட  எல்ைல 
ேமற்ேக :   அம்பாைற மாவட்ட எல்ைல மற் ம் ெபாிய ல் மைல 

கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
 

9-108/ 180 
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உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம்  அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம்  அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம் தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01. 
2015, ஓகத்  12. 
 

அட்டவைண 
இல. 15 - மட்டக்களப்  மாவட்டம் 
இல.  06 - ேகாரைளப்பற்  பிரேதச சைப 
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்   -உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  14 
எண்ணிக்ைக - 14   எண்ணிக்ைக - 00 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : கு ம்பிமைல    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ெபாலன ைவ மாவட்ட கிழக்கு எல்ைல மற் ம் 

ேகாரைளப்பற்  ேமற்கு பிரேதச சைப எல்ைல 
209 - ேபாில்லாெவளி கிராம 
அ வலர் பிாி  
209 A - த்தாைன கிராம அ வலர் 
பிாி  
209 D - கு ம்பிமைல கிராம 
அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக : லாக்கா  மற் ம் ேகாராெவளி கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், ஏறா ர்பற்   பிரேதச 
சைப எல்ைல 

ெதற்ேக :  ஏறா ர்பற்  பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் அம்பாைற 
மாவட்ட எல்ைல 

ேமற்ேக :   ெபாலன ைவ மாவட்ட எல்ைல மற் ம் ேகாரைளப்பற்  
ேமற்கு பிரேதச சைப எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ேகாராெவளி    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01          

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ேகாரைளப்பற்  ேமற்கு பிரேதச சைப எல்ைல 200 A - திகி வட்ைட கிராம 

அ வலர் பிாி  
209 B - ேகாராெவளி கிராம அ வலர் 
பிாி  
209 C - லாக்கா  கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : கடனீேராி 
ெதற்ேக :  கடனீேராி மற் ம் ஏறா ர்பற்  பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக :   ேபாில்லாெவளி மற் ம் த்தாைன கிராம அ வலர் 

பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : வாைழச்ேசைன ஸ் ம்   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : கடனீேராி  206 - வாைழச்ேசைன 04 ஸ் ம்  

கிராம அ வலர் பிாி  
206 D - வாைழச்ேசைன ஸ் ம் 
ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக : வாைழச்ேசைன தமிழ்  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல, வாைழச்ேசைன 5 ஸ் ம் கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்

ெதற்ேக :  வாைழச்ேசைன  5 ஸ் ம் கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், பிைறந் ைறச்ேசைன 
வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
ேகாரைளப்பற்   பிரேதச சைப எல்ைல

ேமற்ேக :   கடனீேராி 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :   பிைறந் ைறச்ேசைன வடக்கு  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : வாைழச்ேசைன  04 ஸ் ம்  கிராம அ வலர் பிாிவின் 

ெதற்கு எல்ைல 
206 A - பிைறந் ைறச்ேசைன வடக்கு 
கிராம அ வலர் பிாி  
206 B - வாைழச்ேசைன 5 ஸ் ம் 
கிராம அ வலர் பிாி  
 
    

கிழக்ேக : வாைழச்ேசைன தமிழ், க்கு யி ப்  மற் ம் 
கண்ணகி ரம் கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :  பிைறந் ைறச்ேசைன ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல

ேமற்ேக :   ேகாரைளப்பற்  ேமற்கு பிரேதச சைப எல்ைல, 
வாைழச்ேசைன  05 ஸ் ம் ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல மற் ம்  வாைழச்ேசைன  04 

ஸ் ம்  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  வாைழச்ேசைன தமிழ்   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01      

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : கடனீேராி 205 - வாைழச்ேசைன தமிழ் கிராம 

அ வலர் பிாி   
205 A - க்கு யி ப்  கிராம 
அ வலர் பிாி  
205 C - நாசிவன்தீ  கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : ேபத்தாைள கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
மற் ம் கண்ணகி ரம் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல 

ெதற்ேக :  கண்ணகி ரம் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக :   பிைறந் ைறச்ேசைன வடக்கு, வாைழச்ேசைன 5 

ஸ் ம் மற் ம் வாைழச்ேசைன 04 ஸ் ம் கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : கல்குடா     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : கடனீேராி மற் ம் கடல் 204 - கல்குடா கிராம அ வலர் பிாி  

205 B - ேபத்தாைள கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : கடல் 
ெதற்ேக :  கும் ைல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 

கல்ம  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு 
எல்ைலகள், கண்ணகி ரம் கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக :   கல்ம  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு 
எல்ைலகள், கண்ணகி ரம் கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல, க்கு யி ப்  மற் ம் வாைழச்ேசைன  
தமிழ் கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
மற் ம் கடனீேராி 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : கல்ம      உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : க்கு யி ப்  மற் ம் ேபத்தாைள கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலக ம் கல்குடா  கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலக ம் 

204 A - கல்ம  கிராம அ வலர் 
பிாி  
205 D - கண்ணகி ரம் கிராம 
அ வலர் பிாி       
 

கிழக்ேக : கல்குடா  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  கும் ைல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக :   மாவ ச்ேசைன, பிைறந் ைறச்ேசைன ெதற்கு மற் ம் 

பிைறந் ைறச்ேசைன வடக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  பிைறந் ைறச்ேசைன ெதற்கு  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01          

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : பிைறந் ைறச்ேசைன வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 

ெதற்கு எல்ைல 
206 C - பிைறந் ைறச்ேசைன ெதற்கு 
கிராம அ வலர் பிாி  
 கிழக்ேக : கண்ணகி ரம் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல     

ெதற்ேக :  மாவ ச்ேசைன கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
ேமற்ேக :   ேகாரைளப்பற்  வடக்கு பிரேதச சைப எல்ைல
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெசம்மண்ஓைட    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01          

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : பிைறந் ைறச்ேசைன ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 

ெதற்கு எல்ைல 
208 A - மாவ ச்ேசைன கிராம 
அ வலர் பிாி   
208 D - ெசம்மண்ஓைட கிராம 
அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக : கண்ணகி ரம் மற் ம் க வாக்ேகணி கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்      

ெதற்ேக :  ேகாரைளப்பற்  வடக்கு பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக :   ேகாரைளப்பற்  வடக்கு பிரேதச சைப எல்ைல
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  க வாக்ேகணி    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01          

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ேகாரைளப்பற்  வடக்கு பிரேதச சைப எல்ைல, 

ெசம்மண்ஓைட மற் ம் மாவ ச்ேசைன கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள் 

202 - மீராேவாைட தமிழ் கிராம 
அ வலர் பிாி  
202 A - க வாக்ேகணி கிராம 
அ வலர் பிாி  கிழக்ேக :  கும் ைல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  சுங்கான்ேகணி மற் ம் கிண்ைணய கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   கடனீேராி 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  கிண்ைணய     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01          

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : மீராேவாைட தமிழ் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல, க வாக்ேகணி கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், மாவ ச்ேசைன கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, கன்னகி ரம், கல்ம  
மற் ம் கல்குடா கிராம அ வலர் பிாி களின்  ெதற்கு 
எல்ைலகள்  

202 B - கிண்ைணய   கிராம 
அ வலர் பிாி  
202 C - சுங்கான்ேகணி கிராம 
அ வலர் பிாி   
203 B - கும் ைல கிராம 
அ வலர் பிாி   
 கிழக்ேக : கடல் 

ெதற்ேக :  கிரான் கிழக்கு மற் ம் கிரான் ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், கடனீேராி  

ேமற்ேக :   கடனீேராி 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 12     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  கிரான்     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01          

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : கடனீேராி மற் ம் கும் ைல கிராம அ வலர் 

பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
203 - கிரான் கிழக்கு  கிராம அ வலர் 
பிாி   
203 A - கிரான் ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   
  

கிழக்ேக : கடல் மற் ம் ேகாரகள்ளிம  கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல      

ெதற்ேக :  ேகாரகள்ளிம  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல   
ேமற்ேக :   கடனீேராி 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 13     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : சந்திெவளி                   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : கிரான் ேமற்கு மற் ம் கிரான் கிழக்கு  கிராம அ வலர் 

பிாிவின் ெதற்கு எல்ைலகள்  
200 - சந்திெவளி கிராம அ வலர் 
பிாி    
203 C - ேகாரகள்ளிம  கிராம 
அ வலர் பிாி       
  
 

கிழக்ேக : கடல் மற் ம் பாைலய த்ேதாைன கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல     

ெதற்ேக :  பாைலய த்ேதாைன  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், ெமாறக்ெகாட்டாஞ்ேசைன 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல      

ேமற்ேக :   கடனீேராி 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 14     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெமாறக்ெகாட்டாஞ்ேசைன   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ேகாரகள்ளிம  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

மற் ம் கடல் 
199 - ெமாறக்ெகாட்டாஞ்ேசைன 
கிராம அ வலர் பிாி       
199 A - ேதவ ரம்   கிராம அ வலர் 
பிாி       
200 B -  பாைலய த்ேதாைன  கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : கடல் 
ெதற்ேக :  ஏறா ர்பற்  பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக :   கடனீேராி, சந்திெவளி கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்  
 

 
9-108/ 181 
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உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம்  அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம்  அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம் தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன். 

 
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 
 

அட்டவைண 
 

இல.  15 - மட்டக்களப்  மாவட்டம் 
இல. 07 - ேகாரைளப்பற்  வடக்கு பிரேதச சைப 
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  - 11 
எண்ணிக்ைக - 09   எண்ணிக்ைக - 01 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : கதிரெவளி    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : தி ேகாணமைல மாவட்ட எல்ைல 213 - கதிரெவளி கிராம அ வலர் 

பிாி  கிழக்ேக : கடல் 
ெதற்ேக :  ச்சாேகணி கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக :   ெபாலன ைவ மற் ம் தி ேகாணமைல மாவட்ட 

எல்ைலகள் 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  ச்சாேகணி    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01       

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : கதிரெவளி கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 213 C - ச்சாேகணி கிராம அ வலர் 

பிாி  கிழக்ேக : கடல் 
ெதற்ேக :  பால்ேசைன கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக :   ெபாலன ைவ  மாவட்ட எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : பால்ேசைன    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ச்சாேகணி கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல  213 A - பால்ேசைன கிராம அ வலர் 

பிாி  
213 B - கட் றி  கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : கடல் 
ெதற்ேக :  கடனீேராிக்கு கிழக்கில் அைமந் ள்ள அம்பந்தனாெவளி 

கிராம அ வலர் பிாி ப் பகுதியின் வடக்கு எல்ைல, 
கடனீேராியின் வடக்கு எல்ைல, அம்பந்தனாெவளி கிராம 
அ வலர் பிாிவின் மத்தியில் அைமந் ள்ள  கடனீேராிப் 
பகுதியின் வடக்கு எல்ைல, கடனீேராிக்கு ேமற்கில் 
அைமந் ள்ள அம்பந்தனாெவளி கிராம அ வலர் பிாி ப் 
பகுதியின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், 
ஊாியன்கட்  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
ம ரங்ேகணிக்குளம் மற் ம் ணாைன கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக :   ெபாலன ைவ  மாவட்ட எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : அம்பந்தனாெவளி    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : கட் றி  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

மற் ம் பால்ேசைன கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல 

213 D - அம்பந்தனாெவளி கிராம 
அ வலர் பிாி  (கடனீேராியின் ஒ  
பகுதிைய ம் உள்ளடக்கியதாக) 
 
    

கிழக்ேக : கடல் 
ெதற்ேக :  வாகைர வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 

எல்ைல, கடனீேராி மற் ம் கடனீேராிக்கு ேமற்கில்  
அைமந் ள்ள ஊாியன்கட்  கிராம அ வலர் பிாி ப் 
பகுதியின் வடக்கு எல்ைல  

ேமற்ேக :   கட் றி  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
 
 வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : வாகைர     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01     

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : கடனீேராி மற் ம் கடனீேராிக்கு கிழக்கில்  அைமந் ள்ள  

அம்பந்தனாெவளி கிராம அ வலர் பிாி ப் பகுதியின் 
ெதற்கு எல்ைல  

212 - வாகைர மத்திய கிராம 
அ வலர் பிாி  
212 A - வாகைர வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  (கடனீேராிப் 
பகுதிைய ம் உள்ளடக்கியதாக) 
 
 

கிழக்ேக : கடல் மற் ம் கடனீேராி 
ெதற்ேக :  கடனீேராிக்கு கிழக்கில் அைமந் ள்ள ஊாியன்கட்  

கிராம அ வலர் பிாி ப் பகுதியின் வடக்கு எல்ைல 
மற் ம் கடனீேராி    

ேமற்ேக :   கடனீேராி  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ஊாியன்கட்     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : கடனீேராிக்கு ேமற்கில் அைமந் ள்ள அம்பந்தனாெவளி 

கிராம அ வலர் பிாி ப் பகுதியின் ெதற்கு எல்ைல, 
கடனீேராி மற் ம் வாகைர மத்திய கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

212 B - ஊாியன்கட்  கிராம 
அ வலர் பிாி  (கடனீேராியின் ஒ  
பகுதிைய ம் உள்ளடக்கியதாக) 
 

கிழக்ேக : கடல் மற் ம் கடனீேராி 
ெதற்ேக :  கடல் மற் ம் பனிச்சன்ேகணி, ம ரங்ேகணிக்குளம் 

மற் ம் ணாைன கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   கட் றி  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : பனிச்சன்ேகணி    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : கடனீேராிக்கு ேமற்ேக அைமந் ள்ள ஊாியன்கட்  

கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, கடனீேராி, 
கடனீேராிக்கு கிழக்ேக அைமந் ள்ள ஊாியன்கட்  
கிராம அ வலர் பிாி ப் பகுதியின்  ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள், வாகைர மத்திய கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

211 C - பனிச்சன்ேகணி கிராம 
அ வலர் பிாி  (கடனீேராியின் ஒ  
பகுதிைய ம் உள்ளடக்கியதாக) 
 
 

கிழக்ேக : கடல் 
ெதற்ேக :  மாங்ேகணி மத்திய மற் ம்  கிாிமிச்ைச கிராம அ வலர் 

பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள், ம ரங்ேகணிக்குளம் 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   ம ரங்ேகணிக்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  ம ரங்ேகணிக்குளம்   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01          

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : கட் றி  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 

கடனீேராிக்கு ேமற்ேக அைமந் ள்ள ஊாியன்கட்  
கிராம அ வலர் பிாி ப் பகுதியின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள், கடனீேராிக்கு ேமற்ேக அைமந் ள்ள 
பனிச்சன்ேகணி கிராம அ வலர் பிாி ப் பகுதியின் 
ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், கடனீேராி மற் ம் 
கடனீேராிக்கு கிழக்கில் அைமந் ள்ள பனிச்சன்ேகணி 
கிராம அ வலர் பிாி ப் பகுதியின் ெதற்கு எல்ைல 

211 E - ம ரங்ேகணிக்குளம் கிராம 
அ வலர் பிாி  
211 F - கிாிமிச்ைச கிராம அ வலர் 
பிாி  
  
 
 

கிழக்ேக : மாங்ேகணி மத்திய மற் ம் மாங்ேகணி ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி களின்  ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ணாைன கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல  

ேமற்ேக :   ணாைன கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : மாங்ேகணி     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01          

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : கிழக்கில்  அைமந் ள்ள பனிச்சன்ேகணி கிராம அ வலர் 

பிாி ப் பகுதியின் ெதற்கு எல்ைல மற் ம் கடல் 
211 - மாங்ேகணி மத்திய கிராம 
அ வலர் பிாி     
211 A - காயன்ேகணி கிராம 
அ வலர் பிாி   
211 G - மாங்ேகணி ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக : கடல் 
ெதற்ேக :  வட்டவான் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 

ணாைன கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு  எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   ணாைன கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு  எல்ைலகள், கிாிமிச்ைச கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, கிழக்கில் அைமந் ள்ள 
பனிச்சன்ேகணி கிராம அ வலர் பிாி ப் பகுதியின் 
ெதற்கு எல்ைல  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ணாைன கிழக்கு    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  02          

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : கட் றி  மற் ம் ஊாியன்கட்  கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், ம ரங்ேகணிக்குளம் 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள், கிாிமிச்ைச மற் ம் மாங்ேகணி  மத்திய கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், மாங்ேகணி 
ெதற்கு மற் ம் காயன்ேகணி கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு  எல்ைலகள் 

211 B - ணாைன கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   
211 D  -  வட்டவான் கிராம அ வலர் 
பிாி   
 

கிழக்ேக : கடல் 
ெதற்ேக :  ேகாரைளப்பற்  பிரேதச சைப எல்ைல, மட்டக்களப்  - 

தி ேகாணமைல தி,  மட்டக்களப்  - ெகா ம்  தி 
மற் ம் ேகாரைளப்பற்  ேமற்கு பிரேதச சைப எல்ைல  

ேமற்ேக :   ெபாலன ைவ மாவட்ட எல்ைல 
 

9-108/ 182 
 

 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம்  அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம்  அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம் தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன். 

 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 
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அட்டவைண 
இல.  15  - மட்டக்களப்  மாவட்டம் 
இல. 08 - மண் ைன ெதற்கு மற் ம் எ வில்பற்  பிரேதச சைப 
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 10 
எண்ணிக்ைக - 10   எண்ணிக்ைக   - 01 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : கு க்கள்மடம்    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : கடனீேராி மற் ம் மண் ைனப்பற்  பிரேதச சைப 

எல்ைல 
126 - கு க்கள்மடம் ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
126 A/1 - ெசட் ப்பாைளயம் வடக்கு 
கிராம அ வலர் பிாி  
126 A/2 - ெசட் ப்பாைளயம் ெதற்கு 
கிராம அ வலர் பிாி  
126 C - கு க்கள்மடம் வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி

கிழக்ேக : கடல் 
ெதற்ேக :  மாங்கா  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக :   கடனீேராி 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ேதற்றாத்தீ     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01          

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ெசட் ப்பாைளயம் ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 

ெதற்கு எல்ைல 
122 - ேதற்றாத்தீ  வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
122 A - ேதற்றாத்தீ  ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
122 B - ேதற்றாத்தீ  ெதற்கு 01 கிராம 
அ வலர் பிாி  
122 C - ேதற்றாத்தீ  ெதற்கு 02 கிராம 
அ வலர் பிாி  
123 - மாங்கா  கிராம அ வலர் 
பிாி

கிழக்ேக : கடல் 
ெதற்ேக :  க தாவைள 1 கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக :   கடனீேராி 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : க தாவைள வடக்கு   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ேதற்றாத்தீ  ெதற்கு 01 கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல 
119 - க தாவைள 01 கிராம 

அ வலர் பிாி  
119 A - க தாவைள 02 கிராம 
அ வலர் பிாி  
119 B - க தாவைள மத்திய கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : கடல் 
ெதற்ேக :  க தாவைள 03 கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 

எல்ைல 
ேமற்ேக :   கடனீேராி 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :   க தாவைள ெதற்கு   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01= 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : க தாவைள 02 கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல 
117 - க தாவைள 03 கிராம 
அ வலர் பிாி  
117 A - க தாவைள 04 கிராம 
அ வலர் பிாி  
117 B - க தாவைள 04 சாந்தி ரம்  
கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : கடல் 
ெதற்ேக :  க வாஞ்சிக்கு  வடக்கு 01 கிராம அ வலர் பிாிவின் 

வடக்கு எல்ைல 
ேமற்ேக :   கடனீேராி 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  க வாஞ்சிக்கு     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  02         

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : க தாவைள 04 சாந்தி ரம் கிராம அ வலர் பிாிவின் 

ெதற்கு எல்ைல 
111 - ஒந்தாச்சிமடம் வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
111 A - ஒந்தாச்சிமடம் ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
116 - க வாஞ்சிக்கு  வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
116 A - க வாஞ்சிக்கு  ெதற்கு  
கிராம அ வலர் பிாி  
116 B - க வாஞ்சிக்கு  வடக்கு 1 
கிராம அ வலர் பிாி  
116 C - பட் ப்  கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : கடல் 
ெதற்ேக :  ேகாட்ைடக்கல்லா  வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 

வடக்கு எல்ைல, கடனீேராி, மகி ர் கிழக்கு, எ வில்  
கிழக்கு மற் ம் எ வில் வடக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   கடனீேராி 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : எ வில்     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : கடனீேராி, பட் ப்  மற் ம் க வாஞ்சிக்கு  ெதற்கு  

கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
115 - எ வில் வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
115 A - எ வில் ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
115 B - எ வில் கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக : க வாஞ்சிக்கு  ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல மற் ம் ஒந்தாச்சிமடம் வடக்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  மகி ர் கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
மகி ர் ெதன்ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், கு மண்ெவளி 11 கிழக்கு 
மற் ம் கு மண்ெவளி 11 ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   கடனீேராி 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : கு மண்ெவளி    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : எ வில் ெதற்கு  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள், எ வில் கிழக்கு  கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

110 C -  மகி ர் ெதன்ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
114 - கு மண்ெவளி 11 கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
114  A- கு மண்ெவளி 12 கிராம 
அ வலர் பிாி  
114 B - கு மண்ெவளி 11 ேமற்கு  
கிராம அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக : மகி ர் கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
ெதற்ேக :  மகி ர் ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 

ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் கடனீேராி
ேமற்ேக :   கடனீேராி 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : மகி ர்     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01          

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : கு மண்ெவளி 11 கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 

ெதற்கு எல்ைல,  மகி ர் ெதன்ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், எ வில் 
கிழக்கு  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல

110 - மகி ர் ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  
110 A - மகி ர் கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
110 B - மகி ர் ைன கிராம 
அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக : ஒந்தாச்சிமடம் வடக்கு மற் ம் ஒந்தாச்சிமடம் ெதற்கு 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், 
கடனீேராி 

ெதற்ேக :  கடனீேராி 
ேமற்ேக :   கடனீேராி மற் ம் கு மண்ெவளி 12  கிராம அ வலர் 

பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ேகாட்ைடக்கல்லா     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01          

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : கடனீேராி மற் ம் ஒந்தாச்சிமடம் ெதற்கு கிராம அ வலர் 

பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
113 - ேகாட்ைடக்கல்லா  வடக்கு   
கிராம அ வலர் பிாி  
113 A - ேகாட்ைடக்கல்லா  ெதற்கு   
கிராம அ வலர் பிாி  
113 B - ேகாட்ைடக்கல்லா  கிழக்கு   
கிராம அ வலர் பிாி   
113 C - ேகாட்ைடக்கல்லா  ேமற்கு   
கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : கடல் 
ெதற்ேக :  ெபாியகல்லா  01 கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 

எல்ைல மற் ம் கடனீேராி  
ேமற்ேக :   கடனீேராி 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெபாியகல்லா     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01          

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : கடனீேராி மற் ம் ேகாட்ைடக்கல்லா  ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல
75 - ெபாியகல்லா  02 கிராம 
அ வலர் பிாி  
75 A - ெபாியகல்லா  03 கிராம 
அ வலர் பிாி  
75 B - ெபாியகல்லா  02 ேமற்கு   
கிராம அ வலர் பிாி   
75 C  -   ெபாியகல்லா  03 ெதற்கு   
கிராம அ வலர் பிாி  
76 - ெபாியகல்லா  01 கிராம 
அ வலர் பிாி   
76 A - ெபாியகல்லா  01 ெதற்கு 
கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : கடல் 
ெதற்ேக :  அம்பாைற மாவட்ட எல்ைல மற் ம் ைறநீலாவைண 

வடக்கு 01 கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
ேமற்ேக :   ைறநீலாவைண வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 

கிழக்கு எல்ைல மற் ம் கடனீேராி 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ைறநீலாவைண    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01       

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : கடனீேராி மற் ம் ெபாியகல்லா  03 கிராம அ வலர் 

பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
74 - ைறநீலாவைண வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
74 A - ைறநீலாவைண ெதற்கு 
கிராம அ வலர் பிாி  
74 B - ைறநீலாவைண வடக்கு 01 
கிராம அ வலர் பிாி   
74 C - ைறநீலாவைண ெதற்கு 01 
கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : அம்பாைற  மாவட்ட எல்ைல 
ெதற்ேக :  அம்பாைற  மாவட்ட எல்ைல 
ேமற்ேக :   கடனீேராி 

9-108/ 183 

 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம்  அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம்  அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம் தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன். 

 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 

அட்டவைண 
 
இல. 15 - மட்டக்களப்  மாவட்டம் 
இல.  09 - மண் ைன பற்  பிரேதச சைப 
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 10 
எண்ணிக்ைக - 10   எண்ணிக்ைக  - 00 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ஆைரயம்பதி கிழக்கு   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : காத்தான்கு  நகர சைப எல்ைல 157 - ஆைரயம்பதி 02 கிராம 

அ வலர் பிாி  
157 C  -  ஆைரயம்பதி கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
157 D  -  ஆைரயம்பதி வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : கடல் 
ெதற்ேக :  
 

ெசல்வாநகர் கிழக்கு, ெசல்வாநகர் மற் ம் ஆைரயம்பதி 
மத்திய  கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   
 

ஆைரயம்பதி 01 கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  ஆைரயம்பதி ேமற்கு   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01          

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :  காத்தான்கு  நகர சைப எல்ைல 156 - ஆைரயம்பதி 03 கிராம 

அ வலர் பிாி  
158 - ஆைரயம்பதி 01 கிராம 
அ வலர் பிாி  
158  A  -  ஆைரயம்பதி ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக :  
 

ஆைரயம்பதி 02 மற் ம் ஆைரயம்பதி வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்

ெதற்ேக :  ஆைரயம்பதி மத்திய  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், இராஜ ைர கிராமம் கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, ஆைரயம்பதி ெதற்கு  
மற் ம் காங்ேகயேனாைட கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   கடனீேராி 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : காங்ேகயேனாைட    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :  கடனீேராி மற் ம் ஆைரயம்பதி 03 கிராம அ வலர் 

பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
155 - காங்ேகயேனாைட கிராம 

அ வலர் பிாி  
155 A - ஒல் க்குளம் கிராம அ வலர் 
பிாி  
155 B - காங்ேகயேனாைட ெதற்கு 
கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக :  ஆைரயம்பதி ெதற்கு மற் ம் தாழங்குடா கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  
 

மண் ைன கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள், மாவிலங்கு ைற கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக :   கடனீேராி 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :   ஆைரயம்பதி ெதற்கு   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :  ஆைரயம்பதி 03 கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள், ஆைரயம்பதி 01 மற் ம் ஆைரயம்பதி 
வடக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்

156 A - இராஜ ைர கிராமம் கிராம 
அ வலர் பிாி  
156 B - ஆைரயம்பதி ெதற்கு  கிராம 
அ வலர் பிாி  
156 C - ேகாவில்குளம் கிராம 
அ வலர் பிாி  
156 D -  ஆைரயம்பதி மத்திய  கிராம 
அ வலர் பிாி    

கிழக்ேக :  ெசல்வாநகர் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
ெதற்ேக :  தாழங்குடா மற் ம் ஒல் க்குளம் கிராம அ வலர் 

பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக :   காங்ேகயேனாைட ெதற்கு மற் ம் காங்ேகயேனாைட 

கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  ெசல்வநகர்    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01          

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :  
 

ஆைரயம்பதி கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல 

157 A - ெசல்வாநகர் கிராம அ வலர் 
பிாி  
157 B - ெசல்வாநகர் கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : கடல், பால ைன கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ேவடர்கு யி ப்  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக :   தாழங்குடா கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள், ேகாவில்குளம் கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், இராஜ ைர 
கிராமம் மற் ம் ஆைரயம்பதி மத்திய கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : பால ைன    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :  ெசல்வாநகர் கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல 
152 - பால ைன கிராம அ வலர் 
பிாி  
 கிழக்ேக : கடல் 

ெதற்ேக :  ேவடர்கு யி ப்  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக :   ெசல்வாநகர் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : மண் ைன    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :  
 

காங்ேகயேனாைட ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல, ஒல் க்குளம் கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு, கிழக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், 
ஆைரயம்பதி ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல, ெசல்வாநகர் கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், 
பால ைன கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

153 - தாழங்குடா  கிராம அ வலர் 
பிாி  
153 A - மண் ைன கிராம அ வலர் 
பிாி  
153 B - ேவடர்கு யி ப்  கிராம 
அ வலர் பிாி   
154 - மாவிலங்கு ைற கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :    கடல் 
ெதற்ேக :  
 

க்கு யி ப்  வடக்கு  கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல மற் ம் கடனீேராி 

ேமற்ேக :   கடனீேராி 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : க்கு யி ப்     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01          

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : தாழங்குடா மற் ம் ேவடர்கு யி ப் கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
151 - க்கு யி ப்  கிராம 
அ வலர் பிாி  
151  A  -  க்கு யி ப்  ெதற்கு 
கிராம அ வலர் பிாி  
151 B -  க்கு யி ப்  வடக்கு  
கிராம அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக : கடல் 
ெதற்ேக :  கிரான்குளம் வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 

எல்ைல 
ேமற்ேக :  கடனீேராி 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : கிரான்குளம் வடக்கு    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01          

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :  க்கு யி ப்  ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல 
150 - கிரான்குளம் வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
 150 C - கிரான்குளம் மத்திய கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக :  கடல் 
ெதற்ேக :  கிரான்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக :   கடனீேராி 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  கிரான்குளம் ெதற்கு   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01          

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :  
 

கிரான்குளம் மத்திய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல 

150 A - கிரான்குளம் ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
150 B - கிரான்குளம் கிராம அ வலர் 
பிாி   
 

கிழக்ேக :  கடல் 
ெதற்ேக :  மண் ைன ெதற்கு மற் ம் எ வில்பற்  பிரேதச சைப 

எல்ைலகள் 
ேமற்ேக :   கடனீேராி 
 
9-108/ 184 

 
 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம்  அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம்  அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம் தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன். 

 
ைமத்திாிபால சிறிேசன, 

சனாதிபதி. 
 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 

அட்டவைண 
 
இல.  15 - மட்டக்களப்  மாவட்டம் 
இல.  10 - மண் ைன ேமற்கு (வ ணதீ ) பிரேதச சைப 
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 10 
எண்ணிக்ைக - 10   எண்ணிக்ைக - 0 0 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : மயிலவட் வான்    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ஏறா ர்பற்  பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் கடனீேராி 184 - மயிலவட் வான் கிராம 

அ வலர் பிாி   
184 D - நாி ல்ேதாட்டம் கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :  கரெவட்  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
ெதற்ேக :  ஆயித்தியமைல ெதற்கு மற் ம் ஆயித்தியமைல வடக்கு 

கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக :  ஆயித்தியமைல வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 

எல்ைல மற் ம் ஏறா ர்பற்  பிரேதச சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  ஆயித்தியமைல    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01          

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :  ஏறா ர்பற்  பிரேதச சைப எல்ைல, மயிலவட் வான் 

கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள், கரெவட்  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல ம் 

184 B  -ஆயித்தியமைல வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
 184 C - ஆயித்தியமைல ெதற்கு 
கிராம அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக :  கரெவட்  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
ெதற்ேக :  பாவற்ெகா ச்ேசைன மற் ம் ெந யம  கிராம அ வலர் 

பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக :   ஏறா ர்பற்  பிரேதச சைப எல்ைல
 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  கரெவட்     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :  கடனீேராி, விளாவட் வான்  கிராம அ வலர் பிாிவின் 

ெதற்கு எல்ைல, நாவற்கா   கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

183 - கரெவட்  கிராம அ வலர் 
பிாி   
 
 கிழக்ேக :  வ ணதீ  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல

ெதற்ேக :  பாவற்ெகா ச்ேசைன கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக :   
 

ஆயித்தியமைல ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், மயிலவட் வான் கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : விலாவட் வான்    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : கடனீேராி 182 B  - நாவற்கா   கிராம அ வலர் 

பிாி  
183 A - விலாவட் வான் கிராம 
அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக :  ஈச்சந்தீ  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
ெதற்ேக :  மங்கிக்கட் , வ ணதீ  மற் ம் கரெவட்  கிராம 

அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக :  கடனீேராி 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  வ ணதீ     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01          

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :  
 

கரெவட்  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
நாவற்கா   கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம் கடனீேராி ம் 

182 - ஈச்சந்தீ  கிராம அ வலர் 
பிாி   
182  A - வ ணதீ  கிராம அ வலர் 
பிாி   
182 C - மங்கிக்கட்  கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக :  கடனீேராி 
ெதற்ேக :  குறிஞ்சா ைன மற் ம் பாவற்ெகா ச்ேசைன கிராம 

அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக :  கரெவட்  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : கன்னன்குடா    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :  வ ணதீ  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

மற் ம் கடனீேராி 
149 - கன்னன்குடா கிராம அ வலர் 
பிாி   
149 B - குறிஞ்சா ைன கிராம 
அ வலர் பிாி  
149 C - மண்டபத்த  கிராம அ வலர் 
பிாி  
 149 D - ப த்திச்ேசைன கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : கடனீேராி 
ெதற்ேக :  கரயாக்கன்தீ  மற் ம் மண்டபத்த   கிராம அ வலர் 

பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக :   பாவற்ெகா ச்ேசைன கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 

எல்ைல மற் ம் வ ணதீ  கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  கரயாக்கன்தீ     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :  குறிஞ்சா ைன, ப த்திச்ேசைன, மண்டபத்த  மற் ம் 

கன்னன்குடா கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

148 E - ெகாத்தியா ல கிராம 
அ வலர் பிாி   
149 A - கரயாக்கன்தீ  கிராம 
அ வலர் பிாி  
149 E - மண்டபத்த  கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : கடனீேராி 
ெதற்ேக :  காஞ்சிரன்குடா கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 

எல்ைல, இ ப்பட் ச்ேசைன கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   பன்ேசைன மற் ம் பாவற்ெகா ச்ேசைன கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  காஞ்சிரன்குடா    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01          

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :  மண்டபத்த  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல, கரயாக்கன்தீ  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல, ெகாத்தியா ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

148 - இ ப்பட் ச்ேசைன கிராம 
அ வலர் பிாி   
148 D - காஞ்சிரன்குடா கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :  கடனீேராி மற் ம் மண் ைன ெதன்ேமற்கு பிரேதச சைப 
எல்ைல 

ெதற்ேக :  மண் ைன ெதன்ேமற்கு பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக :   பன்ேசைன மற் ம் பாவற்ெகா ச்ேசைன கிராம 

அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  காந்திநகர்     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

   எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ஆயித்தியமைல வடக்கு, ஆயித்தியமைல ெதற்கு, 

கரெவட்  மற் ம் வ ணதீ  கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு  எல்ைலகள் 

148 A - பாவற்ெகா ச்ேசைன கிராம 
அ வலர் பிாி  
 148 C - காந்திநகர்  கிராம அ வலர் 
பிாி  
184 E - ெந யம   கிராம அ வலர் 
பிாி  
  
 

கிழக்ேக : குறிஞ்சா ைன  மற் ம்  மண்டபத்த  கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  பன்ேசைன மற் ம் உன்னிச்ைச கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   உன்னிச்ைச கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
மற் ம் ஏறா ர்பற்  பிரேதச சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : உன்னிச்ைச    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ெந யம  மற் ம் காந்திநகர் கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்,  
பாவற்ெகா ச்ேசைன    கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல 

148 B - பன்ேசைன கிராம அ வலர் 
பிாி  
184 A - உன்னிச்ைச கிராம அ வலர் 
பிாி  
 
 

கிழக்ேக : மண்டபத்த  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல, இ ப்பட் ச்ேசைன மற் ம் காஞ்சிரன்குடா  
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு  எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  மண் ைன ெதன்ேமற்கு மற் ம் ஏறா ர்பற்  பிரேதச 
சைப எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   ஏறா ர்பற்  பிரேதச சைப எல்ைல
 

9-108/ 185 
  

 

 
உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம்  அத்தியாயம்) 

 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம்  அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம் தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன 
சனாதிபதி 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 

 
அட்டவைண 

இல.  15 - மட்டக்களப்  மாவட்டம் 
இல. 11 - மண் ைன ெதன்ேமற்கு  பிரேதச சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 10 
எண்ணிக்ைக - 10   எண்ணிக்ைக - 00 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  அம்பலாந் ைற    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :  
  

க க்கா ைன கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
மற் ம் கடனீேராி 

127 - அம்பலாந் ைற கிராம 
அ வலர் பிாி   
127 A - அம்பலாந் ைற ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   
127 B - அம்பலாந் ைற வடக்கு 
கிராம அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக : கடனீேராி 
ெதற்ேக :  கடனீேராி மற் ம் ேபாரதீ பற்  பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக :   கற்ேசைன கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 

வடக்கு எல்ைலகள், க க்கா ைன கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  க க்கா ைன    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01          

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :  அரச த்தீ  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 

பண்டாாியாெவளி கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல 

127 C - கற்ேசைன கிராம அ வலர் 
பிாி  
128 A - க க்கா ைன கிராம 
அ வலர் பிாி     
 
 

கிழக்ேக : கடனீேராி, அம்பலாந் ைற வடக்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, அம்பலாந் ைற ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு, வடக்கு மற் ம் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ேபாரதீ பற்  பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக :   ேபாரதீ பற்  பிரேதச சைப எல்ைல, 

பனிச்ைசய ன்மாாி மற் ம் அரச த்தீ  கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  அரச த்தீ     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :  
 

மகிழ த்தீ  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
மற் ம் கடனீேராி 

128 - அரச த்தீ  கிராம அ வலர் 
பிாி   
128 C - அரச த்தீ  வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   
128 - பண்டாாியாெவளி கிராம 
அ வலர் பிாி   
 
 
 

கிழக்ேக :  கடனீேராி, க க்கா ைன கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  பனிச்ைசய ன்மாாி கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக :   மாவ ன்மாாி கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம்  
வடக்கு எல்ைலகள், கு வினம  கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு  எல்ைல, பட் ப்பைள கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், மகிழ த்தீ   
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  மகிழ த்தீ     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : தைலக்குடா ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல, தைலக்குடா கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
மற் ம்  கிழக்கு  எல்ைலகள், கடனீேராி 

129 A - மகிழ த்தீ  கிராம அ வலர் 
பிாி  
129 B - மகிழ த்தீ  ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக : கடனீேராி மற் ம் பண்டாாியாெவளி  கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  அரச த்தீ  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக :   ெகாக்கட் ச்ேசாைல ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 

கிழக்கு  எல்ைல, ெகாக்கட் ச்ேசாைல  கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், ைனக்கா  
ெதற்கு மற் ம் ைனக்கா  கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  தைலக்குடா    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01          

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : கடனீேராி 131 -  தைலக்குடா கிராம அ வலர் 

பிாி   
131 A - தைலக்குடா ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக : கடனீேராி மற் ம் மகிழ த்தீ   கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  மகிழ த்தீ  ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக :   ைனக்கா  வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல மற் ம் கடனீேராி 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ைனக்கா  வடக்கு   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : கடனீேராி 133 A - ைனக்கா  ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
133 C - ைனக்கா  வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
  

கிழக்ேக : கடனீேராி மற் ம் தைலக்குடா ேமற்கு  கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  ைனக்கா  கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக :   கடனீேராி 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ைனக்கா  ெதற்கு    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ைனக்கா  வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல 
133 - ைனக்கா  கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   
133 B   - ைனக்கா  ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : மகிழ த்தீ  ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல  

ெதற்ேக :  ெகாக்கட் ச்ேசாைல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக :   கடனீேராி 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெகாக்கட் ச்ேசாைல   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01        

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ைனக்கா  ெதற்கு  மற் ம்  மகிழ த்தீ  ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
134 - ெகாக்கட் ச்ேசாைல கிராம 
அ வலர் பிாி   
134 A - ெகாக்கட் ச்ேசாைல ெதற்கு 
கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : மகிழ த்தீ   கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல 
ெதற்ேக :  பட் ப்பைள கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

மற் ம் கடனீேராி 
ேமற்ேக :   கடனீேராி மற் ம் ைனக்கா  ெதற்கு  கிராம அ வலர் 

பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  பட் ப்பைள    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : மண் ைன ேமற்கு பிரேதச சைப எல்ைல,  கடனீேராி 

மற் ம் ெகாக்கட் ச்ேசாைல ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு  எல்ைல 

128 B - பட் ப்பைள கிராம அ வலர் 
பிாி  
 135 - மாவ ன்மாாி கிராம 
அ வலர் பிாி  
135 B - கு வினம   கிராம அ வலர் 
பிாி  
  
 
 

கிழக்ேக : அரச த்தீ  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  எல்ைல, 
அரச த்தீ   வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு, 
ேமற்கு  மற் ம்  ெதற்கு எல்ைலகள், அரச த்தீ  கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  பனிச்ைசய ன்மாாி கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக :   தாந்தாமைல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
மற் ம் மண் ைன ேமற்கு பிரேதச சைப எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :   தாந்தாமைல    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : மண் ைன ேமற்கு பிரேதச சைப எல்ைல, 

மாவ ன்மாாி  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள், அரச த்தீ  கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

135 A - தாந்தாமைல கிராம அ வலர் 
பிாி  
135 C  - கச்சக்ெகா  கிராம அ வலர் 
பிாி  
135 D  - பனிச்ைசய ன்மாாி கிராம 
அ வலர் பிாி  
 
 
 

கிழக்ேக : கற்ேசைன கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
மற் ம் ேபாரதீ ப்பற்  பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக :  ேபாரதீ ப்பற்  பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் அம்பாைற 
மாவட்ட எல்ைல 

ேமற்ேக :   ஏறா ர்பற்  மற் ம் மண் ைன ேமற்கு பிரேதச சைப 
எல்ைலகள் 

 

9-108/ 186 

 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம்  அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம்  அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம் தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01. 
2015, ஓகத்  12. 
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அட்டவைண 
 

இல. 15  -  மட்டக்களப்  மாவட்டம் 
இல.  12-  ேபாரதீ பற்  பிரேதச சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 10 
எண்ணிக்ைக - 10   எண்ணிக்ைக - 00 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  திக்ேகாைட    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : மண் ைன ெதன்ேமற்கு பிரேதச சைப எல்ைல 106 A - திக்ேகாைட கிராம அ வலர் 

பிாி   
107  A - நவகிாிநகர் கிராம அ வலர் 
பிாி   
107 C - பம்மிய ற்  கிராம 
அ வலர் பிாி   
107 F - ெசல்வ ரம் கிராம அ வலர் 
பிாி   

கிழக்ேக : ம்பன்ேகணி (YAS), ம்பன்ேகணி கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், சுரவைனய ற்   
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  பாைலய வட்ைட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு  
எல்ைல 

ேமற்ேக :   அம்பாைற மாவட்ட எல்ைல மற் ம் மண் ைன 
ெதன்ேமற்கு பிரேதச சைப எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ம்பன்ேகணி    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01          

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : மண் ைன ெதன்ேமற்கு பிரேதச சைப எல்ைல 106 C - ம்பன்ேகணி கிராம 

அ வலர் பிாி  
106 E - சுரவைனய ற்  கிராம 
அ வலர் பிாி  
 107 B  - காந்தி ரம் கிராம அ வலர் 
பிாி  
107 E - க ந்தன்ெவளி கிராம 
அ வலர் பிாி  
 107 H  - ம்பன்ேகணி (YAS) கிராம 
அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக : மாைவக்குடா, ரன்ேசைன மற் ம் ெவல்லாெவளி 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  விேவகானந்த ரம் மற் ம் ெநல் க்கா  கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், பாைலய வட்ைட 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல  

ேமற்ேக :   பாைலய வட்ைட மற் ம் திக்ேகாைட கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், பம்மிய ற்  கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், 
மண் ைன ெதன்ேமற்கு பிரேதச சைப எல்ைல 
 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  ப காமம்     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : மண் ைன ெதன்ேமற்கு பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் 

கடனீேராி 
106 B - ரன்ேசைன கிராம அ வலர் 
பிாி  
106  D - வன்னிநகர் கிராம அ வலர் 
பிாி  
 107 - ப காமம் 0I  கிராம அ வலர் 
பிாி  
107 D - மாைவக்குடா கிராம 
அ வலர் பிாி  
 107 G - வி லானந்த ரம் கிராம 
அ வலர் பிாி    

கிழக்ேக : கடனீேராி 
ெதற்ேக :  ப காமம் 2  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 

ேமற்கு எல்ைலகள், பட்டா ரம், ைனத்தீ , 
ன்னக்குளம் மற் ம் ெவல்லாெவளி கிராம அ வலர் 

பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக :   சுரவைனய ற் , ம்பன்ேகணி கிராம அ வலர் 

பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், காந்தி ரம் கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  ேபாரதீ      உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : வன்னிநகர் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள், ப காமம் 01 கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

106  - ப காமம் 02  கிராம அ வலர் 
பிாி  
108 - ெபாியேபாரதீ  கிராம 
அ வலர் பிாி    
 108 C  - பட்டா ரம் கிராம அ வலர் 
பிாி  
109 - ேகாவில்ேபாரதீ  கிராம 
அ வலர் பிாி    
109 A - ேகாவில்ேபாரதீ  ெதற்கு 
கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : கடனீேராி 
ெதற்ேக :  கடனீேராி 
ேமற்ேக :   ன்னக்குளம்,  ேகாவில்ேபாரதீ  ேமற்கு கிராம அ வலர் 

பிாி களின் கிழக்கு எல்ைல, ைனத்தீ  கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு  எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  ைனத்தீ     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01        

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ரன்ேசைன மற் ம் வன்னிநகர் கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
108  A -  ைனத்தீ  கிராம அ வலர் 
பிாி   
108 B - ன்னக்குளம் கிராம 
அ வலர் பிாி   
109 B - ேகாவில்ேபாரதீ  ேமற்கு  
கிராம அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக : பட்டா ரம் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
ேகாவில்ேபாரதீ  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், ேகாவில்ேபாரதீ  ெதற்கு  
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, கடனீேராி  

ெதற்ேக :  மண் ர் 01 மற் ம் 02 வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல, ெவல்லாெவளி கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   ெவல்லாெவளி கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள், ரன்ேசைன கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : மண் ர்     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ன்னக்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

மற் ம் கடனீேராி 
96 - மண் ர் 03 கிராம அ வலர் 
பிாி   
96 A - மண் ர் ேகாட்ைட ைன  
கிராம அ வலர் பிாி  
97 - மண் ர் 01 மற் ம் 02 வடக்கு 
கிராம அ வலர் பிாி   
97 B - மண் ர் 01 மற் ம் 02 ெதற்கு 
கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : கடனீேராி மற் ம் அம்பாைற மாவட்ட எல்ைல
ெதற்ேக :  அம்பாைற மாவட்ட எல்ைல, பால ைன கிராம 

அ வலர் பிாிவின் வடக்கு  மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், 
கேணச ரம் மற் ம் சங்கர் ரம் கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   பலாச்ேசாைல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல ம் ெவல்லாெவளி கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு  மற் ம் கிழக்கு எல்ைலக ம்   
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்   :  ெவல்லாெவளி    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : சுரவைனய ற்  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், ரன்ேசைன கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  எல்ைல, ன்னக்குளம் கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்   

99 - ெவல்லாெவளி கிராம அ வலர் 
பிாி   
99 A - காக்காச்சிவட்ைட கிராம 
அ வலர் பிாி  
99 I - பலாச்ேசாைல கிராம அ வலர் 
பிாி  
99 J - விேவகானந்த ரம் கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : மண் ர் 01 மற் ம் 02  வடக்கு மற் ம் மண் ர் 01 மற் ம் 
02 ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  சங்கர் ரம், ஆைனகட் யெவளி  மற் ம் சின்னவத்ைத 
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   விளாந்ேதாட்டம் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், கன்ன ரம் கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், 
ெநல் க்கா  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு, கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், பாைலய வட்ைட கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : பாைலய வட்ைட    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01      

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : நவகிாிநகர் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள், திக்ேகாைட மற் ம் 
சுரவைனய ற்   கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

99 B - பாைலய வட்ைட கிராம 
அ வலர் பிாி   
99 D - விளாந்ேதாட்டம் கிராம 
அ வலர் பிாி  
99 F - ெநல் க்கா  கிராம அ வலர் 
பிாி  
99 G - கண்ண ரம்   கிராம அ வலர் 
பிாி   
99 K - கண்ண ரம் கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : விேவகானந்த ரம், காக்காச்சிவட்ைட மற் ம் 
பலாச்ேசாைல கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ஆைனகட் யெவளி மற் ம் சின்னவத்ைத கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   அம்பாைற மாவட்ட எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  சின்னவத்ைத    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : கண்ண ரம், கண்ண ரம் கிழக்கு, விளாந்ேதாட்டம், 

பலாச்ேசாைல,  மண் ர் 01 மற் ம் 02 கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  

98 A - ரானம  கிராம அ வலர் 
பிாி   
98 B - சங்கர் ரம் கிராம அ வலர் 
பிாி  
99 C - சின்னவத்ைத கிராம அ வலர் 
பிாி  
99 E - ஆைனகட் யெவளி கிராம 
அ வலர் பிாி   
99 H - மைலயார்கட்  கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : கேணச ரம் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
மற் ம் அம்பாைற மாவட்ட எல்ைல 

ெதற்ேக :  அம்பாைற மாவட்ட எல்ைல 
ேமற்ேக :   அம்பாைற மாவட்ட எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :   தம்பலவத்ைத    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : மண் ர் 01 மற் ம் 02  ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 

ெதற்கு எல்ைல 
97 A - பால ைன கிராம அ வலர் 
பிாி  
98 - தம்பலவத்ைத கிராம அ வலர் 
பிாி   
98 C - கேணச ரம்  கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : அம்பாைற மாவட்ட எல்ைல 
ெதற்ேக :  அம்பாைற மாவட்ட எல்ைல 
ேமற்ேக :   சங்கர் ரம் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 

மண் ர் 01 மற் ம் 02 ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல 

 

9-108/ 187 

___________________________ 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம்  அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம்  அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம் தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன். 

 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 

அட்டவைண 
இல.  16 - அம்பாைற மாவட்டம் 
இல.   01 -  கல் ைன மாநகர  சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்                   பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்                   உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக -  24 
   எண்ணிக்ைக -  20                 எண்ணிக்ைக -  02    
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  ெபாியநீலாவைண    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : மட்டக்களப்  மாவட்ட எல்ைல KP/71/1 - ெபாியநீலாவைண 01 கிராம 

அ வலர் பிாி  
 KP/71/2 - ெபாியநீலாவைண 01 A கிராம 
அ வலர் பிாி  
KP/71/3 - ெபாியநீலாவைண 01 B கிராம 
அ வலர் பிாி  
KP/71/4 - ெபாியநீலாவைண 02 கிராம 
அ வலர் பிாி  
KP/72 - ெபாியநீலாவைண 01 (MD) கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : கடல் 
ெதற்ேக :  ெபாியநீலாவைண 02(MD) கிராம அ வலர் பிாிவின் 

வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், ம த ைன 01 கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக :   ேசைனக்கு யி ப்  - 01  A கிராம அ வலர் பிாிவின்  
கிழக்கு எல்ைல  மற் ம் மட்டக்களப்  மாவட்ட எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   02     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  ம த ைன 01                      உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ெபாிய நிலாவைண 01 (MD) கிராம அ வலர் பிாிவின்  

ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், ெபாிய நீலாவைண  
02 கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு எல்ைல 

KP/67 - ம த ைன 02 கிராம அ வலர் 
பிாி  
 KP/67/B - ம த ைன 01 கிராம அ வலர் 
பிாி  
KP/72/A - ெபாிய நிலாவைண 02 (MD) 
கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : கடல் 
ெதற்ேக :  ம த ைன  03 கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக : ேசைனக்கு யி ப்  01 A கிராம அ வலர் பிாிவின்   

கிழக்கு எல்ைல 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   03     வட்டாரத்திற்குத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்    :   ம த ைன  02    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ம த ைன   02 கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு 

எல்ைல 
KP/67A - ம த ைன 03 கிராம அ வலர் 
பிாி  
KP/67/C - ம த ைன 04 கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : கடல் 
ெதற்ேக : ம த ைன 05 கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு   

மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக : ேசைனக்கு யி ப்  01 A கிராம அ வலர் பிாிவின்   

கிழக்கு எல்ைல 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   04     வட்டாரத்திற்குத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்     :  ம த ைன 03          உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ம த ைன 04 கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள், ம த ைன 03 கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

KP/67/D - ம த ைன 05 கிராம அ வலர் 
பிாி  
KP/68   - ம த ைன 06 கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : கடல் 
ெதற்ேக :  பாண் ப்  01 A மற் ம் பாண் ப்  01 கிராம 

அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக : ேசைனக்கு யி ப்  01 A கிராம அ வலர் பிாிவின்   

கிழக்கு எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   05     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :     பாண் ப்   01    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ம த ைன 06 கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு 

எல்ைல 
KP/66/1 - பாண் ப்  01 கிராம 
அ வலர் பிாி  
KP/66/2 - பாண் ப்  01 A கிராம 
அ வலர் பிாி  
 KP/66/3 - பாண் ப்  01 B கிராம 
அ வலர் பிாி  
 KP/66/4 - பாண் ப்  01 C கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக :    கடல் 
ெதற்ேக :  பாண் ப்  02, பாண் ப்  02 B மற் ம் 

நற்பிட் ைன 02 (MD) கிராம அ வலர் பிாி களின்   
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : நற்பிட் ைன 02 (MD) மற் ம் நற்பிட் ைன 03 
(MD) கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், 
ேசைனக்கு யி ப்  01 A கிராம அ வலர் பிாிவின்   
கிழக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   06                    வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்    :  நற்பிட் ைன  01     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ேசைனக்கு யி ப்  01 A கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், பாண் ப்  01 C கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல

KP/64 - நற்பிட் ைன 03 (MD) கிராம 
அ வலர் பிாி  
 KP/64/A - நற்பிட் ைன 01 (MD) 
கிராம அ வலர் பிாி  
KP/64/B - நற்பிட் ைன 02 (MD) 
கிராம அ வலர் பிாி  
 KP/64/C - நற்பிட் ைன 04 (MD) 
கிராம அ வலர் பிாி  
KP/64/D - நற்பிட் ைன 05 (MD) 
கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : பாண் ப்  02 B கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
பாண் ப்  02 C கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள், நற்பிட் ைன 03 (TD) மற் ம் 
நற்பிட் ைன 02 (TD)  கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : நற்பிட் ைன 02 (TD) மற் ம் நற்பிட் ைன 01 (TD)
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்

ேமற்ேக : ேசைனக்கு யி ப்   01 B கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல மற் ம் ேசைனக்கு யி ப்  01 A கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  ெதற்கு, கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   07     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  ேசைனக்கு யி ப்    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : மட்டக்களப்  மாவட்ட எல்ைல KP/69/1 - ேசைனக்கு யி ப்   01 

கிராம அ வலர் பிாி  
KP/69/2 - ேசைனக்கு யி ப்  01 A 
கிராம அ வலர் பிாி  
KP/69/3 - ேசைனக்கு யி ப்  01 B 
கிராம அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக : ெபாியநீலாவைன 01, ெபாியநீலாவைன 02, ெபாிய 
நீலாவைன 01 (MD), ம த ைன 01, ம த ைன 02, 
ம த ைன 03, ம த ைன 04, ம த ைன 05, ம த ைன  
06, பாண் ப்  01, பாண் ப்  01 B, பாண் ப்  01 C 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், 
நற்பிட் ைன 03 (MD) கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், நற்பிட் ைன 05 (MD) கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, நற்பிட் ைன 04 (MD) 
கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், 
நற்பிட் ைன 01 (TD)  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல 

ெதற்ேக :  நாவிதன்ெவளி பிரேதச சைப எல்ைல 
ேமற்ேக : நாவிதன்ெவளி பிரேதச சைப எல்ைல
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   08     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்      :   நற்பிட் ைன 02   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : நற்பிட் ைன 04 (MD) கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல, நற்பிட் ைன 05 (MD) கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், நற்பிட் ைன 01 (MD) 
மற் ம் பாண் ப்  02 C கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ெதற்கு எல்ைலகள்  

KP/62/1 - நற்பிட் ைன 01 (TD) கிராம 
அ வலர் பிாி  
 KP/62/2 - நற்பிட் ைன 02 (TD) கிராம 
அ வலர் பிாி  
KP/62/3 - நற்பிட் ைன 03 (TD) கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : கல் ைன  01, கல் ைன  02, கல் ைன 03 , கல் ைன 03 
A, கல் ைனக்கு   02, கல் ைனக்கு   03  மற் ம் 
கல் ைனக்கு  14 கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள்   

ெதற்ேக : நாவிதன்ெவளி பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக : நாவிதன்ெவளி பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் 

ேசைனக்கு யி ப்   01 B கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு, 
கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   09     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்    :  பாண் ப்  02    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :    பாண் ப்  01 C மற் ம் பாண் ப்  01 A கிராம  

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்                      
KP/66/A/1 - பாண் ப்  02 கிராம அ வலர் 
பிாி  
 KP/66/A/2 - பாண் ப்  02 A கிராம அ வலர் 
பிாி  
KP/66/A/3 - பாண் ப்  02 B கிராம அ வலர் 
பிாி  
KP/66A/4 - பாண் ப்   02 C கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக :    கடல் 
ெதற்ேக : கல் ைன 01 D, கல் ைன 01 A, கல் ைன 01 மற் ம் 

நற்பிட் ைன 03 (TD) கிராம அ வலர் பிாி களின்  
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : நற்பிட் ைன 01 (MD) கிராம  அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், நற்பிட் ைன 02 
(MD)  கிராம  அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல   

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   10                   வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்    :  கல் ைன  01                                   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :    பாண் ப்   02 C கிராம  அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு, 

கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம் பாண் ப்  02 A கிராம 
அ வலர்  பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல

KP/61/1 - கல் ைன  01 கிராம அ வலர் பிாி  
KP/61/2 - கல் ைன 01A கிராம அ வலர் பிாி  
KP/61/5 - கல் ைன 01D கிராம அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக :    கடல் 
ெதற்ேக : கல் ைன 01 C  மற் ம்  கல் ைன 01 B கிராம 

அ வலர் பிாி களின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு 
எல்ைலகள், கல் ைன  02  கிராம அ வலர்  பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல  

ேமற்ேக : நற்பிட் ைன 02 (TD)  மற் ம் நற்பிட் ைன  03  
கிராம அ வலர்  பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்     :   11                வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்   :   கல் ைன 02              உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :    கல் ைன 01 கிராம அ வலர்  பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள், கல் ைன 01 A  மற் ம் கல் ைன  
01 D  கிராம அ வலர்  பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

 KP/58/C - கல் ைனக்கு   02 கிராம அ வலர் 
பிாி  
KP/59 - கல் ைன 03 (MD) கிராம அ வலர் 
பிாி  
KP/59A - கல் ைன 01 (MD) கிராம அ வலர் 
பிாி  
KP/59/1 - கல் ைன  03 கிராம அ வலர் பிாி  
KP/59/2- கல் ைன 03 A கிராம அ வலர் பிாி  
KP/61/3 - கல் ைன 01 B கிராம அ வலர் 
பிாி  
KP/61/4 - கல் ைன 01 C கிராம அ வலர் 
பிாி  
KP/61/6 - கல் ைன 01 E கிராம அ வலர் 
பிாி  
KP/61/7 - கல் ைன  02 கிராம அ வலர் பிாி  
KP/61/8 - கல் ைன 02 A கிராம அ வலர் 
பிாி  
KP/61/9 - கல் ைன 02 B கிராம அ வலர் 
பிாி

கிழக்ேக :    கடல் 
ெதற்ேக : கல் ைனக்கு 01 கிராம அ வலர்  பிாிவின் வடக்கு  

மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், கல் ைனக்கு  04  மற் ம் 
கல் ைனக்கு  03 கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : நற்பிட் ைன 01 (TD) கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   12     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்    :   கல் ைனக்கு  - 01   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :    கல் ைனக்கு  02 கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  

மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், கல் ைன 03 (MD) கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல  

KP/58 - கல் ைனக்கு   01 கிராம அ வலர் 
பிாி  
 KP/58/A - கல் ைனக்கு   03 கிராம அ வலர் 
பிாி  
KP/58/B - கல் ைனக்கு   04 கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக :    கடல், கல் ைனக்கு  05 கிராம அ வலர் பிாிவின்  
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், கல் ைனக்கு  06, 
கல் ைனக்கு  08 மற் ம் கல் ைனக்கு  09 கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்

ெதற்ேக : கல் ைனக்கு  10  மற் ம்  கல் ைனக்கு  14 கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்

ேமற்ேக : நற்பிட் ைன 02 (TD) கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்     :   13     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்   :   கல் ைனக்கு  - 02   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :    கல் ைனக்கு  03 கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  

எல்ைல, கல் ைனக்கு  04 கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு  எல்ைல 

KP/56 - கல் ைனக்கு   05 கிராம அ வலர் 
பிாி  
 KP/56/E - கல் ைனக்கு   07 கிராம அ வலர் 
பிாி  
 KP/56/F - கல் ைனக்கு   06 கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக :    கடல்  
ெதற்ேக : கல் ைனக்கு 08  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 

எல்ைல  
ேமற்ேக : கல் ைனக்கு  03 கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 

எல்ைல 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   14     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்    :   கல் ைனக்கு  - 03                        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :    கல் ைனக்கு  06  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல, கல் ைனக்கு  07  கிராம அ வலர் பிாிவின்  
ேமற்கு  மற் ம்  ெதற்கு எல்ைலகள்

KP/56/B - கல் ைனக்கு   09 கிராம அ வலர் 
பிாி  
KP/56/D - கல் ைனக்கு   08 கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக :    கடல் 
ெதற்ேக : கல் ைனக்கு  10  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 

எல்ைல  
ேமற்ேக : கல் ைனக்கு  03  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 

எல்ைல  
      

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   15     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்   :   கல் ைனக்கு  - 04   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :    கல் ைனக்கு   03 மற் ம் கல் ைனக்கு  09 கிராம 

அ வலர் பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள்
KP/55 - கல் ைனக்கு  12 கிராம அ வலர் 
பிாி  
KP/56/A  - கல் ைனக்கு  11 கிராம அ வலர் 
பிாி  
KP/56/C  - கல் ைனக்கு  10 கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக :    கடல்  
ெதற்ேக : கல் ைனக்கு  13 கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு  

எல்ைல மற் ம் கல் ைனக்கு  14 கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : கல் ைனக்கு  14  கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு 
எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   16     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்   :   கல் ைனக்கு  - 05   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :    கல் ைனக்கு 03 கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு 

எல்ைல, கல் ைனக்கு  10   கிராம அ வலர் பிாிவின் 
 ேமற்கு, ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், 
கல் ைனக்கு  12   கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு 
எல்ைல  

KP/54 கல் ைனக்கு  14 கிராம அ வலர் 
பிாி  
 KP/54/A கல் ைனக்கு   13 கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக :    கடல்  
ெதற்ேக : சாய்ந்தம   02 கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு  

எல்ைல, சாய்ந்தம  01 கிராம அ வலர் பிாிவின்  
வடக்கு  மற் ம் ேமற்கு  எல்ைலகள், சாய்ந்தம  03, 
சாய்ந்தம  05, சாய்ந்தம  07 கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், சாய்ந்தம  09 கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, நாவிதன்ெவளி  
பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : நாவிதன்ெவளி பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் 
நற்பிட் ைன 02 (TD) கிராம அ வலர்  பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   17     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்   :   சாய்ந்தம  01    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :    கல் ைனக்கு  14  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல 
KP/52 - சாய்ந்தம  03 கிராம அ வலர் 
பிாி  
KP/53 - சாய்ந்தம  01 கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக :    சாய்ந்தம  02 கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், சாய்ந்தம  04 கிராம 
அ வலர் பிாிவின்   ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : சாய்ந்தம  06 மற் ம் சாய்ந்தம  05 கிராம 
அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : கல் ைனக்கு  14  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   18     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்   :   சாய்ந்தம  02    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :    கல் ைனக்கு  14 கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல 
KP/52/B - சாய்ந்தம  04 கிராம அ வலர் 
பிாி  
KP/52/C - சாய்ந்தம   06 கிராம அ வலர் 
பிாி  
 KP/53/A- சாய்ந்தம   02 கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக :    கடல் 
ெதற்ேக : சாய்ந்தம  07 மற் ம் சாய்ந்தம  08 கிராம 

அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக : சாய்ந்தம  05, சாய்ந்தம  03 மற் ம் சாய்ந்தம  

01 கிராம அ வலர் பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள்  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   19     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்   :   சாய்ந்தம  03    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :    சாய்ந்தம  06 கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல 
KP/47/B - சாய்ந்தம  12 கிராம அ வலர் 
பிாி  
KP/50/B - சாய்ந்தம  08 கிராம அ வலர் 
பிாி  
KP/50/C - சாய்ந்தம  10 கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக :    கடல் 
ெதற்ேக : சாய்ந்தம  13 கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு 

எல்ைல 
ேமற்ேக : சாய்ந்தம  11, சாய்ந்தம  09 மற் ம் சாய்ந்தம  

07  கிராம அ வலர்  பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   20                   வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்   :   சாய்ந்தம  04                          உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :    கல் ைனக்கு   14  கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு 

மற் ம்  கிழக்கு  எல்ைலகள், சாய்ந்தம  03  கிராம 
அ வலர்  பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல

KP/50 - சாய்ந்தம   09 கிராம அ வலர் பிாி  
KP/50/A - சாய்ந்தம  07 கிராம அ வலர் 
பிாி  
KP/52/A - சாய்ந்தம  05 கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக :    சாய்ந்தம   06, சாய்ந்தம   08,  சாய்ந்தம   10 
மற் ம் சாய்ந்தம  12 கிராம அ வலர்  பிாி களின் 
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : சாய்ந்தம 11 கிராம அ வலர்  பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், சாய்ந்தம  14 கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, சாய்ந்தம  16  
கிராம அ வலர்  பிாிவின் வடக்கு எல்ைல

ேமற்ேக : நாவிதன்ெவளி  பிரேதச  சைப  எல்ைல
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   21                   வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்   :   சாய்ந்தம  05                          உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :    சாய்ந்தம  09 கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 

எல்ைல மற் ம் சாய்ந்தம  12 கிராம அ வலர்  
பிாிவின்  ேமற்கு, ெதற்கு எல்ைலகள்  

KP/47/A - சாய்ந்தம  11 கிராம அ வலர் 
பிாி  
KP/47/D - சாய்ந்தம  13 கிராம அ வலர் 
பிாி  
KP/47/F - சாய்ந்தம  15 கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக :    கடல் 
ெதற்ேக : சாய்ந்தம 17 கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 

எல்ைல, சாய்ந்தம  14 கிராம அ வலர் பிாிவின்  
கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்

ேமற்ேக : சாய்ந்தம 14 கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், சாய்ந்தம  09 கிராம 
அ வலர்  பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைல

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   22                   வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்   :   சாய்ந்தம  06                          உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :    சாய்ந்தம   09 கிராம அ வலர்  பிாிவின்  ெதற்கு  

மற் ம்  கிழக்கு எல்ைலகள், சாய்ந்தம   11 கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல மற் ம் 
சாய்ந்தம  15 கிராம அ வலர்  பிாிவின்  ேமற்கு, 
ெதற்கு  எல்ைலகள் 

KP/47 - சாய்ந்தம  17 கிராம அ வலர் பிாி  
KP/47/C - சாய்ந்தம  16 கிராம அ வலர் 
பிாி  
KP/47/E - சாய்ந்தம  14 கிராம அ வலர் 
பிாி  
 கிழக்ேக :    கடல் 

ெதற்ேக : காைரத்தீ  பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக : சம்மாந் ைற மற் ம் நாவிதன்ெவளி பிரேதச சைப 

எல்ைலகள் 
9-108/ 188 
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உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம்  அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம்  அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம் தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன். 

 
ைமத்திாிபால சிறிேசன, 

சனாதிபதி. 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 

 
அட்டவைண 
 

இல. 16 - அம்பாைற மாவட்டம் 
இல. 02 - அக்கைரப்பற்  மாநகர  சைப 
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்                 பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்               உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக -  12 
   எண்ணிக்ைக -  12                                          எண்ணிக்ைக -  00        
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  அக்கைரப்பற்   ேமற்கு   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : அட்டாைளச்ேசைன  பிரேதச  சைப  எல்ைல AP 20 - அக்கைரப்பற்  06 கிராம அ வலர் 

பிாி  
 
 

கிழக்ேக : அக்கைரப்பற்  05 கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல 

ெதற்ேக :  அக்கைரப்பற்  20 கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல   

ேமற்ேக :   அக்கைரப்பற்  பிரேதச சைப  எல்ைல
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   02     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ப்பள்ளி     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : அட்டாைளச்ேசைன  பிரேதச  சைப  எல்ைல AP 18 - அக்கைரப்பற்  04 கிராம அ வலர் 

பிாி  
AP 19 - அக்கைரப்பற்  05 கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : அக்கைரப்பற்  16 கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல 

ெதற்ேக :  அக்கைரப்பற்  17 மற் ம் அக்கைரப்பற்  18 கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : அக்கைரப்பற்  06 கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   03     வட்டாரத்திற்குத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்    :   ெதாழில் ட்பக் கல் ாி   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : அட்டாைளச்ேசைன  பிரேதச  சைப  எல்ைல AP16/A - அக்கைரப்பற்  15 கிராம 

அ வலர் பிாி  
AP17/A - அக்கைரப்பற்  16 கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : அக்கைரப்பற்  14, அக்கைரப்பற்  13, அக்கைரப்பற்  
12 மற் ம் அக்கைரப்பற்  01 கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக : அக்கைரப்பற்   02  மற் ம் அக்கைரப்பற்   கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : அக்கைரப்பற்  04  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்       :   04     வட்டாரத்திற்குத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்   :  காதிாியா வடக்கு    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : அட்டாைளச்ேசைன  பிரேதச  சைப  எல்ைல AP15/05 - அக்கைரப்பற்  14 கிராம 

அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : கடல் 
ெதற்ேக :  அக்கைரப்பற்  13 கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 

எல்ைல 
ேமற்ேக : அக்கைரப்பற்  15 கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 

எல்ைல 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   05     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : காதிாியா  ெதற்கு    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : அக்கைரப்பற்  14 கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல 
 AP15/04 - அக்கைரப்பற்  13 கிராம 
அ வலர் பிாி  
 கிழக்ேக :    கடல் 

ெதற்ேக :  அக்கைரப்பற் 11 மற் ம் அக்கைரப்பற்  12 கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : அக்கைரப்பற்  15 கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு 
எல்ைல  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   06                    வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்    :  அக்கைரப்பற்   கிழக்கு    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : அக்கைரப்பற்  13  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல  
AP 15 - அக்கைரப்பற்  01 கிராம அ வலர் 
பிாி  
AP15/02 - அக்கைரப்பற்  11 கிராம 
அ வலர் பிாி  
AP15/03 - அக்கைரப்பற்  12 கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : கடல் 
ெதற்ேக : நகர  வட்டாரம்  03  மற் ம் அக்கைரப்பற்  10 கிராம 

அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக : அக்கைரப்பற்  15 கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 

எல்ைல மற் ம் அக்கைரப்பற்  02 கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  ரானியா    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : அக்கைரப்பற்  01 கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல 
AP15/01 - அக்கைரப்பற்  10 கிராம 
அ வலர் பிாி  
AP15A/01 - நகர வட்டாரம் 02 கிராம 
அ வலர் பிாி  
AP15A/02 - நகர வட்டாரம் 03 கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : கடல் 
ெதற்ேக :  நகர வட்டாரம் 05 கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 

எல்ைல, நகர வட்டாரம் 04 கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், நகர வட்டாரம் 01 
கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு எல்ைல

ேமற்ேக : அக்கைரப்பற்  02  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   08     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :   ப ர்     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : நகர வட்டாரம்  03  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  

எல்ைல 
AP15A/04 - நகர வட்டாரம் 05 கிராம 
அ வலர் பிாி  
 கிழக்ேக : கடல் 

ெதற்ேக : ஆலய ேவம்  பிரேதச  சைப  எல்ைல 
ேமற்ேக : ஆலய ேவம்   பிரேதச  சைப எல்ைல  மற் ம்  நகர

வட்டாரம் 04 கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு  எல்ைல 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   09     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்    :  அக்கைரப்பற்   நகரம்   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :    நகர வட்டாரம்  02   கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல 
AP15A - நகர வட்டாரம் 1 கிராம அ வலர் 
பிாி  
AP15A /03 - நகர வட்டாரம் 4 கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக :    நகர  வட்டாரம்  03 மற் ம் நகர வட்டாரம் 05 கிராம 
அ வலர் பிாி களின்  ேமற்கு எல்ைலகள்

ெதற்ேக : ஆலய ேவம்  பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக : ஆலய ேவம்  பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்  

அக்கைரப்பற்  02  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   10                    வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்    :   நகர்  பள்ளி                                        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :    அக்கைரப்பற்  04, அக்கைரப்பற்  16 மற் ம் 

அக்கைரப்பற்  15 கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ெதற்கு  எல்ைலகள் 

AP16 - அக்கைரப்பற்  02 கிராம அ வலர் 
பிாி  
AP17 - அக்கைரப்பற்  03 கிராம அ வலர் 
பிாி  
AP18 A - அக்கைரப்பற்  17 கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக :    அக்கைரப்பற்   10, நகர வட்டாரம்  02  மற் ம்  நகர 
வட்டாரம் 01 கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ஆலய ேவம்  பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்
அக்கைரப்பற்  19 கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக : அக்கைரப்பற்  18 கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்     :   11                 வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்        :   ெபாிய பள்ளி               உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :    அக்கைரப்பற்   05 கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல 
AP18/19/20 - அக்கைரப்பற்  19 கிராம 
அ வலர் பிாி  
AP19 A - அக்கைரப்பற்  18 கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக :    அக்கைரப்பற்  17  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், அக்கைரப்பற்  03  கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, ஆலய ேவம்   
பிரேதச சைப எல்ைல  

ெதற்ேக : ஆலய ேவம்  பிரேதச சைப எல்ைல

ேமற்ேக : அக்கைரப்பற்  21  மற் ம் அக்கைரப்பற்  20 கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   12                         வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்    :   பலாஹ்                                      உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :    அக்கைரப்பற்  06 கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல 
AP 20/01 - அக்கைரப்பற்  20 கிராம அ வலர் 
பிாி  
AP 20/02 - அக்கைரப்பற்  21 கிராம அ வலர் 
பிாி  
 
 

கிழக்ேக :    அக்கைரப்பற்  18 கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல, அக்கைரப்பற்  19 கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ஆலய ேவம்   பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக : அக்கைரப்பற்  பிரேதச சைப எல்ைல
 
9-108/ 189 
 
 

 
உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம்  அத்தியாயம்) 

 
3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  

 
(262 ஆம்  அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம் தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன். 

 
ைமத்திாிபால சிறிேசன, 

சனாதிபதி. 
 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 
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அட்டவைண 
 
இல. 16 - அம்பாைற மாவட்டம் 
இல. 03 - அம்பாைற நகர  சைப 
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்                  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்                  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக - 10 
   எண்ணிக்ைக -  10                       எண்ணிக்ைக -  00   
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  ரஜெவவ     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : உஹன பிரேதச சைப எல்ைல W 89 J - கரங்காவ கிராம அ வலர் பிாிவின் 

அம்பாைற நகர சைபக்குாிய பகுதி 
 

கிழக்ேக : திஸ்ஸ ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
ெதற்ேக :  ெக ர  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 

ேமற்கு எல்ைலகள், சாம ர கிராம அ வலர் பிாிவின்  
அம்பாைற நகர சைபக்குாிய பிாிவின் வடக்கு எல்ைல  

ேமற்ேக :   நாமல் ஓயா  பிரேதச    சைப  எல்ைல
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   02     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயா்     :  திஸ்ஸ ர      உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : உஹன பிரேதச  சைப எல்ைல W 89  C - திஸ்ஸ ர கிராம அ வலர் பிாி   
கிழக்ேக : நவகம் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 

ேமற்கு எல்ைலகள், சத்தாதிஸ்ஸ ர கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  ஜயவர்தன ர மற் ம் இந்திரசார ர கிராம அ வலர்
பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ெக ர கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
மற் ம் கரங்காவ கிராம அ வலர் பிாிவின் அம்பாைற 
நகர சைபக்குாிய  பகுதியின் கிழக்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   03     வட்டாரத்திற்குத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்   :   நவகம் ர     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : திஸ்ஸ ர கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 

உஹன பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் சம்மாந் ைற 
பிரேதச  சைப எல்ைல 

W 89 I - நவகம் ர  கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ஒ பகுதி (சத்தாதிஸ்ஸ ர ஆரம்ப 
பாடசாைலக்கு  பின்னால் உள்ள நவகம் ர   
இரண்டாம் தியி ந்  வட பகுதிையப்  
பிாிக்கும்  பகுதி) 
 

கிழக்ேக : சம்மாந் ைற பிரேதச  சைப எல்ைல
ெதற்ேக : தர்மபால மாவத்ைதயி ந்  சத்தாதிஸ்ஸ ர ஆரம்ப 

பாடசாைல வைரயான தலாவ  தியின் பகுதி 
அவ்விடத்தி ந்  சத்தாதிஸ்ஸ ஆரம்ப பாடசாைலயின் 
பின்னா ள்ள நவகம் ர இரண்டாவ  தியின் 
சம்மாந் ைற பிரேதச சைபைய சந்திக்கும் வைரயான  
அவ் தி  

ேமற்ேக : சத்தாதிஸ்ஸ ர கிராம அ வலர் பிாிவின்   கிழக்கு 
மற் ம்  வடக்கு  எல்ைலகள், திஸ்ஸ ர கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   04     வட்டாரத்திற்குத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்   :  ெக ர     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : கரங்காவ கிராம அ வலர் பிாிவின் அம்பாைற நகர 

சைபக்குாிய  பகுதியின் ெதற்கு எல்ைல  
W 89 G - ெக ர கிராம அ வலர் 
பிாி  
 கிழக்ேக : திஸ்ஸ ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல

ெதற்ேக :  ஜயவர்தன ர  மற் ம்  இந்திரசார ர கிராம அ வலர்
பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : சாம ர கிராம அ வலர் பிாிவின் அம்பாைற நகர 
சைபக்குாிய பகுதியின் கிழக்கு எல்ைல, கரங்காவ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் அம்பாைற நகர சைபக்குாிய 
பகுதியின் ெதற்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   05                    வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :    சாம ர                  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : நாமல்ஒய  பிரேதச சைப  எல்ைல மற் ம் கரங்காவ 

கிராம அ வலர் பிாிவின் அம்பாைற நகர சைபக்குாிய 
பகுதியின் ெதற்கு எல்ைல 

W 89 B - சாம ர கிராம அ வலர் 
பிாிவின் அம்பாைற நகர சைபக்குாிய  
பகுதி 
 கிழக்ேக :    ெக ர மற் ம் இந்திரசார ர கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், ேசனநாயக்க ர கிராம 
அ வலர் பிாிவின் அம்பாைற நகர சைபக்குாிய  
பகுதியின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  நாமல்ஒய  பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக : நாமல்ஒய  பிரேதச சைப எல்ைல
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   06                    வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்   :  இந்திரசார ர     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ெக ர மற் ம் திஸ்ஸ ர கிராம அ வலர் பிாி களின்

ெதற்கு எல்ைலகள் 
W 89 E - இந்திரசார ர கிராம அ வலர் 
பிாி   

கிழக்ேக : ஜயவர்தன ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
ெதற்ேக : ேசனாநாயக்க ர கிராம அ வலர் பிாிவின் அம்பாைற 

நகர சைபக்குாிய  பகுதியின் வடக்கு எல்ைல 
ேமற்ேக : சாம ர கிராம அ வலர் பிாிவின் அம்பாைற நகர 

சைபக்குாிய  பகுதியின் கிழக்கு எல்ைல  
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   07     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :   ஜயவர்தன ர    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ெக ர மற் ம் திஸ்ஸ ர கிராம அ வலர் 

பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள் 
W 89 A - ஜயவர்தன ர கிராம அ வலர் 
பிாி   
 கிழக்ேக : சத்தாதிஸ்ஸ ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல

ெதற்ேக :  ேசனாநாயக்க ர கிராம அ வலர் பிாிவின் அம்பாைற 
நகர சைபக்குாிய  பகுதியின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : இந்திரசார ர கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :   08     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்      :   சத்தாதிஸ்ஸ ர    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்

வடக்ேக : திஸ்ஸ ர கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல  
மற் ம் நவகம் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல 

W 89  F - சத்தாதிஸ்ஸ ர கிராம அ வலர் 
பிாி   

கிழக்ேக : நவகம் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : மிஹிந் ர மற் ம் ேசனநாயக்க ர கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  அம்பாைற நகர சைபக்குாிய பகுதிகளின் 
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ஜயவர்த்தன ர மற் ம் திஸ்ஸ ர கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   09     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்   :  மிஹி ர     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :    தர்மபால மாவத்தயி ந்  சத்தாதிஸ்ஸ ர ஆரம்ப 

பாடசாைல வைரயான தலாவ  பாைதயின் பகுதி 
அவ்விடத்தி ந்  சத்தாதிஸ்ஸ ஆரம்ப  பாடசாைல 
பின்னா ள்ள நவகம் ர இரண்டாவ  பாைதயின் 
சம்மாந் ைற  பிரேதச சைபைய சந்திக்கும் வைரயான 
அவ் தி 

W 89 H  - மிஹிந் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் 
அம்பாைற நகர சைபக்குாிய  பகுதி 
W 89  I  - நவகம் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ஒ  பகுதி (சத்தாதிஸ்ஸ ஆரம்ப பாடசாைலக்கு  
பின்னால் உள்ள நவகம் ர இரண்டாம் 

தியி ந்  ெதன் பகுதிையப் பிாிக்கும்  பகுதி) 
 

கிழக்ேக :    சம்மாந் ைற பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக : சம்மாந் ைற மற் ம் நாமல் ஓய பிரேதச சைப 

எல்ைலகள் 
ேமற்ேக : ேசனாநாயக்க ர கிராம அ வலர் பிாிவின் அம்பாைற 

நகர சைபக்குாிய பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
சத்தாதிஸ்ஸ ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  
மற் ம்  கிழக்கு எல்ைலகள்   

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   10     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்   :  ேசனாநாயக்க ர   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :    இந்திரசார ர, ஜயவர்தன ர  மற் ம்  சத்தாதிஸ்ஸ ர 

கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
W 89  D  - ேசனாநாயக்க ர கிராம அ வலர் 
பிாிவின் அம்பாைற நகர சைபக்குாிய பகுதி 

கிழக்ேக :    மிஹிந் ர  கிராம அ வலர் பிாிவின் அம்பாைற நகர 
சைபக்குாிய  பகுதியின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : பட் ெபாலஆ  மற் ம் நாமல் ஒய பிரேதச சைப 
எல்ைல 

ேமற்ேக : சாம ர கிராம அ வலர் பிாிவின் அம்பாைற நகர 
சைபக்குாிய  பகுதியின் கிழக்கு எல்ைல 

 
9-108/ 190 
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உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம்  அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம்  அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம் தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன். 

 
ைமத்திாிபால சிறிேசன, 

சனாதிபதி. 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 
 

அட்டவைண 
இல.  16 - அம்பாைற மாவட்டம் 
இல.  04 - ெதஹியத்தகண் ய பிரேதச  சைப 
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்                    பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்                  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக -  23 
   எண்ணிக்ைக -  21                                             எண்ணிக்ைக -  01     
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  ரத்மல்கந் ர    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ெபாலன ைவ மாவட்ட எல்ைல 142 L - ாிதீ எல  கிராம அ வலர் பிாிவின் ஒ  

பகுதி (ரத்மல்கந் ர மற் ம் பரகஸ்ெவவ 
கிராமங்கள் உட்பட) 
 

கிழக்ேக : ெபாலன ைவ மாவட்ட எல்ைல 
ெதற்ேக :  பரகஸ்ெவவ பிாி  மற் ம் ாிதீ எல பிாி  பிாிகின்ற 

எல்ைல ஊடாக ெசல் ம் கழி  நீர் ஓைட  
ேமற்ேக :   ரத்மல்க ர பிாி  மற் ம் நாமல்கம பிாி பிாிகின்ற 

எல்ைலயின்  ஊடாகச் ெசல் ம்  கழி  நீேராைட  
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   02     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : நாமல்கம      உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ெபாலன ைவ மாவட்ட எல்ைல மற் ம் ரத்மல்கந் ர  

பரகஸ்ெவவ கிராமங்கள் உட்பட ாிதீ எல கிராம 
அ வலர்  பிாி ப் பகுதியின் ேமற்கு எல்ைல  

142 K - பக்மீெதனிய  கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ஒ  பகுதி ( ஹுங்கமால கிராமம் 
உட்பட) 
142 L - ாிதீ எல  கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ஒ  பகுதி ( நாமல்கம கிராமம் உட்பட) 
 

கிழக்ேக : நாமல்கம மற் ம் ரத்மல் கந் ர பிாி க க்கிைடயில் 
காணப்ப கின்ற 12 கல்மைல  கைள பிாிக்கின்ற 
எல்ைல மற் ம் ாிதீ எல கிராமம் உள்ளிட்ட ாிதீ எல  
கிராம அ வலர் பிாி ப் பகுதியின் ேமற்கு எல்ைல  

ெதற்ேக :  ஹூங்கமால கம மற் ம் றங்ெஹலகம இைடேய 
ஓ கின்ற கழி  நீேராைட  

ேமற்ேக : மாத்தைள மாவட்ட எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   03     வட்டாரத்திற்குத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்   :   ரங்ெஹலகம    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ஹூங்கமாலகம பிாிைவ ம் ரங்ெஹலகம பிாிைவ ம்  

பிாிக்கின்ற எல்ைல ஊடாக ெசல் ம் கழி  நீேராைட   
142 K - பக்மீெதனிய  கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ஒ  பகுதி (ரங்ெஹலகம கிராமம் 
உட்பட) 
 

கிழக்ேக : ரங்ெஹலகம பிாிைவ ம் பக்மீெதனிய பிாிைவ ம் 
பிாிகின்ற எல்ைல ஊடாக ெசல் ம் கழி  நீேராைட  
மற் ம் பக்மீெதனிய பன்சல் கந்ைத மற் ம் பக்மீெதனிய 
கழி  நீேராைட  

ெதற்ேக : ஹினியாகம மற் ம்  ேச பிட் ய  கிராம  அ வலர் 
பிாி களின்  வடக்கு  எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : மாத்தைள மாவட்ட எல்ைல 
 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   04     வட்டாரத்திற்குத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்   :  பக்மீெதனிய    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : பரகஸ்ெவவ பிாி ம் ாிதீ  எல பிாி ம் பிாிகின்ற எல்ைல 

ஊடாக ெசல் ம் கழி  நீேராைட மற் ம் 
ெபாலன ைவ  மாவட்ட எல்ைல 

142 K - பக்மீெதனிய  கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ஒ  பகுதி ( பக்மீெதனிய கிராமம் 
உட்பட) 
142 L - ாிதீ எல  கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ஒ  பகுதி ( ாிதீ எல கிராமம் உட்பட) 
 
 

கிழக்ேக : ெதஹியத்தகண் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல, அவ் எல்ைலயின் ஊடாகச்  ெசன்   வயல் 
மற் ம் தைர நிலம் பிாிகின்ற  02 /410 ெப ம் 
கால்வாயில் வி ந்   அவ்விடத்தி ந்  அந்த  
கால்வாய்  ஊடாக ெசன்   எப்.சி 13 ெகத் கால்வாயில் 
வி ந்    ெகத்  கால்வாய்  இ தியில்  சந்திக்கும் கு  
கால்வாய்  ஊடாக ெசன்  எம் .பீ.சீ. 01   ெப ம் 
கால்வாயின் ெவளி வான் நீர் ெவளிேய ம்  
கால்வாய்க்கு வி ந்  அந்த கால்வாயி ந்    
எம் .பீ.சீ. 01   கால்வாைய சந்திக்கும் வைர 

ெதற்ேக :  ஹினியாகம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக : ரங்ெஹலகம பிாி ம் பக்மீெதனிய பிாி ம் பிாிகின்ற 
எல்ைல ஊடாக ெசல் ம்  கழி   நீேராைட  மற் ம் 
பக்மீெதனிய பன்சல் கந்த  மற் ம்  பக்மீெதனிய கழி   
நீேராைட  மற் ம்  ரங்ெஹலகம  கிராமம் உள்ளிட்ட  
பக்மீெதனிய கிராம அ வலர் பிாி ப் பகுதியின்  கிழக்கு 
எல்ைல  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   05     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெதஹியத்தகண் ய   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ெபாலன ைவ மாவட்ட  எல்ைல  142 J - ெதஹியத்தகண் ய கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ஒ  பகுதி  
(ெதஹியத்தகண் ய, சந்தனகம, 
ெதாலகந்த கிராமங்கள்  உட்பட) 
 

கிழக்ேக :    கதிர ரகம  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
ெதற்ேக :  வகம்மான மற் ம் ெதஹியத்தகண் ய பிாி கள் 

பிாிகின்ற எல்ைல ஊடாக ெசல் ம் கழி  நீேராைட 
மற் ம் பிரதான  ெப ம் கால்வாய்   

ேமற்ேக : எம் .பீ.சீ. 01 கால்வாய் மற் ம் அதேனா  ெதாடர் ைடய 
வான்  கால்வாய்  ஊடாக  கிட்டத்தட்ட  300 மீற்றர் 
ெசன்   சந்திக்கின்ற கு க் கால்வாய்  ஊடாக எப் .சீ. 13 
 கால்வாைய சந்திக்கும் வைர ெசன்  எப் .சீ. 13 
கால்வாய்  ஊடாக 02/410 கால்வாயி ள் வி ந்   
அவ்விடத்தி ந்  கால்வாய் ஊடாக 
ெதஹியத்தகண் ய  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல சந்திக்கும் இடம் வைர  ெசன்   ெதஹியத்த 
கண் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு  எல்ைல  
வைர மற் ம் ெபாலன ைவ மாவட்ட எல்ைல   

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   06                    வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்   :  கதிர ர      உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : வெப ேகெவல வாவியின் ெவளிவான் கால்வாய் 

மற் ம் ெபாலன ைவ  மாவட்ட எல்ைல 
142 M - கதிர ர கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ஒ  பகுதி (கதிர ர, வாரகல கிராமங்கள்  
உட்பட) 
 
 

கிழக்ேக : வெப ேகெவல வாவியின் ெவளிவான் கால்வாய் 
மற் ம் குடாகல மற் ம் வாரகல பிாிவின் இைடேய 
ெசல்கின்ற  கழி  நீேராைட   மற் ம் கந் ர 

ெதற்ேக : வகம்மன வாவியின் ெவளிவான் வாய்க்கால்  
ேமற்ேக : ெதஹியத்தகண் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 

எல்ைல  
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   07     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  மாவனாெவல    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ெபாலன ைவ மாவட்ட  எல்ைல 142 M - கதிர ர கிராம அ வலர் பிாிவின் 

ஒ  பகுதி (மாவனாெவல மற் ம் பிஹிாி 
ெசாரவ்வ    உட்பட) 
 

கிழக்ேக : ண்ட இல.  607, 608, 609, 612 மற் ம்  SD 09 
கால்வாய், வெப ேகெவல மற் ம் பிஹிாி ெசாரவ்வ 
இைடேய ெசல்கின்ற  கழி  நீேராைட    

ெதற்ேக :  வெப ேகெவல வாவியின் ெவளிவான் காய்வால்  
ேமற்ேக : வெப ேகெவல வாவியின்  ெவளிவான் கால்வாய் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :   08     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்      :   குடாகல     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : வெப ேகெவல  கால்வாயின் ெவளி வான் கால்வாய் 

மற் ம் ெபாலன ைவ மாவட்ட எல்ைல  
142 M - கதிர ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ஒ  
பகுதி (குடாகல, வெப ேகெவல 
கிராமங்கள்  உட்பட) 
 

கிழக்ேக : ெபாலன ைவ மாவட்ட எல்ைல, கதிர ர கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல டாக ெசல் ம்  
காப்பிடம்  

ெதற்ேக : வகம்மன வாவியின் ெவளிவான் கால்வாயின் ஒ  
பகுதி  மற் ம்  சந் ன் ர  கிராம  அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு  எல்ைல 

ேமற்ேக : ண்ட இலக்கம் 607, 608, 609, 612 மற் ம் SD 09 
கால்வாய், வெப ேகெவல மற் ம் பிஹிாி ெசாரவ்வ  
இைடேய ெசல்கின்ற  கழி  நீேராைட  மற் ம்  
சூாியெபாக்குண, சமனலெதன்ன, ஸ்ஸலவின்ன  
கிராமங்கள்  உள்ளிட்ட கதிர ர கிராம  அ வலர் பிாி ப் 
பகுதியின் கிழக்கு  எல்ைல  

 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   09     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்   :  சூாியெபாக்குன     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :    வகம்மன வாவியின் ெவளிவான் கால்வாய்  142 M - கதிர ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ஒ  

பகுதி (சூாியெபாக்குன, சமனலெதன்ன, 
ஸ்ஸலவின்ன கிராமங்கள்  உட்பட) 

 

கிழக்ேக :    வகம்மன வாவியின் ெவளிவான் கால்வாய் மற் ம் 
கதிர ர கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல டாக ெசல் ம்  காப்பிடம்  மற் ம்  சந் ன் ர  
கிராம  அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  எல்ைல 

ெதற்ேக :  மாவனாகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : மாவனாகம  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல  
மற் ம் ெதஹியத்தகண் ய  கிராம  அ வலர் பிாிவின்  
கிழக்கு எல்ைல 

 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   10     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்   :   மாவனாகம    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :    ெதஹியத்தகண் ய  கிராம  அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், கதிர ர கிராம  அ வலர் 
பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல 

142 I - மாவனாகம கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :    கதிர ர கிராம  அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள், சந் ன் ர கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : சந் ன் ர கிராம  அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
ேமற்ேக : சந்தம ல்ல, ஹினியாகம மற் ம் ெதஹியத்தகண் ய  

கிராம  அ வலர் பிாி களின்  கிழக்கு  எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   11     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்    :   நாகஸ்ெவவ    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :    பீ .சீ. 02 கால்வாய் மற் ம் ெதஹியத்தகண் ய, 

வகம்மன பிாி  பிாிகின்ற எல்ைல டாக ெசல்கின்ற 
கழி  நீேராைட   

142 J - ெதஹியத்தகண் ய கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ஒ  பகுதி ( வகம்மன, நாகஸ்ெவவ  
கிராமங்கள்  உட்பட) 
 கிழக்ேக :    மாவனகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல

ெதற்ேக : மாவனகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
மற் ம் ஹினியாகம கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : ஹினியாகம கிராம  அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு 
எல்ைல, பக்மீெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   12     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்   :   விஜய ர       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :    பக்மீெதனிய கிராம  அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 142 H - ஹினியாகம கிராம அ வலர் 

பிாிவின் ஒ  பகுதி (விஜய ர, த ன்ன வ 
கிராமங்கள்  உட்பட) 
 

கிழக்ேக :     ெதஹியத்தகண் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  
எல்ைல மற் ம்  மாவனாகம கிராம  அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : சந் ன் ர கிராம  அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு  எல்ைல 
மற் ம் சந்தம ல்ல கிராம  அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக : த ன்ன வ பிாி ம் ஹினியாகல பிாி ம் பிாிகின்ற 
எல்ைல ஊடாக ெசல் ம் கழி  நீேராைட, விஜய ர 
குளத்தின் கிழக்கு, ெதற்கு மற் ம் ேமற்கு ஓரங்கள், 
விஜய ர வாவியிற்கு ெசல் ம் வழி மற் ம் 
ேச பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   13     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்   :   சல்பிட் கம    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :    பக்மீெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 142 G -  ேச பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் 

ஒ  பகுதி ( சல்பிட் கம கிராமம்  உட்பட) 
 

கிழக்ேக :    ஹினியாகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல 

ெதற்ேக : ேச பிட் ய மற் ம்  சல்பி கம பிாி ம் பிாிகின்ற 
எல்ைல ஊடாக ெசல் ம் கழி  நீேராைட  

ேமற்ேக : மகாவ  கங்ைக மற் ம் மாத்தைள மாவட்ட எல்ைல
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   14     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்   :   ஹினியாகம    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :    ேச பிட் ய மற் ம் சல்பி கம பிாி  பிாிகின்ற எல்ைல 

ஊடாக  ெசல் ம் கழி  நீேராைட  
142 G - ேச பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ஒ  பகுதி (ேச பிட் ய கிராமம்  உட்பட) 
142 H - ஹினியாகம கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ஒ  பகுதி ( ஹினியாகம கிராமம்  
உட்பட) 
 

கிழக்ேக :    ஹினியாகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  
எல்ைல 

ெதற்ேக : சந்தம ல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு எல்ைல, 
சந்தம ல்ல மற் ம் ேச பிட் ய பிாி  பிாிகின்ற 
எல்ைல ஊடாக  ெசல் ம் கழி  நீேராைட 

ேமற்ேக : மகாவ  கங்ைக மற் ம் மாத்தைள மாவட்ட எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   15     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்   :   சந்தம ல்ல    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :    சந்தம ல்ல பிாி ம் ேச பிட் ய பிாி ம் பிாிகின்ற 

எல்ைல ஊடாக ெசல் ம் கழி  நீேராைட  
142 F - சந்தம ல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ஒ  பகுதி (சந்தம ல்ல கிராமம்  உட்பட) 
142 G - ேச பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ஒ  பகுதி (ேவபடகம கிராமம்  உட்பட) 
 

கிழக்ேக :    ேவெபாடகம பிாி ம் நாகஸ்தலாவ பிாி ம் பிாிகின்ற 
எல்ைல ஊடாக ெசல் ம் கழி  நீேராைட   

ெதற்ேக : குடாஓய, உல்ஹி ய ஓய, இஹலகம கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  வடக்கு எல்ைல மற் ம்  ப ைள மாவட்ட 
எல்ைல 

ேமற்ேக : உல்ஹி ய ஓய மற் ம்  ப ைள மாவட்ட எல்ைல
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   16     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்   :   உத்தல ர     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :    ஹினியாகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல 
142 F - சந்தம ல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ஒ  பகுதி ( உத்தல ர மற் ம் நாகஸ்தலாவ 
கிராமங்கள்  உட்பட) 
 

கிழக்ேக :    மாவனாகம  மற் ம் சந் ன் ர கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : குடா ஓய மற் ம் இஹலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : நாகஸ்தலாவ பிாி ம் ேவெபாடகம பிாி ம் பிாிகின்ற 
எல்ைல ஊடாக ெசல் ம் கழி  நீேராைட, சந்தம ல்ல 
மற் ம் ேச பிட் ய கிராம அ வலர் பிாி களின்  
கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   17     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்   :   சந் ன் ர     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :    ஹினியாகம மற் ம் மாவனாகம கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
142 E - சந் ன் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ஒ  
பகுதி (சந் ன் ர, பம்பரவான கிராமங்கள் 
உட்பட) 
 

கிழக்ேக :    பம்பரவான பிாி ம் ேஹனானிகல வடக்கு பிாி ம் 
பிாிகின்ற எல்ைல  ஊடாக ெசல்கின்ற கழி  நீேராைட  
மற் ம் ேஹனானிகல வடக்கு கிராமம் உள்ளிட்ட 
சந் ன் ர கிராம அ வலர் பிாி ப் பகுதியின் ேமற்கு 
எல்ைல 

ெதற்ேக : குடாஓய, பரணகம மற் ம் இஹலகம கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : சந்தம ல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைல
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்   :   18     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்      :   குடாகம     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :    குடாஓய மற் ம் சந்தம ல்ல கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
142 D - இஹலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ஒ  பகுதி (இஹலகம, பஹலகம  கிராமங்கள் 
உட்பட) 
 

கிழக்ேக :    பஹலகம பிாி ம் குடாகம பிாி ம் பிாிகின்ற  எல்ைல 
ஊடாக ெசல் ம் கழி  நீேராைட   

ெதற்ேக : நவெமதகம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக : உல்ஹி ய ஓய  மற் ம் ப ைள மாவட்ட  எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   19     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்   :   நவெமதகம    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :    குடாஓய மற் ம் சந் ன் ர கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்
142  B - நவெமதகம கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ஒ  பகுதி ( நவெமதகம கிராமம்  உட்பட) 
142 D - இஹலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ஒ  பகுதி ( குடாகம கிராமம்  உட்பட) 
 

கிழக்ேக :    பரணகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
மற் ம் ெகேலகம வாவியின்  ேமற்கு பகுதியி ள்ள  
கைர  ஓரத்தி டாக ெவளி வான் கால்வாய்  வைர 

ெதற்ேக : ெவவ்கம மற் ம் நவெமதகம பிாிகின்ற எல்ைல ஊடாக 
ெசல் ம் கழி  நீேராைட     

ேமற்ேக : இஹலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் இஹலகம மற் ம் 
பஹலகம கிராமங்கள்  உள்ளிட்ட பகுதியின் ெதற்கு 
எல்ைல, பஹலகம பிாி  மற் ம் குடாகம பிாி  
ஆகியன பிாிகின்ற எல்ைல டாக ெசல் ம் கழி  
நீேராைட   

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்   :   20     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்     :   ெவவ்கம     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :    ெவவ்கம மற் ம் நவெமதகம பிாிகின்ற கழி  

நீேராைட, ெகேலகம  வாவியின் ேமற்கு கைர, குடா 
ஓய மற் ம் இஹலகம கிராம அ வலர் பிாி களின்  
கிழக்கு எல்ைலகள் 

142 B - நவெமதகம கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ஒ  பகுதி (ெவவ்கம கிராமம்  உட்பட) 
142 C - பரணகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ஒ  
பகுதி (ெகேலகம, பரணகம கிராமங்கள்  உட்பட) 
 

கிழக்ேக :    பரணகம பிாி ம் ேஹனானிகல ெதற்குப் பிாி ம்  
பிாிகின்ற எல்ைல ஊடாக ெசல் ம் கழி  நீேராைட, 
ெகேலகம பிாி ம் ேஹனானிகல ெதற்குப் பிாி ம் 
பிாிகின்ற எல்ைல ஊடாக ெசல் ம் கழி  நீேராைட  

ெதற்ேக : தியவித்த ஓய  மற் ம் ெவவ்ெமதகம கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : உல்ஹி ய ஓய மற் ம்  ப ைள மாவட்ட எல்ைல
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   21     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்    :  ேஹனானிகல    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :    ெபாலந ைவ மாவட்ட எல்ைல 142 C - பரணகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ஒ  

பகுதி (ேஹனானிகல ெதற்கு கிராமம்  உட்பட) 
142 E - சந் ன் ரகம கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ஒ  பகுதி (ேஹனானிகல வடக்கு கிராமம்  
உட்பட) 
 

கிழக்ேக :    மஹாஓயா மற் ம் பதியதலாவ பிரேதச சைப
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ப ைள மாவட்ட எல்ைல மற் ம் மா ஓயா வனப்  
ங்காவின் ைழ  தியி ந்  ெகாட்டகஸ்  

சந்தி டாக ெசல் ம் தி, ெவவ்ெமதகம கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : பரணகம மற் ம் ேஹனானிகல ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி க்கும்  இைடயி ள்ள  கழி  நீேராைட, 
பம்பரவான மற் ம் ேஹனானிகல  வடக்கு பிாிவிற்குள் 
உள்ள கழி  நீேராைட, சந் ன் ர மற் ம் பம்பரவான 
கிராமங்கைள உள்ளடக்கிய சந் ன் ர கிராம அ வலர் 
பிாி ப் பகுதியின்  மற் ம் மாவனகம, கதிர ர கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   22     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்   :   ெவவ்ெமதகம    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :    மா  ஓய வனப் ங்காவின் ைழவாயி ந்  

ெகாட்டகஸ் சந்தி டாக ெசல் ம் தி மற் ம் 
பரணகம  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

142 A - ெவவ்ெமதகம கிராம அ வலர் பிாி  
(ெவவ்ெமதகம, தியவித்த ஓய கிராமங்கள் 
உட்பட) 
 

கிழக்ேக :    சந் ன் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேஹனானிகல 
வடக்கு கிராமத்ைத உள்ளடக்கிய பகுதியின் ேமற்கு 
எல்ைல மற் ம் ப ைள மாவட்ட எல்ைல 

ெதற்ேக : ப ைள மாவட்ட எல்ைல 
ேமற்ேக : ப ைள மாவட்ட எல்ைல 
 
9-108/ 191 
 

___________________________ 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம்  அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம்  அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம் தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன். 

 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 
  

அட்டவைண 
 

இல.  16 - அம்பாைற மாவட்டம் 
இல.  05 -  தமன பிரேதச  சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்                    பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்                  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக -  10 
   எண்ணிக்ைக -  10                                            எண்ணிக்ைக -  00    
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  உக்சிாி ர     உ ப்பினர் ெதாைக:01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : நாமல்ஒய  பிரேதச சைப  எல்ைல  W/27 D - திவியாகல கிராம அ வலர் பிாி  

W/27 E - கீனவத்த கிராம அ வலர் பிாி  
W/27  I - உக்சிாி ர கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : சம்மாந் ைற மற் ம் இறக்காமம் பிரேதச சைப 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  கரேலவ, ஹிங்குரான மற் ம் தமன கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு  மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   ெமாரகஹபல்லம, பாதாெகாட மற் ம் பஹலலன்த  
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், 
நாமல்ஒய  பிரேதச சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  02     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :ஹிங்குரான      உ ப்பினர் ெதாைக:01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : கீனவத்த  மற் ம் உக்சிாி ர கிராம அ வலர் பிாி களின் 

ெதற்கு எல்ைலகள், இறக்காமம் பிரேதச சைப  எல்ைல 
W/27 A - ஹிங்குரான கிராம அ வலர் பிாி  
W/27 F - கரேலவ கிராம அ வலர் பிாி  
W/27 G - ெஹலகம் ர கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : இறக்காமம் பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக :  மடவலலன்த கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு எல்ைல, 

அலேஹன மற் ம் தமன கிராம அ வலர் பிாி களின்  
கிழக்கு  மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்   

ேமற்ேக : தமன கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு எல்ைல, 
திவியாகல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
மற் ம் கீனவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்   :  03     வட்டாரத்திற்குத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்      :  பாதெகாட    உ ப்பினர் ெதாைக:01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : பஹலலன்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள், திவியாகல கிராம அ வலர் பிாிவின்  
ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

W/ 28 - பாதெகாட கிராம அ வலர் பிாி  
W/28 B - ெகாக்நகர கிராம அ வலர் பிாி  
W/28 C - ெமாரகஹபல்லம கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : திவியாகல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 
தமன கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
எக்கல்ஓய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக : எக்கல்ஓய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
ெகத்சிறிகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ெகத்சிறிகம கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு எல்ைல, 
ஹிந்தக கம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல  
மற் ம் பஹலலன்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  04     வட்டாரத்திற்குத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்    : பஹலலந்த     உ ப்பினர் ெதாைக:01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : நாமல்ஒய  பிரேதச சைப எல்ைல W/28A - பஹலலந்த கிராம அ வலர் 

பிாி  
W/28 D - ஹிந்தக கம கிராம அ வலர் 
பிாி  
W/28 E - க ெகால்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : திவியாகல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
பாதெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு  எல்ைலகள், ெகாக்நகர கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  ெகத்சிறிகம மற் ம் ேதவாலஹிந்த கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ேதவாலஹிந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல    மற் ம் ெமானராகைல மாவட்ட எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  05                    வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :   ெகத்சிாிகம                 உ ப்பினர் ெதாைக:01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ெமானராகைல மாவட்ட எல்ைல, க ெகால்ல கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு  எல்ைலகள், 
ஹிந்தக கம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 
ெகாக்நகர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

 W/26 A - ெகத்சிாிகம கிராம அ வலர் 
பிாி  
W/26 D  - கல்கந்த கிராம அ வலர் பிாி  
W/26 E - ேதவாலஹிந்த கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக :    ெகாக்நகர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
மற் ம் எக்கல்ஓய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல 

ெதற்ேக :  வ னாகல, கி ேளகம மற் ம் பல்லன் ஓய கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ெமானராகைல மாவட்ட எல்ைல
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  06                    வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்   : வ னாகல      உ ப்பினர் ெதாைக:01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ேதவாலஹிந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 

கல்கன்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள், ெகத்சிறிகம மற் ம் எக்கல்ஓய கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்   

W/26   - வ னாகல கிராம அ வலர் பிாி  
W/26 B - பல்லன்ஓய கிராம அ வலர் 
பிாி  
W/26 C - கி ேலகம கிராம அ வலர் பிாி  
 கிழக்ேக : திம்பிாிெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 

பன்னல்கம கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு   எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ெமானராகைல மாவட்ட எல்ைல  
ேமற்ேக : ெமானராகைல மாவட்ட எல்ைல  
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  07                    வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : தமன       உ ப்பினர் ெதாைக:01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : திவியாகல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 

ஹிங்குறான கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம்  கரேலவ மற் ம்  ெஹலகம் ர 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு  எல்ைலகள் 

W/ 24 - மடான கிராம அ வலர் பிாி  
W/24 B  - எக்கல் ஓய கிராம அ வலர் பிாி  
W/ 27  - தமன கிராம அ வலர் பிாி  
W/27 C  - அலேஹன கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : மடவலலன்த கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல, 
திம்பிாிெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  திம்பிாிெகால்ல  மற் ம் வ னாகல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ெகத்சிறிகம, ெகாக்நகர மற் ம் ெமாரகஹபல்லம கிராம 
அ வலர் பிாி களின்  கிழக்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  08     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  மடவலலந்த    உ ப்பினர் ெதாைக:01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ெஹலகம் ர  கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு எல்ைல, 

இறக்காமம் மற் ம் அக்கைரப்பற்  பிரேதச சைப  
எல்ைலகள்  

W/24 A - மடவலலந்த கிராம அ வலர் பிாி  
W/ 24 C  - திம்பிாிெகால்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  
W/24 D  -  அம்பலன் ஓயா கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : அக்கைரப்பற்  மற் ம் ஆலய ேவம்  பிரேதச சைப
எல்ைலகள், 18 ஏ மக்கள் கு ேயற்றத்திட்ட கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு  எல்ைல, ெதாட்டம கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்     

ெதற்ேக : குமன மற் ம்  பன்னல்கம  கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு  எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : வ னாகல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
எக்கல்ஓய மற் ம் மடான  கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ெதற்கு மற் ம்  கிழக்கு எல்ைலகள், அலேஹன  கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  09     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்    : ெதாட்டம     உ ப்பினர் ெதாைக:01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :    அம்பலன்ஓய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல W/25  - ெதாட்டம கிராம அ வலர் பிாி  

W/25 C - ெவெஹரகல கிராம அ வலர் 
பிாி  
W/25 E - 18 A   கு ேயற்றம் கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக :    ஆலய ேவம்   மற் ம்  தி க்ேகாவில் பிரேதச சைப
எல்ைலகள்   

ெதற்ேக : தி க்ேகாவில் பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்  
பக்மிட் யாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு  
எல்ைல 

ேமற்ேக : குமன  மற் ம் திம்பிாிெகால்ல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்   

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :  10     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்     :  பன்னல்கம    உ ப்பினர் ெதாைக:01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :    வ னாகல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  எல்ைல, 

திம்பிாிெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல, ெதாட்டம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்   

W/25 A - பன்னல்கம கிராம அ வலர் 
பிாி  
W/25 B - பக்மீட் யாவ கிராம அ வலர் 
பிாி  
W/25 D -  குமன கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக :    தி க்ேகாவில்  மற் ம் ெபாத் வில் பிரேதச சைப 
எல்ைலகள்  

ெதற்ேக : ெபாத் வில் மற் ம் லாஹுகல பிரேதச சைப 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ெமானராகைல மாவட்ட எல்ைல மற் ம் வ னாகல
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 
9-108/ 192 
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உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம்  அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம்  அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம் தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன். 

 
ைமத்திாிபால சிறிேசன, 

சனாதிபதி. 
 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 
 
 

அட்டவைண 
 
இல. 16 - அம்பாைற மாவட்டம் 
இல. 06 - உஹன பிரேதச  சைப 
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்                    பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்                  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக -  17 
   எண்ணிக்ைக -  17                                    எண்ணிக்ைக -  00    
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  ெகானாெகால்ல    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : மட்டக்களப்  மாவட்ட எல்ைல W 104 B - நவகிாியாவ கிராம அ வலர் பிாி  

W 104 B /1 - ெகானாெகால்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  
W 104 B/2 - பண்டார வ கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : பியங்கல மற் ம் ரஜகலெதன்ன வடக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  ேமற்கு எல்ைலகள்,  ரஜகலெதன்ன ெதற்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் ேமற்கு 
எல்ைலகள், கலபிடகல ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல, மாயா ன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின்  
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ேவ ன்ெகடெகாட, வல்கம் ர மற் ம் ெபாக்கெபத்த 
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், 
லா கல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு 
எல்ைலகள், நாமல் ஓய பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக :   நாமல் ஓய பிரேதச சைப எல்ைல, ெமானராகைல 
மாவட்ட எல்ைல மற் ம் மகாஓயா  பிரேதச சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   02                    வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ேகலந்த                           உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : மட்டக்களப்  மாவட்ட எல்ைல W 104 - பக்கிஎல்ல கிராம அ வலர் பிாி  

W 104/1 - ேகலந்த வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
W 104/2 - ேகலந்த ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  
W 104/5 - பியங்கல கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : மட்டக்களப்  மாவட்ட எல்ைல  
ெதற்ேக :  கலபிட்டகல கிழக்கு  மற் ம் கலபிட்டகல ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், ரஜகலெதன்ன 
ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
ரஜகலெதன்ன வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு  
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : பண்டார வ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   03     வட்டாரத்திற்குத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்    :   ரஜகலெதன்ன    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : பியங்கல  மற் ம்  ேகலந்த ெதற்கு கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
W 104/3 - ரஜகலெதன்ன வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
W 104/4 - ரஜகலெதன்ன ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : பக்கிஎல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
ெதற்ேக : கலபிட் கல ேமற்கு மற் ம் ெகானாெகால்ல கிராம 

அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக : பண்டார வ  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   04     வட்டாரத்திற்குத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்    :  கலபிடகல     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ரஜகலெதன்ன ெதற்கு மற் ம் பக்கிஎல்ல கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
W 104 A/01 - ெகாத்மைல கிராம அ வலர் 
பிாி  
W 104 C -  கலபிட்டகல கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
W 104 C/1 - கலபிட்டகல ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
W 104  C /2 - ேகானகல கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : மட்டக்களப்  மாவட்ட எல்ைல 
ெதற்ேக :  குமாாிகம, ேகாமாாிய, உதாகிாிகம கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
ேசனாகம ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  
எல்ைல  

ேமற்ேக : ேசனாகம ெதற்கு, ேசனாகம வடக்கு, மாயா ன்ன  
மற் ம் ெகானாெகால்ல கிராம அ வலர் பிாி களின் 
கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   05                    வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :    மாயா ன்ன                 உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ெகானாெகால்ல, கலபிட்டகல ேமற்கு, கலபிட்டகல 

கிழக்கு  கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  
W 102/A/01 - ேசனாகம வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
W 104/ A - மாயா ன்ன கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக :    ெகாத்மேல மற் ம் ேகானகல கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ேசனாகம ெதற்கு  கிராம  அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல, ேவரன்ெகட்டெகாட  கிராம அ வலர் பிாிவின்  
கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : நவகிாியாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   06                    வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்    : ேவெரன்ெகடெகாட       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : நவகிாியாவ  மற் ம்  மாயா ன்ன கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், ேசனாகம வடக்கு  கிராம  
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்   

W 102  - ெகாெஹாம்பான கிராம அ வலர் 
பிாி  
W 102/A - ேவெரன்ெகடெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி   
W 102A/02 -  ேசனாகம ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக : ேசனாகம வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், ேகானகல  கிராம  அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு  எல்ைல, ேகாமாாிய மற் ம் உதாகிாிகம 
கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக : உதாகிாிகம கிழக்கு  மற் ம் கலஹிட் யாெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : வலகம் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம்  
வடக்கு எல்ைலகள்   

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   07     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்    :  ெபாக்ேகெபத்த     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : பண்டார வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல

மற் ம் ேவரன்ெகட்டெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின்  
ேமற்கு எல்ைல 

W 100  - ெபாக்ேகெபத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  
W 100/1 - லா கல கிராம அ வலர் பிாி  
W 102/1 - வலகம் ர கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : ேவரன்ெகட்டெகாட  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், ெகாெஹாம்பான மற் ம் 
கலஹி யாெகாட கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு  
எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :  ெவ கஹெகால்ல, மஹகண் ய  மற் ம்  கஹடகஸ்யாய 
கிராம அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : கஹடகஸ்யாய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல, நாமல் ஒய பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்  
பண்டார வ  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   08     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்       :   மஹகண் ய    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : லா கல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல,  

ெபாக்கெபத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள், வலகம் ர மற் ம் கலஹி யாெகாட 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

W 88  A/1  - ெவ கஹெகால்ல கிராம 
அ வலர் பிாி  
W 100 A  - கஹடகஸ்யாய கிராம அ வலர் 
பிாி  
W 100 A /01 - மஹகண் ய கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : ெதமடமல்ெபெலஸ்ஸ  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல, ஹி ராவ மற் ம்  அபய ர கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : அபய ர கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள், நாமல் ஓய பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : நாமல் ஓய பிரேதச சைப எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   09     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்   :  ஹிமி ராவ    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :    ெவ கஹெகால்ல, ெதமட்டமல்ெபலஸ்ஸ மற் ம் 

பாலம்கந்த ற கிராம அ வலர் பிாி களின்  ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

W 88 C - ஹிமி ராவ கிராம அ வலர் பிாி  
W 88 C/01 - அபய ர கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக :    நாமல் ஓய பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக : நாமல் ஓய பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக : கஹடகஸ்யாய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 

எல்ைல, மஹகண் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   10     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்   :   கலஹி யாெகாட    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :    ெகாெஹாம்பான கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், ேவெரன்ெகடெகாட, 
ேசனாகம ெதற்கு மற் ம் ேகானகல  கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள்

W 88 A - கலஹி யாெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி  
W 88 A/02 - ெதமடமல்ெபெலஸ்ஸ கிராம 
அ வலர் பிாி  
W 88 B - உதாகிாிகம கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக :    ேகாமாாிய கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல, 
உதாகிாிகம ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், உஹன  கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்,  
பாலம்கந்த ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல 

ெதற்ேக : ஹிமி ராவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
ெவ கஹெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : வலகம் ர  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   11                    வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்   :   உஹன                              உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :    உதாகிாிகம  கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு 

மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், ேகாமாாிய கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,  உஹன திஸ்ஸ ர 
ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு, ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், உஹன திஸ்ஸ ர  கிழக்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  மற் ம்  கிழக்கு 
எல்ைலகள், உதய ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல 

W 88  உஹன கிராம அ வலர் பிாி  
W 88 B/01 - உதாகிாிகம ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
W 88/03  - பாலம்கந்த ர கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக :    ரெகாட ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல மற் ம்  நாமல் ஓய  பிரேதச சைப எல்ைல

ெதற்ேக : அம்பாைற   நகர சைப  எல்ைல, நாமல் ஓய  பிரேதச 
சைப எல்ைல, ஹி றாவ மற் ம் 
ெதமட்டமல்பலஸ்ஸ கிராம அ வலர் பிாி களின்  
கிழக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ெதமட்டமல்பலஸ்ஸ கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், உதாகிாிகம கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   12     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்    :   திஸ்ஸ ர     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :    ேகானகல  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  எல்ைல  

மற் ம் குமாாிகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல  

W 88/01 - உஹன திஸ்ஸ ர ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
W 88/02 - உஹன திஸ்ஸ ர கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
W 88B/02  - ேகாமாாிய கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக :    குமாாிகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு  எல்ைலகள், உதய ர கிராம அ வலர் பிாிவின் 
 ெதற்கு   எல்ைல 

ெதற்ேக : பாலம்கந்த ர கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல  

ேமற்ேக : உஹன, உதயகிாிகம ேமற்கு  மற் ம் உதயகிாிகம  
கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள்    

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   13     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்    :   ரெகாட     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :    ேகானகல  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 

மட்டக்களப்  மாவட்ட எல்ைல, சுஹதகம வடக்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு  
எல்ைலகள், சந்தனத ர கிராம அ வலர் பிாிவின்   
ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், சுஹந்தகம ெதற்கு  
மற் ம்  ரஜகம ெதற்கு  கிராம அ வலர் பிாி களின்  
ெதற்கு எல்ைலகள் 

W 88 B/03 - குமாாிகம கிராம அ வலர் 
பிாி  
W 93 A/1  -  உதய ர  கிராம அ வலர் 
பிாி  
W 93 C/04 - ரெகாட வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
 
 
 

கிழக்ேக :    சியம்பலாெவவ மற் ம் தடயம்தலாவ ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக : ரெகாட  ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், அம்பாைற நகர சைப 
எல்ைல, பாலம்கந்த ற கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : உஹன மற் ம் திஸ்ஸ ர கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைல, ேகாமாாிய கிராம அ வலர்  
பிாிவின் கிழக்கு  மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்   

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   14     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்  :   ரஜகம     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :    மட்டக்களப்  மாவட்ட எல்ைல W 93 A  - சர்தனத ர கிராம அ வலர் 

பிாி  
W 93 A/02 - சுஹதகம வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
W 93 A/03 - சுஹதகம ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
W 94 A - ரஜகம வடக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  
W 94 A/01 - ரஜகம ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  
W 94 A/05 - சியம்பலாெவவ கிராம 
அ வலர் பிாி

கிழக்ேக :    ெக ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக : தடயம்தலாவ  கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல, தடயம்தலாவ ேமற்கு, ரெகாட வடக்கு  
மற் ம் உதய ர கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : குமாாிகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல  
மற் ம்  மட்டக்களப்   மாவட்ட எல்ைல  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   15     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்   :   விஜய ர    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :    மட்டக்களப்  மாவட்ட எல்ைல மற் ம் நாவிதன்ெவளி

பிரேதச சைப  எல்ைல 
W 93 B/02 - விஜய ர கிழக்கு  கிராம 
அ வலர் பிாி  
W 93 B/03 - விஜய ர ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
W 94 A/02 - ெவெஹரகம கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
W 94 A/03 - ெவெஹரகம ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
W 94 A/04 - ெக ர கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக :    நாவிதன்ெவளி மற் ம் சம்மாந் ைற பிரேதச சைப 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : சம்மாந் ைற பிரேதச சைப எல்ைல, தடயம்தலாவ 
கிழக்கு  கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு, வடக்கு  
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், தடயம்தலாவ ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : சியம்பலாெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு  
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், ரஜகம வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   16     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்   :   தடயம்தலாவ    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :    ரெகாட வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு  

மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், சியம்பலாெவவ மற் ம் 
ெக ர கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு  
எல்ைலகள் 

W 93 B - தடயம்தலாவ கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
W 93 B/01 - தடயம்தலாவ ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
W 93 C/03 - ரெகாட ெதற்கு  கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக :    விஜய ர ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், சம்மாந் ைற பிரேதச சைப 
எல்ைல 

ெதற்ேக : கு கம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
ஹு கம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு  மற் ம் 

ேமற்கு எல்ைலகள், த்தங்கல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, அம்பாைற நகர சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : அம்பாைற நகர சைப எல்ைல, பாலம் கந்த ர மற் ம்  
உதய ர கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   17     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்   :   ஹு கம    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :    ரெகாட ெதற்கு  மற் ம் தடயந்தலாவ ேமற்கு கிராம 

அ வலர்  பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
W 93 C - த்தங்கல  கிராம அ வலர் பிாி  
W 93 C/01 - ஹு கம  கிராம அ வலர் 
பிாி  
W 93 C/02 - கு கம கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக :    சம்மாந் ைற பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக : சம்மாந் ைற பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக : அம்பாைற நகர சைப எல்ைல மற் ம் ரெகாட ெதற்கு 

கிராம அ வலர்  பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
 

9-108/ 193 
______________________________ 

 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம்  அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம்  அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம் தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
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சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன். 

 
ைமத்திாிபால சிறிேசன, 

சனாதிபதி. 
 
 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 

அட்டவைண 
 

 
இல.  16 - அம்பாைற மாவட்டம் 
இல.  07 -  மகாஓயா பிரேதச  சைப 
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்                    பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்                  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக -  11 
   எண்ணிக்ைக -  11                                            எண்ணிக்ைக -  00    
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  உ வ ர ல    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : மட்டக்களப்  மாவட்ட எல்ைல 144 B -  உ வ ர ல கிராம அ வலர் 

பிாி  
144 B/01 - ேபாக யாய கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : மட்டக்களப்  மாவட்ட எல்ைல, ெடம்பி ய கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல மற் ம் ெபதிெரக்க  
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ெபதிெரக்க  கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு  மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள், ெதெபல்ெபால மற் ம்  தம்பெதனிய, 
இத்தெபால கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள் மற் ம்  பதியதலாவ  பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக :   பதியதலாவ  மற் ம் ெதஹியத்தகண் ய பிரேதச  சைப 
எல்ைலகள்  மற் ம் ெபாலன ைவ மாவட்ட எல்ைல  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   02     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  ெடம்பிட் ய    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : மட்டக்களப்  மாவட்ட எல்ைல 145 - ெடம்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாி

145 A - லாவல கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : மட்டக்களப்  மாவட்ட எல்ைல 
ெதற்ேக :  அரன்தலாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக : ெபந்திெரக்க மற் ம் ேபாக யாய கிராம அ வலர்

பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   03     வட்டாரத்திற்குத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்    :   சமகி ர     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ேபாக யாய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 136 A/02 - சமகி ர கிராம அ வலர் பிாி  

144 O - ெபதிெரக்க கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : ெடம்பி ய, லாவல மற் ம் அரன்தலாவ கிராம 
அ வலர்  பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ெபாரெபால  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள், ேகலவின்ன கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : மகாஓயா கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள், ெதெபல்ெபால மற் ம் உ வ ர 

ல கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   04     வட்டாரத்திற்குத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்    :  மகாஓயா     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : உ வ ர ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல 
144 - மகாஓயா கிராம அ வலர் பிாி
144 D - ெதபல்ெபால கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : சமகி ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
ெதற்ேக :  ேகலவின்ன  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 

ேமற்கு எல்ைலகள், குடாஹரஸ்கல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : தம்பெதனிய  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   05     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : தம்பெதனிய    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ேபாக யாய  மற் ம் உ வ ர ல கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
 137 A/01 - தம்பெதனிய கிராம அ வலர் 
பிாி  
 கிழக்ேக :    ெதெபல்ெபால, மகாஓயா மற் ம் குடாஹரஸ்கல கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 
ெதற்ேக :  லாஹுகல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக : ெககிாிேஹன மற் ம் இத்தெபால கிராம அ வலர் 

பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள்  
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   06     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்   : ெககிாிேஹன    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : பதியதலாவ பிரேதச  சைப எல்ைல  மற் ம் ேபாக யாய 

கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
144 A - ெககிாிேஹன கிராம அ வலர் 
பிாி  
144 A/01 - இத்தெபால கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : தம்பெதனிய  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
ெதற்ேக : லாஹுகல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல

மற் ம் பதியதலாவ  பிரேதச சைப எல்ைல  
ேமற்ேக : பதியதலாவ பிரேதச சைப  எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   07                    வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  குடாஹரஸ்கல     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : மகாஓயா  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 137 A/02 - குடாஹரஸ்கல  கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : ேகலவின்ன மற் ம் ெபால்ேலெபத்த கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ெபால்ேலெபத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல  மற் ம் லாஹுகல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல    

ேமற்ேக : தம்பெதனிய  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   08     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  ேகலவின்ன    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : மகாஓயா கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள், சமகி ர கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல 

136 - ேகலவின்ன கிராம அ வலர் பிாி
 

கிழக்ேக : ெபாரெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
ெதற்ேக : ெபால்ேலெபத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 

எல்ைல 
ேமற்ேக : குடாஹரஸ்கல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 

எல்ைல 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   09     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்    :  அரன்தலாைவ    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :    ெபதிெரக்க கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள், லாவல கிராம அ வலர் பிாிவின்  
ெதற்கு எல்ைல 

136 A - அரன்தலாைவ கிராம அ வலர் பிாி  
136 A/01 - ெபாறெபால கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக :    மட்டக்களப்  மாவட்ட எல்ைல
ெதற்ேக : உஹன பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ெபால்ேலெபத்த 

கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
ேமற்ேக : ேகேலவின்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 

எல்ைல, சமகி ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு  எல்ைலகள்  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   10     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்   :  ெபால்ேலெபத்த   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :    ெபாரெபால மற் ம்  அரன்தலாவ  கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
136 B - ெபால்ேலெபத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  
 கிழக்ேக :    உஹன பிரேதச சைப  எல்ைல மற் ம் ெமானராகைல 

மாவட்ட எல்ைல 
ெதற்ேக : ெமானராகைல மாவட்ட எல்ைல.
ேமற்ேக : லாஹுகல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 

குடாஹரஸ்கல மற் ம் ேகேலவின்ன கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   11     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்   :   லாஹுகல    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :    பதியதலாவ பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் 

ெககிாிேஹன, தம்பெதனிய மற் ம் குடாஹரஸ்கல  
கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

137 - லாஹுகல கிராம அ வலர் பிாி
 
 

கிழக்ேக :    ெபால்ேலெபத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல மற் ம் ெமானராகைல மாவட்ட எல்ைல 

ெதற்ேக : ெமானராகைல மாவட்ட எல்ைல மற் ம் பதியதலாவ 
பிரேதச சைப எல்ைல   

ேமற்ேக : பதியதலாவ பிரேதச சைப  எல்ைல
 

9-108/ 194 
 

_________________________________ 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம்  அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம்  அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம் தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன். 

 
ைமத்திாிபால சிறிேசன, 

சனாதிபதி. 
 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 

அட்டவைண 
இல. 16 - அம்பாைற மாவட்டம் 
இல. 08 - நாமல்ஓயா பிரேதச  சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்                    பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்                  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக -  10 
   எண்ணிக்ைக -  10                                           எண்ணிக்ைக -  00    
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  தம்ேபதலாவ    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ெமானராகைல மாவட்ட எல்ைல மற் ம் உஹன பிரேதச 

சைப  எல்ைல 
W/86 D - தம்ேபதலாவ கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : உஹன  பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் அம்பமல்தலாவ  
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  நாமல்தலாவ மற் ம் நாமல்ஓய II கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக :   ெமானராகைல மாவட்ட எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   02     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   கரங்காவ     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : உஹன  பிரேதச சைப  எல்ைல W/89 J - கரங்காவ கிராம அ வலர் பிாிவின் 

நாமல்ஓயா  பிரேதச சைபக்குாிய  பகுதி 
 

கிழக்ேக : அம்பாைற நகர சைப  எல்ைல 
ெதற்ேக :  அம்பாைற நகர சைப  எல்ைல மற் ம் சாம ர கிராம 

அ வலர் பிாிவின் நாமல்ஓயா பிரேதச சைபக்குாிய  
பகுதியின்  வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : உஹன  பிரேதச சைப  எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   03     வட்டாரத்திற்குத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்    :   கல்ம வ     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : அம்பாைற நகர சைப எல்ைல W/27 H  - கல்ம வ கிராம அ வலர் பிாி  

W/89 D - ேசனானாயக்க ர கிராம அ வலர் 
பிாிவின் நாமல்ஓயா பிரேதச சைபக்குாிய  
பகுதி 
W/89 H - மிகிந் ர கிராம அ வலர் 
பிாிவின் நாமல்ஓயா பிரேதச சைபக்குாிய  
பகுதி 

கிழக்ேக : சம்மாந் ைற பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக : தமன   மற் ம்  சம்மாந் ைற பிரேதச சைப எல்ைலகள் 

மற் ம் வங்கல  கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக : வங்கல  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
மற் ம் சாம ர  கிராம அ வலர் பிாிவின் நாமல்ஓயா  
பிரேதச சைபக்குாிய   பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைல

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   04                       வட்டாரத்திற்குத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்   :  வங்கல        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : சாம ர கிராம அ வலர் பிாிவின் நாமல்ஓயா பிரேதச 

சைபக்குாிய பகுதியின் கிழக்கு எல்ைல மற் ம்  
ேசனானாயக்க ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  
எல்ைல 

W/27 B - வங்கல கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : கல்ம வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள், சம்மாந் ைற  பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக :  இறக்காமம் மற் ம் தமன பிரேதச சைப எல்ைலகள்
ேமற்ேக : சாம ர கிராம அ வலர் பிாிவின் நாமல்ஓயா பிரேதச 

சைபக்குாிய பகுதியின் கிழக்கு எல்ைல
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   05     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :    ெகாட்டெவெஹர    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : கரங்காவ கிராம அ வலர் பிாிவின் நாமல்ஓயா பிரேதச 

சைபக்குாிய பகுதியின் ெதற்கு எல்ைல மற் ம்  
அம்பாைற  நகர சைப எல்ைல 

 W/89 B - சாம ர கிராம அ வலர் 
பிாிவின் நாமல்ஓயா  பிரேதச சைபக்குாிய  
பகுதி 
W/89 K - ெகாட்டெவெஹர கிராம 
அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக :    ேசனானாயக்க ர கிராம அ வலர் பிாிவின் நாமல்ஓயா  
பிரேதச சைபக்குாிய பகுதியின் ேமற்கு எல்ைல, 

வங்கல கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  தமன பிரேதச சைப எல்ைல 
ேமற்ேக : பரகஹெகேல ேமற்கு  மற் ம் பரகஹெகேல கிழக்கு   

கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், 
உஹன பிரேதச சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   06                    வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்   :  பரகஹெகேல     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : உஹன பிரேதச சைப எல்ைல W/86 - பரகஹெகேல ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
W/86 J - பரகஹெகேல கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : ெகாட்டெவஹர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள், சாம ர கிராம அ வலர் பிாிவின் 
நாமல்ஓயா பிரேதச சைபக்குாிய  பகுதியின் ெதற்கு 
எல்ைல, தமன  பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக : தமன பிரேதச சைப எல்ைல 
ேமற்ேக : வாவின்ன ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 

மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், வாவின்ன வடக்கு மற் ம் 
அம்பகஹெவல்ல கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 

 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   07     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  அம்பகஹெவல்ல    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : உஹன பிரேதச சைப எல்ைல W/86 B - அம்பகஹெவல்ல கிராம அ வலர் 

பிாி  
W/86 H - அம்பமல்தலாவ கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : பரகஹெகேல ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல 

ெதற்ேக :  வாவின்ன வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், வாவின்ன ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, நாமல் ஓயா I (ேமட்  
நிலம்) கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : நாமல்ஓய III (ெபால்வகா கு ேயற்றம்), நாமல்தலாவ 
மற் ம்  தம்ேபதலாவ கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   08     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்      :  நாமல்ஓயா    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : தம்ேபதலாவ  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல W/86 G - நாமல் ஓயா II கிராம அ வலர் 

பிாி  
W/86 I - நாமல்தலாவ கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : அம்பமல்தலாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல 

ெதற்ேக : நாமல்ஓய III (ெபால்வகா கு ேயற்றம்) கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல மற் ம் ெமானராகைல 
மாவட்ட எல்ைல 

ேமற்ேக : ெமானராகைல மாவட்ட எல்ைல
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   09     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்   :   ெபால்வகா கு ேயற்றம்   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :    நாமல்ஓயா II மற் ம் நாமல்தலாவ கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
W/86 A - நாமல் ஓயா 1 (ேமட் நில) கிராம 
அ வலர் பிாி  
W/86 F - நாமல் ஓயா III (ெபால்வகா 
கு ேயற்றம்) கிராம அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக :    அம்பமல்தலாவ மற் ம் வாவின்ன ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : தமன பிரேதச சைப  எல்ைல மற் ம் ெமானராகைல 
மாவட்ட எல்ைல 

ேமற்ேக : ெமானராகைல மாவட்ட எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   10     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்   :  வாவின்ன     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :    அம்பகஹெவல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல 
W/86 D  - வாவின்ன வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
W/86 E - வாவின்ன ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக :    பரகஹெகேல ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல 

ெதற்ேக : தமன  பிரேதச சைப  எல்ைல 
ேமற்ேக : நாமல்ஓய I உஸ்பிம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 

எல்ைல, அம்பமல்தலாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்  

 
9-108/ 195 
 
 

____________________________________ 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம்  அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம்  அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம் தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன். 

 
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

 
 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 
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அட்டவைண 
 
இல. 16 - அம்பாைற மாவட்டம் 
இல. 09 - பதியதலாைவ பிரேதச  சைப 
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்                    பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்                  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  - 12 
   எண்ணிக்ைக -  12                                           எண்ணிக்ைக -  00    
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  கல்ஓட     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ெதஹியத்தகண் ய மற் ம் மகாஓயா பிரேதச சைப

எல்ைலகள் 
141 A - கல்ஓட  கிராம அ வலர் பிாி  
141 B - உனாபான கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : மகாஓயா பிரேதச சைப எல்ைல, பல ெவல்ல, 
ன்கஸ் ல்ல மற் ம் ேசரங்கட கிராம அ வலர் 

பிாி களின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், 
பல்ேலகம  கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  சரணகம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள், பதியதலாவ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, ஹாகம்ெவல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு  மற் ம்  வடக்கு  எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   ப ைள மாவட்ட எல்ைல மற் ம் ெதஹியத்தகண் ய  
பிரேதச சைப  எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   02     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   பல ெவல்ல    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : கல்ஓட கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல  மற் ம் 

மகாஓயா பிரேதச சைப  எல்ைல 
137 C - பல ெவல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  
137 D - ன்கஸ் ல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : மகாஓயா  பிரேதச சைப  எல்ைல 
ெதற்ேக :  ெமாரெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

மற் ம் ேசரங்கட கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  
எல்ைல 

ேமற்ேக : ேசரங்கட கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம்  
வடக்கு எல்ைலகள், கல்ஓட கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   03     வட்டாரத்திற்குத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்   :  ேசரங்கட     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : கல்ஓட  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 

ன்கஸ் ல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

137 A  - ேசரங்கட கிராம அ வலர் பிாி  
141 - பல்ேலகம கிராம அ வலர் பிாி  
 
 கிழக்ேக : ன்கஸ் ல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல மற் ம் ெமாரெதனிய  கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : சரணகம  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக : கல்ேலாட  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   04     வட்டாரத்திற்குத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்   :  ெமாரெதனிய    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ன்கஸ் ல்ல மற் ம் பல ெவல்ல கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், மகாஓயா  பிரேதச சைப  
எல்ைல 

137 B -  ெமாரெதனிய கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : மகாஓயா  பிரேதச சைப  எல்ைல
ெதற்ேக :  மகாஓயா  பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் தலாபி ஓய 

ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
ேமற்ேக : சரணகம, பல்ேலகம மற் ம் ேசரங்கட  கிராம அ வலர் 

பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   05     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :    சரணகம     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : கல்ஓட மற் ம் பல்ேலகம கிராம அ வலர் பிாி களின்

ெதற்கு எல்ைலகள் 
140 D - தலாபிட்டஓய  கிராம அ வலர் 
பிாி  
141 D  - சரணகம கிராம அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக :    ெமாரெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
தலாபிடஓய ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு  
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :  தலாபிடஓய ெதற்கு  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல, ெஹா ேக கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல மற் ம் ெகெஹல்உல்ல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : கிரவான கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
பதியதலாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள், உனாபான கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல  

 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   06     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்   :  பதியதலாவ    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : கல்ஓட  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல  மற் ம் 

உனாபான கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
140 A - பதியதலாவ கிராம அ வலர் பிாி  
141 C - ஹாகம்ெவல கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : உனாபான கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம்
ெதற்கு எல்ைலகள், சரணகம கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல, தலாபிடஓய இட  கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு  எல்ைலகள்

ெதற்ேக : தலாபிடஓய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள், கிரவான கிராம அ வலர் பிாிவின்  
வடக்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்

ேமற்ேக : ப ைள மாவட்ட எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   07     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  கிரவான     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ஹாகம்ெவல  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 140 C  - கிரவான கிராம அ வலர் பிாி  

 கிழக்ேக : பதியதலாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள், தலாபிட்ட ஓயா இட  கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல

ெதற்ேக :  ெகெஹல்உல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக : ப ைள மாவட்ட எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   08     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்       : ெகெஹல்உல்ல    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : கிரவான மற் ம் தலாபிடஓய  இட  கிராம அ வலர்

பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள் 
140 -ெகெஹல்உல்ல கிராம அ வலர் பிாி
 

கிழக்ேக : ெஹா ேக கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : மிாிஸ்வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
மற் ம் ப ைள மாவட்ட எல்ைல

ேமற்ேக : ப ைள மாவட்ட எல்ைல 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   09     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்   :  ெஹா ேக     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :    சரணகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள் 
138 - ெஹா ேக கிராம அ வலர் பிாி  
140 B - தலாபிட்டஓயா ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக :    ெமாரெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல,  மகாஓயா பிரேதச சைப எல்ைல, மரங்கல 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,  ெதாரகும் ர  
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
ெகாலமன்தலாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ெகாலமன்தலாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல  மற் ம்  மிாிஸ்வத்த  கிராம அ வலர் பிாிவின்  
வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : ெகெஹல்உல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல, தலாபிடஓய  இட  கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு  மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   10     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்  :  ெகாலமன்தலாவ    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :    ெஹா ேக கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள் 
138 A - மிாிஸ்வத்த கிராம அ வலர் பிாி  
138 B - ெகாலமன்தலாவ கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக :    ெதாரகும் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள், ேகாமான கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : ேகாமான கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
மற் ம் ப ைள மாவட்ட எல்ைல 

ேமற்ேக : ப ைள மாவட்ட எல்ைல மற் ம் ெகெஹல்உல்ல 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   11     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்    : ேகாமான     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :    மரங்கல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  எல்ைல, 

மரங்கலவில் இ ந்  வஹவ வைரயிலான பாைத, 
வஹவவில் இ ந்  ெதாரகும் ர கிராம அ வலர் 
அ வலகம் வைரயான பாைத மற் ம் ேகாமான 
பாைதக்கு ெசல் ம் திகளில் கிழக்கு திைசக்கு பிாி ம்  
ெதாரகும் ர  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள், மரங்கல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல, மகாஓயா பிரேதச சைப எல்ைல 

139 - ெதாரகும் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ஒ  பகுதி (மரங்கல இ ந்  வஹவ 
வைரயிலான பாைத, வஹவ இ ந்   
ெதாரகும் ர கிராம அ வலர்  அ வலகம் 
வைரயான பாைத, ேகாமான தி ஆகிய 
பாைதக்கு ெசல் ம் ேமற்காக பிாி ம் பகுதி) 
 139 B - ேகாமான கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக :    மகாஓயா பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ெமானராகைல 
மாவட்ட எல்ைல 

ெதற்ேக : ெமானராகல மாவட்ட  எல்ைல 
ேமற்ேக : ெமானராகல மற் ம் ப ைள மாவட்ட எல்ைலகள், 

ெகாலமன்தலாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், ெஹா ேக கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்:   12     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்   :  மரங்கல     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :    ெஹா ேக மற் ம் தலாபிட்ட ஓய ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், மகாஓயா  
பிரேதச சைப எல்ைல 

139 - ெதாரகும் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ஒ  பகுதி (மரங்கல இ ந்  வஹவ 
வைரயிலான பாைத, வஹவ இ ந்   
ெதாரகும் ர கிராம அ வலர்  அ வலகம் 
வைரயான பாைத, ேகாமான தி ஆகிய 
பாைதக்கு ெசல் ம் திகளில் கிழக்கு 
திைசக்கு பிாி ம்  பகுதி)   
139 A - மரங்கல  கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக :    மகாஓயா பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ேகாமான 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : ேகாமான கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
ேமற்ேக : மரங்கலவில் இ ந்  வஹவ வைரயிலான பாைத, 

வஹவவில் இ ந்  ெதாரகும் ர கிராம அ வலர் 
அ வலகம் வைரயான பாைத, ேகாமான பாைதக்கு 
ெசல் ம் திகளில் ேமற்கு திைசக்கு பிாி ம் 
ெதாரகும் ர கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள் 

 

9-108/ 196 
 
 

______________________________________________ 
 
 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம்  அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம்  அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம் தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
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குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன். 

 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 

அட்டவைண 
இல.  16 - அம்பாைற மாவட்டம் 
இல.  10 - நாவிதன்ெவளி பிரேதச  சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்                    பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்                  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக -  08 
எண்ணிக்ைக  - 06                                          எண்ணிக்ைக -  01    
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  மத்திய காம் வடக்கு   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : மட்டக்களப்  மாவட்ட எல்ைல    SP/93 E - மத்திய காம் 5 கிராம அ வலர் 

பிாி  
SP/93 F - மத்திய காம் 6  கிராம அ வலர் 
பிாி  
SP/95 C - அன்னமைல 3  கிராம அ வலர் 
பிாி  
 
 

கிழக்ேக : சாளம்பக்ேகணி 3 கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல மற் ம் மத்திய காம் 4 கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  மத்திய காம் 4 கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு  
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், மத்திய காம் 3 கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, உஹன பிரேதச சைப 
எல்ைல 

ேமற்ேக :   உஹன பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் மட்டக்களப்  
மாவட்ட எல்ைல

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   02     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர் :   சாளம்பக்ேகணி வடக்கு   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : மட்டக்களப்  மாவட்ட எல்ைல  SP/94 D - சாளம்பக்ேகணி 3 கிராம 

அ வலர் பிாி  
SP/94 E - சாளம்பக்ேகணி 4 கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : அன்னமைல 2 மற் ம் நாவிதன்ெவளி 2 கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  சாளம்பக்ேகணி 5 கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், சாளம்பக்ேகணி 1 மற் ம் 
மத்திய காம் 2 கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு  
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : மத்திய காம் 3 கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், மத்திய காம் 4 கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், 
மத்திய காம் 5 மற் ம் அன்னமைல 3 கிராம அ வலர்   
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   03     வட்டாரத்திற்குத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்   :  நாவிதன்ெவளி    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : மட்டக்களப்  மாவட்ட எல்ைல மற் ம் அன்னமைல 1  

கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
SP/94 2  - நாவிதன்ெவளி 2 கிராம அ வலர் 
பிாி  
SP/95 B - அன்னமைல 2 கிராம அ வலர் 
பிாி  
 
 

கிழக்ேக : அன்னமைல 1  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
நாவிதன்ெவளி 1 கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : சவளக்கைட மற் ம் சாளம்பக்ேகணி 05 கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள், சாளம்பக்ேகணி 4 கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : சாளம்பக்ேகணி 4 மற் ம் சாளம்பக்ேகணி 3 கிராம 
அ வலர்  பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்   

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   04     வட்டாரத்திற்குத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்   :  அன்னமைல    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : மட்டக்களப்  மாவட்ட எல்ைல  SP/93 - சவளக்கைட கிராம அ வலர் 

பிாி  
SP/94 1 - நாவிதன்ெவளி 1 கிராம 
அ வலர் பிாி  
SP/95 A - அன்னமைல 1 கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : மட்டக்களப்  மாவட்ட எல்ைல மற் ம் கல் ைன 
மாநகர சைப எல்ைல 

ெதற்ேக :  ெசாறிக்கல் ைன 3 கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல மற் ம் சாளம்பக்ேகணி 2 கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : சாளம்பக்ேகணி 5 மற் ம் நாவிதன்ெவளி 2 கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், அன்னமைல  
2 கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   05     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :    சாளம்பக்ேகணி மத்திய   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : சாளம்பக்ேகணி 4, நாவிதன்ெவளி 2 மற் ம் 

நாவிதன்ெவளி 1 கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

SP/94 A - சாளம்பக்ேகணி 1 கிராம 
அ வலர் பிாி  
SP/94 B - சாளம்பக்ேகணி 2 கிராம 
அ வலர் பிாி  
SP/94 F - சாளம்பக்ேகணி 5 கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக :    சவளக்கைட  கிராம அ வலர்  பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
ெசாறிக்கல் ைன 3 கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ெசாறிக்கல் ைன 3 கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், ெசாறிக்கல் ைன 1 கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, மத்திய காம் 1 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : மத்திய காம் 1, மத்திய காம் 2 கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு  மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், 
சாளம்பக்ேகணி 4 கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   06     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்    :  மத்திய காம்    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : மத்திய காம் 5 கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள், சாளம்பக்ேகணி 3 கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு  எல்ைல, சாளம்பக்ேகணி 4 கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு  எல்ைலகள் 

SP/93 A - மத்திய காம் 1 கிராம அ வலர் 
பிாி  
SP/93 B - மத்திய காம் 2 கிராம அ வலர் 
பிாி  
SP/93 C - மத்திய காம் 3 கிராம அ வலர் 
பிாி  
SP/93 D - மத்திய காம் 4 கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : சாளம்பக்ேகணி 1 கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், ெசாறிக்கல் ைன 1 கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : ெசாறிக்கல் ைன 2 கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல  மற் ம்  சம்மாந் ைற பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : உஹன பிரேதச சைப எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   07     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  ெசாறிகல் ைன    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : மத்திய காம் 1 கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு   மற் ம் 

கிழக்கு  எல்ைலகள்,  சாளம்பக்ேகணி  1  கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  கிழக்கு  எல்ைல, சாளம்பக்ேகணி  2  கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு  எல்ைலகள், 
சவளக்கைட கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு  எல்ைல, 
கல் ைன மாநகர சைப எல்ைல 

SP/90  - ெசாறிகல் ைன 1 கிராம அ வலர் 
பிாி  
SP/90 A - ெசாறிகல் ைன 2 கிராம 
அ வலர் பிாி  
SP/90 A - ெசாறிகல் ைன 3 கிராம 
அ வலர் பிாி  
 கிழக்ேக : கல் ைன மாநகர சைப எல்ைல மற் ம் காைரதீ   பிரேதச   

சைப எல்ைல 
ெதற்ேக :  சம்மாந் ைற பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக : சம்மாந் ைற பிரேதச சைப எல்ைல
 
9-108/ 197 
 

 
உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம்  அத்தியாயம்) 

 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம்  அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம் தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01. 
2015, ஓகத்  12. 
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அட்டவைண 
 
இல. 16-அம்பாைற மாவட்டம் 
இல. 11-சம்மாந் ைற பிரேதச  சைப 
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்                    பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்                  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக -  12 
   எண்ணிக்ைக -  09       எண்ணிக்ைக -  01 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : மல்வத்த     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக: உஹன மற் ம் நாவிதன்ெவளி பிரேதச சைப எல்ைலகள் 89-மல்வத்த 1கிராம அ வலர் பிாி

89 A-  மல்வத்த 4  கிராம அ வலர் பிாி  
89 D-மல்வத்த 2கிராம அ வலர் பிாி  
89 E-மல்வத்த 3  கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக: நாவிதன்ெவளி பிரேதச சைப எல்ைல, ர ைன 04 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்குமற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள், ெசந்ெநல் கிராமம் 1, ெசந்ெநல் கிராமம் 2 
மற் ம் மல்கம்பிட்  கிராம அ வலர்பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள், வளதபிட் ய 01 கிராம அ வலர் பிாிவின்  
வடக்கு எல்ைல 

ெதற்ேக: வளதபிட் ய 01 மற் ம் வளதபிட் ய 02 கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக:  வளதபிட் ய 02 கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல மற் ம் உஹன பிரேதச சைப எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  02     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின்  ெபயா் : ர ைன     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 03 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக: நாவிதன்ெவளி பிரேதச சைப எல்ைல 79 B- உடங்க  01 கிராம அ வலர் பிாி  

79 E– ெசந்ெநல் கிராமம் 01 கிராம அ வலர் 
பிாி   
79 G- உடங்க 02 கிராம அ வலர் பிாி  
92 - ர ைன 01 கிராம அ வலர் பிாி  
92 C-சம்மாந் ைற 11 கிராம அ வலர் 
பிாி  
92 D- சம்மாந் ைற 12 கிராம அ வலர் 
பிாி  
92 E- ர ைன 02 கிராம அ வலர் பிாி  
92  F - ர ைன 04 கிராம அ வலர் பிாி  
92 I- ர ைன 03 கிராம அ வலர் பிாி  
 
 
 

கிழக்ேக: சம்மாந் ைற 8 கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
சம்மாந் ைற 10 கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், க வாட் க்கல் 01 கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு, ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு  
எல்ைலகள், க வாட் க்கல் 01 கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல, விளனய  01 கிராம அ வலர் பிாிவின்   
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக: விளனய  01 கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
மைலய  கிராமம் 03 கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல, மைலய  கிராமம் 04 கிராம அ வலர் பிாிவின்   
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், ெசந்ெநல் கிராமம் 02 
மற் ம் மல்வத்த04 கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக: மல்வத்த 04 கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல  
மற் ம் மல்வத்த 03 கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03     வட்டாரத்திற்குத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : சின்னபா     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக: நாவிதன்ெவளி பிரேதச  சைப எல்ைல 81- சம்மாந் ைற 08 கிராம அ வலர் பிாி

81 A- சம்மாந் ைற 09 கிராம அ வலர் 
பிாி  
92 A- க வாட் க்கல் 01 கிராம அ வலர் 
பிாி  
92 B- சம்மாந் ைற 10 கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக: தமிழ் பிாி  01, சம்மாந் ைற 06, சம்மாந் ைற 07கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்     

ெதற்ேக: க வாட் க்கல் 03 கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், க வாட் க்கல் 02 கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, விளனய  01 மற் ம் 
உடங்க 01 கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு  
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக: சம்மாந் ைற 12 கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  
எல்ைல, ர ைன 03 கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல, சம்மாந் ைற 11 கிராம அ வலர் பிாிவின்  
ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு  எல்ைலகள், ர ைன 02 கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, ர ைன 01 கிராம 
அ வலர்பிாி களின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  04     வட்டாரத்திற்குத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின்  ெபயர்    : மட்டக்களப்  தரைவ   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக: நாவிதன்ெவளி  பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் கல் ைன 

மாநகர  சைப எல்ைல 
77-தமிழ் பிாி  01கிராம அ வலர் பிாி
77 B- மட்டக்களப்  தரைவ 02 கிராம 
அ வலர் பிாி  
77 C-தமிழ் பிாி  02 கிராம அ வலர் 
பிாி   
77 D- தமிழ் பிாி  03 கிராம அ வலர் 
பிாி  
77 E- தமிழ் பிாி  04 கிராம அ வலர் 
பிாி  
79 D- கல்லரச்சல் 01 கிராம அ வலர் 
பிாி  
79 L - ெளாக் ேஜ கிழக்கு 03 கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக: காைரத்தீ  மற் ம் நிந்த ர் பிரேதச சைப எல்ைலகள்
ெதற்ேக: கல்லரச்சல் 03 மற் ம் கல்லரச்சல் 02 கிராம அ வலர்

பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக: கல்லரச்சல் 02 கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 

எல்ைல, ெளாக் ேஜ கிழக்கு 01கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, ெளாக் ேஜ கிழக்கு 02 கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், 
சம்மாந் ைற 03 கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல, மட்டக்களப்  தரைவ 01 கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு, கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், 
சம்மாந் ைற 01 கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், சம்மாந் ைற 02 கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, சம்மாந் ைற 05 
மற் ம் சம்மாந் ைற 06  கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு எல்ைலகள், சம்மாந் ைற 08 கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்:  05     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ைதக்காப்பள்ளி    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக: சம்மாந் ைற 05 கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், தமிழ் வட்டாரம் 01 மற் ம் 
தமிழ் வட்டாரம் 04 கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

77 A-மட்டக்களப்  தரைவ 01 கிராம 
அ வலர் பிாி  
78 -  சம்மாந் ைற 02 கிராம அ வலர் 
பிாி  
78 C-சம்மாந் ைற01கிராம அ வலர் 
பிாி  
78 D-  சம்மாந் ைற 03 கிராம அ வலர் 
பிாி  
79 -  ெலாக் ேஜ கிழக்கு 01 கிராம 
அ வலர் பிாி  
79 K-  ெலாக் ேஜ கிழக்கு 02 கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக: தமிழ் வட்டாரம் 02 கிராம அ வலர்பிாிவின் ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், தமிழ் வட்டாரம் 03 கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, மட்டக்களப்  
தரைவ 02 மற் ம் ெளாக் ேஜ கிழக்கு 03கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக: ெளாக் ேஜ கிழக்கு 3கிராம அ வலர்பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல மற் ம் கல்லரச்சல் 02  கிராம அ வலர்பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக: மைலய  கிராமம் 02, விளனய  02, விளனய  03 
மற் ம் க வாட் க்கல் 02 கிராம அ வலர்  பிாி களின் 
கிழக்கு எல்ைலகள், க வாட் க்கல் 03 கிராம அ வலர்  
பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், 
சம்மாந் ைற 04 கிராம அ வலர்பிாிவின் ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு  எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  06     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின்  ெபயர்    : சம்மாந் ைற     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக: தமிழ் வட்டாரம் 1 கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல 
78 A-சம்மாந் ைற 4கிராம அ வலர் பிாி  
78 B-சம்மாந் ைற 5 கிராம அ வலர் 
பிாி  
80 -சம்மாந் ைற 6 கிராம அ வலர் பிாி  
80 A-சம்மாந் ைற 7 கிராம அ வலர் 
பிாி  
92 G-க வாட் க்கல் 2 கிராம அ வலர் 
பிாி  
92 H - க வாட் க்கல் 3 கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக: சம்மாந் ைற 2 கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
மற் ம் ெளாக் ேஜ கிழக்கு 01 கிராம அ வலர்  பிாிவின் 
வடக்கு  எல்ைல 

ெதற்ேக: விளனய  3, விளனய  1 மற் ம் உடங்கா 01 கிராம 
அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக: க வாட் க்கல் 1 மற் ம் சம்மாந் ைற 10கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், சம்மாந் ைற 9 
கிராம அ வலர்பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு 
எல்ைலகள், சம்மாந் ைற 8 கிராம அ வலர்  பிாிவின்  
கிழக்கு எல்ைல  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  07     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர் :விளனய     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக: உடங்கா 1 கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள், க வாட் க்கல் 1 மற் ம் 
க வாட் க்கல் 2 கிராம அ வலர் பிாி களின்  ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

79 C-விளனய 1கிராம அ வலர் பிாி  
79 I–விளனய 2கிராம அ வலர் பிாி  
79 J- விளனய  3 கிராம அ வலர் பிாி  
79 P- மைலய   கிராமம் 3 கிராம அ வலர் 
பிாி  
79 Q- மைலய   கிராமம் 4 கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக: ெளாக் ேஜ கிழக்கு 1கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல, மைலய க் கிராமம் 2 கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், மைலய  கிராமம் 1 
மற் ம் ெளாக் ேஜ ேமற்கு 1 கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக: ெசந்ெநல் கிராமம் 2 கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக: ெசந்ெநல் கிராமம் 2 கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல, ெசந்ெநல் கிராமம் 1 கிராம அ வலர் பிாிவின்  
கிழக்கு எல்ைல,  உடங்க 2 கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்

 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  08     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர் :  மைலய     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக: விளனய  1 மற் ம் விளனய  2கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், ெளாக் ேஜ கிழக்கு 1, 
ெளாக் ேஜ கிழக்கு 3 மற் ம் கல்லரச்சல் 1 கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்

79 F- மைலய  கிராமம் 1 கிராம அ வலர் 
பிாி  
79 M-  கல்லரச்சல் 2 கிராம அ வலர் பிாி  
79 N- கல்லரச்சல் 3 கிராம அ வலர் பிாி  
79 O- மைலய   கிராமம் 2 கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக: நிந்த ர் பிேதச சைப எல்ைல மற் ம் மல்கம்பிட்  கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ெதற்ேக: மல்கம்பிட்  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக: ெளாக் ேஜ ேமற்கு 2 கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 

எல்ைல, ெளாக் ேஜ ேமற்கு 01 கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், மலய  கிராமம் 4 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, மைலய க் 
கிராமம் 3 கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 

 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  09     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர் :  மல்கம்பிட்     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக: ெசந்ெநல் கிராமம் 1, மைலய  கிராமம்  4மற் ம் 

கல்லரச்சல் 3 கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு  மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள், மைலய   கிராமம் 1 கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, கல்லரச்சல் 2 கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு  மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், உடங்க 2 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல

79 A-  ெலாக் ேஜ ேமற்கு 1 கிராம அ வலர் 
பிாி   
79 H -  ெசந்ெநல் கிராமம் 2 கிராம அ வலர் 
பிாி  
79 R- ெலாக் ேஜ ேமற்கு2 கிராம அ வலர் 
பிாி   
82- மல்கம்பிட்  கிராம அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக: நிந்த ர் பிரேதச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக: அட்டாைளச்ேசைன மற் ம் இறக்காமம் பிரேதச சைப 

எல்ைலகள் 
ேமற்ேக: வளத்தாபிட்  1, வளத்தாபிட்  2, மல்வத்ைத 1, மல்வத்த 4 

கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  10     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :வளத்தாபிட்     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக: உஹன பிரேதச சைப எல்ைல, மல்வத்த 02 கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம்  ெதற்கு எல்ைலகள்,  
மல்வத்த 1 கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள், ெசந்ெநல் கிராமம் 2 கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

89 B-வளதபிட்  1 கிராம அ வலர் பிாி  
89 C-வளதபிட்   2 கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக: மல்கம்பிட்  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
மற் ம்  இறக்காமம் பிரேதச சைப எல்ைல

ெதற்ேக: இறக்காமம் மற் ம் தமன பிரேதச சைபயின் எல்ைலகள்
ேமற்ேக: நாமல்ஓயா பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் அம்பாைற நகர 

சைப எல்ைல 
 

9-108/ 198 
 

  

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம்  அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம்  அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம் தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01. 
2015, ஓகத்  12. 

அட்டவைண 
இலக்கம் 16 - அம்பாைற மாவட்டம் 
இலக்கம் 12 - இறக்காமம் பிரேதச  சைப   

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்                    பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்                  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக -  08 
   எண்ணிக்ைக -  06                                    எண்ணிக்ைக -  01    
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  வறிப்பத்தாஞ்ேசைன வடக்கு  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : நாமல்ஓய மற் ம் சம்மாந் ைற பிரேதச சைப எல்ைலகள், 

இறக்காமம் 7   கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
SP/85 - வறிப்பத்தாஞ்ேசைன 1 கிராம 
அ வலர் பிாி  
SP/85/A - வறிப்பத்தாஞ்ேசைன 2 கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : இறக்காமம் 7,  இறக்காமம் 6, இறக்காமம் 8 மற் ம்  
இறக்காமம் 3 கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  இறக்காமம் 3  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
இறக்காமம் 5 கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல  
மற் ம் வறிப்பத்தாஞ்ேசைன 3 கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல

ேமற்ேக :   வறிப்பத்தாஞ்ேசைன 3 கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல  மற் ம்  தமன  பிரேதச  சைப  எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   02     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :இறக்காமம் மத்தி    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : இறக்காகமம் 6  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல SP/84 D -  இறக்காமம் 8 கிராம அ வலர் 

பிாி  
SP/84 H -  இறக்காமம்  9 கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : இறக்காகமம் 6  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
ெதற்ேக :  இறக்காகமம்  1  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 

எல்ைல, இறக்காகமம் 3 கிராம அ வலர் பிாிவின்  
கிழக்கு  மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : இறக்காமம் 3 கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
மற் ம்  வறிப்பத்தாஞ்ேசைன 1 கிராம அ வலர் பிாிவின்  
கிழக்கு  எல்ைல  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   03     வட்டாரத்திற்குத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்   :  இறக்காமம் வடக்கு    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : சம்மாந் ைற  பிரேதச சைப  எல்ைல SP/84 - இறக்காமம் 06 கிராம அ வலர் 

பிாி  
SP/84 C - இறக்காமம் 07 கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : அட்டாைளச்ேசைன  பிரேதச சைப  எல்ைல
ெதற்ேக : இறக்காமம் 1 கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 

ேமற்கு எல்ைலகள், இறக்காமம் குளத்தின் வடக்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம் ேமற்கு எல்ைலயின் ஒ பகுதி, 
இறக்காமம் 8 மற் ம் இறக்காமம் 9 கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், இறக்காமம் 8 கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல  

ேமற்ேக : வாிப்பத்தாஞ்ேசைன 1   கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், தமன மற் ம் நாமல்ஓய  
பிரேதச   சைப எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   04     வட்டாரத்திற்குத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்   :  இறக்காமம் - கிழக்கு   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : இறக்காமம் 7 கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 

இறக்காமம் குளத்தின்  ேமற்கு, வடக்கு மற் ம் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 

SP/84 B - இறக்காமம் 01 கிராம அ வலர் 
பிாி  
SP/84 E இறக்காமம் 04 கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : அட்டாைளச்ேசைன மற் ம் அக்கைரப்பற்  பிரேதச  
சைப எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  அக்கைரப்பற்  பிரேதச சைப எல்ைல, இறக்காகமம் 2   
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : இறக்காகமம் 2 மற் ம் இறக்காகமம் 5 கிராம அ வலர்
பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள், இறக்காகமம்  3 கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்  கிழக்கு எல்ைலகள், 
இறக்காமம் 8 கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 
இறக்காமம் 06 கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு   
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   05     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்      :    இறக்காமம் - ேமற்கு   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : இறக்காகமம் 8 கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல 
SP/84 A - இறக்காமம் 03 கிராம 
அ வலர் பிாி  
 கிழக்ேக :    இறக்காகமம் 8 மற் ம் இறக்காகமம் 6 கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், இறக்காகமம் 1 கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  இறக்காகமம் 4 கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், இறக்காகமம் 5 கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : வாிப்பத்தாஞ்ேசைன 03 மற் ம் வாிப்பத்தாஞ்ேசைன 02 
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், 
வாிப்பத்தாஞ்ேசைன 1 கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   06                    வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்   :  இறக்காமம்  ெதற்கு     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : வாிப்பத்தாஞ்ேசைன 3 கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  

மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், வாிப்பத்தாஞ்ேசைன 2, 
வாிப்பத்தாஞ்ேசைன 1, இறக்காகமம் 3 மற் ம் 
இறக்காகமம் 4 கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு  
எல்ைலகள், இறக்காகமம் 1 கிராம அ வலர் பிாிவின்  
ேமற்கு  மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

SP/84 F - இறக்காமம் 05 கிராம அ வலர் 
பிாி  
SP/84 G - இறக்காமம் 02 கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : இறக்காகமம் 1  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
மற் ம்  அக்கைரப்பற்   பிரேதச சைப  எல்ைல 

ெதற்ேக : அக்கைரப்பற்   மற் ம்  தமன பிரேதச  சைப எல்ைலகள்
ேமற்ேக : தமன பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் வாிப்பத்தாஞ்ேசைன

3 கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   07     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  வாிப்பத்தாஞ்ேசைன  ெதற்கு   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : தமன பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் வாிப்பத்தாஞ்ேசைன

2  கிராம அ வலர்பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
SP/85 B - வாிப்பத்தாஞ்ேசைன 3 கிராம 
அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக : வாிப்பத்தாஞ்ேசைன 01 கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், இறக்காமம் 3 கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, இறக்காமம் 5 கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :  இறக்காமம் 5 கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள், தமன பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : தமன பிரேதச சைப  எல்ைல 
 
9-108/ 199 
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உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம்  அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம்  அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம் தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01. 
2015, ஓகத்  12. 

அட்டவைண 
 
 
இலக்கம் 16 - அம்பாைற மாவட்டம் 
இலக்கம் 13 - அக்கைரப்பற்  பிரேதச  சைப 
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்                    பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்                  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக -  05 
   எண்ணிக்ைக -  05                                           எண்ணிக்ைக -  00   
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  ஆ ம் நகர்    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : இறக்காமம் பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்  

இசங்கமிச்சீைம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
AP 20 A 4 - ஆ ம் நகர் கிராம அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக : இசங்கமிச்சீைம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
மற் ம்  ஆலய ேவம்   பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக :  ஆலய ேவம்   மற் ம் தமன  பிரேதச சைப எல்ைலகள்
ேமற்ேக :   தமன  மற் ம்  இறக்காமம்  பிரேதச சைப எல்ைலகள்
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   02     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயா்     :  இசங்கமிச்சீைம    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : அட்டாைளச்ேசைன  பிரேதச சைப எல்ைல AP 20 A 3 - இசங்கமீச்சீைம கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : பள்ளிக்கு யி ப்  2, பள்ளிக்கு யி ப்  1 மற் ம் 
பட் ய ப்பிட்  கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ஆலய ேவம்  பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ஆ ம்நகர்
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : ஆ ம் நகர் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
மற் ம்  இறக்காமம் பிரேதச சைப  எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   03     வட்டாரத்திற்குத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்      :   பள்ளிக்கு யி ப்  - வடக்கு  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : அட்டாைளச்ேசைன  பிரேதச சைப  எல்ைல AP 20 A 2 - பள்ளிக்கு யி ப்  2 கிராம 

அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : பட் ய ப்பிட் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல 

ெதற்ேக : பள்ளிக்கு யி ப்  1  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக : இசங்கமிச்சீைம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   04     வட்டாரத்திற்குத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்   :  பள்ளிக்கு யி ப்  - ெதற்கு   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : பள்ளிக்கு யி ப்  2  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  

எல்ைல  
AP 20 A 1 - பள்ளிக்கு யி ப்  1 கிராம 
அ வலர் பிாி  
 கிழக்ேக : பட் ய ப்பிட்  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 

எல்ைல 
ெதற்ேக :  பட் ய ப்பிட் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 

எல்ைல மற் ம் இசங்கமிச்சீைம கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல   

ேமற்ேக : இசங்கமிச்சீைம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   05     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : பட் ய ப்பிட்     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : அட்டாைளச்ேசைன  பிரேதச சைப எல்ைல  AP 20 A - பட் ய பிட்  கிராம 

அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக :    அக்கைரப்பற் மாநகர சைப எல்ைல மற் ம்  
ஆலய ேவம்  பிரேதச சைப  எல்ைல 

ெதற்ேக :  ஆலய ேவம்  பிரேதச சைப  எல்ைல
ேமற்ேக : இசங்கமிச்சீைம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 

எல்ைல,  பள்ளிக்கு யி ப்  1 கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், பள்ளிக்கு யி ப்  2   
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 
9-108/ 200 
 

 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம்  அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம்  அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம் தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
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குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01. 
2015, ஓகத்  12. 

அட்டவைண 
இல. 16 - அம்பாைற மாவட்டம் 
இல. 14 - ெபாத் வில் பிரேதச சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்                    பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்                  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக -  12 
   எண்ணிக்ைக -  12                                           எண்ணிக்ைக -  00    
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேகாமாாி  01     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : தமன மற் ம் தி க்ேகாவில் பிரேதச சைப எல்ைலகள் P 22 - சங்கமம் கண்  கிராம அ வலர் பிாி  

P 23 - ேகாமாாி 01 கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : கடல் 
ெதற்ேக :  ேகாமாாி களப்  மற் ம் ேகாமாாி 2 கிராம அ வலர் 

பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
ேமற்ேக :   லாஹுகல மற் ம் தமன பிரேதச சைப எல்ைலகள்
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   02     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயா் : ேகாமாாி  02     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ேகாமாாி 01  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல P 24 - ேகாமாாி 02 கிராம அ வலர் பிாிவின் 

ஒ பகுதி  
P 25 - கனகர் கிராமம் கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : கடல் 
ெதற்ேக :  ஹிதாயா ரம் 01 கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 

எல்ைல, ஹிஜ்றா நகர்  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், விக்டர்வத்த 02 கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : லாஹுகல  பிரேதச சைப   எல்ைல
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   03     வட்டாரத்திற்குத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்    :   ஹிதாயா ரம்    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ேகாமாாி  02  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல P 20 - ஹிதாய ரம் 01 கிராம அ வலர் 

பிாி  
P 21 - ஹிதாய ரம் 02 கிராம அ வலர் 
பிாி  
P 26 - ஹிஜ்ரா நகர்  கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : ேகாமாாி 02 மற் ம் கனகர் கிராமம் கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு மற் ம்  ெதற்கு எல்ைலகள், கடல் 

ெதற்ேக : சின்ன கு யி ப்  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல, றசாக் ெமௗலானா மற் ம் இன்ஸ்ெபக்டர் ஏத்ரம்  
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : இன்ஸ்ெபக்டர் ஏத்ரம் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், விக்டர் ேதாட்டம் 02 கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 



       I fldgi ( ^I& fPoh - YS%,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21      1033A 
         gFjp I : njhFjp (I) -,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; FbauR tu;j;jkhdg; gj;jpupif - mjp tpNr\khdJ - 2015.08.21 
 
  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   04     வட்டாரத்திற்குத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்    :  விக்டர்வத்த    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ேகாமாாி  02  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல

மற் ம் ஹிஜ்ரா நகர் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல  

P 16 - விக்டர்வத்த 01 கிராம அ வலர் 
பிாி  
P 17 - விக்டர்வத்த 02 கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : ஹிஜ்ரா நகர்  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
இன்ஸ்ெபக்டர் ஏத்ரம் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், வட் ேவ , பாக்கியா 
வத்ைத 01, பாக்கியாவத்ைத 02  மற் ம் களப் க்கட்   
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  சர்ேவாதய ரம் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக : லாஹுகல பிரேதச சைப எல்ைல
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   05     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : வட் ேவ     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ஹிஜ்ரா நகர் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல P 9 - குண் ம  கிராம அ வலர் பிாி  

P 10 - இன்ஸ்ெபக்டர் ஏத்ரம் கிராம 
அ வலர் பிாி  
P 11 - வட் ேவ  கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக :    றசாக் ெமௗலானா நகர் கிராம அ வலர் பிாிவின்
ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  ெபாத் வில் 01, னிட் 01, ெபாத் வில் நகர கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், 
பாக்கியாவத்ைத 01 மற் ம் விக்டர்வத்ைத  01 கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : விக்டர்வத்த 01 கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், விக்டர்வத்த 02 கிராம 
அ வலர் பிாிவின்   கிழக்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   06     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :    றசாக் ெமௗலானா நகர்   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ஹிதாயா ரம் 01 கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல  
 P 27 - றசாக் ெமௗலானா நகர் கிராம 
அ வலர் பிாி  
 கிழக்ேக :    ஹிதாயா ரம் 01 கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், ஹிதாயா ரம் 02 கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  சின்ன கு யி ப் , ெபாத் வில் 02 னிட் 02,  
ெபாத் வில் 02 னிட் 03 மற் ம் ெபாத் வில் 01   

னிட் 01 கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : குண் ம  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள், இன்ஸ்ெபக்டர் ஏத்ரம் கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   07     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :    சின்ன கு யி ப்    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : றசாக் ெமௗலானா நகர் மற் ம் ஹிதாயா ரம் 2 கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்
 P 6 - சின்ன கு யி ப்  கிராம 
அ வலர் பிாி  
P7 - ெபாத் வில் 02 னிட் 02 கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக :    கடல்  
ெதற்ேக :  ெபாத் வில் 01 னிட் 03 கிராம அ வலர் பிாிவின் 

வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக : ெபாத் வில் 01 னிட் 02 மற் ம் ெபாத் வில் 02 னிட்

03 கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   08     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :    ம ரஞ்ேசைன    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : றசாக் ெமௗலானா நகர் கிராம அ வலர் பிாிவின் 

ெதற்கு எல்ைல, ெபாத் வில் 02 னிட் 02 கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், 
சின்ன கு யி ப்  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல 

 P 2 - ெபாத் வில் 01 னிட் 02 கிராம 
அ வலர் பிாி  
P 3 - ெபாத் வில் 01 னிட் 03 கிராம 
அ வலர் பிாி  
P 8 - ெபாத் வில் 02 னிட் 03 கிராம 
அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக :    கடல் 
ெதற்ேக :  ஜலால்டீன் ச க்க கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 

எல்ைல 
ேமற்ேக : களப் க்கட்  மற் ம் ெபா வில் நகரம் கிராம அ வலர் 

பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், ெபாத் வில் 01 னிட் 
01 கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு 
எல்ைலகள்        

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   09     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :   ெபாத் வில்  நகரம்   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : வட் ேவ , குண் ம  மற் ம் றசாக் ெமௗலானா நகர்  

கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்
 P1 - ெபாத் வில் 01 னிட் 01 கிராம 
அ வலர் பிாி  
P12 - ெபாத் வில் நகர கிராம அ வலர் 
பிாி  
P13 - பக்கியவத்த 01 கிராம அ வலர் 
பிாி  
P14 - பக்கியவத்த  02 கிராம அ வலர் 
பிாி

கிழக்ேக :    ெபாத் வில் 02 னிட் 03 கிராம அ வலர் பிாிவின்  
ேமற்கு எல்ைல

ெதற்ேக :  ெபாத் வில் 01 னிட் 02 மற் ம் களப் க்கட்  கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு  எல்ைலகள்

ேமற்ேக : விக்டர் ேதாட்டம் 02 மற் ம் விக்டர்ேதாட்டம் 01 கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   10     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :    களப் க்கட்     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : விக்டர் ேதாட்டம் 02 கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 

எல்ைல, பாக்கியாவத்ைத 02 மற் ம் ெபாத் வில் நகரம்  
கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், 
ெபாத் வில் 01 னிட் 02 கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், ெபாத் வில் 01 

னிட் 03 கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல

 P 4 - ஜலால்தீன் ச க்க கிராம அ வலர் 
பிாி  
P 15 - களப் க்கட்  கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக :    கடல் 
ெதற்ேக :  சின்ன உல்ைல மற் ம் சர்ேவாதய ரம் கிராம அ வலர் 

பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக : விக்டர் ேதாட்டம்  02   கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 

எல்ைல 



       I fldgi ( ^I& fPoh - YS%,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21      1035A 
         gFjp I : njhFjp (I) -,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; FbauR tu;j;jkhdg; gj;jpupif - mjp tpNr\khdJ - 2015.08.21 
 
  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   11     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்      :    சர்ேவாதய ரம்   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : விக்கடர் ேதாட்டம் 2,  களப் க்கட்  மற் ம் ஜலால்தீன் 

ச க்கம் கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

 P 5 - சர்ேவாதய ரம் கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக :    சின்ன உல்ைல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல, பசாிச்ேசைன கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  லாஹுகல பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக : லாஹுகல பிரேதச சைப எல்ைல
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   12     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்      :    சின்னஉல்ைல    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : களப் க்கட்  மற் ம் ஜலால்தீன் ச க்கம் கிராம

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், கடல் 
P 18 - சின்ன உல்ைல கிராம அ வலர் 
பிாி  
P 19 - பசாிச்ேசைன கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக :    கடல் 
ெதற்ேக :  லாஹுகல பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக : சர்ேவாதய ரம் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்  

கிழக்கு எல்ைலகள் 
 
9-108/ 201 
 
 
 

 
உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம்  அத்தியாயம்) 

 
3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  

 
(262 ஆம்  அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம் தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

 

 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01. 
2015, ஓகத்  12. 
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அட்டவைண 
இல. 6 - அம்பாைற மாவட்டம் 
இல. 5 - அட்டாைளச்ேசைன பிரேதச  சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்                    பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்                  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக -  11 
   எண்ணிக்ைக -  11                                        எண்ணிக்ைக -  00  
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  தீகவாபி     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : சம்மாந் ைற பிரேதச சைப எல்ைல AD 35 A - தீகவாபி 01 கிராம அ வலர் பிாி  

AD 35 D - தீகவாபி 02 கிராம அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக : ஒ வில் 1 கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள், பால ைன 5 மற் ம் 
அட்டாைளச்ேசைன 9 கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  அட்டாைளச்ேசைன 17 கிராம அ வலர் பிாிவின்  
வடக்கு எல்ைல

ேமற்ேக :   இறக்காமம் பிரேதச சைப எல்ைல
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   02     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : அல் - ஹம்ரா    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : சம்மாந் ைற மற் ம் நிந்த ர் பிரேதச சைப எல்ைலகள் AD 35 - ஒ வில்  01 கிராம அ வலர் பிாி  

AD 35 B - ஒ வில் 02 கிராம அ வலர் 
பிாி  
AD 35 C - ஒ வில் 03 கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : ஒ வில் 4 கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள், ஒ வில் 5 மற் ம் ஒ வில் 7 கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், பால ைன 1 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, பால ைன 6 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு, வடக்கு மற் ம் ேமற்கு  
எல்ைலகள், பால ைன 1, பால ைன 3 மற் ம் 
பால ைன 4 கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  பால ைன 5 கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
மற் ம் தீகவாபி 1 கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக : தீகவாபி 1 மற் ம் தீகவாபி 2 கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   03     வட்டாரத்திற்குத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்   :   அல் - அஸ்ஹர்    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : நிந்த ர் பிரேதச சைப எல்ைல AD 35 C 01 - ஒ வில்  05 கிராம அ வலர் 

பிாி  
AD 35 C 02 - ஒ வில்  06 கிராம அ வலர் 
பிாி  
AD 35 C 03 - ஒ வில்  07 கிராம அ வலர் 
பிாி  
AD 35 E - ஒ வில் 04 கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : கடல் 
ெதற்ேக : பால ைன 1 கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
ேமற்ேக : பால ைன 1 கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைல, 

ஒ வில் 3 கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள், ஒ வில் 2 கிராம அ வலர் பிாிவின்  
வடக்கு எல்ைல, ஒ வில் 1 கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல   
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   04     வட்டாரத்திற்குத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்   :  அல் - ஹிதாயா    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ஒ வில் 2 கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 

ஒ வில் 3 கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள்  

AD 34 - பால ைன  01 கிராம அ வலர் 
பிாி  
AD 34 B - பால ைன  03 கிராம அ வலர் 
பிாி  
AD 34 B 01 - பால ைன  06 கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : ஒ வில் 7 கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் கடல்   

ெதற்ேக :  பால ைன 2 மற் ம் பால ைன 4 கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு  எல்ைலகள்

ேமற்ேக : ஒ வில் 1 கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல  
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   05     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :     மின்ஹாஜ்    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ஒ வில் 1, பால ைன 3 மற் ம் பால ைன 1 கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்
AD 34 A - பால ைன 02 கிராம 
அ வலர் பிாி  
AD 34 A 1 - பால ைன 04 கிராம 
அ வலர் பிாி  
AD 34 A 2 - பால ைன 05 கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக :    கடல் 
ெதற்ேக :  அட்டாைளச்ேசைன 08, அட்டாைளச்ேசைன 10 மற் ம் 

அட்டாைளச்ேசைன 09 கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு எல்ைலகள், தீகவாபி 01 கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : தீகவாபி 01 கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல  
மற் ம் ஒ வில் 01  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   06     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்   :  அரபா     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : பால ைன 5 மற் ம் பால ைன 2 கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  
AD 30 C 2 - அட்டாைளச்ேசைன 08 கிராம 
அ வலர் பிாி  
AD 33 - அட்டாைளச்ேசைன 01 கிராம 
அ வலர் பிாி  
AD 33 B - அட்டாைளச்ேசைன 10 கிராம 
அ வலர் பிாி  
  

கிழக்ேக : கடல் 
ெதற்ேக : அட்டாைளச்ேசைன 6 கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 

மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், அட்டாைளச்ேசைன 2 கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல

ேமற்ேக : அட்டாைளச்ேசைன 9 கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   07     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  அல் - னீரா    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : அட்டாைளச்ேசைன 1 கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  

மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், அட்டாைளச்ேசைன 8 கிராம 
அ வலர்  பிாிவின்  ெதற்கு  எல்ைல

AD 30 C - அட்டாைளச்ேசைன 6 கிராம 
அ வலர் பிாி   
AD 31 - அட்டாைளச்ேசைன 2 கிராம 
அ வலர் பிாி  
AD 31 A - அட்டாைளச்ேசைன 11 கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : கடல் 
ெதற்ேக :  அட்டாைளச்ேசைன 7 கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு  

மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், அட்டாைளச்ேசைன 3 கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல

ேமற்ேக : அட்டாைளச்ேசைன 5 மற் ம் அட்டாைளச்ேசைன 9 
கிராம அ வலர் பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள்  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   08     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்       :   ஜும்மா பள்ளி    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : அட்டாைளச்ேசைன 11 கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், அட்டாைளச்ேசைன 6 கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

AD 30 A - அட்டாைளச்ேசைன 3 கிராம 
அ வலர் பிாி  
AD 30 A 1 - அட்டாைளச்ேசைன 12 கிராம 
அ வலர் பிாி  
AD 30 C 1 - அட்டாைளச்ேசைன 7 கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : கடல் 
ெதற்ேக : அட்டாைளச்ேசைன 16 கிராம அ வலர் பிாிவின் 

வடக்கு எல்ைல, அட்டாைளச்ேசைன 15 மற் ம்  
அட்டாைளச்ேசைன 04 கிராம அ வலர் பிாி களின்  
கிழக்கு எல்ைலகள், அட்டாைளச்ேசைன 13 கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், 
அட்டாைளச்ேசைன 14 கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : அட்டாைளச்ேசைன 5 கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  
எல்ைல  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   09     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்   :  இக்ராஹ்     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :    அட்டாைளச்ேசைன 12 கிராம அ வலர் பிாிவின் 

ெதற்கு  எல்ைல 
AD 30  - அட்டாைளச்ேசைன 4 கிராம அ வலர் 
பிாி  
AD 30 D - அட்டாைளச்ேசைன 13 கிராம 
அ வலர் பிாி  
AD 30 E - அட்டாைளச்ேசைன 14 கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக :    அட்டாைளச்ேசைன 7 கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : அட்டாைளச்ேசைன 15 கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல   

ேமற்ேக : அட்டாைளச்ேசைன 05 கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு  எல்ைல   

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   10     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்   :   ைதக்கா நகர்    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :    அட்டாைளச்ேசைன 14, அட்டாைளச்ேசைன 4  மற் ம் 

அட்டாைளச்ேசைன கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ெதற்கு எல்ைலகள் 

AD 30 B 1 - அட்டாைளச்ேசைன 15 கிராம 
அ வலர் பிாி  
AD 30 B 2 - அட்டாைளச்ேசைன 16 கிராம 
அ வலர் பிாி  கிழக்ேக :    அட்டாைளச்ேசைன 07 கிராம அ வலர் பிாிவின்  

ெதற்கு எல்ைல  மற் ம் கடல் 
ெதற்ேக : அக்கைரப்பற்  மாநகர சைப எல்ைல
ேமற்ேக : அட்டாைளச்ேசைன 5 கிராம அ வலர் பிாிவின் 

கிழக்கு எல்ைல   
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்     :   11     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்        :   றத்ேதாட்டம்    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :    தீகவாபி 1 கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு  மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள், பால ைன 5 கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  ெதற்கு எல்ைல 

AD 30 B - அட்டாைளச்ேசைன 05 கிராம 
அ வலர் பிாி  
AD 30 B 3 - அட்டாைளச்ேசைன 17 கிராம 
அ வலர் பிாி  
AD 33 A - அட்டாைளச்ேசைன 9 கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக :    அட்டாைளச்ேசைன 10, அட்டாைளச்ேசைன 01, 
அட்டாைளச்ேசைன 02, அட்டாைளச்ேசைன 11, 
அட்டாைளச்ேசைன 03, அட்டாைளச்ேசைன 12,  
அட்டாைளச்ேசைன 14, அட்டாைளச்ேசைன 15  
மற் ம் அட்டாைளச்ேசைன 16 கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  ேமற்கு எல்ைலகள்

ெதற்ேக : அக்கைரப்பற்  மாநகர சைப எல்ைல மற் ம் 
அக்கைரப்பற்   பிரேதச சைப எல்ைல

ேமற்ேக : இறக்காமம் பிரேதச சைப எல்ைல
 

9-108/ 202 
 
 

____________________________________________ 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம்  அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம்  அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம் தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01. 
2015, ஓகத்  12. 

அட்டவைண 
இல. 16 - அம்பாைற மாவட்டம் 
இல. 16 - ஆலய ேவம்  பிரேதச  சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்                    பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்                  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக -  10 
   எண்ணிக்ைக -  10                                           எண்ணிக்ைக -  00  
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  அக்கைரப்பற்  ஏ    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : அக்கைரப்பற்  பிரேதச சைப எல்ைல,  அக்கைரப்பற்  

மாநகர சைப எல்ைல மற் ம் அக்கைரப்பற்  8/1 கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல

AV/01 - வச்சிகுடா கிராம அ வலர் பிாி  
AV/06 - அக்கைரப்பற்  7/2 கிராம அ வலர் 
பிாி  
 
 

கிழக்ேக : அக்கைரப்பற்  8/1  மற் ம்  அக்கைரப்பற்  7/1  கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்

ெதற்ேக :  அக்கைரப்பற்  7/3, அக்கைரப்பற்  7/4 மற் ம் 
ஆலய ேவம்  கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு  
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   அக்கைரப்பற்  பிரேதச சைப எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   02     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயா்     :  அக்கைரப்பற்  பீ     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : அக்கைரப்பற்   மாநகர சைப எல்ைல AV/05 - அக்கைரப்பற்  7/1 கிராம அ வலர் 

AV/10 - அக்கைரப்பற்  8/1 கிராம அ வலர் 
பிாி  
பிாி  
AV/11 - அக்கைரப்பற்  8/2 கிராம அ வலர் 
பிாி   
AV/21 - அக்கைரப்பற்  7 கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : அக்கைரப்பற்  மாநகர சைப எல்ைல, அக்கைரப்பற்  
8/3 மற் ம் அக்கைரப்பற்  8 கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு  எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :  அக்கைரப்பற்  8 கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  
எல்ைல மற் ம் நாவற்கா  கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல

ேமற்ேக : அக்கைரப்பற்  7/3 கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல, அக்கைரப்பற்  7/2 கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், அக்கைரப்பற்   
மாநகர சைப எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   03     வட்டாரத்திற்குத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்   :   அக்கைரப்பற்       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : வச்சிக்குடா மற் ம் அக்கைரப்பற்  7/2 கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
AV/ 07 - அக்கைரப்பற்  7/3 கிராம அ வலர் 
பிாி  
AV/ 08 - அக்கைரப்பற்  7/4 கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : அக்கைரப்பற்  7/1 மற் ம் அக்கைரப்பற்  8/2 கிராம 
அ வலர் பிாி களின்  ேமற்கு எல்ைலகள்

ெதற்ேக : நாவற்கா  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக : ஆலய ேவம்  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   04     வட்டாரத்திற்குத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்   :  ஆலய ேவம்     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : வச்சிக்குடா  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல AP/21 A - ஆைலய ேவம்  கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : அக்கைரப்பற்  7/4 கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல, நாவற்கா  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல மற் ம் ேகாளாவில் 2 கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல

ெதற்ேக :  பனன்கா  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
ேமற்ேக : கண்ணகி கிராமம் 1 கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 

எல்ைல  மற் ம்  அக்கைரப்பற்  பிரேதச சைப எல்ைல
 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   05                    வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்      :   ேகாளாவில்  சி                  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : அக்கைரப்பற்  7/4, அக்கைரப்பற்  7/3,  

அக்கைரப்பற்  8/2  மற் ம்  அக்கைரப்பற்  7  கிராம 
அ வலர்  பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்

AP/23 - ேகாளாவில் 3 கிராம அ வலர் 
பிாி  
AV/03 - நாவற்கா  கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ஒ  பகுதி 
 

கிழக்ேக :    அக்கைரப்பற்  8 மற் ம் ேகாளாவில் 1 கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்

ெதற்ேக :  ேகாளாவில் 2 கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
நாவற்கா  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைலயின்  பா ப்ேபா  பாைத வைர ள்ள ஒ பகுதி 
மற் ம் பா ப்ேபா  பாைத 

ேமற்ேக : ஆலய ேவம் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   06     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்    :  அக்கைரப்பற்   சி    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : அக்கைரப்பற்  மாநகர சைப எல்ைல AV/12  - அக்கைரப்பற்  8/3 கிராம அ வலர் 

பிாி  
AP/22  - அக்கைரப்பற்  8 கிராம அ வலர் 
பிாி  
AV/2A  - அக்கைரப்பற்  9 கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : கடல், சின்ன கத் வாரம் கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ேகாளாவில் 1 கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
ேமற்ேக : ேகாளாவில் 3 கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 

நாவற்கா  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல  
மற் ம் அக்கைரப்பற்  7 கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   07     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்       :  ேகாளாவில்  ஏ    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : அக்கைரப்பற்  9 கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல 
AV/14 - சின்ன கத் வாரம் கிராம அ வலர் 
பிாி  
AV/16  - ேகாளாவில் 1 கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : கடல் 
ெதற்ேக :  தி க்ேகாவில் பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் பனன்கா

கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல  
ேமற்ேக : ேகாளாவில் 2  மற் ம் ேகாளாவில் 3 கிராம அ வலர் 

பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், அக்கைரப்பற்  8 கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   08     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்      :  ேகாளாவில்  பீ    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : பாளிப்ேபா  தி ேகாளாவில் 3 கிராம அ வலர் 

பிாிைவ சந்திக்கின்ற இடம் வைர  
AP/03  - நாவற்கா  கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ஒ  பகுதி 
AV/17  - ேகானாவில் 2 கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : ேகாளாவில் 3 கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள், ேகாளாவில் 1 கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  

ெதற்ேக : பனன்கா  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக : ஆலய ேவம் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 

எல்ைல   
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   09     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்   :  பனன்கா      உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :    ஆலய ேவம் , ேகாளாவில் 2 மற் ம் ேகாளாவில் 1 

கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
AP/13  - பனன்கா  கிராம அ வலர் பிாி  
AV/19 - சின்ன பனன்கா  கிராம அ வலர் பிாி  
 கிழக்ேக :    ேகாளாவில் 1 கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல  

மற் ம் தி க்ேகாவில் பிரேதச சைப எல்ைல  
ெதற்ேக : தி க்ேகாவில் பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் அ கம்ேப

கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
ேமற்ேக : கண்ணகி கிராமம் 2 மற் ம் கண்ணகி கிராமம் 1 கிராம 

அ வலர் பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   10     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்   :   கண்ணகி கிராமம்    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :    அக்கைரப்பற்   பிரேதச சைப எல்ைல AV/20  - கண்ணகி கிராமம் 1 கிராம அ வலர் 

பிாி  
AV/21  - கண்ணகி கிராமம் 2 கிராம அ வலர் 
பிாி  
AV/22  - அ கம்ேப கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :    ஆலய ேவம்  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல, பனன்கா , மற் ம் சின்ன பனன்கா  கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள், தி க்ேகாவில்  பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக : தி க்ேகாவில்  பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக : தமன மற் ம் அக்கைரப்பற்  பிரேதச சைப எல்ைலகள்
9-108/ 203 
 

_________________________________ 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம்  அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம்  அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம் தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01. 
2015, ஓகத்  12. 
 

அட்டவைண 
இலக்கம் 16 - அம்பாைற மாவட்டம் 
இலக்கம் 17 - லாஹுகல பிரேதச  சைப 
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்                    பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்                  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக -  11 
   எண்ணிக்ைக -  11                                           எண்ணிக்ைக -  00    
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  கந்தஹிந்தகம    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : தமன  பிரேதச சைப  எல்ைல  PP/12 - ஹுலன் ேக ேமற்கு கிராம அ வலர் 

பிாி  
PP/13 - கந்தஹிந்தகம கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ஹுலன் ேக கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
ெதற்ேக :  பானம ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக :   ெமானராகைல மாவட்ட எல்ைல 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   02     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
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வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ஹுலன் ேக    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்

வடக்ேக : தமன பிரேதச சைப  எல்ைல PP/11 - ஹுலன் ேக கிராம அ வலர் பிாி  
கிழக்ேக : ெபாத் வில் பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக :  பன்சல்ெகாட, ேதவாேலெகாட மற் ம் லாஹுகல கிராம 

அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், பைழய 
லாஹுகல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள், பானம ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : ஹுலன் ேக ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   03     வட்டாரத்திற்குத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்    :   பைழய லாஹுகல    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ஹுலங் ேக கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல PP/10 - பைழய லாஹுகல கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : லாஹுகல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள், ேதவாேலெகாட கிராம அ வலர்  
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, பன்சல்ெகாட கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : பானம ேமற்கு  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக : ஹுலங் ேக  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   04     வட்டாரத்திற்குத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்    :  லாஹுகல    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ஹுலன் ேக கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல PP/09 - லாஹுகல கிராம அ வலர் பிாி  

 
 

கிழக்ேக : ேதவாேலெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல 

ெதற்ேக :  பைழய லாஹுகல  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல 

ேமற்ேக : பைழய லாஹுகல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   05     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :   ேதவாேலெகாட    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ஹுலன் ேக கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல PP/08 - ேதவாேலெகாட கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக :    பன்சல்ெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
ெதற்ேக :  பைழய லாஹுகல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  

எல்ைல 
ேமற்ேக : லாஹுகல  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   06     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்   :   பன்சல்ெகாட    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ஹுலன் ேக கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல

மற் ம் ெபாத் வில் பிரேதச சைப எல்ைல
PP/07 - பன்சல்ெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி  
 
 

கிழக்ேக : ெபாத் வில்  பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக : பானம ேமற்கு  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக : பைழய லாஹுகல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 

எல்ைல மற் ம் ேதவாலெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   07     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  பானம ேமற்கு    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : கந்தஹிதகம, ஹுலன் ேக ேமற்கு, ஹுலன் ேக, 

பைழய லாஹுகல, பன்சல்ெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் ெபாத் வில் 
பிரேதச சைப  எல்ைல 

PP/03 - பானம ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  
 
 

கிழக்ேக : சாஸ்திரெவல, பானம மத்திய மற் ம் பானம வடக்கு 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்

ெதற்ேக :  பானம ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக : ெமானராகைல மாவட்ட  எல்ைல 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   08     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  சாஸ்திரெவல    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ெபாத் வில் பிரேதச சைப எல்ைல PP/06 -  சாஸ்திரெவல கிராம அ வலர் பிாி  

 
 

கிழக்ேக : கடல் 
ெதற்ேக : பானம மத்திய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக : பானம ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   09     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்    :  பானம  மத்தி    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :    சாஸ்தரெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல PP/05 - பானம மத்திய கிராம அ வலர் பிாி  

 
 

கிழக்ேக :    கடல் 
ெதற்ேக : கடல், பானம வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 

எல்ைல 
ேமற்ேக : பானம ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 

எல்ைல 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   10     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்    :   பானம வடக்கு    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :    பானம ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 

எல்ைல மற் ம் பானம மத்தி கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல

PP/04 - பானம வடக்கு கிராம அ வலர் பிாி  
 
 கிழக்ேக :    கடல் 

ெதற்ேக : கடல்  மற் ம் பானம ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல

ேமற்ேக : பானம ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல மற் ம் பானம ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்   :   11     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்       :   பானம ெதற்கு    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :    பானம ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல 
PP/02 - பானம ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக :    பானம வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல மற் ம் கடல் 

ெதற்ேக : கடல் மற் ம் அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்ட எல்ைல
ேமற்ேக : ெமானராகைல மாவட்ட  எல்ைல
 
9-108/ 204 
 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம்  அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம்  அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம் தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01. 
2015, ஓகத்  12. 
 

அட்டவைண 
இல. 16 - அம்பாைற மாவட்டம் 
இல. 18 - காைரதீ  பிரேதச  சைப 
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்                    பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்                  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக -  07 
   எண்ணிக்ைக -  07                                         எண்ணிக்ைக -  00    
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  மாளிைகக்கா   கிழக்கு   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : கல் ைன மாநகர சைப எல்ைல 44 B - மாளிைகக்கா  மத்திய கிராம அ வலர் 

பிாிவின் ஒ  பகுதி 
44 C - மாளிைகக்கா  கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : கடல் 
ெதற்ேக :  காைரதீ  3 மற் ம் காைரதீ  2 கிராம அ வலர் 

பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக :   காைரதீ  களப்
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   02     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : மாளிைகக்கா   ேமற்கு   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : கல் ைன மாநகர சைப எல்ைல 44 A - மாளிைகக்கா  ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
44 B - மாளிைகக்கா  மத்தி கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ஒ பகுதி 
 

கிழக்ேக : காைரதீ  களப்
ெதற்ேக :  காைரதீ  2 மற் ம் காைரதீ  1 கிராம அ வலர் 

பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்          
ேமற்ேக : மாவ ப்பள்ளி கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 

எல்ைல 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   03     வட்டாரத்திற்குத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்      :   காைரதீ   வடக்கு   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : மாளிைகக்கா  ேமற்கு  மற் ம் மாளிைகக்கா  மத்தி 

கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
44 - காைரத்தீ  1 கிராம அ வலர் பிாி
45 - காைரத்தீ  2 கிராம அ வலர் பிாி  
45 C - காைரத்தீ  5  கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக :  மாளிைகக்கா  கிழக்கு, காைரதீ  3 மற் ம் காைரதீ  4 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : காைரதீ  8 மற் ம் காைரதீ  7 கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், காைரதீ  6 கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்   

ேமற்ேக : மாவ ப்பள்ளி கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   04     வட்டாரத்திற்குத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்   :  காைரதீ  ேமற்கு    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : காைரதீ  1 மற் ம் காைரதீ  2 கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
42 - காைரத்தீ  7 கிராம அ வலர் பிாி
42 A - காைரத்தீ  10 கிராம அ வலர் 
பிாி  
44 D - காைரத்தீ  6 கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : காைரதீ  5 மற் ம் காைரதீ  8 கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், 
காைரதீ   9  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  காைரதீ  11 கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
ேமற்ேக : மாவ ப்பள்ளி கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு 

எல்ைல 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   05     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்      :   மாவ ப்பள்ளி    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : நாவிதன்ெவளி பிரேதச சைப  எல்ைல மற் ம் கல் ைன 

மாநகர சைப எல்ைல 
43 - மாவ ப்பள்ளி கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
43 A - மாவ ப்பள்ளி ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக :    மாளிைககக்கா  ேமற்கு, காைரதீ  1, காைரதீ  6, 
காைரதீ  7, காைரதீ  10, காைரதீ  11 மற் ம் 
காைரதீ  12 கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  நிந்த ர் பிரேதச சைப எல்ைல  
ேமற்ேக : சம்மாந் ைற பிரேதச சைப எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   06                    வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்   :   காைரத்தீ  ெதற்கு     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : காைரதீ  10 கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 42 D - காைரத்தீ  11 கிராம அ வலர் 

பிாி  
42 E - காைரத்தீ  12 கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : காைரதீ  9 கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
ெதற்ேக : நிந்த ர் பிரேதச சைப எல்ைல  
ேமற்ேக : மாவ ப்பள்ளி கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 

எல்ைல 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   07     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்      :  காைரத்தீ  கிழக்கு   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : மாளிைகக்கா  கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல மற் ம் கடல் 
42 B - காைரதீ  8 கிராம அ வலர் பிாி   
42 C - காைரதீ  9 கிராம அ வலர் பிாி  
45 A - காைரதீ  3 கிராம அ வலர் பிாி  
45 B - காைரதீ  4 கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : கடல் 
ெதற்ேக :  நிந்த ர் பிரேதச சைப எல்ைல   
ேமற்ேக : காைரதீ  12 மற் ம் காைரதீ  11 கிராம அ வலர் 

பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், காைரதீ  10 கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், 
காைரதீ  07 கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,  
காைரதீ  05 கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்  
கிழக்கு எல்ைலகள், காைரதீ  02 கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,  மாளிைகக்கா  மத்தி கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

 
9-108/ 205 
 
 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம்  அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம்  அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம் தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01. 
2015, ஓகத்  12. 
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அட்டவைண 
இல. 16 - அம்பாைற மாவட்டம் 
இல. 19 - நிந்த ர் பிரேதச  சைப 
  

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்                    பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்                  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக -  08 
   எண்ணிக்ைக -  08                                           எண்ணிக்ைக -  00    
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  மீரா நகர்     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : காைரதீ   பிரேதச சைப எல்ைல 39 C - நிந்த ர் 24 கிராம அ வலர் பிாி  

41 A - நிந்த ர் 11 கிராம அ வலர் பிாி  
41 B - நிந்த ர் 12 கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : நிந்த ர் 1 மற் ம் நிந்த ர் 2 கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், நிந்த ர் 13 கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், 
நிந்த ர் 14, நிந்த ர் 15,  நிந்த ர் 16 மற் ம் நிந்த ர் 17 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  நிந்த ர் 25 கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல  
ேமற்ேக :   சம்மாந் ைற பிரேதச சைப  எல்ைல  
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   02     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ரஹ்மானியா    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : நிந்த ர் 12   மற் ம்  நிந்த ர் 02   கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
39 A - நிந்த ர் 14 கிராம அ வலர் பிாி  
39 B - நிந்த ர் 15 கிராம அ வலர் பிாி  
40 A - நிந்த ர் 13 கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : நிந்த ர் 3 மற் ம் நிந்த ர் 4 கிராம அ வலர்   
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  நிந்த ர் 16 கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
ேமற்ேக : நிந்த ர் 24 கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல   
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   03     வட்டாரத்திற்குத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்   :   ெகாலனி     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : காைரதீ   பிரேதச சைப எல்ைல 39 - நிந்த ர் 3 கிராம அ வலர் பிாி  

40 - நிந்த ர் 2 கிராம அ வலர் பிாி  
41 - நிந்த ர் 1 கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : கடல் 
ெதற்ேக : நிந்த ர் 4 கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல  
ேமற்ேக : நிந்த ர் 15, நிந்த ர் 14, நிந்த ர் 1, நிந்த ர் 12 மற் ம்  

நிந்த ர் 11 கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள்    

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   04     வட்டாரத்திற்குத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்   :  மாந்ேதாட்டம்    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : நிந்த ர் 14 மற் ம் நிந்த ர் 3 கிராம அ வலர் 

பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள் 
37 - நிந்த ர் 5 கிராம அ வலர் பிாி
38 - நிந்த ர் 4 கிராம அ வலர் பிாி  
 கிழக்ேக : கடல் 

ெதற்ேக :  நிந்த ர் 6 கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல  
ேமற்ேக : நிந்த ர் 18, நிந்த ர் 17, நிந்த ர் 16 மற் ம் நிந்த ர் 15 

 கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்   
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   05     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :   ஸ்தபா ரம்    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : நிந்த ர் 5 கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 37 A - நிந்த ர் 7 கிராம அ வலர் பிாி  

37 B - நிந்த ர் 8 கிராம அ வலர் பிாி  
38 A - நிந்த ர் 6 கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :    கடல் 
ெதற்ேக :  நிந்த ர் 9 கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல  
ேமற்ேக : நிந்த ர் 22, நிந்த ர் 21, நிந்த ர் 20, நிந்த ர் 19 

மற் ம் நிந்த ர் 18 கிராம அ வலர் பிாி களின்  
கிழக்கு எல்ைலகள்   

. 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   06     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்    :   அரசய      உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : நிந்த ர் 18 கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 37 E - நிந்த ர் 20 கிராம அ வலர் பிாி  

37 F - நிந்த ர் 21 கிராம அ வலர் பிாி  
37 G - நிந்த ர் 22 கிராம அ வலர் பிாி  
38 D - நிந்த ர் 19 கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : நிந்த ர் 6, நிந்த ர் 7, நிந்த ர் 8 மற் ம் நிந்த ர் 9  
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்   

ெதற்ேக : நிந்த ர் 10 மற் ம் நிந்த ர் 23 கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : நிந்த ர் 25 கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல    
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   07     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  மத்திய     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : நிந்த ர் 24 கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைல மற் ம்   நிந்த ர் 15  கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  ெதற்கு எல்ைல 

37 D - நிந்த ர் 18 கிராம அ வலர் 
பிாி  
38 B - நிந்த ர் 16 கிராம அ வலர் 
பிாி  
38 C - நிந்த ர் 17 கிராம அ வலர் 
பிாி  
38 E - நிந்த ர் 25 கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : நிந்த ர் 4, நிந்த ர் 5 மற் ம் நிந்த ர் 6 கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், நிந்த ர் 19 கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், 
நிந்த ர் 20, நிந்த ர் 21 மற் ம் நிந்த ர் 22 கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  நிந்த ர் 23 கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
ேமற்ேக : சம்மாந் ைற பிரேதச சைப எல்ைல
 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   08     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  அல் ைல    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : நிந்த ர் 25 கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 

நிந்த ர் 22 கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள், நிந்த ர் 21 மற் ம் நிந்த ர் 8 கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  

36 - நிந்த ர் 10 கிராம அ வலர் பிாி  
36 A - நிந்த ர் 23 கிராம அ வலர் 
பிாி  
37 C - நிந்த ர் 9 கிராம அ வலர் பிாி  
 கிழக்ேக : கடல் 

ெதற்ேக :  அட்டாைளச்ேசைன  பிரேதச சைப  எல்ைல
ேமற்ேக : சம்மாந் ைற பிரேதச சைப  எல்ைல
9-108/ 206 
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உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம்  அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம்  அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம் தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01. 
2015, ஓகத்  12. 

அட்டவைண 
இல. 16 - அம்பாைற மாவட்டம் 
இல. 20 - தி க்ேகாவில் பிரேதச  சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்                    பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்                  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக -  10 
   எண்ணிக்ைக -  10                                       எண்ணிக்ைக -  00   
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  தம்பட்ைட     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ஆலய ேவம்   பிரேதச சைப எல்ைல TK/12 A - தம்பட்ைட 1 கிராம அ வலர் பிாி  

TK/12A/1 - தம்பட்ைட 2 கிராம அ வலர் பிாி  
TK/12 C - தம்பி வில் 1 கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : கடல் 
ெதற்ேக :  தம்பி வில் 2 வடக்கு மற் ம் தம்பி வில் 1 ெதற்கு 

கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்,  
தம்பி வில் 1 ேமற்கு  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   சாகாமம் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள், ஆலய ேவம்  பிரேதச சைப எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   02     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : தம்பி வில்  வடக்கு    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : தம்பட்ைட 1 கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல TK/12 - தம்பி வில் 1 ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
TK/12 B - தம்பி வில் 1 ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : தம்பி வில் 1 கிழக்கு மற் ம் தம்பி வில் 2 வடக்கு 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  தம்பி வில் 2 ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக : சாகாமம்  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   03     வட்டாரத்திற்குத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்    :   தம்பி வில்  கிழக்கு   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : தம்பி வில் 1 ெதற்கு  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 

எல்ைல மற் ம் தம்பி வில் 1 கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

TK/11 - தம்பி வில் 2 வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
TK/11 A - தம்பி வில் 2 கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : கடல் 
ெதற்ேக : தி க்ேகாவில் 1 கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 

எல்ைல 
ேமற்ேக : தி க்ேகாவில் 3, தம்பி வில் 2 ேமற்கு மற் ம்  

தம்பி வில் 1 ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் 
கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   04     வட்டாரத்திற்குத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்    :  தம்பி வில்  ேமற்கு   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ஆலய ேவம்  பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் தம்பட்ைட 

2 கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
TK/11 B - தம்பி வில்  2 ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
TK/11 C - சாகமம் கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : தம்பட்ைட 1 மற் ம் தம்பி வில் 1 ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், தம்பி வில் 1  
ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள், தம்பி வில் 2 வடக்கு மற் ம் தம்பி வில் 2 
கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  தி க்ேகாவில் 3 கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், தி க்ேகாவில் 4 கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, காஞ்சிரங்குடா 
மற் ம் கஞ்சிக்கு யா  கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : தமன மற் ம் ஆலய ேவம்  பிரேதச சைப எல்ைலகள்
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   05     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்       :   தி க்ேகாவில் ேமற்கு   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : சாகாமம் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

மற் ம் தம்பி வில் 2 ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல 

TK/10/2 - தி க்ேகாவில் 3 கிராம 
அ வலர் பிாி  
TK/10E/1 - தி க்ேகாவில் 4 கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக :    தம்பி வில் 2 கிழக்கு, தி க்ேகாவில் 1, தி க்ேகாவில் 2, 
விநாயக ரம் 1 மற் ம் விநாயக ரம்  2 கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  விநாயக ரம் 2 கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  
எல்ைல, விநாயக ரம் 3 கிராம அ வலர் பிாிவின்  
வடக்கு எல்ைல மற் ம் காஞ்சிரங்குடா கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : காஞ்சிரங்குடா மற் ம் சாகாமம் கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   06     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்   :   தி க்ேகாவில்  கிழக்கு   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : தம்பி வில் 2 கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  

எல்ைல   
TK/10 - தி க்ேகாவில் 1 கிராம அ வலர் 
பிாி  
TK/10/1 - தி க்ேகாவில் 2 கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : கடல் 
ெதற்ேக : விநாயக ரம் 4 மற் ம் விநாயக ரம் 1 கிராம அ வலர்  

பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  
ேமற்ேக : தி க்ேகாவில் 3 கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   07     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்      :  விநாயக ரம் வடக்கு   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : தி க்ேகாவில் 3, தி க்ேகாவில் 2 மற் ம் தி க்ேகாவில் 1 

கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  
TK/10 A - விநாயக ரம் 1 கிராம அ வலர் 
பிாி  
TK/10A/1 - விநாயக ரம் 2 கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : விநாயக ரம் 4 கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
ெதற்ேக :  விநாயக ரம் 4 மற் ம் விநாயக ரம் 3 கிராம அ வலர் 

பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக : தி க்ேகாவில் 4 கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   08     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்      :  விநாயக ரம்  கிழக்கு   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : விநாயக ரம் 2 கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள், விநாயக ரம் 1 கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, தி க்ேகாவில் 2 மற் ம் 
தி க்ேகாவில் 1 கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள்  

TK/10A/3 - விநாயக ரம் 4 கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : கடல் 
ெதற்ேக :  சங்கமம் கிராமம் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 

எல்ைல 
ேமற்ேக : விநாயக ரம் 3 கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   09     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்      :  விநாயக ரம் ேமற்கு   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : தி க்ேகாவில் 4 மற் ம் விநாயக ரம் 2 கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
TK/10A/2 - விநாயக ரம் 3 கிராம அ வலர் 
பிாி  
TK/10D -  சங்கமம் கிராமம் கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : விநாயக ரம் 4 கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் கடல்    

ெதற்ேக :  ெபாத் வில் பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக : தாண் ய , கஞ்சிக்கு யா  மற் ம் காஞ்சிரங்குடா 

கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   10     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்       :  தாண் ய     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : சாகாமம் மற் ம் தி க்ேகாவில் 4 கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
TK/10B - கஞ்சிகு யா  கிராம அ வலர் 
பிாி  
TK/10C - தாண் ய  கிராம அ வலர் 
பிாி  
TK/10D/1 - கான்சிரன்குடா கிராம அ வலர் 
பிாி  
TK/10E - தங்கேவலா த ரம் கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : விநாயக ரம் 3 மற் ம் சங்கமம் கிராமம் கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ெபாத் வில் மற் ம் தமன பிரேதச சைப எல்ைலகள்
ேமற்ேக : தமன பிரேதச சைப எல்ைல 

 

9-108/ 207 
 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம்  அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம்  அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம் தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01. 
2015, ஓகத்  12. 
 

அட்டவைண 
 

இல. 17 - தி ேகாணமைல மாவட்டம் 
இல. 01 - தி ேகாணமைல நகர சைப  
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக -  14 
   எண்ணிக்ைக -  06      எண்ணிக்ைக -  04   
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : அன் ெவளி ரம்  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : தி ேகாணமைல நகர மற் ம் பட் ன பிரேதச சைப

எல்ைல  
243 C - அன் ெவளி ரம் கிராம 
அ வலர் பிாி  
243 I - மிஹிந் ர கிராம அ வலர் 
பிாிவின் தி ேகாணமைல நகர 
சைபக்குட்பட்ட பகுதி  
243 M - ெசல்வநாயகம் ரம் கிராம 
அ வலர் பிாிவின் தி ேகாணமைல 
நகர சைபக்குட்பட்ட பகுதி 

கிழக்ேக : ஜின்னாநகர் கிராம அ வலர் பிாிவின் ஒ பகுதியின் 
ேமற்கு எல்ைல மற் ம் அபய ர கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்

ெதற்ேக : தி ேகாணமைல நகர மற் ம் பட் ன பிரேதச சைப
எல்ைல 

ேமற்ேக : தி ேகாணமைல நகர மற் ம் பட் ன பிரேதச சைப
எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : அபய ரம்  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 
 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ஜின்னாநகர் மற் ம் தி க்கட ர் கிராம அ வலர்

பிாி களின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 
244 N - அபய ரம் கிராம அ வலர் 
பிாி   
244 R - ங்கநகர் கிராம அ வலர் 
பிாிவின் தி ேகாணமைல நகர சைபக்கு 
உட்பட்ட பகுதி  

கிழக்ேக : தி க்கட ர் கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், சிவ ாி கிராம 
அ வலர் பிாிவின்   ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  உவர்மைல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள், தி ேகாணமைல நகர மற் ம் 
பட் ன பிரேதச சைப எல்ைல  

ேமற்ேக : அன் ெவளி ரம் மற் ம் ெசல்வநாயக ரம் கிராம
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ஜின்னாநகர்  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : தி ேகாணமைல நகர மற் ம் பட் ன பிரேதச சைப

எல்ைல, கா ாி கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

244 O - ஜின்னாநகர் கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : கா ாி கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு, ெதற்கு 
எல்ைலகள் மற் ம் தி க்கட ர் கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல  

ெதற்ேக : அபய ர கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
ேமற்ேக : அபய ர கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

மற் ம் ெசல்வநாயக ரம் கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : கா ாி  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : தி ேகாணமைல நகர மற் ம் பட் ன பிரேதச சைப

எல்ைல  மற் ம் கடல் 
243 G - கா ாி கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : கடல்  
ெதற்ேக : தி க்கட ர் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 

ஜின்னாநகர் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ஜின்னாநகர் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
தி ேகாணமைல நகர மற் ம் பட் ன பிரேதச சைப 
எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  ெப ந்ெத   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ஜின்னாநகர் மற் ம் கா ாி கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் கடல் 
243 F - தி க்கட ர் கிராம அ வலர் 
பிாி  
244 K - பட்டணத்ெத  கிராம அ வலர் 
பிாி  
244 L - ெப ந்ெத  கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : கடல் 
ெதற்ேக : கடல், மனயாெவளி கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 

எல்ைல, அரச  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல மற் ம் சிவ ாி கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல  

ேமற்ேக : சிவ ாி கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள், அபய ர கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :   உவர்மைல  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கடல் 244 P - உவர்மைல கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : அபய ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 
சிவ ாி கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : கடல் 
ேமற்ேக : கடல் 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : சிவ ாி  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 
 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : தி க்கட ர் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

மற் ம் பட்டணத்ெத  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல  

244 H - தில்ைலநகர் கிராம அ வலர் 
பிாி   
244 Q - சிவ ாி கிராம அ வலர் பிாி  
 கிழக்ேக : ெப ந்ெத  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 

அரச  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு 
எல்ைலகள், ேசானகவா  மற் ம் அ ணகிாிநகர் கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : அ ணகிாிநகர் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல மற் ம் கடல்  

ேமற்ேக : கடல், உவர்மைல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல, அபய ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  அரச   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெப ந்ெத  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 244 I - ேசானகவா  கிராம அ வலர் 

பிாி   
244 J - அரச  கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : மனயாெவளி கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
அ ணகிாிநகர் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : அ ணகிாிநகர் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல, தில்ைலநகர் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : சிவ ாி கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  வில் ண்   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ேசானகவா  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல  244 E - வில் ண்  கிராம அ வலர் 

பிாி   
244 G - அ ணகிாி நகர் கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : மனயாேவ  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
ெதற்ேக : கிழக்கு நாவிக்க விதானய தி மற் ம் சீனன்குடா
ேமற்ேக : கிழக்கு நாவிக்க விதானய தி, சீனன்குடா மற் ம் 

தில்ைலநகர் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  மனயாெவளி  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கடல் 244 F - மனயாெவளி கிராம அ வலர் 

பிாி  கிழக்ேக : கடல் 
ெதற்ேக : கடல் (கப்பல் இறங்கு ைற) 
ேமற்ேக : வில் ண் , அ ணகிாிநகர், ேசானகவா , அரச , 

ெப ந்ெத  மற் ம் பட்டணத்ெத  கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
9-108/ 208 
 
 
                                                             ___________________________________ 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம்  அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம்  அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம் தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
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குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01. 
2015, ஓகத்  12. 
 

அட்டவைண 
இல.  17 - தி ேகாணமைல மாவட்டம் 
இல.  02 - கிண்ணியா நகர சைப  
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக -  08 
   எண்ணிக்ைக -  08      எண்ணிக்ைக -  00   
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெபாியாத் ைன  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : தம்பலகாமம் ைன 226 - ெபாியாத் ைன கிராம 

அ வலர் பிாி  
226 A - எகுத்தர் நகர் கிராம அ வலர் 
பிாி  
22 B - ெபாியகிண்ணியா கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ம ந் ைற  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
ெதற்ேக : கிண்ணியா கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல  
ேமற்ேக : கிண்ணியா பிரேச சைப எல்ைல

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : கிண்ணியா  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : எஹுத்தர்நகர் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல, ெபாிய கிண்ணியா கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், ெபாியாத் ைன 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல மற் ம் 
தம்பலகாமம் ைன 

26 C - மா ந் ைற கிராம அ வலர் 
பிாி  
226 D - கிண்ணியா கிராம அ வலர் 
பிாி  
226 E - குட் காரச்சி கிராம அ வலர் 
பிாி  கிழக்ேக : ரஹுமானியாநகர், கட்டயா  மற் ம் மாஞ்ேசாைல 

கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 
ெதற்ேக : இ மன் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
ேமற்ேக : கிண்ணியா பிரேச சைப எல்ைல
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : சின்ன கிண்ணியா  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : தம்பலகாமம் ைன மற் ம்  ெகாட் யார் ைன 225 - ரஹுமானியா நகர் கிராம 

அ வலர் பிாி  
225 A - சின்ன கிண்ணியா கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ெகாட் யார் ைன  
ெதற்ேக : மாஞ்ேசாைலச்ேசைன மற் ம் மாஞ்ேசாைல கிராம 

அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், கட்டயா  
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : மா ந் ைற கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு   எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : மாஞ்ேசாலச்ேசைன  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : சின்ன கிண்ணியா மற் ம் ரஹுமானியாநகர் கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
225 D - மாஞ்ேசாலச்ேசைன கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ெகாட் யார் ைன 
ெதற்ேக : அண்ணல்நகர் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு

எல்ைல  
ேமற்ேக : மஹ ப்நகர் மற் ம் மாஞ்ேசாைல கிராம அ வலர் 

பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : மாஞ்ேசாைல  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ரஹுமானியாநகர் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல, சின்ன கிண்ணியா கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

225 B - கட்டயா  கிராம அ வலர் 
பிாி   
225 C - மாஞ்ேசாைல கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : மாஞ்ேசாைலச்ேசைன கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல 

ெதற்ேக : மஹ ப்நகர் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல  
ேமற்ேக : இ மன், கிண்ணியா மற் ம் மா ந் ைற கிராம 

அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  ஆலங்ேகணி  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : குட் கராச்சி மற் ம் கிண்ணியா கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  
226 F - இ மன் கிராம அ வலர் பிாி  
225 J - ஆலங்ேகணி கிராம அ வலர் 
பிாி  
225 L - ஈச்சந்தீ  கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : மாஞ்ேசாைல, மஹ ப்நகர் மற் ம் ைபஸால்நகர் 
கிராம அ வலர் பிாி களின்  ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ர் மற் ம் கிண்ணியா பிரேதச சைப எல்ைலகள்
ேமற்ேக : கிண்ணியா பிரேச சைப எல்ைல
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : அண்ணல்நகர்  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : மாஞ்ேசாைல மற் ம் மாஞ்ேசாைலச்ேசைன கிராம 

அ வலர் பிாி களின்   ெதற்கு எல்ைலகள் 
225 E - மஹ ப் கிராம அ வலர் பிாி  
225 F - அண்ணல்நகர் கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : ெகாட் யார் ைன 
ெதற்ேக : ைபஸால்நகர் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு

எல்ைல  
ேமற்ேக : இ மன் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ைபஸால் நகர்  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெகாட் யார் ைன 225 G - ைபஸால் நகர் கிராம அ வலர் 

பிாி  கிழக்ேக : ர் பிரேச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக : ஈச்சந்தீ , ஆலங்ேகணி கிராம அ வலர் பிாிவின் 

வடக்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், இ மன் கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல   

ேமற்ேக : மஹ ப்நகர் மற் ம் அண்ணல்நகர் கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள் 

 
9-108/ 209 
 
 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம்  அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம்  அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம் தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

 

 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01. 
2015, ஓகத்  12. 

அட்டவைண 
இல. 17 - தி ேகாணமைல மாவட்டம் 
இல. 03 - ெவ கல் பிரேதச சைப  
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக -  08 
   எண்ணிக்ைக -  08      எண்ணிக்ைக -  00   
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : உப் ரல்  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ர் பிரேச சைப எல்ைல 215 H - உப் ரல் கிராம அ வலர் 

பிாி  கிழக்ேக : கடல் 
ெதற்ேக : இலங்ைகத் ைற கத் வாரம் மற் ம் இலங்ைகத்

ைற கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக : ேச வில பிரேச சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : இலங்ைகத் ைற கத் வாரம்  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : உப் ரல் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 214 F - இலங்ைகத் ைற கத் வாரம் 

கிராம அ வலர் பிாி  கிழக்ேக : கடல் 
ெதற்ேக : ெவ கல் கத் வாரம் கிராம அ வலர் பிாிவின்

வடக்கு எல்ைல 
ேமற்ேக : ஈச்சலம்பற் , க க்கா ைன மற் ம் இலங்ைகத் ைற 

கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : க க்கா ைன  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ேச வில பிரேச சைப எல்ைல மற் ம் உப் ரல் கிராம

அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
214 C - இலங்ைகத் ைற கிராம 
அ வலர் பிாி   
214 G - க க்கா ைன கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : இலங்ைகத் ைற கத் வாரம் கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : ஈச்சலம்பற்  மற் ம் நகர் கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், ேச வில பிரேச சைப 
எல்ைல 

ேமற்ேக : ேச வில பிரேச சைப எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : நகர்  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ேச வில பிரேச சைப எல்ைல மற் ம் க க்கா ைன

கிராம அ வலர்  பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
214 B - நகர் கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :  ஈச்சலம்பற் மற் ம்  மரத்த ச்ேசைன கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், 
மட்டக்களப்  மாவட்ட எல்ைல 

ெதற்ேக : மட்டக்களப் மற் ம் ெபாலன ைவ மாவட்ட
எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : ேச வில பிரேச சைப எல்ைல 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ஈச்சலம்பற்   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : க க்க ைன கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 214 - ஈச்சலம்பற்  கிராம அ வலர் 

பிாி  
214 H - மரத்த ச்ேசைன கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : இலங்ைகத் ைற கத் வாரம், ெவ கல் 
கத் வாரம், ஆைனத்தீ  மற் ம் ெவ கல் கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 
ெதற்ேக : மட்டக்களப் மாவட்ட எல்ைல 
ேமற்ேக : நகர் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல மற் ம் 

ேச வில பிரேச சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெவ கல் கத் வாரம்  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : இலங்ைகத் ைற கத் வாரம் கிராம அ வலர் 

பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
214 E - ெவ கல் கத் வாரம் கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : கடல் 
ெதற்ேக : மட்டக்களப் மாவட்ட எல்ைல 
ேமற்ேக : ெவ கல் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 

ஆைனத்தீ  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு, கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், ஈச்சலம்பற்  கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  ஆைனத்தீ   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெவ கல் கத் வாரம் கிராம அ வலர் பிாிவின்

ேமற்கு எல்ைல 
214 D - ஆைனத்தீ  கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : ெவ கல் கத் வாரம் கிராம அ வலர் பிாிவின்
ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : ெவ கல் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : மரத்த ச்ேசைன மற் ம் ஈச்சலம்பற் கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெவ கல்  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ஈச்சலம்பற்  மற் ம் ஆைனத்தீ கிராம அ வலர் 

பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள் 
214 A - ெவ கல் கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : ஆைனத்தீ  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
மற் ம் ெவ கல் கத் வாரம் கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : மட்டக்களப் மாவட்ட எல்ைல 
ேமற்ேக : மட்டக்களப் மாவட்ட எல்ைல மற் ம்

மரத்த ச்ேசைன கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல 

 
9-108/210 

_________________________________ 
 

 
உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம்  அத்தியாயம்) 

 
3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  

 
(262 ஆம்  அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம் தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
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சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

 
 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01. 
2015, ஓகத்  12. 
 

அட்டவைண 
 

இல. 17 - தி ேகாணமைல மாவட்டம் 
இல. 04 -  ேச வில பிரேதச சைப  
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக -  10 
   எண்ணிக்ைக -  10      எண்ணிக்ைக -  00   
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : நீலெபால  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ர் பிரேதச சைப  எல்ைல 217 B - நீலெபால கிராம அ வலர் 

பிாி  கிழக்ேக : ர் பிரேதச சைப  எல்ைல 
ெதற்ேக : சமகி ர  கிராம அ வலர்  பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
ேமற்ேக : மகாவ  கங்ைக, கந்தளாய் மற் ம் கிண்ணியா பிரேதச 

சைப எல்ைலகள் 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : நாவக்ேகணிக்கா   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ர் பிரேதச சைப  எல்ைல 215 B - நாவக்ேகணிகா  கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ஒ பகுதி கிழக்ேக : ேச வில ேதாப் ர் பிரதான தி
ெதற்ேக : ேச வில கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
ேமற்ேக : ர் பிரேதச சைப எல்ைல 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெசல்வநகா்  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ர் பிரேதச சைப  எல்ைல  215 B - நாவக்ேகணிகா  கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ஒ பகுதி கிழக்ேக : ெவ கல் பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் உப் ரல் களப்
ெதற்ேக : சுேமதங்கர ர மற் ம் ேச வில கிராம அ வலர் 

பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக : ேச வில ேதாப் ர் பிரதான தி
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ேச வில  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : நாவக்ேகணிக்கா  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல  
215 - ேச வில கிராம அ வலர் பிாி  
215 C - மஹிந்த ர கிராம அ வலர் 
பிாி  
215 D - சுேமதங்கர ர கிராம அ வலர் 
பிாி  
215 E - காவன்திஸ்ஸ ர கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ெவ கல் பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் உப் ரல் களப்
ெதற்ேக : மகாவ கம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 

ேச வர கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள், தங்கநகர் கிராம அ வலர் பிாிவின் 
 வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : ர் பிரேதச சைப  எல்ைல 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெதஹிவத்த  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : நீலெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல

மற் ம் ர் பிரேதச சைப எல்ைல 
217 - ெதஹிவத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  
217 C - சமகி ர கிராம அ வலர் பிாி  
217 F - சிவ ரம் கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : ர் பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் தங்கநகர் கிராம
அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : ங்க ரம் மற் ம் அாியமங்ேகணி கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : கந்தளாய் பிரேதச சைப  எல்ைல (மகாவ கங்ைக)
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ங்க ரம்  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : சமகி ர மற் ம் ெதஹிவத்த கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், ர் பிரேதச சைப  
எல்ைல 

217 D - அாியமங்ேகணி கிராம 
அ வலர் பிாி  
217 E - ங்க ரம் கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : தங்கநகர் மற் ம் மகாவ கம கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ேசாம ர மற் ம் சிாிமங்கள ர கிராம அ வலர் 
பிாி களின்   வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : கந்தளாய் பிரேதச சைப  எல்ைல (மகாவ கங்ைக)
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  தங்கநகர்  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ர் பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் காவன்திஸ்ஸ ர

கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
215 G - தங்கநகர் கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : ேச வர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  எல்ைல 
ெதற்ேக : மகாவ கம மற் ம் ேசாம ர கிராம அ வலர் 

பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக : ங்க ரம்  கிராம அ வலர்  பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ேச வர  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : காவன்திஸ்ஸ ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல 
215 F - ேச வர கிராம அ வலர் 
பிாி   

கிழக்ேக : மஹிந்த ர கிராம அ வலர்  பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
ெதற்ேக : மகாவ கம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
ேமற்ேக : தங்கநகர்  கிராம அ வலர்  பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : மஹெவ கம  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : தங்கநகர், ேச வர மற் ம் மஹிந்த ர கிராம 

அ வலர் பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள் 
215 A - மஹெவ கம கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : ெவ கல் பிரேதச சைப  எல்ைல
ெதற்ேக : சிாிமங்கள ர கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
ேமற்ேக : ேசாம ர மற் ம் ங்க ரம் கிராம அ வலர் 

பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  ேசாம ர  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : அாியமங்ேகணி, ங்க ரம் மற் ம் தங்கநகர் கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
217 A - ேசாம ர கிராம அ வலர் பிாி  
217 G - சிாிமங்கள ர கிராம அ வலர் 
பிாி  கிழக்ேக : மகாவ கம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 

ெதற்கு எல்ைலகள், ெவ கல் பிரேதச சைப எல்ைல, 
ெபாலன ைவ மாவட்ட எல்ைல (மகாவ  கங்ைக) 

ெதற்ேக : ெபாலன ைவ மாவட்ட எல்ைல (மகாவ  கங்ைக( 
ேமற்ேக : ெபாலன ைவ மாவட்டஎல்ைல (மகாவ கங்ைக)

மற் ம் கந்தளாய் பிரேதச சைப  எல்ைல 
 

9-108/ 211 
 
 

_______________________________________ 
 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம்  அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம்  அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம் தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
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சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01. 
2015, ஓகத்  12. 
 

அட்டவைண 
 
இல. 17 - தி ேகாணமைல மாவட்டம் 
இல. 05 -  கந்தளாய் பிரேதச சைப  
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக -  13 
   எண்ணிக்ைக -  11      எண்ணிக்ைக -  01   
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : கந்தலாவ  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : தம்பலகாமம் பிரேதச சைப எல்ைல 227 P - கந்தலாவ அலகு 11 கிராம 

அ வலர் பிாி  
227 R - ெவண்ராசன் ரம் அலகு 16 
கிராம அ வலர் பிாி  
227 S - கந்தலாவ அலகு 12 கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : வான்எல கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல 

ெதற்ேக : ெவண்ராசன் ரம் அலகு  15 மற் ம் ெவண்ராசன் ரம்
அலகு 14  கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : அ ராத ர மாவட்ட எல்ைல 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : வான்எல  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : தம்பலகாமம் மற் ம் கிண்ணியா பிரேதச சைப

எல்ைலகள்  
227 D - வான்எல கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
227 V - வான்எல ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
227 W - பன்சல்ெகாெடல்ல கிராம 
அ வலர் பிாி    

கிழக்ேக : சூாிய ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
ெதற்ேக : ஜயந்தி ர கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
ேமற்ேக : ரஜஎல அலகு  05, ெவண்ராசன் ரம் அலகு 15, 

ெவண்ராசன் ரம் அலகு  16 மற் ம் கங்தலாவ அலகு  11 
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு  எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ஜயந்தி ர  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : வான்எல கிழக்கு மற் ம் வான்எல ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், 
பன்சல்ெகாெடல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், கிண்ணியா பிரேதச சைப 
எல்ைல 

227 F - சூாிய ர கிராம அ வலர் பிாி  
227 J - ஜயந்தி ர கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : ேச வில பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக : சீனி ர கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
ேமற்ேக : கந்தளாய் நகரம் ெதற்கு, ேபரா  கிழக்கு, ேபரா   

அலகு  02 , ரஜஎல அலகு  03 , ரஜஎல அலகு  04 மற் ம் 
ரஜஎல அலகு  05  கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ரஜஎல  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெவண்ராசன் ரம் அலகு  14 , ெவண்ராசன் ரம்  அலகு 

15, வான்எல கிழக்கு மற் ம் வான்எல ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்

227 B - ரஜஎல அலகு 03 கிராம 
அ வலர் பிாி  
227 M - ரஜஎல அலகு 04 கிராம 
அ வலர் பிாி  
227 N - ரஜஎல அலகு 05 கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ஜயந்தி ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
ெதற்ேக : ேபரா  அலகு  02  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 

எல்ைல 
ேமற்ேக : பாத்தியகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெவண்ராசன் ரம்  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெவண்ராசன் ரம் அலகு  16 கிராம அ வலர் பிாிவின் 

ெதற்கு எல்ைல
227 A - ெவண்ராசன் ரம் அலகு 14 
கிராம அ வலர் பிாி  
227 Q - ெவண்ராசன் ரம் அலகு 15 
கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : வான்எல கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல மற் ம் ரஜஎல அலகு 05 கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல   

ெதற்ேக : ரஜஎல அலகு 05 கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல மற் ம் பாத்தியகம கிராம அ வலர் பிாிவின்   
வடக்கு எல்ைல

ேமற்ேக : அ ராத ர மாவட்ட எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : பாத்தியகம வடக்கு  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெவண்ராசன் ரம் அலகு  14 மற் ம் ெவண்ராசன் ரம்

அலகு  15 கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

227 L - பாத்தியகம கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ஒ பகுதி  

கிழக்ேக : ரஜஎல அலகு  05 மற் ம் ரஜஎல அலகு 04 கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்

ெதற்ேக : ைலட் தி IIIஆம் ஒ ங்ைக, ைலட் தி, சங்கமித்தாராம 
தி, தி ேகாணமைல  - கண்  பிரதான தி, 

ெவவ்சிாிகம விஹாரய தி (சம்ேபாதி விஹாரய)
ேமற்ேக : ெவவ்சிாிகம விஹாரய தி, சம்ேபாதி விஹாரய மற் ம் 

அ ராத ர மாவட்ட எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  பாத்தியகம ெதற்கு  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெவவ்சிாிகம விஹாரய தி மற் ம் சம்ேபாதி விஹாரய, 

தி ேகாணமைல - கண்  பிரதான தி, சங்கமித்தாராம 
தி, ைலட் தி IIIஆம் ஒ ங்ைக மற் ம் பாத்தியகம 

வடக்கு வட்டாரத்திற்குட்பட்ட பாத்தியகம கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ஒ பகுதியின் ெதற்கு எல்ைல 

227 L - பாத்தியகம கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ஒ பகுதி 

கிழக்ேக : ெவவ்சிாிகம விஹாரய தி மற் ம் சம்ேபாதி விஹாரய, 
தி ேகாணமைல - கண்  பிரதான தி, சங்கமித்தாராம 

தி, ைலட் தி IIIஆம் ஒ ங்ைக மற் ம் ரஜஎல அலகு 
04, ரஜஎல அலகு  03 மற் ம் ேபரா  அலகு  02 கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : கந்தளாய் நகர கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல 

ேமற்ேக : அ ராத ர மாவட்ட எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : கந்தளாய்  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : பாத்தியகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 

ேபரா  அலகு  02 கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல, ேபரா  ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்   
ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், ேபரா  கிழக்கு 
மற் ம் ஜயந்தி ர கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள்  

227 - கந்தளாய் நகர கிராம அ வலர் 
பிாி    
227 K - கந்தளாய் நகர ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ஜயந்தி ர மற் ம் சீனி ர கிராம அ வலர் பிாி களின்
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ரஜெவவ மற் ம் பட் கச்சிய கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், அக்ேபா ர கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : அ ராத ர மாவட்ட எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ேபரா  ேமற்கு  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ரஜஎல அலகு  03  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல 
227 G - ேபரா  அலகு 02 கிராம 
அ வலர் பிாி  
227 H - ேபரா  ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி    
227 O - ேபரா  கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி    
   

கிழக்ேக : ஜயந்தி ர  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
ெதற்ேக : சீனி ர மற் ம் கந்தளாய் நகரம் ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக : கந்தளாய் நகரம் மற் ம் பாத்தியகம கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  ரஜெவவ  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கந்தளாய் நகரம் ெதற்கு, ேபரா  கிழக்கு, ஜயந்தி ர 

மற் ம் சூாிய ர கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

227 E - சீனி ர கிராம அ வலர் பிாி  
227 U - ரஜெவவ கிராம அ வலர் 
பிாி  
 கிழக்ேக : ேச வில பிரேதச சைப எல்ைல

ெதற்ேக : ெபாலன ைவ மாவட்ட எல்ைல
ேமற்ேக : பட் கச்சிய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  பட் கச்சிய  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கந்தளாய் நகரம் ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 

ெதற்கு எல்ைல 
227 T - பட் கச்சிய கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : ரஜெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
ெதற்ேக : ெபாலன ைவ  மாவட்ட எல்ைல
ேமற்ேக : ெபாலன ைவ மாவட்ட எல்ைல மற் ம் அக்ேபா ர

கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 12      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  அக்ேபா ர  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கந்தளாய் நகர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல 
227 C - அல்ேபா ர கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : கந்தளாய் நகரம் ெதற்கு மற் ம் பட் கச்சிய கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ெபாலன ைவ  மாவட்ட எல்ைல
ேமற்ேக : ெபாலன ைவ  மற் ம் அ ராத ர மாவட்ட

எல்ைலகள் 
 

9-108/212 
 
 
 

_______________________________________ 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம்  அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம்  அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம் தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
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குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 

அட்டவைண 
இல. 17 - தி ேகாணமைல மாவட்டம் 
இல. 06 -  ெமாரெவவ பிரேதச சைப  
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக -  10 
   எண்ணிக்ைக -  08      எண்ணிக்ைக -  01 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : நாமல்வத்த  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ேகாமரங்கடவல மற் ம் குச்செவளி பிரேதச சைப

எல்ைலகள் 
231 D - நாமல்வத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : குச்செவளி பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக : கித் ல்உத் வ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு

எல்ைல, ெமாரெவவ வடக்கு  கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், ஔைவநகர் கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : ேகாமரங்கடவல பிரேதச சைப எல்ைல
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெமாரெவவ வடக்கு  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : நாமல்வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 231 B - ெமாரெவவ வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  கிழக்ேக : நாமல்வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல
மற் ம் கித் ல்உத் வ கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : பன்குளம் மற் ம் ஔைவநகர் கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ஔைவநகர் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
மற் ம் நாமல்வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : பன்குளம்  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : நாமல்வத்த மற் ம் ெமாரெவவ வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
231 F - பன்குளம் கிராம அ வலர் 
பிாி  
231 G - ஔைவநகர் கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : கித் ல்உத் வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல 

ெதற்ேக :  ெமாரெவவ ெதற்கு மற் ம் ெநாச்சிக்குளம் கிராம 
அ வலர் பிாி களின்   வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : ேகாமரங்கடவல பிரேதச சைப எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெமாரெவவ  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ேகாமரங்கடவல பிரேதச சைப எல்ைல, பன்குளம் 

கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு 
எல்ைலகள், ெமாரெவவ வடக்கு மற் ம் நாமல்வத்த 
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

230 C - ெநாச்சிகுளம் கிராம அ வலர் 
பிாி   
231 A - ெமாரெவவ ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   
231 E - கித் ல்உத் வ கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : குச்செவளி மற் ம் தி ேகாணமைல பட் ன ம் 
சூழ ம் பிரேதச சைப எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : தி ேகாணமைல பட் ன ம் சூழ ம் மற் ம்
தம்பலகாமம் பிரேதச சைப எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : தம்பலகாமம் பிரேதச சைப எல்ைல, மஹதி ல்ெவவ 
1ஆம் கட்டம் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
மஹதி ல்ெவவ  2 ஆம் கட்டம் கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : மஹதி ல்ெவவ 2ஆம் கட்டம்  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ேகாமரங்கடவல பிரேதச சைப எல்ைல 230 B - மஹதி ல்ெவவ 2ஆம் கட்டம் 

கிராம அ வலர் பிாி  கிழக்ேக : ேகாமரங்கடவல பிரேதச சைப எல்ைல, பன்குளம் 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
ெநாச்சிக்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு   
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ெநாச்சிக்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், மஹதி ல்ெவவ 1ஆம் 
கட்டம்  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : மஹதி ல்ெவவ 1ஆம் கட்டம் கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : மஹதி ல்ெவவ 1ஆம் கட்டம்  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ேகாமரங்கடவல பிரேதச சைப எல்ைல 230 A - மஹதி ல்ெவவ 1ஆம் கட்டம் 

கிராம அ வலர் பிாிவின் ஒ பகுதி கிழக்ேக : ேகாமரங்கடவல பிரேதச சைப எல்ைல, 
மஹதி ல்ெவவ 2ஆம் கட்டம் மற் ம் ெநாச்சிக்குளம் 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்

ெதற்ேக : அ ராத ரம் பிரதான தி, மஹதி ல்ெவவ 
ைவத்தியசாைல தி, மஹதி ல்ெவவ பிரதான 
கால்வாய், மஹதி ல்ெவவ ெகாடவான மற் ம் 
மஹதி ல்ெவவ கழி நீர் கால்வாய்

ேமற்ேக : ெபனிெகட் யாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  ஆத்தாெபந்திெவவ  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : அ ராத ரம் மாவட்ட எல்ைல மற் ம் ேகாமரங்கடவல

பிரேதச சைப எல்ைல 
230 - ெபனிெகட் யாவ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ஒ பகுதி 
(எத்தாெபந்திெவவ) கிழக்ேக : மஹதி ல்ெவவ  1 ஆம் கட்டம் கிராம அ வலர் பிாிவின்

 ேமற்கு எல்ைல மற் ம் மகு ெபட் யாவ தி 
ெதற்ேக : மகு ெபட் யாவ தி, மஹதி ல்ெவவ ேகாமரங் 

கடவல பிரதான தி, தம்பெவவ தி மற் ம் 
அ ராத ரம் மாவட்ட எல்ைல 

ேமற்ேக : அ ராத ரம் மாவட்ட எல்ைல 
 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெராட்டெவவ  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : தம்பெவவ தி, ேகாமரங்கடவல பிரதான தி மற் ம் 

மஹதி ல்ெவவ 1ஆம் கட்டம் கிராம அ வலர் பிாிவின் 
 ேமற்கு எல்ைல 

230 - ெபனிெகட் யாவ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ஒ பகுதி 
(ெராட்டெவவ) 

கிழக்ேக : மஹதி ல்ெவவ 1ஆம் கட்டம் கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : அ ராத ரம் மாவட்ட எல்ைல 
ேமற்ேக : அ ராத ரம் மாவட்ட எல்ைல மற் ம் தம்பெவவ தி
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  மஹதி ல்ெவவ 1ஆம் கட்டம் ெதற்கு ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : மஹதி ல்ெவவ ெகாடவான கழி நீர் கால்வாய், 

மஹதி ல்ெவவ பிரதான கால்வாய், மஹதி ல்ெவவ 
ைவத்தியசாைல தி, அ ராத ரம் - தி ேகாணமைல 
பிரதான தி மற் ம் ெநாச்சிக்குளம் கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

230 A - மஹதி ல்ெவவ 1ஆம் கட்டம் 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ஒ பகுதி 

கிழக்ேக : தம்பலகாமம் பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக : தம்பலகாமம் பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்

அ ராத ரம் மாவட்ட எல்ைல 
ேமற்ேக : ெபனிெகட் யாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு

எல்ைல 
 

9-108/ 213 
_______________________________ 

 
உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம்  அத்தியாயம்) 

 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம்  அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம் தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
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சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 

அட்டவைண 
இலக்கம் 17 - தி ேகாணமைல மாவட்டம் 
இலக்கம் 07 - ேகாமரங்கடவல பிரேதச சைப  
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக -  10 
   எண்ணிக்ைக -  10      எண்ணிக்ைக -  00   
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : பம் கஸ்ெவவ  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : பதவிய மற் ம் குச்செவளி பிரேதச சைப எல்ைலகள் 232 A - பம் கஸ்ெவவ கிராம 

அ வலர் பிாி  கிழக்ேக : மயிலெவவ மற் ம் மதவாச்சி கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : கல்கடவல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
ேமற்ேக : அ ராத ர மாவட்ட எல்ைல மற் ம் பதவிய பிரேதச

சைப எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : மயிலெவவ  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : குச்செவளி பிரேதச சைப எல்ைல 233 C - மயிலெவவ கிராம அ வலர் 

பிாி  கிழக்ேக : குச்செவளி பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக : கி லகடவல மற் ம் மதவாச்சி கிராம அ வலர் 

பிாி களின் வடக்குஎல்ைலகள் 
ேமற்ேக : பம் கஸ்ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு

எல்ைல 
 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : கி லகடவல  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : மயிலெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல  233 A - கி லகடவல கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : குச்செவளி பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக : ளிகண் குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 

எல்ைல  
ேமற்ேக : மதவாச்சி கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : மதவாச்சி  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : மயிலெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 233 - மதவாச்சி கிராம அ வலர் பிாி  

 கிழக்ேக : கி லகடவல, ளிகண் குளம் மற் ம் பக்மீகம கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : கல்கடவல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
ேமற்ேக : பம் கஸ்ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு

எல்ைல  
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : கல்கடவல  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : பம் கஸ்ெவவ மற் ம் மதவாச்சி கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
232 - கல்கடவல கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : பக்மீகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
ெதற்ேக : கந்தமலாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
ேமற்ேக : அ ராத ர மாவட்ட எல்ைல 
 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : பக்மீகம  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ளிகண் குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 

மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 
233 D - பக்மீகம கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ளிகண் குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு
எல்ைல 

ெதற்ேக : கல்யான ர, ேகாமரன்கடவல மற் ம் கந்தமலாவ 
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : கல்கடவல மற் ம் மதவாச்சி கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  கண் குளம்  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கி லகடவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

மற் ம் குச்செவளி பிரேதச சைப எல்ைல 
233 B - கண் குளம் கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : குச்செவளி மற் ம் ெமாரெவவ பிரேதச சைப
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ெமாரெவவ பிரேதச சைப எல்ைல, கல்யான ர கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, ேகாமரன்கடவல 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, பக்மீகம 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : மதவாச்சி கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : கல்யான ரம்  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : பக்மீகம மற் ம் ளிகண் குளம் கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
231 C - கல்யான ரம் கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : ெமாரெவவ பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக : ெமாரெவவ பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக : கந்தமலாவ மற் ம் ேகாமரன்கடவல கிராம அ வலர் 

பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  ேஹாமரங்கடவல  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : பக்மீகம மற் ம் ளிகண் குளம் கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
231 - ேஹாமரங்கடவல கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : கல்யான ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
ெதற்ேக : கந்தமலாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
ேமற்ேக : கந்தமலாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  கந்தமலாவ  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கல்கடவல மற் ம் பக்மீகம கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், ேகாமரன்கடவல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

232 B - கந்தமலாவ கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : கல்யான ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
ெதற்ேக : ெமாரெவவ பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக : ெமாரெவவ பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் அ ராத ர

மாவட்ட எல்ைல 
 
9-108/ 214 
 
 
 

 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம்  அத்தியாயம்) 

 
3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  

 
(262 ஆம்  அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம் தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
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குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01. 
2015, ஓகத்  12. 
 

அட்டவைண 
 
 

இலக்கம் 17 - தி ேகாணமைல மாவட்டம் 
இலக்கம் 08 - பதவி ஸ்ரீ ர பிரேதச சைப  
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக -  10 
   எண்ணிக்ைக -  10      எண்ணிக்ைக -  00  
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ேசவா ஜனபதய  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ல்ைலத்தீ  மாவட்ட எல்ைல 31 K - ேசவா ஜனபதய கிராம அ வலர் 

பிாி  கிழக்ேக : ெக ர, ஸ்ரீ ர மற் ம் ஜயந்திெவவ கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : அ ராத ர மாவட்ட எல்ைல 
ேமற்ேக : வ னியா மற் ம் ல்ைலத்தீ  மாவட்ட எல்ைலகள்
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெக ர  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ல்ைலத்தீ  மாவட்ட எல்ைல 31 N - ெக ர கிராம அ வலர் 

பிாி  கிழக்ேக : காவன்திஸ்ஸ ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல  

ெதற்ேக : ஸ்ரீ ர கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
ேமற்ேக : ேசவா ஜனபதய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு

எல்ைல 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : காவன்திஸ்ஸ ர  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ல்ைலத்தீ  மாவட்ட எல்ைல 31 H - காவன்திஸ்ஸ ர கிராம 

அ வலர் பிாி  கிழக்ேக : லஸ்ஸனகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  
ெதற்ேக : ஸ்ரீதிஸ்ஸ ர மற் ம் ஸ்ரீ ர கிராம அ வலர் 

பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்
ேமற்ேக : ெக ர கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : லஸ்ஸனகம  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

ல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ல்ைலத்தீ  மாவட்ட எல்ைல 31 P - லஸ்ஸனகம கிராம அ வலர் 

பிாி  கிழக்ேக : சிங்ஹ ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
ெதற்ேக : சமன் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
ேமற்ேக : ஸ்ரீதிஸ்ஸ ர மற் ம் காவன்திஸ்ஸ ர கிராம அ வலர் 

பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள் 
 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : சிங்ஹ ர  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ல்ைலத்தீ  மாவட்ட எல்ைல மற் ம் குச்செவளி

பிரேதச சைப எல்ைல 
31 J - சிங்ஹ ர கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : குச்செவளி பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக : பைழய மதவாச்சி கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு

எல்ைல 
ேமற்ேக : சமன் ர மற் ம் லஸ்ஸனகம கிராம அ வலர் 

பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : சமன் ர  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : லஸ்ஸனகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 31 M - சமன் ர கிராம அ வலர் பிாி  
கிழக்ேக : சிங்ஹ ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
ெதற்ேக : பைழய மதவாச்சி கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு

எல்ைல மற் ம் ஸ்ரீதிஸ்ஸ ர  கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல

ேமற்ேக : ஸ்ரீதிஸ்ஸ ர கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல, லஸ்ஸனகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  ஸ்ரீதிஸ்ஸ ர  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : காவன்திஸ்ஸ ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல  
31 L - ஸ்ரீதிஸ்ஸ ர கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : லஸ்ஸனகம மற் ம் சமன் ர கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : பைழய மதவாச்சி மற் ம் ஜயந்திெவவ கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ஸ்ரீ ர  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  ஸ்ரீ ர  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெக ர மற் ம் காவன்திஸ்ஸ ர கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
31 D - ஸ்ரீ ர கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ஸ்ரீதிஸ்ஸ ர  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
ெதற்ேக : ஜயந்திெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
ேமற்ேக : ேசவா ஜனபதய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு

எல்ைல  
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  ஜயந்திெவவ  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ஸ்ரீ ர மற் ம் ஸ்ரீதிஸ்ஸ ர கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
31 I - ஜயந்திெவவ கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : பைழய மதவாச்சி கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல 

ெதற்ேக : அ ராத ர  மாவட்ட எல்ைல 
ேமற்ேக : அ ராத ர மாவட்ட எல்ைல மற் ம் ேசவா ஜனபதய

கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  பைழய மதவாச்சி  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ஸ்ரீதிஸ்ஸ ர, சமன் ர மற் ம் சிங்ஹ ர கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
31 F - பைழய மதவாச்சி கிராம 

அ வலர் பிாி   
கிழக்ேக : குச்செவளி பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக : ேகாமரன்கடவல பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்

அ ராத ர மாவட்ட  எல்ைல 
ேமற்ேக : அ ராத ர மாவட்ட எல்ைல மற் ம் ஜயந்திெவவ

கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 
9-108/ 215 
 
 
 
 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம்  அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம்  அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம் தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
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குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01. 
2015, ஓகத்  12. 
 

அட்டவைண 
 
 

இலக்கம் 17 - தி ேகாணமைல மாவட்டம் 
இலக்கம் 09 - தி ேகாணமைல பட் ன ம் சூழ ம் பிரேதச சைப  
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக -  12 
   எண்ணிக்ைக -  06      எண்ணிக்ைக -  03  
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : சாம்பல்தீ   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : குச்செவளி பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் கடல் 242 - சாம்பல்தீ  கிராம அ வலர் 

பிாி  
242 A - சல்  கிராம அ வலர் பிாி  
242 B - இ ப்ைபக்குளம் கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : கடல் 
ெதற்ேக : கடல், உப் ெவளி மற் ம் பீ அ  கிராம அ வலர் 

பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக : கிண்ணியா கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 

வடக்கு எல்ைலகள்  
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ளியங்குளம்  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 
 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : இ ப்ைபக்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு

எல்ைல, சாம்பல்தீ  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல மற் ம் சல்  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல 

243 - உப் ெவளி கிராம அ வலர் 
பிாி   
243 L - ளியங்குளம் கிராம அ வலர் 
பிாி  
243 M - ெசல்வநாயகம் ரம் கிராம 
அ வலர் பிாிவின் தி ேகாணமைல 
பட் ன ம் சூழ ம் பிரேதச சைபக்கு 
உட்பட்ட பகுதிகள் 

கிழக்ேக : கடல் மற் ம் தி ேகாணமைல நகர சைப எல்ைல
ெதற்ேக : தி ேகாணமைல நகர சைப எல்ைல
ேமற்ேக : வேராதயநகர் மற் ம் பீ அ  கிராம அ வலர் 

பிாி களின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : கன்னியா  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : குச்செவளி பிரேதச சைப எல்ைல, இ ப்ைபக்குளம் 

மற் ம் உப் ெவளி கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

243 B - கன்னியா கிராம அ வலர் 
பிாி   
243 E - வில்கம கிராம அ வலர் பிாி  
243 J - பீ அ  கிராம அ வலர் பிாி  
243 K - மாங்கா த்  கிராம அ வலர் 
பிாி   
243 N - வேராதயநகர் கிராம அ வலர் 
பிாி  
243 Q - ெவல்ேவாி கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : உப் ெவளி கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம்
ெதற்கு எல்ைலகள், ளியங்குளம் கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல மற் ம் ெசல்வநாயகம் கிராம 
அ வலர் பிாிவின் தி ேகாணமைல பட் ன ம் 
சூழ ம் பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ேமற்கு 
எல்ைல 

ெதற்ேக : தி ேகாணமைல நகர சைப எல்ைல, ஆந்தன்குளம் 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு 
எல்ைலகள், சுேமதங்கர ர மற் ம் த் நகர் கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ெமாரெவவ மற் ம் குச்செவளி பிரேதச சைப  
எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : கப்பல் ைற  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெவல்ேவாி, கன்னியா, மாங்கா த்  மற் ம் 

ஆந்தன்குளம் கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

229 B - சுேமதங்கர ர கிராம அ வலர் 
பிாி   
229 E - கப்பல் ைற கிராம அ வலர் 
பிாி   
229 F - த் நகர் கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : சிங்ஹ ர, ம் ஹார் மற் ம் சீனன்குடா கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், 
காவட் குடா கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள், நாச்சிக்குடா கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல மற் ம் தம்பலகாம ைன 

ெதற்ேக : தம்பலகாம ைன மற் ம் தம்பலகாம பிரேதச சைப  
எல்ைல 

ேமற்ேக : தம்பலகாம மற் ம் ெமாரெவவ பிரேதச சைப  
எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ஆந்தன்குளம்  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : மாங்கா த்  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம்

வடக்கு எல்ைலகள், பீ அ  கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல 

243 A - ஆந்தன்குளம் கிராம அ வலர் 
பிாி  
243 I - மிஹிந் ர கிராம அ வலர் 
பிாிவின் தி ேகாணமைல பட் ன ம் 
சூழ ம் பிரேதச சைபக்கு உட்பட்ட 
பகுதிகள்  

கிழக்ேக : தி ேகாணமைல நகர சைப எல்ைல
ெதற்ேக : பால த் , ேகாயில , சிங்ஹ ர மற் ம் சுேமதங்கர ர 

கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 
மற் ம் கன்னியா கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக : மாங்கா த்  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்
கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : பாைல ற்   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ஆந்தன்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல

மற் ம் தி ேகாணமைல நகர சைப எல்ைல  
243 D - பாைல ற்  கிராம அ வலர் 
பிாி  
243 P - ேகாவில்அ  கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : தி ேகாணமைல நகர சைப எல்ைல மற் ம் கடல்
ெதற்ேக : மட்ேகா மற் ம் ம் ஹார் கிராம அ வலர் 

பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக : சிங்ஹ ர கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  சிங்ஹ ர  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ஆந்தன்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 

ேகாயில  கிராம அ வலர்  பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள், பாைல ற்  கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, தி ேகாணமைல நகர சைப 
எல்ைல  

243 H - சிங்ஹ ர கிராம அ வலர் 
பிாி  
243 O - ம் கார் கிராம அ வலர் 
பிாி   
244 M - மட்ேகா கிராம அ வலர் பிாி  
244 R - ங்கநகர் கிராம அ வலர் 
பிாிவின் தி ேகாணமைல பட் ன ம் 
சூழ ம் பிரேதச சைபக்கு உட்பட்ட 
பகுதிகள்   
 

கிழக்ேக : தி ேகாணமைல நகர சைப எல்ைல மற் ம் கடல்
ெதற்ேக : கடல், சீனன்குடா மற் ம் காவட் குடா கிராம 

அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக : சுேமதங்கர ர கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு

எல்ைல மற் ம் ஆந்தன்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  காவட் குடா   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : சுேமதங்கர ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்

கிழக்கு எல்ைலகள், சிங்ஹ ர மற் ம் ம் ஹார் கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  

229 D - காவட் குடா கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : சீனன்குடா கிராம அ வலர்  பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
ெதற்ேக : நாச்சிக்குடா கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக : கப்பல் ைற கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 

சுேமதங்கர ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  ெவள்ைளமணல்  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : காவட் குடா கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள், ம் ஹார் கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல மற் ம் கடல் 

229 - ெவள்ைளமணல் கிராம அ வலர் 
பிாி   
229 A - சீனன்குடா கிராம அ வலர் 
பிாி  
229C - நச்சிக்குடா கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : கடல் 
ெதற்ேக : கடல் மற் ம் தம்பலகாம ைன
ேமற்ேக : தம்பலகாம ைன மற் ம் கப்பல் ைற கிராம

அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
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உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம்  அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம்  அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம் தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01. 
2015, ஓகத்  12. 

அட்டவைண\ 
இலக்கம் 17 - தி ேகாணமைல மாவட்டம் 
இலக்கம் 10 - குச்செவளி பிரேதச சைப  
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக -  10 
   எண்ணிக்ைக -  08      எண்ணிக்ைக -  01 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெதன்ைனமரவா   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ல்ைலத்தீ மாவட்ட எல்ைல மற் ம் ெகாக்கிளாய்

களப்  
31 E - ெதன்ைனமரவா  கிராம 
அ வலர் பிாி  
31 G - ல்ேமாட்ைட 03 கிராம 
அ வலர் பிாி  
31 H - ல்ேமாட்ைட 02 கிராம 
அ வலர் பிாி  
31 J - ல்ேமாட்ைட 04 கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ெகாக்கிளாய் களப்   மற் ம் கடல்
ெதற்ேக : ல்ேமாட்ைட  01 கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு

மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக : பதவி ஸ்ரீ ர பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்

ல்ைலத்தீ  மாவட்ட எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : அரபாத்நகர்  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ல்ேமாட்ைட  03 கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல  
31 I - ல்ேமாட்ைட 01 கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : ல்ேமாட்ைட  02 கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு, 
ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் கடல்  

ெதற்ேக : திரயாய் மற் ம் கட் குளம் கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
ேகாமரங்கடவல  பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : பதவி ஸ்ரீ ர பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்
ல்ேமாட்ைட  03 கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல 
 



1082A      I fldgi ( ^I& fPoh - YS%,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21 
              gFjp I : njhFjp (I) -,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; FbauR tu;j;jkhdg; gj;jpupif - mjp tpNr\khdJ - 2015.08.21 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : திாியாய   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ல்ேமாட்ைட  01 கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல மற் ம் கடல் 
237 - திாியாய கிராம அ வலர் பிாி  
237 B - ெசந் ர் கிராம அ வலர் பிாி  
237 C - கட் குளம் கிராம அ வலர் 
பிாி  
237 D - கல்லம்பற்  கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : கடல், ஜாயாநகர் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல  

ெதற்ேக : காசிம்நகர் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்
ேமற்கு எல்ைலகள், குச்செவளி கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல    

ேமற்ேக : ேகாமரங்கடவல பிரேதச சைப எல்ைல
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ஜாயாநகர்  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கட் குளம் மற் ம் ெசந் ர் கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
239 C - ஜாயாநகர் கிராம அ வலர் 
பிாி  
239 D - காசிம்நகர் கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : கடல் 
ெதற்ேக : குச்செவளி கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
ேமற்ேக : கல்லம்பத்  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : குச்செவளி   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கல்லம்பத்  மற் ம் காசிம்நகர் கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் கடல் 
239 - குச்செவளி கிராம அ வலர் பிாி  
239 A - இரணேகணி கிராம அ வலர் 
பிாி   
239 B - ரஞ்ேசாைல கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : கடல்  
ெதற்ேக : கும் பிட்  கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 

எல்ைல மற் ம் ேகாமரங்கடவல பிரேதச சைப எல்ைல 
ேமற்ேக : ேகாமரங்கடவல பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்

கல்லம்பத்   கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  கும் பிட்   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : இரக்கண்  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல

மற் ம் கடல் 
240 - கும் பிட்  ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
240 A - கும் பிட்  வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
240 B - கும் பிட்  கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : கடல்  
ெதற்ேக : இறக்கண்  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
ேமற்ேக : ெமாரெவவ பிரேதச சைப எல்ைல

 
  



       I fldgi ( ^I& fPoh - YS%,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21      1083A 
         gFjp I : njhFjp (I) -,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; FbauR tu;j;jkhdg; gj;jpupif - mjp tpNr\khdJ - 2015.08.21 
 
  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  இரக்கண்   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கும் பிட்  ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல மற் ம் கடல் 
241 A - இரக்கண்  கிராம அ வலர் 
பிாி  
241 G - வாைழ ற்  கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : கடல்  
ெதற்ேக : ேகாபால ரம் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல  
ேமற்ேக : ெமாரெவவ பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் கும் பிட்

ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  நிலாெவளி  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : வாைழ ற்  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

மற் ம் கடல் 
241 - நிலாெவளி கிராம அ வலர் 
பிாி  
241 B - ேகாபால ரம் கிராம அ வலர் 
பிாி  
241 C - ேவ ர் கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : கடல் 
ெதற்ேக : இக்பால்நகர் மற் ம் ெபாியகுளம் கிராம அ வலர் 

பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், தி ேகாணமைல 
பட் ன ம் சூழ ம் பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : ெமாரெவவ பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் வாைழ ற்
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  இக்பால்நகர்  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : நிலாெவளி கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

மற் ம் ேவ ர் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

241 D -  இக்பால்நகர் கிராம அ வலர் 
பிாி   
241 E - ெபாியகுளம் கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : கடல் மற் ம்  தி ேகாணமைல பட் ன ம் சூழ ம் 
பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக : தி ேகாணமைல பட் ன ம் சூழ ம் பிரேதச சைப
எல்ைல 

ேமற்ேக : தி ேகாணமைல பட் ன ம் சூழ ம் பிரேதச சைப
எல்ைல 

 
9-108/ 217 
 
 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம்  அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம்  அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம் தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
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சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01. 
2015, ஓகத்  12. 

அட்டவைண 
இலக்கம் 17 - தி ேகாணமைல மாவட்டம் 
இலக்கம் 11 - தம்பலகாமம் பிரேதச சைப  
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக -  10 
   எண்ணிக்ைக -  10      எண்ணிக்ைக -  00  
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : கல்ெமட் யாவ வடக்கு  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெமாரெவவ பிரேதச சைப எல்ைல 228 l - கல்ெமட் யாவ வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  கிழக்ேக : தி ேகாணமைல பட் ன ம் சூழ ம் பிரேதச சைப 
எல்ைல, தி ேகாணமைல கண்  தி மற் ம் 
பாலம்பட்டா , க்கு யி ப் , ெபாக்கு ணி மற் ம் 
மீராநகர் கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள், சிராஜ்நகர் கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : தி ேகாணமைல கண்  தி, கல்ெமட் யாவ ெதற்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல மற் ம் 
அ ராத ர மாவட்ட எல்ைல 

ேமற்ேக : அ ராத ர மாவட்ட எல்ைல மற் ம் ெமாரெவவ
பிரேதச சைப எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : தம்பலகாமம்  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : தி ேகாணமைல கண்  தி, ெமாரெவவ பிரேதச சைப 

எல்ைல மற் ம் தி ேகாணமைல பட் ன ம் சூழ ம் 
பிரேதச சைப எல்ைல  

228 - பாலம்பட்டா  கிராம அ வலர் 
பிாி  
228 A - தம்பலகாமம் கிராம அ வலர் 
பிாி  
228 K - ேகாவில  கிராம அ வலர் 
பிாி   
 

கிழக்ேக : தி ேகாணமைல பட் ன ம் சூழ ம் பிரேதச சைப 
எல்ைல, தம்பலகாமம் ைன மற் ம் கிண்ணியா 
பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக : கிண்ணியா பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் மீராநகர்
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : ெபாக்கு ணி கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல, க்கு யி ப்  கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், கல்ெமட் யாவ 
வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெபாற்ேகணி  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : தி ேகாணமைல கண்  தி மற் ம் பாலம்பட்டா  

கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல  
228 I - ெபாற்ேகணி கிராம அ வலர் 
பிாி  
228 J - க்கு யி ப்  கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : ேகாயில  மற் ம் தம்பலகாமம் கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : மீராநகர் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக : தி ேகாணமைல கண்  தி மற் ம் கல்ெமட் யாவ

வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : மீராநகர்  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : தி ேகாணமைல கண்  தி மற் ம் ெபாக்கு ணி, 

ேகாயில  மற் ம் தம்பலகாமம் கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

228 H - மீராநகர் கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : கிண்ணியா பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக : கிண்ணியா பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் சிராஜ்நகர்

கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
ேமற்ேக : தி ேகாணமைல கண்  தி மற் ம் கல்ெமட் யாவ

வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : சிராஜ்நகர்  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : தி ேகாணமைல கண்  தி மற் ம் மீராநகர் கிராம

அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
228 E - சிராஜ்நகர் கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ஒ பகுதி 

கிழக்ேக : சிராஜ்நகர் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
மற் ம்  6 எல தி 

ெதற்ேக : 6எல தி, சிராஜ்நகர் பிரதான தி மற் ம் ெமௗலானா 
தி மற் ம் ெமால் ப்ெபாத்தாைன வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
ேமற்ேக : தி ேகாணமைல கண்  தி, கல்ெமட் யாவ ெதற்கு 

மற் ம் கல்ெமட் யாவ வடக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : கல்ெமட் யாவ ெதற்கு  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கல்ெமட் யாவ வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்

ெதற்கு எல்ைல 
228 C - கல்ெமட் யாவ ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : தி ேகாணமைல கண்  தி மற் ம் சிராஜ்நகர், 
ெமால் ப்ெபாத்தாைன வடக்கு மற் ம் ெமால் ப் 
ெபாத்தாைன கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : தி ேகாணமைல கண்  தி மற் ம் கந்தளாய் பிரேதச
சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : கந்தளாய் பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் அ ராத ர
மாவட்ட எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெமால் ப்ெபாத்தாைன வடக்கு  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : தி ேகாணமைல கண்  தி மற் ம் சிராஜ்நகர் கிராம

அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
228 G - ெமால் ப்ெபாத்தாைன வடக்கு 
கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ெமால் ப்ெபாத்தாைன கிழக்கு கிராம அ வலர்
பிாிவின் ேமற்கு  எல்ைல 

ெதற்ேக : ெமால் ப்ெபாத்தாைன கிராம அ வலர் பிாிவின்
வடக்கு  எல்ைல  

ேமற்ேக : தி ேகாணமைல கண்  தி மற் ம் கல்ெமட் யாவ
ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  எல்ைல  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  ெமால் ப்ெபாத்தாைன கிழக்கு  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெமௗலானா தி, சிராஜ்நகர் பிரதான தி, 6 எல தி 

மற் ம் மீராநகர் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல 

228 E - சிராஜ் நகர் கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ஒ பகுதி  
228 F - ெமால் ப்ெபாத்தாைன கிழக்கு 
கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : கிண்ணியா பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக : கிண்ணியா மற் ம் கந்தளாய் பிரேதச சைப எல்ைலகள்
ேமற்ேக : ெமால் ப்ெபாத்தாைன கிராம அ வலர் பிாிவின்

கிழக்கு எல்ைல, ெமௗலானா தி, சிராஜ்நகர் 
பிரதான தி, 6 எல தி மற் ம் ெமால் ப்ெபாத்தாைன 
வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  ெமால் ப்ெபாத்தாைன   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெமால் ப்ெபாத்தாைன வடக்கு கிராம அ வலர்

பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
228 B - ெமால் ப்ெபாத்தாைன கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ஒ பகுதி 

கிழக்ேக : ெமால் ப்ெபாத்தாைன கிழக்கு கிராம அ வலர்
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : அலகு 10  சா ய ர தி மற் ம் கந்தளாய் பிரேதச 
சைப எல்ைல  

ேமற்ேக : அலகு 10 சா ய ர தி, தி ேகாணமைல கண்  தி 
மற் ம் கல்ெமட் யாவ ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு  எல்ைல  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  ெமால் ப்ெபாத்தாைன ெதற்கு  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : தி ேகாணமைல - கண் தி மற் ம் அலகு 10  

சா ய ர தி  
228 B - ெமால் ப்ெபாத்தாைன கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ஒ பகுதி 

கிழக்ேக : அலகு  10 சா ய ர தி  
ெதற்ேக : கந்தளாய் பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக : தி ேகாணமைல கண்  தி மற் ம் கல்ெமட் யாவ

ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  எல்ைல 
9-108/ 218 
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உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம்  அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம்  அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம் தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01. 
2015, ஓகத்  12. 

அட்டவைண 
இலக்கம் 17 - தி ேகாணமைல மாவட்டம் 
இலக்கம் 12 - ர் பிரேதச சைப  
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக -  13 
   எண்ணிக்ைக -  13      எண்ணிக்ைக -  00   
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : சம் ர்  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெகாட் யார் ைன மற் ம்  கடல் 220 - சம் ர் கிராம அ வலர் பிாி  

220 A - சம் ர் ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  
221 - கூனிதீ  கிராம அ வலர் பிாி   
221 A - நவரத்ன ரம் கிராம அ வலர் 
பிாி  
222 C - கடற்கைரச்ேசைன கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : கடல் 
ெதற்ேக : நல் ர், பாட்டாளி ரம், ேசைன ர், கட்டபறிச்சான் 

வடக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள், ெநய்தல்நகர் கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : ெநய்தல்நகர் மற் ம் தக்வாநகர் கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், ெகாட் யார் ைன 

  

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : கட்டபறிச்சான்  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01   

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கடற்கைரச்ேசைன மற் ம் சம் ர் கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
222 - கட்டபறிச்சான் ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
222 A - ேசைன ர் கிராம அ வலர் 
பிாி  
222 B - கட்டபறிச்சான் வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : நவரத்ன ரம், பாட்டாளி ரம் கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் பள்ளிக் 
கு யி ப்  கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : பள்ளிக்கு யி ப்  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,
ேமற்கு எல்ைலகள், ெபாியெவளி கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, இ தய ரம் 
மற் ம் ஜின்னாநகர், ர் கிராம அ வலர் பிாி  
களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ஜின்னாநகர் ர் மற் ம் ஆ ம்நகர், பாலநகர் 
மற் ம் ெநய்தல்நகர் கிராம அ வலர் பிாி களின் 
கிழக்கு எல்ைலகள்  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெநய்தல் நகர்  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெகாட் யார் ைன 223 C - தக்வாநகர் கிராம அ வலர் 

பிாி  
223 D - ெநய்தல்நகர் கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : கடற்கைரச்ேசைன மற் ம் கட்டபறிச்சான் வடக்கு
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : பாலநகர் மற் ம் ஆைனச்ேசைன கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ர் மத்திய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல, ர் கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், ந த்தீ  கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ந த்தீ   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெகாட் யார் ைன 233 A - ர் கிழக்கு கிராம அ வலர் 

பிாி  
223 E - ந த்தீ  கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : தக்வாநகர் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள், ெநய்தல்நகர் கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : ர் மத்திய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல  

ேமற்ேக : தாஹாநகர் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு, வடக்கு 
எல்ைலகள் மற் ம் ரால்குழி கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ர்  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ந த்தீ  மற் ம் ர் கிழக்கு கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், ெநய்தல்நகர் கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

223 B - ஆைனச்ேசைன கிராம 
அ வலர் பிாி  
233 F - ர் மத்தி கிராம அ வலர் 
பிாி  
223 G - பாலநகர் கிராம அ வலர் 
பிாி  
224 B - ஆலீம்நகர் கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : கட்டபறிச்சான் வடக்கு மற் ம் கட்டபறிச்சான் ெதற்கு
கிராம அ வலர் பிாி களின்  ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ஜின்னாநகர் ர் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல  

ேமற்ேக : சாபிநகர் மற் ம் ெபாியபாலம் கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், ஜாயாநகர் ர் 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு 
எல்ைலகள், ர் ேமற்கு மற் ம் தாஹநகர் கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
 
  



       I fldgi ( ^I& fPoh - YS%,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21      1089A 
         gFjp I : njhFjp (I) -,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; FbauR tu;j;jkhdg; gj;jpupif - mjp tpNr\khdJ - 2015.08.21 
 
  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  ரால்குழி  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெகாட் யார் ைன 224 - ர் ேமற்கு கிராம அ வலர் 

பிாி  
244C - தாஹநகர் கிராம அ வலர் 
பிாி  
224D - ரால்குழி கிராம அ வலர் பிாி  
224G - ஜாயாநகர் ர் கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ந த்தீ  மற் ம் ர் கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், ர் மத்தி கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், 
ஆைனச்ேசைன கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல, பாைலநகர் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல மற் ம் ஆ ம்நகர் கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல  

ெதற்ேக : ெபாியபாலம் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள், சாபிநகர் கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல  

ேமற்ேக : மகாவ  கங்ைக மற் ம் கிண்ணியா நகரசைப எல்ைல
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெபாியபாலம்  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ரால்குழி, ர் ேமற்கு, ஜாயாநகர் ர் கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
ஆலீம்நகர் கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு, ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

224 A - ெபாியபாலம் கிராம அ வலர் 
பிாி  
224 E - ஜின்னாநகர் கிராம அ வலர் 
பிாி  
224 F - சாபிநகர் கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : கட்டபறிச்சான் ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்
ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : இ தய ரம் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
ேமற்ேக : மகாவ  கங்ைக மற் ம் கிண்ணியா நகரசைப எல்ைல
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : இ தய ரம்  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : சாபிநகர், ஜின்னாநகர் ர் மற் ம் கட்டபறிச்சான் 

ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
218 B - பட் திடால் கிராம அ வலர் 
பிாி  
218 D - ெபாியெவளி கிராம அ வலர் 
பிாி  
218 E - இ தய ரம் கிராம அ வலர் 
பிாி  
218 F - பாலத்த ச்ேசைன கிராம 
அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக : பள்ளிக்கு யி ப்  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல, பாலத்ேதாப் ர் கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு, ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் ஜின்னாநகர் 
ேதாப் ர் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : ஜின்னாநகர் ேதாப் ர், அசாத்நகர் மற் ம் 
மல் ைகத்தீ  கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : மல் ைகத்தீ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல, மகாவ  கங்ைக மற் ம் கிண்ணியா பிரேதச 
சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : கிளிெவட்   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெபாியெவளி மற் ம் பட் த்திடால் கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், அசாத்நகர் கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

218 - மல் ைகத்தீ  கிராம அ வலர் 
பிாி  
218 A - கிளிெவட்  கிராம அ வலர் 
பிாி  
218 C - கங்குேவ  கிராம அ வலர் 
பிாி  
218 G - பாரதி ரம் கிராம அ வலர் 
பிாி  
218 I - ேமன்காமம் கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : ேச வில பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக : ேச வில பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக : ேச வில மற் ம் கிண்ணியா பிரேதச சைப எல்ைலகள், 

மகாவ  கங்ைக 

 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  பாலத்ேதாப் ர்  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : பள்ளிகு யி ப்  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல மற் ம் ேதாப் ர் கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு, ெதற்கு எல்ைலகள் 

216 C - பாலத்ேதாப் ர் கிராம 
அ வலர் பிாி  
216 D - ஜின்னாநகர் ேதாப் ர் கிராம 
அ வலர் பிாி  
218 H - அசாத்நகர் கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : ேச வில பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக : ேச வில பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் பாரதி ரம்

கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு, கிழக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக : பாரதி ரம் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 

மல் ைகத்தீ  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல, ெபாியெவளி, பட் த்திடால் கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
பாலத்த ச்ேசைன கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு, 
ெதற்கு, கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், 
பட் த்திடால் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு, 
கிழக்கு எல்ைலகள், ெபாியெவளி கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  ேதாப் ர்  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : பள்ளிக்கு யி ப்  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல 
216 - ேதாப் ர் கிராம அ வலர் பிாி  
216 E - அல்ைலநகர் ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : அல்ைலநகர் கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல  

ெதற்ேக : ேச வில பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக : பாலத்ேதாப் ர் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு

எல்ைல  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 12      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  அல்ைலநகர்  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : பள்ளிக்கு யி ப்  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், பாட்டாளி ரம் கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல   

216 A - அல்ைலநகர் கிழக்கு  கிராம 
அ வலர் பிாி  
216 B - இக்பால்நகர் கிராம அ வலர் 
பிாி  கிழக்ேக : நல் ர் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  

ெதற்ேக : ேச வில மற் ம் ெவ கல் பிரேதச சைப எல்ைலகள்
ேமற்ேக : அல்ைலநகர் ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு

எல்ைல  
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 13      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  பள்ளிக்கு யி ப்   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ேசைன ர் மற் ம் நவரத்ன ரம் கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
219 - பள்ளிக்கு யி ப்  கிராம 
அ வலர் பிாி  
219 A - நல் ர் கிராம அ வலர் பிாி  
219 B - பாட்டாளி ரம் கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : கடல் 
ெதற்ேக : ெவ கல் பிரேதச சைப எல்ைல, இக்பால்நகர்  கிராம 

அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு, ேமற்கு, வடக்கு எல்ைலகள், 
அல்ைலநகர் கிழக்கு, அல்ைலநகர் ேமற்கு மற் ம் 
ேதாப் ர் கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள், பாலத்ேதாப்  கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : ெபாியெவளி மற் ம் இ தய ரம் கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், கட்டபறிச்சான் ெதற்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 

 

9-108/ 219 
 
 
 

 
உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம்  அத்தியாயம்) 

 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம்  அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம் தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01. 
2015, ஓகத்  12. 
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அட்டவைண 
இலக்கம் 17 - தி ேகாணமைல மாவட்டம் 
இலக்கம் 13 - கிண்ணியா பிரேதச சைப  
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக -  08 
   எண்ணிக்ைக -  08      எண்ணிக்ைக -  00   
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ைனச்ேசைன  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : குறிஞ்சாக்ேகணி கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல 
226 I - ைனச்ேசைன கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : ேபரா  களப் மற் ம் கிண்ணியா நகரசைப எல்ைல
ெதற்ேக : கிண்ணியா - தம்பலகாமம் பிரதான தி மற் ம்

சமாவச்சதீ , மஹ ப்கிராமம் மற் ம் ந ஊத்  கிராம 
அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள்

ேமற்ேக : ந த்தீ  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
மற் ம் குறிஞ்சாக்ேகணி கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : குறிஞ்சாக்ேகணி  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : தம்பலகாமம் (தம்பலகாமம் ைன) 226 G - குறிஞ்சாக்ேகணி கிராம 

அ வலர் பிாி  
226 H - ந த்தீ  கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : ேபரா  களப் மற் ம் கிண்ணியா நகர சைப எல்ைல
ெதற்ேக : ைனச்ேசைன கிராம அ வலர்  பிாிவின் வடக்கு 

மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், மஹ ப் கிராமம் மற் ம் 
ந ஊத்  கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : கச்செகா த்தீ  மற் ம் காக்கா ைன கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : காக்கா ைன  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : தம்பலகாமம் ைன  226 J - கச்செகா த்தீ  கிராம 

அ வலர் பிாி   
226 K - காக்கா ைன கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : ந த்தீ  கிராம அ வலர்  பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல   
ெதற்ேக : கிண்ணியா - தம்பலகாமம் பிரதான தி மற் ம்

ந ஊத்  கிராம அ வலர்  பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக : சூரங்கல் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 

தம்பலகாமம் ைன மற் ம்  தம்பலகாமம் பிரேதச சைப 
எல்ைல 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : சூரங்கல்  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கிண்ணியா - தம்பலகாமம் பிரதான தி மற் ம்

தம்பலகாமம் பிரேதச சைப எல்ைல
226 N - சூரங்கல் கிராம அ வலர் 
பிாி  
226 P - மனியரசன்குளம் கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : காக்கா ைன, கச்செகா த்தீ , ந ஊத்  மற் ம் 
மஜீட்நகர் கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள்   

ெதற்ேக : ஆயில  கிராம அ வலர்  பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
மற் ம் கந்தளாய் பிரேதச சைப எல்ைல

ேமற்ேக : தம்பலகாமம் பிரேதச சைப எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ந ஊத்   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கிண்ணியா - தம்பலகாமம் பிரதான தி மற் ம்

கச்செகா த்தீ , ந த்தீ  மற் ம் ைனச்ேசைன கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்

226 M - ந ஊத்  கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : மஹ ப் கிராமம் கிராம அ வலர்  பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல 

ெதற்ேக : மஜீட்நகர் கிராம அ வலர்  பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
ேமற்ேக : சூரங்கல் கிராம அ வலர்  பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  மஹு ப் கிராமம்  ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கிண்ணியா - தம்பலகாமம் பிரதான தி மற் ம்

ந த்தீ  மற் ம் ைனச்ேசைன கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

226 L - மஹு ப் கிராமம் கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : சமாவச்சதீ  மற் ம் வரசந்தீ கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : மஜீட்நகர் கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக : ந ஊத்  கிராம அ வலர்  பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : வரசன்தீ   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ைனச்ேசைன கிராம அ வலர்  பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல, ேபரா  களப் , உப்பா  களப் , 
ெகாட் யா ( ைன) 

225 H - வரசன்தீ  கிராம அ வலர் 
பிாி  
225 I - சம்மாவச்ைசத்தீ  கிராம 
அ வலர் பிாி  
225 K - உப்பா  கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : மகாவ  கங்ைக, கிண்ணியா நகர சைப மற் ம் ர் 
பிரேதச சைப எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ேச வில மற் ம் கந்தளாய் பிரேதச சைப எல்ைலகள்
ேமற்ேக : மஜீட்நகர் கிராம அ வலர்  பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 

வடக்கு எல்ைலகள், மஹ ப் கிராமம் கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, ெக த்திட்ைட கால்வாய் 
மற் ம் வடசல் ஆ  (கால்வாய்)

 

நநநவட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08      வட்டாரத்திற்காக 
ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ஆயில   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : மணிஅரசன்குளம் கிராம அ வலர்  பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல, சூரங்கல் கிராம அ வலர்  பிாிவின் ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், ந ஊத் , மஹ ப் 
கிராமம் மற் ம் வரசந்தீ  கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், வடசல்ஆ  
(கால்வாய்) 

226 O - மஜீட்நகர் கிராம அ வலர் 
பிாி  
226 Q - ஆயி ய  கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : உப்பா  களநப் , சாவா  கால்வாய் மற் ம் உப்பா  
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல

ெதற்ேக : கந்தளாய் பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக : கந்தளாய் பிரேதச சைப எல்ைல

9-108/ 220 
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உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3  இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம்,  தத் வங்களின ம்  பிரகாரம்,  இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான்,  இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
   

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்   - 01, 
2015,ஓகத்  12. 

                                               அட்டவைண 
 
இல. 18  - கு நாகல் மாவட்டம் 
இல. 01 - கு நாகல் மாநகர சைப 
  

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 13 
எண்ணிக்ைக - 13   எண்ணிக்ைக - 00  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்    : கங்ெகாைட                           உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  கு நாகல் பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் கு நாகல்,  

த்தளம் தி  
832  - கங்ெகாைட கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக :  கு நாகல்,  த்தளம் தி,  சுமங்கல மாவத்ைத மற் ம்
கு நாகல் நகர வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல 

ெதற்ேக :  சுமங்கைல மாவத்ைத மற் ம் இ ப் ெகதர கிராம
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக :   கு நாகல் பிரேதச சைப எல்ைல 
 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02 வட்டாரத்திற்கு ெதாி  ெசய்ய ேவண் ய 
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : அங்கங்கைல                   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  கு நாகல் பிரேதச சைப எல்ைல,  சுந்தரெபாைல தி,  

ெவலங்ெகால்ல தி மற் ம் கு நாகல் நகரத்தின் 
வடகிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  

831 - கு நாகல் நகர வடக்கு கிராம அ வலர்
பிாி  

 
கிழக்ேக :  ெவலங்ெகால்ைல தி,  ெதற்கு குளம் தி,  கு நாகல்

நகரத்தின் வடகிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல 

ெதற்ேக :  பிரதான தி,  கு நாகல் த்தளம் தி,  கு நாகல் நகர
கைட தி,  கு நாகல் நகர மத்திய மற் ம் இ ப்  ெகதர 
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக :   கு நாகல் த்தளம் தி,  மற் ம் இ ப் ெகதர கிராம
 அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல மற் ம் கங்ெகாைட 
 கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  வடக்கு எல்ைலகள்  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03     வட்டாரத்திற்கு ெதாி  ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : உத் ெவவ                     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 
 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  கு நாகல் பிரேதச சைப எல்ைல 834  - கு நாகல் நகர வடகிழக்கு கிராம

அ வலர் பிாிவின் ஒ  பகுதி  
குளச் சுற்  வட்ட தியின் ஒ  பகுதி,  

ப ெகதர தி,   
ப  ெகதர ஒ ங்ைக இலக்கம் 2,  

வடக்குக் குளம் தி,  ெவலன்ெகால்ல 
தியின் ஒ  பகுதி,  குளத்தின் சுற்  

வட்டாரத் ெத  ஒ ங்ைக ேலக்ைசட் 
வத்த,  அர ய உயன) 

கிழக்ேக :  எரப  எல,   எல   
ெதற்ேக :   எல,  ெதற்கு குளம் தி,  ெவலன்ெகால்ைல தி மற் ம்

கு நாகல் நகரத்தின் வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக :   ெதற்குக் குளம் தி,  ெவலன்ெகால்ல தி,  சுந்தரப்ெபாைல
தி,  கு நாகல் நகரத்தின் வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 

கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்,  கு நாகல் பிரேதச சைப 
எல்ைல    

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04     வட்டாரத்திற்கு ெதாி  ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : மாளிகா ெபதஸ     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  எரப  எல மற் ம் கு நாகல் பிரேதச சைப எல்ைல 834  - கு நாகல் நகர வடகிழக்கு கிராம

அ வலர் பிாிவின் ஒ  பகுதி 
(தம் ள்ைள தியின் ஒ  பகுதி,  
ஆந்தாகைல தி,  எத் கல தி 
மற் ம் மாளிைக தி,  சூரதிஸ்ஸ தி,  
வத்ஹிமி தியின் ஒ  பகுதி,  சஹீரா 
மாவத்ைத,  ெவல்லவ தியின் ஒ  
பகுதி,  வடக்கு குளம் தியின் ஒ  
பகுதி) 

 

கிழக்ேக :  கு நாகல் பிரேதச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக :  தம் ள்ைள தி,  வத்ஹிமி தி,  சூரதிஸ்ஸ மாவத்ைத மற் ம்

ெத யாெகான்ைன,  கு நாகல் நகர கிழக்கு,  மற் ம் 
ெகட் வான கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள்  

ேமற்ேக :   சூரதிஸ்ஸ மாவத்ைத,  தம் ள்ைள தி,  ெதற்குக் குளத்தின்
சுற்  வட்ட தி,   எல,  எரப  எல,  கு நாகல் நகர 
கைட தி,  கு நாகல் நகரத்தின் வடக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05   வட்டாரத்திற்கு ெதாி  ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : கு நாகல் நகரம் கிழக்கு       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  தம் ள்ைள தி,  கு நாகல் நகரத்தின் வடகிழக்கு கிராம

அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல  
835 - கு நாகல் நகர கிழக்கு கிராம

அ வலர் பிாி   
 
 

கிழக்ேக :  ைகயிரத தி மற் ம் ெத யாெகான்ைன கிராம
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,  ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :  கண்  தி,  ைகயிரத தி மற் ம் ெத யாெகான்ைன
 கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,  ேமற்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக :   கண்  தி,  ெகட் வான தி மற் ம் ெகட் வான கிராம
 அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு எல்ைலகள்  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06                                  வட்டாரத்திற்கு ெதாி  ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெகட் வான                                               உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  கு நாகல் நகரத்தின் வடகிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்

ெதற்கு எல்ைல  
833  - ெகட் வான கிராம அ வலர் பிாி
 

கிழக்ேக :  ெகட் வான தி மற் ம் கு நாகல் நகரத்தின் கிழக்கு கிராம
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  ெகட் வான தி,  உடவல்ெபால தி,  வன் மாவத்ைத,  
ெதல் எல மற் ம் ெத யாெகான்ைன கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  

ேமற்ேக :   வன் மாவத்ைத,  ெதல் எல,  கண் தி மற் ம் கு நாகல்  
நகரத்தின் ெதற்கு,  உடவல்ெபால,  கு நாகல் நகர கைட தி 
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07                                  வட்டாரத்திற்கு ெதாி  ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : மடேமகம                                 உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  நீர்ெகா ம்  தி,  பிரதான தி,  தம் ள்ைள தி,  

இ ப் ெகதர கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,   
கு நாகல் நகரத்தின் வடக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் கு நாகல் நகரத்தின் வடகிழக்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  

839  - கு நாகல் நகர மத்திய கிராம 
அ வலர் பிாி   

840  - கு நாகல் நகர கைட தி கிராம 
அ வலர் பிாி  

 
கிழக்ேக :  தம் ள்ைள தி,  சூரதிஸ்ஸ மாவத்ைத,  கண் தி,  

தானாயம் தி,  ரஜபிஹில்ல தி,  ெகா ம்  தி கு நாகல் 
நகரத்தின் வடகிழக்கு மற் ம் ெகட் வான கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்  

 

ெதற்ேக :  தானாயம் தி,  ரஜபிஹில்ல தி,  ெகா ம் தி,  வான் எல,  
உடவல்ெபால மற் ம் கு நாகல் நகரத்தின் ெதற்கு மற் ம் 
கு நாகல் நகரத்தின் ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு எல்ைலகள் 

 

ேமற்ேக :   வான் எல,  நீர் ெகா ம்  தி,  கு நாகல் நகரத்தின்
ேமற்கு இ ப்பெகதர கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 

 

  

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08     வட்டாரத்திற்கு ெதாி  ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : இ ப் ெகதர                உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  சுமங்கைல மாவத்ைத,  கு நாகல்,  த்தளம் தி கங்ெகாைட

மற் ம் கு நாகல் நகர வடக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ெதற்கு எல்ைலகள்  

838 - இ ப் ெகதர கிராம அ வலர்
பிாி  

 
கிழக்ேக :  கு நாகல் த்தளம் தி,  நீர்ெகா ம் தி,  கு நாகல் நகர

வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல,  கு நாகல் 
நகரத்தின் கைட தி கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல  

 

ெதற்ேக :  நீர் ெகா ம்  தி,  வான் எல மற் ம் கு நாகல் நகரத்தின்
மத்திய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,ேமற்கு எல்ைலகள் 
மற் ம் கு நாகல் நகரத்தின் ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

 

ேமற்ேக :   வான் எல,  கு நாகல் நகரத்தின் ேமற்கு கிராம அ வலர்
பிாிவின் கிழக்கு,  வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் கு நாகல் 
பிரேதச சைப எல்ைல 

 

 
 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09     வட்டாரத்திற்கு ெதாி  ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : மல்க வாவ நகரம்      உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  கு நாகல் பிரேதச சைப எல்ைல,  வான் எல மற் ம்

இ ப் ெகதர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
837  - கு நாகல் நகர ேமற்கு கிராம
அ வலர் பிாிவின் ஒ  பகுதி 
(நீர்ெகா ம்  தியின் ஒ  பகுதி,  

ணமேல மாவத்ைத,  மஹேசன் 
மாவத்ைத,  நந்தன மாவத்ைத,  
தல்ெகாடபிட் ய மாவத்ைத,  நீர்ெகா ம்  

தியின் 02 ஆவ  ஒ ங்ைக எனப்ப ம் 
தாப்  மாவத்ைத,  நீர்ெகா ம்  தியின் 
03 ஆவ  ஒ ங்ைக,  நீர்ெகா ம்  தி   
04 ஆவ  ஒ ங்ைக,  மல்க வாவ வட்ட 

தி) 

கிழக்ேக :  வான் எல,  நீர்ெகா ம்  தி,  கு நாகல் நகர மத்திய கிராம
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  நீர்ெகா ம்  தி  
ேமற்ேக :   கு நாகல் பிரேதச சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10 வட்டாரத்திற்கு ெதாி  ெசய்ய ேவண் ய 
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெவஹர நகரம்                   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  நீர்ெகா ம்  தி,  வான் எல மற் ம் இ ப் ெகதர,  

கு நாகல் நகரத்தின் மத்திய கிராம அ வலர் பிாி களின்,  
ெதற்கு எல்ைலகள் 

837  - கு நாகல் நகர ேமற்கு கிராம அ  
வலர் பிாிவின் ஒ  பகுதி (ெகா ம்  

தியின் ஒ  பகுதி,  நிஸ்ஸங்க 
மாவத்ைத) கிழக்ேக :  வான் எல,  ெகா ம்  தி மற் ம் கு நாகல் நகர மத்திய

கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  
ெதற்ேக :  ெகா ம்  தி,  கு நாகல் நகரத்தின் ெதற்கு கிராம

அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,  ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம்  
கு நாகல் பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக :   நீர்ெகா ம்  தி மற் ம் கு நாகல் பிரேதச சைப எல்ைல
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11    வட்டாரத்திற்கு ெதாி  ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ஜயந்தி ர                         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ெகா ம்  தி,  ரஜபிஹில்ைல தி,  சர்ேவாதய மாவத்ைத,  

உடவல்ெபால தி,  ( ெதற்கு வட்ட தி ) கு நாகல் 
நகரத்தின் மத்திய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
மற் ம் கு நாகல் நகரத்தின் கைட தி கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல  

841 - கு நாகல் நகர ெதற்கு கிராம
அ வலர் பிாி  

 

கிழக்ேக :  சர்ேவாதய மாவத்ைத,  உடவல்ெபால தி (ெதற்கு வட்ட
தி),  எண்ெணய் களஞ்சிய சாைலயின் ேமற்கு எல்ைல,  
ைகயிரத தி,  உடவல்ெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் 

ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்,  ெத யாெகாண்ன கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல மற் ம் கு நாகல் பிரேதச 
எல்ைல  

ெதற்ேக :  கு நாகல் பிரேதச சைப எல்ைல 
ேமற்ேக :   ெகா ம்  தி மற் ம் கு நாகல் நகரத்தின் ேமற்கு கிராம

அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு எல்ைலகள்  
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 12                            வட்டாரத்திற்கு ெதாி  ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : உடவல் ெபால                         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ரஜபிஹில்ல தி,  தானாயம் தி,  கண் தி மற் ம்

கு நாகல் நகரத்தின் கைட தி கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல  

842 - உடவல் ெபாைல கிராம அ வலர்
பிாி  

 
கிழக்ேக :  கண்  தி,  ெதல் எல,  வன் மாவத்ைத மற் ம்

ெகட் வான கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  
ெதற்ேக :  உடவல்ெபால தி (ெதற்கு வட்ட தி) மற் ம்

ெத யாெகாண்ைன கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  
ெதற்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   உடவல்ெபால தி (ெதற்கு வட்ட தி),  சர்ேவாதய
மாவத்ைத மற் ம் கு நாகல் நகரத்தின் ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 13            வட்டாரத்திற்கு ெதாி  ெசய்ய ேவண் ய 
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெத யெகண்ண             உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  தம் ள்ைள தி,  கு நாகல் நகரத்தின் கிழக்கு கிராம

அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்,  
கு நாகல் நகரத்தின் வடகிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல  

836 - ெத யாெகான்ன கிராம அ வலர்
பிாி  

 

கிழக்ேக :  கு நாகல் பிரேதச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக :  கு நாகல் பிரேதச சைப எல்ைல 
ேமற்ேக :   ைகயிரத தி,  எண்ெணய் களஞ்சிய சாைலயின் ேமற்கு

எல்ைல,  உடவல்ெபால தி ) ெதற்கு வட்ட தி (கண்  
தி,  ைகயிரத தி மற் ம் கு நாகல் நகர ெதற்கு,  

உடவல்ெபால,  கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள் மற் ம் ெகட் வான கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல

9-108/221 
 
 

___________________________ 
 

 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
   

3  இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  

 
(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம்,  தத் வங்களின ம்  பிரகாரம்,  இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான்,  இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.    
       

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

 
 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்   - 01, 
2015,ஓகத்  12. 
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அட்டவைண 
 
 

இல. 18.  - கு நாகல் மாவட்டம் 
இல. 02  - குளியாப்பிட்  நகர சைப 
 

 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 10 
எண்ணிக்ைக -  08   எண்ணிக்ைக -  01  
 

 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01  வட்டாரத்திற்கு ெதாி  ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : மீகஹக் ெகாட் ைவ   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 
  

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  குளியாப்பிட் பிரேதச சைப எல்ைல 1159  - மீகஹக்ெகாட் வ கிராம 

அ வலர் பிாி ப் பகுதியின் 
குளியாப்பிட்  நகரசைபக்கு உட்பட்ட 
பகுதி) கந் கஸ்ேஹன,  மாதம்ைப 

தி,  கண ல்ல நகர்ப் பகுதி,  
வித்தியாலய மாவத்ைத ரங்கம ஐயா 
வின் ட் ன் வடக்கு எல்ைலகள் வைர,  
நீதி மன்ற தி,  பன்னல தியின் 
நீதிமன்ற தி வைர ள்ள பகுதி) 

 

கிழக்ேக :  குளியாப்பிட் நகர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
ெதற்ேக :  குளியாப்பிட் பிரேதச சைப எல்ைல,  பாலசிங்கம் அவர்க க்கு

ெசாந்தமான மீகஹக் ெகாட் ைவ வய ன் ெதற்கு எல்ைல,
தங்கும் இடம் வைர ம் தங்கும் இடத்தின் ெதற்கு எல்ைல,
தங்கும் இடத்திற்கு ெசல் ம் தி,  பன்னல தியில் தி ம் ம்
நீதி மன்ற தி விட வித்தியாலய மாவத்ைத வைர,  ரங்கம
அவர்களின் இடத்தின் வடக்கு எல்ைல  

ேமற்ேக :   குளியாப்பிட் பிரேதச சைப எல்ைல

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02 வட்டாரத்திற்கு ெதாி  ெசய்ய ேவண் ய 
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : கண ல்ல                    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 
 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  தி  ரங்கமவின் காணியின் வடக்கு எல்ைல,  நீதி மன்ற தி 1159  - மீகஹக்ெகாட் ைவ கிராம அ  

வலர் பிாி ப் பகுதியின் குளியாப்பிட்  
நகர சைபக்கு உட்பட்ட பகுதி 
(வித்தியாலய தியின் ஒ  பகுதி,  தி  
ரங்கமவின்  ெதாடக்கம் பிரேதச 
சைப எல்ைல வைர,  காஞ்சனா ரம்) 

கிழக்ேக :  நீதி மன்ற தியின் தலாவ  ெத ,  குளியாப்பிட் மத்திய
மஹா வித்தியாலயத்தின் வடக்கு மதில் வைர,  அந்த 
வித்தியாலயத்தின் வடக்கு,  கிழக்கு மதில்,  அரச இடத்தின் 
கிழக்கு எல்ைல,  வயம்ப பல்கைலக்கழகத்தின் கிழக்கு 
எல்ைல,  ெதாழி ட்பக் கல் ாிக்கு அேஸாக்க மாவத்ைதயில் 
இ ந்  உட்ெசல் ம் தி,  சுகாதார ைவத்திய அ வலர் 
காாியாலய தி,  காங்சன ர தி வைர,  இலங்ைக ேபாக்கு 
வரத்  சைப ப்ேபாவின் கிழக்கு எல்ைலயில் உள்ள பாைத 
யி டாக வண ல்ல ேதாட்ட டைமப் த் திட்டம் வைர,  

அந்த டைமப் த் திட்டத்தின் வடக்கு,  கிழக்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :  குளியாப்பிட் பிரேதச சைப எல்ைல

ேமற்ேக :   குளியாப்பிட் பிரேதச சைப எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03                       வட்டாரத்திற்கு ெதாி  ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : தண்டக வ                              உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  நீதி மன்ற தி,  ஆவாஸயட்ட (தங்கும் இடம்) ெசல் ம்

தி,  தங்கும் இடத்தின் ெதற்கு எல்ைல,  தி  பாலசிங்கத் 
திற்குச் ெசாந்தமான மீகஹக் ெகாட் ைவ வய ன் 
ெதற்கு எல்ைல,  குளியாப்பிட்  பிரேதச சைப எல்ைல  

1159  - மீகஹக்ெகாட் வ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் குளியாப்பிட்  
நகர சைபக்கு உட்பட்ட பகுதி 
(பன்னல தியின் ஒ  பகுதி,  
தண்டக வ நகர சைப பகுதி) கிழக்ேக :  குளியாப்பிட்  பிரேதச சைப எல்ைல

ெதற்ேக :  குளியாப்பிட்  பிரேதச சைப எல்ைல

ேமற்ேக :   கண ல்ல வத்ைத டைமப் த் திட்டத்தின் கிழக்கு,  
வடக்கு எல்ைலகள்,  இலங்ைக ேபாக்குவரத்  சைப 

ப்ேபாவின் கிழக்கு எல்ைலயில் உள்ள தி ெதாடக்கம் 
காஞ்சன ர தி வைர,  சுகாதார ைவத்திய அ வலர் 
காாியாலய தி,  அேஷாக்க மாவத்ைத வைர,  அேஷாக்க 
மாவத்ைதயில் இ ந்  ெதாழி ட்ப வித்தியாலயத்திற்கு 
உட்ெசல் ம் பாைத,  வயம்ப பல்பைலக் கழகத்தின் 
கிழக்கு எல்ைல,  அரச இடத்தின் கிழக்கு எல்ைல 
ெதாடக்கம் குளியாப்பிட்  மத்திய மஹா 
வித்தியாலயத்தின் கிழக்கு மதில் வைர,  அந்த 
வித்தியாலயத்தின் கிழக்கு மதில்,  வடக்கு மதில்,  நீதிமன்ற 

தியின் தலாவ  ஒ ங்ைக  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04                       வட்டாரத்திற்கு ெதாி  ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : க கஸ்ேஹன                               உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  குளியாப்பிட்  பிரேதச சைப எல்ைல,  ஆனந்தகிாி

கார்டன்ஸ் வடக்கு,  கிழக்கு எல்ைலகள் அபய மாவத்ைத 
வைர,  அபய மாவத்ைத,  சுர த்த மகளிர் வித்தியாலயத் 
தின் வடக்கு எல்ைல,  கத்ேதா க்க வணக்கஸ்தலத்தின் 
வடக்கு மாவத்ைத,  சாந்த ேஜாெசப் வித்தியாலயத்தின் 
வடக்கு எல்ைல,  ஆனந்த மாவத்ைத வைர  

1157 குளியாப்பிட்  நகர கிராம
அ வலர் பிாிவின் குளியாப்பிட்ட 
நகர சைபக்கு உட்பட்ட ஒ  பகுதி  
(தர்மேஸாக்க மாவத்ைத,  விஹார 
மாவத்ைத,  வலகம்பா மாவத்ைத,  
ஆனந்தகிாி கார்டன்ஸ்,  தர்மபால 
மாவத்ைத,  பாத்திமா மாவத்ைத,  
மாதம்ைப தியின் வாிப்பணம் 
இலக்கம் 139 ெதாடக்கம்  447/2 
வைர,  பராக்கிரம மாவத்ைதயின் 
வாிப்பணம் இலக்கம் 15/4 ெதாடக்கம் 
இலக்கம் 42 வைர) 

 
 

கிழக்ேக :  ஆனந்த மாவத்ைத,  மாதம்ைப தி,  னியன்
எஸ்ஸுரன்ஸ் தி,  தி  எச். எம். ஏ ரஞ்சித் குமார 
மாப்பாவின் காணியின் கிழக்கு எல்ைல,  தண்டக வ 
ஓயா வைர  

ெதற்ேக :  குளியாப்பிட்  பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்
தண்டக வ ஓயா 

ேமற்ேக :   மீகஹக் ெகாட் ைவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05                       வட்டாரத்திற்கு ெதாி  ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : குளியாப்பிட்  நகரம்                      உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  குளியாப்பிட்  பிரேதச சைப எல்ைல 1157 குளியாப்பிட்  நகர கிராம

அ வலர் பிாிவின் குளியாப்பிட்  
நகர சைபக்கு உட்பட்ட பகுதி (அபய 
மாவத்ைத ெதாடக்கம் பராக்கிரம 

   மாவத்ைத ம் வைர,  சுப 
மாவத்ைத,  ஜய மாவத்ைத,  பண் ல 
மாவத்ைத,  மிஹிந்  மாவத்ைதயின் 
இட  றப் பகுதி,  மஹேஸன் 
மாவத்ைத,  ேகாத்தாபய மாவத்ைத,  
திஸ்ஸ மாவத்ைத,  பிரதான தி 
சித்திரக் கைல ெதாடக்கம் மிஹிந்  
மாவத்ைத ஆரம்பம் வைர இ  

ற ம் ஆனந்த மாவத்ைத சித்திரக் 
கைல ெதாடக்கம் ஆனந்த மாவத்ைத 

ம் வைர) 
   

கிழக்ேக :  தி  எச். டீ சுனில் பத்ம சாந்தவின் காணியின் வடக்கு
எல்ைல,  கு க்கு தி,  ேகாத்தாபய மாவத்ைத வைர,   
ேகாத்தாபய மாவத்ைத,  மஹேஸன் மாவத்ைத,  ஆனந்த 
மாவத்ைத,  மிஹிந்  மாவத்ைத வைர,  மிஹிந்  
மாவத்ைத,  கு நாகல்,  மாதம்ைப தி வைர,  கு நாகல்,  
மாதம்ைப தி,  எஸ்ஸ ம கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல ஓயா வைர 

ெதற்ேக :  குளியாப்பிட்  பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்
தண்டக வ ஓயா 

ேமற்ேக :   தி  எச். எம். ஏ ரஞ்சித் குமார மாப்பாவின் காணியின்
கிழக்கு எல்ைல,  னியன் எஸ்ஸுரன்ஸ் தி வைர,  

னியன் எஸ்ஸுரன்ஸ் தி,  மாதம்ைப தி,  ஆனந்த  
மாவத்ைத,  சாந்த ேஜாசப் வித்தியாலயத்தின் வடக்கு 
எல்ைல,  கத்ேதா க்க வணக்கஸ்தலத்தின் வடக்கு 
எல்ைல,  சுர த்த மகளிர் வித்தியாலயத்தின் வடக்கு 
எல்ைல,  அபய மாவத்ைத,  ஆனந்த கிாி கார்டன்ஸ் 
கிழக்கு,  வடக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06                       வட்டாரத்திற்கு ெதாி  ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : பல்லப்பிட் ய                   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  02 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  குளியாப்பிட்  பிரேதச சைப எல்ைல 1157  - குளியாப்பிட்  நகர கிராம 

அ வலர் பிாிவின் குளியாப்பிட்  
நகர சைபக்குட்பட்ட பகுதி 
(ெஹட் ப்ெபால தியின் ஒ  பகுதி,  
ஜயந்தி மாவத்ைத ெதாடக்கம் 
கரந்திபல பாலம் வைர ெதற்குப் 
பகுதி,  ஆனந்த மாவத்ைதயின் ஒ  
பகுதி மிஹிந்  மாவத்ைத ஆரம்பம் 
ெதாடக்கம் மஹேஸன் மாவத்ைத 
சந்தி வைர ெதற்கு றப் பகுதி ப  

தியின் உள்ேள,  மிஹிந்  
மாவத்ைதயின் ெதற்கு பகுதி,   
மாவத்ைத,  ெஹட் ப் ெபாைல 

தியின் ஒ  பகுதி,  சப் மல் 
மாவத்ைத,  விஜய மாவத்ைத,  நாகாீக 

டைமப் த் திட்டம்,  ஆனந்த 
மாவத்ைத,  சுற்  வட்டப் பாைத தி,  
ெஹட் ப் ெபாைல தியின் ஆரம்பம் 
ெதாடக்கம் கரந்திப்பல பாலம் வைர 
இட  றப் பகுதி  

கிழக்ேக :  குளியாப்பிட்  பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்
எஸ்ஸத் ம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,  ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  மாதம்ைப தி மிஹிந்  மாவத்ைத வைர,  மிஹிந்
மாவத்ைத ஆனந்த மாவத்ைத வைர 

ேமற்ேக :   ஆனந்த மாவத்ைத,  மஹேசன் மாவத்ைத,  ேகாத்தாபய
மாவத்ைத,  அ  தி,  தி  எச்.டீ சுனில் பத்ம 
சாந்தவின் காணியின் வடக்கு எல்ைல    
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07     வட்டாரத்திற்கு ெதாி  ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெமக் வத்ைத                    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  குளியாப்பிட்  நகர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,

கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம் குளியாப்பிட்  பிரேதச சைப 
எல்ைல 

1158  - எஸ்ஸத் ம கிராம அ வலர் 
பிாிவின் குளியாப்பிட்  நகர சைபக்கு 
உட்பட்ட ஒ  பகுதி 
(ெஹட் ெபாைல தியின் ஆரம்பம் 
ெதாடக்கம் ெதற்குப் பகுதி ஜயந்தி 
மாவத்ைத வைர,  கு நாகல் தி 
இட  பக்கம் ெதாடக்கம்  
மாவத்ைத வைர,  ஆசிாி மாவத்ைத,  
ஜயந்தி மாவத்ைத,  கலன் 
மாவத்ைத,  சுபாரத்தி மாவத்ைத,  
சுதர்ஷன மாவத்ைத,   மாவத்ைத 
எனப்ப ம் பிாியபாரதி மாவத்ைத) 

கிழக்ேக :  குளியாப்பிட்  பிரேதச சைப எல்ைல,  ம ரசிங்ஹ
அவர்களின் இடத்தின் கிழக்கு எல்ைல,  பிாியபாரதி 
மாவத்ைத  

ெதற்ேக :  கு நாகல் மாதம்ைப தி  
ேமற்ேக :   குளியாப்பிட்  நகர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  

கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08                      வட்டாரத்திற்கு ெதாி  ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : எஸ்ஸத் ம                         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  கு நாகல்,  மாதம்ைப தி,  சுவாித்த மாவத்ைத,   

குளியாப்பிட்  பிரேதச சைப எல்ைல,  ம்ேமாதைர தி,  
குளியாப்பிட்  மாதம்ைப தி,  பல்லப்பிட் ய பிரேதச 
சைப எல்ைல 

1158  - எஸ்ஸ ம கிராம அ வலர் 
பிாிவின் குளியாப்பிட்  நகர சைபக்கு 
உட்பட்ட பகுதி (சர்ேவாதய பாைத 
ெதாடக்கம் கு நாகல் தி ெதற்கு 
பக்கத்திற்கு உாிய பகுதியின் 
ெவவகம சந்தி வைர,  நாரத 
மாவத்ைத,  அ லாேதவி மாவத்ைத,  
சுவாித்த மாவத்ைத) 

கிழக்ேக :  ம்ேமாதைர தி,  கு நாகல் மாதம்ைப தி,  ெவவகம
தி மற் ம் குளியாப்பிட்  பிரேதச சைப எல்ைல  

ெதற்ேக :  தண்டக வ ஓயா மற் ம் குளியாப்பிட் பிரேதச சைப
எல்ைல 

ேமற்ேக :   குளியாப்பிட்  நகர கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09              வட்டாரத்திற்கு ெதாி  ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ல யாய                              உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  குளியாப்பிட்  பிரேதச சைப எல்ைல 1158 எஸ்ஸ ம கிராம அ வலர்

பிாிவின் குளியாப்பிட்  நகர சைபக்கு 
உட்பட்ட பகுதி (கு நாகல் தி 
இட  றப் பகுதி,  கஸ்ஸப்ப 
மாவத்ைத,  கலன் மாவத்ைத,  சிாி 
விக்ரம மாவத்ைத,  சுபராத்ாி ர,  
ஐக்கிய மாவத்ைத,  சங்க மாவத்ைத) 

கிழக்ேக :  குளியாப்பிட்  பிரேதச சைப எல்ைல  
ெதற்ேக :  கு நாகல்,  மாதம்ைப தி  
ேமற்ேக :   பிாியபாரதி மாவத்ைத,  ம ரசிங்ஹ அவர்களின்

இடத்தின் கிழக்கு எல்ைல,  குளியாப்பிட்  பிரேதச சைப 
எல்ைல வைர  

9-108/222 
________________________ 

 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3  இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம்,  தத் வங்களின ம்  பிரகாரம்,  இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான்,  இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
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குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  

          
ைமத்திாிபால சிறிேசன, 

சனாதிபதி. 
 
 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்   - 01, 
2015,ஓகத்  12. 
 

அட்டவைண 
 
இல. 18.  - கு நாகல் மாவட்டம் 
இல. 03  - கிாிபாவ பிரேதச சைப 
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்          உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 10 
எண்ணிக்ைக -  10   எண்ணிக்ைக -  00  
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01     வட்டாரத்திற்கு ெதாி  ெசய்ய ேவண் ய 
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ஜயந்தி ர                      உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  கலா ஓயா மற் ம் அ ராத ர மாவட்ட எல்ைல 06  - ேசாேலெவவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
07  - ஜயந்தி ர கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக :  பம்பேர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,,  
ெபரகும் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள்,  ேசாேல ர,  தம்ேஸா ர மற் ம் 
தம்மிட்டகம கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  தம்மிட்டகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,  
சங்கேபா ர மற் ம் பதேனெவவ கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக :   பதேனெவவ மற் ம் சந்தகல கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு  எல்ைலகள்,  த்தளம் 
மாவட்ட எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02     வட்டாரத்திற்கு ெதாி  ெசய்ய ேவண் ய 
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெபரகும் ர                          உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  கலா ஓயா மற் ம் அ ராத ர மாவட்ட எல்ைல 10  - பம்பேர கிராம அ வலர் பிாி  

11  - ெபரகும் ர கிராம அ வலர் 
பிாி  
 
 

கிழக்ேக :  ஹல்மில்லகல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
மற் ம் ேசாேல ர கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ேசாேலெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக :   ேசாேலெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

மற் ம் ஜயந்தி ர கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03     வட்டாரத்திற்கு ெதாி  ெசய்ய ேவண் ய 
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : தர்மராஜ ர                            உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  பம்பேர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 18  - தம்ேஸா ர கிராம அ வலர் 

பிாி  
20  - ேசாேல ர கிராம அ வலர் பிாி  
21  - தம்மிட்டகம கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக :  ஹல்மில்லகல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,  

ஹஸ்திராஜ ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  
ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் ரப்ெபாக்குண கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  பஹல கிாிபாவ,  வராெவவ கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   சங்கேபா ர கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
ேசாேலெவவ,  ெபரகும் ர கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04     வட்டாரத்திற்கு ெதாி  ெசய்ய ேவண் ய 
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ஹஸ்திராஜ ர                  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  கலா ஓயா மற் ம் அ ராத ர மாவட்ட எல்ைல 12  - ஹல்மில்லகல கிராம அ வலர் 

பிாி  
17  - ரெபாகுண கிராம அ வலர் 

பிாி  
19  - ஹஸ்திராஜ ர கிராம அ வலர் 

பிாி  
 
 

கிழக்ேக :  கலாஓயா,  அ ராத ர மாவட்ட எல்ைல மற் ம்
திம்பிாிெபாக்குண,  மஹேசன் ர கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  இஹல கிாிபாவ,  பஹல கிாிபாவ  கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் தம்மிட்டகம 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   தம்மிட்டகம,  தம்ேஸா ர கிராம அ வலர் பிாி களின் 

கிழக்கு,  வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் ேசாேல ர,  பம்பேர 
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05     வட்டாரத்திற்கு ெதாி  ெசய்ய ேவண் ய 
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ராஜாங்கன ர                    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  கலாஓயா மற் ம் அ ராத ர மாவட்ட எல்ைல 13  - திம்பிாிெபாகுண கிராம அ வலர் 

பிாி  
14  - மஹேசன் ர கிராம அ வலர் 

பிாி  

15  - சரசும்கல கிராம அ வலர் பிாி  
16  - ஒ கல கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக :  ெகாக்ம வ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,  ேமற்கு 

எல்ைலகள் 
ெதற்ேக :  இஹலகிாிபாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக :   ரப்ெபாக்குண,  ஹல்மில்லகல கிராம அ வலர் 

பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06     வட்டாரத்திற்கு ெதாி  ெசய்ய ேவண் ய 
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : கிாிபாவ                             உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  தம்மிட்டகம,  ரப்ெபாக்குண,  மஹேசன் ர,  ஒ கல 

கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
22  - ெபாத்தான கிராம அ வலர் 
பிாி  
23  - பஹல கிாிபாவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
24 -ேவரகல கிராம அ வலர் பிாி  
25  - இஹல மரதன்கடவல கிராம 

அ வலர்பிாி  
26  - இஹல கிாிபாவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
28  - தம் த்த கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :  ெகாக்ம வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  ெதற்கு 

எல்ைலகள் மற் ம் தம்மன்னாவ,  மயிேலவ கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்

ெதற்ேக :  ம ேக கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,  
அ யாெவட் ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  
வடக்கு  எல்ைலகள் மற் ம் கம்ெபால கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக :   ெஹட் ஆரச்சிகம,  வராெவவ கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07     வட்டாரத்திற்கு ெதாி  ெசய்ய ேவண் ய 
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெத ர                       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  த்தளம் மாவட்ட எல்ைல மற் ம் ஜயந்தி ர கிராம

அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  ெதற்கு எல்ைலகள் 
03  - அபய ரம் கிராம அ வலர் பிாி  
05  - சங்கேபா ர கிராம அ வலர் 

பிாி  
08  - சந்தகல கிராம அ வலர் பிாி  
09  - பதேனெவவ கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக :  ஜயந்தி ர,  ேசாேலெவவ  கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ேமற்கு,  ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் தம்மிட்டகம கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல

ெதற்ேக :  வராெவவ,  கு ப்பிட் கம கிராம அ வலர் பிாி களின்
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   த்தளம் மாவட்ட எல்ைல 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08     வட்டாரத்திற்கு ெதாி  ெசய்ய ேவண் ய 
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : வராெவவ                         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  அபய ரம்,  சங்கேபா ர,  தம்மிட்டகம கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
01  - ெஹட்  ஆரச்சிகம கிராம 
அ வலர் பிாி  
02  - கு பிட் கம கிராம அ வலர் 
பிாி  
04  - வராெவவ கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக :  பஹல கிாிபாவ,  ெபாத்தான,  இஹல மரதன்கடவல,
கம்ெபால கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்

ெதற்ேக :  கம்ெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
மற் ம் த்தளம் மாவட்ட எல்ைல 

ேமற்ேக :   த்தளம் மாவட்ட எல்ைல  
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09     வட்டாரத்திற்கு ெதாி  ெசய்ய ேவண் ய 
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ேராஹன ர                       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  இஹல மரதன்கடவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,

ெதற்கு,  கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம் அ யாெவட் ெவவ
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

33  - கம்ெபால கிராம அ வலர் பிாி  
34  - சங்கப்பாலய கிராம அ வலர் 

பிாி  
35 - வன்னிகுடாெவவ கிராம அ வலர்  

பிாி  
 

கிழக்ேக :  அ யாெவட் ெவவ,  ம ேக கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  கல்க வ பிரேதச சைப எல்ைல 
ேமற்ேக :   கல்க வ பிரேதச சைப எல்ைல,  த்தளம் மாவட்ட

எல்ைல மற் ம் ெஹட் ஆரச்சிகம கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு எல்ைலகள்  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10     வட்டாரத்திற்கு ெதாி  ெசய்ய ேவண் ய 
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெசய்ல ர                           உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 
 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  வராகல,  இஹல கிாிபாவ கிராம அ வலர் பிாி களின் 

ெதற்கு எல்ைலகள்,  தம் த்த கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு,  ெதற்கு,  கிழக்கு,  வடக்கு எல்ைலகள்,  இஹல 
கிாிபாவ,  ஒ கல,  ெஸரசும்கல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம் அ ராத ர 
மாவட்ட எல்ைல 

27  - ெகாக்ம வ கிராம அ வலர் 
பிாி  

29  - தம்ெமன்னாவ கிராம அ வலர் 
பிாி  

30  - ைமலாவ கிராம அ வலர் பிாி  
31  - ெம ேக கிராம அ வலர் பிாி  
32  - அ யாவட் ெவவ கிராம 

அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக :  அ ராத ர மாவட்ட எல்ைல மற் ம் கல்க வ பிரேதச
சைப எல்ைல 

ெதற்ேக :  கல்க வ பிரேதச சைப எல்ைல 
ேமற்ேக :   வன்னிக்குடாெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  

வடக்கு எல்ைலகள்,  கம்ெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு,  வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் இஹல மரதன் 
கடவல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல    

 
9-108/ 223 
 

 
_____________________________ 

 

 
 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3  இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
  
(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம்,  தத் வங்களின ம்  பிரகாரம்,  இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான்,  இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
    

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

 
 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்   - 01, 
2015,  ஓகத்  12. 
  



                  I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21    1107A 
gFjp  I : njhFjp (I) - ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; FbauR tu;j;jkhdg; gj;;jpupif - mjp tpNr\khdJ - 2015.08.21 

 

 

அட்டவைண 
இல. 18  - கு நாகல் மாவட்டம் 
இல. 04  - கல்க வ பிரேதச சைப 
  

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 19 
எண்ணிக்ைக -  19    எண்ணிக்ைக -  00  
 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01                       வட்டாரத்திற்கு ெதாி  ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ஜயபிம                              உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  அ ராத ர மாவட்ட எல்ைல 87 - ெமதகம ேமற்கு கிராம அ வலர்

பிாி  
88  - ெமதகம கிழக்கு கிராம அ வலர் 

பிாி  
89  - ெசனரத்கம கிராம அ வலர் 

பிாி  
94  - ெக ர கிராம அ வலர் பிாி  
95  - எதினிெவட் கல கிராம 

அ வலர் பிாி  
96  - வலகம்பா ர கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக :  அ ராத ர மாவட்ட எல்ைல,  ெகப்எல கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைல,  திஸ்ஸப் ர கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,  ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
உஸ்கல சியம்பலாக வ கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல  

ெதற்ேக :  ஜயலந்ைத,  மஹகல்கடவல மற் ம் கும் க்ெவவ கிராம
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   கிாிபாவ பிரேதச சைப எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02     வட்டாரத்திற்கு ெதாி  ெசய்ய ேவண் ய 
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : உஸ்கல சியம்பலன்க வ                        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ெக ர,  வலகம்பா ர,  எத்தினிெவட் கல கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
அ ராத ர மாவட்ட எல்ைல 

80 - யாய 4 உஸ்கல கிராம அ வலர்
பிாி   

81  - லஸ்ஸனகம கிராம அ வலர் 
பிாி  

92  - உஸ்கல சியம்பலன்க வ கிராம 
அ வலர் பிாி   

93  - திஸ்ஸ ர கிராம அ வலர் பிாி  
97  - பண்டாரகம கிராம அ வலர் பிாி   
98  - ெகப்எல கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக :  அ ராத ர மாவட்ட எல்ைல மற் ம் கணன்க வ கிராம
அ வலர் பிாிவின் எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  கணன்க வ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,  
உஸ்கல சியம்பலன்க வ ெவவ மற் ம் பா பங்சாவ 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல  

ேமற்ேக :   ஜயலந்ைத கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  வடக்கு 
எல்ைலகள்,  ெமதகம கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல மற் ம் ெக ர கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03     வட்டாரத்திற்கு ெதாி  ெசய்ய ேவண் ய 
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ைமத்திாிெசன் ர                     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  உஸ்கல சியம்பலன்க வ ெவவ பண்டாரகம கிராம

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைல மற் ம் அ ராத ர 
மாவட்ட எல்ைல 

90 - மீகலாவ கிராம அ வலர் பிாி
91  - பதவிகம கிராம அ வலர் பிாி  
99  - கணன்க வ கிராம அ வலர் 

பிாி  
 
 
 

கிழக்ேக :  அ ராத ர மாவட்ட எல்ைல 
ெதற்ேக :  ேபாங்கம,  அந்தரெவவ,  ெமதின்ேனா வ,  

ெபாரத் க்கடவல கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள்  

ேமற்ேக :   வலஸ்ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
மற் ம் உஸ்கல சியம்பலாக வ ெவவ  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04     வட்டாரத்திற்கு ெதாி  ெசய்ய ேவண் ய 
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : வகந்த                       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 
 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  கிாிபாவ பிரேதச சைப எல்ைல,  ெசனரத்கம,  ெமதகம

கிழக்கு,  உஸ்கல சியம்பலாக வ கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  

77 - ெகேலகம கிராம அ வலர் பிாி
79  - ஜயலந்த கிராம அ வலர் பிாி  
82  - மஹகல்கடவல கிராம அ வலர் 

பிாி  
83  - கும் க்ெவவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
86  - வகந்த  கிராம அ வலர் 

பிாி  
 
 
 

கிழக்ேக :  யாய  4 உஸ்கல,  லஸ்ஸனகம கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்,  பா பங்சாவ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,  ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் 

சியம்பலாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
ெதற்ேக :  மஹ கல்க வ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு

எல்ைல,  கு ந்தன் குளம்,  கல்லஞ்சிய கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு,  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   ெமாலாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,  
கிாிபாவ பிரேதச சைப எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05                                வட்டாரத்திற்கு ெதாி  ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : நீலகிாி                                        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  கிாிபாவ பிரேதச சைப எல்ைல,  கும் க்ெவவ கிராம

அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 
54 - இஹல ப ெகந்தாவ கிராம

அ வலர் பிாி  
55  - பஹல ப ெகந்தாவ கிராம 

அ வலர் பிாி  
56 - ெமாண்ணன்குளம் கிராம அ வலர் 

பிாி  
84  - ெமாலாவ கிராம அ வலர் பிாி  
85  - கல்லங்சிய கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக :  கும் க்ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  ெதற்கு 

எல்ைலகள் மற் ம் வக்கந்த,  கு ந்தம்குளம்  கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்,  கல்க வ 
நகரத்தின் கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு,  ேமற்கு 

எல்ைலகள் 
ெதற்ேக :  அ த் ேஹரத்கம,  ெமாட்டப் ெபத்ேதவ மற் ம்

க வலகஸ்ெவவ கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   இஹலகம, ெநாச்சிய கிராம அ வலர் பிாி களின்
கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம் கிாிபாவ பிரேதச சைப 
எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06     வட்டாரத்திற்கு ெதாி  ெசய்ய ேவண் ய 
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : மஹநான்ேநாிய                      உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  கிாிபாவ பிரேதச சைப எல்ைல 36 - மஹநான்ேநாிய வடக்கு கிராம

அ வலர் பிாி  
37  - மஹநான்ேநாிய ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
38 - ேவவரணெவட் ய கிராம 

அ வலர் பிாி  
39  - இஹல நான்ேநாிய  கிராம 

அ வலர் பிாி  
49  - ெகாஹம்பலன்குளம கிராம 

அ வலர் பிாி  
50  - ப ெகால்ல கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக :  ெநாச்சிய,  இஹலகம கிராம அ வலர் பிாி களின்
ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் நாெஹட் க்குளம் கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  நாெஹட் க்குளம்,  ேதாரவ கிராம அ வலர் பிாி களின்
வடக்கு எல்ைலகள்,  நல்லச்சிய கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக :   த்தளம் மாவட்ட எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07     வட்டாரத்திற்கு ெதாி  ெசய்ய ேவண் ய 
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : மகேதாரவ                            உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  மஹநாேனாிய ெதற்கு,  மஹநாேனாிய வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
ப ெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

40 - நல்லச்சிய கிராம அ வலர் பிாி
41  - ேபத்ேதகம கிராம அ வலர் பிாி  
42  - காட் ெவவ கிராம அ வலர் 
பிாி  
43  - ெமதவச்சிய கிராம அ வலர் பிாி  
44  - ேதாரவ கிராம அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக :  ப ெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல
மற் ம் நாெஹட் க்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  இங்கினிமிட் ய நீர்த்ேதக்கம் மற் ம் மஹவ,  
நிக்கெவரட் ய பிரேதச சைப எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   த்தளம் மாவட்ட எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08             வட்டாரத்திற்கு ெதாி  ெசய்ய ேவண் ய 
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : நாெஹட் க்குளம்                உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ெகாெஹாம்பன் குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  

கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம் கிாிபாவ பிரேதச சைப எல்ைல  
45 - நாெஹட் க்குளம் கிராம அ வலர்
    பிாி  
46  - இஹலகம கிராம அ வலர் பிாி  
47  - ஜயபிம கிராம அ வலர் பிாி  
48  - ெநாச்சிய கிராம அ வலர் பிாி  
52  - ெமாட்டப்ெபத்தாவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
53  - க வலகஸ்ெவவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
 
 

கிழக்ேக :  ெமாேலவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  ெதற்கு 
எல்ைலகள்,  கல்லஞ்சிய,  ெமாண்னன்குளம் கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைலகள்,  இஹல ப கந்ேதவ,  பஹல 
ப கந்ேதவ கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு,  ெதற்கு 
எல்ைலகள் மற் ம் கல்க வ நகரம்,  அ த்ேஹரத்கம கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  மஹவ பிரேதச சைப எல்ைல,  மீ ஓயா மற் ம்
இங்கினிமிட் ய நீர்த்ேதக்கம் 

ேமற்ேக :   ேதாரவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,  
ப ெகால்ல  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு 
எல்ைலகள் மற் ம் இஹல நான்ேநாிய கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு,  வடக்கு எல்ைலகள்,  ெகாெஹாம்பன்குளம் 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு எல்ைலகள்  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09           வட்டாரத்திற்கு ெதாி  ெசய்ய ேவண் ய 
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : கல்க வ நகரம்                                             உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  கல்லஞ்சிய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு 

எல்ைலகள்,  வக்கந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல மற் ம் கேலகம கிராம அ வலர் பிாி  ேமற்கு 
எல்ைல 

51 - அ த் ெஹரத்கம கிராம அ வலர்
பிாி  

57  - கல்க வ நகரம் கிராம அ வலர் 
பிாி  

58  - தி ல்லாவ கிராம அ வலர் பிாி  
59  - கு ந்தன் குளம் கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக :  கேலகம,  மஹ கல்க வ மற் ம் ேகான்ெவவ கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :  வ கம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,  மஹவ
பிரேதச சைப எல்ைல  

ேமற்ேக :   ஜயபிம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல மற் ம்
ெமாட்டெபத்ேதவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு 

எல்ைலகள்,  பஹல ப கந்ேதவ,  ெமாண்னன் குளம் கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10     வட்டாரத்திற்கு ெதாி  ெசய்ய ேவண் ய 
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : மஹகல்க வ                          உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 
 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  கு ந்தன் குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  

கிழக்கு எல்ைலகள்,  கேலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல,  சியம்பேலவ கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு,  கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம் வலஸ்ெவவ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

60 - மஹ கல்க வ கிராம அ வலர்
பிாி  

61  - உள்பதகம கிராம அ வலர் பிாி  
65  - ெகாக்ெவவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
66  - ேவெகதர கிராம அ வலர் பிாி  
67  - மடெதாம்ேப கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக :  ல்ேநவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  ெதற்கு 
எல்ைலகள்,  நித்தலவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைலகள் மற் ம் கலபிட்டதிகேன கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு,  ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :  எத்தினிமேல மற் ம் பா கடவல கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   கு ந்ேதவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,  

கேனதி ல்ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  
கிழக்கு எல்ைலகள்,  ேகான்ெவவ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,  அ த் ேஹரத்கம கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,  கல்க வ நகர கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல மற் ம் தி ல்ெவவ,  
கு ந்தன் குளம் கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு,  
கிழக்கு எல்ைலகள்  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11     வட்டாரத்திற்கு ெதாி  ெசய்ய ேவண் ய 
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : மஹேஸன் ர                       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 
 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ஜயலந்ைத,  யாய  4 உஸ்கல,  லஸ்ஸனகம கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
உஸ்கல,  சியம்பலன்க வெவவ,  மீெகேலவ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

62 - ல்நாவ கிராம அ வலர் பிாி
63  - வலஸ்ெவவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
64  - ெபாரத் க்கடெவல கிராம 

அ வலர் பிாி  
76  - பா பங்சாவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
78  - சியம்பேலவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக :  மதின்ேனா வ ெவ யாவ மற் ம் அந்தரெவவ கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  மக்குேலவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,  ேமற்கு எல் 
ைலகள்,  நித்தலவ,  கலபிட்டதிகேன கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்,  ேவெகதர கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,  ெகாக்ெவவ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்,  

உல்ெபத்தகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  வடக்கு,  
ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் மஹகல்க வ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக :   கேலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு,  
வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் வக்கந்த கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 12     வட்டாரத்திற்கு ெதாி  ெசய்ய ேவண் ய 
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெரஸ்ெவஹர ர                    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  மீெகேலவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல  100 - அந்தரெவவ கிராம அ வலர்

பிாி  
101  - மஹெவ தன்ன கிராம அ வலர் 

பிாி  
102  - ெமதின்ேனா வ கிராம அ வலர் 

பிாி  
103  - ெவ யாவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
107  - மஹகத்ேநா வ கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக :  ேபாங்கம மற் ம் ெவதினிகம கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  குடாகத்ேநா வ,  விக்காெதனிகம மற் ம் மக்குேலவ
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   ெபாெராத் க்கடவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  
கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம் வலஸ்ெவவ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 13     வட்டாரத்திற்கு ெதாி  ெசய்ய ேவண் ய 
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெகாவிகம் ர                               உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01. 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  மீகேலவ கிராம அ வலர் பிாி  ெதற்கு எல்ைல மற் ம்

அ ராத ர மாவட்ட எல்ைல 
104 - ேபாங்கம கிராம அ வலர் பிாி
105  - கட் கம்பலகம கிராம அ வலர் 

பிாி   
106  - ேவதனிகம கிராம அ வலர் 

பிாி  
109  - ெபாத்தாேனகம கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக :  அ ராத ர மாவட்ட எல்ைல 
ெதற்ேக :  அ ராத ர மாவட்ட எல்ைல,  ெபால்பித்திகம பிரேதச

சைப எல்ைல மற் ம் திெயன்ேனகம கிராம அ வலர் 
பிாி  ெதற்கு,  கிழக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   திெயன்ேனகம  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  
கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம் குடாகத்ேநா வ,  மஹ 
கத்ேநா வ,  மற் ம் அந்தரெவவ கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 14 வட்டாரத்திற்கு ெதாி  ெசய்ய ேவண் ய 
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : தி ல்கேன                      உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 
 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  அந்தரெவவ கிராம அ வலர் பிாி ெதற்கு எல்ைல, 

 மஹகத்ேநா வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  
ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் ெவதினிகம கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

108 - குடாகத்ேநா வ கிராம அ வலர்
பிாி  

110  - தியன்ேனகம கிராம அ வலர் 
பிாி  

111  - தி ல்கேன கிராம அ வலர் 
பிாி  

112  - விகாெதனிகம கிராம அ வ 
பிாி  

116  - நிேதாகம கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக :  ெபாத்தாேனகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
ெதற்ேக :  ெபால்பித்திகம பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்

கந் ெவவ,  ஹித்தவ,  எஹட் ெவவ கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   ரத்ன தி ல்ெவவ,  எத்தினிமேல கிராம அ வலர் பிாி  
களின் கிழக்கு எல்ைல,  கலபிட்டதிகேன கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல,  இஹலதிகேன கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம் மக்குேலவ 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 15     வட்டாரத்திற்கு ெதாி  ெசய்ய ேவண் ய 
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : கல்ேலவ                         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ல்ேநவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு 

எல்ைலகள்,  ெபாெலாத் கடவல,  அந்தரெவவ கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  

113 - மக்குலாவ கிராம அ வலர் பிாி
114  - நிதலவ கிராம அ வலர் பிாி  
115  - இஹலதிகண கிராம அ வலர் 

பிாி   
117 -  கலபிடதிகண கிராம அ வலர் 

பிாி  
118  - எதினிமேல கிராம அ வலர் 

பிாி  
   
  

கிழக்ேக :  விகாெதனிகம மற் ம் தி ல்கேன கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :  நித்ேதாகம,  ரத்னதி ல்ெவவ கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு,  ேமற்கு எல்ைலகள்,  எஹட் ெவவ 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,  ஏாியாவ 
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைல மற் ம் 
நாெகாலகேன,  பா கடவல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக :   மடெதாம்ேப கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு 

எல்ைலகள்,  ேவெகதர கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல மற் ம் ல்ேநவ கிராம அ வலர் பிாிவின் 

ெதற்கு,  கிழக்கு எல்ைலகள் 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 16 வட்டாரத்திற்கு ெதாி  ெசய்ய ேவண் ய 
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ேதவகிாி ர                     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  அ த் ேஹரத்கம ெதற்கு,  கிழக்கு எல்ைலகள்

மஹகல்க வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
68 - ேகான்ெவவ கிராம அ வலர்
பிாி  
69  - கேனதி லெவவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
70  - கட்டக்க வ கிராம அ வலர் 
பிாி   
71  - வ கம கிராம அ வலர் பிாி  
72  - கு ந்ேதவ கிராம அ வலர் பிாி  
73  - பா கடவல கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக :  ேவெகதர,  மடெதாம்ேப மற் ம் எத்தினிமேல கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :  நாெகாலகேன கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,  ேமற்கு 

எல்ைலகள்,  ஏாியாவ,  ெவஹரெகாடயாய கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
யத்ெதஸ்ஸாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  வடக்கு 

எல்ைலகள்  
ேமற்ேக :   யத்ெதஸ்ஸாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  வடக்கு 

எல்ைலகள்,  மீ ஓயா மற் ம் மஹவ பிரேதச சைப எல்ைல 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 17     வட்டாரத்திற்கு ெதாி  ெசய்ய ேவண் ய 
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : அத்தரகல்ல                          உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  பா கடவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம்

 ெதற்கு எல்ைலகள் 
74 - யத்ேதஸ்ஸாவ கிராம அ வலர்

பிாி   
75 -ெவஹரெகாடயாய கிராம அ வலர் 

பிாி  
131  - கு ெகாட கிராம அ வலர் பிாி  
132  - அத்தரகல்ல கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக :  ஏாியாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைலகள்
ெதற்ேக :  மீ ஓயா மற் ம் மஹவ பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக :   மீ ஓயா மற் ம் மஹவ பிரேதச சைப எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 18 வட்டாரத்திற்கு ெதாி  ெசய்ய ேவண் ய 
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : எஹட் ெவவ                    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  பா கடவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல,  

எத்தினிமேல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  ெதற்கு,  
கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம் நித்ேதாகம கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு,  ெதற்கு எல்ைலகள்  

119 - ரத்ணதி ல்ெவவ கிராம
அ வலர் பிாி   

121  - எஹட் ெவவ கிராம அ வலர் 
பிாி  

126  - நபேடவ கிராம அ வலர் பிாி  
127  - திம்பிாியாவ கிராம அ வலர் 

பிாி   
128  - ஹூ கல்ேவவ கிராம 

அ வலர் பிாி   
129  - ஏாியாவ கிராம அ வலர் பிாி   
130  - நாெகாளகேன கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக :  ஹித்ேதவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,  
மஹஎம்ேபாகம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,  

ேமற்கு,  ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் இஹல எம்ேபாகம,  
வலத்ெவவ கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  மஹவ பிரேதச சைப எல்ைல 
ேமற்ேக :   கு ெகாட,  அத்தரகல்ல மற் ம் ெவஹரெகாடயாய

கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 19      வட்டாரத்திற்கு ெதாி  ெசய்ய ேவண் ய 
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : எம்ேபாகம                          உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
  120 - ஹித்ேதவ கிராம அ வலர் பிாி

122  - கந் ெவவ கிராம அ வலர் 
பிாி   

123  - மஹ எம்ேபாகம கிராம அ வலர் 
பிாி   

124  - இஹல எம்ேபாகம கிராம 
அ வலர் பிாி   

125  - வலத்ெவவ கிராம அ வலர் 
பிாி  

 
 
9-108/224 
 

_____________________________ 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3  இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம்,  தத் வங்களின ம்  பிரகாரம்,  இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான்,  இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  

          
ைமத்திாிபால சிறிேசன, 

சனாதிபதி. 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்   - 01, 
2015,ஓகத்  12. 

வடக்ேக :- நித்ேதாகம, தி ல்கேன மற் ம் திெயன்ேனகம கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  

கிழக்ேக :- ெபால்பித்திகம பிரேதச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக :-  ெபால்பித்திகம மற் ம் மஹவ பிரேதச சைப எல்ைலகள் 
ேமற்ேக :-  நபேடவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 

திம்பிாியாவ  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு, வடக்கு 
எல்ைலகள் மற் ம்  எஹட் ெவவ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு  எல்ைல 
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அட்டவைண 
 

இல. 18.  - கு நாகல் மாவட்டம் 
இல. 05  - ெபால்பித்திகம பிரேதச சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 18 
எண்ணிக்ைக -  18            எண்ணிக்ைக - 00  
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01                      வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  கும் க்கடவல                              உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  கல்க வ பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் அ ராத ர

மாவட்ட எல்ைல 
330 - சியம்பலன்க வ கிராம

அ வலர் பிாி  
331  - தலாவ கிராம அ வலர் பிாி  
332  - தலாதபிட் ய கிராம அ வலர் 

பிாி  
333  - கும் க்கடவல கிராம அ வலர் 

பிாி  
338  - ல்ேநவ கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :  அ ராத ர மாவட்ட எல்ைல 
ெதற்ேக :  ெமாரெகால்லாகம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு

எல்ைல,  ெபாெஹாரவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல மற் ம் கம் வட்டவன கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   கல்க வ பிரேதச சைப எல்ைல 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02                       வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெமாரெகால்லாகம                  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  கும் க்கடவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல

மற் ம் தலாத்தபிட் ய,  ல்ேநவ கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

334 - கம் வட்டவன கிராம அ வலர்
பிாி  

335  - கல்கிாியாவ கிராம அ வலர் 
பிாி  

336  - ெபாஹரவத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  

337  - ெமாரெகால்லாகம கிராம 
அ வலர் பிாி  

344  - இஹல திம்பிாியாவ கிராம 
அ வலர் பிாி  

 
 

கிழக்ேக :  அ ராத ர மாவட்ட எல்ைல 
ெதற்ேக :  கலஹிட் யாகம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு

எல்ைல,  நிக்கெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்,  ேச கஸ்யாய கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,  சா யகம கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல மற் ம் மா கம 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   மஹவ,  கல்க வ பிரேதச சைப எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03                     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : நிக்கெவவ                          உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ெபாெஹாரவத்ைத,  ெமாரெகால்லாகம கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  
339 - ேஸ கஸ்யாய கிராம அ வலர்

பிாி  
340  -  நிக்கெவவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
341  -  கலஹிட் யாகம கிராம 

அ வலர் பிாி  
342  -  ேஹரத்கம கிராம அ வலர் 

பிாி  
349  -  தம்ேப கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக :  அ ராத ர மாவட்ட எல்ைல 
ெதற்ேக :  ெபாத் வில,  பல்ேலெகல கிராம அ வலர் பிாி களின்

வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் கிாிப ேனகம கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக :   கிாிப ேனகம,  சா யகம கிராம அ வலர் பிாி களின் 
கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் இஹல 
திம்பிாியாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04                      வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : மடகல்ல                            உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  இஹல திம்பிாியாவ,  நிக்கெவவ கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் ேச கஸ்யாய,  
ேஹரத்கம கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள்  

343 - ஸா யகம கிராம அ வலர்
பிாி  

345  -  மா கம கிராம அ வலர் 
பிாி  

346  - பத்திரன்ேனகம கிராம அ வலர் 
பிாி  

347  -  மடகல்ல கிராம அ வலர் பிாி  
348  -  கிாிப ேனகம கிராம அ வலர் 

பிாி  
 
 

கிழக்ேக :  ேஹரத்கம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,  
தம்ேப கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  பல்ேலகேல,  கும் க்குலாவ,  அ ெகாேல கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   கலெகதரகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  வடக்கு 

எல்ைலகள் மற் ம் மஹவ பிரேதச சைப எல்ைல 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05                      வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ஹாதிக வ                            உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  மஹவ பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் மா கம கிராம

அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  ெதற்கு எல்ைலகள்  
356 - ஹாதிக வ கிராம அ வலர்

பிாி  
357  - கலெகதரகம கிராம அ வலர் 

பிாி  
358  - நியன்தவனய கிராம அ வலர் 

பிாி  
359  - மீகஸ்ெவவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
360  - மல்அஸ்ன கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக :  பதிெரன்ேனகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல,  அ ெகாேல  கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு,  ேமற்கு,  ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
ெபால்பித்திகம,  கல்ெடன்ெவவ கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ேகா வாவ,  தல்பத்ெவவ கிராம அ வலர் பிாி களின்
வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் ஹத்ெபாக்குண கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   மஹவ பிரேதச சைப எல்ைல 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06                      வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்    : ெபால்பித்திகம        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  கலெகதரகம,  பதிரன்ேனகம,  மடகல்ல,  கிாிப ன 

கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
352 - ேபாகல்ல கிராம அ வலர்
பிாி  
353  - கும் குலாவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
354  - ெபால்பிதிகம கிராம அ வலர் 

பிாி  
355  - அ ெகாேல கிராம அ வலர் 

பிாி  
 
 

கிழக்ேக :  பல்ேலெகேல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
மற் ம் சியம்பலாெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு,  ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  சியம்பலாெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,  
ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் பலெகால்ல,  கல்ெடன்ெவவ  
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   மல்அஸ்ன,  ஹாதிக வ கிராம அ வலர் பிாி களின்
கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07                      வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : எெகாடகம                        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 
 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்

வடக்ேக :  மல்அஸ்ன ெபால்பித்திகம,  ேபாெகால்ல  கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

366 - கல்டன்ெவவ கிராம அ வலர்
பிாி  

368  - பலெகால்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  

369  - ராவாஎல கிராம அ வலர் பிாி  
370  - தாகம கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக :  சியம்பலாெவவ,  தலாெகாலெவவ,  எலக வ,  
ஹக்வட் னாவ  கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :  அகாேர,  மாஎ ய வடக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   இந்திெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,  
ேகா ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  வடக்கு 
எல்ைலகள் மற் ம் தல்பத்ெவவ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08                      வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : தலாெகாலெவவ                    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 
 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்

வடக்ேக :  ேபாெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு 

எல்ைலகள்,  பல்ேலகேல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல மற் ம் ெபாத் வில கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

395 - ஹக்வட் னாவ கிராம அ வலர்
பிாி  

396  - சியம்பலாெவவ கிராம அ வலர் 
பிாி  

397  - தலாெகாலெவவ கிராம 
அ வலர் பிாி  

398  - எலக வ கிராம அ வலர் பிாி  
399  - ேரகா ல கிராம அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக :  ெபாத் வில,  ஹல்மில்லெவவ கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  நிக்கெவஹர,  ெகாஸ்கஹஎல,  மக்குல்ெபாத்த,  அகாேர 
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   ராவாஎல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
மற் ம் பலெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09                     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெபாத் வில                                    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 
 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்

வடக்ேக :  கிாிப கம,  தம்ேப கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் அ ராத ர மாவட்ட எல்ைல 

350 - ெபாத் வில கிராம அ வலர்
பிாி  

351  - பல்ேலகேல கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக :  அ ராத ர மற் ம் மாத்தைள மாவட்ட எல்ைலகள்
ெதற்ேக :  ஹல்மில்லெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு

எல்ைல  
ேமற்ேக :   ரேக ல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம்

வடக்கு எல்ைலகள்,  சியம்பலாெவவ  கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல மற் ம் ேபாெகால்ல,  
கும் குலாவ கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10                      வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : மகுல்ெபாத்த                        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்

வடக்ேக :  எலக வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு
எல்ைலகள்,  ரேக ல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல மற் ம் ெபாத் வில கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல 

393 - ெகாஸ்கஹஎல கிராம அ வலர்
பிாி  

394  - மகுல்ெபாத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  

400  - நிக்கெவஹர கிராம அ வலர் 
பிாி  

401  - ஹல்மில்லெவவ கிராம 
அ வலர் பிாி  

 
 

கிழக்ேக :  மாத்தைள மாவட்ட எல்ைல மற் ம் இமிஹாமிேனகம,  
அங்குல்க வ கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :  ேகரலங்கடவல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,  
ேமற்கு எல்ைலகள்,  ெமாெராத்த,  ெவ ப்பிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
தல்ெவஹர கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   தல்ெவஹர கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம்
வடக்கு எல்ைலகள்,  அகாேர கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல,  ஹக்ெவட் னாவ,  எலக வ கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு 
எல்ைலகள்  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11                        வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : மாஎழிய                             உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்

வடக்ேக :  தாகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு
எல்ைலகள் மற் ம் ரவாஎல,  ஹக்வட் னாவ கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

371 - மாஎழிய வடக்கு கிராம
அ வலர் பிாி  

372  - மாஎழிய ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  

373  - அகாேர கிராம அ வலர் பிாி  
374  - ரம்ேப கிராம அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக :  மகுல்ெபாத்த,  தல்ெவஹர மற் ம் உத் ெவல்ல கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  தம் வ,  ெதக வல கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   வந் ரஸ்ஸ,  இந்திெகால்ல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 12                                   வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  தல்பத்ெவவ                            உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்

வடக்ேக :  நியந்தவனய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல,  
மீகஸ்ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள்,  மல்அஸ்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல  

361 - ஹத்ெபாகுண கிராம அ வலர்
பிாி  
362  - தல்பத்ெவவ கிராம அ வலர் 
பிாி  
363  - கல்ெகட் யாகம கிராம அ வலர் 
பிாி  
364  - ெதம்படகல கிராம அ வலர் 
பிாி  
365  - ேகா வாவ கிராம அ வலர் 
பிாி  
367  - இந்திெகால்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக :  கல்ெடன்ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம்
ெதற்கு எல்ைலகள் ராவாஎல,  தாகம,  மற் ம் மாஎ ய 
வடக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  வந் ரஸ்ஸ,  ெவலன்ெகால்ல,  பக்மீெவவ கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   மஹவ பிரேதச சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 13                                   வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : அம்பகஸ்ெவவ                                    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்

வடக்ேக :  மஹவ பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் கல்ெகட் யாகம
ெதம்பட்டகல,  இந்திெகால்ல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

377 - ெவலங்ெகால்ல கிராம அ வலர்
பிாி  

378  - இஹல ெதலம்பியாவ கிராம 
அ வலர் பிாி  

379  - அம்பகஸ்ெவவ கிராம அ வலர் 
பிாி  

380  - பக்மீெவவ கிராம அ வலர் பிாி  
381  - தலமல்கம கிராம அ வலர் பிாி  
382  - கலவான கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :  வந் ரஸ்ஸ,  க கல்ல கிராம அ வலர் பிாி களின்
ேமற்கு எல்ைலகள்,  ெவ தல்ல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :  தீகம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல மற் ம்
இப்பாக வ பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக :   இப்பாக வ,  மஹவ பிரேதச சைப எல்ைலகள்
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 14                                 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : க கல்ல                                  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்

வடக்ேக :  இந்திெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 375 - வந் ரஸ்ஸ கிராம அ வலர்
பிாி  

376  - க கல்ல கிராம அ வலர் பிாி  
383 -வ தல்ல கிராம அ வலர் பிாி  
384  - தீகம கிராம அ வலர் பிாி  
385 -ெபான்னிலவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
386 -ெதக வல கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக :  மா எ ய வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல,  மா எ ய ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு,  ெதற்கு எல்ைலகள்,  தம் வ,  ெதாரேவ வ 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
இப்பாக வ பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக :  இப்பாக வ பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக :   கலவான,  இஹலெதலம்பியாவ கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
ெவலன்ெகால்ைல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 15                           வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெதாரேவ வ                       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்

வடக்ேக :  மா எ ய ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு
எல்ைல,  ரம்ேப கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  
ெதற்கு எல்ைலகள் 

387 - தம் வ கிராம அ வலர் பிாி
388  - ெதாரேவ வ கிராம அ வலர் 

பிாி  
389  - ஹங்க வ கிராம அ வலர் 

பிாி  
 
 

கிழக்ேக :  உத் ெவல்ல மற் ம் ெஹனவ கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் இப்பாக வ 
பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக :  இப்பாக வ பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக :   ெபான்னிலவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு 

எல்ைலகள் மற் ம் ெதக வல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு,  வடக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 16                                   வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெமாெராத்த                                     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்

வடக்ேக :  மகுல்ெபாத்த,  ெகாஸ்கஹஎல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்,  நிக்கெவஹர கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
ஹல்மில்லெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல 

390 - உ ெவல்ல கிராம அ வலர்
பிாி  

391  - ெஹனவ கிராம அ வலர் பிாி  
392  - தல்வகர கிராம அ வலர் பிாி  
402  - வ பிட் ய கிராம அ வலர் 

பிாி  
403  - ெமாெராத்த கிராம அ வலர் 

பிாி  

 

கிழக்ேக :  ேகரலன்கடெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல மற் ம் இப்பாக வ பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக :  இப்பாக வ பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக :   ஹங்க வ,  தம் வ,  ரம்ேப,  அகாேர கிராம அ வலர் 

பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 17 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : பன் யகம                       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்

வடக்ேக :  மாத்தைள மாவட்ட எல்ைல 404 - ேகரலன்கடவல கிராம அ வலர்
பிாி  

405  - ெபால்கஹன்ெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி  

406  - அகுல்க வ கிராம அ வலர் 
பிாி  

407  - இமிஹாமிேனகம கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :  மாத்தைள மாவட்ட எல்ைல 
ெதற்ேக :  பரகஹஎல,  ெமதகந்த,  மடஹப்ெபால கிராம அ வலர் 

பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் இப்பாக வ 
பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக :   ெமாெராத்த,  ஹல்மில்லெவவ கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 18                         வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : மடஹெபால                      உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்

வடக்ேக :  ேகரலன்கடவல,ெபால்கஹன்ெகாட கிராம அ வலர்
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

408 - பத்ேதகம கிராம அ வலர் பிாி
409  - மடஹெபால கிராம அ வலர் 

பிாி  
410  - ெமதகந்த கிராம அ வலர் பிாி  
411  - பரகஹஎல கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :  மாத்தைள மாவட்ட எல்ைல 
ெதற்ேக :  இப்பாக வ பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக :   இப்பாக வ பிரேதச சைப எல்ைல

 
9-108/ 225 
 
 

_____________________________ 
 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3  இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம்,  தத் வங்களின ம்  பிரகாரம்,  இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான்,  இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
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குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  

          
ைமத்திாிபால சிறிேசன, 

சனாதிபதி. 
 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்   - 01, 
2015,  ஓகத்  12. 

அட்டவைண 
 
இல. 18.  - கு நாகல் மாவட்டம் 
இல. 06  - நிக்கெவரட் ய பிரேதச சைப 
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 21 
எண்ணிக்ைக -  21   எண்ணிக்ைக -  00  
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01                   வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  அ த்கம                             உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  த்தளம் மாவட்ட எல்ைல 254 - அ த்கம கிராம அ வலர் பிாி

255  - கேலகம கிராம அ வலர் பிாி  
256  - திக்கன்நாவத்த கிராம அ வலர் 

பிாி  
 259  - மஹமிதவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
 260  - ெதஹன்ேநகம கிராம அ வலர் 

பிாி  
 266  - இஹல ரதடான கிராம 

அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக :  திெகன்ேனவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம்
ெதற்கு எல்ைலகள்,  கும் க்ெவவ,  தி லபிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
குதரவா ய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,  ேமற்கு 

எல்ைலகள் 
ெதற்ேக :  ெமாரெகால்ல,  குடாமித்தவ,  க க்ெகட் ய,  

அெபாக்காகம கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள் மற் ம் மல்பனாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல  

ேமற்ேக :   த்தளம் மாவட்ட எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02                              வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : கும் க்ெவவ                       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்

வடக்ேக :  த்தளம் மாவட்ட எல்ைல மற் ம் கல்க வ பிரேதச
சைப எல்ைல 

229  - ப ெகால்ல A கிராம அ வலர்
பிாி  

230  - ப ெகால்ல B கிராம அ வலர் 
பிாி  

231  - பா உஸ்ெவவ கிராம அ வலர் 
பிாி  

232  - கல்கடவல கிராம அ வலர் 
பிாி  

257  - திகன்நாவ கிராம அ வலர் 
பிாி  

258  - கும் கெவவ கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக :  மஹவ பிரேதச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக :  எலகம்மில்லவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு

எல்ைல,  மீெவல்ேலவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  
வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் தி லப்பிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக :   அ த்கம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம்
வடக்கு எல்ைலகள்,  ெகேலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல மற் ம் த்தளம் மாவட்ட எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : மீவல்லவ                          உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 
 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  பா உஸ்ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல மற் ம் கல்கடவல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு,  ெதற்கு எல்ைலகள் 

233 - மீவல்லாவ கிராம அ வலர்
பிாி  

234  - கிாில்ல கிராம அ வலர் பிாி  
235  - ஹிேதாகம கிராம அ வலர் 

பிாி  
236  - யகடபத கிராம அ வலர் பிாி  
237  - எலகம்மில்லவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
245  - மஹகிாிந்த A கிராம அ வலர் 

பிாி  
246  - மஹகிாிந்த B கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக :  மஹவ பிரேதச சைப எல்ைல  
ெதற்ேக :  நாகல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,  

நாவான,  சிாிசதகம,  ஹுலவ கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் ஹு கல்ல,  
கந்ேதெகதர கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைல மற் ம் ஒ ெப யாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக :   ெமாரெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
மற் ம் குதரவா ய,  தி லப்பிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு,  கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெகாட்டெவஹர                       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 
 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  மஹமித்தவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல,  

அ த்கம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு 

எல்ைலகள் மற் ம் கும் க்ெவவ,  பா உஸ்ெவவ கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

244 - தி லபிட் ய கிராம அ வலர்
பிாி  

251  - குதரவா ய கிராம அ வலர் 
பிாி  

252  - ெமாரெகால்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  

253  - ெகாட்டெவஹர கிராம 
அ வலர் பிாி  

261  - குடாமிதவ கிராம அ வலர் 
பிாி  

265  - ெமான்ேனகுளம் கிராம 
அ வலர் பிாி  

 

கிழக்ேக :  மீெவல்ேலவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
 யக்கடபத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,  ேமற்கு 
எல்ைலகள்,  மஹகிாிந்த B கிராம அ வலர் பிாிவின் 

வடக்கு எல்ைல மற் ம் மஹகிாிந்த A கிராம அ வலர் 

பிாிவின் வடக்கு,  ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
ஒ ெப யாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  

ெதற்ேக :  வ ரஸ்ஸ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,  ேமற்கு
எல்ைலகள்,  ம் ல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 

எல்ைல மற் ம் அம்பாேல,  உ ேநாவ கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு,  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   அ க்காகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
 க க்ெகட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,கிழக்கு 
எல்ைலகள் மற் ம் ெதெஹன்ேனகம கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : அம்பாேல                                உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  இஹல ரதடான மற் ம் ெதெஹன்ேனகம கிராம

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்,  குடாமித்தவ 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  ெதற்கு எல்ைலகள்,  
மற் ம் ெமான்ேனகுளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு,  ேமற்கு,  ெதற்கு எல்ைலகள்,  ெகாட்டெவஹர 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  ெதற்கு எல்ைலகள்

249 - உ ேநாவ கிராம அ வலர்
பிாி  

250  - அம்பாேல கிராம அ வலர் 
பிாி  

262  - கல்பானவ கிராம அ வலர் 
பிாி  

263  - அெபாக்காகம கிராம அ வலர் 
பிாி  

264  - க ெகட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி  

303  - உடேஹேனகம கிராம அ வலர் 
பிாி  

 
 

கிழக்ேக :  ம் ல்ல,  தியகம கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  க ெவன்னாவ,  ரம்ேபவ கிராம அ வலர் பிாி களின்
வடக்கு எல்ைலகள்,  தலாெகாலெவவ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல மற் ம் அகாரஉட கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  வடக்கு,  ேமற்குஎல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   லீெகாலப்பிட் ய,ஹலம்ேப கிராம அ வலர்பிாி களின் 
கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம் மல்பானவ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு எல்ைலகள்

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ேகாரலயாகம                           உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  த்தளம் மாவட்ட எல்ைல மற் ம் இஹல ரதடான

கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
248 - அகாரஉட கிராம அ வலர்

பிாி  
267  - ெகாலபிட் ய கிராம 

அ வலர் பிாி  
268  - ஹலம்ேப கிராம அ வலர் பிாி  
269  - மல்பானவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
270  - ேகாரலயாகம கிராம அ வலர் 

பிாி  
279  - ஒட் க்குளம கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக :  அ க்காகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,  
கல்பானவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  ெதற்கு 
எல்ைலகள்,  உ ேபாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல மற் ம் அம்பாேல,  உடேஹன்கம கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்

ெதற்ேக :  தலாெகாலெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,  
ேமற்கு எல்ைலகள்,  மற் ம் கணகுல்ேலவ,  
ரஸ்நாயக்க ர கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   த்தளம் மாவட்ட எல்ைல 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ம் ல்ல                           உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ெகாட்டெவஹர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  

கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம் வ ரஸ்ஸ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு,  ெதற்கு எல்ைலகள் 

286 - க ெவன்நாவ கிராம அ வலர்
பிாி  

298  - தியகம கிராம அ வலர் பிாி  
301  - ெநபடாவ கிராம அ வலர் 
பிாி  
302  - ம் ல்ல கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :  கி ேலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம்
ெதற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ெஹவன் ெபலஸ்ஸ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,  
ேமற்கு எல்ைலகள்,  ஹாதிகம்மன கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு,  வடக்கு,  ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
ெகபல்ேலவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல

ேமற்ேக :   ஹீேலாகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  வடக்கு  
எல்ைலகள்,  ரம்ேபவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைலகள்,  உடேஹன்கம கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு,  கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம் அம்பாேல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : கந்ேதெகதர                   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ெமாரெகால்ல,  மஹகிாிந்த A,  மஹகிாிந்த B,  ஹாலவ 

கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  
300 - கி ேலகம கிராம அ வலர்

பிாி  
307  - ஒ ெப யாவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
308  - வ ரஸ்ஸ கிராம அ வலர் 

பிாி  
309  - கந்ேதெகதர கிராம அ வலர் 

பிாி  
310  - ஹு கல்ல கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக :  ெதாடம்ெகால்ேலகம,  மாவத்தகம,  ேபாெகால்லாகம,  
த க்ெகால்ல கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  இஹெகாலகம,  கரெகாேல,  கலபிட் யாகம கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
ெஹவன்ெபலஸ்ஸ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   ெநபடாவ,  ம் ல்ல கிராம அ வலர் பிாி களின் 
கிழக்கு,  வடக்கு எல்ைலகள்  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : சிாிெசத்தகம                        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  கிாிள்ள கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல,  

ஹிேதாகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம் எலகம்மில்ேலவ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

238 - நாவான கிராம அ வலர் பிாி
239  - நாகல கிராம அ வலர் பிாி  
240  - ஹுலவ கிராம அ வலர் பிாி  
241  - சிாிெகத்தகம கிராம அ வலர் 

பிாி  
242  - ெதாடம்ெகால்ேலகம கிராம 

அ வலர் பிாி  
243  - இத்ேதவ கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக :  மஹவ பிரேதச சைப எல்ைல  
ெதற்ேக :  பின்ன ெபாேலகம,  மாவத்தகம,  ஹு கல்ல கிராம 

அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  
ேமற்ேக :   மஹகிாிந்த B கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

மற் ம் கிாிள்ள கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : த க்ெகால்ல                   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ெதாடம் ெகால்ேலகம மற் ம் இத்ேதவ கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  
312 - த க்ெகால்ல கிராம அ வலர்

பிாி  
321  - ஹுேலாெகதர கிராம அ வலர் 

பிாி  
323  - ேபாெகால்லாகம கிராம 

அ வலர் பிாி  
324  - மாவத்தகம கிராம அ வலர் 

பிாி  
325  - பின்னெபாேலகம கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :  மஹவ பிரேதச சைப எல்ைல  
ெதற்ேக :  சியம்பேலவ,ரங்ெதனிகம கிராம அ வலர் பிாி களின்

வடக்கு எல்ைலகள்,  கலெகதர கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு,  ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் இஹெகாலகம 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   ஹு கல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ரந்ெதனிகம                         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  கந்ேதெகதர,  ஹு கல்ல,  த ெகால்ல,ேபாெகால்லாகம 

 கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
 ஹுேலாெகதர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

311 - கலெகதர கிராம அ வலர் பிாி
314  - இஹெகாலகம கிராம அ வலர் 

பிாி  
315  - திம்பிாியாவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
322  - ரங்தனிகம கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக :  சியம்பேலவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
 தி ேலெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல  

ெதற்ேக :  ஓெதாட்ட தி ேலவ,  ஹல்மில்ேலவ,  கும் க்ெவவ,  

எலவக்ேக,  மாெகல்ேலகம,  மில்லெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   நிக்கெவரட் ய ெதற்கு,  வடக்கு கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம் கரெகாேல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 12 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  ெஹவண்ெபலஸ்ஸ                        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 
 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  தியகம,  ெநபடாவ,  கி ேலகம கிராம அ வலர் பிாி  

களின் ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் கந்ேதெகதர கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

299 - ெஹவண்ெபலஸ்ஸ கிராம
அ வலர் பிாி  

304  - கலபிட் யாகம கிராம அ வலர் 
பிாி  

305  - ஹாத்திகம்மன கிராம அ வலர் 
பிாி  

313  - கரெகாேல கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக :  இஹெகாலகம,  திம்பிாியாய கிராம அ வலர் பிாி  
களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  நிக்கெவரட் ய வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்
வடக்கு எல்ைல மற் ம் த்தாவ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு,  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   ெகெபல்ேலவ,  க ெவன்ேனவ கிராம அ வலர் பிாி  
களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 13 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : உணெகால்ல                      உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  லீெகாலப்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  

கிழக்கு எல்ைலகள்,  அகார உட கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல மற் ம் உடேஹன்கம கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  ெதற்கு எல்ைலகள் 

247 - தலாெகாலெவவ கிராம
அ வலர் பிாி  

280  - உணெகால்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  

281  - ேகாண்கஸ்வலயாகம கிராம 
அ வலர் பிாி  

285  - ரம்பாவ கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக :  க ெவன்ேனவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,
ஹீேலாகம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,  ேமற்கு 

எல்ைலகள்,  பஹல கலபிட் யாகம கிராம அ வலர் பிாி 
வின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  தி ல்ேலவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  வடக்கு 

எல்ைலகள்  
ேமற்ேக :   அம்பகம்மன கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல  

மற் ம் க குல்ேலவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,   
வடக்கு எல்ைலகள்  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 14 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ரஸ்நாயக்க ர                      உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  லீெகாலப்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல மற் ம் தலாெகால ெவவ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு,  ெதற்கு எல்ைலகள் 

271 - கு விக்குளம் கிராம அ வலர்
பிாி  

276  - ரஸ்நாயக்க ர கிராம அ வலர் 
பிாி  

277  - கணகுல்ேலவ கிராம அ வலர் 
பிாி  

278  - கல்லங்சிய கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக :  உணெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
மற் ம் அம்பகம்மன கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு, 
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  நீரா யத்ைத கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,   
நம் வாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,  ேமற்கு 
எல்ைலகள் மற் ம் க காவ யாய 3,  க காவ யாய  1 
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்

ேமற்ேக :   த்தளம் மாவட்ட எல்ைல 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 15 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : க காவ                       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  த்தளம் மாவட்ட எல்ைல மற் ம் கு விகுளம் கிராம

அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல
272 - க காவ யாய 03 கிராம

அ வலர் பிாி  
273  - க காவ யாய 01 கிராம 

அ வலர் பிாி  
274  - மகுரண்கடவல கிராம அ வலர் 

பிாி  
275  - சுபசிங்ஹ ர கிராம அ வலர் 

பிாி

கிழக்ேக :  நம் வாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,  
ெகாேபகென பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ெத ஓயா

ெதற்ேக :  ெகாேபகென,  பிங்கிாிய பிரேதச சைப எல்ைலகள்,  
த்தளம் மாவட்ட எல்ைல மற் ம் ெத ஓயா

ேமற்ேக :   த்தளம் மாவட்ட எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 16 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : நம் வாவ                      உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ரஸ்னாயக்க ர கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு

எல்ைல,  கணகுல்ேலவ கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு,  கிழக்கு எல்ைலகள்  

282 - அம்பகம்மன கிராம அ வலர்
பிாி  

290  - தி ல்ேலவ கிராம அ வலர் 
பிாி  

291  - நம் வாவ கிராம அ வலர் 
பிாி   

292  - நீரா யத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக :  உணெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,
ேகான்கஸ்வலயாகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  
ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் பஹல கலபிட் யாகம,  
தரணகல்ல கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ெகாேபகன பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ெத ஓயா
ேமற்ேக :   க காவ யாய 3 மற் ம் கு விக்குளம் கிராம அ வலர்

பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 17 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ஹீேலாகம                      உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ரம்ேபவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல

மற் ம் க ெவன்னாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு,  ெதற்கு எல்ைலகள் 

283 - ஹீேலாகம கிராம அ வலர்
பிாி  

284  - ெகபல்லாவ கிராம அ வலர் 
பிாி  

287  - தண் வாவ கிராம அ வலர் 
பிாி  

288  - தரணெகால்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  

289  - பஹல கலபிட் யாகம கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :  ஹாதிகம்மன கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,   
த்தாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  ெதற்கு 

எல்ைலகள் மற் ம் விஹாரகம கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  ெகாேபெகன பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ெத ஓயா
ேமற்ேக :   தி ேலவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு 

எல்ைலகள் மற் ம் ேகான்கஸ்வலயாய கிராம அ வலர்  
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 18 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : நிக்கெவரட் ய வடக்கு                 உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ஹாதிகம்மன கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல,

கலபிட் யாகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் கரெகாேல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

293 - நிக்கவரட் ய வடக்கு கிராம
அ வலர் பிாி  

295  - விஹாரகம கிராம அ வலர் 
பிாி  

306  - த்தாவ கிராம அ வலர் 
பிாி  

 

கிழக்ேக :  திம்பிாியாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,
மில்லெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல  
மற் ம் நிக்கெவரட் ய ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  
வடக்கு,  ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  மில்லெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,  
ெகாேபெகன பிரேதச சைப எல்ைல ெத  ஓயா 

ேமற்ேக :   தண் வாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  வடக்கு 

எல்ைலகள் மற் ம் ெகபல்ேலவ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 19 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : நிக்கெவரட் ய ெதற்கு              உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  நிக்கெவரட் ய வடக்கு,  திம்பிாியாவ  கிராம அ வலர்  

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
294 - நிக்கவரட் ய ெதற்கு கிராம

அ வலர் பிாி  
296  - மாகல்ேலகம கிராம அ வலர் 

பிாி  
297  - மில்லெகாட கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக :  எலவக்க கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
ெதற்ேக :  ெகாேபெகன பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ெத ஓயா
ேமற்ேக :   விஹாரகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு 

எல்ைலகள் 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 20 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : கட்டக வ                      உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  திம்பிாியாவ,  கலெகதர,  ரங்ெதனிகம கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

316 - ஹல்மில்ேலவ கிராம அ வலர்
பிாி  

317  - ஓத்ெதாட்ட தி ல்லாவ கிராம 
அ வலர் பிாி  

318  - கும் க்ெவவ கிராம அ வலர் 
பிாி  

319  - கட்டக வ கிராம அ வலர் 
பிாி  

320 - எலவக்க கிராம அ வலர் பிாி

கிழக்ேக :  தி ேலெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
ெதற்ேக :  வாாியப்ெபால,  ெகாேபெகன பிரேதச சைப எல்ைலகள் 

மற் ம் ெத  ஓயா 
ேமற்ேக :   மாெகல்ேலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல

  

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 21 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : கிாிந்திகல்ல                        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ஹூேலாெகதர கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு

எல்ைல,  பின்னெபாேலகம கிராம அ வலர் பிாிவின்  
ெதற்கு எல்ைல மற் ம் மஹவ பிரேதச சைப எல்ைல 

326 - சியம்பலாவ கிராம அ வலர்
பிாி  

327  - கிாிந்திகல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  

328  - வா ெவவ கிராம அ வலர் 
பிாி  

329  - தி ல்ேலெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக :  மஹவ பிரேதச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக :  வாாியப்ெபாைல பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ெத

ஓயா 
ேமற்ேக :   ஓெதாட்ட தி ேலவ,  ரங்ெதனிகம கிராம அ வலர் 

பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
9-108/ 226 
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உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3  இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம்,  தத் வங்களின ம்  பிரகாரம்,  இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான்,  இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.            

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி 

 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்   - 01, 
2015,  ஓகத்  12. 

அட்டவைண 
இல. 18.  - கு நாகல் மாவட்டம் 
இல. 07  - ேகாேபகைன பிரேதச சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 10 
எண்ணிக்ைக -  10   எண்ணிக்ைக -  00    

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01                              வட்டாரத்திற்கு ெதாி  ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெபார ெவவ                               உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 
 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ெத  ஓயா,  நிக்கரெவட் ய பிரேதச சைப எல்ைல,  

ஹாதலவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல,  
லீெகாலெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள்,  அஸ்ஸத் ம கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு, ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் ெதலஹர கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல  

1318  - ெபார ெவவ கிராம அ வலர் 
பிாி  

1319  - மாஉல்ல கிராம அ வலர் பிாி  
1323  - கஹடகஸ்ெவவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
1324  - ெவல்ெபா ெவவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
கிழக்ேக :  பகுணாவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,  

ெப ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,  ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  பண் வஸ் வர,  பிங்கிாிய பிரேதச சைப எல்ைலகள்
ேமற்ேக :   பிங்கிாிய,  நிக்கரெவட் ய பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்

ெத  ஓயா 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02                                வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ஹாத்தலவ                                   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ெத  ஓயா மற் ம் நிக்கரெவட் ய பிரேதச சைப எல்ைல 1315  - மாெக யாவ கிராம அ வலர் 

பிாி . 
1320  - லீெகாலெவவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
1321  - ஹாதலவ கிராம அ வலர் பிாி  
1322  - எஸ்ெஸத் ம கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக :  மாவதகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,  
ெதலெஹர கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு 
எல்ைலகள். 

ெதற்ேக :   மாஉல்ல,  ெபார ெவவ கிராம அ வலர் பிாி களின்
 வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   கஹடகஸ்ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம்
வடக்கு எல்ைலகள்,  ெவல்ெபா ெவவ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,  நிக்கரெவட் ய பிரேதச சைப 
எல்ைல மற் ம் ெத  ஓயா 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03         வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெஹங்க வ                 உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ெத  ஓயா,  நிக்கரெவட் ய பிரேதச சைப எல்ைல 1309  - ெஹங்க வ கிராம அ வலர் 

பிாி . 
1310  - மாவதகம கிராம அ வலர் பிாி  
1314  - ெதலெஹர கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக :  வ ெரஸ்ஸ,  கந்தத்தாவ கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  அ ெகாேல,  கித்தகம,  பகுணாவல,  மாஉல்ல,  கிராம
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   அஸ்ெஸத் ம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,  
மாெக யாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04           வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : வித்திக்கு ய                    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ெத  ஓயா மற் ம் நிக்கரெவட் ய பிரேதச சைப எல்ைல 1303  - வித்திகு ய கிராம அ வலர் 

பிாி . 
1304  - வன்னிகம கிராம அ வலர் பிாி  
1305  - வந் ெரஸ்ஸ கிராம அ வலர் 

பிாி  
1306  - கந்தத்தாவ கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :  வாாியெபால பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக :  ெபத்ேதகம,  ப்பி ய,  அ ெகாேல கிராம அ வலர்

பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக :   ெஹங்க வ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05                                            வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : பன்னவ                                                            உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01  

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  வன்னிகம,  வித்திகு ய,  கிராம அ வலர் பிாி களின்

ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் வாாியெபால பிரேதச சைப 
எல்ைல 

1290  - ெபத்ேதகம கிராம அ வலர் 
பிாி . 

1291  - பன்னவ கிராம அ வலர் பிாி  
1295  - கலடெபந்திெவவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
 
 

கிழக்ேக :  வாாியெபால பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக :  ப கம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,  

ஹிாிெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   வலஸ்ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,  
ப்பி ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு 

எல்ைலகள்  
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06          வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : வலஸ்ெவவ                                                                   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ெஹங்க வ,  கந்தத்தாவ,  வன்னிகம மற் ம் வித்திக்கு ய

கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  
1292  - வலஸ்ெவவ கிராம அ வலர் பிாி  
1293  - ப்பி ய கிராம அ வலர் பிாி  
1307  - அ ெகாேல கிராம அ வலர் 

பிாி  
1308  - அர கஸ்ெவவ கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக :  ெபத்ேதகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல மற் ம்
பன்னவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ஹிாிெகால்ல,  ெகாெபகேன கிராம அ வலர் பிாி களின்
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   அலேஹேனகம,  கித்தகம கிராம அ வலர் பிாி களின்
கிழக்கு எல்ைலகள்  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07          வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : அலேஹேனகம                               உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ெதலெஹர,  ெஹங்க வ கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு

எல்ைலகள்  
1312  - கித்தகம கிராம அ வலர் பிாி  
1313  - அலேஹேனகம கிராம அ வலர் 

பிாி  

1316  - ெப ெவவ கிராம அ வலர் 
பிாி  
1317  - பகுணாவல கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :  அ ெகாேல,  அர கஸ்ெவவ,ெகாெபகேன கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ெஹாலம்பேலவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,  
பண் வஸ் வர பிரேதச சைப எல்ைல. 

ேமற்ேக :   பண் வஸ் வர பிரேதச சைப எல்ைல,  மாஉல்ல கிராம
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08                                               வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெகாெபகேன                                              உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  அலேஹேனகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்

கிழக்கு எல்ைலகள்,  அர கஸ்ெவவ,  வலஸ்ெவவ,பன்னவ 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

1301  - ெகாேபகைன கிராம அ வலர் 
பிாி  

1302  - ஹிாிெகால்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  

1311  - ெஹாழம்பேலவ கிராம அ வலர் 
பிாி  

 
 

கிழக்ேக :  கலடெபந்திெவவ,  ப கம கிராம அ வலர் பிாி களின்
ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் பலெதார கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  பலெதார,  கட்டாபி ய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்,  ஹல்மில்லெகாட் வ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,  பண் வஸ் வர பிரேதச 
சைப எல்ைல 

ேமற்ேக :   பண் வஸ் வர பிரேதச சைப எல்ைல
 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09                                 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : பலெதார                                 உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ெகாெபய்கேன கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்

கிழக்கு எல்ைலகள்,  ஹிாிெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின்
ெதற்கு எல்ைல 

1298  - பலெதார கிராம அ வலர் பிாி  
1299  - ஹல்மில்லெகாட் வ கிராம 

அ வலர்பிாி  
1300  - கட்டாபி ய கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக :  ப கம,  மிெதல்லவ மற் ம் ஹிந்த்கஹெவவ கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  பண் வஸ் வர பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக :   பண் வஸ் வர பிரேதச சைப எல்ைல,  ெஹாலம்பேலவ

கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10                                வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ப கம                                          உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  கலட்டெபந்திெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல

மற் ம் வாாியெபால பிரேதச சைப எல்ைல 
1294  - ப கம கிராம அ வலர் பிாி  
1296  - மிெதல்ேலவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
1297  - ஹிந்தகஹெவவ கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக :  வாாியெபால பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக :  பண் வஸ் வர பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக :   பண் வஸ் வர பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் பலெதார,  

ஹிாிெகால்ல,  கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 

 

9-108/ 227 
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உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
  

3  இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
  

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம்,  தத் வங்களின ம்  பிரகாரம்,  இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான்,  இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்   - 01, 
2015,  ஓகத்  12. 

அட்டவைண 
இல. 18  - கு நாகல் மாவட்டம் 
இல. 08  - மஹவ பிரேதச சைப   

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 20 
எண்ணிக்ைக -  18   எண்ணிக்ைக -  01  
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01            வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : காசிக்ேகாட்ேட                உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 
 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்

வடக்ேக:  மீ ஓயா மற் ம் கல்க வ பிரேதச சைப எல்ைல 181 - ெந ம்பத்ெவவ கிராம
அ வலர் பிாி  

182  - காசிக்ேகாட்ேட கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

183  - காசிக்ேகாட்ேட ேமற்கு 
கிராம அ வலர் பிாி  

184  - ெப ன்கல கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக:  மீ ஓயா,  கல்க வ பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்
அபெகாலெவவ வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல  

ெதற்ேக:  அ கம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,  
அம்பன்ெபால வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு,  வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
எல்லபடகம,  உடதி ல்ெவவ கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக:  மஹ தி ல்ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல,  மீ ஓயா மற் ம் கல்க வ பிரேதச சைப 
எல்ைல  

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02             வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ரேனா வ               உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்

வடக்ேக:  மீ ஓயா,  கல்க வ பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்
ெந ம்பத்ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  
ெதற்கு எல்ைலகள்  

174  - ெபாரெவவ கிராம அ வலர் 
பிாி  

175  - பக்மீெவவ கிராம அ வலர் 
பிாி  

176  - ரேனா வ கிராம அ வலர் 
பிாி  

177 -  மஹ தி ல்ெவவ கிராம 
அ வலர் பிாி  
178  - உட தி ல்ெவவ கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக:  ெந ம்பத்ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  
ெதற்கு எல்ைலகள்,  எல்லபடகம,  வராகம்மன கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
பலாபத்வல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,   ேமற்கு 
எல்ைலகள்  

ெதற்ேக:  பலாபத்வல,  வல் ய கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு,   ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் நிக்கெவரட் ய 
பிரேதச சைப எல்ைல  

ேமற்ேக:  நிக்கெவரட் ய பிரேதச சைப எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03                  வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : அம்பன்ெபால        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்

வடக்ேக:  ெந ம்பத்ெவவ,  காசிக்ேகாட்ைட ேமற்கு,  
காசிக்ேகாட்ைட கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ெதற்கு எல்ைலகள்  

179  - எல்லபடகம கிராம அ வலர் 
பிாி  

180  - வராகம்மன கிராம அ வலர் 
பிாி  

189  - அம்பன்ெபால வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

190  - அம்பன்ெபால ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக:  ெப ன்கல,  அ கம மற் ம் கிாிெமட் யாவ கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்,  உடங்காவ 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,  ேமற்கு எல்ைலகள் 
மற் ம் ெதத்தவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல  

ெதற்ேக:  ெதத்தவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
மற் ம் பலாபத்வல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  
வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக:  ெபாரெவவ மற் ம் உட தி ல்ெவவ கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04                 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : அப்பெகாலெவவ        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்

வடக்ேக:  ெப ன்கல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல
மற் ம் கல்க வ பிரேதச சைப எல்ைல

154  - ெம யாவ கிராம அ வலர் 
பிாி . 

155  - ேச ெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி  

185  - அ கம கிராம அ வலர் 
பிாி . 

186  - அபெகாலெவவ வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

187  - அப்பெகாலெவவ ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

188  - கிாிெமட் யாவ கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக:  மீ ஓயா,  கல்க வ பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்
ெகாெஹாம்பகடவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல 

ெதற்ேக:  மாக வாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,  
ம் ல்ேலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 

வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் ெதத்தவ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக:  ெதத்தவ,  உடங்காவ கிராம அ வலர் பிாி களின்
கிழக்கு எல்ைலகள்,  அம்பன்ெபால ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
அம்பன்ெபால வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05                  வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெகத்தப்பஹுவ        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்

வடக்ேக:  அம்பன்ெபால ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு
எல்ைல மற் ம் கிாிெமட் யாவ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு,  ெதற்கு எல்ைலகள்

162  - உதாகம கிராம அ வலர் பிாி  
163  - ெகத்தப்பஹுவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
191  - உடங்காவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
192  - ெதத்தாவ கிராம அ வலர் பிாி  
193  - ேராலவ கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக:  கிாிெமட் யாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  
ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் ெம யாவ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  

ெதற்ேக:  ம் ல்ேலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல,  ஹிேதாகடவல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு,  ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் உ ேவாிய மற் ம் 
மானின்க வ கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள்  

ேமற்ேக:  வ ரஸ்ஸ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,  
ெநக்கத்தி கும் க்ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு,  கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம் பலாபத்வல மற் ம் 
வராகம்மன கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள்    
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06                 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : வள ய         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்

வடக்ேக:  ெபாரெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு
எல்ைலகள் மற் ம் வராகம்மன கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு,  ெதற்கு எல்ைலகள்  

170  - வ ெரஸ்ஸ கிராம அ வலர் 
பிாி  

171  - வள ய கிராம அ வலர் பிாி  
172  - ெநக்கத்தி கும் க்ெவவ கிராம 

அ வலர் பிாி  
173  - பலாபத்வல கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக:  ெதத்தாவ,  ெகத்தபஹுவ கிராம அ வலர் பிாி களின்
ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் உடகம கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு,  ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக:  மானின்க வ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல மற் ம் நிக்கெவரட் ய பிரேதச சைப எல்ைல  

ேமற்ேக:  நிக்கெவரட் ய பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்
பக்மீெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு 
எல்ைலகள்    

 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07                  வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : இப்பேலாகம        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்

வடக்ேக:  வ ரஸ்ஸ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல
மற் ம் உதாகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  
கிழக்கு எல்ைலகள்  

161  - உ ேவாிய கிராம அ வலர்
பிாி  

166  - ேகான்ெவவ கிராம அ வலர் 
பிாி  

167  - இப்பேலாகம கிராம அ வலர் 
பிாி  

168  - தம்மிட்டகம கிராம அ வலர் 
பிாி  

169  - மானின்க வ கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக:  ஹிேதாகடவல,  யனகம,  உள்ளலப்ெபால,  தளதாகம
மற் ம் விலவ கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள்  

ெதற்ேக:  165  - கும் க்ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,  
ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் ஹீ க்கல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  

ேமற்ேக:  நிக்கெவரட் ய பிரேதச சைப எல்ைல
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08            வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : தளதாகம         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்

வடக்ேக:  உ ேவாிய மற் ம் யனகம கிராம அ வலர் பிாி களின்
ெதற்கு எல்ைலகள்  

157  -  அட்டவரல கிராம அ வலர் 
பிாி  

159  - உள்ளலப்ெபால கிராம அ வலர் 
பிாி  

196  -  தளதாகம கிராம அ வலர் பிாி  
197 - விலவ கிராம அ வலர் பிாி  
198  - இம் ல்ெகாடயாகம கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக:  திகன கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  ெதற்கு எல்ைலகள்
மற் ம் ேரேகாகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல  

ெதற்ேக:  பளல்ல மற் ம் 203  - கும் க்ெவவ கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக:  165  - கும் க்ெவவ,  இப்ெபாேலாகம மற் ம் தம்மிட்டகம
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09                   வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : மஹவ         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  02 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்

வடக்ேக:  உ ேவாிய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,  கிழக்கு
எல்ைலகள்,  ஹிேதாகடவல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல,  மாக வாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு,  ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் க வலகஹவத்ைத 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல

147  - கும் க்ெவவ கிராம அ வலர் பிாி
148  - மஹவ கிழக்கு கிராம அ வலர் 

பிாி   
149  - மஹவ ேமற்கு கிராம அ வலர் 

பிாி  
150  - மா கம கிராம அ வலர் பிாி  
151  - ெககுணவ கிராம அ வலர் பிாி  
156  - னமேலகம கிராம அ வலர் 
பிாி  
158  - திகன கிராம அ வலர் பிாி  
160  - யனகம கிராம அ வலர் பிாி  
195  - தாம்பேர கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக:  க வலகஹவத்ைத கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல,  ெநத்திப்பலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு,ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் தி ல்ேலவ,  தலம் வ 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்

ெதற்ேக:  தலம் வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,  
திஸ்நம்பலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல

ேமற்ேக:  ேரேகாகம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,  கிழக்கு
எல்ைலகள்,  இம் ல்ெகாடயாகம கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல,  அட்டவரல மற் ம் உளல்லப்ெபால,  
உ ேவாிய கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள்  

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10                      வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ம் ல்ேலகம          உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்

வடக்ேக:  ெகத்தபஹுவ,  ெராலவ,  ெதத்ெதவ மற் ம் ெம யாவ
கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்

152  - மாக்க வாவ கிராம அ வலர் 
பிாி  
153  - ம் ல்ேலகம கிராம அ வலர் 

பிாி  
194  - ஹிேதாகடவல கிராம அ வலர் 

பிாி  
 
 

கிழக்ேக:  ெகாெஹாம்பகடவல,  பக்மீகஹவத்ைத கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் க வலகஹவத்ைத கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,  ேமற்கு எல்ைலகள்

ெதற்ேக:  க வலகஹவத்ைத கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,  
ேமற்கு எல்ைலகள்,  மஹவ கிழக்கு,  மஹவ ேமற்கு,  கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம்  தாம்பேர 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,  கிழக்கு எல்ைலகள்

ேமற்ேக:  தாம்பேர கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,  கிழக்கு
எல்ைலகள்,  யனகம,  உ ேவாிய கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு,  எல்ைல மற் ம் உடகம கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல  

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11                 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : இஹலகம           உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்

வடக்ேக:  மீ ஓயா மற் ம் கல்க வ பிரேதச சைப எல்ைல 138  - இஹலகம கிராம அ வலர் பிாி  
139  - பஹலகம கிராம அ வலர் பிாி  
140 - ெகாெஹாம்பகடவல கிராம 

அ வலர் பிாி  
141  - பக்மீகஹவத்ைத கிராம அ வலர் 

பிாி  
142  - கிாிெமட் யாவ கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக:  ெமாரகஸ்ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,  
யத்திகம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,  
ப கம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,  ேமற்கு,  ெதற்கு 
எல்ைலகள் மற் ம் யத்திகம கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல  

ெதற்ேக:  தி ல்ேலவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல,ெநத்திப்பலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல மற் ம் க வலகஹவத்ைத கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு,  வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக:  மாக வாவ மற் ம் ெமதியாவ கிராம அ வலர் பிாி களின்
கிழக்கு எல்ைலகள்  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 12                                வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ேகான்ெவவ      உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்

வடக்ேக:  ெகாெஹாம்பகடவல,  இஹலகம கிராம அ வலர்
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்,  பஹலகம கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு எல்ைலகள் மீ ஓயா 
மற் ம் கல்க வ பிரேதச சைப எல்ைல 

133  - ெமாரகஸ்ெவவ கிராம அ வலர் 
பிாி  

134  - ேகான்ெவவ கிராம அ வலர் 
பிாி  

135  - கட்ட வாவ கிராம அ வலர் 
பிாி  

136  - யத்திகம கிராம அ வலர் பிாி  
137  - ப கம கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக:  ெபால்பித்திகம பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக:  ெபால்பித்திகம பிரேதச சைப எல்ைல,  கரம்ேப கிராம

அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,  பயி கம கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
தி ல்ேலவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல  

ேமற்ேக:  கிாிெமட் யாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  
வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் பக்மீகஹவத்ைத கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 13                வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : யாப்பகுவ                உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்

வடக்ேக:  மாக்க வாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு
எல்ைலகள்,  பக்மீகஹவத்ைத கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல மற் ம் கிாிெமட் யாவ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  ெதற்கு எல்ைலகள்  

143  - க வலகஹவத்ைத கிராம 
அ வலர் பிாி  

144  - பயி கம கிராம அ வலர் பிாி  
145  - தி ல்ேலவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
146  - ெநத்திப்பலகம கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக:  யத்திகம மற் ம் கட்ட வாவ கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு,  ெதற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக:  கரேப,  கந் படகம,  தலம் வ மற் ம் கும் க்ெவவ
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக:  மஹவ கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல,  மற் ம் மாக வாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு,  கிழக்கு எல்ைலகள்  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 14                         வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  கரம்ேப             உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்

வடக்ேக:  பயி கம,  கட்ட வாவ கிராம அ வலர் பிாி களின்
ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் ெபால்பித்திகம பிரேதச சைப 
எல்ைல 

219  - கந் படகம கிராம அ வலர் பிாி  
220  -  கடம்பாவ கிராம அ வலர் பிாி  
222  -  ெதெஹெனக்கம கிராம 

அ வலர் பிாி  
223  - கரம்ேப கிராம அ வலர் பிாி   
224  - ெமட் யக்கம கிராம அ வலர் பிாி  
225  - ெமதகம கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக:  ெபால்பித்திகம பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக:  ெபால்பித்திகம பிரேதச சைப எல்ைல,  ரத்மேல கிராம

அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல மற் ம் 
கலஅம்பகஸ்ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  
வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக:  காேலவ்ெவ,  எம்ேபாகம மற் ம் தலம் வ கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 15                   வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : எம்ேபாகம                உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்

வடக்ேக:  தி ல்ேலவ மற் ம் பயி கம கிராம அ வலர் பிாி களின்
ேமற்கு,  ெதற்கு எல்ைலகள்  

210  - தலம் வ கிராம அ வலர் பிாி  
211  - எம்ேபாகம கிராம அ வலர் பிாி  
212  - ஹீ க்ெவவ கிராம அ வலர் 
பிாி  
221  - காேலெவவ கிராம அ வலர் பிாி  
226  - கலஅம்பகஸ்ெவவ கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக:  கந் படகம,  கடம்பாவ கிராம அ வலர் பிாி களின்
ெதற்கு,  ேமற்கு எல்ைலகள்,  ெமட் யகம கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல மற் ம் ெமதகம கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  

ெதற்ேக:  ரத்மேல,  தலகல்ல கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு
எல்ைலகள் மற் ம் கல்ேலவ கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு,  வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக:  திஸ்ஸம்பலகம,  ெகக்குணவ மற் ம் 147  - கும் க்ெவவ
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 16       வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : பன்ெவவ      உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்

வடக்ேக:  இம் ல்ெகாடயாகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  
கிழக்கு எல்ைலகள்,  திகன,  னமேலகம கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் ெககுணாவ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  ெதற்கு எல்ைலகள்  

202  - பன்ெவவ கிராம அ வலர் பிாி  
 207  - ேரேகாகம கிராம அ வலர் பிாி  

208  - திஸ்னம்பலகம கிராம அ வலர் 
பிாி  

209  - கல்ேலவ கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக:  தலம் வ,  எம்ேபாகம கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு
எல்ைலகள்,  ஹீ க்ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு,  ெதற்கு எல்ைலகள்,  காேலெவவ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல மற் ம் தலகல்ல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக:  தலகல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,  ேமற்கு
எல்ைலகள் மற் ம் ெபாத் ெவவ,  கஜெனக்கம கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக:  அம்பகஸ்ெவவ,  பலெகால்லாகம,  பஹல பளல்ல மற் ம்
பளல்ல கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
மற் ம் இம் ல்ெகாடயாகம கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 17                     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : பளல்ல         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்

வடக்ேக:  ேகான்ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு
எல்ைலகள்,  இப்பேலாகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல,  விலவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  ெதற்கு,  
கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம் இம் ல்ெகாடயாகம கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல  

164  - ஹீ க்கல கிராம அ வலர் பிாி  
165  - கும் க்ெவவ கிராம அ வலர் பிாி  
199  - பளல்ல கிராம அ வலர் பிாி  
200  - பஹல பளல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  
201  - பலெகால்லாகம கிராம அ வலர் 

பிாி  
203  - கும் க்ெவவ கிராம அ வலர் பிாி  
204  - அம்பகஸ்ெவவ கிராம அ வலர் 

பிாி

கிழக்ேக:  ேரேகாகம,  திஸ்னம்பலகம மற் ம் பன்ெவவ கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக:  கஜெனக்கம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
மற் ம் நிக்கெவரட் ய பிரேதச சைப எல்ைல  

ேமற்ேக:  நிக்கெவரட் ய பிரேதச சைப எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 18                வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  

வட்டாரத்தின் ெபயர்     : கட் ெவன்னாவ                உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள் 

வடக்ேக:  அம்பகஸ்ெவவ,  பன்ெவவ கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்,  தலகல்ல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  ெதற்கு எல்ைலகள்  
ப கஸ்ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  

ெதற்கு,  கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம் தம்பிட் கம கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல  

205  - கஜெநக்கம கிராம அ வலர் 

பிாி  
206  - ெபாத் ெவவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
216  - கட் ெவன்னாவ கிராம 

அ வலர் பிாி  
217  - வல்பா வ கிராம அ வலர் 

பிாி  
218  - மிாிஹன்பிட் கம கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக:  இப்பாக வ பிரேதச சைப எல்ைல  
ெதற்ேக:  இப்பாக வ,  வாாியப்ெபால பிரேதச சைப எல்ைலகள் 

மற் ம் ெத  ஓயா  
ேமற்ேக:  ெத  ஓயா மற் ம் வாாியப்ெபால,  நிக்கெவரட் ய 

பிரேதச சைப எல்ைலகள்  
 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 19                  வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  

வட்டாரத்தின் ெபயர்     : நாெகால்லாகம        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள் 

வடக்ேக:  காேலெவவ மற் ம் கலஅம்பகஸ்ெவவ கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  

213  - தலகல்ல கிராம அ வலர் பிாி  
214  - நாெகால்லாகம கிராம அ வலர் 

பிாி   
215  - ப கஸ்ெவவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
227  - ரத்மேல கிராம அ வலர் பிாி  

228  - தம்பிட் கம கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக:  ெமதகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
மற் ம் ெபால்பித்திகம,  இப்பாக வ பிரேதச சைப 
எல்ைலகள்  

ெதற்ேக:  இப்பாக வ பிரேதச சைப எல்ைலகள் மற் ம் 
மிாிஹன்பிட் ய,  வல்பா வ,  கட் வன்னாவ மற் ம் 
ெபாத் ெவவ கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள்  

ேமற்ேக:  பன்ெவவ மற் ம் கல்ேலவ கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  

 
9-108/228 
 
 

___________________________ 
 
 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3  இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம்,  தத் வங்களின ம்  பிரகாரம்,  இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான்,  இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
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குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  

          
ைமத்திாிபால சிறிேசன, 

சனாதிபதி. 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்   - 01, 
2015,  ஓகத்  12. 

அட்டவைண 
 
இல. 18.  - கு நாகல் மாவட்டம் 
இல. 09  - இப்பாக வ பிரேதச சைப 
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்  எண்ணிக்ைக - 25 
எண்ணிக்ைக -  25   எண்ணிக்ைக -  00  
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : தி ல்ெவவ                           உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  மஹவ பிரேதச சைப எல்ைல 448  - சீரங்ெகாட கிராம அ வலர் 

பிாி  
449  - ெபாத் வாெகான்ன கிராம 

அ வலர் பிாி  
450  - தி ல்ெவவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
451  - ெககுலாவல கிராம அ வலர் 

பிாி  
457  - ெவரகல கிராம அ வலர் பிாி  
458  - திகன்ேகான்ெவவ கிராம 

அ வலர் பிாி  
459  - திம்பிாிெவவ கிராம அ வலர் 

பிாி

கிழக்ேக :  ெபால்பித்திகம பிரேதச சைப எல்ைல,  உயன்கல்ல
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல மற் ம் குடா 
உயன்கல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின வடக்கு,  ேமற்கு 
எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :  தம்பகல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ெத  ஓயா மற் ம் வாாியப்ெபால பிரேதச சைப 
எல்ைல 

ேமற்ேக :   ெத  ஓயா மற் ம் மஹவ பிரேதச சைப எல்ைல

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02               வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : தம்பகல்ல                               உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  திம்பிபாிெவவ,  ேவரகல கிராம அ வலர் பிாி களின் 

ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் ெபால்பித்திகம பிரேதச சைப 
எல்ைல 

445  - தம்பகல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  
454  - குடா உயன்கல்ல கிராம 

அ வலர் பிாி  
455  - உயன்கல்ல கிராம அ வலர் 

பிாி  
456  - கல வாகம கிராம அ வலர் 

பிாி  
 
 

கிழக்ேக :  ெபால்பித்திகம பிரேதச சைப எல்ைல,  அ த்கம கிராம
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,  ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
ெநலவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  பன்னவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
மற் ம் ெத  ஓயா 

ேமற்ேக :   ெத  ஓயா வாாியப்ெபால பிரேதச சைப எல்ைல,  
சீரங்ெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு 
எல்ைலகள் மற் ம் ெபாத் வாெகான்ன கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03                                      வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : கேனவத்ைத                                    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  உயன்கல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,  

கலட் வாகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  ேமற்கு 
எல்ைலகள் மற் ம் ெபால்பித்திகம பிரேதச சைப 
எல்ைல 

446 - பன்னவ கிராம அ வலர் பிாி
447  - ெந ம்பத்கம கிராம அ வலர் 
பிாி  
452  - ெநலவ கிராம அ வலர் பிாி  
453  - அ த்கம கிராம அ வலர் பிாி  
462  - மகுல்மேட கிராம அ வலர் 
பிாி  
463  - ஹிந்தெவவ கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக :  ெபால்பித்திகம பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் நீராவிய,
நிக்கத ப்ெபாத்த,  ஹிாிபிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :  மாலக வ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,  ேமற்கு 
எல்ைலகள்,  ேவெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல மற் ம் ெத  ஓயா 

ேமற்ேக :   ெத  ஓயா மற் ம் வாாியெபால பிரேதச சைப எல்ைல
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04                   வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : மாலக வ                                      உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  மக்குல்மேட,  ஹிாிபிட் ய,  ஒத் வல கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
464  - மாலக வ கிராம அ வலர் 
பிாி  
465  - ேவெகால்ல கிராம அ வலர் 

பிாி  
469  - மகுல்ெவவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
470  - தந்திாிகம கிராம அ வலர் பிாி  
471  - கிாிந்திெவல்மட  - கலெகதர 

கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :  ெமாரெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,  

ஹு ெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  ெதற்கு 
எல்ைலகள்,  சீரா ன்ன,  கனவ கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :  ெபாத் வில கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
மற் ம் ெத  ஓயா 

ேமற்ேக :   ெத  ஓயா மற் ம் கு நாகல் பிரேதச சைப எல்ைல
மற் ம் ெந ம்பத்கம,  ஹிந்தெவவ கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ஹிாிபிட் ய                     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ெபால்பித்திகம பிரேதச சைப எல்ைல 441  - நீராவிய கிராம அ வலர் பிாி  

442  - தித்தெவல்கால கிராம அ வலர் 
பிாி . 

460  - ஹிாிபி ய கிராம அ வலர் 
பிாி . 

461  - நிகத ெபாத கிராம அ வலர் 
பிாி . 

466  - ஒத் ெவல கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக :  வ வாவ,  ெநாியாவ,  அரன்கேல,  ெமாரெகால்ல கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  மாலக வ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக :   மகுல்மேட,  அ த்கம கிராம அ வலர் பிாி களின்

கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06          வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  

வட்டாரத்தின் ெபயர்     : கும் க்ெகட்ேட                      உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 
 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்  

வடக்ேக :  ெபால்பித்திகம பிரேதச சைபஎல்ைல 429  - கும் க்ெகட்ேட கிராம அ வலர் 

பிாி  
430  - சந்தானாகம கிராம அ வலர் 

பிாி  
440  - அரங்கேல கிராம அ வலர் பிாி  

443  - வ வாவ கிராம அ வலர் பிாி  
444  - ெநாியாவ கிராம அ வலர் பிாி . 

கிழக்ேக :  ெஹட் கம,  ெபார வ,  தித்தெவல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் ஜஹபாகம 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,  ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ஹிப்பாவ்வ,ெமாரெகால்ல கிராம அ வலர் பிாி களின் 

வடக்கு எல்ைலகள்  
ேமற்ேக :   ஒத் வல,  தித்தவல்கால,  நீராவிய கிராம அ வலர் 

பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  தித்தெவல்ல                            உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்  
வடக்ேக :  ெபால்பித்திகம பிரேதச சைப எல்ைல 428  - ஜகபாகம கிராம அ வலர் பிாி  

431  - ெபார வ கிராம அ வலர் பிாி  

432  - ெஹட் கம கிராம அ வலர் 

பிாி  
433  - தித்தெவல்ல கிராம அ வலர் 

பிாி  
434  - நிகெகால்ல கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக :  ெவல்கால,  கட் ப்ெபாத்த,  கிம் ல்வான ஓயா னிட் 3  

கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 
ெதற்ேக :  திஹவ,  தம்மிட்ட,  ஹிப்பவ்வ கிராம அ வலர் 

பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  
ேமற்ேக :   அரண்ெகேல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 

எல்ைல,ெநாியாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல மற் ம் கும் க்ெகட்ேட கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : கிம் ல்வானா ர               உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்  
வடக்ேக :  ெபால்பித்திகம பிரேதச சைப எல்ைல 423  - கிம் ல்வானா ஓயா கிராம 

அ வலர் பிாி  
424  - ெவல்கால கிராம அ வலர் பிாி  

425  - கிம் ல்வானா ஓயா னிட் 03 

கிராம அ வலர் பிாி  
426  - க ெபாத்த கிராம அ வலர் 

பிாி  
427  - ெநல் ய கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :  தித்ெதனிய,  ேதவகிாிய கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ேலனவ,  திஹவ கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   நிக்கெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  வடக்கு 

எல்ைலகள்,  ெபார வ மற் ம் ெஹட் கம கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09                    வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  

வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெமத ல்ல                              உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 
 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்

வடக்ேக :  ெபால்பித்திகம பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்
ெபால்கட் வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  

419  - தித்ெதணிய கிராம அ வலர் 
பிாி  

421  - நீரம் ல்ல கிராம அ வலர் பிாி  
422  - ேதவகிாிய கிராம அ வலர் பிாி  
501  - பிடபஹ ன கிராம அ வலர் 

பிாி  
502  - ெமத ல்ல கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக :  ெபால்கட் வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,  

திக்கலவத்ைத கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  ெதற்கு 
எல்ைலகள்,  உஸ்ஸாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல,  திய ேர கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு,  ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் ெமெகாட திய ேர,  

ெகந்தவல கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ஸ்வல்ேலகம,  கரந்தெகால்ல,  கஹட்டவல கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்,  பங் ெபால 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  வடக்கு எல்ைலகள் 
மற் ம் ேலனவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக :   கிம் ல்வான ஓயா னிட் 3,  கட் ப்ெபாத்த,ெநல் ய 
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : உஸ்ஸாவ                       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ெபால்பித்திகம பிரேதச சைப எல்ைல 416  - கு ஸ்ஸ கிராம அ வலர் பிாி  

417  - உஸ்ஸவ கிராம அ வலர் பிாி  
418  - திக்கலவத்த கிராம அ வலர் 

பிாி  
420  - ெபால்கட் வ கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக :  ஓமாரெகால்ல,  பன் யத்த கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் நாெபட கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு,  ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  திய ேர கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைலகள்,  
நீரம் ல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
மற் ம் ேதவகிாிய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக :   தித்ெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  வடக்கு 
எல்ைலகள் மற் ம் ெபால்பித்திகம பிரேதச சைப 
எல்ைல 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : பன் யத்த                        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ெபால்பித்திகம பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்  

மாத்தைள மாவட்ட எல்ைல 
412  - திய ேர கிராம அ வலர் பிாி . 
413  - நாெபட கிராம அ வலர் பிாி  
414  - பன் யத்த கிராம அ வலர் 

பிாி  
415  - ஓமாரெகால்ல கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக :  மத்தைள மாவட்ட எல்ைல 
ெதற்ேக :  ராெகதர,  ெமெகாட திய ர,  ெமத ல்ல,  

பிட் பஹ ன கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   நீர ல்ைல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
மற் ம் உஸ்ஸாவ,  கு ஸ்ஸ கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு,  கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 12 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெகந்தவல                       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  திய ேர,  பன் யத்த கிராம அ வலர் பிாி களின் 

ெதற்கு எல்ைலகள்  
503  - ஸ்ெவல்ேலகம கிராம அ வலர் 

பிாி  
504  - ெகந்தவல கிராம அ வலர் பிாி  
505  - மஹகம கிராம அ வலர் பிாி  
506  - ராெகதர கிராம அ வலர் பிாி  
507  - ெமெகாடதிய ேர கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :  மத்தைள மாவட்ட எல்ைல 
ெதற்ேக :  ாிதீகம பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் அம்பன்ெபால

கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
ேமற்ேக :   கரந்தெகால்ல,  பிட் பஹ ன கிராம அ வலர் 

பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம் ெமத ல்ல 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு எல்ைலகள்  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 13 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : அம்பன்ெபால                    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  கிம் ல்வான ஓயா னிட் 3,  ேதவகிாிய,  நீரம் ல் கிராம

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  
494 - ேலனவ கிராம அ வலர் பிாி
497  - அம்பன்ெபால கிராம அ வலர் 

பிாி  
498  - கஹடெவல கிராம அ வலர் 

பிாி  
499  - பங் ெபால கிராம அ வலர் 

பிாி  
500  - கரந்தெகால்ல கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக :  பிட்டபஹ ன கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  
ெதற்கு எல்ைலகள்,  ஸ்ெவல்லகம கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல மற் ம் ாிதீகம பிரேதச சைப 
எல்ைல 

ெதற்ேக :  ெமத்தெகட் ய கந்ேதெகதர கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் ெநக்கத்த கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   ெகாடரத்மேல,  கேனெகாட,  திஹவ  கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 14 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : திஹவ                         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ஜஹபாகம,  தித்தவல்ல,  நிக்கெகால்ல,  கிம் ல்வான 

ஓயா னிட் 3 கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு  
எல்ைலகள் 

435  - திஹவ கிராம அ வலர் பிாி . 
436  - கேனெகாட கிராம அ வலர் 

பிாி  
437  - ெகாடரத்மேல கிராம அ வலர் 

பிாி  
438  - தம்மிட்ட கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக :  ெலனவ,  ெநக்கத்த கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ெமதகம்ெபால,நிந்தெபல்ல கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு எல்ைலகள்,  க்குளம் கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு,  வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் மானபாய 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக :   ஹிப்பவ்வ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 15 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெதா கந்த கிழக்கு                 உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  அரண்கேல மற் ம் ஜஹபாகம கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்,  தம்மிட்ட கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
திஹவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

439  - மானபாய கிராம அ வலர் பிாி  
439 A  - ஹிபவ்வ கிராம அ வலர் 
பிாி  
489  - ெதா வ கிராம அ வலர் பிாி . 
490  - தீயாவ கிராம அ வலர் பிாி . 
491  - ேவவலகம கிராம அ வலர் பிாி . 

கிழக்ேக :  தம்மிட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  ெதற்கு 
எல்ைலகள்,  திஹவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல மற் ம் க்குளம்,  அரகம கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  கிாிப ன,  ெபாிய க னவல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   சீர ன்ன,  ஹு ெபால மற் ம்ெமார ெகால்ல கிராம
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 16 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ஹு ெபால                      உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ஒத் ெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு 

எல்ைலகள் மற் ம் அரங்கேல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல 

467  - ஹு ெபால கிராம அ வலர் 
பிாி  

468  - ெமாரெகால்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  

472  - ெபா வில கிராம அ வலர் பிாி  
473  - சீரா ன்ன கிராம அ வலர் பிாி  
474  - கனவ கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :  ஹிப்பவ்வ,  ெதா வ்வ,  ேவவலகம,  ெபாிய க னலவ 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ெபாிய க ெநலவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல,  ேபத்தவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல  

ேமற்ேக :   ெத  ஓயா மற் ம் கு நாகல் பிரேதச சைப எல்ைல

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 17 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : கிாிப ண                       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 
 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ேவவலகம,  தீயாவ,  மானபாய கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
480  - கிாிப ண கிராம அ வலர் பிாி  
515  - ெபாிய க ெனலவ கிராம 

அ வலர் பிாி  
516  - தவ கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக :  ஆரகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல மற் ம்
கந் லவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ெதஹல்க வ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
மற் ம் மஹ கலன்யாய கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக :   ெபத்தவ,  ெபாத் வில,  கணவ,  சீரா ன்ன கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 18 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : கந் லவ                        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  தம்மிட்ட,  திஹவ,  கேணெகாட கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
479  - கந் லவ கிராம அ வலர் பிாி . 
481  - ெகாடகம கிராம அ வலர் பிாி  
492  - அரகம கிராம அ வலர் பிாி  
493  - க்குளம் கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக :  ெகாடரத்மேல,  நிந்தெபல்ல,  இஹல ெகாக்ெகரல்ல,  

ஹித்தன,  ெபால்ெகால்ல,  இப்பலவ கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  இப்பலவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
மற் ம் இப்பாக வ,  ெதஹல்க வ கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   த்தவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
கிாிப ண கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு 
எல்ைலகள் மற் ம் மாணபாய கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 19                                       வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெபால்ெகால்ல                                                                 உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  க்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு

எல்ைல,ெகாடரத்மேல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல மற் ம் ெமதகம்ெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல 

482  - தரமிட் ப்ெபல கிராம அ வலர்
பிாி  

483  - ஹிந்தன கிராம அ வலர் பிாி  
487  - இஹல ேகாகரல்ல கிராம 

அ வலர் பிாி  
488  - நின்தெபல்ல கிராம அ வலர் 

பிாி  
508  - ெபால்ெகால்ல கிராம அ வலர் 

பிாி  
514  - இப்பலவ கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக :  சியம்பலாெவஹர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  
ெதற்கு எல்ைலகள்,  ாிதீகம பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் 
ெமதெகதர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  உட தம்மிட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு, வடக்கு,  
ேமற்கு எல்ைலகள்,  தல்ெகாடபிட் ய,  இப்பாக வ 
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக :   கந் லவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
ெகாடகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  வடக்கு 
எல்ைலகள்,  அரகம,  க்குலம் கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

  

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 20 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெமத்ேதெகட் ய                  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ேலனவ,  கஹட்டவல,  அம்பன்ெபால கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  
484  - கந்ேதெகதர கிராம அ வலர்
பிாி  
485  - சியம்பலாெவஹர கிராம அ வலர் 

பிாி  
486  - ெமத்ேதெகட் ய கிராம அ வலர் 

பிாி  
495  - ெநக்கத்த கிராம அ வலர் பிாி  
496  - ெமதகம்ெபால கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக :  ாிதீகம பிரேதச சைபஎல்ைல 
ெதற்ேக :  ாிதீகம பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் தரமி பல கிராம

அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல  
ேமற்ேக :   தரமி பல,  இஹலகாக்கெரல்ல,  நிந்தப்ெபல்ல,  ெகாட 

ரத்மேல கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள்  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 21 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : கிாிதிகல்ல                       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  தரமி பல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு 

எல்ைலகள் மற் ம் ாிதீகம பிரேதச சைப எல்ைல 
509 - உடதம்மிட்ட கிராம அ வலர்

பிாி  
510  - ெமதெகதர கிராம அ வலர் பிாி  
511  - தல்ெகாடப் பிட் ய கிராம 

அ வலர் பிாி  
512  - கிாிதிகல்ல கிராம அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக :  ாிதீகம பிரேதச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக :  ாிதீகம பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ேஹனெகத கிராம

அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல  
ேமற்ேக :   இப்பாக வ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,  

இபலவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு 
எல்ைலகள்,  ெபால்ெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல மற் ம் தரமி பல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 22                      வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : இப்பாக வ                         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  த்தவ,  கந் லவ கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு

எல்ைலகள் 
513 - இப்பாக வ கிராம அ வலர்

பிாி  
517 - ெதஹல்க வ கிராம அ வலர் 

பிாி  
518  - உடவல கிராம அ வலர் பிாி  
519  - வ பல கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக :  இபலவ,  தல்ெகாடப் பிட் ய கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்,  ேஹனெகதர கிராம  
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,  ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
ம ேகேததி  அங்க கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல 

ெதற்ேக :  கல்ெகட் கம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
மற் ம் பன்னல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  
வடக்கு  எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   ஹங்க வ,  மஹ கலன்யாய கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 23 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : மஹ கலன்யாய               உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ெபாத் வில கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல

 ெபாியக ,  நலவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல 

475 - ெபத்தவ கிராம அ வலர் பிாி
476  - ேபாக வ கிராம அ வலர் பிாி  
477  - மஹ கலன்யாய கிராம 

அ வலர் பிாி  
478  - ஹங்க வ கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :  ெபாியக ,  நாலவ,  த்தவ,  ெதஹல்க வ,  வ பல 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  பன்னல .கல்ெகட் கம கிராம அ வலர் பிாி களின்
வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக :   ெத  ஓயா மற் ம் கு நாகல் பிரேதச சைப எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 24 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : பக்மீெகால்ல                            உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ஹங்க வ,  வ ெபால கிராம அ வலர் பிாி களின்

ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் உடவல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு,  ெதற்கு எல்ைலகள் 

520 - பன்னல கிராம அ வலர் பிாி
521  - கல்ெகட் கம கிராம அ வலர் 

பிாி  
522  - பக்மீெகால்ல கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக :  உடவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  ெதற்கு 
எல்ைலகள்,  ம ேகெதத்தி  அங்க கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல மற் ம் கும்பல்அங்க கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,  ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ாிதீகம,  மாவத்தகம பிரேதச சைப எல்ைலகள் 
ேமற்ேக :   ெத  ஓயா,  மாவத்தகம,  கு நாகல் பிரேதச சைப

எல்ைலகள் 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 25 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : பத்தலெகாட                     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  இப்பாக வ,  தல்ெகாடப் பிட் ய,  காிந்திகல்ல கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
523 - கும்பலாங்க கிராம அ வலர்

பிாி  
524  - ெநம்பி  கும் ர கிராம அ வலர் 

பிாி  
525  - ேஹனெகதர கிராம அ வலர் 

பிாி  
526  - ம ேகெததி அங்க கிராம 

அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக :  ாிதீகம பிரேதச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக :  ாிதீகம,  மாவத்தகம  பிரேதச சைப எல்ைலகள்
ேமற்ேக :   பக்மீெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,  

கல்ெகட் கம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு 
எல்ைலகள் மற் ம் உடெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல 

 
9-108/ 229 
 

________________________ 
 
. 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3  இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம்,  தத் வங்களின ம்  பிரகாரம்,  இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான்,  இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  

          
ைமத்திாிபால சிறிேசன, 

சனாதிபதி. 
 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்   - 01, 
2015,  ஓகத்  12. 
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அட்டவைண 
 
 

இல. 18  - கு நாகல் மாவட்டம் 
இல. 10  - வாாியப்ெபாைல பிரேதச சைப 
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 23 
எண்ணிக்ைக -  23   எண்ணிக்ைக -  00  
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : எத்தவ                             உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ெத  ஓயா மற் ம் நிக்கெவரட் ய பிரேதச சைப

எல்ைல 
1285  - ரம் கன கிராம அ வலர் 

பிாி  
1286  - ெவலவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
1287  - ஹல்மில்ேலவ கிராம 

அ வலர் பிாி  
1289  - எதவ கிராம அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக :  ெதன்னேகான்கம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல,  கரந்தெவட் ய  கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு,  ேமற்கு எல்ைலகள்,  அ ேலகம கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,  ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
நபடெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல டன் இைணந்  அைமந் ல்ல 

வன்வல்ேலெகதர கிராம அ வலர் பிாி ப் பகுதியின் 
ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  ெநபடெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
மற் ம் ெகாெபய்கேன பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக :   ெகாெபய்கேன பிரேதச சைப எல்ைல  

 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ெதன்னேகான்கம                         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ெத  ஓயா மற் ம் நிக்கெவரட் ய பிரேதச சைப

எல்ைல 
1282  - பயவ கிராம அ வலர் பிாி  
1283  - ெகேலகம கிராம அ வலர் 

பிாி  
1284  - ெதன்னேகான்கம கிராம 

அ வலர் பிாி  
1288  - கரந்தெவட் ய கிராம 

அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக :  ெகாெனாத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,  

வந் ரஸ்ஸ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,  ேமற்கு 
எல்ைலகள் மற் ம் தி ல்ெகேல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  மகுலாகம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
மற் ம் வன்ெகல்ேலெகதர,  அ ேலகம கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக :   ெவலவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  வடக்கு  
 எல்ைலகள்,  எத்தவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல மற் ம் ஹல்மில்ேலவ கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு,  கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : தி ல்ெகேல       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ெத  ஓயா மற் ம் நிக்கெவரட் ய பிரேதச சைப

எல்ைல 
1276  - தி ல்ெகேல கிராம அ வலர்

பிாி  
1277  - கரகஸ்ெவவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
1278  - வந் ெரஸ்ஸ கிராம அ வலர் 

பிாி  
1280  - ெகாெனாத்த கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக :  ஏபவலப் பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல,  ெமல்லப்ெபாத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல மற் ம் தீகிதவ கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ெவரல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
 மகுலாகம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
மற் ம் பயவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக :   பயவ மற் ம் ெகேலகம கிராம அ வலர் பிாி களின்
கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : எபவலபிட் ய                            உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ெத  ஓயா மற் ம் நிக்கெவரட் ய,  மஹவ பிரேதச 

சைப எல்ைலகள் 
1254  - வல்பா வ கிராம அ வலர்

பிாி  
1257  - எபவலபி ய கிராம அ வலர் 

பிாி  
1258  - ெமல்லெபாத்த கிராம 

அ வலர் பிாி  
1259  - வந் ெரஸ்ஸ ெவல்கால கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :  ெத  ஓயா மஹவ மற் ம் இப்பாக வ பிரேதச சைப
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ேநட் ய,  ெபாத் ெவவ கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு எல்ைலகள்,  மி வன்ெகட்ேட கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு,  வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் தீகிதவ 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக :   ெகாெனாத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,  
ெத  ஓயா மற் ம் நிக்கெவரட் ய பிரேதச சைப 
எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : அ கம                       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  வல்பா வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல,  

ெத  ஓயா மற் ம் இப்பாக வ பிரேதச சைப எல்ைல 
1198 - ெகா வாவ கிராம அ வலர்

பிாி  
1199  - அ கம கிராம அ வலர் 

பிாி  
1200  - திஸ்ஸவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
1251  - ேநட் ய கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக :  ெத  ஓயா மற் ம் இப்பாக வ பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக :  கு நாகல் பிரேதச சைப எல்ைல 
ேமற்ேக :   கு நாகல் பிரேதச சைப எல்ைல,  மகு  ஓயா,  இபலவ,  

தம்பரவ மற் ம் ெபாத் ெவவ கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெபாத் ெவவ                     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ெமல்லப்ெபாத்த,  வந் ெரஸ்ஸ ெவல்கால கிராம

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
வல்பா வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

1249  - இபலவ கிராம அ வலர் பிாி
1252  - ெநல் ய கிராம அ வலர் 

பிாி  
1253  - மி வன்ெகேட கிராம 

அ வலர் பிாி  
1255  - தம்பரவ கிராம அ வலர் பிாி  
1256  - ெபாத் ெவவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக :  ேநட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல மகு
ஓயா,  கு நாகல் பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் 
கித் ல்ெவஹர கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,  
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  கித் ல்ெவஹர கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,  
ேமற்கு எல்ைலகள்,  எலவிட் கம கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல மற் ம் பி ம்கல்ல,  ரத்மேல 
மா வ கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   மா வ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
மற் ம் நரமான,  தீகிதவ கிராம அ வலர் பிாி களின் 
கிழக்கு,  வடக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  ெவெரல்ல                              உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ெமல்லப்ெபாத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல மற் ம் மி வன்ெகட்ேட கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

1271  - நரமான கிராம அ வலர் பிாி
1279  - தீகிதவ கிராம அ வலர் பிாி  
1281  - ெவெரல்ல கிராம அ வலர் 

பிாி  
 
 

கிழக்ேக :  மி வன்ெகட்ேட,  ெநல்லீய,  தம்பரவ மற் ம் இபலவ
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்

ெதற்ேக :  மா வ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
மற் ம்,  பாெதனிய  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   மடாட் வ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,  
மகுலாகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  வடக்கு எல் 
ைலகள் மற் ம் தி லெகேல,  கரகஸ்ெவவ,  ெகாெனாத்த  
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : பாெதணிய                      உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  பயவ,  தி ல்ெகேல கிராம அ வலர் பிாி களின் 

ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் ெவரல்ல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

1267  - மகுலாகம கிராம அ வலர்
பிாி  

1268  - பாெதணிய கிராம அ வலர் 
பிாி  

1269  - மடாட் வ கிராம அ வலர் 
பிாி  

 
 

கிழக்ேக :  ெவரல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  ெதற்கு 
எல்ைலகள் மற் ம் நரமான கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  மா வ,  கிணிெபந்ேதகம கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு,  ேமற்கு எல்ைலகள்,  ெஹட் ெகதர 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  வடக்கு எல்ைலகள் 
மற் ம் ெபன்னிதவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக :   பட்டேலெகதர கிராம அ வலர் பிாி ,  பட்டேலெகதர
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல டன் 
இைணந்  அைமந் ள்ள வன்கல்ேல ெகதர கிராம 
அ வலர் பிாி ப் பகுதியின் கிழக்கு எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  அ ேலகம                       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :   01 
 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ரம் க்கன கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு  

எல்ைலகள் மற் ம் ெவலவ கரந்தெவட் ய,  பயவ கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

1266  - பட்டேலெகதர கிராம அ வலர்
பிாி  

1272  - வன்ெவல்ேலெகதர கிராம 
அ வலர் பிாி  ( ேகாள ாீதியாக 
பிாிந்  இரண்  இடங்களில் 
அைமந் ள்ள ) 

1273-  அ ேலகம கிராம அ வலர் 
பிாி  ( ேகாள ாீதியாக பிாிந்  
இரண்  இடங்களில் 
அைமந் ள்ள ) 

1274  - மிாிஹாேனகம கிராம அ வலர் 
பிாி  

1275  - நபடெவவ கிராம அ வலர் 
பிாி

கிழக்ேக :  மகுலாகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
மற் ம் மடாட் வ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,  
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ெபன்னித்தவ,  ஹபரவ மற் ம் கஹெகால்ல கிராம
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   ெகாெபய்கேன பிரேதச சைப எல்ைல

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ஹபரவ                                   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  நபடெவவ,  மிாிஹாேனகம,  பட்டேலெகதர கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
மடாட் வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

1262 - ெபன்னிதவ கிராம அ வலர்
பிாி  

1263  - அம்பகடவர கிராம அ வலர் 
பிாி  

1264  -  ஹபரவ கிராம அ வலர் பிாி  
1265  - கஹெகால்ல கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக :  மடாட் வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  ெதற்கு
எல்ைலகள்,  ெஹட் ெகதர கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல மற் ம் ெமதகம கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு,  ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  பண் வஸ் வர பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக :   ெகாெபய்கேன பிரேதச சைப எல்ைல
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ரம்பாெவவ                       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  மடாட் வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல,  

பாெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  ெதற்கு,  
கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம் மா வ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

1235  - மல்வான கிராம அ வலர் பிாி
1246  - கினிெபந்ேதகம கிராம அ வலர் 

பிாி  
1260  -  ெமதகம கிராம அ வலர் பிாி  
1261  - ெஹட் ெகதர கிராம அ வலர் 

பிாி  
 
 

கிழக்ேக :  மா வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,  
வாாியெபாைல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  
ெதற்கு எல்ைலகள்,  விலாகட் ெபாத்த,  எம்பவ கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
பானவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,  ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  பானவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,  ேமற்கு 
எல்ைலகள்,  எாிஹம்ேப கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல மற் ம் பண் வஸ் வர பிரேதச சைப 
எல்ைல 

ேமற்ேக :   பண் வஸ் வர பிரேதச சைப எல்ைல,  அம்பகடவர
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல மற் ம் 
ெபன்னித்தவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு  
எல்ைலகள்  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 12 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : வாாியெபால                           உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  பாெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,  

நரமான கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
மற் ம் இபலவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  
ெதற்கு எல்ைலகள் 

1245  - வாாியெபால கிராம அ வலர்
பிாி  

1247  - ரத்மேல கிராம அ வலர் பிாி  
1248  -  பி ம்கல்ல கிராம அ வலர் 

பிாி  
1270  - மா வ கிராம அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக :  இபலவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  ெதற்கு 
எல்ைலகள் மற் ம் எலவிட் கம கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  எலவிட் கம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,  
ெஹாரம் வ,  விலா கட் ப்ெபாத்த மற் ம் மல்வான 
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   கினிெபந்ேதகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  
வடக்கு  எல்ைலகள் மற் ம் பாெதனிய கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 13 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : விலாகட் ெபாத்த                                 உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  வாாியெபால,  பி ம்கல்ல கிராம அ வலர் பிாி களின் 

ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் எலவிட் கம கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  ெதற்கு எல்ைலகள் 

1237 - ேவரெபால  கிராம அ வலர்
பிாி  

1239  - விலாகட் ெபாத கிராம அ வலர் 
பிாி  

1240  - ெஹாெராம் வ கிராம அ வலர் 
பிாி  

1241  - எம்பவ கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக :  ெவவெகதர மற் ம் ரண்ெதனிய கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  மஹெக ய,  ெவல்ெபால,  பஹல இமியன்ெகாைட
மற் ம் பானவ கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   மல்வான கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 14 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : எழவிட் கம           உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  இபலவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு 

எல்ைலகள் 
1242 - எழவிட் கம  கிராம அ வலர்

பிாி  
1243  - ெவவெகதர கிராம அ வலர் 

பிாி  
1244  - ரன்ெதனிய கிராம அ வலர் 

பிாி  
1250  - கி ல்ெவெஹர கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக :  மகு  ஓயா மற் ம் கு நாகல் பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக :  ெக ேன,  மஹெக ய கிராம அ வலர் பிாி களின் 

வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் ேவரெபால கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக :   ேவரெபால,  ெஹாராம் வ கிராம அ வலர் பிாி களின் 
கிழக்கு,  வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் பி ம்கல்ல,  இபலவ 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 15 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : மஹெக ய                           உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ேவரப்ெபால,  ரந்ெதனிய  கிராம அ வலர் பிாி களின்

ெதற்கு எல்ைலகள் 
1202 - ஹங்ஹ வ  கிராம அ வலர்

பிாி  
1212  - மஹெக ய கிராம அ வலர் 

பிாி  
1213  - ெகழி ேண கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக :  மகு  ஓயா மற் ம் கு நாகல் பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக :  பல்லவதம்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு

எல்ைல 
ேமற்ேக :   நவகத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,  

ேபாெகாட,  நாதகேன கிராம அ வலர் பிாி களின் 
கிழக்கு,  வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் வல்ெபால கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைலகள்

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 16 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : வல்ெபால                              உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  எம்பவ,  ெஹாரம் வ கிராம அ வலர் பிாி களின்

ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் ேவரெபால கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு,  ெதற்கு எல்ைலகள் 

1214  - நாதகேன கிராம அ வலர்
பிாி  

1215  - வல்ெபால கிராம அ வலர் 
பிாி  

1236  - பானவ கிராம அ வலர் பிாி  
1238  - பஹல இமியன்ெகாட கிராம 

அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக :  மஹெக ய மற் ம் ெக ேன கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ேபாெகாட மற் ம் க்அத்தேன கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   ெகடபத்ெவஹர கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல,  க ஹாரய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,   
வடக்கு எல்ைலகள்,  ப னாக்ெகாட் வ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,  ஏாிஹம்ேப மற் ம் 
மல்வான கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள்  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 17 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ப ணாெகாட் வ                         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  பண் வஸ் வர பிரேதச சைப எல்ைல,  மல்வான கிராம

அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல,  பானவ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
பஹல இமியன்ெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல 

1230  - கன்திாியாவ கிராம அ வலர்
பிாி  

1231  - தல்கஹகம கிராம அ வலர் 
பிாி  

1233  - ப  ெகாட் வ கிராம 
அ வலர் பிாி  

1234  -  எாிஹம்ேப கிராம அ வலர் 
பிாி  

 

கிழக்ேக :  பஹல இமியன்ெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு
எல்ைல,  க ஹாரய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல,  ண மேல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல மற் ம் வல ய கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு,  ேமற்கு  எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  வல ய,  பனாதேர கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு,  ேமற்கு எல்ைலகள்,  ெந ம்க வ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  வடக்கு எல்ைலகள்     
மற் ம் வத் ங்கண கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக :   பஹல ெகால ன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல,  பானக வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  
கிழக்கு  எல்ைலகள் மற் ம் பண் வஸ் வர பிரேதச 
சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 18                                   வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : கட் ப்ெபாத்த                                      உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 
 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்

வடக்ேக :  பண் வஸ் வர பிரேதச சைப எல்ைல 1223  - ெந ம்க வ கிராம அ வலர்
பிாி  

1226  - வத் கன கிராம அ வலர் 
பிாி  

1227  -  ேவஉடகம கிராம அ வலர் 
பிாி  

1228  - பானக வ கிராம அ வலர் 
பிாி  

1229  -  பஹல ெகால ேன கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :  கன்திாியாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,  
தல்கஹகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  ெதற்கு 
எல்ைலகள் மற் ம் பனாெதர கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல,  பனாக வ கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு,  ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  குளியாப்பிட்  பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக :   குளியாப்பிட்  மற் ம் பண் வஸ் வர பிரேதச சைப

எல்ைலகள் 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 19 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : பநாதேர                         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  தல்கஹகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல ,

வல் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  ெதற்கு 
எல்ைலகள்,  னமேல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல மற் ம் வல் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு,  ெதற்கு எல்ைலகள்  

1222  - பனாக வ கிராம அ வலர்
பிாி  

1224  - பநாதேர கிராம அ வலர் 
பிாி  

1225  - ேஹேனெகதர கிராம அ வலர் 
பிாி  

 
 

கிழக்ேக :  வல் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  ெதற்கு 
எல்ைலகள்,  மிாிஹம்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல மற் ம் தம்பிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு,  ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  தம்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,  ேமற்கு 
எல்ைலகள் மற் ம் ெபால்கஹவல குளியாப்பிட்  
பிரேதச சைப எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   குளியாப்பிட்  பிரேதச சைப எல்ைல,  ேவஉடகம கிராம
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல மற் ம் 
ெந ம்க வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,கிழக்கு 
எல்ைலகள் 

  

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 20 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெகடபத்ெவெஹர                  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ப னாக்ெகாட் வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,

கிழக்கு எல்ைலகள் பஹல இமியன்ெகாட கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல மற் ம், வல்ெபால 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

1216  - க ஹாரய கிராம அ வலர் 
பிாி  

1217  - வல ய கிராம அ வலர் பிாி  
1218  - ெகடபத்ெவெஹர கிராம 

அ வலர் பிாி  
1232 - ணமேல கிராம அ வலர் 

பிாி  
 
 

கிழக்ேக :  வல்ெபால,  நாதகேன மற் ம் க்அத்தேன கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  மிாிஹம்பிட் ய,  ேஹேனெகதர கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் பனாதேர கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக :   பனாதேர கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  வடக்கு 
எல்ைலகள் மற் ம் தல்கஹகம கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 21 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ஈதனவத்த                       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  நாதகேன கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல

மற் ம் ெக ேன கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  
ெதற்கு எல்ைலகள்  

1207  - ேபாெகாட கிராம அ வலர்
பிாி  

1208  - க்அத்தேன கிராம அ வலர் 
பிாி  

1209  - நவகத்த கிராம அ வலர் பிாி  
1210  - ஈதனவத்த கிராம அ வலர் 

பிாி  
1211  - மிாிஹம்பிட் ய கிராம 

அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக :  ெக ேன கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  ெதற்கு 
எல்ைலகள்,  ஹங்ஹ ன,  பல்லவ தம்பிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
ேவதன்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,  ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ேவதன்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,  ேமற்கு 
எல்ைலகள் மற் ம்  சிவல்வெகதர,  தம்பிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்

ேமற்ேக :   ேஹேனெகதர கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  
வடக்கு எல்ைலகள்,  வல் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு,  கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம் ெகடபத்ெவஹர 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 22 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : கேனாட் வ                       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  மிாிஹம்பிட் ய,  ஈதன வத்ைத,  ேஹேனெகதர கிராம

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு,  கிழக்கு எல்ைலகள்,  

ேவதண்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
மற் ம் ெதமட்ட வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  
ெதற்கு எல்ைலகள் 

1204  - தி ல்கஸ்பிட் ய கிராம
அ வலர் பிாி  

1205  - கேனாட் வ கிராம அ வலர் 
பிாி  

1219  - தம்பிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி  

1220  - சிவல்லவெகதர கிராம 
அ வலர் பிாி  

1221  - ெஹாமதாகம கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக :  ெதமட்ட வ கிராம அ வலர் பிாி ,  ெதற்கு எல்ைலகள் 
மற் ம் ெபால்கஹவைல பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக :  ெபால்கஹவைல பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக :   ெபால்கஹவைல பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்

ேஹேனெகதர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு 
எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 23 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெதமட வ                         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  நவகத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு 

எல்ைலகள் மற் ம் ஹங்ஹ வ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

1201  - ேவதண்ட கிராம அ வலர் பிாி
1203  - பல்லவதம்பிட் ய கிராம 

அ வலர் பிாி  
1206  - ெதமட வ கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக :  மகு  ஓயா மற் ம் கு நாகல் பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக :  ெபால்கஹவைல பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்

தி ல்கஸ்பிட் ய,  கேனாட் வ கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்                

ேமற்ேக :   சிவல்லவெகதர கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல,  ஈத்தனவத்ைத கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு,  கிழக்கு,  வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
மிாிஹம்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல 

9-108/ 230 
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உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3  இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம்,  தத் வங்களின ம்  பிரகாரம்,  இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான்,  இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  

          
ைமத்திாிபால சிறிேசன, 

சனாதிபதி. 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்   - 01, 
2015,  ஓகத்  12. 

அட்டவைண 
 

இல. 18.  - கு நாகல் மாவட்டம் 
இல. 11  - பண் வஸ் வர பிரேதச சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்    பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்      உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 22 
எண்ணிக்ைக -  20    எண்ணிக்ைக - 01  
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01       வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ேதாெதல்ல                                       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : பிங்கிாிய மற் ம் ெகாெபய்கேன பிரேதச சைப எல்ைலகள் 1325  - ேதாெதல்ல கிராம அ வலர் பிாி  

1326  - கஹட்டவில கிராம அ வலர் 
பிாி  

1329  - மடஇன கிராம அ வலர் பிாி  
1331  - வ ன்ன கிராம அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக : ெகாெபய்கேன பிரேதச சைப எல்ைல,  கேனகம கிராம
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :   ம ல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,  ேமற்கு 
எல்ைலகள்,  தி ல்ெவவ,  பல்ேலகம கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் கரந்தவ,  கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல மற் ம் அக்குரண கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :    அக்குரண கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  வடக்கு
எல்ைலகள் மற் ம் பிங்கிாிய பிரேதச சைப எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02         வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : பல்ேலகம                                 உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : மடஇன,  வ ன்ன கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு,  

ெதற்கு  எல்ைலகள்  
1330  - அகுரண கிராம அ வலர் பிாி  
1332  - பல்ேலகம கிராம அ வலர் பிாி  
1333  - ணிஹிாிகம கிராம அ வலர் 

பிாி  
1425  - கரதவ கிராம அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக : தி ல்ெவவ கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு,  ெதற்கு  
 எல்ைலகள் மற் ம் கிராத்தலான கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :   கு ந் கும் ர,  ெஹட் கம கிராம அ வலர் பிாி களின்
வடக்கு எல்ைலகள்,  ெகவிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல,  ெபெபாேலகம,  உடகம  கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு, வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
ேயாதயாகந்ைத கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக :    பிங்கிாிய பிரேதச சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03           வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெகவிட் ய                      உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : அக்குரண கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல மற் ம்

கரந்தவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  ெதற்கு எல்ைலகள் 
1418  - ெஹட் கம கிராம அ வலர் பிாி
1422  - ெகவி ய கிராம அ வலர் பிாி  
1424  - ெபெபாேலகம கிராம அ வலர் 

பிாி  
1426  - உடகம கிராம அ வலர் பிாி  
1427  - ேயாதயாகந்த கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : கரந்தவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  ெதற்கு எல்ைலகள்,  

பல்ேலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,  

ணிஹிாிகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  ெதற்கு 
எல்ைலகள் மற் ம் கு ந் கும் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :   எஹட் ல்ைல,  பிஹிம்பிய கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு எல்ைலகள்,  பரம்ெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு,  வடக்கு எல்ைலகள்,  ஹங்திஹவ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல மற் ம் பிங்கிாிய பிரேதச சைப 
எல்ைல 

ேமற்ேக :    பிங்கிாிய பிரேதச சைப எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04         வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  ெஹட் ெபால                                 உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : வ ன்ன,  ம ல்ல கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு

எல்ைலகள்,  நிக்கப்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  
ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் ஓேதகம கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல  

1334  - கிராதலான கிராம அ வலர் பிாி
1335  - தி ல்ெவவ கிராம அ வலர் பிாி  
1336  - ெஹட் ெபால கிராம அ வலர் 

பிாி  
1337  - ெதாழஹ ண கிராம அ வலர் 

பிாி  
1347  - ெகாடம்பபி ய கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : பண் வஸ் வர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
ெதற்ேக :   ப  ல்ல,  ேபாெகால்ல மற் ம் கு ந் கும் ர கிராம

அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக :    ணிஹிாிகம மற் ம் பல்ேலகம கிராம அ வலர் பிாி களின்

கிழக்கு எல்ைலகள் 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05           வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : சுணந்த ர                    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : ெகாெபய்கேன பிரேதச சைப எல்ைல 1327  - ம ல்ல கிராம அ வலர் பிாி

1328  - கேனகம கிராம அ வலர் பிாி  
1348  - நிக்கபி ய கிராம அ வலர் பிாி  
1349  - ரம்ேபவ கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : மண்டப்ெபால,  ேகான்ெவவ மற் ம் ஒத்ேதகம கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :   ெகாட்டம்பபிட் ய,  ெஹட் ப்ெபால,  ெதாலஹ வ,  
கிராதலான மற் ம் தி ல்ெவவ கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :    வ ன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,  

ேதாதல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு 
எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06         வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : மண்டப்ெபால                உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : ெகாெபய்கேன பிரேதச சைப எல்ைல 1350  - ேகான்ெவவ கிராம அ வலர்

பிாி  
1351  - மண்டாெபால கிராம அ வலர் 

பிாி  
1352  - ஒேதகம கிராம அ வலர் பிாி  
1353  - திக்கலெகதர கிராம அ வலர் 

பிாி  
1354  - ெதாரம்பாவில கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : ெகாெபய்கேன பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் நல் ர கிராம
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :   கடவலெகதர, பண் வஸ் வர மற் ம் ெகாட்டம்பபிட் ய
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :    நிக்கப்பிட் ய,  ரம்ேபவ மற் ம் கேனகம கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07         வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : பண் வஸ் வர               உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : ெஹட் ப்ெபாைல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல,ெகாட்டம்பபிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  
கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம் ஒத்ேதகம திக்கலெகதர,  
ெதாரபாவில கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  

1139 - ேபாெகால்ல கிராம அ வலர்
பிாி  

1343  - ப ல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  

1345  - மீகஸ்பி ய கிராம அ வலர் பிாி  
1346  - பண் வஸ் வர கிராம அ வலர் 

பிாி  
1355  - கடவலெகதர கிராம அ வலர் 

பிாி  
 
 

கிழக்ேக : நல் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள்,  ஹாதாெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல,  யாேயெகதர கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :   ெமதகம,  ேமாரெகால்ல,  ாிதீகந்த,  ெதன்ெகாடெகதர மற் ம்
டேகவ கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக :    டேகவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல மற் ம்
கு ந் கும் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08         வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ப கஸ்ெவவ                உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  02 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : ெகாெபய்கேன மற் ம் வாாியெபாைல பிரேதச சைப

எல்ைலகள் 
1356  - நல் ர கிராம அ வலர் பிாி
1357  - ம ேக மிதியால கிராம அ வலர் 

பிாி  
1358  - ப கஸ்ெவவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
1359  - ஹிந்தகஹெவவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
1360  - மிதியால கிராம அ வலர் பிாி  
1361  - ஹம்மா ய கிராம அ வலர் பிாி  
1370  - யாேயெகதர கிராம அ வலர் 

பிாி  
1371  - ஹாதாெபால கிராம அ வலர் 

பிாி  
1372  -  பண்டார ெகாஸ்வத்த கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : வாாியெபாைல பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்
கல்எஹப்பிட் ய,  ெகாலம்பகம,  பலாவிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :   பலாவிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,  
ஹங்ெவல்ல,  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,  

வில்பாெகதர  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,  ேமற்கு 
எல்ைலகள்,  ெகாஸ்ெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல  

ேமற்ேக :    ெமதகம,  கடவலெகதர மற் ம் ெதாரம்பாவில கிராம
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09    வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெகாழம்பகம                        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 
 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : வாாியப்ெபாைல பிரேதச சைப எல்ைல 1362  - கல்ெலெஹபி ய கிராம அ வலர்

பிாி  
1363  - ெகாழம்பகம கிராம அ வலர் 

பிாி  
1364  - க வ கிராம அ வலர் பிாி  
1365  - ரேனாராவ கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : வாாியப்ெபாைல பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக :   வாாியப்ெபாைல பிரேதச சைப எல்ைல,  மாவிேஹன கிராம

அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
பலாவிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக :    பலாவிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,  
பன்டாரெகாஸ்வத்ைத கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல மற் ம் ஹம்மா ய கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு,  கிழக்கு  எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ரத்மல்ல                            உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : பண்டார ெகாஸ்வத்ைத கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  

கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம் ெகாலம்பகம கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

1366  - ரத்மல்ல கிராம அ வலர் பிாி
1367  - மா ேஹன கிராம அ வலர் 

பிாி   
1368  - ெபாத கிராம அ வலர் பிாி  
1369  -  பலாவி ய கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : கட் வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல மற் ம்
வாாியப்ெபாைல பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக :   வாாியப்ெபாைல பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் திஸ்ஸவ
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக :    ெபத்ேதகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல மற் ம்
ஹங்ெவல்ைல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு,  
வடக்கு எல்ைலகள்  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : திஸ்ஸவ                           உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : ெமதகம,  யாயெகதர கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு,  

கிழக்கு  எல்ைலகள் மற் ம் ஹாத்தாப்ெபால,  பண்டாரக் 
ெகாஸ்வத்ைத கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

1373  - வில்பாெகதர கிராம அ வலர்
பிாி  

1374  - ஹங்ெவல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  

1376  - ெபத்ேதகம கிராம அ வலர் பிாி  
1377  - ெகாஸ்ெதணிய கிராம அ வலர் 

பிாி

கிழக்ேக : பலாவிட் ய,  ரத்மல்ல கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு
எல்ைலகள் மற் ம் ெபாத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு,  வடக்கு,  ெதற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :   வாாியப்ெபாைல பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் கேனாகம,  

கனெபாத் ெஹர,  ேமாரகேன கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு எல்ைலகள்  

 

ேமற்ேக :    ெந ேபவ,  ெதமட்டவ,  கந் ெபாட கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம் ெமதெவவ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 12     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெதன்ெகாடெகதர                              உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : ப ல்ல,  பன் வஸ் வர,  மீகஸ்பிட் ய மற் ம்  

கடவலெகதர கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

1341  - ெதன்ெகாடெகதர கிராம
அ வலர் பிாி  

1342  - ாிதீகந்த கிராம அ வலர் பிாி  
1344  -  ெமாரெகால்ல கிராம அ வலர் 

பிாி  
1375  - ெமதகம கிராம அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக : யாயெகதர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
மற் ம் ெகாஸ்ெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :   ெகாஸ்ெதனிய,  ெதமட்டவ,  க ெபாட,  ேஹனெகதர
மற் ம் எம்ேபா ெகதர கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :    டேகவ மற் ம் ேபாெகால்ல கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 13     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ணமல்ெதனிய                             உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : கு ந் கும் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,  

ேபாெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
மற் ம் ெதன்ெகாடெகதர கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல  

1340 - ெடேகவ கிராம அ வலர் பிாி
1399  - ணமல்ெதனிய கிராம 

அ வலர் பிாி  
1400  - மல்வாேனெகதர கிராம 

அ வலர் பிாி  
1401  - அகரவத்த கிராம அ வலர் 

பிாி  
1409  - எம்ேபாெகதர கிராம அ வலர் 

பிாி  
1411  -  ெதாரட் யாெகதர கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :  ாிதீகந்த,  ேஹேனெகதர மற் ம் மகுலாகம கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :   பஹல ெகா ெகா வ மற் ம் கம் ராப்ெபால கிராம
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :    குளியாப்பிட்  பிரேதச சைப எல்ைல,  அம்பகஹெகதர
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல,  

தஹனக்ெகதர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  
கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம் ாிட்டாெதனிய,  
கு ந் கும் ர கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 14 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : தஹெனக்ெகதர                   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : ணிஹிாிகம,  கிராத்தலான மற் ம் ெஹட் ெபால

கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
1338  - கு ந் கும் ர கிராம அ வலர்

பிாி  
1412  - ாிட்டாெதனிய கிராம அ வலர் 

பிாி  
1413 - தஹெனக்ெகதர கிராம அ வலர் 

பிாி  
1414- நாெகால்லாெகாட கிராம 

அ வலர்   பிாி  
1415 - அம்பகஹெகதர கிராம அ வலர் 
 பிாி  

கிழக்ேக : ேபாெகால்ல,  டேகவ மற் ம் எம்ேபா ெகதர கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :   அக்கரவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,  ேமற்கு 
எல்ைலகள் மற் ம் குளியாப்பிட்  பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக :    பிங்கிாிய பிரேதச சைப எல்ைல,  ரத்மேல கிராம
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல,  பிஹிம்பிய கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,  ஜயசிாி ர கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 
மற் ம் எஹட் ல்ல,  ெஹட் கம கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 15      வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : பிஹிம்பிய                              உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : ெபப்ெபாேலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல,  

ெகவி ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல மற் ம் 
ெஹட் கம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

1416  - பிஹிம்பிய கிராம அ வலர் பிாி
1417  - ரத்மேல கிராம அ வலர் பிாி  
1419  - ஜயசிாி ர கிராம அ வலர் பிாி  
1420  - எஹட் ல்ல கிராம அ வலர் 

பிாி  
1421  - பரம்ெபால கிராம அ வலர் பிாி  
1423  - ஹந்திஹவ கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : கு ந் கும் ர,  ாிட்டாெதனிய கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் அம்பகஹெகதர கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :   அம்பகஹ ெகதர,  நாெகால்லாெகாட  கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் பிங்கிாிய பிரேதச 
சைப எல்ைல 

ேமற்ேக :    பிங்கிாிய பிரேதச சைப எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 16         வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : கரகஹெகதர                    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : ணமல்ெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 1398  - கரகஹெகதர கிராம அ வலர்

பிாி  
1402  - கம் ராெபால கிராம அ வலர் 

பிாி  
1405  - ஹிதியா ல்ல கிராம அ வலர் 

பிாி

கிழக்ேக : பஹல ெகா ெகா வ,  இஹல ெகா ெகா வ மற் ம் 
எபலெதனிய கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்

ெதற்ேக :   குளியாப்பிட் பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக :    குளியாப்பிட் பிரேதச சைப எல்ைல
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 17         வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெகா ெகா வ                    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : மல்வானெகதர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 1395  - இஹல ெகா ெகா வ கிராம

அ வலர் பிாி  
1396  -  பஹல ெகா ெகா வ கிராம 

அ வலர் பிாி  
1397  - எபலெதனிய கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : மகுலாகம,ேபாதி ல்ல கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள்,  நிந்தவல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,  
ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் குளியாப்பிட்  பிரேதச சைப 
எல்ைல 

ெதற்ேக :   குளியாப்பிட் பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக :    கரகஹெகதர,  ஹிந்தியா ல்ல மற் ம் குளியாப்பிட் பிரேதச

சைப எல்ைல கம் ராெபால கிராம அ வலர் பிாி களின் 
கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 18            வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : மகுலாகம                          உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : ெதன்ெகாடெகதர,  ாிதீகந்த,  ெமாரெகால்ல கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் ெமதகம கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல

1385 - ெதமடவ  கிராம அ வலர் பிாி
1386  - அங்க வ கிராம அ வலர் பிாி  
1406  - அ க்கன்ேஹன கிராம அ வலர் 

பிாி  
1407  - ெஹேனெகதர கிராம அ வலர் 

பிாி  
1408  - மகுலாகம கிராம அ வலர் பிாி  
1410  - கந் ெபாட கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ெகாஸ்ெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,  
ெந ேபவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் ெமாரகேன கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :   உடகம்பலெகதர,  ெவ ெவஹர,  ெகான்னாவ மற் ம்
ேபாதி ல்ல கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள்  

ேமற்ேக :    பஹல ெகா ெகா வ,  மல்வானெகதர,  ெதாரட் யாெகதர
மற் ம் எம்ேபாெகதர கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 

 



1160A      I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21 
gFjp  I : njhFjp (I) - ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; FbauR tu;j;jkhdg; gj;;jpupif - mjp tpNr\khdJ - 2015.08.21 

 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 19       வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : விஜயஉதாகம                            உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : மகுலாகம மற் ம் அ க்கன்ேஹன கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைல  
1387 - விஜயஉதாகம கிராம அ வலர்

பிாி  
1388  - ெகான்னவ கிராம அ வலர் பிாி  
1403  - ேபாதி ல்ல கிராம அ வலர் பிாி  
1404  - நிந்தெவல கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ெவ ெவஹர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல மற் ம் ெவட்டஹப்பிட் ய கிராம அ வலர் 
 பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :   குளியாப்பிட் பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக :    இஹல ெகா ெகா வ மற் ம் பஹல ெகா ெகா வ கிராம

அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 20           வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : கிாிெமட் யாவ                    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : அ க்கன்ேஹன கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு, 

கிழக்கு எல்ைலகள்,  ெமாரகேன,  கணெபாத் ெஹர   கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்,  கலெகதர கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  ெதற்கு எல்ைலகள் 

1389 - ெவ ெவெஹர கிராம அ வலர்
பிாி  

1390  - கேனாயாய கிராம அ வலர் பிாி  
1391  - ஹிந்தவ கிராம அ வலர் பிாி  
1392  - அ க்கேன கிராம அ வலர் பிாி  
1393  - உடகம்பலெகதர கிராம அ வலர் 

பிாி  
1394  - ெவெடெஹபிட் ய கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : கந்ேதெகதர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல மற் ம்
குளியாப்பிட்  பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக :   குளியாப்பிட் பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக :    விஜய உதாகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  வடக்கு 

எல்ைலகள் மற் ம் ேகான்னவ கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 21 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : கேனாகம                               உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : ெமதகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல,  

ெகாஸ்ெதனிய மற் ம் திஸ்ஸவ கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு,  ெதற்கு எல்ைலகள்  

1379  - கேனாகம கிராம அ வலர்
பிாி  
1380  - கந்ேதெகதர கிராம அ வலர் 
பிாி  
1381  - கலெகதர கிராம அ வலர் 
பிாி  
1382  - கணெபா ஹர கிராம 
அ வலர் பிாி  
1383  - ெமாரகேன கிராம அ வலர் 
பிாி  
1384  - ெந ேபவ கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : வாாியப்ெபாைல மற் ம் குளியாப்பிட் ,  பிரேதச சைப
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :   குளியாப்பிட்  பிரேதச சைப எல்ைல,  கேனாயாய கிராம
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல மற் ம் அ க்கண,  
உதாபம்பலெகதர கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு,  
வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக :    அ க்கனேஹன,  அங்க வ,  ெதமட்டவ மற் ம்
கந் ெபாட கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 

 
9-108/ 231 
 

______________________________ 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3  இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

 (262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம்,  தத் வங்களின ம்  பிரகாரம்,  இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
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சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான்,  இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  

 
ைமத்திாிபால சிறிேசன, 

சனாதிபதி. 
 
 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்   - 01, 
2015,  ஓகத்  12. 

அட்டவைண 
இல. 18.  - கு நாகல் மாவட்டம் 
இல. 12  - பிங்கிாிய பிரேதச சைப 
  
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 13 
எண்ணிக்ைக -  13   எண்ணிக்ைக -  00  
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : திஸ்ேஸாகம                       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ெத  ஓயா மற் ம் த்தளம் மாவட்ட எல்ைல 1452- பஹல கல்ெவவ கிராம

அ வலர் பிாி  
1453  - இஹல கல்ெவவ கிராம 

அ வலர் பிாி  
1454  - ெகாஸ்ேஹனாகார கிராம 

அ வலர் பிாி  
1455  - ெமாலஎ ய கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக :  ெகட் லாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  ெதற்கு 
 எல்ைலகள்,  ேகாஸாகம,  கரந்தனயாகம மற் ம் 
ெஹண் யாப்ெபால கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :  பிராஹ்மணயாகம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல மற் ம் ஊராப்ெபாத்ைத கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு,  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   ெத  ஓயா மற் ம் த்தளம் மாவட்ட எல்ைல
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெகட் லாவ                                உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ெத  ஓயா த்தளம் மாவட்ட எல்ைல மற் ம்

நிக்கெவரட் ய பிரேதச சைப எல்ைல 
1445 - ரப்ெபாக்குண கிராம
அ வலர் பிாி  

1446  - பஹல தலம்ெபால கிராம 
அ வலர் பிாி  

1447  - வக்கஹகடவல கிராம 
அ வலர் பிாி  
1456  - ெகட் லாவ கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக :  ெகாெபய்கேன பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் இஹல
ேகான்கதவல,  கினியம ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  பஹல கினியம கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு,  
ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் ேகாஸாகம,  
ெகாஸ்ேஹனாகார மற் ம் இஹல கல்ெவவ கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   ெமாலஎ ய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,  
ெத  ஓயா மற் ம் த்தளம் மாவட்ட எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ேகான்கந்தவல                   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ெகாெபய்கேன பிரேதச சைப எல்ைல 1448- இஹல ேகான்கந்தவல கிராம

அ வலர் பிாி  
1450  - கினியம கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  
1451  - கினியம ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக :  பண்டாாிகல்ெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல  

ெதற்ேக :  பஹல கினியம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல 

ேமற்ேக :   ரப்ெபாக்குண,  வக்கஹகடவல மற் ம் பஹல
தலம்ெபால கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்    : மாெனெலம் வ                             உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  கினியம ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல,  கினியம கிழக்கு மற் ம் இஹல ேகான்கந்தவல 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு 
எல்ைலகள்,  ெகாெபய்கேன பிரேதச சைப எல்ைல

1443  - மாெனெலம் வ கிராம
அ வலர் பிாி  

1444  - பண்டாாி கல்ெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி   

1449  - பஹல கினியம கிராம அ வலர் 
பிாி   
 

கிழக்ேக :  பண் வஸ் வர பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக :  பண் வஸ் வர பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்

ேகாஸாகம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக :   ரப்ெபாக்குண கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்,  கினியம ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      :  ெஹன் யாெபால                    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ெகட் லாவ,  வக்கஹக்கடவல கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்,  ரப்ெபாக்குண கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  ெதற்கு  எல்ைலகள்,  பஹல 
கினியம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல

1440- ெஹன் யாெபால கிராம
அ வலர் பிாி  

1441  - கரந்தனயாகம கிராம அ வலர் 
பிாி  

1442  - ேகாஸாகம கிராம அ வலர் 
பிாி  
 
 

கிழக்ேக :  பண் வஸ் வர பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக :  வந் ெறஸ்ஸ,  பஹல ெகாஸ்வத்ைத,  மாஉதாவ மற் ம்

ேபாவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைலகள்
ேமற்ேக :   பிராஹ்மணயாகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு

எல்ைல,  ெகாஸ்ேஹனாகார கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு,  கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : தாரண                        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ெஹன் யாப்ெபால,  கரந்தனயாகம,  ேகாஸாகம கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
பண் வஸ் வர பிரேதச சைப எல்ைல

1434- தாரண கிராம அ வலர் பிாி
1438  - குடகலவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
1439  - நித்தலவ கிராம அ வலர் பிாி  

1465  - பஹல ெகாஸ்வத்த கிராம 
அ வலர் பிாி  

1467  - வந் ரஸ்ஸ கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக :  பண் வஸ் வர பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக :  ேகான்கடவல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,  ேமற்கு 

எல்ைலகள்,  மா ப்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல மற் ம் உடெவல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு,  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   இஹல ெகாஸ்வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  
கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் மாஉனாவ 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07      வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : மாஉணாவ                            உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  பிராஹ்மணயாகம மற் ம் ெஹன் யாெபால கிராம

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்
1462 - மாஉணாவ கிராம அ வலர் பிாி
1463  - ேபாவத்ைத கிராம அ வலர் பிாி  
1466  - இஹல ெகாஸ்வத்ைத கிராம 

அ வலர் பிாி   
கிழக்ேக :  பஹல ெகாஸ்வத்ைத மற் ம் நித்தலவ கிராம அ வலர்

பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 
ெதற்ேக :  தாரண,  உடவல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல

மற் ம் இஹல க க வ கிராம அ வலர் பிாி களின் 
கிழக்கு,  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   பாணெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  வடக்கு 
எல்ைலகள் மற் ம் கலன்ேஹன கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08          வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : பிங்கிாிய                              உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ெத  ஓயா,  த்தளம் மாவட்ட எல்ைல மற் ம் பஹல

கல்ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல
1457 - பிராஹ்மணயாகம கிராம அ வலர்

பிாி  
1458  - ஊராப்ெபாத்ைத கிராம அ வலர் 

பிாி  
1459  - பிங்கிாிய கிராம அ வலர் பிாி  
1460  - கண் ய கிராம அ வலர் பிாி  
1461  - கலன்ேஹன கிராம அ வலர் 

பிாி  
1478  - பஹல விலத்தவ கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக :  ெகாஸ்ேஹனாகார கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  
ெதற்கு எல்ைலகள்,  ெஹன் யெபால கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல மற் ம் ேபாவத்ைத கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,  ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  பாணெவவ,  க ெவவ,  இஹல க கம மற் ம் அ த்கம
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்

ேமற்ேக :   த்தளம் மாவட்ட எல்ைல மற் ம் ெத ஓயா

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09       வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெவல்லராவ                           உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  பஹல விலத்தவ,  பிங்கிாிய கிராம அ வலர் பிாி களின் 

ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் இஹல க கம கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு,  ெதற்கு எல்ைலகள் 

1468 - ெவல்லராவ கிராம அ வலர் பிாி
1469  - பக்மீ ப்ப கிராம அ வலர் பிாி  
1475  - ஹி வல்ெபால கிராம அ வலர் 

பிாி  
1479  - அ த்கம கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :  க ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  ெதற்கு 
எல்ைலகள் மற் ம் ெஹாரகஸ்அகார கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  உ பத்தாவ பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக :   த்தளம் மாவட்ட எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10          வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : பாணெவவ                                          உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  பிங்கிாிய,  கண் ய கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு

எல்ைல,  மற் ம் கலன்ேஹன கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு,  கிழக்கு எல்ைலகள் 

1464 - பாணெவவ கிராம அ வலர் பிாி
1476  - இஹல க கம கிராம அ வலர் 

பிாி  
1477  - க ெவவ கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக :  ேபாவத்ைத கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
ெதற்ேக :  இஹல க க வ,  ெஹாரகஸ்அகார கிராம அ வலர் பிாிவின்

வடக்கு எல்ைல மற் ம் ஹி வல்ெபால கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக :   ெவல்லராவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  வடக்கு 
எல்ைலகள் மற் ம் அ த்கம கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல



1164A      I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21 
gFjp  I : njhFjp (I) - ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; FbauR tu;j;jkhdg; gj;;jpupif - mjp tpNr\khdJ - 2015.08.21 

 
 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ஹீன்பன்னாவ                   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 
 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  க ெவவ,  பாணெவவ,  ேபாவத்ைத,  மாஉனாவ

மற் ம் இஹல ெகாஸ்வத்ைத கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

1473 - ெஹாரகஸ்அகார கிராம
அ வலர் பிாி  

1474  - பஹல மண்டெகாண்டான 
கிராம அ வலர் பிாி  

1480  - இஹல க க வ கிராம 
அ வலர் பிாி  

1481  - ஹீன்பன்னாவ கிராம அ வலர் 
பிாி  

1482  - பஹல க க வ கிராம 
அ வலர் பிாி  

 

கிழக்ேக :  உடவைல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,  

ெமலெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,  ேமற்கு 
எல்ைலகள்,  ப வைல,  ேதாரபிச்சிய கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் உ பத்தாவ 
பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக :  உ பத்தாவ பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக :   உ பத்தாவ பிரேதச சைப எல்ைல,  ஹி வல்ெபால

கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 12 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ப வல                          உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 
 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  இஹல ெகாஸ்வத்ைத கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல மற் ம் தாரண கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல 

1432  - கேலெகதர கிராம அ வலர்
பிாி  

1433  - ேதாரபிச்சிய கிராம அ வலர் 
பிாி  

1435  - உடவல கிராம அ வலர் பிாி  
1436  - ப வல கிராம அ வலர் பிாி  
1437  - ெமலெதனிய கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக :  மா ப்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல மற் ம் குளியாப்பிட்  பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக :  குளியாப்பிட்  மற் ம் உ பத்தாவ பிரேதச சைப
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   உ பத்தாவ பிரேதச சைப எல்ைல,  பஹல க க வ  
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,  
ஹீன்பன்னாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  

கிழக்கு,  வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் இஹல க க வ 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 13 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ஹமன்னாபஹுவ                  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  தாரண கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு 

எல்ைலகள்,  குடகலவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல மற் ம் பண் வஸ் வர பிரேதச சைப எல்ைல 

1428 - மா ப்பிட் ய கிராம
அ வலர் பிாி  

1429  - ேகான்கடவல கிராம அ வலர் 
பிாி  

1430  - ஹமன்னாபஹுவ கிராம 
அ வலர் பிாி  

1431  - கு ந் ெபாத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக :  பண் வஸ் வர,  குளியாப்பிட்  பிரேதச சைப 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  குளியாப்பிட்  பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக :   ப வல மற் ம் உடவல கிராம அ வலர் பிாி களின்

கிழக்கு எல்ைலகள் 
 
9-108/ 232 
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உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3  இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம்,  தத் வங்களின ம்  பிரகாரம்,  இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான்,  இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  

          
ைமத்திாிபால சிறிேசன, 

சனாதிபதி. 
 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்   - 01, 
2015,  ஓகத்  12. 

அட்டவைண 
இல. 18  - கு நாகல் மாவட்டம் 
இல. 13  - உ பத்தாவ பரேதச சைப 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 11 
எண்ணிக்ைக -  11   எண்ணிக்ைக -  00  
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ரக்ெகா யான                   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  பிங்கிாிய பிரேதச சைப எல்ைல 1470 - இஹல ரக்ெகா யான கிராம

அ வலர் பிாி  
1471  - பஹல ரக்ெகா யான கிராம 

அ வலர் பிாி  
1484  - வத் வத்ைத கிராம அ வலர் 

பிாி  
1485  - ரங்ெதட் யாவ கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :  பிங்கிாிய பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ெகா ல்ெவவ
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  கஹலகஸ்வல,  சியம்பலாகஸ் ப்ப கிழக்கு,  சியம்பலா
கஸ் ப்ப ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   த்தளம் மாவட்ட எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : யக்கம்ெவல                 உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  பிங்கிாிய பிரேதச சைப எல்ைல  1472 - ெகா ல்ெவவ கிராம அ வலர்

பிாி  
1490  - இஹல யகம்வல கிராம 

அ வலர் பிாி  
1491  - பஹல யகம்வல கிராம 

அ வலர் பிாி  
1492  - ஹபரெவவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
1496  - கஹலகஸ்வல கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :  பிங்கிாிய பிரேதச சைப எல்ைல ெகக்குணவல,  
தி ம்ெபால,  கரந்தாவில கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைலகள்                  

ெதற்ேக :  ப க வ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,  
ங்ெதாட்ட,  சியம்பலகஸ் ப்ப கிழக்கு கிராம அ வலர் 

பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக :   வத் வத்ைத கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு,  

வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் பஹல ரெகா யான கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : கப்பன்க வ                        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ெககுணவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல

மற் ம் பிங்கிாிய,குளியாப்பிட்  பிரேதச சைப 
எல்ைலகள் 

1497- கப்பன்க வ கிராம அ வலர்
பிாி  

1498  - பரணகம கிராம அ வலர் 
பிாி  

1499  - பஹலகம கிராம அ வலர் 
பிாி  
1502  - கஹெதனிகம கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக :  குளியாப்பிட்  பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக :  அம்மன ல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக :   மஹ அகார,  இஹலகம ெதற்கு கிராம அ வலர்

பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்,  இஹலகம வடக்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  வடக்கு எல்ைலகள்,  

ன்ெனெஹெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல மற் ம் கரதாவில,  தி ம்ெபால கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : தி ம்ெபால                       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  பிங்கிாிய பிரேதச சைப எல்ைல 1483 - கந்தயாய கிராம அ வலர் 

பிாி  
1493   - ெககுணெவல கிராம அ வலர் 
பிாி  
1494  - தி ம்ெபால கிராம 
அ வலர் பிாி  
1495   -  கறதாவில கிராம அ வலர் 
பிாி  
 
 

கிழக்ேக :  பிங்கிாிய பிரேதச சைப எல்ைல,  கப்பன்க வ கிராம
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல மற் ம் கஹெதனிகம 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு 
எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :  ன்ெனெஹெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல மற் ம் ப க வ கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல

ேமற்ேக :   பஹல யகம்ெவல மற் ம் ஹபறெவவ கிழக்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு 
எல்ைலகள்  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : சியம்பலா கஸ் ப்ப                 உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ரங்ெதட் யாவ,  வத் வத்ைத  கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
1487- சியம்பலாகஸ் ப்ப ேமற்கு 

கிராம அ வலர் பிாி  
1488  - சியம்பலாகஸ் ப்ப கிழக்கு 

கிராம அ வலர் பிாி  
1489  - ங்ெதாட்ட கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக :  கஹலகஸ்வல,  ப க வ  கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  கட் மஹன,  ம்மலசூாிய கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   த்தளம் மாவட்ட எல்ைல  
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ம்மலசூாிய                     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  சியம்பலாகஸ் ப்ப ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்

ெதற்கு எல்ைல,  ங்ெதாட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு,  கிழக்கு எல்ைலகள்,  கஹல கஸ்வல,  பஹல 
யகம்வல கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

1486- ம்மலசூாிய கிராம அ வலர்
பிாி  

1509  - ப க வ கிராம அ வலர் 
பிாி  
1510  - கட் மஹன கிராம அ வலர் 
பிாி  
 
 

கிழக்ேக :  கரதாவில,  ன்ெநெஹப்ெபால கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ேஹேனெகதர,  க பிச்சிய  கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக :   த்தளம் மாவட்ட எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : உ பத்தாவ                                உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 
 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  கரதாவில,  கஹெதனிவல,  கப்பக வ கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
1501- ன்ெனெஹப்ெபால கிராம

அ வலர் பிாி  
1503  - இஹலகம வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
1504  - இஹலகம ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக :  பரணகம,  பஹலகம கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  மஹ அகார கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்
ேமற்கு எல்ைலகள்,  பிபிலாெதனிய கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல மற் ம் ேஹேனெகதர கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக :   ப க வ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல  
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  பிபிலாெதனிய                                      உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ேஹேனெகதர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு 

எல்ைலகள்,  ன்ேனஹப்ெபால கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல மற் ம் இஹலகம ெதற்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

1500- மஹ அகார கிராம அ வலர்
பிாி  

1505  - பிபிலாெதனிய கிராம 
அ வலர் பிாி  

1517  - கூதாாிப் வ கிராம அ வலர் 
பிாி  
 
 

கிழக்ேக :  பஹலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,  

அம்மன ல்ல,  ெஹாரேதெபால,  நவசிகஹவத்ைத 
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு  
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  நவசிகஹவத்ைத கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   குமார உடவல,  கெதனிய ெதற்கு, 2 கெதனிய 
வடக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
மற் ம் மீகஹப்ெபலஸ்ஸ,  ேஹேனெகதர கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு,  கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : க பிச்சிய                                 உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  கட் மஹன,  பா க வ,  ன்ெனெஹெபால கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
1511- க பிச்சிய கிராம அ வலர்

பிாி  
1512  - உடெதனிய கிராம அ வலர் 

பிாி  
1513  - ெபால்கஹ அகார கிராம 
அ வலர் பிாி  
1522  - ேஹேனெகதர கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக :  பிபிலெதனிய மற் ம் மீகஹப்ெபலஸ்ஸ கிராம
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு,  ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :  மீகஹப்ெபலஸ்ஸ,  கெதனிய வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு,  ேமற்கு எல்ைலகள் 
மற் ம் கும் க்கஹ ல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக :   த்தளம் மாவட்ட எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : க்கெதனிய                                     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  உடெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு 

எல்ைலகள் மற் ம் ேஹேனெகதர கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

1514- க்கெதனிய வடக்கு கிராம
அ வலர் பிாி  

1515  -  க்கெதனிய ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

1518  - குமார உடவல கிராம 
அ வலர் பிாி  

1519  - கும் க்கஹ ல்ல கிராம 
அ வலர் பிாி  

1520   - இ ப் ெக வ கிராம 
அ வலர் பிாி  
1521  - மீகஹப்ெபெலஸ்ஸ கிராம 
அ வலர் பிாி

கிழக்ேக :  பிபிலெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,  

கூதாாிப் வ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,  ேமற்கு  
எல்ைலகள்,  நவசிகஹவத்ைத கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் பன்னல பிரேதச சைப 
எல்ைல 

ெதற்ேக :  பன்னல பிரேதச சைப எல்ைல 
ேமற்ேக :   த்தளம் மாவட்ட எல்ைல,  ெபால்கஹ அகார கிராம

அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெஹாரேதெபால                                  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  பிபிலெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு

எல்ைலகள்,  மஹ அகார,  பஹலகம கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் குளியாப்பிட்  
பிரேதச சைப எல்ைல 

1506 - அம்மண ல்ல கிராம அ வலர்
பிாி  

1507  - ெஹாரேதெபால கிராம 
அ வலர் பிாி  

1508  - வல்பிட்டகம கிராம அ வலர் 
பிாி  

1516  - நவசிகஹவத்ைத கிராம 
அ வலர் பிாி  

 

கிழக்ேக :  குளியாப்பிட்  மற் ம் பன்னல பிரேதச சைப
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  பன்னல பிரேதச சைப எல்ைல 
ேமற்ேக :   குமார உடவல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு

எல்ைல மற் ம் கூதாிப் வ,  பிபிலெதனிய கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 

 

9-108/ 233 
_________________________________ 

 

 
உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 

 

3  இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம்,  தத் வங்களின ம்  பிரகாரம்,  இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான்,  இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  

          
ைமத்திாிபால சிறிேசன, 

சனாதிபதி. 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்   - 01, 
2015,  ஓகத்  12. 
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அட்டவைண 
இல. 18  - கு நாகல் மாவட்டம் 
இல. 14  - பன்னல பிரேதச சைப 
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 25 
எண்ணிக்ைக -  23   எண்ணிக்ைக -  01  
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01                வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : கல்ெலஹ ல்ல                                   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 
 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  உ பத்தாவ பிரேதச சைப எல்ைல 1525 - நாபிாித்தன்கடவர கிராம 

அ வலர் பிாி   
1595  - கந்ேதெபால கிராம அ வலர் 

பிாி   
1596  - கல்ெலஹ ல்ல கிராம 

அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக :  உ கம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
ெதற்ேக :  த் கலயாயகம,  ெவல்பல்ல கிராம அ வலர்

பிாி களின் வடக்கு,  ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
ஹுந்திராப்ெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   த்தளம் மாவட்டம் எல்ைல 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  ெவல்பல்ல                                                     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 
 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  கந்ேதெபால,  நாபிாித்தன்கடவர,  உ கம கிராம

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு,  கிழக்கு எல்ைலகள் 
மற் ம் ெநதலக வ வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல 

1592 - ரத்தலான கிராம அ வலர்
பிாி   

1594  - வக்கு வைல கிராம அ வலர் 
பிாி   

1597  - ஹுந்திராப்ெபாைல கிராம 
அ வலர் பிாி   

1598  - ெவல்பல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி   

1599  - த் கலயாகம கிராம அ வலர் 
பிாி   

கிழக்ேக :  ெநதலக வ ெதற்கு,  யாய ல்ைல மற் ம் ேகான்ெகாட
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ஹு வில,  தார வ,  இதிமின்ன மற் ம் வில் யாகம
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   த்தளம் மாவட்ட எல்ைல மற் ம் கந்ேதெபால கிராம
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெநதலக வ                                   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 
 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ெபத்திெகாடெகதர,  ஈாியெகால்ல கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
1536  - ெநதலக வ ெதற்கு கிராம

அ வலர் பிாி   
1537  - ெநதலக வ வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
1538  - யாய ல்ல கிராம அ வலர் 

பிாி   
 
 

கிழக்ேக :  பரகம்மன,  ம ெகெபால கிராம அ வலர் பிாி களின்
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ேபாவத்ைத கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,  

ேவரெஹர  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  வடக்கு 
எல்ைலகள் மற் ம் ேகான்ெகாட கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக :   ரத்தலான,  உ கம கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு
எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ஈாியெகால்ல                                 உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  உ பத்தா,  குளியாப்பிட் ய பிரேதச சைப எல்ைலகள் 1523 - ஈாியாெகால்ல கிராம அ வலர்

பிாி   
1524  - உ கம கிராம அ வலர் பிாி  

1526  - ெபத்திெகாடெகதர கிராம 
அ வலர் பிாி   

 

கிழக்ேக :  யட்டத்தாவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,  
பரகம்மன கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்  
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ெநதலக வ வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்,  ரத்தலான,  வகு ெவல,  

த் கலயாயகம கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   நாபிாித்தன் கடவர கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல மற் ம் உ பத்தாவ பிரேதச சைப எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : பரகம்மன                       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ஈாியாெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு

எல்ைலகள் மற் ம் குளியாப்பிட் ய பிரேதச சைப 
எல்ைல 

1528 - பரகம்மன கிராம அ வலர்
பிாி   

1530  - ெஹங்கவ கிராம அ வலர் 
பிாி   

1531  - ெத ம் கம்மன கிராம 
அ வலர் பிாி   

1532  - யட்டத்தாவல கிராம அ வலர் 
பிாி   

 
 

கிழக்ேக :  குளியாப்பிட் ய பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக :  பட்டெபாத்தஎல,  ெமாெஹாத்தவ கிராம அ வலர்

பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்,  இங்கரத ல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,  ேமற்கு எல்ைலகள்,  
ம ேகெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக :   ெநதலக வ வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல மற் ம் ஈாியாெகால்ல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : இங்கரத ல                                 உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  பரகம்மன கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல,  

ெஹங்கவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு 
எல்ைலகள் மற் ம் ெத ம் கம்மன கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

1527 - ம ேகெபால கிராம அ வலர்
பிாி   

1543  - கூட ப்ெபாத்த கிராம 
அ வலர் பிாி   

1551  - ெமாெஹாத்தவ கிராம 
அ வலர் பிாி   

1552  - எராப்ெபால கிராம அ வலர் 
பிாி   

1553  - இங்கரத ல கிராம அ வலர் 
பிாி   

 

கிழக்ேக :  பட்டப்ெபாத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
மற் ம் நாரங்ெகாட வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  நாரங்ெகாட வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,  
ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் பம்மன்ன,  ெஹாரவ ன்ன 
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   எலபடகம,  எலபடகம வடக்கு கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்,  ேபாவத்ைத கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  வடக்கு எல்ைலகள்,  மற் ம் 
ெநதலக வ வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல 

 
  



                  I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21    1171A 
gFjp  I : njhFjp (I) - ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; FbauR tu;j;jkhdg; gj;;jpupif - mjp tpNr\khdJ - 2015.08.21 

 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  ஹமன்கல்ல                               உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 
 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  குளியாப்பிட்  பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்

கட் கம்பல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
1554 - ஹமன்கல்ல கிராம அ வலர்

பிாி   
1555  - நாரங்ெகாட வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
1556  - நாரங்ெகாட ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
1557  - பட்டப்ெபாத்தஎல கிராம 

அ வலர் பிாி   
1567  - ெதாடம்ெபாத்ைத கிராம 

அ வலர் பிாி   
 
 

கிழக்ேக :  கட் கம்பல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
மற் ம் க ன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  
ெதற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ேகா வாவல,  சியம்பலாவலான கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு,  ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் இஹல 
லப்பல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக :   மாஹிங்க வ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,வடக்கு 
எல்ைலகள்,  கதிரப்ெபால கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,  பம்மன்ன கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு,  வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் 

எ ப்ெபால,  ெமாெஹாத்தவ,  ெதழம் கம கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : கட் கம்பல                                     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  குளியாப்பிட் ய பிரேதச சைப எல்ைல 1560 - கட் கம்ெபால கிராம அ வலர்

பிாி   
1561  - க ன்ன கிராம அ வலர் 

பிாி   
1562  - ஹம்மனாெகாட கிராம 

அ வலர் பிாி   
 
 

கிழக்ேக :  குளியாப்பிட் ய பிரேதச சைப எல்ைல,  ம்மான,  
ேவத்ேதவ கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு,  ேமற்கு 
எல்ைலகள் மற் ம் நாரம்மல பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக :  ெமத்ெதெபால பஹல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல மற் ம் ஹமன்கல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு,  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   ஹமன்கல்ல,  பட்டெபாத்தஎல கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ேவத்ேதவ                            உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ஹம்மன்னாெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  

கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம் குளியாப்பிட் ய பிரேதச 
சைப எல்ைல 

1559 - வத்ேதெகதர கிராம அ வலர்
பிாி   

1563  - ேவத்ேதவ கிராம அ வலர் 
பிாி   

1564  - ம்மான கிராம அ வலர் 
பிாி   

 
 

கிழக்ேக :  குளியாப்பிட் ய,  நாரம்மல பிரேதச சைப எல்ைலகள்
ெதற்ேக :  நாரம்மல பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் கட் கம்பல

கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
ேமற்ேக :   க ன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  வடக்கு

எல்ைலகள் மற் ம் ஹமன்னாெகாட கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : மல்க வ                     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 
 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ெமத்ேதெபால பஹல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல 
1565 - மல்க வ கிராம அ வலர்

பிாி   
 1566  - மாஹரகம கிராம அ வலர் 

பிாி   
 

கிழக்ேக :  நாரம்மல பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் மா ஓயா
ெதற்ேக :  மா ஓயா,  நாரம்மல பிரேதச சைப எல்ைல,  கம்பஹா

மாவட்ட எல்ைல மற் ம் நாரங்க வ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக :   நாரங்க வ,  சியம்பலாவலான கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம் ெமத்ேதெபால 
இஹல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு 
எல்ைலகள் 

 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெமத்ேதெபால                      உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 
 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ஹமன்கல்ல,  கட் கம்ெபால கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
1568 - சியம்பலாவலான கிராம

அ வலர் பிாி   
1569  - ெமத்ேதெபால இஹல கிராம 

அ வலர் பிாி   
1570  - ெமத்ேதெபால பஹல கிராம 

அ வலர் பிாி   
1571  - ேகாந் வாவல கிராம 

அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக :  நாரம்மல பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் மாஹரகம
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,  ேமற்கு எல்ைலகள்         

ெதற்ேக :  மாஹரகம,  மல்க வ கிராம அ வலர் பிாி களின்
வடக்கு,  ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் நாரங்க வ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக :   இஹல லப்பல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  
வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் ெதாடம்ெபாத்த கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 12 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : பம்மன்ன                         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  கூட ப்ெபாத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  

கிழக்கு எல்ைலகள்,  எராப்ெபால,  நாரங்ெகாட வடக்கு 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
நாரங்ெகாட ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  
ெதற்கு எல்ைலகள் 

1542  - ெஹாரவ ன்ன கிராம 
அ வலர் பிாி   

1544  - கதிரெபால கிராம அ வலர் 
பிாி   

1545  - பம்மன்ன கிராம அ வலர் 
பிாி   

1558  - மாஹிங்க வ கிராம அ வலர் 
பிாி   

 
 

கிழக்ேக :  ஹமன்கல்ல,  ெதாடம்ெபாத்த கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  இஹல லப்பல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல,  ெகாட் வா ல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு,  வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் ெகக்கில்லபிட் ய 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக :   எலபடகம கிழக்கு,  எலபடகம வடக்கு கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
கூட ப்ெபாத்ைத கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  
கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 13 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : எலபடகம                                உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  02 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ேவரஹர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு

எல்ைலகள்,  ெநதலக வ வடக்கு,  ம ெகெபால கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
கூட ப்ெபாத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல 

1533  - ேபாவத்ைத கிராம அ வலர்
பிாி   

1539  - எலபடகம கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

1540  - எலபடகம வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

1541  - எலபடகம ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

 

கிழக்ேக :  கூட ப்ெபாத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  
ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் ெஹாரவ ன்ன,  
ெகாட் ெவல்ல கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ெகக்கில்லபிட் ,  பன்னல,  இஹல கலயாய கிராம
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்

ேமற்ேக :   கலான கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  வடக்கு
எல்ைலகள் மற் ம் ேவரஹர கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 14 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : தார வ                         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 
 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  யாய ல்ைல,  ெநதலக வ வடக்கு கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
1529  - ேவரெஹர கிராம அ வலர்

பிாி   
1534  - ஹு வில கிராம அ வலர் 

பிாி   
1535  - ேகான்ெகாட கிராம அ வலர் 

பிாி   
1593  - தார வ கிராம அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக :  ெநதலக வ வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு
எல்ைல,  ேபாவத்ைத,  எலபடகம வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்,  எலபடகம 
ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
மற் ம் கலான கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  கலான கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்
ேமற்கு எல்ைலகள்,  மாக ர இஹல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல மற் ம் எ வில கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்

ேமற்ேக :   இதிமின்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  வடக்கு
எல்ைலகள் மற் ம் ெவல்பல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல மற் ம் ரத்தலான கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு எல்ைலகள்

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 15 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெஹட் ப் வ                  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 
 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ஹுந்திராப்ெபால,  ெவல்பல்ல கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் தார வ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்

1590 - எ வில கிராம அ வலர் பிாி
1591  - இந்திமின்ன கிராம அ வலர் 

பிாி   
1602  - ெஹட் ப் வ கிராம 

அ வலர் பிாி   
1603  - வில் யாகம கிராம அ வலர் 

பிாி   
 
 
 

கிழக்ேக :  ஹு வில கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
மற் ம் மாகந் ர இஹல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல

ெதற்ேக :  மாகந் ர இஹல,  மாகந் ர பஹல கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்,  ேகா ல்ல கிழக்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  வடக்கு எல்ைலகள் 
மற் ம் ேகா ல்ல ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு,  ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் இரபடகம கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல

ேமற்ேக :   த்தளம் மாவட்டம் எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 16           வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ேகா ல்ல                        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 
 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  வில் யாகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு 

எல்ைலகள்,  ெஹட் ப் வ,  இதிமின்ன கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

1600  - ேகா ல்ல ேமற்கு கிராம அ வலர்
பிாி   
1601  - ேகா ல்ல கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி   

1606  - இரபடகம கிராம அ வலர் பிாி   
 
 

கிழக்ேக :  எ வில்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல மற் ம்
மாகந் ,  பஹல ெவட்டகயாவ கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு,  ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ெஹன் யகல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல மற்
ம் சந்தலங்காவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல

ேமற்ேக :   த்தளம் மாவட்ட எல்ைல  
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 17       வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : சந்தலங்காவ                       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 
 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  இரபடலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு

எல்ைலகள் மற் ம் ெவட்டகயாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல

1604 - சந்த லங்காவ கிராம அ வலர்
பிாி   

1605  - தம்ப கந்ைத கிராம அ வலர் 
பிாி   

1607  - ேஹன் யகல கிராம அ வலர் 
பிாி   

 

கிழக்ேக :  பன்வல கும் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,  
நாலவலான கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் மா ஓயா

ெதற்ேக :  மா ஓயா,  கம்பஹா மாவட்ட எல்ைல
ேமற்ேக :   த்தளம் மாவட்ட எல்ைல 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 18                                       வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : நாலவலான                                                          உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ெவட்டக்ேகயாவ,  மாகந் ர பஹல,  மாகந் ர இஹல கிராம

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்
1586 - நாலவலான கிராம அ வலர்

பிாி   
1587  - ெமதிாிவில  கிராம அ வலர் 

பிாி   
1609  - பன்வல கும் ர கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக :  பஹல கலயாய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல
மற் ம் கம்பஹா மாவட்ட எல்ைல

ெதற்ேக :  மா ஓய,  கம்பஹா  மாவட்ட எல்ைல
ேமற்ேக :   தம்பகந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல மற் ம்

ெஹண் யகல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு 
எல்ைலகள் 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 19                                 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : மாகந் ர                                                  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ேகா ல்ல கிழக்கு,  எ வில கிராம அ வலர் பிாி களின்

ெதற்கு,  கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம் ஹு வில கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல

1588 - மாகந் ர இஹல கிராம அ வலர்
பிாி   

1589  - மாகந் ர பஹல கிராம அ வலர் 
பிாி   

1608  - ெவட்டேகயாவ கிராம அ வலர் 
பிாி   

 
 

கிழக்ேக :  கலான,  பஹல கலயாய கிராம அ வலர் பிாி களின்
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ெமதிரவில கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,  ேமற்கு  
எல்ைலகள் மற் ம் பன்வல கும் ர,  ெஹண் யகல கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்

ேமற்ேக :   இரபடகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,  
ேகா ல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  ெதற்கு  
எல்ைலகள்,  ேகா ல்ல கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு,  கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 20                            வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : பன்னல                                        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ேவரெஹர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல,  

எலபடகம ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் எலபடகம கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

1546- இஹல கலயாய கிராம அ வலர்
பிாி   
1547  - பஹல கலயாய கிராம அ வலர் 
பிாி   

1548  - கலான கிராம அ வலர் பிாி   
1549  - பன்னல கிராம அ வலர் பிாி   

1550  - படெபத்த கிராம அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக :  ெககிலபிட் ய,  தலம்ெமஹர,  ெகாெஹாம்பெபால கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  மா  ஓயா மற் ம் கம்பஹா மாவட்ட எல்ைல
ேமற்ேக :   ெமதிாிவில,  மாகந் ர இஹல கிராம அ வலர் பிாி களின்

கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம் ஹூ வில கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 21        வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : தலம்ெமெஹர                   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  எலபடகம கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 1578 - எ பிச்சிய கிராம அ வலர் பிாி

1583  - ெகக்கில்லபிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி   

1584  - தலம்ெமஹர கிராம அ வலர் 
பிாி   

1585  - ெகாெஹாம்பெபால கிராம 
அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக :  ெகாட் ெவல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,  
மாெஹாலவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள் மற் ம் ெமல்லவலான கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  ெமல்லவலான கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,  
கம்பஹா மாவட்ட எல்ைல மற் ம் மா ஓயா 

ேமற்ேக :   மா ஓயா,  படெபத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
மற் ம் பன்னல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 22                      வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : லப்பல                           உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ெஹாரவ ன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு

எல்ைலகள்,  கதிரெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல மாஹிங்க வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  
ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் ெதாடம்ெபாத்த கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

1573 - இஹல லப்பல கிராம அ வலர்
பிாி   

1574  - பஹல லப்பல கிராம அ வலர் 
பிாி   

1579  - மாெஹாலவ கிராம அ வலர் 
பிாி   

1582  - ெகாட் வல்ைல கிராம அ வலர் 
பிாி  

 

கிழக்ேக :  சியம்பலாவலான கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
மற் ம் நாரங்க வ கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல மற் ம் ெவல்ேலவ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு,  ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ேபாப்பிட் ய,  ெமல்லவலான கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு,  ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் எ பிச்சிய 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
 எல்ைல 

ேமற்ேக :   தலம்ெமெஹர,  ெககில்லப்பிட் ய,  எலபடகம கிழக்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 23 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ேபாப்பிட் ய                     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  எ பிச்சிய,  மாெஹாலவ கிராம அ வலர் பிாி களின்

ெதற்கு,  கிழக்கு எல்ைலகள்,  பஹல லப்பல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

1572 - ேபாப்பிட் ய கிராம அ வலர்
பிாி   

1580  - ெமல்லவலான கிராம அ வலர் 
பிாி   

1581  - பலவல கிராம அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக :  ெவல்ேலவ,  மத்ேதகம கிராம அ வலர் பிாி களின்
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  மாஓயா மற் ம் கம்பஹா மாவட்ட எல்ைல
ேமற்ேக :   மாஓயா,  கம்பஹா மாவட்ட எல்ைல,  

ெகாெஹாம்பெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  
கிழக்கு எல்ைலகள்  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 24 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : மத்ேதகம                   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  பஹல லப்பல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்

கிழக்கு எல்ைலகள்,  இஹல லப்பல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல மற் ம் சியம்பலாவலான 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  ெதற்கு எல்ைலகள்

1575 - மத்ேதகம கிராம அ வலர் 
பிாி   

1576  - நாரங்க வ கிராம அ வலர் 
பிாி   

1577  - ெவல்ேலவ கிராம அ வலர் 
பிாி   

கிழக்ேக :  சியம்பலாவலான கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  
ெதற்கு எல்ைலகள்,  மல்க வ கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல மற் ம் கம்பஹா மாவட்ட எல்ைல 

ெதற்ேக :  கம்பஹா மாவட்ட எல்ைல 
ேமற்ேக :   பலவல,  ேபாப்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாி களின்

கிழக்கு எல்ைலகள்  
 
9-108/ 234 

__________________________________ 
 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3  இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம்,  தத் வங்களின ம்  பிரகாரம்,  இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான்,  இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  

          
ைமத்திாிபால சிறிேசன, 

சனாதிபதி. 
 
 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்   - 01, 
2015,  ஓகத்  12. 
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அட்டவைண 
இல. 18  - கு நாகைல மாவட்டம் 
இல. 15  - குளியாப்பிட்  பிரேதச சைப 
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 25 
எண்ணிக்ைக -  21   எண்ணிக்ைக -  02  
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  ெகாஸ்ேஹன                                        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  பிங்கிாிய பிரேதச சைப எல்ைல 1167 - ெகாஸ்ேஹன கிராம அ வலர்

பிாி   
1168  - பஹல கல்ெபால கிராம 

அ வலர் பிாி   
1169  - இஹல கல்ெபால கிராம 

அ வலர் பிாி   
1173  - மாெவல கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :  பஹல எலதலவ,  இஹல எலதலவ மற் ம் தீகல்ல கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  திக்ெஹர கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
மற் ம் இ க்ேஹன கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   உ பத்தாவ மற் ம் பிங்கிாிய பிரேதச சைப எல்ைலகள்
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : தீகல்ல                           உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  பிங்கிாிய மற் ம் பண் வஸ் வர பிரேதச சைப

எல்ைலகள் 
1170 - தீகல்ல கிராம அ வலர் பிாி
1174  - இஹல எலதலவ கிராம 

அ வலர் பிாி   
1175  - பஹல எலதலவ கிராம 

அ வலர் பிாி   
1176  - கட் ெவல்ல கிராம அ வலர் 

பிாி   

கிழக்ேக :  பண் வஸ் வர பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக :  இஹல எம்பவ,  கபேலவ மற் ம் திக்ெஹர கிராம

அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக :   இஹல கல்ெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,   

கிழக்கு எல்ைலகள்,  மாெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல மற் ம் பிங்கிாிய பிரேதச சைப எல்ைல 

 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : கப்பேலவ                     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ெகாஸ்ேஹன,  பஹல கல்ெபால,  இஹல கல்ெபால 

கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
தீகல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

1171 - திக்ெஹர கிராம அ வலர் 
பிாி   

1172  - இ க்ேஹன கிராம அ வலர் 
பிாி   

1177  - கப்பேலவ கிராம அ வலர் 
பிாி   

 
 
 

கிழக்ேக :  இஹல எம்பவ,  எம்பவ கிராம அ வலர் பிாி களின்
ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் குளியாப்பிட்  நகர சைப 
எல்ைல 

ெதற்ேக :  குளியாப்பிட்  நகர சைப எல்ைல,  மீகஹக்ெகாட் வ
கிராம அ வலர் பிாிவின் குளியாப்பிட் ய பிரேதச 
சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் வடக்கு எல்ைல,  கும்பல்வல 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  வடக்கு,  ேமற்கு 
எல்ைலகள் மற் ம் கு ெதல்ெபாத்த,  பல்ேலெவல 
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   உ பத்தாவ பிரேதச சைப எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : எம்பவ                         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  தீகல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 1178 - இஹல எம்பவ கிராம அ வலர்

பிாி   
1179  - பஹல எம்பவ கிராம அ வலர் 

பிாி   
1180  - எம்பவ கிராம அ வலர் பிாி

கிழக்ேக :  பண் வஸ் வர பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் பஹல
பி ம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  குளியாப்பிட்  நகர சைப எல்ைல
ேமற்ேக :   கபேலவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : பி ம                          உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  பண் வஸ் வர பிரேதச சைப எல்ைல 1163 - ம்ேமாதர கிராம அ வலர்

பிாி   
1164  - ேகான்கஹெகதர கிராம 

அ வலர் பிாி   
1165  - இஹல பி ம கிராம அ வலர் 

பிாி   
1166  - பஹல பி ம கிராம அ வலர் 

பிாி

கிழக்ேக :  ேஹனெகதர,  ெதலன மற் ம் ேபாஹிங்க வ கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ேபாஹிங்க வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல,  ஹக்க வ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல மற் ம் குளியாப்பிட்  நகர சைப எல்ைல 

ேமற்ேக :   குளியாப்பிட்  நகர சைப எல்ைல மற் ம் பஹல
 எம்பவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : கிாிந்தவ                        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  பண் வஸ் வர பிரேதச சைப எல்ைல 1143 - கிாிந்தவ கிராம அ வலர் பிாி

1144  - வஹு வ கிராம அ வலர் 
பிாி   

1160  - ேஹேனெகதர கிராம அ வலர் 
பிாி   

1162  - கலன்யாய கிராம அ வலர் 
பிாி   

 

கிழக்ேக :  பண் வஸ் வர பிரேதச சைப எல்ைல,  அ க்கண
மற் ம் கும் க்ெகாட் வ கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  உனலீய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
மற் ம் ெதலன கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   இஹல பி ம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
மற் ம் பண் வஸ் வர பிரேதச சைப எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெபமினிகல்ல                 உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  பண் வஸ் வர பிரேதச சைப எல்ைல 1122 - அ க்கேன கிராம அ வலர்

பிாி   
1123  - ெபமினிகல்ல கிராம அ வலர் 

பிாி   
1124  - கும் க்ெகாட் வ கிராம 

அ வலர் பிாி   
1125  - உணலீய கிராம அ வலர் 

பிாி   
 

கிழக்ேக :  ெமெதல்ெபால,  தல் யத்த கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
ேகாத் வாப்ெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,  
ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :  பாிெகாட மற் ம் கிதலவ கிராம அ வலர் பிாி களின்
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   யாக்கரவத்ைத,  ெதலன கிராம அ வலர் பிாி களின் 
 கிழக்கு எல்ைலகள்,  வஹு வ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம் கிாிந்தவ 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெதஹிகம                        உ ப்பினர் ெதாைகஅ : 02 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  பண் வஸ் வர பிரேதச சைப எல்ைல,  ெதாரேணெகதர

கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல,  
ெகக்குணெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  
ெதற்கு,  கிழக்கு எல்ைலகள் 

மற் ம் ெநத்திப்ெபாலெகதர,  சியம்பலாகஸ்ெகாட் வ,  
அம்பேஹன் ெவவ கிராம  
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்

1117  - ெதஹிகம கிராம அ வலர் 
பிாி  

1118  - அலஹிட் யாவ கிராம 
அ வலர் பிாி  

1126  - ெகாடகம கிராம அ வலர் 
பிாி   

1127  - தல் யத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  

1128  - ெமதல்ெபால கிராம அ வலர்  
பிாி  
1129  - ெபாத் ெஹர கிராம அ வலர் 

பிாி  
1130  - குாீக்ெகாட் வ கிராம அ வலர் 
பிாி  
1133  - ெமால் ெகாட கிராம அ வலர் 

பிாி

கிழக்ேக :  ேபாகஹப்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல மற் ம் நாரம்மல பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக :  ெஹாரம்பாவ,  உடெகதர மற் ம் பிஹல்ெபால கிராம
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   கணங்க வ,  ேகா வாப்ெபால,  ெபமினிகல்ல மற் ம்
அ க்கேன கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள் மற் ம் பண் வஸ் வர பிரேதச சைப 
எல்ைல 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : கட் ப்ெபாத்த                     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  பண் வஸ் வர மற் ம் வாாியப்ெபாைல பிரேதச சைப

எல்ைலகள் 
1106  - ெபாத் ெவவ கிராம அ வலர்

பிாி  
1107  - ெதலஹர கிராம அ வலர் 

பிாி  
1108  - ெபால்பிட் ய கிராம அ வலர் 

பிாி  
1119  - கரங்க வ கிராம அ வலர் 

பிாி  
1120  - த ெபாத்தகம கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக :  வாாியப்ெபாைல மற் ம் ெபால்கஹவைல பிரேதச சைப
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ெகாட்டெதணியாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,  

ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் ெநத்திாிப்ெபாலெகதர,  
அரக்யால கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   ெதாரேணெகதர கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல மற் ம் பண் வஸ் வர பிரேதச சைப எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ேபாக ல்ல                    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ெதலெஹர,  ெபாத் ெவவ கிராம அ வலர் பிாி களின்

ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் ெபால்கஹவல பிரேதச சைப 
எல்ைல 

1109 - ெகாட்டெதனியாவ கிராம
அ வலர் பிாி   

1110  - ேபாக ல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  

1111  - ஆ யாெகதர கிராம அ வலர் 
பிாி  

1112  - ேபாகஹப்பிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி  

1113  - கரகஹெகதர கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக :  ெபால்கஹவல பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக :  ெபால்கஹவல மற் ம் நாரம்மல பிரேதச சைப

எல்ைலகள் 
ேமற்ேக :   நாரம்மல பிரேதச சைப எல்ைல,  ெதஹிகம கிராம

அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,  அம்பேஹன்ெவவ, 
சியம்பலாகஸ்ெகாட் வ கிராம அ வலர் பிாி களின் 
கிழக்கு,  வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
ெநத்திப்ெபாலெகதர கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : சியம்பலாகஸ்ெகாட் வ       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  02 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  பண் வஸ் வர பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்

த ப்ெபாத்தகம ெபால்பிட் ய மற் ம் ெதலெஹர 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

1114 - அரக்யால கிராம அ வலர்
பிாி  

1115  - ெகக்கு ெகால்ல கிராம 
அ வலர் பிாி  

1116  - ெநத்திெபாலெகதர கிராம 
அ வலர் பிாி   

1121  - ெதாரணெகதர கிராம அ வலர் 
பிாி  

1131  - சியம்பலாகஸ்ெகாட் வ கிராம 
அ வலர் பிாி   

1132  - அம்பேஹன்ெவவ கிராம 
அ வலர் பிாி  

 

கிழக்ேக :  ெகாட்டெதணியாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  

எல்ைல,  ேபாக ல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  
ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் ேபாகஹப்பிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  ெதஹிகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  வடக்கு,   
ேமற்கு எல்ைலகள்,  அலஹிட் யாவ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,  ெபாத் ெஹர கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
ெமதல்ெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக :   பண் வஸ் வர பிரேதச சைப எல்ைல
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 12 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெஹாரம்பாவ     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ெகாடகம,  அலஹிட் யாவ,  குாீெகாட் வ கிராம

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
ெமால் ெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  
ெதற்கு எல்ைலகள் 

1134 - ெஹாரம்பாவ கிராம அ வலர்
பிாி  

1135  - உடெகதர கிராம அ வலர் 
பிாி  

1136  - மஹகம கிராம அ வலர் பிாி  
1137  - ெகாஸ்ெகால்ல கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக :  நாரம்மல பிரேதச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக :  எட்டம்ெபால மற் ம் வக்கு வல கிராம அ வலர்

பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக :   ரணஸ்கல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  வடக்கு 

எல்ைலகள் மற் ம் பிஹல்ெபால கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 13     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : நக்காவத்ைத                         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ெபமினிகல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு 

எல்ைலகள் மற் ம் தல் யத்த,  ெகாடகம கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்  

1138 - பிஹல்ெபால கிராம அ வலர்
பிாி  

1139  - கணன்க வ கிராம அ வலர் 
பிாி  

1140  - ேகா வாப்ெபால கிராம 
அ வலர் பிாி  

1141  - பாிெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி  

1145  - நக்காவத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  

1146  - ெஹவனல்லாகார கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :  ெகாடகம,  உடெகதர கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் மஹகம கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு,  ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ரணஸ்கல்ல,  இஹல தன்ேக,  கல்கம் ல்ல மற் ம்
தீயாவல கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   இஹல என்ன வ,  கித்தலவ மற் ம் உணலீய கிராம
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 14 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ேபாஹிங்க வ                    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ேஹேனெகதர,  கலன்யாய கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்,  வஹு வ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல மற் ம் உணலீய 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  ெதற்கு எல்ைலகள் 

1142 - கித்தலவ கிராம அ வலர் பிாி
1152  - யாகரவத்த கிராம அ வலர் 

பிாி  
1154  - ேபாஹிங்க வ கிராம அ வலர் 

பிாி  
1161  - ெதலன கிராம அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக :  உணலீய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  ெதற்கு 
எல்ைலகள் மற் ம் பாிெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  இஹல என்ன வ,  ேகான்ெகால்ல கிராம அ வலர் 
 பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்,  நாரங்ெகால்ல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
தியெதார இஹலவத்த,  இங்கு வத்த கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   ஹக்க வ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,  
குளியாப்பிட்  நகர சைப எல்ைல மற் ம் ம்ேமாதர,  
இஹல பி ம கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 15 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ஹக்க வ                       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  குளியாப்பிட்  நகர சைப எல்ைல மற் ம் ம்ேமாதர

கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல
1155 - ஹக்க வ கிராம அ வலர்

பிாி  
1156  - கலஹிட் யாவ கிராம 

அ வலர் பிாி  
1192  - தண்டக வ கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
1194  - ஹம்மலவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக :  ேபாஹிங்க வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல 

ெதற்ேக :  இங்கு வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,  ேமற்கு 
எல்ைலகள் மற் ம் பிட்டெதனிய,  கலெகதர கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   இஹல க க வ,  தண்டக வ ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம் குளியாப்பிட்  
நகர சைப எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 16 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : கும்பல்வல                      உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  உ பத்தாவ பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் இ க்ேஹன,  

திக்ெஹர கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

1159 - மீகஹக்ெகாட் வ கிராம
அ வலர் பிாிவின் பிரேதச 
சைபக்கட்பட்ட பகுதி  

1181  - பல்ேலவல கிராம அ வலர் 
பிாி  

1182  - கு ெதல்ெபாத்த கிராம 
அ வலர் பிாி  

1183  - கும்பல்வல கிராம அ வலர் 
பிாி  

1184  - இஹல ரம் வ கிராம 
அ வலர் பிாி  

1185  - பஹல ரம் வ கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :  கபேலவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,  
குளியாப்பிட்  நகர சைப எல்ைல மற் ம்  தப்ேபா ல்ல 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,  ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  தப்ேபா ல்ைல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,  
ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் மடகும் ல்ல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக :   உ பத்தாவ பிரேதச சைப எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 17 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : மாஹிங்பிட் ய                   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  பஹல ரம் வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல,  இஹல ரம் வ கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு,  கிழக்கு எல்ைலகள்,  கு ெதல்ெபாத்த கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,  கும்பல்வல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல மற் ம் 
குளியாப்பிட்  நகர சைப எல்ைல 

1186 - மடகும் ல்ல  கிராம
அ வலர் பிாி   

1187  - தப்ேபா ல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  

1188  - மாஹிங்பிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி  

1189  - தலஹிட் ல்ல கிராம 
அ வலர் பிாி  

 

கிழக்ேக :  குளியாப்பிட்  நகர சைப எல்ைல மற் ம் பஹல
க க வ,  இஹல க க வ,  ெவர கம கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  பன்னல பிரேதச சைப எல்ைல 
ேமற்ேக :   உ பத்தாவ பிரேதச சைப எல்ைல
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 18 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : க க வ                        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  குளியாப்பிட்  நகர சைப எல்ைல,  தண்டக வ கிழக்கு

கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  ெதற்கு எல்ைலகள் 
மற் ம் ஹம்மலவ,  இங்கு வத்த கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  

1190 - இஹல க க வ கிராம
அ வலர் பிாி  
1191  - பஹல க க வ கிராம 
அ வலர் பிாி  
1193  - தண்டக வ ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   
1195  - பிட்டெதனிய கிராம அ வலர் 
பிாி  
1196  - கலெகதர கிராம அ வலர் 
பிாி  
1197  -  ெவர கம கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக :  இங்கு வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல
மற் ம் தியெதார கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல 

ெதற்ேக :  பன்னல பிரேதச சைப எல்ைல 
ேமற்ேக :   தலஹிட் ல்ல,  மஹிங்பிட் ய மற் ம் தப்ேபா ல்ல

கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 19 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : தியெதார                       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  கலஹிட் யாவ,  ஹக்க வ மற் ம் ேபாஹிங்க வ

கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
1099 - கந்ெதெகதர கிராம அ வலர்
பிாி  
1103  - தியெதார கிராம அ வலர் 
பிாி   
1104   - தியெதார இஹலவத்த கிராம 
அ வலர் பிாி   
1105  -  இங்கு வத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  

 
 

கிழக்ேக :  யாகரவத்த,  நாரங்கல்ல,  வ ெகதர,  எ வாப்ெபால
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
கட் வத்ேதவல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,  
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  கட் வத்ேதவல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,  
ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் பன்னல பிரேதச சைப 
எல்ைல 

ேமற்ேக :   பன்னல பிரேதச சைப எல்ைல,  பிட்டெதனிய கிராம
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
ஹம்மலவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 20     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : நாரங்கல்ல                       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  யாக்கரவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல

மற் ம் கித்தலவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  
ெதற்கு எல்ைலகள் 

1100 - வட் ெகதர கிராம அ வலர்
பிாி  

1101  - ெகட்டவலெகதர கிராம 
அ வலர் பிாி  

1102  - எ வாப்ெபால கிராம அ வலர் 
பிாி  

1147  - இஹல என்ன வ கிராம 
அ வலர் பிாி   

1148  - ேகான்ெகால்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  

1151  - உதஹிட் ல்ல கிராம 
அ வலர் பிாி   

1153  - நாரங்கல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக :  பாிெகாட,  ெஹவனல்லாகார கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்,  தீயாவல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  தீயாவல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்
ேமற்கு எல்ைலகள்,  ெதகம்ெமத கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,  ெவவகம கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு,  ேமற்கு எல்ைலகள்,  ஏதன்டவல,  
கட் வத்ேதவல கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு  
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   கந்ேதெகதர,  தியெதார இஹலவத்த மற் ம் இங்கு
வத்த கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்   

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 21     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெவவகம                           உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  எ வாப்ெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல,  ெகட்டவலெகதர,  உடஹிட் ல்ல கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு,  கிழக்கு எல்ைலகள் 
மற் ம் இஹல என்ன வ கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல 

1096 - ெவவகம கிராம அ வலர் பிாி
1097  - ஏதன்டவல கிராம அ வலர் 

பிாி  
1098  - கட் வத்ேதவல கிராம 

அ வலர் பிாி   
1149  - தீயாவல கிராம அ வலர் பிாி  
1150  - ெதகம்ெமத கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக :  ெஹவனல்லாகார கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  
ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் கல்கம் ல்ல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  பன்னல பிரேதச சைப எல்ைல  
ேமற்ேக :   பன்னல பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் கந்ெதெகதர

கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு எல்ைலகள் 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 22     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : கல்கம் ல்ைல                    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ெஹவனல்லாகார,  நக்காவத்த,  பிஹல்ெபால கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்,  மஹகம 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  ெதற்கு எல்ைலகள் 
மற் ம் ெகாஸ்ெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல 

1091 - வக்கு வல்ல கிராம அ வலர்
பிாி  

1092  - ரணஸ்கல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  

1093  - இஹல த்தன்ேக கிராம 
அ வலர் பிாி   

1094  - பஹல த்தன்ேக கிராம 
அ வலர் பிாி   

1095  - கல்கம் ல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  

 

கிழக்ேக :  எட்டம்ெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
மற் ம் தீகிாிேகவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,  
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  பன்னல பிரேதச சைப எல்ைல 
ேமற்ேக :   ஏதன்டவல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல

மற் ம் ெதகம்ெமத கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  
கிழக்கு எல்ைலகள்,  தீவல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 23     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : தீகிாிேகவ                           உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ரனஸ்கல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல,  

வக்கு வல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு  
எல்ைலகள் மற் ம் ெகாஸ்ெகால்ல,  ெஹாரம்பாவ 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

1085 - எட்டம்ெபால கிராம அ வலர்
பிாி  

1086  - ரத்னேஹ வ கிராம அ வலர் 
பிாி  

1087  - ெதத்தவ கிராம அ வலர் பிாி  
1088  - சா யால கிராம அ வலர் 

பிாி  
1089  - தீகிாிேகவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
1090  - பனாவிட் ய கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக :  நாரம்மல பிரேதச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக :  நாரம்மல பிரேதச சைப எல்ைல 
ேமற்ேக :   பன்னல பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் இஹல

தன்ேக கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 
9-108/ 235 
 

______________________________ 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 

  
3  இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  

 
(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம்,  தத் வங்களின ம்  பிரகாரம்,  இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான்,  இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 
 

          

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

 

 
 
 
 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்   - 01, 
2015,  ஓகத்  12. 
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அட்டவைண 
 

இல. 18.  - கு நாகல் மாவட்டம் 
இல. 16  - அலவ்வ பிரேதச சைப 
 

 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 15 
எண்ணிக்ைக -  15   எண்ணிக்ைக -  00  
 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : கல்க வ      உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  நாரம்மல பிரேதச சைப எல்ைல 984 - வில்க வ வத்ைத கிராம

அ வலர் பிாி   
989  - வில்க வ கிராம அ வலர் 

பிாி   
990  - கல்க வ வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
991  - கல்க வ ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
992  - ெவ க்கேர கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக :  ெவன்ேனா வ ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல மற் ம் கந்ேதெகதர ெதற்கு,  கந்ேதெகதர 
வடக்கு,  பன்ெகால்ல கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு,  ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :   பன்ெகால்ல கிராம அ லவர் பிாிவின் வடக்கு,  ேமற்கு
எல்ைலகள் மற் ம் ெஹன் வாவ,  ேபாயவலான கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   நாரம்மல பிரேதச சைப எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : கந்ேதெகதர                       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  கல்க வ வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு

எல்ைல டன் இைணந்  அைமந் ள்ள ெவளிகேர 
கிராம அ வலர் பிாி ப் பகுதியின் ெதற்கு,  கிழக்கு 
எல்ைலகள் மற் ம் வில்க வ கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல,  வில்க வ கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்ேக அைமந் ள்ள ெவளிகேர கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு,  ெதற்கு,  கிழக்கு எல்ைலகள்,  வில்க வ 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல மற் ம் 
வில்க வ வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல 

985 - கந்ேதெகதர வடக்கு கிராம
அ வலர் பிாி   

986  - கந்ேதெகதர ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

987  - பஹல கலல்பிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி   

993  - பங்ெகால்ல கிராம அ வலர் 
பிாி   

 
 

கிழக்ேக :  ெவன்ேனா வ ேமற்கு,  கிாிவானப்ெபால கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம்  
மஹரச்சி ல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  இஹல கலல்விட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல 

ேமற்ேக :   ேஹன் வாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம்
வடக்கு எல்ைலகள்,  கல்க வ ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்ேக இைணந்  அைமந் ள்ள ெவளிகேர 
கிராம அ வலர் பிாி  பகுதியின் ெதற்கு,  கிழக்கு 
எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : மஹரச்சி ல்ல                       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  நாரம்மல பிரேதச சைப எல்ைல 975 - ெவன்ன வ கிழக்கு கிராம

அ வலர் பிாி   
976  - ெவன்ன வ ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
983  - கிாிவானப்ெபால கிராம 

அ வலர் பிாி   
988  - மஹரச்சி ல்ல கிராம அ வலர் 

பிாி   
 

கிழக்ேக :  த ெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
மற் ம் இஹல ெவத்ேதவ,  கவல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :  கவல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,  ேமற்கு 
எல்ைலகள்,  இஹல கலல்பிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல மற் ம் பஹல கலல்பிட் ய 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக :   கந்ேதெகதர வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு
எல்ைல,  கந்ேதெகதர ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு,  கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம் வில்க வ வத்த 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : வத்ேதவ                           உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  நாரம்மல பிரேதச சைப எல்ைல 968 - தம் ெபால கிராம அ வலர்

பிாி   
969  - பன்னல கிராம அ வலர் பிாி   
977  - இஹலெவத்ேதவ கிராம 

அ வலர் பிாி   
978  - தி ல்கஹ ெகாட் வ கிராம 

அ வலர் பிாி   
979  - ஹித்தரப்ெபால கிராம அ வலர் 

பிாி   
 
 

கிழக்ேக :  ங்க வ பஹல,  ங்க வ,  ெதஹல்க வ மற் ம்
வ வாவ கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  கலதரய,  ெமதகம்ெபால கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் கவல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு,  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   மஹரச்சி ல்ைல,  கிாிவானெபால கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம் ெவன்ேனா வ 
கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெதஹல்க வ                         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  நாரம்மல பிரேதச சைப எல்ைல 965 - வந்தாவ கிராம அ வலர் பிாி

966  - இஹல ங்க வ கிராம 
அ வலர் பிாி   

967  -  பஹல ங்க வ கிராம 
அ வலர் பிாி   

970  - ெதஹல்க வ கிராம அ வலர் 
பிாி   

971  - வ வாவ கிராம அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக :  ெபால்கஹவல பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் 
ெலவ்ெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ெபாரமடல மற் ம் கலதரய கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   ஹித்தரப்ெபால,  தி ல்கஹக்ெகாட் வ,  இஹல 
ேவத்ேதவ கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள் மற் ம் பன்னல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : வலக்கும் ர                     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  வ வாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்

கிழக்கு எல்ைலகள்,  ெதஹல்க வ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல மற் ம் இஹல ங்க வ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

972 - ெபாரமடல கிராம அ வலர் பிாி
973  - ெலவ்ெதனிய கிராம அ வலர் 

பிாி   
974  - யட் கல்ஒ வ கிராம அ வலர் 

பிாி   
996  - இஹல வலக்கும் ர கிராம 

அ வலர் பிாி   
997  - பஹல வலகும் ர கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக :  ெபால்கஹவல பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக :  மா ஓயா மற் ம் ேககாைல மாவட்ட எல்ைல
ேமற்ேக :   ெகாெஹாலான,  கலதரய கிராம அ வலர் பிாி களின் 

கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : கவல                         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  மஹரச்சி ல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்

கிழக்கு எல்ைலகள்,  இஹல ேவத்ேதவ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல மற் ம் ஹித்தரெபால கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

980  - ெமதகம்ெபால கிராம அ வலர்
பிாி   

981  - மல்ெதனிய கிராம அ வலர் பிாி  
982  - கவல கிராம அ வலர் பிாி   
999  - கலதரய கிராம அ வலர் பிாி   
1008  - இஹல கலல்பிட் ய கிராம 

அ வலர் பிாி   
 
 

கிழக்ேக :  வ வாவ,  ெபாரமடல மற் ம் இஹல வலகும் ர கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :  ெகாெஹாலான,  அலவ்வ வடக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைல,  ெகபல்லவிட்ட கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 
மற் ம் ஹும் வ கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு,  வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் ெகப்பிட் வலான 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக :   ெகப்பிட் வலான,  ேஹண் வாவ கு ேயற்றம்,  

ேஹண் வாவ கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைல மற் ம் பஹல கலல்பிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு,  ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : அலவ்வ                        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 
  

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ெகபல்லவிட்ட,  ெமதகம்ெபால,  மல்ெதனிய மற் ம்

கலதரய கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
998  - ேகாெஹாலான கிராம அ வலர் 

பிாி   
1000  - அலவ்வ வடக்கு கிராம அ வலர் 

பிாி   
1001  - அலவ்வ ெதற்கு கிராம அ வலர் 

பிாி   

கிழக்ேக :  ெபாரமடல மற் ம் இஹல வலகும் ர கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :  மா ஓயா மற் ம் ேககாைல மாவட்ட எல்ைல
ேமற்ேக :   மிாிெஹ ய,  பரமாஉல்ல,  கல்ெபாத்ேதெபால கிராம 

அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : பரமாஉள்ள                       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  இஹல கலல்பிட் ய மற் ம் கவல கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  
1002 - மிாிெஹ ய கிராம அ வலர்

பிாி   
1003  - பரமாஉள்ள கிராம அ வலர் 

பிாி   
1004  - ெகபல்லவிட்ட கிராம அ வலர் 

பிாி   
1005  - கல்ெபாத்ேதெபாைல கிராம 

அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக :  ெமதகம்ெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,  
அலவ்வ வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் அலவ்வ ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  மா ஓயா மற் ம் ேககாைல மாவட்ட எல்ைலகள்
ேமற்ேக :   பல்ேல ேமா கம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  

வடக்கு எல்ைலகள்,  உடெககுலாவ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,  அப்ேபாவ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல மற் ம் ஹும் வ கிழக்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு எல்ைலகள் 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : அப்ேபாவ                       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  மடவல கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைல

மற் ம் ஹும் வ ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல 

1012 - இம் ல்ெகாட கிராம அ வலர்
பிாி   
1013  - ம் ல்ல கிராம அ வலர் பிாி   
1014  - அப்ேபாவ கிராம அ வலர் பிாி  
1015  - உடகன்கந்த கிராம அ வலர் 
பிாி   

 
 
 

கிழக்ேக :  ஹும் வ ேமற்கு,  ஹும் வ கிழக்கு மற் ம்
பரமாஉள்ள  கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  உடெககுலாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,  ேமற்கு 
எல்ைலகள் மற் ம் ேபாவல,  ேவவல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   நவதல்வத்த மற் ம் ஓதர,  கி வம்ெபால கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெகப்பிட் வலான                  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ேபாயவலான,  ெகந்ேதெகால்ல,  ேஹன் வாவ,  

ேஹன் வாவ கு ேயற்றம் மற் ம் இஹல கலல்பிட் ய 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

1006 - ஹும் வ கிழக்கு கிராம
அ வலர் பிாி   

1007  - ஹும் வ ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

1009  - ெகப்பிட் வலான கிராம 
அ வலர் பிாி   

1010  - மடவைல கிராம அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக :  இஹல கலல்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு
எல்ைல மற் ம் ெகபல்லவிட்ட,  கல்ெபாத்ேதெபால  
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  பரமாஉள்ள கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,  
அப்ெபாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,  

இம் ல்ெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  
வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் ம் ல்ல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக :   ஓதர கி வம்ெபால மற் ம் ேநபடவத் ர கிராம
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 12 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ேபாயவலான      உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  நாரம்மல பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் கல்க வ ெதற்கு

கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல,  கல்க வ 
ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்ேக இைணந்  
அைமந் ள்ள ெவ கேர கிராம அ வலர் பிாி ப் பகுதி,  
பன்ெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

994 - ேஹன் வாவ கிராம அ வலர்
பிாி   

995  - ேஹன் வாவ கு ேயற்றம் கிராம 
அ வலர் பிாி   

1029  - ேபாயவலான கிராம அ வலர் 
பிாி   

1030  - ெகந்தெகால்ைல கிராம 
அ வலர் பிாி   

 
 

கிழக்ேக :  பஹல கலல்பிட் ய,  இஹல கலல் பிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :  ெகப்பிட் வலான,  ெநபடவத் ர கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   நாரம்மல பிரேதச சைப எல்ைல 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 13 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ேவெதனிய                       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  நாரம்மல பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ேபாயவலான

கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
1011 - ஓதர கி வம்ெபால கிராம

அ வலர் பிாி   
1025  - ேவெதனிய கிராம அ வலர் 

பிாி   
1026  - கனமீவல கிராம அ வலர் 

பிாி   
1027  - கல்ெதனிய  கிராம அ வலர் 

பிாி   
1028  - ெநபடவத் ர கிராம அ வலர் 

பிாி   
 

கிழக்ேக :  ெகப்பிட் வலான,  மடவல மற் ம் ம் ல்ல கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  நவதல்வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,  ேமற்கு 
எல்ைலகள்,  பல்ேலெககுலாவல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,  மா ஓயா மற் ம் கம்பஹா 
மாவட்ட எல்ைல 

ேமற்ேக :   மா ஓயா,  கம்பஹா மாவட்ட எல்ைல மற் ம் நாரம்மல
பிரேதச சைப எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 14 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ேவவல                       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ேவெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு  

 எல்ைலகள்,  ஓதர கி வம்ெபால கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைல மற் ம் ம் ல்ல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
உடகன்கந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

1021  - ேபாவல கிராம அ வலர் பிாி
1022  - ேவவல கிராம அ வலர் பிாி   
1023  - நவதல்வத்த கிராம அ வலர் 

பிாி   
1024  - பல்ேலெககுலாவல கிராம 

அ வலர் பிாி   
 
 

கிழக்ேக :  உடெககுலாவ,  ஜ்ெஜா வ கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் ெகந்தேஹன 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல  

ெதற்ேக :  யத்தல்ெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்,  மா ஓயா மற் ம் கம்பஹா 
மாவட்ட எல்ைல 

ேமற்ேக :   மா ஓயா மற் ம் கம்பஹா மாவட்ட எல்ைல  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 15 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ஜ்ெஜா வ                        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  பல்ேலெகக்குலாவல,  ேவவல கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்,  ேபாவல,  உடகன்கந்த,  
அப்ேபாவ கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு,  கிழக்கு 
எல்ைலகள் மற் ம் பரமாஉள்ள கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

1016 - உடெகக்குலாவல கிராம
அ வலர் பிாி   

1017  - பல்ேலேமா கம கிராம 
அ வலர் பிாி   

1018  - ஜ்ெஜா வ கிராம அ வலர் 
பிாி   

1019  - ெகந்தேஹன கிராம அ வலர் 
பிாி   

1020  - யத்தல்ெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி   

 

கிழக்ேக :  மிாிெஹ ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,  
மா ஓயா மற் ம் ேககாைல மாவட்ட எல்ைல 

ெதற்ேக :  மா ஓயா 
ேமற்ேக :   மா ஓயா,  ேககாைல மாவட்ட எல்ைல மற் ம்

பல்ேலெககுலாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல 

9-108/ 236 
 

__________________________ 
 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3  இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம்,  தத் வங்களின ம்  பிரகாரம்,  இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான்,  இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  

          
ைமத்திாிபால சிறிேசன, 

சனாதிபதி. 
 

 
 
 
 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்   - 01, 
2015,  ஓகத்  12. 
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அட்டவைண 
இல. 18.  - கு நாகல் மாவட்டம் 
இல. 17  - நாரம்மல பிரேதச சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 12 
எண்ணிக்ைக -  10   எண்ணிக்ைக -  01  
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : கடஹப்ெபாைல                   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  02 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  குளியாப்பிட்  மற் ம் ெபால்கஹவல பிரேதச சைப

எல்ைலகள் 
1073 - பஹ ேன கிராம அ வலர்

பிாி  
1074 -  கடஹப்ெபால கிராம 

அ வலர் பிாி  
1077 -  கினிகத்பிட் ய கிராம 

அ வலர் பிாி  
1078 - ெபால்கஹயாய கிராம 

அ வலர் பிாி  
1079 - ெபந்தனிெகாட கிராம 

அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக :  ெபால்கஹவல பிரேதச சைப எல்ைல,  கேனெகாட
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,  ேமற்கு எல்ைலகள் 
மற் ம் வக்கஹெகாட் வ,  ரனாவத்த கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  நாரம்மல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைலகள்,  
தம்பகிாிகம ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல,தம்பகிாிகம கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு,  வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் தம்பகிாிகம ேமற்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக :   குளியாப்பிட்  பிரேதச சைப எல்ைல
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : கேனெகாட                     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ெபால்கஹவல பிரேதச சைப எல்ைல 1072 - அம்பகம்மன கிராம

அ வலர் பிாி  
1080 -  வக்கஹக்ெகாட் வ கிராம 

அ வலர் பிாி  
1081- கேனெகாட கிராம அ வலர் 

பிாி  
1082  - மீெவவ (ெபம் ல்ேலெகதர ) 

கிராம அ வலர் பிாி  
1083 -  தங்ெகால்ல கிராம அ வலர் 

பிாி  
1084 -  மீெவவ கிராம அ வலர் 

பிாி

கிழக்ேக :  ெபால்கஹவல பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக :  யக்காவிட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,  

ெகாட்டப்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  
வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் ேசனாநாயக்க கு ேயற்றம்,  
ரனாவத்த கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   ரனாவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
மற் ம் ெபால்கஹயாய,  ெபந்தனிெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : நாரம்மல                       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  கடஹப்ெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல

மற் ம் கினிகத்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு,  ெதற்கு எல்ைலகள் 

1064 - ரம் கல கிராம அ வலர்
பிாி  

1065  - நாரம்மல  கிராம அ வலர் 
பிாி  

1075 -  தம்பகிாிகம கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

1076  - தம்பகிாிகம ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

 

கிழக்ேக :  ரனாவத்த மற் ம்,  ஹால்ெவல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  தம்ெபலஸ்ஸ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
மற் ம் ெமதெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   ெமதெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம்
வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் குளியாப்பிட்  பிரேதச சைப 
எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : தம்ெபலஸ்ஸ                       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  தம்பகிாிகம கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவிற்கு ேமற்ேக

அைமந் ள்ள தம்பகிாிகம ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல,  தம்பகிாிகம கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,  நாரம்மல கிராம 
அ வலர் பிாிவிற்கு ெதற்ேக அைமந் ள்ள தம்பகிாிகம 
ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,  
நாரம்மல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
மற் ம் ரம் கல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  
ெதற்கு எல்ைலகள் 

1055 - ெமதெகாைட கிராம 
அ வலர் பிாி  

1056 -  ெவ க்கும் ர கிராம 
அ வலர் பிாி  
1057 -  தம்ெபலஸ்ஸ கிராம 

அ வலர் பிாி  
1058 -  கி ேலெகதர கிராம 

அ வலர் பிாி  
1059 -  நாக்கலக வ கிராம 

அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக :  ரம் கல,  ஹால்ெவல்ல கிராம அ வலர் பிாி களின்  
ேமற்கு,  ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் ெபால்வத்ேதெகதர,  
ரங்கல்ேலெபால கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  அலவ்வ பிரேதச சைப எல்ைல,  ெகாடாகி வ கிராம
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
கி ல்கல்ல,  ஈாியெகால்ல கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   குளியாப்பிட்  பிரேதச சைப எல்ைல
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ேகாட்டப்பிட் ய                  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ெபால்கஹயாய,  கேனெகாட கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்,  வக்கஹெகாட் வ 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  ெதற்கு,  கிழக்கு 
எல்ைலகள் மற் ம் மீெவவ  ) ெபம் ல்ேலெகதர (கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல

1063 - ஹால்ெவல்ல கிராம 
அ வலர் பிாி  

1066 -  ரனாவத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  

1067 -  ேசனாநாயக்க ெகாலனிய 
கிராம அ வலர் பிாி  

1068 - ேகாட்டப்பிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி  

 
 

கிழக்ேக :  அம்பகம்மன கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,  
யக்காவிட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,  ேமற்கு 
எல்ைலகள் மற் ம் ெபால்வத்ேதெகதர கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  ெபால்வத்ேதெகதர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல மற் ம் கி ேலெகதர கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல

ேமற்ேக :   தம்ெபலஸ்ஸ,  ரம் கல,  நாரம்மல மற் ம் 
கினிஹத்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ரங்கல்ேலப்ெபால                  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ஹால்ெவல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,  

ெகாட்டப்பிட் ய,  அம்பகம்மன கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் ெபால்கஹவல 
பிரேதச சைப எல்ைல 

1060 - ரங்ெகல்ேலெபால கிராம
அ வலர் பிாி  

1061 -  ேவரகல கிராம அ வலர் பிாி  
1062 -  ெபால்வத்ேதெகதர  கிராம 

அ வலர் பிாி  
1069 -  யக்காவிட்ட கிராம அ வலர் 

பிாி  
1070 - கரலப்பல கிராம அ வலர் பிாி  
1071 -  எம்பேலெபால கிராம அ வலர்

பிாி

கிழக்ேக :  ெபால்கஹவல பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக :  அலவ்வ பிரேதச சைப எல்ைல 
ேமற்ேக :   நாகலக வ,  கி ேலெகதர மற் ம்,  ஹால்ெவல்ல கிராம 

அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : கி ல்கல்ல                       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  குளியாப்பிட்  பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்

ெவ கும் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

1048 - ெமட் யகன கிழக்கு கிராம
அ வலர் பிாி  

1049 - ெமட் யகன ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

1050  - ஈாியெகால்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  

1053 -  கி ல்கல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  

1054 -  ெகாடாகூ வ கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக :  கி ேலெகதர மற் ம் நாகலக வ கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  அலவ்வ பிரேதச சைப எல்ைல,  ெபலவத்ைத கிராம
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,  கசுன்கம கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் 

கல கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக :   மாரவிட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
மற் ம் குளியாப்பிட்  பிரேதச சைப எல்ைல  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : த் கல                        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  குளியாப்பிட்  பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்

ெமட் யகேன கிழக்கு,  ஈாியெகால்ல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

1044 - மாரவிட்ட கிராம அ வலர்
பிாி  

1045 -  த் கல கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

1046 -  த் கல ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

1051 -  கசுன்கம கிராம அ வலர் 
பிாி  

1052 -  ெபலவத்ைத கிராம அ வலர் 
பிாி  

 

கிழக்ேக :  கி ல்கல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  ெதற்கு
எல்ைலகள் மற் ம் அலவ்வ பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக :  அலவ்வ பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ெபாத் ப்பிட் ய,  
தம்பெதனிய ெதற்கு,  உடவலவத்த கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு,  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   உடவலவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,வடக்கு
எல்ைலகள் மற் ம் பன்னல பிரேதச சைப எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : தம்பெதனிய                      உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  பன்னல பிரேதச சைப எல்ைல,  மாரவிட்ட கிராம

அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல மற் ம் த் கல 
ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  ெதற்கு 

எல்ைலகள் 

1040 - சிாிகல கிராம அ வலர் பிாி
1041 -  தம்பெதனிய வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
1042 -  தம்பெதனிய ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
1043  - உடவலவத்த கிராம அ வலர் 

பிாி  
1047 -  ெபாத் ப்பிட் ய கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :  ெபலவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  ெதற்கு
எல்ைலகள் மற் ம் அலவ்வ பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக :  அலவ்வ பிரேதச சைப எல்ைல,  குடகம்மன கிராம
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல அத் வல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  வடக்கு மற் ம் ேமற்கு  
எல்ைலகள் மற் ம் பன்னல பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக :   பன்னல பிரேதச சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : பரணகம                        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  சிாிகல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு

எல்ைலகள் மற் ம் தம்பெதனிய ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

1034 - மரந்தெகால்ல கிராம அ வலர்
பிாி  

1036 -  பரணகம கிராம அ வலர் 
பிாி  

1037 -  ஸ்ெகாலெதனிய கிராம 
அ வலர் பிாி  

1038 -  அத் வல கிராம அ வலர் 
பிாி  

1039  - ெத க அங்க கிராம அ வலர் 
பிாி  

 

கிழக்ேக :  குடகம்மன கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,  
ஹந்தபான்கல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,ேமற்கு  
எல்ைலகள் மற் ம் எப்பலெதனிய கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  எப்பலெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல,  மா ஓயா மற் ம் கம்பஹா மாவட்ட எல்ைல 

ேமற்ேக :   பன்னல பிரேதச சைப எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : குடகம்மன                        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ெத க அங்க கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  

கிழக்கு எல்ைலகள்,  அ வல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல மற் ம் தம்பெதனிய ெதற்கு,  ெபாத் ப் 
பிட் ய கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

1031 - குடகம்மன கிராம அ வலர்
பிாி  

1032 -  எப்பலெதனிய கிராம அ வலர் 
பிாி  

1033 -  ஹந்தபான்கல கிராம அ வலர் 
பிாி  

1035 -  ாில்ஒ வ கிராம அ வலர் 
பிாி  

 
 
 

கிழக்ேக :  அலவ்வ பிரேதச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக :  அலவ்வ பிரேதச சைப எல்ைல,  மா ஓயா மற் ம் கம்ஹா

மாவட்ட எல்ைல 
ேமற்ேக :   மரந்தெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,  

பரணகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள்,  ஸ்ெகாலெதனிய கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல மற் ம் ெத க அங்க கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்  கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

9-108/ 237 
 

__________________________ 
 

 
உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 

 
3  இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  

 
(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம்,  தத் வங்களின ம்  பிரகாரம்,  இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான்,  இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  

          
ைமத்திாிபால சிறிேசன, 

சனாதிபதி. 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்   - 01, 
2015,  ஓகத்  12. 
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அட்டவைண 
 

இல. 18  - கு நாகல் மாவட்டம் 
இல. 18  - ெபால்கஹவைல பிரேதச சைப 
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 23 
எண்ணிக்ைக -  21   எண்ணிக்ைக -  01  
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ேலாக்கா ெஹட் ய                       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  வாாியப்ெபால பிரேதச சைப எல்ைல 875  - பம் ெகதர கிராம அ வலர்

பிாி   
876  - பத்தின்வத்ைத கிராம அ வலர் 

பிாி   
877  - ெமதகம கிராம அ வலர் பிாி   
878  - ேலாக்காெஹட் ய கிராம 

அ வலர் பிாி   
879  - கல்ெலெஹர கிராம அ வலர் 

பிாி   
880   - கட ன்ன கிராம அ வலர் 

பிாி

கிழக்ேக :  வாாியப்ெபால பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக :  யாலவ,  ேகானவ கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 

எல்ைலகள்,  ரம் ெகதர கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு,  ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் ஹு க்க வ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக :   குளியாப்பிட்  பிரேதச சைப எல்ைல

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ரம் ெகதர                     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  குளியாப்பிட்  பிரேதச சைப எல்ைல,  கட ன்ன கிராம

அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல,  கல்ெலஹர கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு எல்ைலகள்,  ெமதகம,  
ப ெகதர கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் மற் ம் வாாியப்ெபால பிரேதச சைப எல்ைல 

866 - ஹு க்க வ கிராம அ வலர்
பிாி   

869  - ரம் ெகதர கிராம அ வலர் 
பிாி   

870  - ேகானவ கிராம அ வலர் பிாி   
873  - யாலவ கிராம அ வலர் பிாி   
 
 

கிழக்ேக :  வாாியப்ெபால பிரேதச சைப எல்ைல,  மடவைல வடக்கு
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல மற் ம் 

ன்ன,  ஹங்ெவல்ல கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு,  ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  க க வ,  கினிெபன்த கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் நாரம்மல பிரேதச சைப 
எல்ைல 

ேமற்ேக :   நாரம்மல மற் ம் குளியாப்பிட்  பிரேதச சைப எல்ைல  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  பித் ெவல்ல                          உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  வாாியப்ெபால மற் ம் கு நாகல் பிரேதச சைப

எல்ைலகள் 
845 - சந்தகல வடக்கு கிராம அ வலர்

பிாி   
846  - சந்தகல ெதற்கு கிராம அ வலர் 

பிாி   
847  - பித் ெவல்ல கிராம அ வலர் 

பிாி   
848  - த கல கிராம அ வலர் பிாி   
871  - மடவல வடக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி   
 
 

கிழக்ேக :  கு நாகல் பிரேதச சைப எல்ைல,  க மேல கிராம
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல மற் ம் ரங்ஜனகம 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,  ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :   ரங்ஜனகம,  ேவவல்ெபால கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு எல்ைலகள்,  உஹுமீய கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல,  கிேலாவிஸ்வத்த கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு,  வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் மடவல 
ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக :   ன்ன மற் ம் யாலவ கிராம அ வலர் பிாி களின்
கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : க மேல       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  பித் ெவல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு 

எல்ைலகள் மற் ம் கு நாகல் பிரேதச சைப எல்ைல 
853 - ரங்ஜனகம கிராம அ வலர்

பிாி   
854  - ெகாடவிட்ட கிராம அ வலர் 

பிாி   
855  - க மேல கிராம அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக :  கு நாகல் பிரேதச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக :  அ கம,  ெமத அஹுெகாட கிராம அ வலர் 

பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் அஹுெகாட 
கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு  எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   அம்பெஹர,  ேவவல்ெபால கிராம அ வலர் பிாி களின் 
கிழக்கு எல்ைலகள்,  பித் ெவல்ல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : உஹுமீய                              உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 
 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  மடவல வடக்கு,  சந்தகல ெதற்கு  கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் பி ெவல்ல 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  ெதற்கு எல்ைலகள் 

843 - உஹுமீய கிராம அ வலர் பிாி
844  - குேலாவிஸ்வத்த கிராம அ வலர் 

பிாி   
851  - ேவவல்ெபால கிராம அ வலர் 

பிாி   
852  - அம்பெஹர கிராம அ வலர் 

பிாி   
872  - மடவல ெதற்கு கிராம அ வலர் 

பிாி   
 
 

கிழக்ேக :  ரங்ஜனகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  ெதற்கு 
எல்ைலகள் மற் ம் ெகாடவிட்ட,  அஹுெகாட கிழக்கு 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  பரகும் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
மற் ம் தம்மிட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக :   தம்மிட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  வடக்கு 
எல்ைலகள்,  கலபடகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல,  பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  
வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் யன்தம்பலாவ,  ன்ன 
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்    :  ப்பிட் ய                             உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ஹங்வல்ைல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு 

எல்ைலகள்,  ன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல,  மடவல ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல மற் ம் கிேலாவிஸ்வத்த கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு,  ெதற்கு எல்ைலகள் 

849 - ப்பிட் ய கிராம அ வலர்
பிாி   

850  - கலபடகம கிராம அ வலர் பிாி  
858  - தம்மிட்ட கிராம அ வலர் பிாி   
862  - ெதஹிகும் ர கிராம அ வலர் 

பிாி  
868  - யன்தம்பலாவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக :  உஹுமீய,  அம்பெஹர மற் ம் பரக்கும் ர கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  அல்கம மற் ம் உ கம  கிராம அ வலர் பிாி களின்
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   கல்ல,  க க வ கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள் மற் ம் ஹங்ெவல்ல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு எல்ைலகள்  

 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : க க வ                             உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ரம் ெகதர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல,  

ேகானவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  ெதற்கு,  
கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம் யாலவ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

863 - கல்ல கிராம அ வலர் பிாி
864  - க க வ கிராம அ வலர் பிாி  
865  - கினிெபந்த கிராம அ வலர் 

பிாி   
867  - ஹங்ெவல்ல கிராம அ வலர் 

பிாி  
874  - ன்ன கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக :  மடவல வடக்கு,  மடவல ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாி  
களின் ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் யத்தம்பலாவ,  
ெதஹிகும் ர கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு,  
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  உ கம,  கந் வல்ல கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   நாரம்மல பிரேதச சைப எல்ைல  
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : உ கம          உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  கல்ல,  ெதஹிகும் ர,  கலபடகம கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்,  தம்மிட்ட கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
அம்பெஹர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

856 - பரகும் ர கிராம அ வலர் பிாி
857  - அல்கம கிராம அ வலர் பிாி   
859  - உ கம கிராம அ வலர் பிாி   
860  - கந் ெவல்ல கிராம அ வலர் 

பிாி  
861  - ெசவன்ெதன கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக :  அஹுெகாைட கிழக்கு,  அஹுெகாைட ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம்  
மஹப் ட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,  ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  மஹப்பிட் ய,  ெதவட்ேடெகதர மற் ம் ஹிாிபத்ெவல்ல
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   நாரம்மல பிரேதச சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ஹிாிபத்ெவல்ல        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ெசவன்தன,  கந் ெவல்ல,  உ கம மற் ம் அல்கம

கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
885  - ஹேபரவ கிராம அ வலர் பிாி
886  - ஹிாிபத்ெவல்ல கிராம அ வலர் 

பிாி  
887  - எம்பலவத்த கிராம அ வலர் 

பிாி  
888  - ெதவட்ேடெகதர கிராம அ வலர் 

பிாி   
889  - ஹினிகிாிய கிராம அ வலர் 

பிாி  
890  - இம் லான கிராம அ வலர் 

பிாி   
957  - கின்ேனாிய கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக :  மஹப்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  ெதற்கு 
எல்ைலகள் மற் ம் யட் ேஹன,  மானின்க வ,  ெமத 
க க வ கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  தலவத்ேதெகதர,  ெகபி த்தாவல,  ஏகல்ல கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்,  வதாகட 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  வடக்கு,  ேமற்கு 
எல்ைலகள் மற் ம் ஏகல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக :   நாரம்மல பிரேதச சைப எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : மாவத்தகம        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  அம்பெஹர மற் ம் ெகாடவிட்ட கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
881 - அஹுெகாட ேமற்கு கிராம

அ வலர் பிாி  
882  - மத்திய அஹுெகாட கிராம 

அ வலர் பிாி  
883  - அஹுெகாட கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
899  - மாவத்தகம கிராம அ வலர் 

பிாி  
900  - யட் ேஹன கிராம அ வலர் 

பிாி  
901  - மஹப்பிட் ய கிராம அ வலர் 

பிாி  
908  - மண்டாவைல கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக :  ெகாடவிட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல,  
அ கம,  ெபாத் ெஹர ேமற்கு குாீெபாத்த கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
தியேடார்வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,  
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  மானின்க வ மற் ம் எம்பலவத்த கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   ஹினிகிாிய,  ெதவட்டெகதர கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்,  அல்கம கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல மற் ம் பரகும் ர 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்    : ெபாத் ெஹர                             உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ெமத அஹுெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு

எல்ைல,  ெகா விட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல மற் ம் கு நாகல் பிரேதச சைப எல்ைல 

884 - அ கம கிராம அ வலர் பிாி
902  - ெபாத் ெஹர கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
903  - ெபாத்தெஹர ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
904  - குாீெபாத்ைத கிராம அ வலர் பிாி  
905  - கம்மன கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக :  கு நாகல் பிரேதச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக :  அரம்ேபெபால,  வலகம் ல்ல,  ஹந் கல,  ெபவில்க வ

கிழக்கு,  ெபவில்க வ ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக :   தியேடார்வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,  
மண்டாெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  வடக்கு 
எல்ைலகள் மற் ம் அஹுெகாட ேமற்கு,  மத்திய 
அஹுெகாட கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 12 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  

வட்டாரத்தின் ெபயர் :  ஹந் கைல         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்  
வடக்ேக :  மண்டாவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

மற் ம் குாீெபாத்ைத கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  

ெதற்கு எல்ைலகள் 

894  - தியேடார்வத்த கிராம அ வலர்
பிாி  

895  - ெபவில்க வ கிராம அ வலர் 
பிாி  

898  - ஹந் கல கிராம அ வலர் பிாி  
906  - அரம்ேபெபால கிராம அ வலர் 

பிாி  
907  - வலகம் ல்ல கிராம அ வலர் பிாி  
964  - ெபவில்க வ ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக :  கு நாகல் பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ேககாைல மாவட்ட 
எல்ைல 

ெதற்ேக :  ெகந்தேஹன,  ெபால்பிட் ய வடக்கு கிராம அ வலர்  
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் ஜாப்பிட் ய,  

ெகாரெதா வ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  வடக்கு 

எல்ைலகள் 
ேமற்ேக :   ெகாரெதா வ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  வடக்கு 

எல்ைலகள்,  பரெபவில கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  

வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் மானின்க வ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 13 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  

வட்டாரத்தின் ெபயர்     : தலவத்ேதெகதர       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்  
வடக்ேக :  யட் ேஹன,  மாவத்தகம கிராம அ வலர் பிாி களின் 

ெதற்கு எல்ைலகள் 
891  - ெமத க க வ கிராம அ வலர் 

பிாி   

892  - ெகாலம்பலா ல்ல கிராம 
அ வலர் பிாி   

893  - பரெபவில கிராம அ வலர் 
பிாி  

896  - தலவத்ேதெகதர கிராம அ வலர் 
பிாி  

897  - க ேஹந்திவல கிராம அ வலர் 
பிாி   

958  - மானின்க வ கிராம அ வலர் 
பிாி   

959  - ெதம்ேபெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி  

 

கிழக்ேக :  தியேடார் வத்ைத கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல,  ெபவில்க வ ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு,  ெதற்கு எல்ைலகள்,  ெபவில்க வ கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல,  ெகாரெதா வ 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,  ேமற்கு எல்ைலகள் 

மற் ம் ெஹாெதல்ல,  ஹத ஸ்பஹுவ கிராம அ வலர் 

பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 
ெதற்ேக :  ஹத ஸ்பஹுவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,  

ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் பரெஹலக வஉடெபால,  

கல்ெலன ல்ல கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   ெகபி த்தாவல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல,  இம் லான கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  

கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம் எம்பலவத்த கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 14 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  

வட்டாரத்தின் ெபயர்     : உடெபால      உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்  
வடக்ேக :  கின்ேனாிய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு 

எல்ைலகள்,  ஹிாிபத்ெவல்ல,  ஹபரவ கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ேமற்கு,  ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் 

இம் லான கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

918  - ெகபி த்தாவல கிராம அ வலர்
பிாி  

919  - பரெஹலக வ கிராம அ வலர் 
பிாி   

950  - உடெபால கிராம அ வலர் 

பிாி   

951  - கல்ேலன ல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  

952  - ஏகல்ல கிராம அ வலர் பிாி  
953  - ேதவாேலப்ெபால கிராம 

அ வலர் பிாி   
956  - வதாகட கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :  தலவத்ேதெகதர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல,  க ேஹந்திெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு,  ெதற்கு எல்ைலகள்,  ஹத ஸ்பஹுவ கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல மற் ம் 
இம் ல்ெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  பந்தாவ,  தி ல்கும் ர கிராம அ வலர் பிாி களின் 

வடக்கு எல்ைலகள்,  இஹல உடப்ெபால கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் 

மாவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
ேமற்ேக :   அலவ்வ பிரேதச சைப எல்ைல  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 15     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ரத்மல்ெகாட                        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ெகாலம்பலா ல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல,  பரெபவில கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  
கிழக்கு எல்ைலகள்,  ெபவில்க வ ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல மற் ம் ெபவில்க வ 
கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

909 - இம் ல்ெகாட கிராம அ வலர்
பிாி  

910  - ெபால்அம்ேப கிராம அ வலர் 
பிாி  

911  - ஜாப்பிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி  

912  - ெகாரெதா வ கிராம அ வலர் 
பிாி  

913  - ெஹாந்ெதல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  

917  - ரத்மல்ெகாட  கிராம அ வலர் 
பிாி   

963  - ஹத்த ஸ்பகுவ கிராம அ வலர் 
பிாி  

 

கிழக்ேக :  ெபவில்க வ கிழக்கு,  ஹந் கல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு,  ெதற்கு எல்ைலகள்,  வலகம் ல்ல,  

ெபால்பிட் ய வடக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் ெபால்பிட் ய ெதற்கு,  
ெவல்ேலவ கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு,  
ேமற்கு  
 எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ெவல்ேலவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,  ேமற்கு 
 எல்ைலகள்,  ெகால் ர,  மடலகம,  பந்தாவ கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
ேதவாேலெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக :   பரெஹலக வ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  
வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் க ேஹந்திெவல,  
தலவத்ேதெகதர கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 16 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெபால்பிட் ய     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ஜாப்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு 

எல்ைலகள் மற் ம் வலகம் ல்ைல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல  

914 - ெபால்பிட் ய வடக்கு கிராம
அ வலர் பிாி  

915  - ெபால்பிட் ய ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

916  - ெவல்ேலவ கிராம அ வலர் 
பிாி  

923  - ெகால் ர கிராம அ வலர் பிாி  
924  - ெதனக வ கிராம அ வலர் 

பிாி  
962  - ெகந்தேஹன கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக :  ேககாைல மாவட்ட எல்ைல,  ஆரெகாட கிராம அ வலர்
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,  நஹெகாட்டாமட கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,  ேமற்கு,  ெதற்கு எல்ைலகள் 
மற் ம் சுனிலகம,  உ ேகெதனிய கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ெகா க வ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,  
ெகாெராக்கஹப்ெபாத்ைத கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு,  வடக்கு,  ேமற்கு எல்ைலகள்,  ெதல்ெகால்ல 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல மற் ம் 
ெகாடவல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல

ேமற்ேக :   மடலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,  
ரத்மல்ெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு 
எல்ைலகள் மற் ம் ெபால்அம்ேப கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 17 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர் :  ஆரெகாட                              உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ெவல்ேலவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு

எல்ைல,ெகந்தேஹன கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல மற் ம் ேககாைல மாவட்ட எல்ைல

925  - ஆரெகாட கிராம அ வலர் பிாி
926  - நஹெகாட்டாமட கிராம 

அ வலர் பிாி  
927  - ெகா க வ கிராம அ வலர் 

பிாி  
928  - உ க்ேகெதனிய கிராம அ வலர் 

பிாி   
929  - சுனிலகம கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக :  ேககாைல மாவட்ட எல்ைல 
ெதற்ேக :  பன ய வடக்கு மற் ம் ெடம்பான கிராம அ வலர்

பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக :   குளிப்பிட் ய வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு

எல்ைல,  ெகாெராக்கஹப்ெபாத்ைத கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல,  ெதனக வ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம் ெவல்ேலவ 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 18 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெகாடவைல        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  02 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ேதவாேலப்ெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  

கிழக்கு எல்ைலகள்,  இம் ல்ெகாட,  ரத்மல்ெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்,  ெகால் ர 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  ெதற்கு,  கிழக்கு 
எல்ைலகள் மற் ம் ெவல்ேலவ கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல

920 - மடலகம கிராம அ வலர் பிாி
921  - ெகாடவல கிராம அ வலர் பிாி  
922  - பந்தாவ கிராம அ வலர் பிாி  
941  - கேணெகாட வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
943  - ெதல்ெகால்ல கிராம அ வலர் 

பிாி   
954  - தி ல்கும் ர கிராம அ வலர் 

பிாி  
961  - ெகாெராக்கஹப்ெபாத்த கிராம 

அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக :  ெதனக வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,  
ெகா க வ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
மற் ம் குலீபிட் ய வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு,  ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ெபால்கஹவைல ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்
வடக்கு எல்ைல மற் ம் கேனெகாட ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   ஏபாக்கந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,  
ெகாட்டம் ேல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  வடக்கு 
எல்ைலகள் மற் ம் இஹல உடெபால கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 19 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ஏபாக்கந்த       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  அலவ்வ பிரேதச சைப எல்ைல,  கல்ேலன ல்ல கிராம

அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  ெதற்கு எல்ைலகள்,  

உடெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல,  
ேதவாேலப்ெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல மற் ம் தி ல்கும் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு,  ெதற்கு எல்ைலகள் 

937  - ஏபாக்கந்த கிராம அ வலர் பிாி  
945  - ேயாக வாக்கந்த கிராம 

அ வலர் பிாி  
947  -  மாவத்த கிராம அ வலர் பிாி  
948  -  ரகல கிராம அ வலர் பிாி   
949  - ெகாட்டம் ேல கிராம அ வலர் 

பிாி   
955  - இஹல உடப்ெபால கிராம 

அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக :  தி ல்கும் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  ெதற்கு 
எல்ைலகள்,  பந்தாவ,  மடலகம கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் ெகாடெவல,  
கேனெகாட வடக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  கேனெகாட ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,   
ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் ெபால்கஹவைல வடக்கு,  
ெமதலந்த கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   அலவ்வ பிரேதச சைப எல்ைல 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 20 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெபால்கஹவைல வடக்கு      உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ேயாக வாக்கந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல மற் ம் ஏபாக்கந்ைத கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு,  கிழக்கு எல்ைலகள் 

934  - ெபால்கஹவைல வடக்கு கிராம
அ வலர் பிாி   

935  - ெமத்தலந்த கிராம அ வலர் 
பிாி  

936  - கலபடகம கிராம அ வலர் பிாி  
942  - கேனெகாைட ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
944  - ெமா கம கிராம அ வலர் பிாி  
946  - ெவ ெகாடபிட் ய கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :  கேனெகாட வடக்கு,  ெபால்கஹவைல ெதற்கு,  
குலீப்பிட் ய ெதற்கு மற் ம் ஒ யத்த கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  மா ஓயா மற் ம் ேககாைல மாவட்ட எல்ைல
ேமற்ேக :   அலவ்வ பிரேதச சைப எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 21 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெபால்கஹவைல ெதற்கு                   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  கேனெகாட ெதற்கு மற் ம் ெதல்ெகால்ல கிராம

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
938  - ெபால்கஹவைல ெதற்கு கிராம

அ வலர் பிாி   
940  - குலீபிட் ய ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
960  - ஒ யத்த கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக :  குலீபிட் ய வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு
எல்ைல,  மா ஓயா மற் ம் ெசரபிஸ்வத்த கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  மா ஓயா மற் ம் ேககாைல மாவட்ட எல்ைல
ேமற்ேக :   ெவ ெகாடபிட் ய மற் ம் கேனெகாட ெதற்கு கிராம

அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 22 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர் :  பன ய      உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ெகாெராக்கஹப்ெபாத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல மற் ம் ெகா க வ கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு,  ெதற்கு எல்ைலகள் 

930  - பன ய வடக்கு கிராம அ வலர்
பிாி  

931  - பன ய ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  

932  - ெடங்பான கிராம அ வலர் 
பிாி  

933  - ெசரபிஸ்வத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  

939  - குலீப்பிட் ய வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :  ேககாைல மாவட்ட எல்ைல 
ெதற்ேக :  மா ஓயா மற் ம் ேககாைல மாவட்ட எல்ைல
ேமற்ேக :   ஒ யத்த,  குலீப்பிட் ய ெதற்கு,  ெபால்கஹவைல

ெதற்கு மற் ம் ெதல்ெகால்ல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

9-108/238 
 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3  இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
  

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம்,  தத் வங்களின ம்  பிரகாரம்,  இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான்,  இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
    

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்   - 01, 
2015,  ஓகத்  12. 

அட்டவைண 
இல. 18.  - கு நாகல் மாவட்டம் 
இல. 19  - கு நாகல் பிரேதச சைப 

 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 25 
எண்ணிக்ைக -  21   எண்ணிக்ைக -  02  
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01        வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : மின்ெஹட் ய                         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  வாாியெபால பிரேதச சைப எல்ைல 773 - ெரக்கவ கிராம அ வலர் பிாி  

774 - கலெகதர கிராம அ வலர் பிாி  
775  - மின்ெஹட் ய கிராம அ வலர் 

பிாி  
776  -  ேகானாகம கிராம அ வலர் பிாி  
777  - பித் ெவல்ேலகம கிராம 

அ வலர் பிாி  
778  - வில்கம்ெதமட்டவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
779  - ேவெகால்ல கிராம அ வலர் பிாி  
781  -  மாராகம கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :  வாாியெபால பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்
கலட் வாப்ெபலஸ்ஸ,  சீரா ன்ன,  ேச வாவ மற் ம்  
தல்விட்ட கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ஹங்ெவல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,  ேமற்கு மற் ம்
ெதற்கு எல்ைலகள்,  ஒக்க வ கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் மாஸ்ெபாத்த கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல  

ேமற்ேக :   வாாியெபால பிரேதச சைப எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02                                    வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : தல்விட்ட                                    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  வாாியெபால பிரேதச சைப எல்ைல 766  - தல்விட்ட  கிராம அ வலர் பிாி  

767  - ேச வாவ கிராம அ வலர் பிாி  
768 -  ப்ேபாவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
769  - கலட் வாெபலஸ்ஸ கிராம 

அ வலர் பிாி  
770  - சீரா ன்ன கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :  ெத  ஓயா மற் ம் இப்பாக வ பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக :  பஹல வரத்தன கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்

ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் வரத்தன கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக :   ஹங்ெவல்ல,  மின்ெஹட் ய,  கலெகதர மற் ம் ெரக்கவ
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெவல்லவ                              உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  பஹல வரத்தன கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம் ெத  ஓயா 
758 - தலட் வ கிராம அ வலர்

பிாி  
759  -  ெவல்லவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
760  - ெதமட்டெகால்ல கிராம 

அ வலர் பிாி  
761  - ாிக்கில்லெக வ கிராம 

அ வலர் பிாி  
762  - தனாப்பிட் ய கிராம 

அ வலர் பிாி  
 764  - ரங்கம  கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக :  ெத  ஓயா இப்பாக வ பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக :  பில்லவ மற் ம் உதாகம கிராம அ வலர் பிாி களின்

வடக்கு எல்ைலகள்  
ேமற்ேக :   மஹகந்ேதகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,  

பஹல ஹதிரவலான கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல,  இஹல ஹதிரவலான கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்,  பஹல ஹதிரவலான 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு  
எல்ைலகள் மற் ம் கினிகராவ மற் ம் வரத்தன கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : வரத்தன                                உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  தல்விட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்

கிழக்கு எல்ைலகள்,  ப்ேபாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல மற் ம் ெத  ஓயா 

756  - இஹல ஹத்திரவலான கிராம
அ வலர் பிாி  

757  - பஹல ஹத்திரவலான கிராம 
அ வலர் பிாி  

763  - வரத்தன  கிராம அ வலர் பிாி  
 765  - பஹல வரத்தன கிராம அ வலர் 

பிாி  
771  - கினிகராவ  கிராம அ வலர் 

பிாி  
772  - மஹகந்ேதகம கிராம அ வலர் 

பிாி  

 
 

கிழக்ேக :  ெத  ஓயா,  இப்பாக வ பிரேதச சைப எல்ைல,  
ரங்கம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு 
எல்ைலகள்,  ெவல்லவ மற் ம் தலட் வ கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
ெதமட்டெகால்ல மற் ம் நாப்பிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  உடகம மற் ம் ெமத்ேதகம ேமற்கு கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைல 

ேமற்ேக :   தாஹிக வ,  மாப்ேபக வ,  கேனெகாலனிய,  
குடாகல்க வ மற் ம் திஸ்னம்ெபாைல மற் ம் 
ஹங்ெவல்ல கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : குடாகல்க வ      உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  மாராகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,  

மிங்ெஹட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம் தல்விட்ட கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

784  - ஹங்ெவல்ல கிராம அ வலர்
பிாி  

785  - திஸ்னம்ெபால கிராம அ வலர் 
பிாி  

 786  - குடாகல்க வ கிராம அ வலர் 
பிாி  

 790  - கிடெபால கிராம அ வலர் 
பிாி  

 793  - மாப்ேபக வ கிராம அ வலர் 
பிாி  

794  - கேனெகாலனிய கிராம அ வலர் 
பிாி  

 

கிழக்ேக :  வரத்தன,  கினிகராவ மற் ம் மஹகந்ேதகம கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  தாஹிக வ,  சியம்பலன்க வ மற் ம் ரத்கரவ்வ கிராம
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   ெதம ஸ்ஸ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,  
ஒக்க வ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  வடக்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் மாராகம கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : மாஸ்ெபாத்த      உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ேவெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்

கிழக்கு எல்ைலகள்,  மாராகம கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல மற் ம் ஹங்ெவல்ல,  திஸ்னம்ெபாைல 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

780 - ஒக்க வ  கிராம அ வலர்
பிாி  

 782  - மாஸ்ெபாத்த கிராம 
அ வலர் பிாி  

 783   - ெதம ஸ்ஸ கிராம 
அ வலர் பிாி  

788 -  ெஹட் ெகதர கிராம 
அ வலர் பிாி  

789  - ரத்கரவ்வ கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக :  குடாகல்க வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,  
கிடெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  ெதற்கு 
எல்ைலகள் மற் ம் சியம்பலன்க வ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  ெபல்லன்ெதனிய மற் ம் உடபதலவ கிராம அ வலர்
 பிாி களின் வடக்கு,  ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
அலெகாலெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல   

ேமற்ேக :   வாாியெபால பிரேதச சைப எல்ைல  
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : சியம்பலன்க வ        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ரத்கரவ்வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்

கிழக்கு எல்ைலகள்,  கிடெபால கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல மற் ம் மாப்ேபக வ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

787  - ெபல்லன்ெதனிய கிராம
அ வலர் பிாி  

791  - சியம்பலன்க வ கிராம 
அ வலர் பிாி   

792 -  கு ேலெபால கிராம அ வலர் 
பிாி  

800  -  தித்தெவல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  

802  -  உடபதலவ  கிராம அ வலர் 
பிாி  

 
 

கிழக்ேக :  தாஹிக வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,  
கலேஹாெகதர கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல,  மா த ெபாத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
கலேஹாெகதர மற் ம் யன்தம்பலாவ கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  உடதிகன மற் ம் அலெகாலெதனிய கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   ெஹட் ெகதர மற் ம் ரத்கரவ்வ கிராம அ வலர்
பிாி களின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு  எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : பம் ெகதர           உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  02 

   எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  சியம்பலன்க வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  

கிழக்கு எல்ைலகள்,  மாப்ேபக வ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல மற் ம் மஹகந்ேதகம கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  ெதற்கு எல்ைலகள் 

795  - தாஹிக வ கிராம அ வலர் 
பிாி   

796 -  ெவவெகதர கிராம அ வலர் 
பிாி  

797 -  பம் ெகதர கிராம 
அ வலர் பிாி   

798  - கலேஹாெகதர கிராம அ வலர் 
பிாி   

799 -  மா த ெபாத்த கிராம 
அ வலர் பிாி  

801 -  உடதிகன கிராம அ வலர் 
பிாி  

810 -  யன்தம்பலாவ கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :  ெமத்ேதகம ேமற்கு மற் ம் மர வாவ கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  கு நாகல் நகர சைப எல்ைல மற் ம் வில்ெகாைட,  
அஸ்ெவக்கும,  ெதமட்டகஹெபலஸ்ஸ மற் ம் 
அலெகாலெதனிய கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   தித்தவல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,கிழக்கு
எல்ைலகள் மற் ம் சியம்பலன்க வ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : மர வாவ    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  மஹகந்ேதகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்

கிழக்கு எல்ைலகள்,  நாப்பிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல மற் ம் ெதமட்டெகால்ல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

716 - மர வாவ கிராம அ வலர்
பிாி  

 717  - பஹலெகட் வான கிராம 
அ வலர் பிாி   

724  - பில்லவ கிராம அ வலர் பிாி   
728  - ெமத்ேதகம கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
729  - ெமத்ேதகம ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
730  - உடகம கிராம அ வலர் பிாி   
731  - கஹட்டப்பிட் ய கிராம 

அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக :  ெத  ஓயா,  ெஹகவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல,  ரணவன கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,  
ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் ெஹங்கவ 
மற் ம் ேதாரயாய கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ெதனக வ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,  
யக்கப்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள்,  ெமஹிஎல்ல வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல மற் ம் கு நாகல் 
நகர சைப எல்ைல 

ேமற்ேக :   கு நாகல் நகர சைப எல்ைல மற் ம் ப ெகதர,  
ெவவெகதர கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்    : ேதாரயாய                               உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  பில்லவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்

 கிழக்கு எல்ைலகள்,  ெத  ஓயா மற் ம் இப்பாக வ 
பிரேதச சைப எல்ைல 

722 - ேதாரயாய கிராம அ வலர்
பிாி  

723 -  ரணவன கிராம அ வலர் 
பிாி  

725 -  நாரம்ெபால கிராம அ வலர் 
பிாி   

726  - ஹங்கவ கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக :  ெத  ஓயா மற் ம் இப்பாக வ பிரேதச சைப எல்ல 
ெதற்ேக :  மாவத்தகம பிரேதச சைப எல்ைல,  குடா ேகாவான,  

ேகாவான,  ெதனக வ மற் ம் யக்கப்பிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   பஹல ெகட் வான கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல,  கஹட்டப்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின்  
கிழக்கு,  வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் ெமத்ேதகம கிழக்கு,  
உடகம கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ேகாவான     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 
 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  பஹல ெகட் வான மற் ம் ேதாரயாய கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
715 - ெஹவன கிராம அ வலர் பிாி
718  - ேகாவான கிராம அ வலர் 

பிாி   
719 -  குடாேகாவான கிராம 

அ வலர் பிாி  
721  - ெதனக வ கிராம அ வலர் 

பிாி  
727  - யக்கப்பிட் ய கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக :  மாவத்தகம பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக :  உயன்தன கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம்

வடக்கு எல்ைலகள்,ெமஹிஎல்ல ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல மற் ம் ெமஹிஎல்ல வடக்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   ெமஹிஎல்ல வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  
வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் மர வாவ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 12 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : க டாவத்ைத                உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  உடதிகன மற் ம் யன்தம்பலாவ கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
803 - எஸ்ஸ ம கிராம அ வலர்

பிாி  
804  - ெதமட்டகஹெபலஸ்ஸ கிராம 

அ வலர் பிாி   
809 -  க டாவத்த கிராம அ வலர் 

பிாி  
811  - வில்ெகாட கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :  கு நாகல் நகர சைப எல்ைல 
ெதற்ேக :  ெஹர யாவல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு

எல்ைல 
ேமற்ேக :   அலெகாலெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  

எல்ைல 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 13 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : மல்க வாவ         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ெஹட் ெகதர,  உடபதலவ மற் ம் தித்தவல்ல கிராம

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்,  உடதிகன 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,  
ெதமட்டகஹப்ெபலஸ்ஸ மற் ம் எஸ்ெவத் ம கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு,  ெதற்கு எல்ைலகள் 
மற் ம் க டாவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல  

817 - ெஹர யாவல கிராம
அ வலர் பிாி  

818 -  மல்க வாவ ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

819 -  மல்க வாவ வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

820  - அலெகாலெதனிய கிராம 
அ வலர் பிாி  

 
கிழக்ேக :  கு நாகல் நகர சைப எல்ைல 
ெதற்ேக :  மல்க வாவ,  ப னாவல கிராம அ வலர் பிாி களின்

வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் ெபால்கஹவல பிரேதச சைப 
எல்ைல 

ேமற்ேக :   ெபால்கஹவல மற் ம் வாாியெபால பிரேதச சைப
எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 14 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : பம் னாவல         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  அலெகாலெதனிய,  ெஹர யாவைல மற் ம்

மல்க வாவ ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

815 - பம் னாவல கிராம அ வலர்
பிாி   

816 -   மல்க வாவ கிராம அ வலர் 
பிாி   கிழக்ேக :  கு நாகல் நகர சைப எல்ைல,  ெவஹர ேமற்கு கிராம

அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல மற் ம் வந் ராகல 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ேபாயகேன மற் ம் ரத்கல்ல கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   ெபால்கஹவைல பிரேதச சைப எல்ைல
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 15 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ேபாயகேன        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ப னாவல மற் ம் வந் ராகல கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் அக்கரகன 
வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு 
எல்ைலகள் 

814 - அக்கரகன ெதற்கு கிராம
அ வலர் பிாி   

821 - ரத்கல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  

829 - ேபாயகேன கிராம அ வலர் 
பிாி  

830  - ம த்தியவல கிராம அ வலர் 
பிாி  

 

கிழக்ேக :  வில்பாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
மற் ம் நயி ய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,  
ேமற்கு  எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ேதாரவத் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக :   ெபால்கஹவல பிரேதச சைப எல்ைல
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 16 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : வந் ராகல        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  மல்க வாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல

மற் ம் கு நாகல் நகர சைப எல்ைல
805 - ெவஹர கிழக்கு கிராம

அ வலர் பிாி   
806  - ெவஹர ேமற்கு கிராம அ வலர் 

பிாி  
812 -  வந் ராகல கிராம அ வலர் 

பிாி  
813 -  அக்கரகன வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :  ேஹன ல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
மற் ம் வில்பாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  அக்கரகன ெதற்கு,  ம தியவல,  ேபாயகேன மற் ம்
ரத்கல்ல கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   ப னாவல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 17     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : வில்பாவ                                உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01. 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  கு நாகல் நகர சைப எல்ைல 807 - ேஹன ல்ல கிராம அ வலர்

பிாி  
 808  - ெவஹரபந்த கிராம அ வலர் 

பிாி   
822 -  வில்பாவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
823  - நயி ய கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக :  ெகாலெபல கந்ைத மற் ம் ெதம்ேபெபால கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
ேபாதிகம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ேபாக வ,  திரகம மற் ம் ேகாரேலெகதர கிராம
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
ேதாரவத் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல

ேமற்ேக :   ம த்தியவைல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல,  அக்கரகன ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு,  கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
அக்கரகன வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல மற் ம் ெவஹர கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 18 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : மல்லவபிட் ய        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  02 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  மர வாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல,  

யக்கப்பிட் ய மற் ம் ெதனக வ கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்,  ெஹவன கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு 
எல்ைலகள்  

711 - மல்லவபிட் ய கிராம
அ வலர் பிாி  

713  - ெமஹிஎல்ல வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

714  - ெமஹிெயல்ல ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

720  - உயன்ெதன கிராம 
அ வலர் பிாி  

733  - ெகாலெபேல கந்த கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக :  ேகாவான மற் ம் குடா ேகாவான கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்,  மாவத்தகம பிரேதச 
சைப எல்ைல  

ெதற்ேக :  மில்லவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்
ேமற்கு எல்ைலகள்,  ெமஸ்ஸகம்மன,  ெதாரட் யாவ 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
ெதம்ேபெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக :   ெவஹரெபந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
மற் ம் கு நாகல் நகர சைப எல்ைல 

 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 19 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : மில்லவ       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ெமஹிஎல்ல ெதற்கு மற் ம் உயன்ெதன கிராம

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
712 - மில்லவ கிராம அ வலர்

பிாி  
734  - ேஹவாப்ெபால கிராம அ வலர் 

பிாி  
745 -  வல்ெபாலகந்த வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
746  - வல்ெபாலகந்த ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக :  மாவத்தகம பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக :  இந் ல்ெகாடகந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு

எல்ைல 
ேமற்ேக :   இந் ல்ெகாடகந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு

எல்ைல,  மானல்ஒ வ கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு,  கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்,  
ெதாரட் யாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல,  ெமஸ்ஸகம்மன கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு,  வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் ெகாலெபல க்கந்த 
மற் ம் மல்லவப்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாி களின் 
கிழக்கு எல்ைலகள்  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 20 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெதாரட் யாவ          உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ெகாலெபல க்கந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்,  மல்லவப்பிட் ய,  மில்லவ 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
ேஹவாப்ெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

732 - ெதாரட் யாவ கிராம அ வலர்
பிாி  

735 -  ெமஸ்ஸகம்மன கிராம 
அ வலர் பிாி  

736 - ேகான்ெபால கிராம அ வலர் 
பிாி  

739 - ெதம்ேபெபால கிராம அ வலர் 
பிாி  

742 - இந் ல்ெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி  

743 - மானல்ஒ வ கிராம அ வலர் 
பிாி   

 
 

கிழக்ேக :  வல்ெபாலக்கந்த வடக்கு,  வல்ெபாலக்கந்த ெதற்கு
மற் ம் இந் ல்ெகாடகந்த கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  கட் ப்பிட் ய வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல,  ேவரெவல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்,  ேபாக வ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   ேபாதிகம,  ேஹன ல்ல மற் ம் ெவஹரெபந்த கிராம
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 21 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : வத்ேதெகதர                       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  நயி ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு

எல்ைலகள் மற் ம் ேஹன ல்ைல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல  

737 - திரகம கிராம அ வலர்
பிாி  

738 - ேபாதிகம கிராம அ வலர் 
பிாி  

740 - ேகாரேலெகதர கிராம 
அ வலர் பிாி  

741 - ேபாக வ கிராம அ வலர் 
பிாி  

753 -  இஹல தலம்பிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி  

754 -  மஹகம கிராம அ வலர் 
பிாி  

755 -  வத்ேதெகதர கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக :  ெதம்ேபெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  ெதற்கு
எல்ைலகள்,  ேவரெவல்ல,  கட் ப்பிட் ய வடக்கு மற் ம் 
கட் ப்பிட் ய ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ேககாைல மாவட்ட எல்ைல மற் ம் கு ம் வ கிராம
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   மத்தவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு
எல்ைலகள்,  ேதாரவத் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல,  நயி ய கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 22 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : மத்தவ        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ம தியவல மற் ம் நயி ய கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்,  ேகாரேலெகதர கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,  ேமற்கு,  ெதற்கு எல்ைலகள் 
மற் ம் திரகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

824  - பஹலதலம்பிட் ய கிராம
அ வலர் பிாி  

825  - அத்தனப்பிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி  

826  - கு ம் வ கிராம அ வலர் பிாி  
827  - ேதாரவத் ர கிராம அ வலர் 

பிாி  
828  - மத்தவ கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக :  ேபாக வ,  வத்ேதெகதர கிராம அ வலர் பிாி களின்
ேமற்கு எல்ைலகள்,  மஹகம கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு,  ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
இஹல தலம்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல 

ெதற்ேக :  ேககாைல மாவட்ட எல்ைல 
ேமற்ேக :   ெபால்கஹவைல பிரேதச சைப எல்ைல
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 23 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : கட் பிட் ய         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ெதம்ேபெபால மற் ம் ேகாேனப்ெபால கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்,  இந் ல்ெகாட கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு 
எல்ைலகள்,  வல்ெபாலக் கந்ைத ெதற்கு,  வல்ெபாலக் 
கந்ைத வடக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

744 - இந் ல்ெகாடகந்த கிராம
அ வலர் பிாி  

747 -  கட் பிட் ய வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

748  - கட் பிட் ய ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

749  - ேவரவல்ல கிராம அ வலர் பிாி  
 750  - ெபல்ெகாட கிராம அ வலர் 

பிாி  
751 -   ெபல்ெகாடகந்த கிராம 

அ வலர் பிாி  
752  - ெமாரதன்ன கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக :  மாவத்தகம பிரேதச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக :  ேககாைல மாவட்ட எல்ைல 
ேமற்ேக :   இஹல தலம்பிட் ய,  வத்ேதெகதர மற் ம் ேபாக வ

கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

  

9-108/239 
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உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3  இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம்,  தத் வங்களின ம்  பிரகாரம்,  இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான்,  இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  

         
ைமத்திாிபால சிறிேசன, 

 

சனாதிபதி. 
 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்   - 01, 
2015,  ஓகத்  12. 

அட்டவைண 
 
 

இல. 18  - கு நாகல் மாவட்டம் 
இல. 20  - மாவத்தகம பிரேதச சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 16 
எண்ணிக்ைக -  12   எண்ணிக்ைக -  02  
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : பரந்தன        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  கு நாகல் மற் ம் இப்பாக வ பிரேதச சைப எல்ைலகள் 704  - பரந்தன கிராம அ வலர் பிாி   

705  - ெவவெகதர கிராம அ வலர் 
பிாி  

708  - ேகான்கஸ்வல கிராம அ வலர் 
பிாி  

 

கிழக்ேக :  இப்பாக வ மற் ம் ாிதீகம பிரேதச சைப எல்ைலகள்
ெதற்ேக :  தாராப்ெபாத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு

எல்ைல,  எட்டகஹவல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் கலபிட்ட ல்ல 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக :   கு நாகல் பிரேதச சைப எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ஹிந்தெகால்ல          உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ேகான்கஸ்வல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல,  பரந்தன கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு,ெதற்கு எல்ைலகள் 

706  - எட்டகஹெவல கிராம அ வலர்
பிாி  
707  - கலபிட்ட ல்ல கிராம அ வலர்
பிாி  
709 - கஹந்தெவ ப்ெபாத்த கிராம
அ வலர் பிாி   
710  - ஹிந்தெகால்ல கிராம அ வலர்
பிாி  
 

கிழக்ேக :  ெவவெகதர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,  
தாராப்ெபாத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல,  உதானகம மற் ம் கந் ெபாட,  மடவ கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  கந் ெபாட,  மடவ கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு
எல்ைலகள் மற் ம் கு நாகல் பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக :   கு நாகல் பிரேதச சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : உதானகம        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  எட்டகஹவல மற் ம் ெவவெகதர கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
699  - மடவ கிராம அ வலர் பிாி  
700  - கந் ெபாட கிராம அ வலர் 

பிாி  
 701  - தாராப்ெபாத்த கிராம அ வலர் 

பிாி  
702  - உதானகம கிராம அ வலர் 

பிாி  
 
 

கிழக்ேக :  ாிதீகம பிரேதச சைப எல்ைல,  ெகால கிராம அ வலர்
பிாிவின் வடக்கு,  ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
ெபாத் ேபாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  ேஹேனெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல,  மாஸ்ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் பிெலஸ்ஸ இஹலகம  
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக :   கு நாகல் பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்
கஹந்தெவ ப்ெபால,  ஹிந்தெகால்ல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு,  கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெபாத் ேபாவ  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  தாராப்ெபாத்ைத கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு

எல்ைல மற் ம் ாிதீகம பிரேதச சைப எல்ைல 
689  - ெபாத் ேபாவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
690  - எல்லாெகான்ன கிராம அ வலர் 

பிாி  
691  - நவெபாத் ேபாவ கிராம 

அ வலர் பிாி  
692  - அரம்ெபாலவத்த வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
693  - அரம்ெபாலவத்த ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
703  - ெகால கிராம அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக :  ாிதீகம பிரேதச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக :  ெவ க்கும் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு

எல்ைல,ெதல்ெகால்ல வத்ைத வடக்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு,  வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
அரம்ெபால,  மாரலந்ைத  கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   ேஹேனெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல,  மடவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
மற் ம் தாராப்ெபாத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்    : பிெலஸ்ஸ      உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  மடவ,  தாராப்ெபாத்த கிராம அ வலர் பிாி களின் 

ெதற்கு எல்ைலகள் 
694  - பிெலஸ்ஸ பஹலகம கிராம 

அ வலர் பிாி  
695  - பிலஸ்ஸ இஹலகம கிராம 

அ வலர் பிாி  
696  - மாஸ்ெவவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
697  - ரத்ேனகம கிராம அ வலர் பிாி   
698  - ேஹனெபால கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக :  ெபாத் ேபாவ,  மாரலந்த கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் லத்வத்த கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  லத்வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,  ேமற்கு 
எல்ைலகள்  

ேமற்ேக :   கு நாகல் பிரேதச சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : மீ பல்ேலகம        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ரத்ேனக்கம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு

எல்ைலகள்,  பிெலஸ்ஸ பஹலகம கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,  ேஹேனெபால கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
ெபாத் ேபாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

671  - மீ பல்ேலகம ேமற்கு கிராம
அ வலர் பிாி   

672  - மீ பல்ேலகம கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

686  -  லத்வத்த கிராம அ வலர் பிாி  
687 - யட் வல கிராம அ வலர் பிாி  
688  - மாரலந்த கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக :  அரம்ெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,  
மாவத்தகம வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,  
ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் மாவத்தகம ேமற்கு,  
மாவத்தகம ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  வம் கம்ெகாட,  மீ ெமதம்ெகாட,  ேகாணகல்ெதனிய
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   கு நாகல் பிரேதச சைப எல்ைல   

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெதல்ெகால்லவத்த                   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ெபாத் ேபாவ,  எலெகான்ன மற் ம் நவ ெபாத் ேபாவ

கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
682  - ெவ க்கும் ர கிராம அ வலர் 

பிாி  
683  - ெதல்ெகால்ல வத்த வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
684  - ெதல்ெகால்ல வத்த ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
685  - அரம்ெபால  கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக :  ாிதீகம பிரேதச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக :  இ ேகவல வடக்கு,  மாவத்தகம மற் ம் மாவத்தகம

வடக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக :   மாரலந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : மாவத்தகம        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  02 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  மாரலந்த,  அரம்ெபால,  ெதல்ெகால்ல வத்த ெதற்கு,  

மற் ம் ெவளிகும் ர கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ெதற்கு எல்ைலகள் 

675  - ெகாட் காப்ெபால கிராம 
அ வலர் பிாி  

676  - ெகாட் காெபால இஹலகம 
கிராம அ வலர் பிாி  

677  - மாவத்தகம கிராம அ வலர் 
பிாி  

678  - மாவத்தகம வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

679  - மாவத்தகம ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

680  - ஸாேமாதாகம கிராம அ வலர் 
பிாி  

681  - மாவத்தகம ேமற்கு கிராம 

கிழக்ேக :  இ க்வல வடக்கு,  இ க்வல ெதற்கு மற் ம்
ெதல்பத்தன கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  மாலன்ெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல  

ேமற்ேக :   ெமத்ேதகம்ெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  
வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் மீ பல்ேலகம கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
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அ வலர் பிாி  
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : மீ உடகம       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  கு நாகல் பிரேதச சைப எல்ைல,  மீ பல்ேலகம ேமற்கு

கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு எல்ைலகள் 
மற் ம் மீ பல்ேலகம கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல  

667  - ேகானாகல கிராம அ வலர் 
பிாி  

668  - ேகானாகல்ெதனிய கிராம 
அ வலர் பிாி  

669  - மீ உடகம கிராம அ வலர் பிாி  
670  - மீ ெமதகம்ெகாட கிராம 

அ வலர் பிாி  
673  - வம் கம்ெகாட கிராம அ வலர் 

பிாி  
674  - மத்ெதகம்ெகாட கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக :  மாவத்தகம ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  
ெதற்கு எல்ைலகள் ெகாட் காப்ெபால கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல மற் ம் மலன்ெதனிய,  
வட்டெரக்க கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  வட்டெரக்க கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
மற் ம் க்ேகவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக :   கு நாகல் பிரேதச சைப எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : வட்டெரக்க       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 
 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ேகாணகல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு

எல்ைலகள் மற் ம் மீ உடகம,  ெமத்ேதகம்ெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

660  - க க வ கிராம அ வலர் பிாி  
661  - உட இங்கு வத்த கிராம 

அ வலர் பிாி  
662  - உக்கல்பாய கிராம அ வலர் 

பிாி  
663  - வட்டெரக்க கிராம அ வலர் 

பிாி  
664  - கட் கம்பலெகதர கிராம 

அ வலர் பிாி  
665  - க்ேகவத்த கிராம அ வலர் 

பிாி  
666  - கந்ெதேஹன கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக :  மலன்ெதனிய,  கஹபத்வல வடக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் ஈாிமின்ன கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  கண்  மற் ம் ேககாைல மாவட்ட எல்ைல
ேமற்ேக :   ேககாைல மாவட்ட எல்ைல,  கு நாகல் பிரேதச சைப

எல்ைல மற் ம் ேகானக கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ககஹபத்வல                     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ெமத்ேதகம்ெகாட,  ெகாட் காப்ெபால கிராம 

 அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
 ெதல்பத்தன கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

654  - கஹபத்வல  கிராம அ வலர் 
பிாி  

655  - ககஹபத்வல வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

656  - மலன்ெதனிய கிராம அ வலர் 
பிாி  

657  - ஈாிமின்ன கிராம அ வலர் பிாி  
658  - ெகாஸ் ன்ன கிராம அ வலர் 

பிாி  
659  - ஹல்வஹல கிராம அ வலர் 

கிழக்ேக :  கண்  மாவட்ட எல்ைல 
ெதற்ேக :  கண்  மாவட்ட எல்ைல 
ேமற்ேக :   உக்கல்பாய,  உட இங்கு வத்த,  க க வ,  வட்டெரக்க 

கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்,  கட்  
கம்பலெகதர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு,  
வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் வட்டெரக்க கிராம அ வலர் 
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பிாிவின் கிழக்கு,  வடக்கு எல்ைலகள் பிாி

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 12 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : பரக்கஹெதனிய    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  02 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ெவ கும் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல

மற் ம் ாிதீகம பிரேதச சைப எல்ைல  
648  - ெதல்பத்தன கிராம அ வலர் பிாி  
649  - இ க்வைல ெதற்கு கிராம அ வலர் 

பிாி  
650  - இ க்வைல வடக்கு கிராம அ வலர் 

பிாி  
651  - இஹல ெவ ேகெபாைல கிராம 

அ வலர் பிாி  
652  - பஹ த்தன  கிராம அ வலர் பிாி  
653  - பரக்கஹெதனிய கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக :  ாிதீகம பிரேதச சைப எல்ைல,  அக்கேட கிராம அ வலர்
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல மற் ம் பங்டாரகல கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு,  ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  கண்  மாவட்ட எல்ைல  
ேமற்ேக :   மலன்ெதனிய,  ெகாட் காப்ெபால,  ெகாட் காப்ெபால,   

 இஹலகம மற் ம் மாவத்தகம கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 13 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : பண்டாரகல         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ாிதீகம பிரேதச சைப எல்ைல 640  - அகாேட  கிராம அ வலர் பிாி  

646  - வா யெகாட  கிராம அ வலர் 
பிாி  

647  - பண்டாரகல கிராம அ வலர் பிாி  
 
 
 

கிழக்ேக :  ாிதீகம பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் வரத்தன,  ெஹட் ப்
ெபால கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு,  ேமற்கு 

எல்ைலகள் 
ெதற்ேக :  ெஹட் ப் ெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,  

ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் கண்  மாவட்ட எல்ைல 
ேமற்ேக :   கண்  மாவட்ட எல்ைல,  ெதல்பத்தன மற் ம்

பரக்கஹெதனிய கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு,  
கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம் திஹல ெவளிேகப்ெபால 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு,  எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 14 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெமட் ெபாக்க        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  அகாேட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு 

எல்ைலகள் மற் ம் ாிதீகம பிரேதச சைப எல்ைல 
641  - வரத்தன கிராம அ வலர் பிாி  
642  - ெமட் ெபாக்க கிராம அ வலர் 

பிாி  
643  - உடெகாட்ட ல்ல கிராம அ வலர் 

பிாி  
644  - ேபாயெகாட கிராம அ வலர் பிாி  
645  - ெஹட் ெபால கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக :  ாிதீகம பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் கண் மாவட்ட
எல்ைல 

ெதற்ேக :  கண்  மாவட்ட எல்ைல 
ேமற்ேக :   கண்  மாவட்ட எல்ைல மற் ம் வா யெகாட,  

அக்காேட  கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

9-108/ 240 
--------------------------------------------------- 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3  இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம்,  தத் வங்களின ம்  பிரகாரம்,  இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
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சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான்,  இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.   
      

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

 

 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்   - 01, 
2015,  ஓகத்  12. 
 

அட்டவைண 
 

இல. 18.  - கு நாகல் மாவட்டம் 
இல. 21  - ாிதீகம பிரேதச சைப 
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 22 
எண்ணிக்ைக -  22   எண்ணிக்ைக -  00  
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ஆந்தாெபால                     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  இப்பாக வ பிரேதச சைப எல்ைல 527 - உடெகந்தவல கிராம அ வலர்

பிாி   
528  - ஆந்தாெபால கிராம அ வலர் பிாி  
529  - பரகஸ்ெவவ கிராம அ வலர் பிாி   
530  - ெதாடன்கஹெகாட் வ கிராம 

அ வலர் பிாி   
531  - ெகாஸ்வத்த கிராம அ வலர் பிாி   
532  - க ெகால்ல கிராம அ வலர் பிாி \
533 -ேவகம கிராம அ வலர் பிாி   
550  - மீப்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :  கட் யாவ,  உடேஹன மற் ம் ெகாட் ேஹன கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :  இஹல உடத்தாப் ெபாைல,  பஹல உடத்தாப் ெபாைல
மற் ம் பலவத்தல கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள்  

ேமற்ேக :   பலவத்தல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல மற் ம்
இப்பாக வ பிரேதச சைப எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02      வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : வந் ரஸ்ஸ                     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  இப்பாக வ பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் மாத்தைள

மாவட்ட எல்ைல  
534- கட் யாவ கிராம அ வலர் பிாி  

535  - உடேஹன கிராம அ வலர் பிாி   
539  - ெகாட் ேஹன கிராம அ வலர் 

பிாி   
540- வந் ரஸ்ஸ கிராம அ வலர் பிாி   
541- கேல ல்ைல கிராம அ வலர் 

பிாி   
542 - நித் ல்பிட் ய கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக :  மாத்தைள மாவட்ட எல்ைல 
ெதற்ேக :  கந் பலாத்த மற் ம் திமினியாெதன்ன கிராம அ வலர்

பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  
ேமற்ேக :   மினிரன்கம,  இஹல உடத்தாப்ெபாைல,  மீப்பிட் ய,  

ஆந்தாப்ெபால மற் ம் உடகந்தவல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03    வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : மினிரன்கம                            உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய
பகுதிகள்  

வடக்ேக :  க ெகால்ல,  மீபிட் ய கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு
எல்ைலகள் மற் ம் ெகாட் ேஹன கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு,  ெதற்கு,  கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம் நித் ல்பிட் ய 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல  

536 - மினிரன்கம கிராம 
அ வலர் பிாி   

537  - இஹல உடத்தாப்ெபால 
கிராம அ வலர் பிாி   

538 - பஹல உடத்தாெபால 
கிராம அ வலர் பிாி   

543  - கந் பலாத்த கிராம 
அ வலர் பிாி   

544  - தினிமினியாெதன்ன 
கிராம அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக :  மாத்தைள மாவட்ட எல்ைல 
ெதற்ேக :  மாத்தைள மாவட்ட எல்ைல,  அலெகாலமட,  ெகாெராஸ்ஸ

ெதாடம்கஸ்லந்ைத மற் ம் ெகாத்தலாவலகம கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக :   பலவத்தல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : பலவத்தல                                உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  இப்பாக வ பிரேதச சைப எல்ைல,  ெகாஸ்வத்ைத

கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல மற் ம் ேவகம 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள்  

546 - பலவத்தல கிராம அ வலர்
பிாி   

551  - ரத்விட்ட கிராம அ வலர் பிாி  
552  - ேகாபல்லவ கிராம அ வலர் 

பிாி   
 
 

கிழக்ேக :  பஹல உடத்தாப்ெபாைல கிராம அ வலர் பிாிவின்
ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  ெகாத்தலாவலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல மற் ம் ஹினிெவஹர கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு,  ேமற்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   ெத  ஓயா மற் ம் இப்பாக வ பிரேதச சைப எல்ைல
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ஹினிெவஹர                   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ரத்விட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்

கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம் பலவத்தல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

545  - ெதழம் கல்ைல கிராம அ வலர் 
பிாி   

553  - ஹினிெவஹர கிராம 
அ வலர் பிாி   

554  - வரயாய கிராம அ வலர் 
பிாி   

 

கிழக்ேக :  ெகாத்தலாவல கம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் ெதாடம்கஸ்லந்த 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  

ெதற்ேக :  ெரத்தெகாட மற் ம் நஹல்ல கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக :   மடத்தியாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,  
ாிதீகம,  ெவவெகதர கிராம அ வலர் பிாி களின் 
கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் ெத  ஓயா 

 
 
 
 
 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
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வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெதாடம்கஸ்லந்ைத                 உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 
 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்

வடக்ேக :  பலவத்தல,  பஹல உடத்தாப்ெபால,  இஹல
உடத்தாப்ெபால கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் மற் ம் மினிரத்கம கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் தினிமினாயா 
ெதன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

547  - அலெகாலமட கிராம அ வலர்
பிாி   

548  - ெகாெராஸ்ஸ கிராம அ வலர் 
பிாி   

549  - ெதாடம்கஸ்லந்த கிராம 
அ வலர் பிாி   

555  - ெகாத்தலாவலகம கிராம 
அ வலர் பிாி   

 
 

கிழக்ேக :  மாத்தைள மாவட்ட எல்ைல 
ெதற்ேக :  கினிஹிாிய,  பல்ேலெஹாரம் வ மற் ம் ெரத்தெகாட

கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  
ேமற்ேக :   ெதழம் கல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  வடக்கு 

எல்ைலகள்,  வரயாய கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு,  வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் ஹினிெவஹர 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : பல்ேலயாய                               உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ெதழம் ெகால்ல,  ெதாடம்கஸ்லந்த கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
ெகாெராஸ்ஸ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

560  - ெரத்ெதெகாட கிராம அ வலர்
பிாி   

561  - பல்ேலெஹாரம் வ கிராம 
அ வலர் பிாி   

562  - கினிஹிாிய கிராம அ வலர் 
பிாி   

563  - பல்ேலயாய கிராம அ வலர் 
பிாி   

564  - கஹேஹன கிராம அ வலர் 
பிாி   

565  - உெடஹாரம் வ கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :  மாத்தைள மாவட்ட எல்ைல 
ெதற்ேக :  ெகாரக்கஎல,  ெதல்விட்ட,  கித் ல்ெவல,  ஜங்குேர

மற் ம் ரம்படகல்ல கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   நாஹல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
மற் ம் ெதழம் கல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  
கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ாிதீகம                           உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ெத  ஓயா,  இப்பாக வ பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்

ஹினிெவஹர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  
ெதற்கு எல்ைலகள் 

556  - ம தியாவ கிராம அ வலர்
பிாி   

557  - ாிதீகம கிராம அ வலர் பிாி   
558  - ெவவெகதர கிராம அ வலர் 

பிாி   
559  - வரகாெவஹர கிராம அ வலர் 

பிாி   
606  - ரம் க்கன்தன கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக :  வரயாய மற் ம் ெதழம் ெகால்ல கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் நாஹல்ல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  நஹல்ல மற் ம் ஹு கல்க ள்ள கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   ெத  ஓயா மற் ம் இப்பாக வ பிரேதச சைப எல்ைல
 
 
 
 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
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வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெமாரதிஹ                        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 
 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ெத  ஓயா,  இப்பாக வ பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்

வரக்காெவஹர மற் ம் ாிதீகம கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

607 - ஹு கல்க ல்ல கிராம
அ வலர் பிாி   

608  - ெமாரதிஹ கிராம அ வலர் 
பிாி   

609  - கபடாகம கிராம அ வலர் 
பிாி   

610  - கவிசிக வ கிராம அ வலர் 
பிாி   

 
 

கிழக்ேக :  நாஹல்ல,  ஒலகம மற் ம் ரம்படகல்ல கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  கந்ேதெகதர மற் ம் ேகாணமட கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   ெதாரேனப்ெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்,  ஹு ெபால ெகதர கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,  இப்பாக வ 
பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ெத  ஓய 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ரம்படகல்ல                     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 
 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  வரக்காெவஹர,  ாிதீகம கிராம அ வலர் பிாி களின்

ெதற்கு எல்ைலகள்,  ம தியாவ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
ெதழம் கல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல  

603  - ரம்படகல்ல கிராம அ வலர்
பிாி   

604  - நாஹகல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி   

605  - ஒலகம கிராம அ வலர் பிாி   
 
 

கிழக்ேக :  ெரத்தெகாட,  ஜங்குேர மற் ம் ெவ கந்த கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ஹா யா ல்ல மற் ம் கந்ேதெகதர கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   கபடாகம,  ெமாரதிஹ மற் ம் ஹு கல்க ல்ல கிராம
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெதல்விட்ட                       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ெரத்ேதெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்

கிழக்கு எல்ைலகள்,  பல்ேலெஹாரம் வ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல,  உடெஹாரம் வ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  ெதற்கு,  கிழக்கு எல்ைலகள் 
மற் ம் கஹேஹன கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல 

566  - ெகாரக்கஎல கிராம அ வலர்
பிாி   

567  - கிாிபத்ெகல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி   

568  - பல்ேலகந்த கிராம அ வலர் 
பிாி   

569  - ெதல்விட்ட கிராம அ வலர் 
பிாி   

570  - கித் ல்வல கிராம அ வலர் 
பிாி   

571  - ஜங்குேர கிராம அ வலர் பிாி   
575  - க கஹெதன்ன கிராம 

அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக :  மாத்தைள மாவட்ட எல்ைல 
ெதற்ேக :  மாத்தைள மாவட்ட எல்ைல மற் ம் பம்பரகஹக்கந்ைத

மற் ம் கித் ல்ெகால்ல கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் ஈாியெகால்ைல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   ஈாியெகால்ைல மற் ம் ெவ க் கந்ைத கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு,  வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
ரம்படகல்ல,  நாஹல்ல கிராம அ வலர் பிாி களின் 
கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 12 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  



1220A      I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21 
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வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ஈாியெகால்ைல                    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 
 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்

வடக்ேக :  கித் ல்வல,  ெதல்விட்ட,  க கஹெதன்ன மற் ம்
கிாிபத்கல்ல கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள்  

572  - மாவ கிராம அ வலர் பிாி
573  - கித் ல்ெகால்ல கிராம அ வலர் 

பிாி   
574  - பம்பரகஹக்கந்த கிராம 

அ வலர் பிாி   
576  - கல்லவ கிராம அ வலர் பிாி   
577  - ஈாியெகால்ல கிராம அ வலர் 

பிாி   
578  - மிாிஸ்ஸல கிராம அ வலர் 

பிாி   
579  - கல்பிதினஎல கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக :  மாத்தைள மற் ம் கண்  மாவட்ட எல்ைலகள்
ெதற்ேக :  கண்  மாவட்ட எல்ைல மற் ம் ெகாஸ்ெகால்ல கிராம

அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
ேமற்ேக :   ெகாஸ்ெகால்ல,  மஹவல்ல,  கு மட மற் ம்

ெவ க்கந்ைத கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 13 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : பானக வ                      உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ரம்படகல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு

எல்ைலகள் மற் ம் ஜங்குேர கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல  

592  - கு மட கிராம அ வலர் பிாி
593  - ெவ கந்ைத கிராம அ வலர் 

பிாி  
595  - பிட் யெகதர கிராம அ வலர் 

பிாி   
596  - பானக வ கிராம அ வலர் 

பிாி   
597  - ெபால்வத்த கிராம அ வலர் 

பிாி   
598  - ஹா ய ல்ல கிராம அ வலர் 

பிாி   

கிழக்ேக :  கித் ல்வல மற் ம் ஈாியெகால்ைல கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  கல்லவ,  மஹவல மற் ம் ஹதிரா ல்ைல கிராம
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   கந்ேத ெகதர கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 14 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : அம்பக்ெகாட்ேட                உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ெத  ஓயா,  இப்பாக வ பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்

கவி க வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

611- ெத னதீகம கிராம அ வலர்
பிாி   

612  - குத் மஹன கிராம அ வலர் 
பிாி   
613  - கந்ெதெபால கிராம அ வலர் 
பிாி   
614  - ஹு ெபாலெகதர கிராம 
அ வலர் பிாி   
615  - ெதாரேனெபால கிராம 
அ வலர் பிாி   
616  - கரந்தெகால்ல கிராம அ வலர் 
பிாி   
617  - அம்பெகாட்ேட கிராம 
அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக :  ெமாரதிஹ,  கபடாகம மற் ம் ேகானமட கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  வலகந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,  
ெகாஸ்ெகால்ேலெபால,  ேஹவன்ெபால கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு,  ேமற்கு எல்ைலகள் 
மற் ம் ேகான்ெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :   ெத  ஓயா,  மாவத்தகம மற் ம் இப்பாக வ பிரேதச
சைப எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 15 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
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வட்டாரத்தின் ெபயர்     : வல                        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 
 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்

வடக்ேக :  ஹு ெபாலெகதர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு
எல்ைல,  கந்ேதெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  
ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் ெதாரேனெபால,  கபடாகம 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

618  - வல கிராம அ வலர் பிாி  
619  - ெகாஸ்ெகால்ேலப்ெபால கிராம 
அ வலர் பிாி   
620  - வலகந்த கிராம அ வலர் 
பிாி   

621  - ேகானமட கிராம அ வலர் 
பிாி   
 
 

கிழக்ேக :  கந்ேதெகதர,  ரத்ெதட் க்கந்த கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :  ெமதகந்த,ேகாணெதனிய மற் ம் ெவலெகதர கிராம
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக :   ெஹவன்ெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்,  அம்பெகாட்ேட கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல மற் ம் 
ஹு ெபாலெகதர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 16 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெஹவன்ெபால                           உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ெகாஸ்ெபாத்  ஓயா மற் ம் அம்பெகாட்ைட கிராம

அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  ெதற்கு,  கிழக்கு எல்ைலகள் 
மற் ம் ெகாஸ்ெகால்ேலப்ெபால கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

622  - ெஹவன்ெபால கிராம
அ வலர் பிாி   
623  - ெவலெகதர கிராம அ வலர் 
பிாி   
624  - அக்கரப்பணஹ கிராம 
அ வலர் பிாி   
626  - ேகான்ெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி   
 
 

கிழக்ேக :  வல மற் ம் ேகாணெதனிய கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ெமதகம,  ெமட் யன்ெபாத்த மற் ம் பா யல்ல கிராம
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்,  மாவத்தகம 
பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ெகாஸ்ெபாத்  ஓயா  

ேமற்ேக :   மாவத்தகம பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ெகாஸ்ெபாத்
ஓயா 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 17 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெமதெகம                             உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ெவலெகதர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

மற் ம்கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம் வல,  வலக் 
கந்த மற் ம் ேகாணமட கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ெதற்கு எல்ைலகள் 

625- ேகானெதனிய கிராம அ வலர்
பிாி   

627  - சியம்பலன்க வ கிராம 
அ வலர் பிாி   

628  - ெமதெகம கிராம அ வலர் 
பிாி   
631  - தல்கஸ்பிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி   
632  - ெமட் யம்ெபாத்த கிராம 
அ வலர் பிாி   
633  - பா எல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி   
635  - ெமதகந்த கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக :  ெநல ள்ள கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
ெதற்ேக :  எ ெபாலக்கந்த,  பலகல கிராம அ வலர் பிாி களின்

வடக்கு எல்ைலகள்,  ஜாக வ கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் ேபாக வ 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக :   ெகாஸ்ெபாத்  ஓயா மற் ம் மாவத்தகம பிரேதச சைப  
எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 18 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ஓெகாடெபால       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  கபடாகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்

கிழக்கு எல்ைலகள்,  ரம்படகல்ைல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல,  ஹா யா ல்ல,  பானக வ 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
பிட் ேயெகதர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  
ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

594  - ஹதிரா ல்ல கிராம அ வலர்
பிாி   
599  - கந்ேதெகதர கிராம அ வலர் 
பிாி   
600  - ரந்தட் க்கந்த கிராம அ வலர் 
பிாி   
601  - ஓெகாடெபால கிராம அ வலர் 
பிாி   
602 - ெநல ள்ள கிராம அ வலர் 
பிாி   
 

கிழக்ேக :  ெபால்வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம்
ெதற்கு எல்ைலகள்,  மஹெவல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல மற் ம் மாலம்ேப,  பிஹிம் வ 
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு,  ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  பிஹிம் வ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்
ேமற்கு எல்ைலகள்,  மாஸ்ெபாத்த,  ேகானிெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்,  

ஸ்ஸ க்கந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் பலகல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல  

ேமற்ேக :   எரெபாலக்கந்த,  ெமதகம,  ெமதகந்த மற் ம் ேகானமட
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 19 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : மீ யத்த                              உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ெபால்வத்ைத மற் ம் கு மட கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  
584  - மீ யத்த கிராம அ வலர்
பிாி   
585  - ெகாஸ்ெகால்ல கிராம 
அ வலர் பிாி   
586  - மஹெவல கிராம அ வலர் 
பிாி   
 

கிழக்ேக :  கல்லவ மற் ம் கல்பிதிவல கிராம அ வலர் பிாி களின்
ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் கண்  மாவட்ட எல்ைல 

ெதற்ேக :  கணெதனியாவல மற் ம் இக்கிாிவத்ைத கிராம
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக :   கேனெகாட,  ேகாணிெகாட,  மாஸ்ெபாத்த,  பிஹிம் வ,  
மாலம்ேப மற் ம் ஹதிரா ல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 20 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : பிஹிம் வ                     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ஓெகாடெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்

கிழக்கு எல்ைலகள்,  ஹதிரா ல்ல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

587  - கேனெகாட கிராம அ வலர்
பிாி   
588  - ேகானிெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி   
589  - மாஸ்ெபாத்த கிராம அ வலர் 
பிாி   
590 - பிஹிம் வ கிராம அ வலர் 
பிாி   
591 - மால்ேப கிராம அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக :  மஹவல,  ெகாஸ்ெகால்ல,  மீ யத்த மற் ம்
இக்கிாிவத்ைத கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  பாராெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக :   ேபாக வ,  ஸ்ெஸ க்கந்த கிராம அ வலர்

பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம் ெநல ல்ல,  
ஓகடெபால கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 21 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ஸ்ெஸல்ல                       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  தல்கஸ்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல,  சியம்பலன்க வ கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு,  கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம் ெமதகம கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல  

629  - எராெபாலக்கந்த கிராம அ வலர்
பிாி   
630  - பலெகல கிராம அ வலர் பிாி   
634  - ஜாக வ கிராம அ வலர் பிாி   
636  - ஸ்ெஸல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி   
637  - ஸ்ெஸ கந்த கிராம அ வலர் 
பிாி   
638  - ேபாக வ கிராம அ வலர் பிாி  
639  - கூரெகப்பிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக :  ெநல ள்ள கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம்
ெதற்கு எல்ைலகள்,  ேகானிெகாட,  பாராெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  மாவத்தகம பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக :   மாவத்தகம பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்

ெகாஸ்ெபாத்  ஓயா 

 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 22 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : கணெதனியாவல                   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ஸ்ஸ க்கந்த,  ேகாணிெகாட,  கங்ெகாட மற் ம்

மீ யத்த கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

580 - கணெதனியாவல கிராம 
அ வலர் பிாி   
581  - நியங்கம கிராம அ வலர் பிாி  

582  - பாராெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி   
583  - இக்கிாிவத்த கிராம அ வலர் 
பிாி   
 

கிழக்ேக :  கண்  மாவட்ட எல்ைல 
ெதற்ேக :  கண்  மாவட்ட எல்ைல மற் ம் மாவத்தகம பிரேதச

சைப எல்ைல 
ேமற்ேக :   மாவத்தகம பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்

கூரெகப்பிட் ய மற் ம் ேபாக வ கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
9-108/ 241 
 

_______________________________ 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம்,  தத் வங்களின ம்  பிரகாரம்,  இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான்,  இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

 

 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்   - 01, 
2015,  ஓகத்  12. 
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அட்டவைண 
இல. 19  - த்தளம் மாவட்டம்  
இல. 01  - த்தளம் நகர சைப 
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  - 11 
எண்ணிக்ைக  - 11   எண்ணிக்ைக  - 00 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : த்தளம் மத்தி     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  த்தளம் பிரேதச சைப எல்ைல  617 C  - மாிக்கார் தி கிராம 

அ வலர் பிாி  
617 D  - பைழய ஜும்ஆ பள்ளிவாசல்   

கிராம அ வலர் பிாி  
 
 
 
 
 

கிழக்ேக :  த்தளம் பிரேதச சைப எல்ைல,  த்தளம் கிழக்கு கிராம
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல  

ெதற்ேக :  த்தளம் கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்
ேமற்கு எல்ைலகள்,  த்தளம் ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,  ெபாிய பள்ளிக் கு யி ப்  
மற் ம் த்தளம் வடக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் 
கிழக்கு எல்ைலகள்,  க்கு யி ப்  கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக :  க்கு யி ப் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல மற் ம் த்தளம் பிரேதச சைப எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மணல்குன்       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  மாிக்கார் தி கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 617 B  - த்தளம் கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ஒ பகுதி 
(மணல் குன் ,  ெசம்மண்த வ,  
கைடயாக் குளம் உட்பட்ட 
பகுதிகள்)  

 

கிழக்ேக :  த்தளம் பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக :  ேசைனக் கு ப்  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்,  த்தளம் ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக :  ைகயிரதப் பாைத 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 03     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : த்தளம் கிழக்கு      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  ர்நகர் பாைத 617 B  - த்தளம் கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ஒ பகுதி  
( ர் மஸ்ஜித் தி,  கடமயங்குளம் 

தி,  ேபால்ஸ் தி,  அ ராத ரம் 
தி,  ெகாச்சிம தரவ,  சவிவ ரம்,  
திய கு ேயற்றம் உட்பட்ட 

பகுதிகள்)  
 

கிழக்ேக :  ைகயிரதப் பாைத  

ெதற்ேக :  த்தளம் ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல 

ேமற்ேக :  பைழய ஜும்ஆ பள்ளி கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல மற் ம் மாிக்கார் தி கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெந ம்குளம்     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  மாிக்கார் தி கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 617 B  - த்தளம் கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ஒ பகுதி  
(ெந ங்குளம் தி,  வான தி. 

கடமயங்குளம் தி,  மேலாியா 
கால்வாய் தி,  ர் மஸ்ஜித் தி,  
அல்ஹஸனாத் மஸ்ஜித் தி 
உட்பட்ட பகுதிகள்)  

கிழக்ேக :  மாிக்கார் தி கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல
மற் ம் ைகயிரதப் பாைத  

ெதற்ேக :  ர்நகர் பாைத 
ேமற்ேக :  பைழய ஜும்ஆ பள்ளி கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு

எல்ைல மற் ம் மாிக்கார் தி கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : க்கு யி ப்      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  த்தளம் பிரேதச சைப எல்ைல  617 F  - க்கு யி ப்  கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ெவஸ்ேரன் 
ேசால்ேரன் ஒ ங்ைக பிாி ம் 
கிழக்குப் பகுதிகள் (ெசட் யார் 

தி,  கா ம் ஒ ங்ைக,  மன்னார் 
தி,  ேஜபீ ஒ ங்ைக மற் ம் 

ேமற்கு உப்பளம் தி உட்பட்ட 
பகுதிகள்) 

கிழக்ேக :  மாிக்கார் தி கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
ெதற்ேக :  த்தளம் வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு

எல்ைல  
ேமற்ேக :  ெவஸ்ேரன் ேசால்ேரன் தலாம் ஒ ங்ைக

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : களப்  இடம்     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  த்தளம் பிரேதச சைப எல்ைல  617 F  - க்கு யி ப்  கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ெவஸ்ேரன் 
ேசால்ேரன் ஒ ங்ைக பிாி ம் 
ேமற்கு பகுதிகள் (ேஜபீ ஒ ங்ைக,  
ஐந்தாம் கு க்குத்ெத வின் 
ஐந்தாம் ஒ ங்ைக,  இப்  ப தா 

தி,  நாகூர் மஸ்ஜித் தி 
உட்பட்ட பகுதிகள்)  

கிழக்ேக :  ெவஸ்டர்ன் ேஸால்டன் தலாம் ஒ ங்ைக
ெதற்ேக :  த்தளம் வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு

எல்ைல மற் ம் த்தளம் களப்  

ேமற்ேக :  த்தளம் களப் மற் ம் த்தளம் பிரேதச சைப எல்ைல

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : த்தளம் வடக்கு     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  களப்  பகுதி மற் ம் க்கு யி ப் கிராம அ வலர்

பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல  
617 - த்தளம் வடக்கு கிராம

அ வலர் பிாி  
617 E  - ெபாிய பள்ளிக் கு யி ப்  

கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக :  மாிக்கார் தி மற் ம் பைழய ஜும்ஆ பள்ளி கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  த்தளம் ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல மற் ம் த்தளம் களப்  

ேமற்ேக :  த்தளம் களப்
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : த்தளம் ெதற்கு     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  ெபாிய பள்ளிக் கு யி ப் ,  பைழய ஜும்ஆ பள்ளி கிராம

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்,  த்தளம் 
கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல

618  - த்தளம் ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

 
 
 
 
 

கிழக்ேக :  ேசைனக் கு யி ப்  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல மற் ம் தில்ைலய  கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  தில்ைலய  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
மற் ம் த்தளம் களப்  

ேமற்ேக :  த்தளம் களப்
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேசைனக் கு யி ப்      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  த்தளம் கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம்

ெதற்கு எல்ைலகள்           
616  - ேசைனக் கு யி ப்  கிராம 

அ வலர் பிாி   
 
 
 

கிழக்ேக :  த்தளம் பிரேதச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக :  தில்ைலய  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக :  த்தளம் ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல

மற் ம் த்தளம் கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : தில்ைலய  வடக்கு     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  ேசைனக் கு யி ப்  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல     
618 A  - தில்ைலய  கிராம அ வலர் 

பிாிவின் ஒ  பகுதி (ெகா ம்  தி,  
நிந்ெதனிய,  அல்-மினா ரம்,  
பரமாத வ மாவத்ைத,  ேமால 

தியின் ஒ பகுதி,  பிட்ட சுற்  
வட்டப்பாைத,  கு நாகல் தி,  

ஞ்சி ஆரச்சிவில்  வத்ைத 
உட்பட்ட பகுதிகள்)  

கிழக்ேக :  த்தளம் பிரேதச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக :  த்தளம் பிரேதச சைப எல்ைல,  ஞ்சி கம்மான தி,  

நிந்ெதனிய தி,  அல்-மினா ரம் தலாவ  
கு க்குத்ெத ,  ேமால தியின் ஒ பகுதி,  தில்ைலய  
கால்வாய்,  ெகா ம்  தியின் ஒ பகுதி  

ேமற்ேக :  ெகா ம்  தி மற் ம் த்தளம் ெதற்கு கிராம அ வலர்
பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 11      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : தில்ைலய  ெதற்கு     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  ெகா ம்  தியின் ஒ  பகுதி,  ேமால தியின் ஒ பகுதி,  

தில்ைலய  கால்வாய்,  அல்-மினா ரம் தலாம் கு க்குத் 
ெத   

618 A - தில்ல  கிராம அ வலர்
பிாிவின் ஒ  பகுதி (தில்ல  
கிராமம்,  பாடசாைல தி,  
பாடசாைல ஒ ங்ைக இரண்டாம் 
கு க்குத் ெத ,  ன்றாம் கு க்குத் 
ெத ,  நான்காம் கு க்குத் ெத ,  
ஐந்தாம் கு க்குத் ெத ,  அல்-
ஜித்தா,  ஆனப் ள்ள ஊற் ,  
தாயிப் நகர்,  உமராபாத்,  
சதமியா ரம்,  ெகா ம்  தி 
உட்பட்ட பகுதிகள்)  

கிழக்ேக :  நிந்ெதனிய தி,  ஞ்சி கம்மான தி மற் ம் த்தளம்
பிரேதச சைப எல்ைல     

ெதற்ேக :  த்தளம் பிரேதச சைப எல்ைல 
ேமற்ேக :  த்தளம் களப்

   

9-108/ 242 
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உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம்,  தத் வங்களின ம்  பிரகாரம்,  இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான்,  இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்   - 01, 
2015,  ஓகத்  12. 
 

அட்டவைண 
 
இல. 19  - த்தளம் மாவட்டம்  
இல. 02  - சிலாபம் நகர சைப 
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  - 12 
எண்ணிக்ைக  - 12   எண்ணிக்ைக  - 00 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கு சபா வ             ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  சிலாபம் பிரேதச சைப எல்ைல 575 A  - கு சபா வ கிராம அ வலர் 

பிாி  
 
 
 

கிழக்ேக :  வட்டக்கள்ளி கிராம அ வலர் பிாிவின் சிலாபம் நகர
சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ேமற்கு எல்ைல  

ெதற்ேக :  கைரேயாரம் ெதற்கு மற் ம் கைரேயாரம் வடக்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :  கடல் 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : வட்டக்கள்ளி      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  சிலாபம் பிரேதச சைப எல்ைல  579 - வட்டக்கள்ளி கிராம அ வலர்

பிாிவின் சிலாபம் நகர சைபக்கு 
உட்பட்ட பகுதிகள் 

 

கிழக்ேக :  சிலாபம் பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ஈச்சம்பிட் ய
கிராம அ வலர் பிாிவின் சிலாபம் நகர சைபக்குட்பட்ட 
பகுதியின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  576 A அ த்வத்ைத கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல,  576 அ த்வத்ைத கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :  கைரேயாரம் ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்,  கு சபா வ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 03     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கைரேயாரம் ெதற்கு      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  கு சபா வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல

மற் ம் வட்டக்கள்ளி கிராம அ வலர் வட்டார பிாிவின் 
சிலாபம் நகர சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ேமற்கு எல்ைல  

575 B  - கைரேயாரம் ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

 
கிழக்ேக :  வட்டக்கள்ளி கிராம அ வலர் பிாிவின் சிலாபம் நகர

சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ேமற்கு எல்ைல மற் ம் 576 
அ த்வத்ைத கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  கைரேயாரம் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,  
எெகாடவத்ைத கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :  கடல் மற் ம் கைரேயாரம் வடக்கு கிராம அ வலர்
பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கைரேயாரம் வடக்கு     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  கு சபா வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 575 - கைரேயாரம் வடக்கு கிராம

அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக :  கைரேயாரம் ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல 

ெதற்ேக :  கைரேயாரம் ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல 

ேமற்ேக :  கடல் 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : எெகாடவத்ைத      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  கைரேயாரம் ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல            
575 C - எெகாடவத்ைத கிராம 

அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக :  கைரேயாரம் ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு
எல்ைல மற் ம் கைரேயாரம் கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல            

ெதற்ேக :  கைரேயாரம் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல      
ேமற்ேக :  கடல்        
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : அ த்வத்ைத     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  வட்டக்கள்ளி கிராம அ வலர் பிாிவின் சிலாபம் நகர

சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ெதற்கு எல்ைல  
576  - அ த்வத்ைத கிராம அ வலர் 

பிாி  
576 A - அ த்வத்ைத கிராம அ வலர் 

பிாி   
 
 
 

கிழக்ேக :  வட்டக்கள்ளி கிராம அ வலர் பிாிவின் சிலாபம் நகர
சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ெதற்கு எல்ைல மற் ம் 
ஈச்சம்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் சிலாபம் நகர 
சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ேமற்கு எல்ைல  

ெதற்ேக :  பிட் பன ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல 

ேமற்ேக :  கைரேயாரம் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  வடக்கு
எல்ைலகள் மற் ம் கைரேயாரம் ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல          
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஈச்சம்பிட் ய     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  சிலாபம் பிரேதச சைப எல்ைல  580 - ஈச்சம்பிட் ய கிராம அ வலர்

பிாிவின் சிலாபம் நகர சைபக்கு 
உட்பட்ட பகுதி 

 

கிழக்ேக :  சிலாபம் பிரேதச சைப எல்ைல  
ெதற்ேக :  மல் ர மற் ம் பிட் பன வடக்கு கிராம அ வலர்

பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக :  பிட் பன ெதற்கு மற் ம் 576 A அ த்வத்ைத கிராம 

அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
வட்டக்கள்ளி கிராம அ வலர் பிாிவின் சிலாபம் நகர 
சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் கிழக்கு எல்ைல  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெமல் ர     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  ஈச்சம்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் சிலாபம் நகர

சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ெதற்கு எல்ைல 
578 C  - மல் ர கிராம அ வலர் 

பிாி  
 
 

கிழக்ேக :  சிலாபம் பிரேதச சைப எல்ைல  
ெதற்ேக :  பிட் பன கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு

எல்ைல 
ேமற்ேக :  பிட் பன கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு

எல்ைல,  பிட் பன வடக்கு மற் ம் பிட் பன ெதற்கு 
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  

வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பிட் பன ெதற்கு     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  576 A அ த்வத்ைத கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல           
578 - பிட் பன ெதற்கு கிராம

அ வலர் பிாி  
 கிழக்ேக :  ஈச்சம்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் சிலாபம் நகர

சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ேமற்கு எல்ைல,  மல் ர கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல மற் ம் பிட் பன 
வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  சிலாபம் பிரேதச சைப எல்ைல 
ேமற்ேக :  கைரேயாரம் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கைரேயாரம்     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  எெகாடவத்ைத கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்

கிழக்கு எல்ைலகள்,  கைரேயாரம் ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல,  576 அ த்வத்ைத கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்         

577 - கைரேயாரம் கிராம அ வலர்
பிாி  

 
 

கிழக்ேக :  576 A அ த்வத்ைத மற் ம் பிட் பன ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்,  சிலாபம் 
பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக :  சிலாபம் பிரேதச சைப எல்ைல   
ேமற்ேக :  கடல் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 11      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பிட் பன வடக்கு     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  பிட் பன ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு

எல்ைல,  ஈச்சம்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் சிலாபம் 
நகர சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ெதற்கு எல்ைல மற் ம் 
ெமல் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

578 B  - பிட் பன வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

 
 
 

கிழக்ேக :  ெமல் ர மற் ம் பிட் பன கிழக்கு கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்      

ெதற்ேக :  சிலாபம் பிரேதச சைப எல்ைல   
ேமற்ேக :  சிலாபம் பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் பிட் பன ெதற்கு

கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 12      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பிட் பன கிழக்கு      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  மல் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 578 A - பிட் பன கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
 
 

கிழக்ேக :  சிலாபம் பிரேதச சைப எல்ைல   
ெதற்ேக :  சிலாபம் பிரேதச சைப எல்ைல   
ேமற்ேக :  பிட் பன வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு

எல்ைல 
 
9-108/ 243 
 

_____________________________ 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம்,  தத் வங்களின ம்  பிரகாரம்,  இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான்,  இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

 

 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்   - 01, 
2015,  ஓகத்  12. 
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அட்டவைண 
இல. 19  - த்தளம் மாவட்டம்  
இல. 03  - கற்பிட்  பிரேதச சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  - 19 
எண்ணிக்ைக  - 17   எண்ணிக்ைக  - 01     

வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஆனவாசல்             ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  த்தளம் களப் 631 A  - ஆனவாசல் கிராம அ வலர் 

பிாி  (தீ ப்பகுதி டன்) 
633  - டச்ேப கிராம அ வலர் பிாி  

(தீ ப் பகுதி டன்)  
633 A  - பள்ளியவத்ைத கிராம 

அ வலர் பிாி  (தீ ப் பகுதி 
உட்பட) 

கிழக்ேக :  த்தளம் களப்
ெதற்ேக :  சின்னக் கு யி ப் ,  ெபாிய கு யி ப் ,  க்கு யி ப்

கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்,  
த்தளம் களப்  மற் ம் கந்தக்குளி குடா கிராம அ வலர் 

பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
ேமற்ேக :  கடல் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : கற்பிட்       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  த்தளம் களப் மற் ம் ஆனவாசல் கிராம அ வலர்

பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல  
630 - ெபாிய கு யி ப்  கிராம 

அ வலர் பிாி   
630 A - க் கு யி ப்  கிராம 

அ வலர் பிாி   
631 - சின்னக் கு யி ப்  கிராம 

அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக :  த்தளம் களப்
ெதற்ேக :  மண்டலக்குடா கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்

ேமற்கு எல்ைலகள்,  த்தளம் களப்  மற் ம் 
கு ஞ்சாப்பிட்  வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக :  த்தளம் களப்
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 03     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : மண்டலக்குடா      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  ெபாிய கு யி ப்  மற் ம் சின்னக் கு யி ப் கிராம

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
630 B - வன்னி ந்தல் கிராம 

அ வலர் பிாி  
630 C - மண்டலக்குடா கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :  த்தளம் களப்
ெதற்ேக :  த்தளம் களப்
ேமற்ேக :  த்தளம் களப் மற் ம் க்கு யி ப் கிராம அ வலர்

பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : குறிஞ்சாம்பிட்      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  த்தளம் களப் மற் ம் க்கு யி ப் கிராம அ வலர்

பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
629 - குறிஞ்சாம்பிட்  வடக்கு கிராம

அ வலர் பிாி  
629 B - குறிஞ்சாம்பிட்  ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக :  த்தளம் களப்
ெதற்ேக :  பள்ளிவாசல் ைற கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு

எல்ைல 
ேமற்ேக :  கந்தக்குளி மற் ம் கந்தக்குளிக்குடா கிராம அ வலர்
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பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : கந்தக்குளி      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக :  கடல்,  டச்ேப கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல

மற் ம் த்தளம் களப்            
629 A  - கந்தக்குளி கிராம அ வலர் 

பிாி  
629 C - கந்தக்குளிக்குடா கிராம 

அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக :  குறிஞ்சாம்பிட் வடக்கு மற் ம் குறிஞ்சாம்பிட் ெதற்கு
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்

ெதற்ேக :  பள்ளிவாசல் ைற கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்,  ச ப்பிட்   கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல     

ேமற்ேக :  கடல்        
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : ச ப்பிட்      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  கந்தக்குளி மற் ம் குறிஞ்சாம்பிட் ெதற்கு கிராம

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  
626 - தைலப்பள்ளி கிராம அ வலர்

பிாி  
628  - ச ப்பிட்  கிராம அ வலர் 

பிாி   
628 A  - பள்ளிவாசல் ைற கிராம 

அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக :  த்தளம் களப்
ெதற்ேக :  பாலக்குடா மற் ம் தலவில் கிழக்கு கிராம அ வலர்

பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக :  கடல்    

வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : தலவில்     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  தைலப்பள்ளி கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 626 A - தலவில கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
626 B - தலவில ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
626 C  - பாலக்குடா கிராம அ வலர் 

பிாி

கிழக்ேக :  த்தளம் களப்
ெதற்ேக :  திக  மற் ம் எத்தாைல கிராம அ வலர் பிாி களின்

வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக :  கடல்  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : ஏத்தாைல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  தலவில் ேமற்கு மற் ம் பாலக்குடா கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
622 A  - ஆண்டாங்கன்னி கிராம 

அ வலர் பிாி  
623  - ஏத்தாைல கிராம அ வலர் 

பிாி  
624  - திக  கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :  த்தளம் களப்
ெதற்ேக :  ஆலங்குடா கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக :  கடல்  
 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : ைரச்ேசாைல        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  ஆண்டாங்கன்னி கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல           
621 - பனிய கிராம அ வலர் பிாி
621 A- ைரச்ேசாைல கிராம 

அ வலர் பிாி  
622  - ஆலங்குடா கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக :  த்தளம் களப்
ெதற்ேக :  நரக்கள்ளி கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக :  கடல் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : மாம் ாி        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  பைனய  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல       605 - நாவற்கா  கிராம அ வலர்

பிாி  
619  - மாம் ாி கிராம அ வலர் பிாி  
620  - நரக்கள்ளி கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக :  த்தளம் களப்
ெதற்ேக :  த வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,  

நிர்மல ர கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல  
மற் ம் கடல்    

ேமற்ேக :  கடல் 
 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 11      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : த வ       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  நாவற்கா  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்

கிழக்கு எல்ைலகள்,  த்தளம் களப்  
605 A  - த வ கிராம அ வலர் பிாி  
605 B  - நிர்மல ர கிராம அ வலர் 

பிாி  
  
 
 
 

கிழக்ேக :  ேதத்தாப்பைள கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
மற் ம் க்குத்ெதா வாய் கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல       

ெதற்ேக :  க்குத்ெதா வாய் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல   

ேமற்ேக :  கடல் மற் ம் நாவற்கா  கிராம அ வலர் பிாிவின்
ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்   

  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 12      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : ேதத்தாப்பைள       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  த்தளம் களப் 603 - ேதத்தாப்பைள கிராம அ வலர்

பிாி   
603 A  - கரம்ப கிராம அ வலர் பிாி  
 
 
 
 

கிழக்ேக :  திவயல் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  திவயல் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,  
பாைலச்ேசாைல மற் ம் க்குத் ெதா வாய் கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :  நிர்மல ர மற் ம் த வ கிராம அ வலர் பிாி களின்
கிழக்கு எல்ைலகள்   

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 13      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : வி ேதாைட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  கரம்ப கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு

எல்ைலகள் மற் ம் த்தளம் களப்   
601 - வி ேதாைட கிராம அ வலர்

பிாி   
601 A  - திவயல் கிராம அ வலர் 

பிாி   
 
 
 
 

கிழக்ேக :  த்தளம் பிரேதச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக :  கைடயாேமாட்ைட கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு

எல்ைல,  நல்லன்த வ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :  பாலச்ேசாைல மற் ம் ேதத்தாப்பைள கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்,  கரம்ப கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்   

 

 



1234A      I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21 
gFjp  I : njhFjp (I) - ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; FbauR tu;j;jkhdg; gj;;jpupif - mjp tpNr\khdJ - 2015.08.21 

 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 14      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : பாலச்ேசாைல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  நிர்மல ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்

கிழக்கு எல்ைலகள்,  ேதத்தாெபால கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

599 A  - க்குத்ெதா வாய் கிராம 
அ வலர் பிாி   

601 C  - பாலச்ேசாைல கிராம 
அ வலர் பிாி   

 
 
 

கிழக்ேக :  திவயல்,  வி ேதாைட,  நல்லன்த வ,  
கைடயாமட்ைட மற் ம் கன ைல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  கன ைல ெதற்கு மற் ம் கந்தெதா வாய் கிராம
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :  கடல்   
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 15      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : கைடயாேமாட்ைட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைல   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  வி ேதாைட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 599 - கைடயாேமாட்ைட கிராம

அ வலர் பிாி   
599 C  - கன ைல வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
601 B  - நல்லன்த வ கிராம 

அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக :  வி ேதாைட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல
மற் ம் த்தளம் பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக :  கன ைல ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல 

ேமற்ேக :  பாலச்ேசாைல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல

வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 16      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : சின்னப்பா        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  க்குத்ெதா வாய் மற் ம் பாலச்ேசாைல கிராம

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
597 B  - சின்னப்பா  கிராம 

அ வலர் பிாி   
598 B  - பள்ளிவாசல்பா  கிராம 

அ வலர் பிாி   
599 B  - கந்தெதா வாய் கிராம 

அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக :  கன ைல ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல,  சமீரகம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்,  ெப க்குவட்டான்,  ெகாத்தன் 
தீ  மற் ம் கட்ைடக்கா  கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ைனப்பிட்  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக :  கடல் 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 17      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : கண ல்ல        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  கந்தெதா வாய் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்

கிழக்கு எல்ைலகள்,  பாலச்ேசாைல மற் ம் கண ல்ல 
வடக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

598 - ெகாத்தான் தீ  கிராம
அ வலர் பிாி   

598 A  - சமீரகம கிராம அ வலர் 
பிாி   

598 C  - ெப க்குவட்டான் கிராம 
அ வலர் பிாி   
599 D  - கண ல்ல ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக :  த்தளம் பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ந்தல் களப்
ெதற்ேக :  கட்ைடக்கா  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல

மற் ம் சின்னப்பா  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக :  பள்ளிவாசல்பா கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 18      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : கட்ைடக்கா          ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  ெகாத்தான்தீ  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 597 - கட்ைடக்கா  கிராம அ வலர்

பிாி   
597 A  - ைனப்பிட்  கிராம 

அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக :  ந்தல் களப்  
ெதற்ேக :  ஆரச்சிகட் வ பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக :  கடல்,  சின்னபா  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 
 
9-108/ 244 
 

_____________________________ 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம்,  தத் வங்களின ம்  பிரகாரம்,  இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான்,  இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி.ே◌ 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்   - 01, 
2015,  ஓகத்  12. 
 

அட்டவைண 
 

இல. 19  - த்தளம் மாவட்டம்  
இல. 04  - த்தளம் பிரேதச சைப  
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின் உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  - 14 
எண்ணிக்ைக  - 14   எண்ணிக்ைக  - 00 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ள்ளி ரம்               ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  மணல்த்தீ  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 617 A  - ள்ளி ரம் கிராம அ வலர் 

பிாி   
 

கிழக்ேக :  மணல்த்தீ  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
ெதற்ேக :  த்தளம் நகர சைப எல்ைல மற் ம் த்தளம் களப்
ேமற்ேக :  த்தளம் களப்
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மணல்த்தீ         ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  த்தளம் களப் மற் ம் வனாத்தவில் பிரேதச சைப

எல்ைல 
606 - மணல்த்தீ  கிராம அ வலர்

பிாிவின் ஒ பகுதி ( த்தளம்,  
மன்னார் பிரதான தியின் ேமற்கு 
மணல்த்தீ  கம உள்ளிட்ட 
பகுதிகள்)  

 

கிழக்ேக :  வனாத்தவில் பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் த்தளம் -
மன்னார் தி  

ெதற்ேக :  ள்ளி ரம் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக :  த்தளம் களப்
 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 03     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேவப்பம                              ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  த்தளம் மன்னார் தி மற் ம் வனாத்தவில் பிரேதச

சைப எல்ைல  
606 - மணல்த்தீ  கிராம அ வலர்

பிாிவின் ஒ பகுதி ( த்தளம்,  
மன்னார் பிரதான தியின் கிழக்கு 
ேவப்பம  உள்ளிட்ட பகுதிகள்)  

கிழக்ேக :  சிரம்பிய  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
ெதற்ேக :  த்தளம் நகர சைப எல்ைல 
ேமற்ேக :  ள்ளி ரம் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல

மற் ம் மன்னார்  - த்தளம் தி  
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : சிராம்பிய      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  வனாத்தவில் மற் ம் க வலகஸ்ெவவ பிரேதச சைப

எல்ைல 
615 - ெசல்லக்கந்தல் கிராம அ வலர்

பிாி  
615 D  - சிராம்பிய  கிராம அ வலர் 

பிாி  
 
 
 

கிழக்ேக :  க வலகஸ்ெவவ பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக :  ெந ம்ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்

ேமற்கு எல்ைலகள்,  தம்மன்னாகம கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :  த்தளம் நகர சைப எல்ைல மற் ம் மணல்த்தீ கிராம
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கல்ல      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  சிரம்பிய  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்

கிழக்கு எல்ைலகள்,  ெசல்லக்கந்தன் கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல  

615 A  - கல்ல  கிராம அ வலர் 
பிாி  

615 B  - தம்மன்னாகம கிராம 
அ வலர் பிாி  

615 C  - ெந ம்ெவவ கிராம 
அ வலர் பிாி  

 
 

கிழக்ேக :  க வலகஸ்ெவவ மற் ம் ஆனம வ பிரேதச சைப
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  அட்டவில்  மத்திய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல,  ேபாதிராஜ ர மற் ம் அட்ட வில்  கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்   

ேமற்ேக :  ரத்மல்யாய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
மற் ம் த்தளம் நகர சைப எல்ைல       
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ட்டாரத்தின் இல. : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ரத்மல்யாய     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  த்தளம் களப் மற் ம் த்தளம் நகர சைப எல்ைல 618 B  - ரத்மல்யாய கிராம அ வலர் 

பிாி  
 
 
 
 

கிழக்ேக :  தம்மன்னாகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
ெதற்ேக :  அட்டவில்  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல

மற் ம் பாலாவி கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக :  த்தளம் களப்

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பாலாவி     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  ரத்மல்யாய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 607 - பாலாவி கிராம அ வலர்

பிாிவின் ஒ பகுதி (பாலாவி,  
வன்னித்தீ ,  பச்ைசக்கா  ந்தல்,  

த்தி காமினி ர கிராமம் உட்பட்ட 
பகுதிகள்)  

607 D  - ெபாத் வில்  கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ஒ பகுதி 
(நாகவில் க் களப்  ஓரம் 
உட்பட்ட பகுதிகள்)  

கிழக்ேக :  அட்டவில்  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,  
ெபாத் வில்  உட்பிரேவச தி,  மல்ஹாஸ் வத்ைத தி,  
பாலாவி களப்  ஓரம் மற் ம் த்தளம்  - ெகா ம்  
பிரதான தி 

ெதற்ேக :  மல்ஹாஸ் வத்ைத தி கனல்ேவ,  த்தளம் - ெகா ம்
தி,  த்தளம் ெப ம் கால்வாய் தி 

ேமற்ேக :  கல்பிட் ய பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் த்தளம் களப்

வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : நாகவில் வ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  கி ல் எல தி 607 - பாலாவி கிராம அ வலர்

பிாிவின் ஒ பகுதி  
 607 D  - ெபாத் வில்  கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ஒ  பகுதி 
(எ க்கலம்பிட் ,  நாகவில் ,  
மதீனா ரம்,  மலீஹா ரம்,  
அரபாத் நகர்,  ெசம் ம  மற் ம் 
தல்கஸ்கந்த கிராமங்கள் உட்பட்ட 
பகுதிகள்)  

கிழக்ேக :  மத்திய வர்க்கத்தினாின் காணிகள்,  மல்ஹாஸ்
வத்ைதக்குச் ெசல் ம் தி  

ெதற்ேக :  ெபாத் வில்  வான் கால்வாய் மற் ம் பிரதான
கால்வாய் தி  

ேமற்ேக :  த்தளம் பிரதான தி  

 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : அட்டவில்      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  ரத்மல்யாய மற் ம் தம்மன்னாகம கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்           
607 A  - அட்டவில்  கிராம 

அ வலர் பிாி  
607 D - ெபாத் வில்  கிராம அ  

வலர் பிாிவின் ஒ பகுதி 
(ெபாத் வில்  தலாம் கட்டம்,  
இரண்டாம் கட்டம்,  அக்கர கால 
கிராமங்கள் உட்பட்ட பகுதிகள்)  

 
 

கிழக்ேக :  கல்ல  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,  
ேபாதிராஜ ர மற் ம் அட்டவில்  மத்திய கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :  ர ர கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக :  ெகா ம்   - த்தளம் பிரதான தி,  கற்பிட் பிரேதச

சைப எல்ைல,  ெபாத் வில்  ெப ம் கால்வாய் தி,  
மல்ஹாஸ் வத்ைதக்குச் ெசல் ம் தி,  பாலாவி கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேபாதிராஜ ர     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  அட்டவில்  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள்,  கல்ல  கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்      

607 B  - அட்டவில்  மத்திய கிராம 

அ வலர் பிாி  
607 C  - ேபாதிராஜ ர கிராம 

அ வலர் பிாி  
 

 

 
 

கிழக்ேக :  ஆனம வ பிரேதச சைப எல்ைல  
ெதற்ேக :  ஆனம வ பிரேதச சைப எல்ைல,  ேவ சுமன ர கிராம 

அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல மற் ம் ர ர கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல   

ேமற்ேக :  ெபாத் வில்  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,  

அட்டவில்  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள்  

 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 11      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ர ர     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைல   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  ெபாத் வில்  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

மற் ம் அட்டவில்  மத்திய கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல  

608 A  - ேவ சுமன ர கிராம 

அ வலர் பிாி  
608 B  - ர ர கிராம அ வலர் பிாி  

  

 
 

கிழக்ேக :  ஆனம வ பிரேதச சைப எல்ைல      
ெதற்ேக :  ம ரங்குளி கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 

வடக்கு எல்ைலகள்  
ேமற்ேக :  கற்பிட்  பிரேதச சைப எல்ைல  
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 12      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ம ரங்குளி     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  ர ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல,  

ேவ சுமன ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள்  

609  - ம ரங்குளி கிராம அ வலர் 
பிாி   

609 A  - கம கிராம அ வலர் 

பிாி   
 

 

கிழக்ேக :  ஆனம  பிரேதச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக :  நவதன்குளம் மற் ம் மங்களஎளிய கிராம அ வலர் 

பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக :  கற்பிட்  பிரேதச சைப எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 13      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மங்களஎ ய     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  கம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  எல்ைல 610 A  - மங்களஎ ய கிராம 

அ வலர் பிாி   
610 B  - நவதன்குளம் கிராம 

அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக :  ஆனம வ பிரேதச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக :  ந்தல் மற் ம் கு யி ப்  கிராம அ வலர் பிாி களின் 

வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக :  ந்தல் களப்  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 14      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ந்தல்     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  மங்களஎ ய மற் ம் நவதன்குளம் கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
610 - ந்தல் கிராம அ வலர் பிாி
610 C  - கரதன்வில்  கிராம 

அ வலர் பிாி   
610 D  - கு யி ப்  கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக :  ஆனம வ பிரேதச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக :  ஆரச்சிகட்  பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ந்தல் களப்
ேமற்ேக :  ந்தல் களப்   

 
9-108/ 245 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம்,  தத் வங்களின ம்  பிரகாரம்,  இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான்,  இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்   - 01, 
2015,  ஓகத்  12. 

அட்டவைண 
 

இல. 19  - த்தளம் மாவட்டம்  
இல. 05  - வனாத்தவில்  பிரேதச சைப 
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின் உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  - 11 
எண்ணிக்ைக  - 11   எண்ணிக்ைக  - 00 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : இறால்ம              ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  மன்னார் மாவட்ட எல்ைல 634 - க்குளம் கிராம அ வலர்

பிாி   
635/2  - இறால்ம  கிராம அ வலர் 

பிாி   
 
 
 
 

கிழக்ேக :  அ ராத ரம் மாவட்ட எல்ைல 
ெதற்ேக :  க வலகஸ்ெவவ பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் மங்கள ர

கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
ேமற்ேக :  திய எ வாங்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு

எல்ைல,  பைழய எ வாங்குளம் கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்,  த்தளம் 
களப்  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : எ வாங்குளம்      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  க்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 635 - பைழய எ வாங்குளம்   

கிராம அ வலர் பிாி   
635/1 - திய எ வாங்குளம் கிராம 

அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக :  இறால்ம  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல

ெதற்ேக :  இறால்ம  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,  
மங்கள ர கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,  
ேச க்குளி கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக :  ேச க்குழி கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
மற் ம் த்தளம் களப்        

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 03     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேச க்குழி      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  த்தளம் களப் ,  திய எ வாங்குளம் கிராம அ வலர்

பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 
635/3 - ேச க்குழி கிராம அ வலர்

பிாி   
 
 
 
 

கிழக்ேக :  திய எ வாங்குளம் மற் ம் இறால்ம கிராம அ வலர்
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்,  மங்கள ர கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  மங்கள ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,  
கைரதீ  ெதற்கு மற் ம் கைரதீ  வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :  த்தளம் களப்
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கைரதீ  ெதற்கு     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  கைரதீ  வடக்கு,  ேச க்குழி மற் ம் மங்கள ர கிராம

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  
636 - கைரதீ  ெதற்கு கிராம

அ வலர் பிாி  (ஒ பகுதி த்தளம் 
களப்பில் அைமந் ள்ள ) 

 
 
 

கிழக்ேக :  பண்டாரநாயக்க ர மற் ம் வனாத்தவில் வடக்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்,  
வனாத்தவில்  ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  வனாத்தவில் ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல மற் ம் த்தளம் களப்     

ேமற்ேக :  த்தளம் களப் மற் ம் கைரதீ  வடக்கு கிராம அ வலர்
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கைரதீ      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  ேச க்குழி கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 635/4 - கைரதீ  வடக்கு கிராம

அ வலர் பிாி  
 
 
 

கிழக்ேக :  ேச க்குழி கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல
மற் ம் கைரதீ  ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல                    

ெதற்ேக :  கைரதீ  ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல மற் ம் த்தளம் களப்                     

ேமற்ேக :  த்தளம் களப்
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மங்கல ர     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  திய எ வாங்குளம் மற் ம் இறால்ம கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  
636/5 - பண்டாரநாயக்க ர கிராம

அ வலர் பிாி  
636/6  - மங்கல ர கிராம அ வலர் 

பிாி   
 
 

கிழக்ேக :  க வலகஸ்ெவவ பிரேதச சைப எல்ைல       
ெதற்ேக :  விஜய ர கிழக்கு மற் ம் வனாத்தவில் வடக்கு கிராம

அ லர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக :  கைரதீ  ெதற்கு ேச க்குழி கிராம அ வலர் பிாி களின்

கிழக்கு எல்ைலகள்  
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : வனாத்தவில்      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  காைரதீ  ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்,  பண்டாரநாயக்க ர கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

636/1 - வனாத்தவில்  ெதற்கு கிராம
அ வலர் பிாி  

636/2  - வனாத்தவில்  வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

 
 

கிழக்ேக :  விஜய ர கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல,  விஜய ர ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  கரண் ப் வல் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக :  த்தளம் களப் ,  கைரதீ  ெதற்கு கிராம அ வலர்

பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்  
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : விஜய ர     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  வனாத்தவில் வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்,  பண்டாரநாயக்க ர கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல     

636/3 - விஜய ர கிழக்கு கிராம
அ வலர் பிாி   

636/4  - விஜய ர ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

 
 

கிழக்ேக :  க வலகஸ்ெவவ பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக :  கரண் ப் வல் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல    
ேமற்ேக :  வனாத்தவில் ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு

எல்ைல 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : சமகி ர     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  வனாத்தவில் ெதற்கு,  விஜய ர ேமற்கு மற் ம்

விஜய ர கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள்           

637/2 - சமகி ர கிராம அ வலர்
பிாி   

637/3  - கரண் ப் வல் கிராம 
அ வலர் பிாி   

  
கிழக்ேக :  க வலகஸ்ெவவ பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக :  ைமலங்குளம் மற் ம் வட்டக்கண்டல் கிராம அ வலர்

பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக :  வட்டக்கண்டல் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல

மற் ம் த்தளம் களப்  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : வட்டக்கண்டல்     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  த்தளம் களப் மற் ம் கரண் ப் வல் கிராம அ வலர்

பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,  சமகி ர கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்          

637 - வட்டக்கண்டல் கிராம
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :  சமகி ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல மற் ம்
மயிலங்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  

ெதற்ேக :  த்தளம் பிரேதச சைப எல்ைல  
ேமற்ேக :  த்தளம் பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் த்தளம் களப்
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 11      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மயிலங்குளம்     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  சமகி ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 637/1 - மயிலங்குளம் கிராம

அ வலர் பிாி  
 
 
 

கிழக்ேக :  க வலகஸ்ெவவ பிரேதச சைப எல்ைல     
ெதற்ேக :  க வலகஸ்ெவவ மற் ம் த்தளம் பிரேதச சைப

எல்ைலகள் 
ேமற்ேக :  வட்டக்கண்டல் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல

மற் ம் சமகி ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
 
9-108/ 246 
 
 

__________________________________________ 
 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம்,  தத் வங்களின ம்  பிரகாரம்,  இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான்,  இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

 

 
 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்   - 01, 
2015,  ஓகத்  12. 
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அட்டவைண 
 
இல. 19  - த்தளம் மாவட்டம்  
இல. 06  - க வலகஸ்ெவவ பிரேதச சைப 
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின் உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  - 11 
எண்ணிக்ைக  - 11   எண்ணிக்ைக  - 00 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ளியங்குளம்             ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  வனாத்தவில் பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்

அ ராத ரம் மாவட்ட எல்ைல 
638 - பஹல ளியங்குளம் கிராம

அ வலர் பிாி  
639  - இஹல ளியங்குளம் கிராம 

அ வலர் பிாி  
 
 
 

கிழக்ேக :  னமல்கஸ்ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்,  ப கஸ்ேஸகம கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  அ த்கம,  ெமதகம மற் ம் தம்பபண்ணி கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :  வனாத்தவில் பிரேதச சைப எல்ைல
 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : னமல்கஸ்ெவவ      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  அ ராத ரம் மாவட்ட எல்ைல மற் ம் சா யெவவ ஏ

கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
638 C  - சா யெவவ சீ கிராம 

அ வலர் பிாி  
638 D  - னமல்கஸ்ெவவ கிராம 

அ வலர் பிாி  
638 E  - ரணவராபிட் ய கிராம 

அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக :  சா யெவவ ஏ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம்
ெதற்கு எல்ைலகள்,  சா யெவவ பீ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  ப கஸ்ேஸகம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்
ேமற்கு எல்ைலகள்,  இஹல ளியங்குளம் கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக :  பஹல ளியங்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல      

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 03     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : சா யெவவ      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  அ ராத ரம் மாவட்ட எல்ைல  638 A  - சா யெவவ ஏ கிராம 

அ வலர் பிாி  
 
 
 

கிழக்ேக :  அ ராத ரம் மற் ம் கு நாகல் மாவட்ட எல்ைலகள்
ெதற்ேக :  ர ர கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,  

சா யெவவ பீ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள்,  சா யெவவ சீ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,  ரணவராபிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக :  னமல்கஸ்ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ப கஸ்ேஸகம     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  ரணவராபிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல மற் ம் சா யெவவ சீ கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல 

638 B  - சா யெவவ பீ கிராம 
அ வலர் பிாி  

639 D  - ப கஸ்ேஸகம கிராம 
அ வலர் பிாி   

 
 

கிழக்ேக :  சா யெவவ ஏ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல
ெதற்ேக :  ர ர கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல மற் ம்

அ த்கம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல     
ேமற்ேக :  இஹல ளியங்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு

எல்ைல மற் ம் னமல்கஸ்ெவவ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ர ர     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  ப கஸ்ேஸகம,  சா யெவவ பீ மற் ம் சா யெவவ ஏ

கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்            
642 C  - தங்கஸ்ெவவ கிராம 

அ வலர் பிாி  
642 D  - ர ர கிராம அ வலர் 

பிாி  
 
 

கிழக்ேக :  கு நாகல் மாவட்ட எல்ைல        
ெதற்ேக :  இப்பேலாகம மற் ம் கும் க்ெகவ கிராம அ வலர்

பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்            
ேமற்ேக :  அ த்கம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல      

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கும் க்ெவவ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  ர ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல மற் ம்

தங்கஸ்ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல       
642 - இப்பேலாகம கிராம அ வலர்

பிாி  
642 A  - ரம்பாெவவ கிராம அ வலர் 

பிாி   
642 B  - கும் க்ெவவ ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :  கு நாகல் மாவட்ட எல்ைல        
ெதற்ேக :  நவகத்ேதகம பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக :  க்குவட்டவன,  பஹாிய மற் ம் அ த்கம கிராம

அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : அ த்கம     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  இஹல ளியங்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல மற் ம் ப கஸ்ேஸகம கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல 

639 A  - அ த்கம கிராம அ வலர் 
பிாி  

639 B  - ெமதகம கிராம அ வலர் 
பிாி   

 
 

கிழக்ேக :  ர ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல மற் ம்
கும் க்ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  பஹாிய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக :  தம்பபண்ணி கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : தம்பபண்ணி     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  இஹல ளியங்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல       
640 A  - தம்ேபாவ வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
640 B  - ேதவ வர கிராம அ வலர் 

பிாி  
640 D  - தம்பபண்ணி கிராம 

அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக :  ெமதகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,  
பஹாிய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  தம்ேபாவ ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல,  பாவட்டாம  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்,  த்தளம் பிரேதச சைப 
எல்ைல    

ேமற்ேக :  வனாத்தவில் பிரேதச சைப எல்ைல
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : தம்ேபாவ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  ேதவ வர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல,  

தம்ேபாவ வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  
ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்,  தம்பபண்ணி கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,  பஹாிய கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல          

640 F  - தம்ேபாவ ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

640 G  - பாவட்டாம  கிராம 
அ வலர் பிாி  

  
 
 

கிழக்ேக :  க்குவட்டவன கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல 

ெதற்ேக :  க வலகஸ்ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல  

ேமற்ேக :  த்தளம் பிரேதச சைப எல்ைல 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : க்குவட்டவன     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  தம்பபண்ணி கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,  

ெமதகம மற் ம் அ த்கம கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ெதற்கு எல்ைலகள்          

639 C  - பஹாிய கிராம அ வலர் 
பிாி  

640  - க்குவட்டவன கிராம 
அ வலர் பிாி   

640 E  - குடா மதவாச்சி கிராம 
அ வலர் பிாி  

 

கிழக்ேக :  கும் க்ெவவ,  ரம்பாெவவ கிராம அ வலர் பிாி களின்
ேமற்கு எல்ைல மற் ம் நவகத்ேதகம பிரேதச சைப 
எல்ைல 

ெதற்ேக :  பலீகம (ெந ெவவ) கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல மற் ம் எெகாடபிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல  

ேமற்ேக :  க வலகஸ்ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல,  தம்ேபாவ ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்,  தம்பபண்ணி கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 11      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : க வலகஸ்ெவவ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  பாவட்டாம  மற் ம் தம்ேபாவ ெதற்கு கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்,  க்குவட்டவன கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்,  
குடா மதவாச்சி கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

640 C  - க வலகஸ்ெவவ கிராம 
அ வலர் பிாி  

648  - பலீகம (ெந ெவவ) கிராம 
அ வலர் பிாி   

648 A  - எெகாடபிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :  நவகத்ேதகம பிரேதச சைப எல்ைல    
ெதற்ேக :  ஆணம வ பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக :  ஆணம வ மற் ம் த்தளம் பிரேதச சைப எல்ைலகள்
 
9-108/ 247 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம்,  தத் வங்களின ம்  பிரகாரம்,  இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான்,  இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்   - 01, 
2015,  ஓகத்  12. 

அட்டவைண 
 
இல. 19  - த்தளம் மாவட்டம்  
இல. 07  - நவகத்ேதகம பிரேதச சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  - 09 
எண்ணிக்ைக  - 09   எண்ணிக்ைக  - 00 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மஹெமத்ேதவ             ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  க வலகஸ்ெவவ பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்

கு நாகல் மாவட்ட எல்ைல 
643 - ெமாரகஹெவவ கிராம

அ வலர் பிாி  
643/1  - மஹெமத்ேதவ கிராம 

அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக :  கு நாகல் மாவட்ட எல்ைல 
ெதற்ேக :  மஹஅந்தரெவவ,  கிாிெமட் யாவ,  மீெயல்ேலவ,  

தம்மன்னாெவட் ய மற் ம் ச ர்த்திகம கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :  க வலகஸ்ெவவ பிரேதச சைப எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : நவகத்ேதகம      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  மஹெமந்ேதவ மற் ம் ெமாரகஹெவவ கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
644 - கிாிெமட் யாவ கிராம

அ வலர் பிாி  
644/2  - மஹஅந்தரெவவ கிராம 

அ வலர் பிாி  
கிழக்ேக :  கு நாகல் மாவட்ட எல்ைல  
ெதற்ேக :  ரம்பகனயாகம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்

ேமற்கு எல்ைலகள்,  ெகதரெவவ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக :  மீெயல்ேலவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல       
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 03     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மீெயல்ேலவ      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  மஹெமத்ேதவ மற் ம் ெமாரகஹெவவ கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
644/3 - மீெயல்ேலவ கிராம அ வலர்

பிாி  
645/3  - ல்ேலகம கிராம அ வலர் 

பிாி  
 
 
 

கிழக்ேக :  கிாிெமட் யாவ மற் ம் ெகதரெவவ கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ேகான்கடவல,  ெவேலெவவ ெதற்கு மற் ம் ெவேலெவவ
வடக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :  தம்மன்னாெவட்  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : தம்மன்னாெவட் ய     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  க வலகஸ்ெவவ பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்

மஹெமந்ேதவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல  
646 - தம்மன்னாெவட்  கிராம

அ வலர் பிாி  
646/3  - ச ர்த்திகம கிராம அ வலர் 

பிாி  
 
 
 

கிழக்ேக :  மீெயல்ேலவ மற் ம் ல்ேலகம கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ெவேலெவவ வடக்கு,  ெகேலெவவ,  கு ெவவ மற் ம்
அ ெவவ கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள்    

ேமற்ேக :  க வலகஸ்ெவவ பிரேதச சைப எல்ைல
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கு ெவவ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  க வலகஸ்ெவவ பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்

தம்மன்னாெவட்  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல  

647 - அ ெவவ கிராம அ வலர்
பிாி  

647/3  - கு ெவவ கிராம அ வலர் 
பிாி  

 
 
 

கிழக்ேக :  ெகேலெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,  
தரனகஹெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள்                    

ெதற்ேக :  ஆணம வ பிரேதச சைப எல்ைல                   
ேமற்ேக :  க வலகஸ்ெவவ பிரேதச சைப எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெகேலெவவ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  கு ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்

கிழக்கு எல்ைலகள்,  தம்மன்னாெவட்  கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல  

647/1 - ெகேலெவவ கிராம அ வலர்
பிாி  

647/2  - தரணகஹெவவ கிராம 
அ வலர் பிாி   

 
 

கிழக்ேக :  ெவேலெவவ வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல       

ெதற்ேக :  ஆணம வ பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக :  அ ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெவேலெவவ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  தம்மன்னாெவட்  மற் ம் ல்ேலகம கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
646/1 - ெவேலெவவ வடக்கு கிராம

அ வலர் பிாி  
646/2  - ெவேலெவவ ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக :  ேகான்கடவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
ெதற்ேக :  ஆனம வ பிரேதச சைப எல்ைல 
ேமற்ேக :  ெகேலெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேகான்கடவல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  கிாிெமட் யாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்

கிழக்கு எல்ைலகள்,  மகஅந்தரெவவ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல      

644/1 - ரம்பகனயாகம கிராம
அ வலர் பிாி  

645  - ேகான்கடவல கிராம அ வலர் 
பிாி  

645/4  - ெகதரெவவ கிராம அ வலர் 
பிாி  

 
 
 

கிழக்ேக :  கு நாகல் மாவட்ட எல்ைல 
ெதற்ேக :  இங்கினிமிட் ய கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்

வடக்கு எல்ைல,  இங்கினிமிட் ய ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்,  
ஆணம வ பிரேதச சைப எல்ைல    

ேமற்ேக :  ெவேலெவவ ெதற்கு,  ல்ேலகம மற் ம் மீெயல்ேலவ
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : இங்கினிமிட் ய     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  ெகதரெவவ மற் ம் ரம்பகனயாகம கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்           
645/1 - இங்கினிமிட் ய கிழக்கு

கிராம அ வலர் பிாி  
645/2  - இங்கினிமிட் ய ேமற்கு 

கிராம அ வலர் பிாி  
  

கிழக்ேக :  கு நாகல் மாவட்ட எல்ைல 
ெதற்ேக :  கு நாகல் மாவட்ட எல்ைல  
ேமற்ேக :  ஆணம வ பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ேகான்கடவல

கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல  
 
9-108/ 248 
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உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம்,  தத் வங்களின ம்  பிரகாரம்,  இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான்,  இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்   - 01, 
2015,  ஓகத்  12. 
 

அட்டவைண 
 

இல. 19  - த்தளம் மாவட்டம்  
இல. 08  - ஆணம வ பிரேதச சைப 
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின் உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  - 18 
எண்ணிக்ைக  - 18   எண்ணிக்ைக  - 00 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெகாட் கச்சி             ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  த்தளம் பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் க வலகஸ்ெகவ

பிரேதச சைப எல்ைல 
614 - மல்லன்குளம் கிராம அ வலர்

பிாி  
649  - ேகாட் கச்சி கிராம அ வலர் 

பிாி  
649 A  - விஹாரகம கிராம அ வலர் 

பிாி  
649 B  - ேகாட் கச்சி கு ேயற்றம் 1 

கிராம அ வலர் பிாி  
649 C  - ேகாட் கச்சி கு ேயற்றம் 2 

கிராம அ வலர் பிாி  

 

கிழக்ேக :  பானியகல மற் ம் ேதாணிகல கிராம அ வலர் அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :  வடத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல மற் ம்
கி லெகாட விவசாய கு ேயற்றம் கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக :  கி ல இல. 1 கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம்
வடக்கு எல்ைலகள்,  கி ல இல. 4-1 கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,   தங்கஹவல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்,  கி ல இல. 
4-2 கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல மற் ம் 

த்தளம் பிரேதச சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேதாணிகல      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  க வலகஸ்ெவவ மற் ம் நவகத்ேதகம பிரேதச சைப

எல்ைலகள்  
650 - ெகாயிலா கம கிராம

அ வலர் பிாி  
650 A  - ேதாணிகல கிராம அ வலர் 

பிாி  
650 B  - ஊாியாவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
650 D  - பாளியாகம கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக :  7 ஆம் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,  ல கல
மற் ம் ெபாியகுளம் கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  பரமாகந்தகம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்
ேமற்கு எல்ைலகள்,  தம்மன்னாகம கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,  ஆனம வ மற் ம் தட்ேடவ 
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :  வடத்த மற் ம் ேகாட் கச்சி கிராம அ வலர் பிாி களின்
கிழக்கு எல்ைலகள்  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 03     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ல கல      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  நவகத்ேதகம பிரேதச சைப எல்ைல,  மஹஉஸ்ெவவ

ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள்  

651 - ம ங்ெகாட கிராம அ வலர்
பிாி  

651 A  - ல கல கிராம அ வலர் 
பிாி  

651 B  - 7 ஆம் கிராமம் கிராம 
அ வலர் பிாி  

653 A  - தல்கஸ்ெவவ கிராம 
அ வலர் பிாி  

653 B  - கல்ேலவ கிராம அ வலர் 
பிாி  

 
 

கிழக்ேக :  மஹஉஸ்ெவவ வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல,  ஆலங்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்,  கரம்ேபவ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  கு நாகல் மாவட்ட எல்ைல மற் ம் ெகாதலெகமியாவ
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக :  ெபாியகுளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம்
வடக்கு எல்ைலகள்,  ஊாியாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல,  ெகாயிலா கம கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மஹஉஸ்ெவவ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  நவகத்ேதகம பிரேதச சைப எல்ைல 652 - ஆலங்குளம் கிராம அ வலர்

பிாி  
652 A  - மஹஉஸ்ெவவ வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
652 B  - மஹஉஸ்ெவவ ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
653  - கரம்ேபவ கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக :  கு நாகல் மாவட்ட எல்ைல  
ெதற்ேக :  கு நாகல் மாவட்ட எல்ைல மற் ம் கல்ேலவ கிராம

அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
ேமற்ேக :  தல்கஸ்ெவவ மற் ம் ல கல கிராம அ வலர் பிாிவின்

கிழக்கு எல்ைலகள்,  7 ஆம் கிராம  - கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல,  ம ங்ெகாட கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு,  கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்,  7 
ஆம் கிராம  - கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பரமாகந்த     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  ஊாியாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்

கிழக்கு எல்ைலகள்,  ல கல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்           

650 C  - பரமாகந்தகம கிராம 
அ வலர் பிாி  

653 C  - ெபாியகுளம் கிராம அ வலர் 
பிாி  

653 D  - பம்மன்ேனகம கிராம 
அ வலர் பிாி  

655  - ெகாத்தலெகமியாவ கிராம 
அ வலர் பிாி  

 

கிழக்ேக :  தல்கஸ்ெவவ மற் ம் கல்ேலவ கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்    

ெதற்ேக :  கு நாகல் மாவட்ட எல்ைல,  தலாெகாலெவவ மற் ம்
தம்மன்ேனகம கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்        

ேமற்ேக :  தம்மன்ேனகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம்
வடக்கு எல்ைலகள்,  ேதாணிகல மற் ம் பாளியாகம 
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்             

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : தர்மபாலய     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  ஆணம வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல,  

தம்மன்னாகம கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள்,  பம்மன்ேனகம கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல,  ெகாதலெகமியாவ கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்         

655 A  - தலாெகாலெவவ கிராம 
அ வலர் பிாி  

656 C  - ெப மாகுத்  கிராம 
அ வலர் பிாி  

659  - வ கமங்காவ கிராம அ வலர் 
பிாி  

659 A  - தர்மபாலய கிராம அ வலர் 
பிாி  

 

கிழக்ேக :  கு நாகல் மாவட்ட எல்ைல  
ெதற்ேக :  கு நாகல் மாவட்ட எல்ைல மற் ம் சங்கட் குளம் கிராம

அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
ேமற்ேக :  உப்பலவத்ைத மற் ம் தட்ேடவ கிராம அ வலர்

பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்         

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஆணம வ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  வடத்த,  ேதாணிகல மற் ம் பரமாகந்தகம கிராம

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்,  பம்மன்ேனகம 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல            

656  - தட்ேடவ கிராம அ வலர் 
பிாி  

656 A  - ஆணம வ கிராம அ வலர் 
பிாி  

656 B  - தம்மன்னாகம கிராம 
அ வலர் பிாி  

 

கிழக்ேக :  தலாெகாலெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு
எல்ைல,  தர்மபாலய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல,  ெப மாகுத்  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்,  வ கமங்காவ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல          

ெதற்ேக :  உப்பலவத்ைத கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
மற் ம் தி ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல            

ேமற்ேக :  தி ெவவ மற் ம் சியபளாகஸ்ேஹன கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : வடத்த     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  விஹாரகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல

மற் ம் ேகாட் கச்சி கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல 

657  - வடத்த கிராம அ வலர் பிாி  
657 A  - சியபளாகஸ்ேஹன கிராம 

அ வலர் பிாி  
658 C  - தி ல்ெவவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
659 B  - உப்பலாவத்ைத கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :  ேதாணிகல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,  
தட்ேடவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,  ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்,  வ கமங்காவ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல          

ெதற்ேக :  சங்கட் குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,  
காக்குபா யாவ மற் ம் வல்பா வ கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :  வல்பா வ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம்
வடக்கு எல்ைலகள்,  தங்கஸ்ெவவ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,  கி லெகாட விவசாய 
கு ேயற்ற கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கி ல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  த்தளம் பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ேகாட் கச்சி

கு ேயற்றம் 1 கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல      
614 A  - கி ல இல. 4 -1 கிராம 

அ வலர் பிாி  
614 C  - கி ல இல. 4 -2 கிராம 

அ வலர் பிாி  
614 D  - தங்கஹவில கிராம அ வலர் 

பிாி  
614 E  - கி லெகாட விவசாயக் 

கு ேயற்ற கிராம அ வலர் பிாி  
614 F  - கி ல இல. 1 கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :  மல்லன்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,  
விஹாரகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள்,  வடத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  தங்ேகஸ்ெவவ மற் ம் ரத்மல்கஸ்ெவவ கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :  கி ல இைளஞர் யற்சியாண்ைம கிராம அ வலர்
பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்,  த்தளம் 
பிரேதச சைப எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கவயங்குளம்     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  கி ல இல. 4 -1 கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல,  கி ல இல. 1 கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல,  கி லெகாட விவசாய கு ேயற்றம் கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்        

613  - கவயங்குளம் கிராம அ வலர் 
பிாி  

613 A  - ஜயராஜ ர கிராம அ வலர் 
பிாி  

613 D  - ரத்மல்கஸ்ெவவ கிராம 
அ வலர் பிாி  

613 E - தங்ேகஸ்ெவவ கிராம 
அ வலர் பிாி  

614 B - கி ல இைளஞர் 
யற்சியாண்ைம கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக :  வடத்த,  சியம்பலாகஸ்ேஹன மற் ம் வல்பா வ கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ெசம் க்குழி கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,  
மஹகும் க்கடவல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்,  க வலபந்த கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல   

ேமற்ேக :  த்தளம் பிரேதச சைப எல்ைல   
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 11      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மஹகும் க்கடவல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  ஜயராஜ ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல,  

ரத்மல்கஸ்ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள்,  கவயங்குளம் கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

611  - பரனன்கட்  கிராம அ வலர் 
பிாி  

611 A  - க வலெபத்த கிராம 
அ வலர் பிாி  

611 B  - க ங்காளிச்ேசாைல கிராம 
அ வலர் பிாி  

613 B  - மஹகும் க்கடவல கிராம 
அ வலர் பிாி  

613 C  - ெசம் க்குழி கிராம அ வலர் 
பிாி

கிழக்ேக :  வல்பா வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,  
ெமாஹாிய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள்      

ெதற்ேக :  கற்குளி ேமற்கு மற் ம் மகா ெசம் க்குழி கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :  த்தளம் பிரேதச சைப எல்ைல   

 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 12      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஆண் கம     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  க ங்காளிேசாைல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல,  பர்னஸ்கட்  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  
ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்,  மஹகும் க்கடவல 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு 
எல்ைலகள்,  ெசம் க்குழி கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல 

611 D  - மகா ெசம் க்குழி கிராம 
அ வலர் பிாி  

612  - ெமாஹாிய கிராம அ வலர் 
பிாி  

612 A  - ஆண் கம கிராம அ வலர் 
பிாி  

612 B  - கிழக்கு கற்குளி கிராம 
அ வலர் பிாி  

612 C  - ேமற்கு கற்குளி கிராம 
அ வலர் பிாி  

 
 
 

கிழக்ேக :  வல்பா வ மற் ம் காக்குபா யாவ கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்,  னவிட் யாவ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்,  
த ேவகம மற் ம் கராயக்குளம் கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்,  தைலக்குழி மற் ம் 
ெபாியம  கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ெபாியம  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,  
நாகவில்  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
மற் ம் ஆரச்சிகட் வ பிரேதச சைப எல்ைல  

ேமற்ேக :  த்தளம் பிரேதச சைப எல்ைல   
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 13      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : வல்பா வ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  சியம்பலாகஸ்ேஹன கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு

மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்  
612 D  - னவிட் ய கிராம அ வலர் 

பிாி  
612 E  - த ேவகம கிராம அ வலர் 

பிாி  
658  - கராயக்கம கிராம அ வலர் 

பிாி  
658 A  - வல்பா வ கிராம அ வலர் 

பிாி  
658 B  - காக்குபா யாவ கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :  தி ல்ெவவ மற் ம் சங்கட் க்குளம் கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்,  தைலக்குழி கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்

ெதற்ேக :  ஆண் கம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,  
கற்குளி கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :  கற்குளி கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல,  ெமாஹாிய,  ெசம் க்குழி,  கவயங்குளம்,  மற் ம் 
தங்கஸ்ெவவ கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள்      
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 14      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : தைலக்குழி     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  தி ல்ெவவ,  உப்பலவத்ைத மற் ம் வ கமங்காவ கிராம

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
661  - தைலக்குழி கிராம அ வலர் 

பிாி  
661 A  - சங்கட் குளம் கிராம 

அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக :  கு நாகல் மாவட்ட எல்ைல  
ெதற்ேக :  கம்மன்த வ மற் ம் ெபாியம கிராம அ வலர்

பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :  ஆண் கம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,  
கராயக்கம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள்,  காக்குபா யாவ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 15      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மதவாக்குளம்     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  தைலக்குழி கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 662 A  - கம்மன்த வ கிராம 

அ வலர் பிாி  
663 A  - மதவாக்குளம் கிராம 

அ வலர் பிாி  
663 B  - ெவட் ய கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக :  கு நாகல் மாவட்ட எல்ைல 
ெதற்ேக :  கு நாகல் மாவட்ட எல்ைல,  கட் ெபாத்த கிராம

அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக :  கட் ெபாத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  மற் ம்

வடக்கு எல்ைலகள்,  ெபாியம  கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 16      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : நாகவில்      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  ஆண் கம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்

கிழக்கு எல்ைலகள்,  தைலக்குழி கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல            

662  - நாகவில்  கிராம அ வலர் 
பிாி  

662 B  - ெபாியம  கிராம அ வலர் 
பிாி  

662 C  - சியம்பலாகஸ்ெவவ கிராம 
அ வலர் பிாி  

662 D  - ேச ெகேல கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக :  கம்மன்த வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,  
மதவாக்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள்           

ெதற்ேக :  கட் ெபாத்த மற் ம் ெவந்தகட் வ கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்         

ேமற்ேக :  ஆரச்சிக்கட் வ பிரேதச சைப எல்ைல  
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 17      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கட் ெபாத்த      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  ேச ெகேல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்

கிழக்கு எல்ைலகள்,  நாகவில்  மற் ம் ெபாியம  கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

663  - கட் ெபாத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  

664 A  - ெவந்தக வ கிராம அ வலர் 
பிாி  

664 C  - நந்திமித்திர ர கிராம 
அ வலர் பிாி  

 

கிழக்ேக :  மதவக்குகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம்
ெதற்கு எல்ைலகள்,  கு நாகல் மாவட்ட எல்ைல 

ெதற்ேக :  வத் ெபால மற் ம் பள்ளம கிராம அ வலர் பிாி களின்
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :  ஆரச்சிக்கட் வ பிரேதச சைப எல்ைல  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 18      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பள்ளம     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  நந்திமித்திர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல

மற் ம் கு நாகல் மாவட்ட எல்ைல 
664 - பள்ளம கிராம அ வலர் பிாி  
664 B  - வத் ெபால கிராம அ வலர் 

பிாி  
665  - ளியங்குளம் கிராம அ வலர் 

பிாி  
665 A  - தம்மன கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக :  கு நாகல் மாவட்ட எல்ைல 

ெதற்ேக :  கு நாகல் மாவட்ட எல்ைல 
ேமற்ேக :  ஆரச்சிக்கட் வ பிரேதச சைப எல்ைல  

9-108/ 249 
 

______________________________ 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம்,  தத் வங்களின ம்  பிரகாரம்,  இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான்,  இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்   - 01, 
2015,  ஓகத்  12. 
 

அட்டவைண 
 

இல. 19  - த்தளம் மாவட்டம்  
இல. 09  - ஆரச்சிகட்  பிரேதச சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  - 13 
எண்ணிக்ைக  - 13   எண்ணிக்ைக  - 00 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : உடப்              ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  கற்பிட்  பிரேதச சைப எல்ைல  594 - உடப் கிராம அ வலர் பிாி

594 A  - ஆண் ைன கிராம 
அ வலர் பிாி   

594 B  - உடப்  கிராம அ வலர் 
பிாி   

கிழக்ேக :  ந்தல் களப் ,  ளிச்சாக்குளம் மற் ம் பத் ஓயா
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :  ஆைனவி ந்தாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல  

ேமற்ேக :  கடல் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ளிச்சாக்குளம்      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  ந்தல் களப் ,  த்தளம் பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்

ஆணம வ பிரேதச சைப எல்ைல 
593 - ளிச்சாக்குளம் கிராம

அ வலர் பிாி   
593 A  - அங்குணவில கிராம 

அ வலர் பிாி   
593 B  - தாராகு வில்  கிராம 

அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக :  ேதவாலசந்தி மற் ம் வில்பத ேமற்கு கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  தெகேல,  மகமா எ ய மற் ம் பத் ஓயா கிராம
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :  594 B உடப்  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,  

இல. 594 உடப்  மற் ம் ஆண் ைன கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 03     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : வில்பத்த      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  ஆணம வ பிரேதச சைப எல்ைல 591 A  - வில்பத்த ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
591 B  - வில்பத்த கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
591 C  - தாமைரக்குளம் கிராம 

அ வலர் பிாி  
591 H  - ேதவால சந்தி கிராம 

அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக :  ஆணம வ பிரேதச சைப எல்ைல

ெதற்ேக :  விஜயகட் ெபாத்த எெலன் எெகாட கிராம அ வலர்
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,  விஜயகட் ெபாத்த எெலன் 
ெமெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,  

தெகேல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :  அங்குணவில கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : விஜயகட் ெபாத்த     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  தாராகு வில் மற் ம் அங்குணவில கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்,  வில்பத்  ேமற்கு மற் ம் 
தாமைரக்குளம் கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

591 B  - விஜயகட் ெபாத்த எெலன் 
ெமெகாட கிராம அ வலர் பிாி  

591 D - தெகேல கிராம அ வலர் 
பிாி   

591 E  - விஜயகட் ெபாத்த எெலன் 
எெகாட கிராம அ வலர் பிாி   

 
 

கிழக்ேக :  ஆணம வ பிரேதச சைப எல்ைல,  இஹல அத்தன்கனய
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  இஹல அத்தன்கனய,  பஹல அத்தன்கனய பாங்குளா
மற் ம் இலக்கட்  கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :  மஹமாலஎளிய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்
கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பத் ஓயா     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  ளிச்சாக்குளம் மற் ம் தாராகு வில் கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்           
589 - சு வில கிராம அ வலர் பிாி
590  - ஆனவி ந்தாவ கிராம 

அ வலர் பிாி   
591  - பத் ஓயா கிராம அ வலர் 

பிாி   
591 F  - மஹமாஎளிய கிராம 

அ வலர் பிாி   
 
 

கிழக்ேக :  தெகேல,  விஜயகட் ெபாத்த எெலன் ெமெகாட
மற் ம் விஜயகட் ெபாத்த எெலன் எெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைல,  இலக்கட்  கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்,  
நல்லதரன்கட்  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல   

ெதற்ேக :  ெசங்கல்ஓயா,  ைவரங்கட்  மற் ம் க க்குப் பைன கிராம
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்        

ேமற்ேக :  கடல் மற் ம் இல. 594 B உடப் வ கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : நல்லதரன்கட்      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  மஹாமாஎளிய மற் ம் விஜயகட் ெபாத்த எெலன்

எெகாட கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  
592 - நல்லதரன்கட்  கிராம

அ வலர் பிாி   
592 C  - இலக்கட்  கிராம அ வலர் 

பிாி   
592 E  - ெசங்கல்ஓயா கிராம 

அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக :  பாங்குலா கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம்
ெதற்கு எல்ைலகள்,  ெவ ெபலஸ்ஸ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  பண்டாரேஹன,  ஆரச்சிகட் வ கிழக்கு,  ஆரச்சிகட் வ
ேமற்கு மற் ம் ைவரங்கட்  கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :  சு வில கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு
எல்ைலகள்,  ஆைனவி ந்தாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல     

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : அத்தன்கனய     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  விஜயகட் ெபாத்த எெலன் எெகாட கிராம அ வலர்

பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல            
592 A  - இஹல அத்தன்கனய கிராம 

அ வலர் பிாி   
592 B  - அம்பெகேல கிராம அ வலர் 

பிாி   
592 D  - பாங்குலா கிராம அ வலர் 

பிாி   
592 F  - பஹல அத்தன்கனய கிராம 

அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக :  ஆணம வ பிரேதச சைப எல்ைல

ெதற்ேக :  ஆந்தநன்கட்  மற் ம் அ ப்பல கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்,  ெவ பலஸ்ஸ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்,  
நல்லதரன்கட்  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல            

ேமற்ேக :  இலக்கட்  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : அ ப்பல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  ெசங்கல்ஓயா கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,  

நல்லதரன்கட்  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள்,  பாங்குலா மற் ம் பஹல 
அத்தன்கனய கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள்,  அம்பெகேல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

586  - அ ப்பல கிராம அ வலர் 
பிாி   

586 A  - அந்தனன்கட்  கிராம 
அ வலர் பிாி   

587  - ெவ ெபலஸ்ஸ கிராம 
அ வலர் பிாி   

587 A  - பண்டாரேஹன கிராம 
அ வலர் பிாி   

 
 

கிழக்ேக :  ஆணம வ பிரேதச சைப எல்ைல,  குமாரகட் கிராம
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்        

ெதற்ேக :  குமாரகட்  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்
ேமற்கு எல்ைலகள்,  திகன்ெவவ         கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக :  ஆரச்சிக்கட்  கிழக்கு மற் ம் ெசங்கல்ஓயா கிராம
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்       : 09                 வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஆரச்சிக்கட்      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  ஆனவி ந்தாவ மற் ம் சு வில கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்,  ெசங்கல்ஓயா கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 

585 - ஆரச்சிக்கட்  ேமற்கு கிராம
அ வலர் பிாி   

585 A  - ராஜகந்த வ கிராம 
அ வலர் பிாி   

585 B  - ைவரங்கட்  கிராம 
அ வலர் பிாி   

585 C  - ஆரச்சிக்கட்  கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

 
 

கிழக்ேக :  பண்டாரேஹன கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல,  திகன்ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  திகன்ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்
ேமற்கு எல்ைலகள்,  க க்குழி கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல,  விரகுமந்த வ மற் ம் ேகாட்டபிட் ய 
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்,  குசல 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :  குசல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு
எல்ைலகள்,  க க்குப்பைன கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல,  ஆைனவி ந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : க க்குபைன     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  ஆைனவி ந்தாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல,  ைவரங்கட்  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்,  ஆரச்சிக்கட்  ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல         

582 - க க்குப்ைன கிராம அ வலர்
பிாி   

583  - குசல கிராம அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக :  ராஜகந்த வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,  
ேகாட்டபிட் ய மற் ம் பங்களாெதனிய கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  பங்களாெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்
ேமற்கு எல்ைலகள்,  சிலாபம் பிரேதச சைப எல்ைல     

ேமற்ேக :  கடல்   
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 11      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பங்கெதனிய     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  குசல மற் ம் ராஜகந்த வ கிராம அ வலர் பிாி களின்

ெதற்கு எல்ைலகள்  
573 - பங்கெதனிய கிராம அ வலர்

பிாி   
574  - ரகுமந்த வ கிராம அ வலர் 

பிாி   
584  - ேகாட்டபிட் ய கிராம 

அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக :  க க்குழி கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,  
க்கன்த வ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 

ேமற்கு எல்ைலகள்     
ெதற்ேக :  சிலாபம் பிரேதச சைப எல்ைல     
ேமற்ேக :  க க்குப்ைன கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல  
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 12      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : திகன்ெவவ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  ஆரச்சிக்கட்  கிழக்கு மற் ம் பண்டாரேஹன கிராம

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்,  குமாரகட்  
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

574 A  - க க்குழி கிராம அ வலர் 
பிாி   

574 B  - திகன்ெவவ கிராம அ வலர் 
பிாி   

574 C  - க்கன்த வ கிராம 
அ வலர் பிாி   

 
 

கிழக்ேக :  குமாரகட்  மற் ம் எ விட் ய கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்,  ெதமட்டபிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  சிலாபம் பிரேதச சைப எல்ைல     
ேமற்ேக :  ரகுமந்த வ மற் ம் ராஜகந்த வ கிராம அ வலர்

பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 13      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : எ விட் ய     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  அ ப்பல மற் ம் அந்தனன்கட் கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  
571 - எ விட் ய கிராம அ வலர்

பிாி   
572  - குமாரக்கட்  கிராம அ வலர் 

பிாி   
581 A  - ெதமட்டபிட் ய கிராம 

அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக :  ஆணம வ பிரேதச சைப எல்ைல    
ெதற்ேக :  சிலாபம் பிரேதச சைப எல்ைல     
ேமற்ேக :  திகன்ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்

கிழக்கு எல்ைலகள்,  பண்டாரேஹன கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல         

 
9-108/ 250 
 
 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம்,  தத் வங்களின ம்  பிரகாரம்,  இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
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சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான்,  இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்   - 01, 
2015,  ஓகத்  12. 

அட்டவைண 
இல. 19  - த்தளம் மாவட்டம்  
இல. 10  - சிலாபம் பிரேதச சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்   பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக -19 
எண்ணிக்ைக  - 17   எண்ணிக்ைக  - 01 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ன்ேனஸ்வரம்             ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  ஆரச்சிகட்  பிரேதச சைப எல்ைல 568 - ன்ேனஸ்வரம் கிராம அ வலர்

பிாி  
579  - வட்டக்கல்  கிராம அ வலர் 

பிாிவின் சிலாபம் பிரேதச சைபக்கு 
உட்பட்ட பகுதிகள்  

579 A  - திம்பில்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  

579 B  - ெத ஓயா கிராம அ வலர் 
பிாி  

580  - ஈச்சம்பிட்  கிராம அ வலர் 
பிாிவின் சிலாபம் பிரேதச சைபக்கு 
உட்பட்ட பகுதிகள்  

கிழக்ேக :  திஸ்ேஸாகம மற் ம் தித்தகைட கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  இ ப்பெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்
ேமற்கு எல்ைலகள்,  சவரான மற் ம் ைமக்குளம் கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்,  சிலாபம் நகர 
சைப எல்ைல  

ேமற்ேக :  சிலாபம் நகர சைப எல்ைல  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 02      வட்டாரத்திற்காக 
ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மா வன்குளம்      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  ஆரச்சிகட்  பிரேதச சைப எல்ைல 568 A  - திஸ்ேஸாகம கிராம 

அ வலர் பிாி  
569 A  - பரப்பன் ல்ல கிராம 

அ வலர் பிாி  
569 B  - மா வன்கம ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
569 C  - நாியாகம வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
569 D  - மா வன்கம கிழக்கு கிராம 

அ வலர்பிாி  
569 E  - ஊ ைடயான்த வ கிராம 

அ வலர் பிாி  
569 F  - நாியாகம ெதற்கு கிராம 

கிழக்ேக :  ரபாண் யன் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,  
கனத்தவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,  ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ெகாக்காவில,  கு வட்டவன மற் ம் தித்தகைட கிராம
அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :  ன்ேனஸ்வரம் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல,  திம்பில்ல மற் ம் ெத  ஓயா கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
 



                  I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21    1261A 
gFjp  I : njhFjp (I) - ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; FbauR tu;j;jkhdg; gj;;jpupif - mjp tpNr\khdJ - 2015.08.21 

 

 

அ வலர் பிாி  
வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 03     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : விலத்தவ      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  ஆரச்சிகட்  மற் ம் ஆணம  பிரேதச சைப எல்ைலகள் 548  - ஞ்சிவிலத்தவ கிராம 

அ வலர் பிாி  
548 A  - ளியங்கடவர கிராம 

அ வலர் பிாி  
570  - மஹவிலத்தவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
570 A  - ரபாண் யான கிராம 

அ வலர் பிாி  
570 B  - கனத்தவ கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக :  கு நாகல் மாவட்ட எல்ைல  
ெதற்ேக :  மஹகம வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு

எல்ைல மற் ம் ெகாக்காவில கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல  

ேமற்ேக :  ெகாக்காவில கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம்
வடக்கு எல்ைலகள்,  பரப்பன் ல்ல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கரவிட்டாகார      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  பரப்பன் ல்ல மற் ம் கனத்தவ கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
549 - ெகாக்காவில கிராம அ வலர்

பிாி  
550  - கரவிட்டாகார ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
550 A  - கரவிட்டாகார கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
550 B  - ரெகேலவத்த கிராம 

அ வலர் பிாி  
550 C  - தம்பெகேல கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக :  ளியன்கடவர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம்
ெதற்கு எல்ைலகள்,  மஹகம வடக்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  மஹகம ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல,  அத் வன கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்,  ேகான்கஸ்யாய 
மற் ம் மஹகம ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ேமற்கு எல்ைலகள்,  தம்பகல்ல ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,  ெதமட்டபிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல   

ேமற்ேக :  கரவிட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,  
கு வட்டவன கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : இ ப்பெதனிய     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  திஸ்ேஸாகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்

கிழக்கு எல்ைலகள்,  ஊ ைடயான்த வ மற் ம் 
பரப்பன் ல்ல கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

564 A  - ங்கன்த வ ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

564 B  - ங்கன்த வ கிழக்கு கிராம 
அ வலர்பிாி  

565  - இ ப்பெதனிய கிராம 
அ வலர் பிாி   

567  - தித்தகைட கிராம அ வலர் 
பிாி  

569  - கு வட்டவன கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :  ெகாக்காவில கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
ெதற்ேக :  கரவிட்டாகார ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு

எல்ைல,  கரவிட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்,  இஹல ஒளித வ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல    

ேமற்ேக :  சவரான கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
மற் ம் ன்ேனஸ்வரம் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ைமக்குளம்     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  சிலாபம் நகர சைப எல்ைல மற் ம் ன்ேனஸ்வரம் கிராம

அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
566 A  - சவரான கிராம 

அ வலர்பிாி  
566 B  - ைமக்குளம் கிராம 

அ வலர்பிாி  
 
 
 

கிழக்ேக :  இ ப்பெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல   
ெதற்ேக :  இஹல ஒளித வ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு

எல்ைல,  இனிெகாடெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்,  ெமரவில கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  வடக்கு மற் ம் ேமற்கு 
எல்ைலகள்,  ெவ ேஹன கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல        

ேமற்ேக :  சிலாபம் நகர சைப எல்ைல 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்   : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : அம்பகந்தவில     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  சிலாபம் நகர சைப எல்ைல மற் ம் ைமக்குளம் கிராம

அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல                
562 - அம்பகந்தவில கிராம

அ வலர்பிாி  
562 A  - ெவ ேஹன கிராம அ வலர் 

பிாி   
 
 
 

கிழக்ேக :  ெமரவில மற் ம் இனிெகாடெவல கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்,  காக்காப்பள்ளி கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :  கலஹிட் யாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
மற் ம் நாத்தாண் ய பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக :  கடல் 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : காக்காப்பள்ளி     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  ைமக்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல,  

சவரான கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள்,  இ ப்பெதனிய மற் ம் கரவிட்ட கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  

558 - மரதன்குளம் கிராம அ வலர்
பிாி  

558 A  - இஹல ஒளித வ கிராம 
அ வலர்பிாி  

561  - காக்காப்பள்ளி கிராம அ வலர் 
பிாி   

563  - ஒளித வ கிராம அ வலர் 
பிாி  

566  - ெமரவல கிராம அ வலர் பிாி  
566 C  - இனிெகாடெவல கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :  மணக்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,  
ெபான்னன்ேகணி கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்,  பம்பல மற் ம் பம்பல ெதற்கு 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  கலஹிட் யாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல,  அம்பகந்தவில கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல  

ேமற்ேக :  அம்பகந்தவில மற் ம் ெவ ேஹன கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்   : மணக்குளம்     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  ங்கன்த வ ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல,  ங்கன்த வ கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்,  கு வட்டவன 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல      

555 - ெபான்னன்கன்னி கிராம
அ வலர் பிாி  

556 A  - வாழேஹன கிராம அ வலர் 
பிாி   

556 B  - மணக்குளம் கிராம அ வலர் 
பிாி  

557 A  - ெதமட்டபிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி  

557 D  - இந்திகஸ்வில கிராம 
அ வலர் பிாி  

264  - கரவிட்ட கிராம அ வலர் 
பிாி   

 
 
 

கிழக்ேக :  கரவிட்டாகார ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல,  ரெகேலவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு,  ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்,  தம்பெகேல 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல,  தம்பகல்ல 
ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள்,  தம்பகல்ல மற் ம் தம்பகல்லவத்த கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்,  
குடாபிங்கிாிய மற் ம் ஊர ய கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்      

ெதற்ேக :  ெசம் கட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,  
ஹாீந்திரகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள்,  பம்பல ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,  பம்பல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல  

ேமற்ேக :  காக்காப்பள்ளி கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,  
மரதன்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள்,  இஹல ஒளித வ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,  இ ப்பெதனிய கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : தம்பகல்ல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  ெகாக்காவில மற் ம் ளியன்கடவர கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்,  
ஞ்சிவிலத்தவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல    

547 - மஹகம ெதற்கு கிராம
அ வலர் பிாி  

547 A  - மஹகம வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

 547 B  - ேகான்கஸ்யாய கிராம 
அ வலர் பிாி  

547 C  - அத் வன கிராம அ வலர் 
பிாி  

557  - தம்பகல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  

557 B  - தம்பகல்லவத்த கிராம 
அ வலர் பிாி  

557 C  - தம்பகல்ல ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக :  கு நாகல் மாவட்ட எல்ைல  
ெதற்ேக :  ரத்மல் அகார கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,  

பனிெரண்டாவ மற் ம் ெமதகம கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்,  
குடாபிங்கிாிய மற் ம் இந்திகஸ்வில கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :  ெதமட்டபிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல,  தம்பெகேல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்,  கரவிட்டாகார கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்,  
கரவிட்டாகார ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 11      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெமதகம     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  தம்பகல்லவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்

கிழக்கு எல்ைலகள்,  தம்பகல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல,  மஹகம ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல  

545 - நான்கடவர கிராம அ வலர்
பிாி  

545 A  - ரத்மல் அகார கிராம 
அ வலர்பிாி  

545 B  - ரத்னகிாிய கிராம அ வலர் 
பிாி   

546  - குடாபிங்கிாிய கிராம அ வலர் 
பிாி  

546 A  - ெமதகம கிராம அ வலர் 
பிாி  

546 B  - பனிெரண்டாவ கிராம 
அ வலர் பிாி   

551  - ஊர ய கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :  கு நாகல் மாவட்ட எல்ைல       
ெதற்ேக :  கச்சக வ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,  

ஹீன்அகார கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள்,  க க்குவட்டவன கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக :  ெசம் கட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,  
இந்திகஸ்வில கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள்  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 12      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பம்பல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  ெபான்னன்ேகணி கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல,  வாழேஹன கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்,  இந்திகஸ்வில கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல  

553 - ெசம் கட் ய கிராம அ வலர்
பிாி  

554  - க க்குவ கிராம அ வலர் 
பிாி   

554 A  - ஹாீந்திரகம கிராம அ வலர் 
பிாி  

560  - பம்பல கிராம அ வலர் பிாி  
560 A  - பம்பல ெதற்கு கிராம 

அ வலர்பிாி  

 
 

கிழக்ேக :  ஊர ய மற் ம் க க்குவட்டவன கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ெபாத் வில,  எ ன்வில,  ஊர யாகார கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்,  கலஹிட் யாவ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :  கலஹிட் யாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம்
வடக்கு எல்ைலகள்,  காக்காப்பள்ளி கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 13      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெபாத் வில     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  ெசம் கட் ய மற் ம் ஊர ய கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்,  
நான்கடவர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல          

534 A  - ெபாத் வில கிராம அ வலர் 
பிாி  

534 D  - எ ன்வில கிராம அ வலர் 
பிாி   

544 A  - கச்சக வ கிராம அ வலர் 
பிாி  

551 A   - ஹீன்அகார கிராம அ வலர் 
பிாி  

552  - க க்குவட்டவன கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :  கு நாகல் மாவட்ட எல்ைல       
ெதற்ேக :  கல் வ வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு

எல்ைல,  கு யி ப்  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்,  பல்லெகேல மற் ம் 
ேஹனெபால கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள்,  கு வட்டவன கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக :  கு வட்டவன மற் ம் சு ெவல்ல கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்,  
ஊர யாகார கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 14      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்    : ஊர யாகார     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  கலஹிட் யாவ,  க க்குவ மற் ம் ெசம் கட் ய கிராம

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்               
533 - ஊர யாகார கிராம அ வலர்

பிாி  
533 A  - ெமல்லவாகார கிராம 

அ வலர் பிாி   
 
 
 
 

கிழக்ேக :  எ ன்வில கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,  
சு ெவல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள்,  கு வட்டவன கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல                   

ெதற்ேக :  க்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்
ேமற்கு எல்ைலகள்,  ெந ம்ெபாக்குண கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,  தனிெவல்ேலகம கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்,  
மகபத்ேதகம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல       

ேமற்ேக :  இஹலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 15      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : இரட்ைடக்குளம்     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  அம்பகந்தவில,  காக்காப்பள்ளி மற் ம் பம்பல ெதற்கு

கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்,  
க க்குவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  

534 - இரட்ைடக்குளம் வடக்கு கிராம
அ வலர் பிாி  

534 B  - இரட்ைடக்குளம் ெதற்கு 
கிராம அ வலர் பிாி   

534 C  - கலஹிட் யாவ கிராம 
அ வலர் பிாி  

535  - பட் யகம கிராம அ வலர் 
பிாி                     

535 A  - எெகாடயாகம கிராம 
அ வலர் பிாி  

536  - இஹலகம கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக :  க க்குவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,  
ஊர யாகார கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள்,  மல்லவாகார கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  

ெதற்ேக :  மஹபத்ேதகம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,  
மரக்கலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக :  மரக்கலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம்
வடக்கு எல்ைலகள்,  நாத்தாண் ய பிரேதச சைப எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 16      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மரக்கலகம     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  கலஹிட் யாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல   537 - மரக்கலகம கிராம அ வலர்

பிாி  
537 A  - மஹபத்ேதகம கிராம 

அ வலர் பிாி   
 
 

கிழக்ேக :  இரட்ைடக்குளம் வடக்கு மற் ம் இரட்ைடக்குளம் ெதற்கு
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்,  
எெகாடயாகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள்,  பட் யகம மற் ம் இஹலகம கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்,  மல்லவாகார,  
தனிெவல்ேலகம மற் ம் ெந ம்ெபாக்குண கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  நாத்தாண் ய பிரேதச சைப எல்ைல  
ேமற்ேக :  நாத்தாண் ய பிரேதச சைப எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 17      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : சு ெவல்ல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  மல்லவாகார மற் ம் ஊர யாகார கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்,  
எ ன்வில கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல  

540 - ெந ம்ெபாக்குண கிராம
அ வலர் பிாி  

540 A  - க்குளம் கிராம அ வலர் 
பிாி   

540 B  - தனிெவல்ேலகம கிராம 
அ வலர் பிாி  

541  - கு வட்டவன கிராம 
அ வலர் பிாி  

541 A  - சு ெவல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக :  ெபாத் வில கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம்
ெதற்கு எல்ைலகள்,  ேஹேனெபால கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல                   

ெதற்ேக :  நாத்தாண் ய பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக :  மஹபந்ேதகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,  

மல்லவாகார கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல        

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 18      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கல் வ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  கச்சக வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 542 - ேஹேனெபால கிராம அ வலர்

பிாி  
542 A  - கல் வ ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
543  - கு யி ப்  கிராம அ வலர் 

பிாி  
543 A  - பல்லெகேல கிராம அ வலர் 

பிாி   
544  - கல் வ வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :  கு நாகல் மாவட்ட எல்ைல 
ெதற்ேக :  நாத்தாண் ய பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக :  கு வட்டவன,  ெபாத் வில மற் ம் க க்குவட்டவன

கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
9-108/ 251 
 

 
உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 

 
3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  

 
(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம்,  தத் வங்களின ம்  பிரகாரம்,  இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான்,  இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்   - 01, 
2015,  ஓகத்  12. 
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அட்டவைண 
இல. 19  - த்தளம் மாவட்டம்  
இல. 11  - நாத்தாண் ய பிரேதச சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  - 24 
எண்ணிக்ைக  - 24   எண்ணிக்ைக  - 00 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : இரணவில             ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  சிலாபம் பிரேதச சைப எல்ைல 532 - இரணவில ேமற்கு கிராம

அ வலர் பிாி   
532 A  - இரணவில கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக :  சிலாபம் பிரேதச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக :  ெதா வாவ வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு

எல்ைல 
ேமற்ேக :  கடல் 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெதா வாவ வடக்கு      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  இரணவில ேமற்கு மற் ம் இரணவில கிழக்கு கிராம

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
531 A  - ெதா வாவ வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
 கிழக்ேக :  சிலாபம் பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக :  ெமத ெதா வாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல 

ேமற்ேக :  கடல் 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 03     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்   : ெதா வாவ      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  ெதா வாவ வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல மற் ம் சிலாபம் பிரேதச சைப எல்ைல 
530 A  - மட்டெகாட் ெவல்ல கிராம 

அ வலர் பிாி   
531  - ெதா வாவ ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
531 B  - ெமத ெதா வாவ கிராம 

அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக :  மட்டெகாட் வ மற் ம் ேஹன கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ப ெதல்ெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக :  கடல் 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மஹெவவ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  சிலாபம் பிரேதச சைப எல்ைல    524 - இஹல மஹெவவ கிராம

அ வலர் பிாி  
524 A  - ெமத மஹெவவ கிராம 

அ வலர் பிாி   
528 A  - ேஹன கிராம அ வலர் 

பிாி   
530  - மட்டெகாட் வ கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :  பஹல மஹெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்,  மாளிகாவத்ைத மற் ம் 
இஹல ெகாஸ்வா ய கிராம அ வலர் பிாி களின்  
ேமற்கு எல்ைலகள்      

ெதற்ேக :  பஹல ெகாஸ்வா ய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல     

ேமற்ேக :  ப ெதல்ெபால,  மட்டெகாட் ெவல்ல,  ெதா வாவ
ெதற்கு மற் ம் ெமத ெதா வாவ கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : குடாெவவ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  சிலாபம் பிரேதச சைப எல்ைல    522 - இஹல குடாெவவ கிராம

அ வலர் பிாி  
522 B  - பஹல குடாெவவ கிராம 

அ வலர் பிாி   
528  - பஹல மஹெவவ கிராம 

அ வலர் பிாி   
529  - மாளிகாவத்ைத கிராம 

அ வலர் பிாி  
529 A  - அடப்பரகம கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக :  ெவல்ல மற் ம் ெமத வலஹபிட் ய கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்        

ெதற்ேக :  பஹல வலஹபிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்,  ஹல்பத்வில கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,  இஹல 
ெகாஸ்வா ய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக :  இஹல மஹெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல,  ெமத மஹெவவ ரேஹன மற் ம் 
மட்டெகாட் வ கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கல்அ ண     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  சிலாபம் பிரேதச சைப எல்ைல     517 - ட் ெபந்திவில கிராம

அ வலர் பிாி   
517 A  - சாகரகம கிராம அ வலர் 

பிாி   
518 A  - ெமத வலஹபிட் ய கிராம 

அ வலர் பிாி   
522 A  - கல்அ ண கிராம அ வலர் 

பிாி  
522 C  - ெவல்ல கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :  ெமதெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம்
ெதற்கு எல்ைலகள்,  யட்டகலான மற் ம்  பனன்ெகாட 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  பிலாகட் ல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல,  எெகாடெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல,  இஹல வலஹபிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு,  வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :  பஹல வலஹபிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல,  இஹல குடாெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : யட்டகலான     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  சிலாபம் பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் கு நாகல்

மாவட்ட எல்ைல 
520 - ெமதெகாட கிராம அ வலர்

பிாி  
520 A  - யட்டகலான கிராம அ வலர் 

பிாி   
521  - ெஹவன கிராம அ வலர் 

பிாி   
521 A  - பனன்ெகாட கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக :  கு நாகல் மாவட்ட எல்ைல 
ெதற்ேக :  மானிங்கல,  ன்கன்னாவ மற் ம் பிலாகட் ல்ல கிராம

அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  
ேமற்ேக :  சாகரகம மற் ம் ட் ெபந்திவில கிராம அ வலர்

பிாி களின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்,  
கல்அ ண கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல  

 
  



                  I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21    1269A 
gFjp  I : njhFjp (I) - ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; FbauR tu;j;jkhdg; gj;;jpupif - mjp tpNr\khdJ - 2015.08.21 

 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ன்கன்னாவ      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  பனன்ெகாட மற் ம் ெஹவன கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்      
505 A  - மானிங்கல கிராம அ வலர் 

பிாி   
505 B  - ன்கன்னாவ கிராம 

அ வலர் பிாி   
 
 

கிழக்ேக :  கு நாகல் மாவட்ட எல்ைல 
ெதற்ேக :  குத்ெதட் யாவ மற் ம் நாரவில கிராம அ வலர்

பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்,  சந்தனன்கம கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்     

ேமற்ேக :  இஹல தம்ேபாவ,  மயிலாவ மற் ம் பிலாகட் ல்ல
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : தம்ேபாவ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  ெமத நாத்தாண் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்,  பஹல நாத்தாண் ய கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல,  மயிலாவ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்         

506 - இஹல தம்ேபாவ கிராம 
அ வலர் பிாி   

506 A  - பஹல தம்ேபாவ கிராம 
அ வலர் பிாி   

 506 B  - ெமத தம்ேபாவ கிராம 
அ வலர் பிாி   

508 A  - இஹல நாத்தாண் ய கிராம 
அ வலர் பிாி   

 
 

கிழக்ேக :  ன்கன்னாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம்
ெதற்கு எல்ைலகள்,  சந்தனன்கம கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,  கச்சிராவ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :  ப ெவல்கால வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்,  பஹல ெகாட்டார ல்ல,  

ம்ேமாதர கிழக்கு மற் ம் ம்ேமாதர ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக :  இஹல மாவில கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,  
ரேஹன கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 

மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்,  ெமத நாத்தாண் ய கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : நாத்தாண் ய     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  ஹுல்ேஹன கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல,  

எெகாடெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள்,  ட் ெபந்திவில,  சாகரகம மற் ம் 
பனன்ெகாட கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள்          

507 - பிலாகட் ல்ல கிராம
அ வலர் பிாி  

507 A  - மயிலாவ கிராம அ வலர் 
பிாி   

508  - பஹல நாத்தாண் ய கிராம 
அ வலர் பிாி   

508 B  - ெமத நாத்தாண் ய கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :  ன்கன்னாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,  
இஹல தம்ேபாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ெமத தம்ேபாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல,  இஹல நாத்தாண் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு,  வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்,  ரேஹன 
கிழக்கு மற் ம் ரேஹன கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக :  ேமற்கு ரேஹன,  மரந்த ெதற்கு மற் ம் மரந்த வடக்கு
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 11      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : வலஹபிட் ய     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  அடப்பரகம,  பஹல குடாெவவ மற் ம் இஹல

குடாெவவ கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள்,  ெமத வலஹபிட்ட் ய கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு,  ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்,  
கல்அ ண கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல          

518 - இஹல வலஹபிட் ய கிராம
அ வலர் பிாி  

518 B  - எெகாடெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி   

519  - பஹல வலஹபிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி  

519 A  - ஹுல்ேஹன கிராம 
அ வலர் பிாி   

 
 

கிழக்ேக :  ட் ெபந்திவில கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல        

ெதற்ேக :  பிலாகட் ல்ல,  மயிலாவ,  பஹல நாத்தாண் ய மற் ம்
மரந்த வடக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள்  

ேமற்ேக :  இஹல ஹத்தினிய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல,  ஹால்பன்வில கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்,  மாளிகாவத்ைத 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு 
எல்ைலகள்  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 12      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஹத்தினிய     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  ஹால்பன்வில ேமற்கு மற் ம் ஹால்பன்வில கிழக்கு

கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்,  
ஹுல்ேஹன கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 

ெதற்கு எல்ைலகள் 

513 A  - மரந்த வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

514  - இஹல ஹத்தினிய கிராம 
அ வலர் பிாி   

515  - பஹல ஹத்தினிய கிராம 
அ வலர் பிாி   

515 A  - ெமத ஹத்தினிய கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :  பஹல நாத்தாண் ய மற் ம் ெமத நாத்தாண் ய கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  மரந்த ெதற்கு,  ெஹாரெகால்ல வடக்கு,  ெஹாரெகால்ல
ெதற்கு மற் ம் மாரவில வடக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :  தல்வில கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
. 
.வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 13      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெகாஸ்வா ய     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  இஹல மஹெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்,  மாளிகாவத்ைத கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல         

525 - ஹால்பன்வில கிழக்கு கிராம
அ வலர் பிாி  

525 A  - ஹால்பன்வில ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

526  - இஹல ெகாஸ்வா ய கிராம 
அ வலர் பிாி   

527  - பஹல ெகாஸ்வா ய கிராம 
அ வலர் பிாி  

527 A  - ெமத ெகாஸ்வா ய கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :  பஹல வலஹப்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்,  ஹுல்ேஹன கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  இஹல ஹத்தினிய,  ெமத ஹத்தினிய,  பஹல ஹத்தினிய
மற் ம் தல்வில கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள்   

ேமற்ேக :  ப ெதல்ெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 14      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : தல்வில     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  மட்டெகாட் ெவல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல               
511 - தல்வில கிராம அ வலர் பிாி
511 A  - ேமாதரெவல்ல கிராம 

அ வலர் பிாி   
512 A  - மாரவில ெவல்ல கிராம 

அ வலர் பிாி   
530 B  - ப ெதல்ெபால கிராம 

அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக :  ேஹன,  இஹல மஹெவவ மற் ம் பஹல
ெகாஸ்வா ய கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள்,  ெமத ெகாஸ்வா ய மற் ம் ஹால்பன்வில 
ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள்,  பஹல ஹத்தினிய கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல     

ெதற்ேக :  மாரவில வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல,  மாரவில ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்,  கட் வ வடக்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல  

ேமற்ேக :  கடல்  
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 15      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மாரவில     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  தல்வில கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு

எல்ைலகள்,  பஹல ஹத்தினிய,  ெமத ஹத்தினிய மற் ம் 
இஹல ஹத்தினிய கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள்,  மரத வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்  

512 - மாரவில நகர கிராம அ வலர்
பிாி   

512 B  - மாரவில ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

512 C  - மாரவில வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

513  - ெஹாரெகால்ல ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

513 B  - மரந்த ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி                      

513 C  - ெஹாரெகால்ல வடக்கு 
கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :  ெமத நாத்தாண் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல,  ரேஹன ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :  கட் வ கிழக்கு மற் ம் கட் வ வடக்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :  மாரவில ெவல்ல மற் ம் ேமாதரெவல்ல கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 16      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கட் வ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  மாரவில ெவல்ல,  மாரவில ெதற்கு,  மாரவில நகரம்,  

ெஹாரெகால்ல ெதற்கு மற் ம் ெஹாரெகால்ல வடக்கு 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்          

510 - கட் வ வடக்கு கிராம
அ வலர் பிாி  

510 A  - கட் வ ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

510 B  - கட் வ கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

 

கிழக்ேக :  ரேஹன ேமற்கு,  ெமத மாவில மற் ம் பஹல மாவில
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ேநபடகஹயாய மற் ம் லங்சிகம கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக :  கடல் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 17      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மாவில     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  ெஹாரெகால்ல ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல,  ெஹாரெகால்ல வடக்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்,  ெமத 
நாத்தாண் ய மற் ம் இஹல நாத்தாண் ய கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்    

504 A  - ெமத மாவில கிராம 
அ வலர் பிாி  

504 B  - பஹல மாவில கிராம 
அ வலர் பிாி   

509  - ரேஹன கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

509 A  - ரேஹன ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

 
 

கிழக்ேக :  பஹல தம்ேபாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல,  இஹல மாவில கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு,  ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்,  ம்ேமாதர 
ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல               

ெதற்ேக :  இஹல கட் ேனாிய மற் ம் ேநபடகஹயாய கிராம
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்

ேமற்ேக :  கட் வ ெதற்கு மற் ம் கட் வ கிழக்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 18      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : நாரவில     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  இஹல தம்ேபாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்,  ன்கன்னாவ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல

500 - நாரவில கிராம அ வலர் பிாி
500 A  - கச்சிராவ கிராம அ வலர் 

பிாி   
501  - ப ெவல்கால வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
501 A  - ப ெவல்கால ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
505  - சந்தனன்கம கிராம அ வலர் 

பிாி  
 
 

கிழக்ேக :  மானிங்கல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம்
ெதற்கு எல்ைலகள்,  குத்ெதட் யாவ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  ெகாஸ்வத்த வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்,  ெமாரெகேல ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,  ெமத 
ெகாட்டரா ல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல,  ெமாரெகேல வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்,  இஹல 
ெகாட்டரா ல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக :  பஹல ெகாட்டரா ல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல,  பஹல தம்ேபாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல,  இஹல தம்ேபாவ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 19      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெகாஸ்வத்ைத     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  ப ெவல்கால ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்,  கச்சிராவ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல,  நாரவில கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்,  மானிங்கல 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல        

498 - ெகாஸ்வத்த வடக்கு கிராம
அ வலர் பிாி  

498 A  - மீகஹெவல கிராம அ வலர் 
பிாி   

498 B  - ெகாஸ்வத்த ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

499  - யக்ெதஸ்ஸாவ கிராம 
அ வலர் பிாி  

499 A  - குத்ெதட் யாவ கிராம 
அ வலர் பிாி   

503 A  - ெமாரெகேல ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :  கு நாகல் மாவட்ட எல்ைல மற் ம் ெவன்னப் வ பிரேதச
சைப எல்ைல  

ெதற்ேக :  ெவன்னப் வ பிரேதச சைப எல்ைல  
ேமற்ேக :  ெவன்னப் வ பிரேதச சைப எல்ைல,  ெமத

ெகாட்டரா ல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல,  ப ெவல்கால ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 20      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெகாட்டரா ல்ல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  ப ெவல்கால வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல  
502 - இஹல ெகாட்டரா ல்ல கிராம

அ வலர் பிாி  
502 A  - ெமத ெகாட்டரா ல்ல கிராம 

அ வலர் பிாி   
503  - ெமாரெகேல வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக :  ப ெவல்கால ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்,  ெமாரெகேல ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல     

ெதற்ேக :  ெவன்னப் வ பிரேதச சைப எல்ைல  
ேமற்ேக :  ம்ேமாதர கிழக்கு மற் ம் பஹல ெகாட்ேடா ல்ல கிராம

அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 21      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ம்ேமாதர     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  ரேஹன கிழக்கு மற் ம் பஹல தம்ேபாவ கிராம

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  
497 - பஹல ெகாட்டரா ல்ல கிராம

அ வலர் பிாி   
497 A  - ம்ேமாதர கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
497 B  - ம்ேமாதர ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
504  - இஹல மாவில கிராம 

அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக :  ப ெவல்கால வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல,  இஹல ெகாட்டரா ல்ல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்,  ெமத 
ெகாட்டரா ல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல 

ெதற்ேக :  ெவன்னப் வ பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்
ெதமட்டபிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக :  நாெகேல மற் ம் இஹல கட் ேனாிய கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்,  பஹல மாவில கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்,  
ெமத மாவில கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 22      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : இஹல கட் ேனாிய     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  கட் வ ெதற்கு மற் ம் பஹல மாவில கிராம

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்      
494 A - லங்சிகம கிராம அ வலர்

பிாி  
495  - இஹல கட் ேனாிய கிராம 

அ வலர் பிாி   
495 C  - நாெகேல கிராம அ வலர் 

பிாி  
495 D  - ேநபடகஹயாய கிராம 

அ வலர் பிாி  

 

கிழக்ேக :  ம்ேமாதர ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல  

ெதற்ேக :  ெதமட்டபிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல,  மீகஹெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல,  கஹெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்,  பஹல கட் ேனாிய வடக்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல  

ேமற்ேக :  கடல் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 23      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பஹல கட் ேனாிய     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  லங்சிகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல            494 - ெமத பஹல கட் ேனாிய கிராம

அ வலர் பிாி  
494 B  - பஹல கட் ேனாிய வடக்கு 

கிராம அ வலர் பிாி   
494 C  - பஹல கட் ேனாிய ெதற்கு 

கிராம அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக :  கஹெவவ,  ெமத கட் ேனாிய மற் ம் மீகஹெவவ
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்        

ெதற்ேக :  ெவன்னப் வ பிரேதச சைப எல்ைல  
ேமற்ேக :  கடல்  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 24      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெமத கட் ேனாிய     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  ேநபடகஹயாய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல,  இஹல கட் ேனாிய கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல,  நாெகேல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு,  ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்,  ம்ேமாதர 
ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல        

495 A  - ெதமட்டபிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி   

495 B  - தம்மிக்ககம கிராம அ வலர் 
பிாி   

496  - ெமத கட் ேனாிய கிராம 
அ வலர் பிாி   

496 A  - மீகஹெவவ கிராம அ வலர் 
பிாி  

496 B  - கஹெவவ கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :  ெவன்னப் வ பிரேதச சைப எல்ைல  
ெதற்ேக :  ெவன்னப் வ பிரேதச சைப எல்ைல  
ேமற்ேக :  பஹல கட் ேனாிய ெதற்கு,  ெமத பஹல கட் ேனாிய

மற் ம் பஹல கட் ேனாிய வடக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
9-108/ 252 
 
 

 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம்,  தத் வங்களின ம்  பிரகாரம்,  இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான்,  இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்   - 01, 
2015,  ஓகத்  12. 
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அட்டவைண 
இல. 19  - த்தளம் மாவட்டம்  
இல. 12  - ெவன்னப் வ பிரேதச சைப 
 

தனி உ ப்பினர் பிாி களின்  பல உ ப்பினர் பிாி களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  - 25 
எண்ணிக்ைக  - 25   எண்ணிக்ைக  - 00 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெகா ன்ஜா ய             ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  நாத்தாண் ய பிரேதச சைப எல்ைல 492 - உல்ஹிட் யாவ வடக்கு கிராம

அ வலர் பிாி  
493  - ெகா ன்ஜா ய கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
493 A  - ெகா ன்ஜா ய ேமற்கு 

கிராம அ வலர் பிாி  
493 B  - ெகா ன்ஜா ய வடக்கு 

கிராம அ வலர் பிாி  
493 C  - ெகா ன்ஜா ய ெதற்கு 

கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :  நாத்தாண் ய பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ெவன்னப் வ
வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ெவன்னப் வ வடக்கு,  ெமத ெவன்னப் வ மற் ம்
ெவன்னப் வ ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ேமற்கு எல்ைலகள்,  ெமத உல்ஹிட் யாவ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,  உல்ஹிட் யாவ 
ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :  கடல் 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : உல்ஹிட் யாவ      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  ெகா ன்ஜா ய ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல,  உல்ஹிட் யாவ வடக்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

492 A  - உல்ஹிட் யாவ ெதற்கு 
கிராம அ வலர் பிாி  

492 B  - ெமத உல்ஹிட் யாவ கிராம 
அ வலர் பிாி  

492 C  - உல்ஹிட் யாவ ேமற்கு 
கிராம அ வலர் பிாி  

492 D  - கடவத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக :  ெவன்னப் வ ேமற்கு மற் ம் ெவன்னப் வ ெதற்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ெமத ம்மலெதனிய மற் ம் ம்மலெதனிய ேமற்கு
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :  கடல் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 03     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெவன்னப் வ      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  ெகா ன்ஜா ய கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல மற் ம் நாத்தாண் ய பிரேதச சைப எல்ைல 
491 - ெவன்னப் வ வடக்கு கிராம

அ வலர் பிாி  
491 A  - ெவன்னப் வ ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
491 B  - ெமத ெவன்னப் வ கிராம 

அ வலர் பிாி  
491 C  - ெவன்னப் வ ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
491 D  - ெவன்னப் வ கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :  வில ேமற்கு பண் ப் வ ேமற்கு கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ம்மலெதனிய வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல 

ேமற்ேக :  உல்ஹிட் யாவ ெதற்கு,  ெமத உல்ஹிட் யாவ மற் ம்
உல்ஹிட் யாவ வடக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் 
கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : உதாசிறிகம     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  நாத்தாண் ய பிரேதச சைப எல்ைல    467 B  - சிறிகம்பல வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
467 C  - உதாசிறிகம கிராம அ வலர் 

பிாி   
467 F  - வில ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக :  சிறிகம்பல ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல,  வில கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல,  ெமத வில கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்,  வில 
ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  பண் ப் வ ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல     

ேமற்ேக :  ெவன்னப் வ கிழக்கு மற் ம் ெவன்னப் வ வடக்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
நாத்தாண் ய பிரேதச சைப எல்ைல  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : வில      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  சிறிகம்பல வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல            
467 D  - ெமத வில கிராம 

அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக :  வில கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல        

ெதற்ேக :  வில ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல        

ேமற்ேக :  வில ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல        

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : சிறிகம்பல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  சிறிகம்பல வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்,  நாத்தாண் ய பிரேதச சைப 
எல்ைல            

467 - வில கிழக்கு கிராம
அ வலர் பிாி  

467 A  - சிறிகம்பல ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

467 E  - வில ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

 
 

கிழக்ேக :  ேபாத்தேலகம,  கிாிெமட் யான வடக்கு மற் ம்
கிாிெமட் யான ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  பண் ப் வ வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல 

ேமற்ேக :  வில ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல,  ெமத வில மற் ம் சிறிகம்பல வடக்கு 
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கிாிெமட் யான     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  கிாிெமட் யான வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்,  கிாிெமட் யான கிழக்கு 
மற் ம் லாவல கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

466 A  - ெமத கிாிெமட் யான கிராம 
அ வலர் பிாி  

466 B  - பன்சல சந்தி கிராம அ வலர் 
பிாி   

466 E  - கிாிெமட் யான ெதற்கு 
கிராம அ வலர் பிாி  

466 F  - கிாிெமட் யான ேமற்கு 
கிராம அ வலர் பிாி  

 

கிழக்ேக :  கஹட்டவில ேமற்கு மற் ம் ஹால்தண் வன வடக்கு
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ஹால்தண் வன ேமற்கு மற் ம் பண் ப் வ வடக்கு
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக :  பண் ப் வ வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல மற் ம் வில ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : லாவல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  நாத்தாண் ய பிரேதச சைப      465 - லாவல கிராம அ வலர்

பிாி  
466  - கிாிெமட் யான கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
466 C  - ேபாத்தேலகம கிராம 

அ வலர் பிாி  
466 D  - கிாிெமட் யான வடக்கு 

கிராம அ வலர் பிாி  

 

கிழக்ேக :  குந்திராெபால மற் ம் ெபாத் வட்டவன கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்,  கஹட்டவில ேமற்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  ெமத கிாிெமட் யான கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்,  கிாிெமட் யான 
ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல      

ேமற்ேக :  வில ெதற்கு,  வில கிழக்கு மற் ம் சிறிகம்பல
ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கஹட்டவில     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  நாத்தாண் ய பிரேதச சைப          464 - ெபாத் வட்டவன கிராம

அ வலர் பிாி  
464 A  - ஹுந்திராெபால கிராம 

அ வலர் பிாி  
 464 B  - கஹட்டவில ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
464 C  - கஹட்டவில கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக :  கு நாகல் மாவட்ட எல்ைல,  ஹிாியாகம கிராம
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  மல்லவ மற் ம் ஹால்தண் வன வடக்கு கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக :  பன்சல சந்தி கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,  
ெமத கிாிெமட் யான கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல,  லாவல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஜ்ஜம்ெபால     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  கஹட்டவில ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல,  கஹட்டவில கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்,  ெபாத் வட்டவன 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல         

462 - ஹிாியாகம கிராம அ வலர்
பிாி  

463  - மல்லவ கிராம அ வலர் பிாி   
470  - பஹல ஜ்ஜம்ெபால கிராம 

அ வலர் பிாி  
470 A  - இஹல ஜ்ஜம்ெபால கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :  கு நாகல் மாவட்ட எல்ைல 
ெதற்ேக :  ெசன்திாியா ல்ல,  இஹல ெமாஹட் ல்ல மற் ம்

பஹல ெமாஹட் ல்ல கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக :  ெமத ஹால்தண் வன,  ஹால்தண் வன ேமற்கு மற் ம்
ஹால்தண் வன வடக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் 
கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 11      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஹால்தண் வன     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  கிாிெமட் யான ெதற்கு,  பன்சல சந்தி மற் ம்

கஹட்டவில ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள்  

468 - ஹால்தண் வன வடக்கு கிராம
அ வலர் பிாி  

468 B  - ெமத ஹால்தண் வன கிராம 
அ வலர் பிாி   

468 C  - ஹால்தண் வன ேமற்கு 
கிராம அ வலர் பிாி  

 
 

கிழக்ேக :  மல்லவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,  பஹல
ஜ்ஜம்ெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 

ேமற்கு எல்ைலகள்,  இஹல ஜ்ஜம்ெபால கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல       

ெதற்ேக :  பஹல ெமாஹட் ல்ல,  ஹால்தண் வன ெதற்கு மற் ம்
கட் ெகந்த கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள்  

ேமற்ேக :  கட் ெகந்த கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல மற் ம் பண் ப் வ வடக்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 12      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பண் ப் வ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  வில ேமற்கு மற் ம் வில ெதற்கு கிராம

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்,  
கிாிெமட் யான ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

476 - பண் ப் வ வடக்கு கிராம
அ வலர் பிாி  

476 A  - பண் ப் வ கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

476 B  - பண் ப் வ ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

 
 

கிழக்ேக :  ஹால்தண் வன ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல 

ெதற்ேக :  கட் ெகந்த கிழக்கு,  ேகானவில வடக்கு,  ெபாரலஸ்ஸ
வடக்கு மற் ம் ெபாரலஸ்ஸ ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :  ம்மலெதனிய கிழக்கு,  ம்மலெதனிய வடக்கு,  
ெவன்னப் வ ெதற்கு மற் ம் ெவன்னப் வ கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 13      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ம்மலெதனிய     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  கடவத்த,  உல்ஹிட் யாவ ெதற்கு மற் ம் ெவன்னப் வ

ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்      
489 - ம்மலெதனிய ேமற்கு கிராம

அ வலர் பிாி  
489 A  - ெமத ம்மலெதனிய கிராம 

அ வலர் பிாி   
490  - ம்மலெதனிய கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
490 A  - ம்மலெதனிய வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
490 B  - ம்மலெதனிய ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :  பண் ப் வ ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல,  ெபாரலஸ்ஸ ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ஹனெதாட் பல,  ெமத ைநனாமடம் மற் ம்
ெவள்ைளமண்கைர கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள்   

ேமற்ேக :  கடல் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 14      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ைநனாமடம்     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  ம்மலெதனிய ெதற்கு மற் ம் ம்மலெதனிய கிழக்கு

கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்               
485 - ைநனாமடம் கிழக்கு கிராம

அ வலர் பிாி  
485 A  - ஹனெதாட் பல கிராம 

அ வலர் பிாி   
486  - ைநனாமடம் ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
486 A  - ெமத ைநனாமடம் கிராம 

அ வலர் பிாி   
486 B  - ெவள்ைளமண்கைர கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :  ெபாரலஸ்ஸ ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல,  ெபாரலஸ்ஸ ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்,  மிாிசன்ெகாட் வ 
வடக்கு மற் ம் மிாிசன்ெகாட் வ ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்                   

ெதற்ேக :  ேபாலவத்ைத,  ரங்கம் ல்ல மற் ம் கம்மல கிராம
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்             

ேமற்ேக :  கடல்  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 15      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெபாரலஸ்ஸ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  ம்மலெதனிய கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு

எல்ைல,  பண் ப் வ ேமற்கு மற் ம் பண் ப் வ 
கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  

487  - மிாிசன்ெகாட் வ வடக்கு 
கிராம அ வலர் பிாி  

487 A  - மிாிசன்ெகாட் வ ெதற்கு 
கிராம அ வலர் பிாி   

488  - ெபாரலஸ்ஸ கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

488 A  - ெபாரலஸ்ஸ ேமற்கு கிராம  
அ வலர் பிாி                    488 B  - 

ெபாரலஸ்ஸ வடக்கு கிராம  
அ வலர் பிாி                    488 C  - 

ெபாரலஸ்ஸ ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :  ேகாணவில வடக்கு,  ெமத ேகாணவில மற் ம்
ேகாணவில ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :  ேபாலவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக :  ைநனாமடம் கிழக்கு மற் ம் ஹனெதாட் பல கிராம

அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 16      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கட் ெகந்த     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  பண் ப் வ கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்,  பண் ப் வ வடக்கு மற் ம் 
ஹால்தண் வன ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ெதற்கு எல்ைலகள்,  ெமத ஹால்தண் வன கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல     

468 A  - ஹால்தண் வன ெதற்கு 
கிராம அ வலர் பிாி   

475  - கட் ெகந்த கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

475 A  - கட் ெகந்த ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

475 B  - ெமத கட் ெகந்த கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :  பஹல ெமாஹட் ல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின்
ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  இஹல ம்மலெகாட் வ,  தங்ெகாட் வ வடக்கு மற் ம்
தங்ெகாட் வ ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :  ெமத ேகாணவில மற் ம் ேகாணவில வடக்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 17      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெமாஹட் ல்ல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  ெமத ஹால்தண் வன மற் ம் இஹல ஜ்ஜம்ெபால

கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  
469  - இஹல ெமாஹட் ல்ல கிராம 

அ வலர் பிாி  
469 A  - பஹல ெமாஹட் ல்ல 

கிராம அ வலர் பிாி   
471  - எட் யாவல வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
474 D  - இஹல ம்மலெகாட் வ 

கிராம அ வலர் பிாி  
474 E  - பஹல ம்மலெகாட் வ 

கிராம அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக :  ெசந்திாியா ல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல,  க வாச்சி ல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல,  ெமாட்ேட ல்ல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்                   

ெதற்ேக :  எட் யாவல ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்,  தாமைரக்குழி கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்,  
ெமட் ெகாட் வ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல                   

ேமற்ேக :  தங்ெகாட் வ கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல,  தங்ெகாட் வ வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்,  கட் ெகந்த கிழக்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,  
ஹால்தண் வன ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்                    

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 18      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : சிங்கக்குளி     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  இஹல ெமாஹட் ல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின்

ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்,  இஹல ஜ்ஜம்ெபால  
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

460  - க வாச்சி ல்ல கிராம 
அ வலர் பிாி  

460 A  - சிங்கக்குளி அ வலர் பிாி   
461  - ெசந்திாியா ல்ல கிராம 

அ வலர் பிாி  
471 B  - ெமாட்ேட ல்ல கிராம 

அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக :  கு நாகல் மாவட்ட எல்ைல 
ெதற்ேக :  திக்ெவல,  ேயாகியான,  எட் யாவல ெதற்கு கிராம

அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக :  எட் யாவல ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு

எல்ைல,  எட் யாவல வடக்கு மற் ம் பஹல 
ெமாஹட் ல்ல கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 19      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேயாகியான     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  எட் யாவல வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல,  ெமாட்ேட ல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்,  க வாச்சி ல்ல 
மற் ம் சிங்கக்குளி கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள்        

458  - திக்ெவல கிராம அ வலர் 
பிாி  

459  - ேயாகியான கிராம அ வலர் 
பிாி  

459 A  - ஜங்குராெவல கிராம 
அ வலர் பிாி   

471 A  - எட் யாவல ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :  கு நாகல் மாவட்ட எல்ைல  
ெதற்ேக :  கம்பஹா மாவட்ட எல்ைல  
ேமற்ேக :  ெமட் ெகாட் வ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு

எல்ைல,  தாமைரக்குளி கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 20      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெமட் ெகாட் வ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  தங்ெகாட் வ ெதற்கு,  தங்ெகாட் வ கிழக்கு,  பஹல

ம்மலெகாட் வ மற் ம் எட் யாவல வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்

472  - ெமட் ெகாட் வ கிராம 
அ வலர் பிாி  

472 A  - தாமைரக்குளி கிராம 
அ வலர் பிாி   

473 A  - ேமார்க்குளி கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக :  எட் யாவல ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல  

ெதற்ேக :  கம்பஹா மாவட்ட எல்ைல   
ேமற்ேக :  ெகாெடல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 21      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : தங்ெகாட் வ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  கட் ெகந்த ேமற்கு மற் ம் கட் ெகந்த கிழக்கு கிராம

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  
474  - தங்ெகாட் வ வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
474 A  - தங்ெகாட் வ ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
474 B  - தங்ெகாட் வ கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
474 C  - தங்ெகாட் வ ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :  இஹல ம்மலெகாட் வ மற் ம் பஹல
ம்மலெகாட் வ கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 

எல்ைலகள்  
ெதற்ேக :  ெமட் ெகாட் வ மற் ம் ேமார்க்குளி கிராம அ வலர்

பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக :  ெகாெடல்ல,  ேகாணவில ெதற்கு மற் ம் ெமத ேகாணவில

கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 22      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேகாணவில     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  பண் ப் வ கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல    
473  - ெகாெடல்ல கிராம அ வலர் 

பிாி  
477  - ேகாணவில வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
477 A  - ேகாணவில ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
477 B  - ெமத ேகாணவில கிராம 

அ வலர் வட்டாரம் 
 
 

கிழக்ேக :  கட் ெகந்த கிழக்கு,  ெமத கட் ெகந்த,  கட் ெகந்த
ேமற்கு,  தங்ெகாட் வ ேமற்கு,  தங்ெகாட் வ ெதற்கு 
மற் ம் ேமார்க்குளி கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :  கம்பஹா மாவட்ட எல்ைல,  தம்பரவில மற் ம் ேபாலான
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக :  அங்கம்பிட் ய ேமற்கு,  அங்கம்பிட் ய கிழக்கு,  
ேபாளவத்த,  மிாிசன்ெகாட் வ ெதற்கு,  மிாிசன் 
ெகாட் வ வடக்கு,  ெபாரலஸ்ஸ கிழக்கு மற் ம் 
ெபாரலஸ்ஸ வடக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு எல்ைலகள் 



1282A      I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21 
gFjp  I : njhFjp (I) - ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; FbauR tu;j;jkhdg; gj;;jpupif - mjp tpNr\khdJ - 2015.08.21 

 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 23      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேபாலவத்த      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  ைநனாமடம் ேமற்கு,  ைநனாமடம் கிழக்கு மற் ம்

மிாிசன்ெகாட் வ ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ெதற்கு எல்ைலகள்               

484  - அங்கம்பிட் ய கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

484 A  - ேபாளவத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  

484 B  - அங்கம்பிட் ய ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

 
 

கிழக்ேக :  ேகாணவில ெதற்கு மற் ம் ெகாெடல்ல கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்        

ெதற்ேக :  ேபாலான,  வாய்க்கால் ெதற்கு மற் ம் வயிக்கால வடக்கு
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்        

ேமற்ேக :  அ த்ெதாட்ட,  கம்மல ெதற்கு மற் ம் ரங்கம் ல்ல கிராம
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு,  கிழக்கு மற் ம் வடக்கு 
எல்ைலகள்  

 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 24      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கம்மல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  ெவள்ைளமண்கைர மற் ம் ைநனாமடம் ேமற்கு கிராம

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்        
481  - சிந்தாத்திாி கிராம அ வலர் 

பிாி  
481 A - அ த்ெதாட்ட கிராம 

அ வலர் பிாி  
481 B - கம்மல கிராம அ வலர் பிாி  
483  - ரங்கம் ல்ல கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக :  ேபாளவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,  
அங்கம்பிட் ய கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்,  அங்கம்பிட் ய ேமற்கு 
மற் ம் வாய்க்கால் வடக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :  கம்பஹா மாவட்ட எல்ைல   
ேமற்ேக :  கடல் 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 25      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : வாய்க்கால்     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  அங்கம்பிட் ய ேமற்கு மற் ம் ெகாெடல்ல கிராம

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
480  - தம்பரவில கிராம அ வலர் 

பிாி  
480 A  - ேபாலான கிராம அ வலர் 

பிாி  
482  - வாய்க்கால் வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
482 A  - வாய்க்கால் ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
482 B  - ேதாப் த் த்ைற கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :  கம்பஹா மாவட்ட எல்ைல   
ெதற்ேக :  கம்பஹா மாவட்ட எல்ைல   
ேமற்ேக :  சிந்தாத்திாி மற் ம் அ த்ெதாட்ட கிராம அ வலர்

பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
9-108/ 253 
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உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  – 01, 
2015, ஓகத்  12. 

 
அட்டவைண 

இல. 20 - அ ராத ர மாவட்டம்  
இல. 01 -  அ ராத ர மாநகர சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 15 
   எண்ணிக்ைக - 13      எண்ணிக்ைக -  01 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ேபதிஸ் ர   ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : வரகம்பலாத மத்திய பிரேதச சைப எல்ைல 294 - அபயெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின்

அ ராத ர மாநகர சைபக்குட்பட்ட ஒ  
பகுதி (அபயெவவ மற் ம் அாிப்  தி 
வடக்கிைன உள்ளிட்ட பகுதி)  

298 - ேபதிஸ் ர கிராம அ வலர் பிாி   
299 - னித நகர கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : பண்டார ளியங்குளம் மற் ம் வரெவவ கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : 
 

கட்டம் 1 பகுதி  I மற் ம் திசாெவவ கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ேதவாநம்பியதிஸ்ஸ ர கிராம அ வலர் பிாிவின்
அ ராத ர மாநகர சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் கிழக்கு 
எல்ைல மற் ம் வரகம்பலாத மத்திய பிரேதச சைப 
எல்ைல  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  சா ய மாவத்த         ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : வரகம்பலாத மத்திய பிரேதச சைப எல்ைல 318 - சா ய மாவத்த கிராம அ வலர் பிாி

319 - பண்டார ளியங்குளம் கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : ேஹேனவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் அ ராத ர
மாநகர சைபக்குட்பட்ட பகுதியின்  ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : வரெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக : னித நகரம் மற் ம் ேபதிஸ் ர கிராம அ வலர்

பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், வரகம்பலாத்த 
மத்திய பிரேதச சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ேஹேனவத்த         ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : மிஹிந்தைல பிரேதச சைப எல்ைல 571 - வரெவவ  கிராம அ வலர் பிாிவின்

அ ராத ர மாநகர சைபக்குட்பட்ட பகுதி 
( வரெவவ உள்ளடக்கிய பகுதி) 

572 - ேஹேனவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ஒ  பகுதி (நல்லபாம் குளம் கிராமத்தின் 
அ ராத ர மாநகர சைபக்குட்பட்ட பகுதி) 

கிழக்ேக : மிஹிந்தைல பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக : மிஹிந்தைல பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக : கட்டம் 1 பகுதி I வரெவவ மற் ம் சா யமாவத்த 

கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  வரெவவ          ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : பண்டார ளியங்குளம் மற் ம் சா ய மாவத்த கிராம

அ வலர்  பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
250 - வரெவவ  கிராம அ வலர்  பிாி

கிழக்ேக : வரெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் அ ராத ரம்
மாநகர சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : 
 

கட்டம் 1 பகுதி I கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக : னித நகரம் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
மற் ம் பண்டார ளியங்குளம் கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  இசு னிய           ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : அபயெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் அ ராத ர

மாநகர சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ெதற்கு எல்ைல 
மற் ம் னித நகரம் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல 

295 - திசாெவவ கிராம அ வலர் பிாி
296 - இசு னிய கிராம அ வலர் பிாிவின் 

அ ராத ர மாநகர சைபக்குட்பட்ட பகுதி 
(ெவஸ்ஸகிாிய கம)  

297 - ெவஸ்ஸகிாிய கிராம அ வலர்  பிாி   
295A- ேதவாநம்பியதிஸ்ஸ ர கிராம அ  

வலர் பிாிவின் அ ராத ர மாநகர சைபக் 
குட்பட்ட பகுதி  (அாிப்  தி கிழக்குப் 
பகுதி, ெமகசின் தி கிழக்குப் பகுதி, திய 

தி மற் ம் த்தளம் தியின் ஒ  
பகுதிைய உள்ளடக்கிய பகுதி) 

கிழக்ேக : கட்டம்1 பகுதி I, கட்டம்1 பகுதி 2 மற் ம் கட்டம் 2 
பகுதி 2 கிராம அ வலர்  பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : வரகம்பலாத்த கிழக்கு பிேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக : வரகம்பலாத்த மத்திய பிேதச சைப எல்ைல

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  அபய இடம்          ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : வரெவவ கிராம அ வலர்   பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 248 - கட்டம் 01 பகுதி 01 கிராம அ வலர்  

பிாி   
 

கிழக்ேக : வரெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் அ ராத ர
மாநகர சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ேமற்கு எல்ைல 
மற் ம் வரகம்பலாத்த கிழக்கு பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக : 
 

கட்டம்1 பகுதி 2 கிராம அ வலர்   பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல  

ேமற்ேக : திசாெவவ மற் ம் னித நகரம் கிராம அ வலர்   
பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

 



   I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21    1285A 
gFjp  I : njhFjp (I) - ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; FbauR tu;j;jkhdg; gj;;jpupif - mjp tpNr\khdJ - 2015.08.21 

 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ஜயந்தி இடம்         ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : திசாெவவ மற் ம் கட்டம் 1 பகுதி 1 கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்
249 - கட்டம்1 பகுதி 2 கிராம அ வலர் பிாி
252 – கட்டம் 2 பகுதி 2 கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : மிஹிந்தைல மற் ம் வரகம்பலாத்த கிழக்கு பிரேதச
சைப எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : தம்ெமன்னாகுளம் கிராம அ வலர் பிாிவின்
அ ராத ர மாநகர சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் வடக்கு 
எல்ைல, கட்டம் 2 பகுதி 3, கட்டம் 2 பகுதி 1, கட்டம் 3 
பகுதி 1 மற் ம் கட்டம் 3 பகுதி 3 கிராம அ வலர்   
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்

ேமற்ேக : இசு னிய மற் ம் ெவஸ்ஸகிாிய கிராம அ வலர்   
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ர           ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கட்டம் 2 பகுதி 2 கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல 
257 - கட்டம் 3 பகுதி 3 கிராம அ வலர்   

பிாிவின் அ ராத ர மாநகர சைபக்குட் 
பட்ட பகுதி (கட்டம் 3 இன்  அ ராத ரம் 
மாநகர சைப எல்ைலக்குட்பட்ட ர 
பகுதி, யசசிறி ர, ஜயசிறி ர, கூட்  
விவசாயப் பண்ைணைய  உள்ளடக்கிய 
பகுதி) 

கிழக்ேக : கட்டம் 3 பகுதி 1 மற் ம் கட்டம் 1 பகுதி 2 கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : வரகம்பலாத்த கிழக்கு பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்
வன்னியன்குலம் பகுதி 3 கிராம அ வலர்  பிாிவின் 
அ ராத ர மாநகர சைபக்கு உாிய பகுதியின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : வரகம்பலாத்த கிழக்கு பிரேதச சைப எல்ைல
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  மஹாநாம உயன          ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கட்டம் 2 பகுதி 2 மற் ம் கட்டம் 2 பகுதி1 கிராம

அ வலர்  பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
255 - கட்டம் 3 பகுதி 1 கிராம அ வலர்  

பிாி  
கிழக்ேக : கட்டம் 2 பகுதி 1 மற் ம் கட்டம் 2 பகுதி 4 கிராம

அ வலர்  பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 
ெதற்ேக : கட்டம் 3 பகுதி 2 மற் ம் கட்டம் 3 பகுதி 3 கிராம

அ வலர்  பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்   
ேமற்ேக : கட்டம் 3 பகுதி 3  கிராம அ வலர்  பிாி களின் கிழக்கு

எல்ைலகள்   
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  கும்பிச்சன்குளம்       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கட்டம் 2 பகுதி 2 மற் ம் கட்டம்1 பகுதி 2 கிராம

அ வலர்  பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்
251 - கட்டம் 2 பகுதி 1 கிராம அ வலர்  

பிாி  
கிழக்ேக : கட்டம் 1 பகுதி 2, கட்டம் 2 பகுதி 3 மற் ம் கட்டம் 2 

பகுதி 4 கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : கட்டம் 2 பகுதி 4, கட்டம் 3 பகுதி 2 மற் ம் கட்டம் 3 
பகுதி 1 கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : கட்டம் 3 பகுதி 1 மற் ம் கட்டம் 2 பகுதி 2 கிராம
அ வலர்  பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  சமன் ர        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கட்டம் 2 பகுதி 1 மற் ம் கட்டம் 2  பகுதி 3 கிராம

அ வலர்  பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
246 - வன்னியன்குளம் பகுதி 5 கிராம

அ வலர்  பிாிவின் அ ராத ர மாநகர 
சைப எல்ைலக்குட்பட்ட பகுதி (அ தாத ர 
மாநகர சைப எல்ைலக்குட்பட்ட விஜய ர 

தியின் ஒ  பகுதி, அ லாேதவி 
மாவத்ைதயின் ஒ  பகுதி மற் ம்  
நாகேசன மாவத்ைதயின் ஒ  பகுதிைய 
உள்ளடக்கிய பகுதி) 

254 - கட்டம் 2 பகுதி 4 கிராம அ வலர்  
பிாி  

கிழக்ேக : கட்டம் 2 பகுதி 3  கிராம அ வலர்  பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல மற் ம் வன்னியன்குளம் பகுதி 6 கிராம 
அ வலர்  பிாிவின் அ ராத ர மாநகர சைப 
எல்ைலக்குட்பட்ட பகுதியின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : வரகம்பலாத்த கிழக்கு பிரேதச சைப எல்ைல,   
வன்னியன்குளம்  பகுதி 4 மற் ம் கட்டம் 3 பகுதி 2 
கிராம அ வலர்  பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்     

ேமற்ேக : கட்டம் 3 பகுதி 2, கட்டம் 3 பகுதி 1 மற் ம் கட்டம் 2 
பகுதி 1 கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 12     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  த்தகயா  இடம்       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கட்டம் 2 பகுதி 1 மற் ம் கட்டம் 1 பகுதி 2 கிராம

அ வலர்  பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
253 - கட்டம் 2 பகுதி 3 கிராம அ வலர்  

பிாி  
கிழக்ேக : தம்ெமன்னாகுளம் கிராம அ வலர் பிாிவின்

அ ராத ர மாநகர சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ேமற்கு 
எல்ைல 

ெதற்ேக : வன்னியன்குளம் பகுதி 6 கிராம அ வலர் பிாிவின்
அ ராத ர மாநகர சைபக்குட்பட்ட பகுதியின்  வடக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக : கட்டம் 2 பகுதி 4 மற் ம் கட்டம் 2 பகுதி 1  கிராம
அ வலர்  பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 13     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  தம்மன்னாகுளம்        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கட்டம்1 பகுதி 2 கிராம அ வலர்  பிாிவின் ெதற்கு

மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 
239 - வன்னிதம்மன்னாவ கிராம அ வலர்  

பிாிவின் அ ராத ர மாநகர சைபக்குட் 
பட்ட பகுதி (வன்னிதம்மன்னாவ மற் ம் 
குடாபாலா  குளம் ஆகிய கிராமங்கள்) 

240 - தம்மன்னாகுளம் கிராம அ வலர்  
பிாிவின் அ ராத ரம் மாநகர சைபக்குட் 
பட்ட  பகுதி (தம்மன்னாகுளம் மற் ம்  
அ ராத ரம் மாநகர சைப 
எல்ைலக்குட்பட்ட ஆத்திக்குளம் (இசு ர) 
பகுதிைய உள்ளடக்கிய பகுதி) 

247 - வன்னியன்குளம் பகுதி 6 கிராம அ  
வலர் பிாிவின் அ ராத ர மாநகர சைபக் 
குட்பட்ட  பகுதி (அ ராத ர மாநகர சைப 
எல்ைலக்குட்பட்ட ெச ப்ப கல தியின் 
ஒ  பகுதி மற் ம் கம்க  மாவத்ைதயின் 
ஒ  பகுதிைய உள்ளடக்கிய பகுதி) 

கிழக்ேக : வரகம்பலாத்த கிழக்கு பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக : வரகம்பலாத்த கிழக்கு பிரேதச சைப எல்ைல, 

வன்னியன்குளம் பகுதி 5 கிராம அ வலர் பிாிவின் 
அ ராத ர மாநகர சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் கிழக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக : வன்னியன்குளம் பகுதி 5 கிராம அ வலர் பிாிவின்
அ ராத ர மாநகர சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் கிழக்கு 
எல்ைல, கட்டம் 2 பகுதி 4 கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல, கட்டம் 2 பகுதி 3 கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 14     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  சிறிெமவன் உயன        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கட்டம் 2 பகுதி 1 கிராம அ வலர்  பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல மற் ம் கட்டம் 2 பகுதி 4 கிராம அ வலர்  
பிாிவின் ேமற்கு மற் ம்  ெதற்கு எல்ைலகள் 

244 - வன்னியன்குளம் பகுதி 3 கிராம
அ வலர் பிாிவின் அ ராத ர மாநகர 
சைபக்குட்பட்ட பகுதி (அ ராத ர மாநகர 
சைப எல்ைலக்குட்பட்ட பண்டாரநாயக்க 
மாவத்த பகுதி மற் ம் ம யேதவ மாவத்த 
பகுதிைய உள்ளடக்கிய பகுதி) 

245 - வன்னியன்குளம் பகுதி 4 கிராம 
அ வலர் பிாிவின் அ ராத ரம் மாநகர 
சைபக்குட்பட்ட பகுதி (ெலனின் மாவத்ைத 
மற் ம் அ ராத ர மாநகர சைப 
எல்ைலக்குட்பட்ட ம யேதவ மாவத்த 
பகுதிைய உள்ளடக்கிய பகுதி) 

256 - கட்டம் 3 பகுதி 2 கிராம அ வலர்  
பிாி  

கிழக்ேக : வன்னியன்குளம் பகுதி 5 கிராம அ வலர்  பிாிவின்
அ ராத ர மாநகர சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ேமற்கு  
எல்ைல மற் ம்  வரகம்பலாத்த கிழக்கு பிரேதச சைப 
எல்ைல 

ெதற்ேக : வரகம்பலாத்த கிழக்கு பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்  
கட்டம் 3 பகுதி 3 கிராம அ வலர்  பிாிவின் அ ராத ர 
மாநகர சைபக்குட்பட்ட பகுதியின்  ெதற்கு எல்ைல  

ேமற்ேக : கட்டம் 3 பகுதி 3  கிராம அ வலர்  பிாிவின்
அ ராத ர மாநகர சைபக்குட்பட்ட பகுதியின்  கிழக்கு  
எல்ைல  மற் ம் கட்டம் 3 பகுதி 1  கிராம அ வலர்  
பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்  
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உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  – 01, 
2015, ஓகத்  12. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



1288A        I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21            
gFjp  I : njhFjp (I) - ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; FbauR tu;j;jkhdg; gj;;jpupif - mjp tpNr\khdJ - 2015.08.21 

 
அட்டவைண 

இல. 20 - அ ராத ர மாவட்டம்  
இல. 02 - மதவாச்சி பிரேதச சைப 
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக - 12 
   எண்ணிக்ைக - 12      எண்ணிக்ைக -  00 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ேனவ         ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : வ னியா மாவட்ட எல்ைல, பிரேபாதகம கிராம

அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, கிடவரங்குளம் 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

47- ேனவ கிராம அ வலர் பிாி  
48 - ஆேனகட் ய கிராம அ வலர் பிாி   
49 - ெபாியகுளம் கிராம அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக : கிடவரங்குளம், மஹகும் க்ெகால்ேலவ மற் ம்
இசின்ெபஸ்ஸகம  கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : கடவத்கம, குடாகும் க்ெகால்ேலவ மற் ம் யக்காெவவ
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : யக்காெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
மற் ம் வ னியா மாவட்ட எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  மஹகும் க்ெகால்ேலவ         ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : வ னியா மாவட்ட எல்ைல 42 - கிடவரங்குளம் கிராம அ வலர் பிாி

43 - பிரேபாதகம கிராம அ வலர் பிாி  
46 - மஹகும் க்ெகால்ேலவ கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : பரண ஹல்மில்ேலவ மற் ம் கடவத் ரம்ேபவ கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக : இசின்ெபஸ்ஸகம மற் ம் ேனவ  கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ேனவ  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
ஆேனகட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
மற் ம் வ னியா மாவட்ட எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ஹுதி ல          ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : வ னியா மாவட்ட எல்ைல மற் ம் ெகபித்திெகால்ேலவ

பிரேதச சைப எல்ைல 
44 - ஹுதி ல கிராம அ வலர் பிாி
45 - பரண ஹல்மில்ேலவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
53 - ேலா கஸ்ெவவ கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : ெகபித்திெகால்ேலவ பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்
ஹிரல் கம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : ஹிரல் கம, எத்தாகட, எட்ட ரெகால்ேலவ மற் ம்
கடவத் ரம்ேபவ கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : மஹகும் க்ெகால்ேலவ மற் ம் பிரேபாதகம கிராம
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
வ னியா மாவட்ட எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ஹிரல் கம          ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : எட்ட ரெகால்ேலவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல, எத்தாகட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைல, ஹுதி ல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல மற் ம் ெகபித்திெகால்ேலவ 
பிரேதசைப எல்ைல 

54 - ஹிரல் கம கிராம அ வலர் பிாி
73 - கிடாகேலகம கிராம அ வலர் பிாி   
74 - ெமாரெகாட கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ெகபித்திெகால்ேலவ  மற் ம் ரம்ேபவ பிரேதச சைப
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : வஎட்டகம, கிாிகல்ெவவ மற் ம் அகுெநாச்சிய கிராம
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : மஹதி ல்ெவவ, எட்ட ரெகால்ேலவ மற் ம் எத்தாகட
கிராம அ வலர் பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  எத்தாகட           ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : பரண ஹல்மில்ேலவ, ேலா கஸ்ெவவ மற் ம்

ஹுதி ல கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

55 - எத்தாகட கிராம அ வலர் பிாி
56 - எட்ட ரெகால்ேலவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
 கிழக்ேக : ஹிரல் கம, ெமாரெகாட மற் ம் கிடாகேலகம கிராம

அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 
ெதற்ேக : கிடாகேலகம மற் ம் மஹதி ல்ெவவ கிராம அ வலர்

பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக : மஹதி ல்ெவவ, கடவத் ரம்ேபவ மற் ம் பரண

ஹல்மில்ேலவ  கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  மஹதி ல்ெவவ       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : மஹகும் க்ெகால்ேலவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

மற் ம் கிழக்கு எல்ைல, பரணஹல்மில்ேலவ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல மற் ம் 
எட்ட ரெகால்ேலவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல 

52 – கடவத் ரம்ேபவ கிராம அ வலர் பிாி
57 - மஹதி ல்ெவவ கிராம அ வலர் பிாி  
58 - இசின்ெபஸ்ஸகம கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : எட்ட ரெகால்ேலவ மற் ம் கிடாகேலகம கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : அகுெநாச்சிய, எக்கிாிகந்த மற் ம் ைகயிரத நகர கிராம
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : கடவத்கம, ேனவ மற் ம் மஹகும் க்ெகால்ேலவ
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  யக்காெவவ           ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெபாியகுளம், ஆைனகட் ய மற் ம் ேனவ கிராம

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
50 - யக்காெவவ கிராம அ வலர் பிாி
51 - குடாகும் க்ெகால்ேலவ கிராம அ வலர் 
பிாி  
60 - கடவத்கம கிராம அ வலர்பிாி  

கிழக்ேக : ேனவ, இசின்ெபஸ்ஸகம மற் ம் ைகயிரத நகர
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ைகயிரத நகரம், வல்ெபால, விறால் றிப்பவ, ல்எ ய
மற் ம் தம்மன்னா எலவக்க கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : தம்மன்னா எலவக்க கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல மற் ம் வ னியா மாவட்ட எல்ைல 

 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ல்எ ய            ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : வ னியா மாவட்ட எல்ைல, யக்காெவவ மற் ம்

குடாகும் க்ெகால்ேலவ  கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ெதற்கு எல்ைலகள் 

62 - ல்எ ய  கிராம அ வலர் பிாி
63 - தம்மன்னா எலவக்க கிராம அ வலர் 
பிாி  
 கிழக்ேக : கடவத்கம மற் ம் விறால் றிப் வ கிராம அ வலர்

பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 
ெதற்ேக : ரம்ேபவ மற் ம் வரகம்பலாத்த மத்திய பிரேதச சைப

எல்ைலகள் 
ேமற்ேக : வரகம்பலாத்த மத்திய பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்

வ னியா மாவட்ட எல்ைல 
 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  வல்ெபால             ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கடவத்கம, ைகயிரத நகரம் மற் ம் மதவாச்சி ேமற்கு   

கிராம அ வலர் பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள்  
64 - விறால் றிப் வ  கிராம அ வலர்  பிாி
65 - வல்ெபால கிராம அ வலர் பிாி  
66 - கட் ெவல கிராம அ வலர் பிாி   கிழக்ேக : மதவாச்சி ேமற்கு, மதவாச்சி கிழக்கு, கனதரா தி ல்ெவவ

மற் ம் சங்கி  கனதராவ  கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ரம்ேபவ  பிரேதச சைப எல்ைல 
ேமற்ேக : ல்எ ய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ைமத்ாீ ர             ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கடவத்கம, இசின்ெபஸ்ஸகம  மற் ம் மஹதி ல்ெவவ  

கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
59 - எக்கிாிகந்த  கிராம அ வலர்  பிாி
61 - ைகயிரத நகரம் கிராம அ வலர் பிாி  
67 - ேமற்கு மதவாச்சி கிராம அ வலர்பிாி   
 

கிழக்ேக : அங்குெநாச்சிய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல, கனதரா தி ல்ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல, மதவாச்சி கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : கனதரா தி ல்ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல, மதவாச்சி கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைல, கட் ெவல மற் ம்   
வல்ெபால கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு  
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : வல்ெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு, வடக்கு  
எல்ைலகள் மற் ம் கடவத்கம கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  மதவாச்சி              ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : எக்கிாிகந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல,

ெஹலம்பகஸ்ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு, 
ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் கிாிகல்ெவவ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

68 - கிழக்கு மதவாச்சி கிராம அ வலர் பிாி
69 - கனதரா தி ல்ெவவ கிராம அ வலர்   
       பிாி   
77 - ந்தெவவ  கிராம அ வலர் பிாி   
78 - சங்கி  கனதராவ கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : ெஹலம்பகஸ்ெவவ, கிாிகல்ெவவ மற் ம் கரம்பன்குளம்
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு  எல்ைலகள்  

ெதற்ேக : ரம்ேபவ பிரேதச சைப   எல்ைல 
ேமற்ேக : கட் ெவல மற் ம் மதவாச்சி ேமற்கு கிராம அ வலர்

பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம் எக்கிாிகந்த  
கிராம அ வலர்  பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 12     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  கிாிகல்ெவவ               ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : மஹதி ல்ெவவ, கிடாகேலகம மற் ம் ெமாரெகாட   

கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
70 - ெஹலம்பகஸ்ெவவ கிராம அ வலர்
       பிாி  
71 - அங்குெநாச்சிய கிராம அ வலர் பிாி  
72 - கிாிகல்ெவவ கிராம அ வலர் பிாி   
75 - வஎட்டகம கிராம அ வலர் பிாி  
76 - கரம்பன்குளம் கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : ரம்ேபவ பிரேதச சைப   எல்ைல 
ெதற்ேக : ரம்ேபவ பிரேதச சைப   எல்ைல 
ேமற்ேக : ந்தெவவ கிராம அ வலர்  பிாிவின் கிழக்கு மற் ம்

வடக்கு எல்ைலகள், சங்கி  கனதராவ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, கனதரா தி ல்ெவவ  மற் ம் 
எக்கிாிகந்த கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள்  

 

09-108/ 255 
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உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 

 
3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  

 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  – 01, 
2015, ஓகத்  12. 

அட்டவைண 
இல. 20 - அ ராத ரம் மாவட்டம்  
இல. 03 -  ரம்ேபவ பிரேதச சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக - 11 
   எண்ணிக்ைக - 11      எண்ணிக்ைக -  00 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  க கஸ்தமன       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்                   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : மதவாச்சி பிரேதச சைப எல்ைல 104 - ெமதகம கிராம அ வலர் பிாி

105-ேகாழிெபந்தெவவ கிராம அ வலர் பிாி  
116 - க கஸ்தமன கிராம அ வலர் பிாி   
 
 

கிழக்ேக : சியம்பளாகஸ்ெவவ, பள்ளன்குளம், மகாெவவ மற் ம்
பண் காபய ர கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு  
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : 
 

காட் ப் ளியங்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின்
வடக்கு எல்ைல மற் ம் வரகம்பலாத்த மத்திய 
பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : வரகம்பலாத்த மத்திய பிரேதச சைப எல்ைல
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : வஹமல்ெகால்ேலவ        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்                 உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : மதவாச்சி பிரேதச சைப எல்ைல 106 - கட் ெக யாவ கிராம அ வலர் பிாி

107 - சியாம்பளாகஸ்ெவவ கிராம அ வலர்  
         பிாி  
108 - வஹமல்ெகால்ேலவ கிராம அ வலர்  
         பிாி  
109 - மஹகனதராவ ெதற்கு இ ரயாய 3   
         கிராம அ வலர் பிாி  
110 - மஹகனதராவ ெதற்கு இ ரயாய 5   
         கிராம அ வலர் பிாி  
111 - சங்கி கனதராவ கிராம அ வலர்  
         பிாி  

கிழக்ேக : 
 

திவியா உடெபந்தெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின்
ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் இக்கிறிெகால்ேலவ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல மற் ம் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : 
 

இக்கிறிெகால்ேலவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், பள்ளன்குளம் கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : 
 

பள்ளன்குளம் மற் ம் கு ந்தகஸ்தமன கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள மற் ம் மதவாச்சி 
பிரேதச சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03         வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்    :  இக்கிறிெகால்ேலவ        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்                உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : 
 

வஹமல்ெகால்ேலவ  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், மஹகனதராவ வல  
இ ரயாய 05 கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல, சங்கி கனதராவ  கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல 

102 - இக்கிறிெகால்ேலவ கிராம அ வலர்
பிாி  

 
 
 
 
 

கிழக்ேக : 
 

திவியா உடெபந்தெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின்
ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : 
 

நபடகஸ்ெவவ மற் ம் ரம்ேபவ கிராம அ வலர்
பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள், பள்ளன்குளம் கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : 
 

பள்ளன்குளம் மற் ம் வஹமல்ெகால்ேலவ கிராம
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : திவியாஉடெபந்த ெவவ       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்                 உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : மதவாச்சி பிரேதச  சைப எல்ைல 84 - தல்கஹெவவ கிராம அ வலர் பிாி

101-  நபடகஸ்ெவவ கிராம அ வலர் பிாி  
103-திவியா உட ெபந்தெவவ கிராம 

அ வலர் பிாி  
 
 
 
 

கிழக்ேக : 
 

கல்கந்ேதகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
கல்லஞ்சிய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
ேகாேனவ  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக : 
 

கல்லஞ்சிய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
ேகாேனவ  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள், மஹகனதராவ வல  இ ரயாய 2 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல மற் ம் 
மிஹிந்தைல பிரேதச சைப எல்ைல  

ேமற்ேக : 
 

பள்ளன்குளம், ரம்ேபவ, இக்கிறிெகால்ேலவ மற் ம்
சங்கி  கனதராவ கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பிஹிம்பியெகால்ேலவ        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்                 உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : 
 

மதவாச்சி மற் ம் ெகபித்தி ெகால்ேலவ பிரேதச சைப
எல்ைலகள் 

79 - கல் ரெகால்ேலவ கிராம அ வலர்
       பிாி  
80 - அம்பகஹெவவ கிராம அ வலர் பிாி  
81 - பிஹிம்பியெகால்ேலவ கிராம அ வலர்  
       பிாி  
83 - தாமரஹல்மில்ேலவ கிராம அ வலர்  
       பிாி  
86 - பாலெஹாந்தெவவ கிராம அ வலர்  
       பிாி  

கிழக்ேக : 
 

ெகபித்தி ெகால்ேலவ மற் ம் கஹட்டகஸ்திகி ய
பிரேதச சைப எல்ைலகள் மற் ம் ேவெவல்ெகட் ய 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : 
 

ேவெவல்ெகட் ய, இஹல ெகாெலான்கஸ்ெவவ, 
ேகேதவ மற் ம் கல்கந்ேதகம கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்        

ேமற்ேக : மதவாச்சி பிரேதச  சைப எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேகானகும் க்ெவவ       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்                 உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : 
 

பிஹிம்பியெகால்ேலவ, கல் ரெகால்ேலவ மற் ம்
தாமரஹல்மில்ேலவ கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ெதற்கு எல்ைலகள் 

82 - ேவெவல்ெகட் ய கிராம அ வலர் பிாி
8- இஹலெகாலன்கஸ்ெவவ கிராம அ வலர்  
    பிாி  
90 - பீனகம கிராம அ வலர் பிாி  
91-ேகானகும் க்ெவவ கிராம அ வலர் பிாி  
 
 
 

கிழக்ேக : கஹட்டகஸ்திகி ய பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக : 
 

கஹட்டகஸ்திகி ய பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்
மீமல்ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : கபிாிக்கம, ேகேதவ, பாெஹாந்தெவவ மற் ம்
பிஹிம்பியெகால்ேலவ கிராம அ வலர் பிாி களின் 
கிழக்கு எல்ைலகள்  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :ேகேத கல்லஞ்சிய       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்                 உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : 
 

தல்கஹெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு
எல்ைல,  மதவாச்சி பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் 
பாலெஹாந்தெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல  

85 - கல்கந்ேதகம கிராம அ வலர் பிாி
88 - மீமல்ெவவ கிராம அ வலர் பிாி  
89 - கல்லஞ்சிய கிராம அ வலர் பிாி  
97 - ேகேதவ கிராம அ வலர் பிாி  
98 - கபிாிக்கம கிராம அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக : இஹலெகாலன்கஸ்ெவவ, ேகானகும் க்ெவவ, பீனகம
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், 
கஹட்டகஸ்திகி ய பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக : 
 

கஹட்டகஸ்திகி ய பிரேதச சைப எல்ைல, 
ெராட்டெவவ, குடாகம மற் ம் ேகாேனவ கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு  எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : 
 

 ேகாேனவ, திவியாஉடெபந்தெவவ மற் ம்
தல்கஹெவவ கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மஹகனதராவ வல  கைர       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : 
 

திவியாஉடெபந்தெவவ மற் ம் கல்லஞ்சிய கிராம
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

92 - ேகாேனவ கிராம அ வலர் பிாி
93 - மஹகனதராவ ெதற்கு இ யாய 2 கிராம  
       அ வலர் பிாி  
94-மஹகனதராவ ெதற்கு இ யாய 1 கிராம 
அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக : 
 

கல்லஞ்சிய மற் ம் குடாகம கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : மிஹிந்தைல பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக : 
 

மிஹிந்தைல பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்
நபடகஸ்ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ரம்ேபவ       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : 
 

க கஸ்தமன, சியம்பளாகஸ்ெவவ மற் ம்
வஹமல்ெகால்ேலவ கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ெதற்கு எல்ைலகள்                    

99 - பள்ளன்குளம் கிராம அ வலர் பிாி
100 - ரம்ேபவ கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

வஹமல்ெகால்ேலவ, இக்கிறிெகால்ேலவ மற் ம்
நபடகஸ்ெவவ கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : மிஹிந்தைல பிரேதச  சைப எல்ைல
ேமற்ேக : 
 

சதமல்கம மற் ம் மஹெவவ கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  பண் காபய ர       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : க கஸ்தமன மற் ம் பள்ளன்குளம் கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்        
112 - காட் ப் ளியங்குளம் கிராம அ வலர்
         பிாி  
113 - சந்தமல்கம கிராம அ வலர் பிாி  
114 - மஹெவவ கிராம அ வலர் பிாி  
115 - பண் காபய ர கிராம அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக : 
 

பள்ளன்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
மற் ம் மிஹிந்தைல பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக : 
 

மிஹிந்தைல மற் ம்  வரகம்பலாத்த மத்திய பிரேதச
சைப எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : வரகம்பலாத்த மத்திய பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்
க கஸ்தமன கிராம அ வலர் பிாி களின்  கிழக்கு  
எல்ைலகள்  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :ெராட்டெவவ       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : 
 

ேகாேனவ, கல்லஞ்சிய மற் ம் மீமல்ெவவ கிராம
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  

95 - ெராட்டெவவ கிராம அ வலர் பிாி
96 - குடாகம கிராம அ வலர் பிாி  
  
 
 
 

கிழக்ேக : 
 

மீமல்ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
மற் ம் கஹட்டகஸ்திகி ய  பிரேதச சைப எல்ைல       

ெதற்ேக : மிஹிந்தைல பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக : 
 

மஹகனதராவ ெதற்கு இ ரயாய 1 மற் ம்
மஹகனதராவ ெதற்கு இ ரயாய 2 கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்   

 
9-108/ 256 
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உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 

 
3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  

 
(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  – 01, 
2015, ஓகத்  12. 
 

அட்டவைண 
 
இல. 20 - அ ராத ர மாவட்டம்  
இல. 4 - ெகபித்திெகால்ேலவ பிரேதச சைப 
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக - 11 
   எண்ணிக்ைக - 09      எண்ணிக்ைக -  01 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ஹல்மில்லெவட் ய       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : வ னியா மாவட்ட எல்ைல மற் ம் பதவிய பிரேதச

சைப எல்ைல 
27 - ஹல்மில்லெவட் ய கிராம அ வலர்
பிாி  
28 - க கஹெவவ கிராம அ வலர் பிாி  
 
 
 
 
 

கிழக்ேக : பதவிய பிரேதச சைப எல்ைல, ேஹரத்ஹல்மில்ேலவ, 
தம்ெமன்னாவ, கலெவவ மற் ம் ஈத்தல்வித்தெவவ 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு  எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : இஹலஉஸ்ெகால்லாவ கிராம அ வலர் பிாிவின்
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு  எல்ைலகள், ெகபித்திெகால்ேலவ 
மற் ம் ேகா ெமாியாவ கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு எல்ைலகள், குஞ்சுட் வ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : குஞ்சுட் வ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்
கிழக்கு எல்ைலகள், வ னியா மாவட்ட எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கஹட்டெகால்ேலவ        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: 
 

பதவிய பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்  வாஹல்கட -
06 கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

35 - ேஹரத்ஹல்மில்ேலவ கிராம அ வலர்
பிாி  
36 - கஹட்டெகால்ேலவ கிராம அ வலர் 
பிாி  
37 - ெபல்லன்கடவல கிராம அ வலர் பிாி  
38 - ஞ்சி தாகம கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக: 
 

வாஹல்கட - 06 மற் ம் வாஹல்கட - 04 கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், 
ெஹாெராவ்ெபாதான பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக : 
 

ெஹாெராவ்ெபாதான பிரேதச சைப எல்ைல, 
தித்தேகாேனவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல, தம்ெமன்னாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக: 
 

க கஹெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல மற் ம் பதவிய பிரேதச சைப எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்    :  வாஹல்கட வடக்கு        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : பதவிய பிரேதச சைப எல்ைல 39 - வாஹல்கட  - 4 கிராம அ வலர் பிாி

40 - வாஹல்கட  - 5 கிராம அ வலர் பிாி  
41 - வாஹல்கட  - 6 கிராம அ வலர் பிாி  
  
 
 

கிழக்ேக : தி ேகாணமைல மாவட்ட எல்ைல
ெதற்ேக : ெஹாெராவ்ெபாதான பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்

கஹட்டெகால்ேலவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக : கஹட்டெகால்ேலவ மற் ம் ஞ்சி தாகம கிராம
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு 
எல்ைலகள், ெபல்லன்கடவல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல மற் ம்  பதவிய பிரேதச சைப எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : தித்தேகாேனவ       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்கள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : க கஹெவவ, ேஹரத்ஹல்மில்ேலவ மற் ம்

கஹட்டெகால்ேலவ கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ெதற்கு எல்ைலகள் 

33 - தித்தேகாேனவ கிராம அ வலர் பிாி
34 - தம்ெமன்னாவ கிராம அ வலர் பிாி  
 
 
 
 

கிழக்ேக: 
 

கஹட்டெகால்ேலவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல மற் ம்  ெஹாெராவ்ெபாதான பிரேத சைப 
எல்ைல 

ெதற்ேக : 
 

கு கம, சிங்ஹலஎட்ட ரெவவ மற் ம் கலெவவ
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : 
 

கலெவவ மற் ம் க கஹெவவ கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஈத்தல்வித்தெவவ       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : 
 

ஹல்மில்ெவட் ய, க கஹெவவ மற் ம்
தம்ெமன்னாவ கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள்  

23 - இஹலஉஸ்ெகால்ேலவ கிராம
அ வலர் பிாி  
29 - ஈத்தல்வித்தெவவ கிராம அ வலர் 
பிாி  
30 - கலெவவ கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

தம்ெமன்னாவ, தித்தேகாேனவ மற் ம்
சிங்ஹலஎட்ட ரெவவ கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : 
 

கிாிெகட் ெவவ, அய்யதிேகெவவ மற் ம்
ெகபித்திெகால்ேலவ கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு எல்ைலகள்         

ேமற்ேக : 
 

ெகபித்திெகால்ேலவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல மற் ம் ஹல்மில்லெவட் ய கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெகபித்திெகால்ேலவ       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : 
 

ஹல்மில்லெவட் ய மற் ம் இஹல உஸ்ெகால்ேலவ
கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 18 - ெகபித்திெகால்ேலவ கிராம அ வலர்

பிாி  
24 - அய்யதிேகெவவ கிராம அ வலர் பிாி  
 
 
 
 
 

கிழக்ேக: 
 

கிாிெகட் ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல  

ெதற்ேக : 
 

ேகா ஹத்ெதனாவ மற் ம் திம்பிாிெவவ கிராம
அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ேகா ெமாியாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :குஞ்சுட் வ       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : 
 

வ னியா மாவட்ட எல்ைல, ஹல்மில்லெவட் ய கிராம
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம்  ெதற்கு எல்ைலகள்  

25 - ேகா ெமாியா கிராம அ வலர் பிாி
26 - குஞ்சுட் வ கிராம அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக : ஹல்மில்லெவட் ய மற் ம்  ெகபித்திெகால்ேலவ கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : 
 

திம்பிாிெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
மற் ம் மதவாச்சி பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : 
 

 மதவாச்சி பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் வ னியா
மாவட்ட எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஹந்தகல கிாிெமட் யாவ       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : 
 

ேகானிெமாியாவ மற் ம் ெகபித்திெகால்ேலவ கிராம
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

16 - ஹந்தகல கிாிெமட் யாவ கிராம
அ வலர் பிாி  
17 - திம்பிாிெவவ கிராம அ வலர் பிாி  
 
 
 

கிழக்ேக : 
 

ேகா ஹத்ெதனாவ மற் ம் வத்ெதெவவ கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : 
 

வத்ெதெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
மற் ம் ரம்ேபவ பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : ரம்ேபவ மற் ம் மதவாச்சி பிரேதச சைப எல்ைலகள்
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :ேகா ஹத்ெதனாவ       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : 
 

திம்பிாிெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
ெகபித்திெகால்ேலவ மற் ம் அய்யதிெகெவவ கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்                   

19 - ேகா ஹத்ெதனாவ கிராம அ வலர்
பிாி  

20 - வத்ேதெவவ கிராம அ வலர் பிாி  
 கிழக்ேக : 

 
கிாிெகட் ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல மற் ம் ெஹாெராவ்ெபாத்தான பிரேதச  சைப 
எல்ைல 

ெதற்ேக : கஹட்டகஸ்திகி ய பிரேதச  சைப எல்ைல
ேமற்ேக : ஹந்தகல கிாிெமட் யாவ மற் ம் திம்பிாிெவவ கிராம

அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  பண்டார உல்பத்த     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கலெவவ மற் ம் தித்தேகாேனவ கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்          
21 - கிாிெகட் ெவவ கிராம அ வலர் பிாி
22 - சிங்களஎட்ட ரெவவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
31 - பண்டாரஉல்பத்த கிராம அ வலர் 

பிாி  
32 - கு கம கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : ெஹாெராவ்ெபாத்தான பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக : 
 

ெஹாெராவ்ெபாத்தான  பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்  
வத்ேதேவவ கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : ேகா ஹத்ெதனாவ, அய்யதிெகெவவ, இஹல
உஸ்ெகால்ேலவ மற் ம் ஈத்தல்வித்தெவவ கிராம 
அ வலர் பிாி களின்  கிழக்கு  எல்ைலகள் 

 
9-108/257 
 
 
 

 
உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 

 
3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  

 
(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  – 01, 
2015, ஓகத்  12. 
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அட்டவைண 
 

இல. 20 - அ ராத ரம் மாவட்டம்  
இல. 05 - பதவிய பிரேதச சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்    பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்  எண்ணிக்ைக - 10 
   எண்ணிக்ைக - 10      எண்ணிக்ைக - 00 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  த்தங்கல       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : 
 

வ னியா மற் ம் ல்ைலத்தீ  மாவட்ட எல்ைலகள்,   
பராக்கிரம ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள் 

05 - த்தங்கல கிராம அ வலர் பிாி
 
 
 
 

கிழக்ேக : 
 

பராக்கிரம ர கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு எல்ைல
மற் ம் ைமத்திாி ர கிராம அ வலர்  பிாிவின் ேமற்கு  
எல்ைல 

ெதற்ேக : 
 

சுதர்ஷனகம மற் ம் கண்டம் - பி கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : 
 

ெகபித்திெகால்ேலவ பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்
வ னியா மாவட்ட எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பராக்கிரம ர        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : 
 

ல்ைலத்தீ  மாவட்ட எல்ைல,  எ கிம் லாகல மற் ம் 
அபய ர கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

06 - பராக்கிரம ர கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

அபய ர மற் ம் ைமத்திாி ர கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு  எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  த்தங்கல கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைல
ேமற்ேக : 
 

த்தங்கல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம்
வடக்கு எல்ைலகள், ல்ைலத்தீ  மாவட்ட  எல்ைல 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்    :  எ கிம் லாகல        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : தி ேகாணமைல மாவட்ட எல்ைல 07 - எ கிம் லாகல கிராம அ வலர் பிாி

 
 
 
 

கிழக்ேக : 
 

தி ேகாணமைல மாவட்ட  எல்ைல மற் ம் அபய ர
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  எல்ைல 

ெதற்ேக : 
 

அபய ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
மற் ம் பராக்கிரம ர கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக : ல்ைலத்தீ  மாவட்ட  எல்ைல  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : அபய ர       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : எ கிம் லாகல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல மற் ம் தி ேகாணமைல மாவட்ட எல்ைல 
09 - அபய ர கிராம அ வலர் பிாி
 
 
 

கிழக்ேக : 
 

தி ேகாணமைல மாவட்ட எல்ைல மற் ம் ைமத்திாி ர
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : 
 

ைமத்திாி ர மற் ம் பராக்கிரம ர கிராம அ வலர்
பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : 
 

பராக்கிரம ர மற் ம் எ கிம் லாகல கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ைமத்திாி ர        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : 
 

அபய ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்
கிழக்கு எல்ைலகள்,  தி ேகாணமைல மாவட்ட எல்ைல, 

03 - சுதர்ஷனகம   கிராம அ வலர் பிாி
08 - ைமத்திாி ர கிராம அ வலர் பிாி  
 
 
 

கிழக்ேக : 
 

பாலயாெவவ  மற் ம் வன் ர கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : 
 

ேபாகஹெவவ மற் ம் பதவிய கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்        

ேமற்ேக : 
 

பிேசாெகாட் வ, கண்டம் - பி, த்தங்கல, பராக்கிரம ர
மற் ம் அபய ர கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள்  

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  மஹெசன் ர       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : 
 

ைமத்திாி ர கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம்
வடக்கு  எல்ைலகள்,  தி ேகாணைல மாவட்ட எல்ைல 

12 - மஹெசன் ர கிராம அ வலர் பிாி  
15 - பாலயாெவவ கிராம அ வலர் பிாி    
 
 
 
 
 

கிழக்ேக : 
 

தி ேகாணைல மாவட்ட எல்ைல, ஊேரவ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : 
 

ஊேரவ, கும் க்ெவவ மற் ம் வன் ர கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : ைமத்திாி ர கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கும் க்ெவவ       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : 
 

மஹெசன் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 
தி ேகாணைல மாவட்ட எல்ைல 

10 - கும் க்ெவவ கிராம அ வலர் பிாி
11 - ஊேரவ கிராம அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக : தி ேகாணைல மாவட்ட எல்ைல, ெகபித்தி ெகால்ேலவ 
பிரேத சைப எல்ைல 

ெதற்ேக : ெகபித்தி ெகால்ேலவ பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக : 
 

ேபாகஹெவவ மற் ம் வன் ர கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், மஹெசன் ர கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேபாகஹெவவ       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : 
 

சுதர்ஷனகம, ைமத்திாி ர மற் ம் பாலயாெவவ கிராம
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

13 - வன் ர கிராம அ வலர் பிாி
14 - ேபாகஹெவவ கிராம அ வலர் பிாி  
 
 
 
 
 
 

கிழக்ேக : 
 

மஹெசன் ர மற் ம் கும் க்ெவவ கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், ெகபித்திெகால்ேலவ 
பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக : ெகபித்திெகால்ேலவ பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக : 
 

ெகபித்திெகால்ேலவ பிரேதச சைப எல்ைல, பதவிய
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, சுதர்ஷனகம 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கண்டம் - பீ       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : த்தங்கல கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு எல்ைல         04 - கண்டம் - பீ கிராம அ வலர் பிாி

 
 

கிழக்ேக : 
 

ைமத்திாி ர மற் ம் சுதர்ஷனகம கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : 
 

சுதர்ஷனகம  மற் ம் பிேசாெகாட் வ கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : ெகபித்திெகால்ேலவ பிரேதச சைப எல்ைல
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  பதவிய       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கண்டம் - பீ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 

சுதர்ஷனகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல      
01 - பிேசாெகாட் வ கிராம அ வலர் பிாி
02 - பதவிய கிராம அ வலர் பிாி  
 
 
 

கிழக்ேக : 
 

 சுதர்ஷனகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம்
ெதற்கு எல்ைலகள்,  ேபாகஹெவவ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு  எல்ைல 

ெதற்ேக : ெகபித்திெகால்ேலவ பிரேதச சைப  எல்ைல
ேமற்ேக : ெகபித்தி ெகால்ேலவ  பிரேதச சைப  எல்ைல

9-108/258 
 
 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
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சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  – 01, 
2015, ஓகத்  12. 
 

அட்டவைண 
 

இல. 20 - அ ராத ரம் மாவட்டம்  
இல. 06 - கஹட்டகஸ்திகி ய பிரேதச சைப 
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்    பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக - 10 
   எண்ணிக்ைக - 10      எண்ணிக்ைக - 00 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ரத்மல்கஹெவவ       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெகபித்திெகால்ேலவ பிரேதச சைப 222 - குப் க்ெவவ கிராம அ வலர் பிாி

224 - பா ப்ெபாத்தான கிராம அ வலர் 
பிாி  

225 - ரத்மல்கஹெவவ கிராம அ வலர் 
பிாி  

226 - கிாிகல்ேவவ கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : ெஹாெராவ்ெபாத்தான பிரேதச சைப எல்ைல, இஹல 
குடாபட் ய  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  எல்ைல 

ெதற்ேக : இஹலகுடாபட் ய மற் ம் ெகா ெம ெவவ கிராம
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : ரம்ேபவ பிரேதச சைப எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : தாச்சிஹல் மில்ேலவ        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெஹாெராவ்ெபாத்தான பிரேதச சைப எல்ைல 206 - தாச்சிஹல்மில்ேலவ கிராம அ வலர்

பிாி  
207 - இஹல குடாபட் ய கிராம அ வலர் 

பிாி  
208 - மஹஹம்மில்ேலவ கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : 
 

ெஹாெராவ்ெபாத்தான பிரேதச சைப எல்ைல, 
கும் க்ெகால்ேலவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  
எல்ைல 

ெதற்ேக : படெரல்லாவ, சம்பத்கம மற் ம் மஹெவவ கிராம
அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : 
 

மஹகல்கந்ேதகம, கி க்குராகம, ேகானெம ெவவ
மற் ம் கும் க்ெவவ கிராம அ வலர் பிாி களின் 
கிழக்கு எல்ைலகள்  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்    :  மஹகிாிப்ேபவ        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : 
 

பா ம்ெபாத்தான, கும் க்ெவவ மற் ம் இஹல
குடாபட் ய கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள்  

223 - ெகா ெம ெவவ கிராம அ வலர்
பிாி  

233 - மஹகிாிப்ேபவ கிராம அ வலர் பிாி  
234 - கு க்குராகம கிராம அ வலர் பிாி  
235 - மஹகல்கந்ேதகம கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

இஹலகுடாபட் ய மற் ம் தாச்சிஹல்மில்ேலவ கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு  எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : 
 

மஹெவவ, கஹட்டகஸ்திகி ய கிழக்கு, 
கஹட்டகஸ்திகி ய ேமற்கு மற் ம் ெகாக்ம வ  கிராம 
அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : 
 

ெகாக்ம வ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
ரம்ேபவ பிரேதச சைப எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ரம்பத்வில       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ரம்ேபவ பிரேதச சைப எல்ைல 196 - ரம்பத்வில கிராம அ வலர் பிாி

198 - ேபத்ேகவ கிராம அ வலர் பிாி  
201 - ெகாக்ம வ கிராம அ வலர் பிாி  
202 - ெமாறகஹெவவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
204 - சமாதிகம கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : 
 

க்குராகம,  மஹகிாிப்ேபவ கஹட்டகஸ்திகி ய
ேமற்கு, மஹெமஸ்ஸேலவ மற் ம் திகன்ஹல்மில்ேலவ 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ெந ெகால்லாகட, எல்லேவவ மற் ம் ெமகிச்சாவ
கிராம அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : 
 

ெமகிச்சாவ கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைல, 
ரம்ேபவ பிரேத சைப எல்ைல 

    

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்   : ெநக ெவவ       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : சமாதிகம, ரம்பத்வில மற் ம் ேபத்ேகவ கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்   
197 - எல்லேவவ கிராம அ வலர் பிாி
199 - கனதரா ரத்மேல கிராம அ வலர் 

பிாி  
200 - ெநகு ெவவ கிராம அ வலர் பிாி  
203 - ெமகிச்சாவ கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ேபத்ேகவ மற் ம் ெந ெகால்லாகட கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், கெலன்பிந் னெவவ 
பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக : கெலன்பிந் னெவவ மற் ம் மிஹிந்தைல பிரேதச சைப
எல்ைலகள்         

ேமற்ேக : மிஹிந்தைல மற் ம் ரம்ேபவ பிரேதச சைப எல்ைலகள்
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  கஹட்டகஸ்திகி ய       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : 
 

மஹகிாிப்ேபவ மற் ம் மஹகல்கந்ேதகம கிராம
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

230 - மஹ மஸ்ஸேலவ கிராம அ வலர்
பிாி  

231 - கஹட்டகஸ்திகி ய கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

232 - கஹட்டகஸ்திகி ய ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : 
 

மஹெவவ மற் ம் ெகாெஹாம்ப கஸ்கட கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : 
 

தி ல்ெவவ மற் ம் திஹன்ஹல்மில்ேலவ கிராம
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்   

ேமற்ேக : ேபத்ேகவ மற் ம் ெகாக்ம வ கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெகாெஹாம்பகஸ்கட       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : தாச்சிஹல்மில்ேலவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல 
205 - சம்பத்கம கிராம அ வலர் பிாி
217 - தல்அத்ேதவ கிராம அ வலர் பிாி  
220 - ெகாெஹாம்பகஸ்கட கிராம அ வலர் 

பிாி  
221 - மஹெவவ கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : படெரல்லாவ மற் ம் ேகான்ெவவ கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ேகான்ெவவ மற் ம் தி ல்ெவவ கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : மஹெமஸ்ஸேலவ, கஹட்டகஸ்திகி ய கிழக்கு மற் ம்
மஹகல்கந்ேதகம கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : படெரல்லாவ       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெஹாெராவ்ெபாத்தான பிேதச சைப எல்ைல 209 - கும் க்ெகால்லாவ கிராம அ வலர்

பிாி  
210 - படெரல்லாவ கிராம அ வலர் பிாி  
211 - பன்ெவல்ல கிராம அ வலர் பிாி  
212 - கும் க்ெவவ கிராம அ வலர் பிாி  
213 - அம்பகஹெவவ கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ெஹாெராவ்ெபாத்தான பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக : கெலன்பிந் ெவவ பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக : 
 

ாிக்கன்ெபாத்தான, ேகான்ெவவ, சம்பத்கம, 
தாச்சிஹல்மில்ேலவ மற் ம் மஹ ஹம்மில்ேலவ கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேகான்ெவவ       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : தல்அத்ேதவ மற் ம் சம்பத்கம கிராம அ வலர்

பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள்                      
214 - ாிக்கன்ெபாத்தான கிராம அ வலர்

பிாி  
216 -  ேகான்ெவவ கிராம அ வலர் பிாி  
218 - ெவ ெகால்ேலவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
219 - ஞ்சிஹல்மில்ேலவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

படெரல்லாவ, அம்பகஹெவவ மற் ம் கும் க்ெவவ
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : கெலன்பிந் ெவவ  பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக : 
 

ெகேலநிக்கெவவ, தி ல்ெவவ மற் ம்
ெகாெஹாம்பகஸ்கட கிராம அ வலர் பிாி களின் 
கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  திகன்ஹல்மில்ேலவ       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : மஹெமஸ்ஸேலவ மற் ம் ெகாெஹாம்பகஸ்கட கிராம

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்         
215 - தி ல்ெவவ கிராம அ வலர் பிாி
227 -ெகேலநிக்ெவவ கிராம அ வலர் பிாி  
228 - ெந ெகால்லாகட கிராம அ வலர் 

பிாி  
229 - திகன்ஹல்மில்ேலவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : ேகான்ெவவ, ஞ்சிஹல்மில்ேலவ மற் ம்
ெவ ெகால்ேலவ கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு  
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : கெலன்பிந் ெவவ பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக : கனதரா ரத்மேல, எல்லெவவ மற் ம் ேபத்ேகவ கிராம

அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு  எல்ைலகள் 
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உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 

 
3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  

 
(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  – 01, 
2015, ஓகத்  12. 

 அட்டவைண 
 

இல. 20 - அ ராத ரம் மாவட்டம்  
இல. 07 - ெஹாெராவெபாத்தான பிரேதச சைப 
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்    பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக - 12 
   எண்ணிக்ைக - 12      எண்ணிக்ைக -  00 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  வாஹல்கட ெதற்கு       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெகபித்திெகால்ேலவ பிரேதச சைப எல்ைல 144 - வாஹல்கட  - 01 கிராம அ வலர்  

பிாி  
145 - வாஹல்கட  - 02 கிராம அ வலர்  

பிாி  
 
 

கிழக்ேக : 
 

தி ேகாணமைல மாவட்ட எல்ைல, மரதன்ம வ மற் ம்
பஹல தி ல்ெவவ கிராம அ வலர்  பிாி களின் ேமற்கு  
எல்ைலகள்   

ெதற்ேக : 
 

 பஹலதி ல்ெவவ மற் ம் ரேசாைல கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ெகபித்தி ெகால்ேலவ பிரேதச சைப எல்ைல
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மரதன்ம வ        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : 
 

வாஹல்கட - 01  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு
எல்ைல 

141 - பஹலதி ல்ெவவ கிராம அ வலர்  
பிாி  

143 - வாெகால்லாகட கிராம அ வலர்  
பிாி  

146 - மரதன்ம வ கிராம அ வலர்  பிாி  
 

கிழக்ேக : தி ேகாணமைல மாவட்ட எல்ைல

ெதற்ேக : 
 

ட் ெவவ மற் ம் கப் ெகால்ேலவ கிராம அ வலர்
பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : 
 

கப் ெகால்ேலவ, ரேசாைல மற் ம் வாஹல்கட - 01 
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்    :  கப் ெகால்ேலவ         ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : 
 

வாஹல்கட - 01  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு
எல்ைல 

137 - தவலங்ஹல்மில்ேலவ கிராம அ வலர்  
பிாி  

138 - ஆனஒெலான்ேதவ கிராம அ வலர்  
பிாி  

139 - ரேசாைல கிராம அ வலர்  பிாி  
140 - கப்பெகால்ேலவ கிராம அ வலர்  

பிாி  
 
 

கிழக்ேக : 
 

பஹலதி ல்ெவவ, மரதன்ம வ, வாெகால்லாகட மற் ம்
ட் ெவவ கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு  

எல்ைலகள், ெமாறெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : 
 

ெமாறெவவ மற் ம் திம்பிாிஅத்தாவல கிராம அ வலர்
பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : திம்பிாிஅத்தாவல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல, ெகபித்திெகால்ேலவ பிரேதச சைப எல்ைல  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ட் ெவவ       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கப் ெகால்ேலவ, மரதன்ம வ மற் ம் வாெகால்லாகட

கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
134 - ஹுேலெவவ கிராம அ வலர்  பிாி
135 - ெமாறெவவ கிராம அ வலர்  பிாி  
142 - ட் ெவவ கிராம அ வலர்  பிாி  
 
 
 
 

கிழக்ேக : 
 

தி ேகாணமைல மாவட்ட எல்ைல மற் ம் ரத்மேல
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : 
 

மரதன்கடவல, ெஹாெராவ்ெபாத்தான மற் ம்
கிவ்ேலகட கிராம அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு 
எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : 
 

திம்பிாிஅத்தாவல, தவலங்ஹல்மில்ேலவ மற் ம்
கப் ெகால்ேலவ கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : நிக்கெவவ        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : 
 

ெகபித்திெகால்ேலவ பிரேதச சைப எல்ைல, 
ஆனஒெலான்ேதவ கிராம அ வலர்  பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல 

120 - ெவ வெபாத்தான கிராம அ வலர்  
பிாி  

121 - நிக்கெவவ கிராம அ வலர்  பிாி  
123 - திம்பிாிஅத்தாவல கிராம அ வலர்  

பிாி  
 
 
 

கிழக்ேக : 
 

தவலங்ஹம்மில்ேலவ, ெமாறெவவ, ஹுேலெவவ  
மற் ம் கிவ்ேலகட கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : 
 

க்கரெவவ, இஹலஅங்குனச்சிய மற் ம்
ரஸ்னக்கெவவ கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள்         

ேமற்ேக : 
 

ரஸ்னக்கெவவ கிராம அ வலர்  பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல, ெகபித்தி ெகால்ேலவ பிரேதச சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  சிங்ஹலவலஹவித்தெவவ       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : 
 

ெகபித்திெகால்ேலவ பிரேதச சைப எல்ைல, நிக்கெவவ 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

117 - சிங்ஹலவலஹவித்தெவவ கிராம
அ வலர்  பிாி  

118 - ரஸ்னக்கெவவ கிராம அ வலர்  பிாி  
124 - கம்மேஹேகவெவவ கிராம அ வலர்  

பிாி  
125 - கல்ப்ேப கிராம அ வலர்  பிாி  

கிழக்ேக : 
 

இஹலஅங்குனச்சிய, ெமாரேகவ மற் ம் வ கெவவ
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : கஹட்டகஸ்திகி ய பிரேதச சைப  எல்ைல
ேமற்ேக : கஹட்டகஸ்திகி ய பிரேதச சைப  எல்ைல
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெமாரேகவ       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : 
 

இஹலஅங்குனச்சிய, க்கரெவவ மற் ம் மதவாச்சி
சந்தி கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  

126 - வ கெவவ கிராம அ வலர்  பிாி
127 - ெமாரேகவ கிராம அ வலர்  பிாி  
131 - நா மில்ேலவ கிராம அ வலர்  பிாி  
132 - விேலெவவ கிராம அ வலர்  பிாி  
 
 

கிழக்ேக : திரப்பன்கடவல கிராம அ வலர்  பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல 

ெதற்ேக : 
 

ளியன்கடவல கிராம அ வலர்  பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல மற் ம்  கஹட்டகஸ்திகி ய பிரேதச சைப 
எல்ைல 

ேமற்ேக : 
 

கல்ப்ேப மற் ம் கம்மேஹேகெவவ கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : க்கரெவவ       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : 
 

நிக்கெவவ, ெவ வெபாத்தான மற் ம்
திம்பிாிஅத்தாவல கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

119 - இஹலஅங்குனச்சிய கிராம அ வலர்
பிாி  

122 - க்கரெவவ கிராம அ வலர் பிாி  
129 - கிவ்ேலகட கிராம அ வலர் பிாி  
 
 
 

கிழக்ேக : 
 

ஹுேலெவவ,ெஹாெராவ்ெபாத்தான மற் ம் மதவாச்சி
சந்தி கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : 
 

நா ஹல்மில்ேலவ, ெமாரேகவ மற் ம்
கம்மேஹேகெவவ கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : 
 

சிங்ஹலவலஹவித்தெவவ மற் ம் ரஸ்னக்கெவவ கிராம
அ வலர் பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெஹாெராவ்ெபாத்தான       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : 
 

கி ேலகட மற் ம் ஹுேலெவவ கிராம அ வலர்
பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள்                  

128 - ெஹாெராவ்ெபாத்தான கிராம
அ வலர் பிாி  

130 - மதவாச்சி சந்தி கிராம அ வலர் பிாி  
136 - திரப்பன்கடவல கிராம அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக : 
 

மரதன்கடவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம்
ெதற்கு எல்ைலகள், ெவலங்கஹ உல்பத்த மற் ம் 
பறங்கியாவா ய கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : 
 

நபடெவவ மற் ம் ளியங்கடவல கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், விேலெவவ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல

ேமற்ேக : விேலெவவ, நா மில்ேலவ மற் ம் க்கரெவவ கிராம
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  மரதன்கடவல       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ஹுேலெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்

கிழக்கு எல்ைலகள், ட் ெவவ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல மற் ம் தி ேகாணைல 
மாவட்ட எல்ைல          

133 - மரதன்கடவல கிராம அ வலர் பிாி
147 - ரத்மேல கிராம அ வலர் பிாி  
148 - ெவலங்கஹஉல்பத்த கிராம அ வலர் 

பிாி  
 
 
 

கிழக்ேக : தி ேகாணமைல மாவட்ட எல்ைல
ெதற்ேக : 
 

பறங்கியாவா ய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல  

ேமற்ேக : திரப்பன்கடவல, ெஹாெராவ்ெபாத்தான  மற் ம்
ஹுேலெவவ கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு  

எல்ைலகள்  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பறங்கியாவா ய       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : 
 

ெவலங்கஹஉல்பத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு
எல்ைல 

149 - பறங்கியாவா ய கிராம அ வலர்
பிாி  

151 - தியதித்தெவவ கி. உ. பிாி  
152 - நபடெவவ கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : தி ேகாணமைல மாவட்ட எல்ைல     
ெதற்ேக : 
 

தி ேகாணமைல மாவட்ட எல்ைல, ெதமட்டெவவ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : 
 

ெதமட்டெவவ, ேதெகத்திெபாத்தான, ளியங்கடவல
மற் ம் திரப்பன்கடவல கிராம அ வலர் பிாி களின் 
கிழக்கு எல்ைலகள்   

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 12      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேதெகத்திெபாத்தான       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : 
 

ெமாறேகவ, விேலெவவ, திரப்பன் கடவல கிராம
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்,  நபடெவவ 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள், தியதித்தெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல 

150  - ளியன்கடவல கிராம அ வலர் பிாி
153 - ேதெகத்திெபாத்தான கி. உ. பிாி  
154 - ெதமட்டெவவ கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

தி ேகாணமைல மற் ம் ெபாலந ைவ  மாவட்ட
எல்ைலகள், நபடெவவ மற் ம் தியதித்தெவவ கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்       

ெதற்ேக : ெபாலந ைவ மாவட்ட எல்ைல 
ேமற்ேக : 
 

கெலன்பிந் ெவவ பிரேதச சைப எல்ைல, 
கஹட்டகஸ்திகி ய பிரேதச சைப  எல்ைல மற் ம் 
வ கெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல   

 
9-108/ 260 
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உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 

 
3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  

 
(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  – 01, 
2015, ஓகத்  12. 

 அட்டவைண 
இல. 20 - அ ராத ரம் மாவட்டம்  
இல. 08 - கெலன்பிந் ெவவ பிரேதச சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்    பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக - 11 
   எண்ணிக்ைக - 11      எண்ணிக்ைக -  00 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  உ ல்ெதனிய         ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : 
 

மிஹிந்தைல மற் ம் கஹட்டகஸ்திகி ய பிரேதச சைப
எல்ைலகள் 

155 - உ ல்ெதனிய கிராம அ வலர் பிாி
156 - ேகான்ெவவ கிராம அ வலர் பிாி  
157 - ஹிம் ட் ெகால்ேலவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
159 - மயிலகஸ்ெவவ கிராம அ வலர் பிாி  
160 - தம்ெமன்னாகம கிராம அ வலர் பிாி  
161 - குடாகெலன்பிந் ெவவ கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : 
 

உல்பத்தகம, இஹலகம, இ க்படயாயகம மற் ம்
ேகாமரன்கல்ல கண்டம் 06 கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ேமற்கு  எல்ைலகள்  

ெதற்ேக : 
 

சுனந்தமாவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்  
ேமற்கு  எல்ைலகள்,  ாியாகடவல மற் ம் சிவலாகுளம் 
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு மற் ம் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : 
 

சிவலாகுளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்
கிழக்கு எல்ைலகள், திரப்பேன மற் ம் மிஹிந்தைல 
பிரேதச சைப எல்ைலகள் 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : எல்லெவவ        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கஹட்டகஸ்திகி ய பிரேதச சைப எல்ைல 158 - உல்பத்கம கிராம அ வலர் பிாி

178 - எல்லெவவ கிராம அ வலர் பிாி  
179 - கு ேயற்றம் 22 ேமற்கு கிராம அ வலர் 

பிாி  
180 - கு ேயற்றம் 21 கிழக்கு கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : 
 

ட் ெவவ பரணகம மற் ம் க வலகஸ்ெவவ கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : 
 

கெலன்பிந் ெவவ மற் ம் இஹலகம கிராம
அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : 
 

இஹலகம, உ ல்ெதனிய மற் ம் ேகான்ெவவ கிராம
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்    :  ட் ெவவ        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கஹட்டகஸ்திகி ய பிரேதச சைப எல்ைல 165 -  ட் ெவவ  கிராம அ வலர் பிாி

166 - ட் ெவவ பரணகம கிராம அ வலர் 
பிாி  

167 - ெபெரட் பலகம கிராம அ வலர் பிாி  
168 -  கட்டாரன் ர கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : 
 

கஹட்டகஸ்திகி ய பிரேதச சைப எல்ைல, 
ெகாக்காெவவ கு ேயற்றம் கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : 
 

ப ெகால்லாகம மற் ம் க வலகஸ்ெவவ கிராம
அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : கு ேயற்றம் 21 கிழக்கு மற் ம் எல்லெவவ கிராம
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெகாக்காெவவ       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ட் ெவவ பரணகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல, கஹட்டகஸ்திகி ய பிரேதச சைப எல்ைல 
169 - ெகாக்காெவவ கு ேயற்றம் கிராம

அ வலர் பிாி  
170 - ப ெகால்லாகம கிராம அ வலர் பிாி  
171 - அ த்தி ல்ெவவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
 
 
 

கிழக்ேக : 
 

ெஹாெராவ்ெபாத்தான பிரேதச சைப எல்ைல, 
ெபாலந ைவ மாவட்ட எல்ைல 

ெதற்ேக : 
 

ஜனசிறிகம மற் ம் ெகட்டலாவ கிராம அ வலர்
பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : 
 

ெகட்டலாவ, க வலகஸ்ெவவ மற் ம் ட் ெவவ -
பரணகம கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :ெகட்டலாவ       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : 
 

ட் ெவவ - பரணகம  கிராம அ வலர் பிாிவின்
ெதற்கு எல்ைல மற் ம் ப ெகால்லாகம கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

172 - ெகட்டலாவ கிராம அ வலர் பிாி
173 - க வலகஸ்ெவவ கிராம அ வலர் பிாி  
176 - ஹு நிக்கெவவ கண்டம் 04 கிராம 

அ வலர் பிாி  
 
 
 
 

கிழக்ேக : 
 

ப ெகால்லாகம, அ த்தி ல்ெவவ மற் ம் ஜனசிறிகம
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : 
 

கும் க்ெவவ மற் ம் ஹு நிக்கெவவ கண்டம் 03
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்         

ேமற்ேக : 
 

ேகாமரன்கல்ல கண்டம் 03, இ க்படயாகம மற் ம்
கெலன்பிந் ெவவ கிராம அ வலர் பிாி களின்  
கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  கெலன்பிந் ெவவ       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : 
 

உல்பத்தகம, கு ேயற்றம் 22 ேமற்கு மற் ம் கு ேயற்றம்
21 கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

162 - கெலன்பிந் ெவவ கிராம அ வலர்
பிாி  

163 - இஹலகம கிராம அ வலர் பிாி  
164 - இ க்படயாகம கிராம அ வலர் பிாி  
 
 
 
 

கிழக்ேக : 
 

க வலகஸ்ெவவ மற் ம் ஹு நிக்கெவவ கண்டம் 04  
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : 
 

ேகாமரன்கல்ல கண்டம் 06 மற் ம்
குடாகெலன்பிந் ெவவ  கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : குடாகெலன்பிந் ெவவ மயிலகஸ்ெவவ மற் ம்
உ ல்ெதனிய  கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : சிவலாகுளம்       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : 
 

திரப்பேன பிரேதச சைப எல்ைல, தம்ெமன்னாகம
மற் ம்  குடாகெலன்பிந் ெவவ கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

181 - ாியாகடவல கிராம அ வலர் பிாி
182 - சிவலாகுளம் கிராம அ வலர் பிாி  
183 - கல்வ வாகம கிராம அ வலர் பிாி  
184 - மானன்கட் ய கிராம அ வலர் பிாி  
185 - வன்னம் குளம் கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : குடாகெலன்பிந் ெவவ, இஹலகல்குளம் மற் ம்
யகல்ல கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், 
ெகக்கிராவ பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக : ெகக்கிராவ மற் ம் திரப்பேன பிரேதச சைப எல்ைலகள்
ேமற்ேக : திரப்பேன பிரேதச சைப எல்ைல
 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஹு  ஜய ர       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : 
 

குடாகெலன்பிந் ெவவ மற் ம் இ க்படயாகம
கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

187 - இஹல கல்குளம் கிராம அ வலர் பிாி
189 - ஹு  ஜய ர கிராம அ வலர் பிாி  
190 - ேகாமரன்கல்ல கண்டம் 06 கிராம 

அ வலர் பிாி  
191 - சுனந்தமாவத்த கிராம அ வலர் பிாி  
 
 
 
 

கிழக்ேக : 
 

ஹு நிக்கெவவ கண்டம் 04, ஹு நிக்கெவவ
கண்டம் 03 மற் ம் வரகம் கு ேயற்றம் கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், 
ஹு மீகஹபட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம்  ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : 
 

ஹு மீகஹபட் ய மற் ம் யகல்ல கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ாியாகடவல மற் ம் குடாகெலன்பிந் ெவவ கிராம
அ வலர் பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கும் க்ெவவ       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : 
 

ஹு நிக்கெவவ  கண்டம் 04, ெகட்டலாவ மற் ம்
அ த்தி ல்ெவவ கிராம அ வலர் பிாி களின்  ெதற்கு 
எல்ைலகள்                      

174 - ஜனசிறிகம கிராம அ வலர் பிாி
175 - கும் க்ெவவ கிராம அ வலர் பிாி  
177 - ஹு  நிக்கெவவ கண்டம் 03 கிராம 

அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : ெபாலந ைவ மாவட்ட எல்ைல 
ெதற்ேக : 
 

கு நாகல் கு ேயற்றம் மற் ம் வரகம கு ேயற்றம்
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : 
 

ஹு ஜய ர மற் ம் ேகாமரன்கல்ல கண்டம் 06  
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  கு நாகல் கு ேயற்றம்       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ஹு நிக்கெவவ கண்டம் 03 மற் ம் கும் க்ெவவ

கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்         
193 – வெரளா கு ேயற்றம் கிராம அ வலர்

பிாி  
194 – கு நாகைல கு ேயற்றம் கிராம 

அ வலர் பிாி  
195 - வரகம் கு ேயற்றம் கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : ெபாலந ைவ மாவட்ட எல்ைல 
ெதற்ேக : 
 

ெகக்கிராவ பிரேதச சைப எல்ைல, ப காரம வ  கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல  

ேமற்ேக : ஹு மீகஹபட் ய மற் ம் ஜய ர கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு  எல்ைலகள்  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : யகல்ல       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : 
 

இஹலகல்குளம் மற் ம் ஹூ ஜய ர கிராம
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், வரகம் 
கு ேயற்றம் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 

வரஎ  கு ேயற்றம் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

186 - யகல்ல கிராம அ வலர் பிாி
188 - ஹு மீகஹபட் ய கிராம அ வலர் 

பிாி  
192 - ப காரம வ கிராம அ வலர் பிாி  
 
 கிழக்ேக : 

 
வரகம் கு ேயற்றம் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு

எல்ைல, வரஎ  கு ேயற்றம் கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு  மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், கு நாகல் 
கு ேயற்றம் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 
ெகக்கிராவ பிரேதச சைப எல்ைல        

ெதற்ேக : ெகக்கிராவ பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக : 
 

ெகக்கிராவ பிரேதச சைப எல்ைல, மானன்கட் ய
மற் ம் ாியாகடவல கிராம அ வலர் பிாி களின் 
கிழக்கு எல்ைலகள்   

 
9-108/ 261 
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உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 

 
3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  

 
(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின்  ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  – 01, 
2015, ஓகத்  12. 

 
 அட்டவைண 

 
இல. 20 - அ ராத ரம் மாவட்டம்  
இல. 09 - தலாவ பிரேதச சைப 
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக - 20 
   எண்ணிக்ைக - 20      எண்ணிக்ைக -  00 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ஹிாிெகால்ேலகம                    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : 
 

ெநாச்சியாகம பிரேதச சைப எல்ைல, பஹலதலாவ 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

408 - தலதா ர கிராம அ வலர் பிாி
409 - நவ ஹங்குரன்ெகத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  
411 - ஹிாிெகால்ேலகம கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

கும் க்கஹெவவ மற் ம் கரகஹெவவ கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு  எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ெநாச்சியாகம பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக : ெநாச்சியாகம பிரேதச சைப எல்ைல

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பஹல தலாவ        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : வரகம்பலாத மத்தி பிரேதச சைப எல்ைல 406 - கரகஹெவவ கிராம அ வலர் பிாி

407  - பஹல தலாவ கிராம அ வலர் பிாி  
410 - கும் க்ெவவ கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

ெமாரெகாட மற் ம் இஹலதலாவ கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : 
 

ேகான்ெகால்ேலவ மற் ம் ெகேலகம கிராம அ வலர்
பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : 
 

ெநாச்சியாகம பிரேதச சைப எல்ைல, ஹிாிெகால்ேலகம, 
நவஹங்குரன்ெகத்த மற் ம் தலதா ர கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்    :  தலாவ        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : 
 

பஹல தலாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  எல்ைல, 
வரகம்பலாத மத்தி பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் 
வரகம்பலாத கிழக்கு பிரேதச சைப எல்ைல 

404 - இஹலதலாவ கிராம அ வலர் பிாி
405 - ெமாரெகாட கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

வரகம்பலாத கிழக்கு பிரேதச சைப எல்ைல, 
ஹிங்கு ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவன் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : 
 

கு ந் ெவவ மற் ம் ேகான்ெகால்ேலவ கிராம
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : கரகஹெவவ மற் ம் கும் க்கஹெவவ கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கு ந் ெவவ       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  ெமாரெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு எல்ைல

மற் ம் வரகம் பலாத்த கிழக்கு பிரேதச சைப எல்ைல 
401 - ஹிங்கு ெவவ கிராம அ வலர் பிாி
402 - ெகாரக்கஹெவவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
403 - கு ந் ெவவ கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : வரகம் பலாத்த கிழக்கு பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக : 
 

கந் கஸ்ெவவ, கிரேலாகம மற் ம் மீகஸ்ேஸகம
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : 
 

மீகஸ்ேஸகம , ேகான்ெகால்ேலவ மற் ம் இஹலதலாவ
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கிரேலாகம       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : 
 

ேகான்ெகால்ேலவ மற் ம் கு ந் ெவவ கிராம
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

398 - கிரேலாகம கிராம அ வலர் பிாி
399 -ெகட்டகாேல கிராம அ வலர் பிாி  
400 - மீகஸ்ேஸகம கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

கந் கஸ்ெவவ மற் ம் ப கஸ்ெவவ கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : 
 

ப கஸ்ெவவ மற் ம் ரஜ்ஜல்ேலகம கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்         

ேநாக்கி : 
 

ெதல்ேனகம மற் ம் ஏாியாகம கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  

  

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ேகான்ெகால்ேலவ       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : 
 

கரகஹெவவ மற் ம் இஹல தலாவ கிராம அ வலர்
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

430 - ஏாியகம கிராம அ வலர் பிாி
431 - ேகான்ெகால்ேலவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

கு ந் ெவவ, மீகஸ்ேஸகம மற் ம் கிரேலாகம கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக : 
 

கிரேலாகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம்
ெதற்கு எல்ைலகள், ெதல்ேனகம, குடாெபல்லன்கடவல 
மற் ம் மஹெபல்லன்கடவல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : மஹெபல்லன்கடவல மற் ம் ெகேலகம கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :ெபல்லன்கடவல       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : 
 

ெகேலகம, ேகான்ெகால்ேலவ மற் ம் ஏாியகம கிராம
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்   

435 - மஹ ெபல்லன்கடவல கிராம அ வலர்
பிாி  

436 - ெதல்ேனகம கிராம அ வலர் பிாி  
437 - குடா ெபல்லன்கடவல கிராம அ வலர் 

பிாி  
 
 

கிழக்ேக : ஏாியகம மற் ம் ெகட்டகாேல கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : 
 

ரஜ்ஜல்ேலகம, அதிராணிகம மற் ம் கல்விஹாரெவவ
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு  எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : 
 

ேகான்ெவவ மற் ம் ேசாலம கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேசாலம       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : 
 

ெகேலகம மற் ம் மஹெபல்லன்கடவல கிராம அ வலர்
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

421 - நல்லச்சிய கிராம அ வலர் பிாி
425 - ேகான்ெவவ கிராம அ வலர் பிாி  
434 -ேசாலம கிராம அ வலர் பிாி  
 
 
 

கிழக்ேக : 
 

குடாெபல்லன்கடவல, கல்விஹாரெவவ மற் ம்
ெதல்ஹிாியாவ கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : 
 

ெதல்ஹிாியாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், இக்கிாிெவவ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு  எல்ைல, சல்பிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்

ேமற்ேக : 
 

தம் த்ேதகம, தம்ெமன்னாகம, ஜயசிறிகம மற் ம்
பஹலகம கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பஹலகம       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : 
 

ெநாச்சியாகம பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்
கரகஹெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல      

432 - பஹலகம கிராம அ வலர் பிாி
433 - ெகேலகம  கிராம அ வலர் பிாி  
 கிழக்ேக : 

 
ேகான்ெகால்ேலவ, மஹெபல்லன்கடவல மற் ம்
ேசாலம கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : 
 

ஜயசிறிகம மற் ம் ெவவ கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : ெநாச்சியாகம பிரேதச சைப எல்ைல
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்   :  தம்ெமன்னாவ       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெநாச்சியாகம பிரேதச சைப எல்ைல, பஹலகம மற் ம்

ேசாலம கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  
422 - ெவவ கிராம அ வலர் பிாி
423 - ஜயசிறிகம கிராம அ வலர் பிாி  
424 - தம்ெமன்னாகம கிராம அ வலர் பிாி  
 
 
 

கிழக்ேக : 
 

ேகான்ெவவ மற் ம் நல்லச்சிய கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : 
 

தம் த்ேதகம மற் ம் ெவெஹரகல கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ராஜாங்கனய மற் ம் ெநாச்சியாகம பிரேதச சைப
எல்ைலகள்  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : தம் த்ேதகம       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : 
 

ெவவ மற் ம் ஜயசிறிகம கிராம அ வலர்
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  

418 - தம் த்ேதகம கிராம அ வலர் பிாி
426 -ெவெஹரகல கிராம அ வலர் பிாி  
 கிழக்ேக : 

 
தம்ெமன்னாகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு
எல்ைல, நல்லச்சிய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல, சல்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்       

ெதற்ேக : 
 

சல்பிட் ய மற் ம் இக்கிாிெவவ கிராம அ வலர்
பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ராஜாங்கனய பிரேதச சைப எல்ைல
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 12      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : இக்கிாிெவவ       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : 
 

தம் த்ேதகம மற் ம்  நல்லச்சிய கிராம அ வலர்
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  

419 - இக்கிாிெவவ கிராம அ வலர் பிாி
420  - சல்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாி  
 கிழக்ேக : 

 
நல்லச்சிய  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம்
ெதற்கு எல்ைலகள், ெதல்ஹிாியாவ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல        

ெதற்ேக : 
 

கல்ேனவ பிரேதச சைப எல்ைல, கு நாகல் மாவட்ட
எல்ைல மற் ம் ராஜாங்கனய பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : ராஜாங்கனய பிரேதச சைப எல்ைல
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 13      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெதல்ஹிாியாவ       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : 
 

குடாெபல்லன்கடவல மற் ம் ெதல்ேனகம கிராம
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  

427 -ெதல்ஹிாியாவ கிராம அ வலர் பிாி
428 - திஸ்பேன ர கிராம அ வலர் பிாி  
429 - கல்விஹாரெவவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

அதிராணிகம மற் ம் கட் யாவ கண்டம் 10 கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்        

ெதற்ேக : கல்ேநவ பிரேதச சைப எல்ைல  
ேமற்ேக : 
 

இக்கிாிெவவ மற் ம் நல்லச்சிய கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 14      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கட் யாவ       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : 
 

ெதல்ேனகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 
ரஜ்ஜல்ேலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள், இஹலஹல்மில்ேலவ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமறகு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்  

384 - கட் யாவ கண்டம் 9 கிராம அ வலர்
பிாி  

385 - கட் யாவ கண்டம் 10 கிராம அ வலர் 
பிாி  

394 - கல்வ வாகம கிராம அ வலர் பிாி  
397 - அதிராணிகம கிராம அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக : 
 

ரஜ்ஜல்ேலகம மற் ம் கட் யாவ கண்டம் 2 கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், கட் யாவ 
கண்டம் 1 கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள், கட் யாவ கண்டம் 6 கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல       

ெதற்ேக : கல்ேநவ பிரேதச  சைப எல்ைல 
ேமற்ேக : 
 

கல்ேநவ பிரேதச  சைப எல்ைல மற் ம் கல்விஹாரெவவ
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 15      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்   : இஹலஹல்மில்ேலவ       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : 
 

ெதல்ேனகம, ெகடகாேல, ப கஸ்ெவவ, எ யதி ல்
ெவவ மற் ம்  இஹலசியம்பலாெவவ கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  

386 - கட் யாவ கண்டம் 1  கிராம அ வலர்
பிாி  

387 -  கட் யாவ கண்டம் 2  கிராம அ வலர் 
பிாி  

392 -ெம யாவ கிராம அ வலர் பிாி  
395 - இஹலஹல்மில்ேலவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
396 - ரஜ்ஜல்ேலகம கிராம அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக : 
 

க காவ, எந்தகல மற் ம் ெகேலசியம்பேலவ கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்        

ெதற்ேக : 
 

கட் யாவ கண்டம் 6 கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல,  கட் யாவ கண்டம் 9 கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், கட் யாவ கண்டம் 
10 மற் ம் கல்வ வாகம கிராம அ வலர் பிாி களின்  
வடக்கு, ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : அதிராணிகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 16      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ப கஸ்ெவவ       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : 
 

கு ந் ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல
மற் ம் வரகம்பலாத்த கிழக்கு பிரேதச சைப எல்ைல  

388 - எ யதி ல்ெவவ கிராம அ வலர்
பிாி  

389 - கந் கஸ்ெவவ கிராம அ வலர் 
பிாி  

391 - ப கஸ்ெவவ கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

வரகம்பலாத்த கிழக்கு பிரேதச சைப எல்ைல, 
இஹலசியம்பேலவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல       

ெதற்ேக : 
 

ெம யாவ மற் ம் ரஜ்ஜல்ேலகம கிராம அ வலர்
பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : 
 

ெகட்டகாேல, கிரேலாகம மற் ம் கு ந் ெவவ கிராம
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 17      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : எப்பாெவல       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : 
 

வரகம்பலாத்த கிழக்கு பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்
மாவத்தெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

373 -  எப்பாெவல கிராம அ வலர் பிாி
374 - க காவ  கிராம அ வலர் பிாி  
390 - இஹலசியம்பேலவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

நல்ல தாவ மற் ம் கிாிஅ ெகாேல கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்       

ெதற்ேக : 
 

எந்தகல மற் ம் கட் யாவ கண்டம் 1 கிராம அ வலர்
பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : 
 

ெம யாவ மற் ம் எ யதி ல்ெவவ கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 18      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மாவத்தெவவ       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : வரகம்பலாத்த கிழக்கு பிரேதச சைப எல்ைல, 

திரப்பேன பிரேதச சைப எல்ைல 
375 -  கிாிஅ ெகாேல கிராம அ வலர்

பிாி  
376 -  நல்ல தாவ கிராம அ வலர் பிாி  
377 - மாவத்தெவவ கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

திரப்பேன பிரேதச சைப எல்ைல, ெமதகம கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்     

ெதற்ேக : 
 

ெமதகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம்
வடக்கு எல்ைலகள், எந்தகல கிராம அ வலர் பிாிவின்  
வடக்கு எல்ைல, க காவ கிராம அ வலர் பிாிவின்  
வடக்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : 
 

எப்பாவல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
வரகம்பலாத்த கிழக்கு பிரேதச சைப எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 19      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :ெகேலதி ல்ெவவ       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : நல்ல தாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 378 - கல்ம வ  கிராம அ வலர் பிாி

379 - ெகேலதி ல்ெவவ கிராம அ வலர் 
பிாி  

381 - ெமதகம கிராம அ வலர் பிாி  
382 - இஹலகம கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

திரப்பேன பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் இப்பேலாகம
பிரேதச சைப எல்ைல        

ெதற்ேக : 
 

இப்பேலாகம பிரேதச சைப எல்ைல, ெகேலசியம்பேலவ 
கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : 
 

ெகேலசியம்பேலவ, எந்தகல மற் ம் கிாிஅ ெகாேல
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 20      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : எந்தகல       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : 
 

க காவ, கிாிஅ ெகாேல மற் ம் ெமதகம கிராம
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  

380 - ெகேலசியம்பேலவ கிராம அ வலர்
பிாி  
383 - கட் யாவ கண்டம் 6 கிராம அ வலர் 
பிாி  
393 - எந்தகல கிராம அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக : 
 

கல்ம வ  மற் ம் ெகேலதி ல்ெவவ கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், இப்பேலாகம பிரேதச 
சைப எல்ைல     

ெதற்ேக : கல்ேநவ பிரேதச சைப எல்ைல  
ேமற்ேக : கட் யாவ கண்டம் 9 மற் ம் கட் யாவ கண்டம் 1 கிராம

அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
9-108/ 262 
 

 
உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 

 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  – 01, 
2015, ஓகத்  12. 

அட்டவைண 
இல. 20 - அ ராத ர மாவட்டம்  
இல. 10 - வரகம்பலாத்த கிழக்கு பிரேதச சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்  எண்ணிக்ைக - 11 
   எண்ணிக்ைக - 11      எண்ணிக்ைக -  00 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  சிராவஸ்த்தி ர       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : 
 

வரகம்பலாத்த மத்தி பிரேதச சைப எல்ைல, 
ெபாத்தாேனகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல 

259 - சிராவஸ்த்தி ர கிராம அ வலர் பிாி
260 - சிராவஸ்த்திவத்த கிராம அ வலர் 

பிாி  
262 - கிம் லாகட கிராம அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக : 
 

கட்டம் 3 பகுதி 3 கிராம அ வலர் பிாிவின்
வரகம்பலாத்த கிழக்கு பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பிாி  

மற் ம் குடா ெந ேபவ கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : 
 

குடா ெந ேபவ,  ஆமேன மற் ம் அ த்ெவவ கிராம
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : வரகம்பலாத்த மத்தி பிரேதச சைப எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெபாத்தாேனகம        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : வரகம்பலாத்த மத்தி பிரேதச சைப எல்ைல 258 - ெபாத்தாேனகம கிராம அ வலர் பிாி

 கிழக்ேக : வரகம்பலாத்த மத்தி பிரேதச சைப எல்ைல

ெதற்ேக : 
 

சிராவஸ்த்தி ர மற் ம் கிம் லாகட கிராம அ வலர்
பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : வரகம்பலாத்த மத்தி பிரேதச சைப எல்ைல
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்    :  வன்னியன்குளம்        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : அ ராத ர மாநகர சைப எல்ைல 242 - வன்னியன்குளம் பகுதி 1 கிராம

அ வலர் பிாி  
243 - வன்னியன்குளம் பகுதி 2 கிராம 

அ வலர் பிாி  
244 - வன்னியன்குளம் பகுதி 3 கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ஒ  பகுதி 
( வரகம்பலாத்த கிழக்கு பிரேதச சைப 
எல்ைலக்குட்பட்ட பண்டாரநாயக்க 
மாவத்ைத பகுதி, திஸ்ஸ மாவத்ைத, 
ெக  மாவத்ைத, மஹெசன் மாவத்ைத 
மற் ம் பராக்கிரம மாவத்ைதைய 
உள்ளடக்கிய பகுதி) 

257 - கட்டம் 3 பகுதி 3 கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ஒ  பகுதி  ( வரகம்பலாத்த 
கிழக்கு பிரேதச சைப எல்ைலக்குட்பட்ட  

ரைவ  உள்ளடக்கிய பகுதி) 

கிழக்ேக : 
 

வன்னியன் குளம் பகுதி 5 கிராம அ வலர் பிாிவின்
வரகம்பலாத்த கிழக்கு பிரேதச சைபக்குட்பட்ட 

பகுதியின் ெதற்கு  எல்ைல, வன்னியன் குளம் பகுதி 6 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வரகம்பலாத்த கிழக்கு 
பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ெதற்கு  எல்ைல, 
வன்னிதம்ெமன்னாவ கிராம அ வலர் பிாிவின்  

வரகம்பலாத்த கிழக்கு பிரேதச சைபக்குட்பட்ட 
பகுதியின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : 
 

வன்னிதம்ெமன்னாவ கிராம அ வலர் பிாிவின்
வரகம்பலாத்த கிழக்கு பிரேதச சைபக்குட்பட்ட 

பகுதியின் ேமற்கு எல்ைல,  மஹெந ேபவ மற் ம் 
குடாெந ேபவ  கிராம அ வலர் பிாி களின்   வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : குடாெந ேபவ மற் ம் சிராவஸ்த்தி ர கிராம
அ வலர் பிாி களின்   கிழக்கு எல்ைலகள்  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : விஜய ர       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : அ ராத ரம் மாநகர சைப எல்ைல 245 - வன்னியன் குளம் பகுதி 4  கிராம

அ வலர் பிாிவின் ஒ  பகுதி   
( வரகம்பலாத்த கிழக்கு பிரேதச சைப 
எல்ைலக்குட்பட்ட பண்டாரநாயக்க 
மாவத்ைதப் பகுதி, நலன் ாி மாவத்ைத, 
பண் காபய மாவத்ைத, அபய மாவத்ைத, 
குணானந்த மாவத்ைத மற் ம்  ம யேதவ 
மாவத்ைதைய  உள்ளடக்கிய பகுதி) 

246 - வன்னியன் குளம் பகுதி 5 கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ஒ  பகுதி  
( வரகம்பலாத்த கிழக்கு பிரேதச சைப 
எல்ைலக்குட்பட்ட விஷாக்கா மாவத்ைத, 
நாகேசன மாவத்ைதயின் ஒ பகுதி, 
விஜய ர திப் பகுதி மற் ம் 
அ லாேதவி மாவத்ைதைய உள்ளடக்கிய 
பகுதி) 

247 - வன்னியன் குளம் பகுதி 6 கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ஒ  பகுதி 
( வரகம்பலாத்த கிழக்கு பிரேதச சைப 
எல்ைலக்குட்பட்ட வரெவவ தி,  
ெசெரப் அ கல திப் பகுதி, கம்க  
மாவத்ைத பகுதி, ரத்நாயக்க மாவத்ைத 
மற் ம் வன்னிதம்ெமன்னாவ திைய 
உள்ளடக்கிய பகுதி ) 

கிழக்ேக : 
 

வன்னிதம்ெமன்னாவ கிராம அ வலர் பிாிவின்
வரகம்பலாத்த கிழக்கு பிரேதச சைபக்குட்பட்ட 

பகுதியின் ேமற்கு எல்ைல  
ெதற்ேக : 
 

வன்னியன் குளம் பகுதி 2 மற் ம் வன்னியன் குளம்
பகுதி 1 கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : 
 

வன்னியன்குளம் பகுதி 3 கிராம அ வலர் பிாிவின்
வரகம்பலாத்த கிழக்கு பிரேதச சைபக்குட்பட்ட 

பகுதியின் வடக்கு மற் ம்  கிழக்கு எல்ைலகள், 
அ ராத ரம் மாநகர சைப  எல்ைல, 
 
 
 
 
 
 
 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : தம்ெமன்னா ர        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைல கள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : அ ராத ரம் நகர  சைப எல்ைல 238 - ஞானிக்குளம் கிராம அ வலர் பிாி

239 - வன்னிதம்ெமன்னாவ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ஒ  பகுதி (குடாபாலா க்குளம் 
மற் ம் வன்னிதம்ெமன்னாவ 
உள்ளடக்கிய பகுதி)   

240 - தம்ெமன்னாகுளம் கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ஒ பகுதி ( வரகம்பலாத்த 
கிழக்கு பிரேதச சைப எல்ைலக்குட்பட்ட   
ஆத்திகுளத்ைத  உள்ளடக்கிய பகுதி 

241 - தம்ெமன்னா ர கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : 
 

மஹகலத்ேதவ மற் ம் கிாிக்குளம் கிராம அ வலர்
பிாி களின்  ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : 
 

மஹபாலா க்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவன் வடக்கு
எல்ைல          

ேமற்ேக : 
 

மஹெந ேபவ மற் ம் வன்னியன் குளம் பகுதி 2 
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், 
வன்னியன் குளம் பகுதி 6 கிராம அ வலர் பிாிவின் 

வரகம்பலாத்த கிழக்கு பிரேதச சைபக்குட்பட்ட 
பகுதியின்  கிழக்கு எல்ைல, அ ராத ரம் மாநகர சைப 
எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  கலத்ேதவ       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : மிஹிந்தைல பிரேதச சைப எல்ைல 277 - மஹெந ம்குளம் கிராம அ வலர்

பிாி  
279 - மஹகலத்ேதவ கிராம அ வலர் பிாி  
280 - தாியன்குளம் கிராம அ வலர் பிாி  
 
 
 
 
 

கிழக்ேக : மிஹிந்தைல பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக : 
 

ெந ன்கன்னிய, கவரக்குளம், கீாிக்குளம் மற் ம்
தம்ெமன்னா ர கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : வன்னதம்ெமன்னாவ கிராம அ வலர் பிாிவின்
வரகம்பலாத்த கிழக்கு பிரேதச சைபக்குட்பட்ட 

பகுதியின்  கிழக்கு எல்ைல, அ ராத ரம் மாநகர சைப 
எல்ைல, தம்ெமன்னாகுளம் கிராம அ வலர் பிாிவின்  

வரகம்பலாத்த கிழக்கு பிரேதச சைபக்குட்பட்ட 
பகுதியின் கிழக்கு எல்ைல  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கவரக்குளம்       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : 
 

மஹகலத்ேதவ, மஹெந ம்குளம் மற் ம் தாியன்குளம்
கிராம அ வலர் பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள்   

275 - கவரக்குளம் கிராம அ வலர் பிாி
276 - கீாிக்குளம் கிராம அ வலர் பிாி  
278 - ெந ன்கன்னிய கிராம அ வலர் 

பிாி  
 
 

கிழக்ேக : மிஹிந்தைல மற் ம் திரப்பேன பிரேதச சைப  
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : திரப்பேன பிரேதச  சைப எல்ைல
ேமற்ேக : 
 

சுச்சாித்தகம, மஹபாலா க்குளம், ஞானிக்குளம் மற் ம்
தம்ெமன்னா ர கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : சுச்சாித்தகம       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : 
 

வன்னிதம்ெமன்னாவ கிராம அ வலர் பிாிவின்
வரகம்பலாத்த கிழக்கு பிரேதச சைபக்குட்பட்ட 

பகுதியின்  ெதற்கு எல்ைல, ஞானிக்குளம் மற் ம் 
கீாிக்குளம் கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள்  

236 - சுச்சாித்தகம கிராம அ வலர் பிாி
237 - மஹபாலா குளம் கிராம அ வலர் 

பிாி  
 
 
 
 
 
 
 

கிழக்ேக : கீாிக்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
ெதற்ேக : 
 

திரப்பேன பிரேதச சைப எல்ைல, மடவலகம, க வில
வடக்கு மற் ம் பாவக்குளம் கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : 
 

பாவக்குளம் மற் ம் மஹெந ேபவ கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், வன்னிதம்ெமன்னாவ 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வரகம்பலாத்த கிழக்கு 
பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதியின்  கிழக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெந ேபவ       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : 
 

சிராலஸ்த்திவத்த மற் ம் சிராவஸ்த்தி ர கிராம
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், கட்டம் 3 
பகுதி 3 கிராம அ வலர் பிாிவின் வரகம்பலாத்த 
கிழக்கு பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதியின்  ெதற்கு 
எல்ைல,   வன்னியன் குளம் பகுதி 3 கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வரகம்பலாத்த கிழக்கு பிரேதச 
சைபக்குட்பட்ட பகுதியின்   ெதற்கு எல்ைல, 
வன்னியன் குளம் பகுதி 1 கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல                     

261 - அ த்ெவவ கிராம அ வலர் பிாி
263 - ஆமேன கிராம அ வலர் பிாி  
265 - குடாெந ேபவ கிராம அ வலர் பிாி  
266 - மஹெந ேபவ கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

வன்னியன்குளம் பகுதி 2 கிராம அ வலர் பிாிவின்
ேமற்கு எல்ைல, வன்னிதம்ெமன்னாவ கிராம அ வலர் 
பிாி ப்பகுதியின் ேமற்கு எல்ைல, மஹபாலா க்குளம், 
சுச்சாித்தகம மற் ம் பாவக்குளம் கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக : 
 

ஹிேதாகம மற் ம் தி ல்ெவவ கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : 
 

தலாவ மற் ம் வரகம்பலாத்த  மத்தி பிரேதச  சைப
எல்ைலகள் 

 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  வில       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : அ த்ெவவ, ஆமேன, குடாெந ேபவ மற் ம்

மஹெந ேபவ கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள்          

264 - தி ல்ெவவ கிராம அ வலர் பிாி
268 - க  ஆராச்சியாகம கிராம அ வலர் 
பிாி  
269 - பகலெவவ கிராம அ வலர் பிாி  
270 - வில கிராம அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக : 
 

ஹிேதாகம மற் ம் சுஹதகம கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், திரப்பேன மற் ம் 
தலாவ பிரேதச    சைப எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : தலாவ பிரேதச சைப எல்ைல 
ேமற்ேக : தலாவ பிரேதச சைப எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஹிேதாகம       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : 
 

மஹெந ேபவ மற் ம் சுச்சாித்தகம கிராம அ வலர்
பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள்  

267 - பாவக்குளம் கிராம அ வலர் பிாி
271 - ஹிேதாகம கிராம அ வலர் பிாி  
272 - சுஹதகம கிராம அ வலர் பிாி  
273 - மடவலகம கிராம அ வலர் பிாி  
274 - வடக்கு க வில கிராம அ வலர் 
பிாி   

கிழக்ேக : திரப்பேன  பிரேதச சைப எல்ைல       
ெதற்ேக : வில கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக : 
 

க  ஆராச்சியாகம மற் ம் தி ல்ெவவ கிராம
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

9-108/ 263 
 
 



   I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21    1325A 
gFjp  I : njhFjp (I) - ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; FbauR tu;j;jkhdg; gj;;jpupif - mjp tpNr\khdJ - 2015.08.21 

 

 

 
உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 

 
3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  

 
(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  – 01, 
2015, ஓகத்  12. 

அட்டவைண 
இல. 20 - அ ராத ரம் மாவட்டம்  
இல. 11 - வரகம் பலாத மத்தி பிரேதச சைப 
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக - 16 
   எண்ணிக்ைக - 16      எண்ணிக்ைக -  00 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  மஹவிலச்சிய       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
 வடக்ேக: மன்னார் மாவட்ட  எல்ைல 359 - மஹவிலச்சிய கிராம அ வலர் பிாி

360 - குடாவிலச்சிய கிராம அ வலர் பிாி  
361 - கிரல்ெபட் யாவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
365 - மன்னார் சந்தி கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : 
 

சந்தமல்எ ய, ப கஸ்ெவவல, ேபம வ, ரன் வ
மற் ம் நேவாதாகம கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ேமற்கு  எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : 
 

ெஹலம்பெவவ மற் ம் மடலாவ கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், ெநாச்சியாகம பிரேதச 
சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : 
 

ெநாச்சியாகம பிரேதச சைப எல்ைல, மன்னார் மாவட்ட 
எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேபம வ        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : மன்னார் சந்தி கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 362 -ேபம வ  கிராம அ வலர் பிாி

363 - ரன் வ கிராம அ வலர் பிாி  
364 - ப கஸ்ெவவ கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : 
 

சந்தமல்எ ய மற் ம் எத்தக்கல்ல கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : 
 

நேவாதகம மற் ம் கிரல்ெபட் யாவ கிராம அ வலர்
பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : மஹவிலச்சிய மற் ம்  மன்னார்சந்தி கிராம அ வலர்
பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்    :  தந்திாிமைல        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : மன்னார் மாவட்ட  எல்ைல  366 - தந்திாிமைல கிராம அ வலர் பிாி

367 -ெதமட்டமல்கம கிராம அ வலர் பிாி  
368 -ெந ம்வில கிராம அ வலர் பிாி  
369 - சந்தம்மல்எ ய கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : 
 

வ னியா மாவட்ட எல்ைல, ெஹலம்பகஸ்ெவவ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : 
 

ப்பிட் யாவ, எத்தத்கல்ல மற் ம் ரன் வ கிராம
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ப கஸ்ெவவ மற் ம் மன்னார் சந்தி கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  கம்பிாிகஸ்ெவவ       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : வ னியா மாவட்ட எல்ைல, மதவாச்சி பிரேதச சைப 

எல்ைல 
306 -ெஹலம்பகஸ்ெவவ கிராம அ வலர்

பிாி  
307 - அ த்கம கிராம அ வலர் பிாி  
308 - அசிறிக்கம கிராம அ வலர் பிாி  
309 - கம்பிாிகஸ்ெவவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : ரம்ேபவ பிரேதச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக : 
 

வரசன்குளம், கல்கடவல மற் ம் கல்ெபாத்ேதகம
கிராம அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : 
 

கல்ெபாத்ேதகம, மஹஎெஹட் ெவவ, ப்பிட் யாவ
மற் ம் ெந ம்வில கிராம அ வலர் பிாி களின் 
கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : எத்தத்கல்ல       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : சந்தமல்எ ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 370 - எத்தத்கல்ல கிராம அ வலர் பிாி

371 - நேவாதாகம கிராம அ வலர் பிாி  
372 - ப்பிட் யாவ கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

ெஹலம்பகஸ்ெவவ மற் ம் மஹஎெஹட் வவ கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : 
 

மஹஎெஹட் ெவவ, ஒயாம வ மற் ம் ெஹலம்பெவவ
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்         

ேமற்ேக: கிரல்ெபட் யாவ மற் ம் ரன் வ கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ஒயாம வ       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : 
 

குடாவிலச்சிய, கிரல்ெபட் யாவ மற் ம் நேவாதாகம
கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

356 - மடலாவ கிராம அ வலர் பிாி
357 - ெஹலம்பெவவ கிராம அ வலர்பிாி  
358 - ஒயாம வ கிராம அ வலர்பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

மஹஎகட் ெவவ மற் ம் மானின்க வ கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : 
 

மஹமான்கடவல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல, ெநாச்சியாகம பிரேதச சைப எல்ைல,  

ேமற்ேக : ெநாச்சியாகம பிரேதச சைப எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : எலயாபத் வ       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : 
 

ப்பிட் யாவ மற் ம் ெஹலம்பகஸ்ெவவ கிராம
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்   

286 - எலயாபத் வ கிராம அ வலர் பிாி
287 - மானின்க வ கிராம அ வலர் பிாி  
288 - மஹஎஹட் ெவவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
289 - திகேனகம கிராம அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக : கல்ெபாத்ேதகம மற் ம் கரம்ேபவ கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : 
 

சியன்குளம், விஹாரகல்லஞ்சிய மற் ம் மஹமான்
கடவல கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு  
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : 
 

ஒயாம வ மற் ம் நேவாதாகம கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கல்கடவில       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : 
 

ெஹலம்பகஸ்ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு
எல்ைல, அ த்கம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

303 - கரம்ேபவ கிராம அ வலர் பிாி
304 - கல்கடவல கிராம அ வலர் பிாி  
305 - கல்ெபாத்ேதகம கிராம அ வலர் பிாி  
 
 
 

கிழக்ேக : 
 

அ த்கம,  வரசன்குளம் மற் ம் அேசாகாராமாய
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : 
 

ெபாிமியன்குளம், கட் ெக யாவ மற் ம் சியன்குளம்
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : 
 

திகேனகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
எைலயாபத் வ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல, மானின்க வ மற் ம் மஹஎெஹட் ெவவ  
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பானியன்கடவல       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : 
 

கம்பிாிகஸ்ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு
எல்ைல மற் ம் ரம்ேபவ பிரேதச சைப எல்ைல                   

310 - வரசன்குளம் கிராம அ வலர் பிாி
311 - பரசன்கஸ்ெவவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
312 - பானியன்கடவல கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : ரம்ேபவ பிரேதச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக : 
 

மான்கடவல, சா ய ர மற் ம் அேசாகாராமய கிராம
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : 
 

கல்கடவல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,  
அ த்கம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள் 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  சா யபர       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : வரசன்குளம், பானியன்கடவல மற் ம்

பரசன்கஸ்ெவவ கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள்          

313 - மான்கடவல கிராம அ வலர் பிாி
314 - சா ய ர கிராம அ வலர் பிாி  
 
 
 

கிழக்ேக : ரம்ேபவ மற் ம் மிஹிந்தைல பிரேதச சைப எல்ைலகள்
ெதற்ேக : 
 

ெதப்பன்குளம் மற் ம் ஜயந்தி கிராமம் கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், அ ராத ரம் மாநகர 
சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : அேஷாகாராமய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :ெபாிமியன்குளம்       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : 
 

கல்கடவல, வரசன்குயம் மற் ம் சா ய ர கிராம
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

294 - அபயெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின்
ஒ பகுதி (ேலா கஸ்ெவவ உள்ளடங்கிய 
பகுதி) 

300 - ெப மியன்குளம் கிராம அ வலர் 
பிாி  

301 - அேஷாக்காராமய கிராம அ வலர் 
பிாி  

302 - கட் ெக யாவ கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

சா ய ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,  
அ ராத ரம் மாநகர சைப எல்ைல      

ெதற்ேக : 
 

 ேதவாநம்பியதிஸ்ஸ ர கிராம அ வலர் பிாி ப்
பகுதியின் வரகம்பலாத்த மத்தி பிரேதச 
சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் வடக்கு எல்ைல

ேமற்ேக : 
 

சியன்குளம், கரம்ேபவ மற் ம் கல்கடவல கிராம
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 12      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : விஹார பா கம       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : 
 

திகேனகம மற் ம் கரம்ேபவ கிராம அ வலர்
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  

290 - சியன்குளம் கிராம அ வலர் பிாி
291 - விஹாரகல்லஞ்சிய கிராம அ வலர் 

பிாி  
292 - விஹாரபா கம கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : 
 

கட் ெக யாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல, அபயெவவ கிராம அ வலர் பிாி ப் பகுதியின் 

வரகம்பலாத்த மத்தி பிரேதச சைபக்குட்பட்ட 
பகுதியின் ேமற்கு எல்ைல, ேதவாநம்பியதிஸ்ஸ ர கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வரகம்பலாத்த மத்தி பிரேதச 
சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ேமற்கு எல்ைல       

ெதற்ேக : 
 

பண் லகம, உ க்குளம் மற் ம் பஹலகம கிராம
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : 
 

இல.ன்தகஹெவவ, மஹமான்கடவல மற் ம் திகேனகம
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 13      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மஹ லங்குளம்       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : 
 

ஒயாம வ, மானின்க வ மற் ம் எலயாபத் வ கிராம
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  

282 - பஹலகம கிராம அ வலர் பிாி
283 - மஹ லன்குளம் கிராம அ வலர் பிாி  
284 - மஹமான்கடவல கிராம அ வலர் 

பிாி  
285 - இல.ன்தகஹெவவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

எலயாபத் வ, திகேனகம, விஹார கல்லஞ்சிய, 
விஹாரபா கம மற் ம் உ க்குளம் கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்       

ெதற்ேக : தலாவ பிரேதச சைப எல்ைல  
ேமற்ேக : ெநாச்சியாகம பிரேதச சைப எல்ைல

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 14      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பண் லகம       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : 
 

விஹாரபா கம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு
எல்ைல, ேதவநம்பியதிஸ்ஸ ர கிராம அ வலர் பிாிவின் 

வரகம்பலாத்த மத்தி பிரேதச சைபக்குட்பட்ட 
பகுதியின் ெதற்கு எல்ைல  

281 - உ க்குளம் கிராம அ வலர் பிாி
293 - பண் லகம கிராம அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக : வரகம்பலாத்த கிழக்கு பிரேதச  சைப எல்ைல   
ெதற்ேக : தலாவ பிரேதச  சைப எல்ைல 
ேமற்ேக : 
 

மஹ லன்குளம் மற் ம் பஹலகம கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 15      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேதவநம்பியதிஸ்ஸ ர       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : சியன்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 

அபயெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வரகம்பலாத்த 
மத்தி பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ெதற்கு எல்ைல 

295 A - ேதவாநம்பியதிஸ்ஸ ர கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ஒ பகுதி 
(ேதவாநம்பியதிஸ்ஸ ர கட்டம் 1 

ேதவாநம்பியதிஸ்ஸ ர கட்டம் 2 
ேதவாநம்பியதிஸ்ஸ ர கட்டம் 3 
ேதவாநம்பியதிஸ்ஸ ர கட்டம் 4 
ேதவாநம்பியதிஸ்ஸ ர கட்டம் 5 மற் ம் 

வரகம்பலாத்த மத்திய பிரேதச சைப 
எல்ைலக்குட்பட்ட த்தளம் திைய 
உள்ளடக்கிய பகுதி) 

296 - இசு னிய கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ஒ  பகுதி (ெபாத்தாேனகம, ஆலன்குளம் 
மற் ம் திம்பிாிகடவலைய  உள்ளிட்ட 
பகுதி) 

கிழக்ேக : அ ராத ரம் மாநகர சைப  எல்ைல    
ெதற்ேக : வரகம்பலாத்த கிழக்கு பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக : 
 

பண் லகம மற் ம் விஹாரபா கம கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 16      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :ெதப்பன்குளம்       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : 
 

சா ய ர மற் ம் மான்கடவல கிராம அ வலர்
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

315 – ஜயந்தி கிராமம் கிராம அ வலர் பிாி
316 - ெதப்பன்குளம் கிராம அ வலர் பிாி  
317 - தன்னாயன்குளம் கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : மிஹிந்தைல பிரேதச சைப எல்ைல        
ெதற்ேக : 
 

மிஹிந்தைல பிரேதச சைப எல்ைல, அ ராத ரம் மாநகர 
சைப   எல்ைல 

ேமற்ேக : 
 

அ ராத ரம் மாநகர சைப எல்ைல, சா ய ர கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 
9-108/ 264 
 
 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  – 01, 
2015, ஓகத்  12. 



1330A        I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21            
gFjp  I : njhFjp (I) - ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; FbauR tu;j;jkhdg; gj;;jpupif - mjp tpNr\khdJ - 2015.08.21 

 
அட்டவைண 

 

 
 இலக்கம் 20 - அ ராத ரம் மாவட்டம் 
 இலக்கம் 12 - ெநாச்சியாகம பிரேதச சைப 
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்  எண்ணிக்ைக - 12 
   எண்ணிக்ைக - 12      எண்ணிக்ைக -  00 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ரேனாராவ       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
 வடக்ேக: மன்னார் மாவட்ட ெதற்கு எல்ைல, வரகம்பலாத்த 

மத்தி பிரேதச சைப ெதற்கு எல்ைல 
320 - குக்குல்கட் வ கிராம அ வலர் பிாி

321 - இட் க்குளம் கிராம அ வலர் பிாி  
322 - ரேனாராவ கிராம அ வலர் பிாி  
323 - மஹ ந்தெவவ கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : வரகம்பலாத்த மத்தி பிரேதச சைபயின் ேமற்கு எல்ைல    
ெதற்ேக : 
 

ேபாகஹெவவ, அம்பகஹெவவ, எெஹட் வாகம, 
தல்கஸ்ெவவ, அம்பகஹெவவ மற் ம் ஹு விலகம 
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு  எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : த்தளம் மாவட்ட  எல்ைல 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  அடம்பேன       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
 வடக்ேக: ரேனாராவ மற் ம் மஹ ந்தெவவ கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
324 - ேபாகஹெவவ கிராம அ வலர் பிாி
340 - அடம்பேன கிராம அ வலர் பிாி  
341 - அந்தரெவவ கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : வரகம்பலாத்த மத்தி மற் ம் தலாவ பிரேதச சைபயின்
ேமற்கு  எல்ைலகள்   

ெதற்ேக : 
 

பஹ ேனகம  மற் ம் ரலபனாவ கு ேயற்றம் கிராம
அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ரலபனாவ கு ேயற்றம், ரலபனாவகம மற் ம்
அம்பகஹெவவ கிராம அ வலர் பிாி களின்   கிழக்கு 
எல்ைலகள்   

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  அம்பகஹெவவ       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
 வடக்ேக: இட் குளம் மற் ம் ரேனாராவ கிராம அ வலர்

பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள் 
325 - அம்பகஹெவவ கிராம அ வலர் பிாி
326 - எெஹட் வாகம கிராம அ வலர் 

பிாி  
332 - தல்கஸ்ெவவ கிராம அ வலர் பிாி  
333 - குசும் ர கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : ேபாகஹெவவ மற் ம் தித்தாகம கிராம அ வலர்
பிாி களின்  ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : 
 

ெநாச்சியாகம மற் ம் ந்தெவவ கிராம அ வலர்
பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ெஹா வில, ஹு விலகம மற் ம் குக்குல்கட் வ
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  பகல மாரகஹெவவ       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
 வடக்ேக: த்தளம் மாவட்ட எல்ைல மற் ம்  குக்குல்கட் வ கிராம

அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  எல்ைல 
327 - ஹு விலகம கிராம அ வலர் பிாி
329 - கட் பத்ெவவ கிராம அ வலர் பிாி  
330 - பகல மாரகஹெவவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
355 - ெஹா வல கிராம அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக : தல்கஸ்ெவவ, ந்தெவவ மற் ம் திம்பிாிெவவ கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : 
 

ராஜாங்கனய பிரேதச சைப எல்ைல, த்தளம் மாவட்ட 
எல்ைல 

ேமற்ேக : த்தளம் மாவட்ட எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ந்தெவவ        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
 வடக்ேக: ெஹா வில மற் ம் தல்கஸ்ெவவ கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
328 - திம்பிாிெவவ கிராம அ வலர் பிாி
331 - ந்தெவவ கிராம அ வலர் பிாி  
349 - ெநலவகம கிராம அ வலர் பிாி  
 
 
 

கிழக்ேக : குசும் ர, ெநாச்சியாகம, தம் ெவவ மற் ம்
பஹலஹல்மில்ேலவ கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : 
 

பஹலஹல்மில்ேலவ மற் ம்  ராஜாங்கனய கிராம
அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : ராஜாங்கனய பிரேதச சைப எல்ைல, ெஹா வில  கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ெநாச்சியாகம         ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
 வடக்ேக: ந்தெவவ மற் ம் குசும் ர கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
334 - ெநாச்சியாகம கிராம அ வலர் பிாி
336 - தம் ெவவ கிராம அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக : தித்தாகம, ஹல்மில்லகுளம் மற் ம் அ ெகால  
கிராம அ வலர் பிாி களின்  ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக : 
 

பஹலஹல்மில்ேலவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல 

ேமற்ேக : ெநலவகம மற் ம் ந்தெவவ கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  தித்தாகம       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
 வடக்ேக: அம்மகஹெவவ மற் ம் ேபாகஹெவவ கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
335 - ஹல்மில்லகுளம் கிராம அ வலர்

பிாி  
337 - தித்தாகம கிராம அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக : ரலபனாவகம, ரலபனாவ கு ேயற்றம் மற் ம்
ெபாத்தகம கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 

எல்ைலகள் 
ெதற்ேக : 
 

ெபாத்தகம, அ ெகாேல மற் ம் தம் ெவவ   
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : தம் ெவவ, ெநாச்சியாகம மற் ம் குசும் ர கிராம
அ வலர் பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ரலபனாவ        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
 வடக்ேக: ேபாகெவவ, அடம்பேன மற் ம் அந்தரெவவ கிராம

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
338 - ரலபனாவகம கிராம அ வலர் பிாி
339 - ரலபனாவ கு ேயற்றம் கிராம 

அ வலர் பிாி  
342 - பஹ ேனகம கிராம அ வலர் பிாி  
 
 
 

கிழக்ேக : அடம்பேன மற் ம் அந்தரெவவ கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், தலாவ பிரேதச சைப 
எல்ைல  

ெதற்ேக : 
 

நாவற்குளம், காலதி ல்ெவவ மற் ம் ெதாம்பவலகம  
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ெதாம்பவலகம, ெபாத்தகம மற் ம் தித்தாகம
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ெபாத்தகம       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
 வடக்ேக: தித்தாகம மற் ம் ரலபனாவ கு ேயற்றம் கிராம

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
345 - ெபாத்தகம கிராம அ வலர் பிாி
347 - ஜயகம கிராம அ வலர் பிாி  
348 - அ ெகாேல கிராம அ வலர் பிாி  
 
 
 

கிழக்ேக : பஹ ேனகம மற் ம் ெதாம்பவலகம கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக : 
 

ரன்ெகத்கம மற் ம் மிஹிாி ர கிராம அ வலர்
பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : பஹலெக ேதாக்குவ, தம் ெவவ மற் ம்
ஹல்மில்லகுளம் கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு  
எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  பஹல ஹல்மில்ேலவ       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
 வடக்ேக: தம் ெவவ மற் ம் அ ெகாேல கிராம அ வலர்

பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள் 
350 - பஹல ஹல்மில்ேலவ கிராம அ வலர்

பிாி  
351 - பஹல ெக ேதாக்குவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
352 - மிஹிாி ர கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ஜயகம மற் ம் ரன்ெகத்கம கிராம அ வலர் பிாி களின்  
ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக : ராஜாங்கனய பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக : ெநலவகம கிராம அ வலர்பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைல
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ஒத்தப் வ        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
 வடக்ேக: ஜயகம, ெதாம்பவலகம மற் ம் காலதி ல்ெவவ கிராம

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
353 - ரன்ெகதகம கிராம அ வலர் பிாி
354 - ஒத்தப் வ கிராம அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக : காலதி ல்ெவவ மற் ம் நாவற்குளம் கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், தலாவ பிரேதச சைப 
எல்ைல 

ெதற்ேக : தலாவ மற் ம் ராஜாங்கனய பிரேதச சைப எல்ைலகள்
ேமற்ேக : மிஹிாி ர கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 12      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  காலதி ல்ெவவ        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
 வடக்ேக: ெபாத்தகம மற் ம் பஹ ேனகம கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், தலாவ பிரேதச சைப 
எல்ைல 

343 - நாவற்குளம் கிராம அ வலர் பிாி
344 - காலதி ல்ெவவ கிராம அ வலர் 
பிாி  
346 - ெதாம்பவலகம கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : பஹ ேனகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
தலாவ பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக : 
 

தலாவ பிரேதச சைப எல்ைல, ஒத்தப் வ மற் ம் 
ரன்ெகத்கம கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ரன்ெகத்கம, ஜயகம மற் ம் ெபாத்தகம கிராம
அ வலர் பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள் 

9-108/ 265 
 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின்  ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  – 01, 
2015, ஓகத்  12. 

அட்டவைண 
 

இல. 20 - அ ராத ரம் மாவட்டம்  
இல. 13 - ராஜாங்கனய பிரேதச சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 10 
   எண்ணிக்ைக - 10      எண்ணிக்ைக -  00 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  இைளஞர் விவசாய பண்ைண       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெநாச்சியாகம பிரேதச சைப எல்ைல 456 - ராஜாங்கனய கண்டம் 18 கிராம

அ வலர் பிாி  
458 - இைளஞர் விவசாய பண்ைண   

கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : அதிகாாி ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  எல்ைல
ெதற்ேக : 
 

விஜய ர மற் ம் ேவரகல கிராம அ வலர் பிாி களின்  
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : 
 

த்தளம் மாவட்ட எல்ைல, ெநாச்சியாகம பிரேதச சைப 
எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : அதிகாாி ர        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : 
 

இைளஞர் விவசாய பண்ைண கிராம அ வலர் பிாிவின்
ெதற்கு எல்ைல, ெநாச்சியாகம பிரேதச சைப எல்ைல 

457 - அதிகாாி ர கிராம அ வலர் பிாி
 

கிழக்ேக : ெநாச்சியாகம பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக : 
 

அ வங்குவ, ெக ர மற் ம் விஜய ர கிராம
அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : இைளஞர் விவசாய பண்ைண கிராம அ வலர் பிாிவின்
கிழக்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்    :  ேவரகல        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : 
 

ராஜாங்கனய கண்டம் 18,  இைளஞர் விவசாய பண்ைண   
மற் ம் விஜய ர கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு  
எல்ைலகள் 

454 - ராஜாங்கனய கண்டம் 12 கிராம
அ வலர் பிாி  

455 - ேவரகல கிராம அ வலர் பிாி  
 கிழக்ேக : 

 
ராஜாங்கனய கண்டம் 9 கிராம அ வலர் பிாிவின்
ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : கு நாகல் மற் ம் த்தளம் மாவட்ட எல்ைலகள்
ேமற்ேக : 
 

த்தளம் மாவட்ட எல்ைல, ராஜாங்கனய கண்டம் 18  
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : விஜய ர       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : இைளஞர் விவசாய பண்ைண மற் ம் அதிகாாி ர கிராம

அ வலர் பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள் 
452 - ராஜாங்கனய கண்டம் 9 கிராம

அ வலர் பிாி  
453 - விஜய ர  கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

ெக ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
அ வங்குவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 
ராஜாங்கனய கண்டம் 4 மற் ம் ராஜாங்கனய கண்டம் 3 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : கு நாகல் மாவட்ட எல்ைல 
ேமற்ேக : 
 

ராஜாங்கனய கண்டம் 12, மற் ம் ேவரகல கிராம
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்   : ெக ர       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : அதிகாாி ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 450 - அ வங்குவ கிராம அ வலர் பிாி

451 - ெக ர கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : ம் ல்ேலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
ெதற்ேக : 
 

ரந்ெதனிகம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,  
ராஜாங்கனய கண்டம் 9 கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல  

ேமற்ேக : 
 

ராஜாங்கனய கண்டம் 9 மற் ம் விஜய ர கிராம
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்   :  அங்க வ       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெநாச்சியாகம பிரேதச சைப எல்ைல 448 - அங்க வ கிராம அ வலர் பிாி

449 - ம் ல்ேலகம கிராம அ வலர்பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

ெநாச்சியாகம பிரேதச சைப எல்ைல, 4 ½ ைமல் கல் 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 

ெதற்ேக : 
 

5 ஆம் ைமல்கல் மற் ம் ரந்ெதனிகம கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : அ வங்குவ மற் ம் அதிகாாி ர கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ராஜாங்கனய கண்டம் 03/04       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ரந்ெதனிகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல  444 - ராஜாங்கனய கண்டம் 3  கிராம

அ வலர் பிாி  
445 - ராஜாங்கனய கண்டம் 4 கிராம 

அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக : ரந்ெதனிகம மற் ம் திஸ்ஸ ர கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், ராஜாங்கனய கண்டம் 2 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : 
 

ராஜாங்கனய கண்டம் 2 கிராம அ வலர் பிாிவின்
வடக்கு  எல்ைல, கு நாகல் மாவட்ட எல்ைல 

ேமற்ேக : ராஜாங்கனய கண்டம் 9 கிராம அ வலர் பிாிவின்
கிழக்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ரந்ெதனிகம       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : 
 

அ வங்குவ, ம் ல்ேலகம மற் ம்  அங்க வ கிராம
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

443 -  ராஜாங்கனய கண்டம் 2 கிராம
அ வலர் பிாி  

446 - திஸ்ஸ ர கிராம அ வலர் பிாி  
447 - ரந்ெதனிகம கிராம அ வலர் பிாி  
 
 
 

கிழக்ேக : 
 

5 ஆம் ைமல்கல் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல 

ெதற்ேக : 
 

5 ஆம் ைமல்கல் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல மற் ம் கு நாகல் மாவட்ட எல்ைல 

ேமற்ேக : 
 

கு நாகல் மாவட்ட எல்ைல, ராஜாங்கனய கண்டம் 3  
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, ராஜாங்கனய 
கண்டம் 4 கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள், ராஜாங்கனய கண்டம் 9 கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மஹதிம்பிாிகல்ல       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெநாச்சியாகம பிரேதச சைப எல்ைல                     441 - 04 ½ ைமல்கல் கிராம அ வலர் பிாி  

442 - 05ஆம் ைமல்கல் கிராம அ வலர் 
பிாி  

 

கிழக்ேக : சிறிமா ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
ெதற்ேக : கு நாகல் மாவட்ட எல்ைல  
ேமற்ேக : 
 

ராஜாங்கனய கண்டம் 2, திஸ்ஸ ர, ரந்ெதனிகம மற் ம்
அங்க வ கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு  
எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  சிறிமா ர       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெநாச்சியாகம மற் ம் தலாவ பிரேதச சைப எல்ைலகள்     438 - க ந்ேதகம கிராம அ வலர் பிாி

439 - பன்தியாவ கிராம அ வலர் பிாி  
440 - சிறிமா ர கிராம அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக : தலாவ பிரேதச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக : கு நாகல் மாவட்ட எல்ைல  
ேமற்ேக : 
 

4 ½ ைமல்கல் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

9-108/ 266 
 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  – 01, 
2015, ஓகத்  12. 
 

அட்டவைண 
 

இல. 20 - அ ராத ரம் மாவட்டம் 
இல. 14 - கல்ேநவ பிரேதச சைப 
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக - 10 
   எண்ணிக்ைக - 10      எண்ணிக்ைக -  00 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  மக்குேலவ       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : தலாவ பிரேதச சைப எல்ைல  415 - மக்குேலவ கிராம அ வலர் பிாி

416 - ன்ெகாட கிராம அ வலர் பிாி  
417 - தம்ெமன்னாவ கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : 
 

தலாவ பிரேதச சைப எல்ைல, ெஹலம்பேவவ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  எல்ைல 

ெதற்ேக : 
 

ெஹலம்பெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல மற் ம் கு நாகல் மாவட்ட எல்ைல 

ேமற்ேக : கு நாகல் மாவட்ட எல்ைல  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஹுாிகஸ்ெவவ        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : 
 

ன்ெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 
தலாவ பிரேதச சைப எல்ைல 

412 - ஹுாிகஸ்ெவவ கிராம அ வலர் பிாி
413 -ெஹலம்பெவவ கிராம அ வலர் பிாி  
414 - ெவ யாவ கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

தலாவ பிரேதச சைப எல்ைல, நாமல்க வ  கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல

ெதற்ேக : 
 

நாமல்க வ  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
கு நாகல் மாவட்ட எல்ைல 

ேமற்ேக : 
 

கு நாகல் மாவட்ட எல்ைல, ன்ெகாட கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்    :  கலங்குட் ய        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : 
 

ெவ யாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  எல்ைல, 
தலாவ மற் ம் இபேலாகம பிரேதச சைப எல்ைலகள் 

485 – இஹல கலங்குட் ய கிராம அ வலர்
பிாி  

486 - ஓபடயாகம கிராம அ வலர் பிாி  
487 – பஹல கலங்குட் ய கிராம அ வலர் 

பிாி  
487/A - நாமல்க வ கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

ஒட் ெபலந்திகம மற் ம் மிெதல்ேலவ கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : கு நாகல் மாவட்ட எல்ைல 
ேமற்ேக : 
 

கு நாகல் மாவட்ட எல்ைல, ெவ யாவ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெஹலம்பெவவ கிராம அ வலர் 
பிாி க்கு ெதற்கில் அைமந் ள்ள பகுதியின் கிழக்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்   : க வலகஸ்ெவவ       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக :  தலாவ மற் ம் இபேலாகம பிரேதச சைப எல்ைலகள் 481 - க வலகஸ்ெவவ கிராம அ வலர்

பிாி  
482 - உஸ்கலஹல்மில்ேலவ கிராம 

அ வலர் பிாி  
484 - ஒட் ெபலந்திகம கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

இபேலாகம பிரேதச சைப எல்ைல, ெஹலெபா கம 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : 
 

ல்ேநவ, ெதாரேணகம மற் ம் மிெதல்ேலவ கிராம
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : 
 

இஹலகலங்குட் ய மற் ம் ஒபடயாகம கிராம
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ல்ேநவ       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : 
 

 உஸ்கலஹல்மில்ேலவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு
எல்ைல, இபேலாகம பிரேதச சைப எல்ைல 

470 - கத்தரகம  கிராம அ வலர் பிாி
478 -ெஹலெபா கம கிராம அ வலர் பிாி  
479 -  ல்ேநவ கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

இபேலாகம பிரேதச சைப எல்ைல, கல்ேநவ நகரம் 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : 
 

கல்ேநவகம, பிட் ேயயாய மற் ம் ேலா கஸ்ெவவ
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்         

ேமற்ேக : 
 

சியம்பேலவ, மிெதல்ேலவ, ெதாரேணகம மற் ம்
க வலகஸ்ெவவ கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள்  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  சியம்பேலவ       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : 
 

ஒட் ெபலந்திகம மற் ம் க வலகஸ்ெவவ கிராம
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

468 - சியம்பேலவ கிராம அ வலர் பிாி
469 -ேலா கஸ்ெவவ கிராம அ வலர்பிாி  
480- ெதாரேணகம கிராம அ வலர்பிாி  
483 - மிதல்ேலவ கிராம அ வலர்பிாி  
 
 

கிழக்ேக : 
 

ல்ேநவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
கத்தரகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 
பிட் ேயயாய மற் ம் மதவாச்சி கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : 
 

மதவாச்சி மற் ம் கும் க்ெவவ கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : கு நாகல் மாவட்ட எல்ைல, இஹலகலங்குட் ய கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :கல்ேநவ       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : 
 

ேலா கஸ்ெவவ, கத்தரகம மற் ம் ெஹலெபா கம
கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்   

466 - மதவாச்சி கிராம அ வலர் பிாி
471 - பிட் யாய  கிராம அ வலர் பிாி  
472 -கல்ேநவகம கிராம அ வலர் பிாி  
473 - ஸ்நவ கி.உ பிாி  
477 - கல்ெநவ நகரம் கிராம அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக : மல்ப கல, ஹந் ன்க வ மற் ம் ெவ ன்குளம் கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ேநகம, கல்லஞ்சிய மற் ம் கும் க்ெவவ கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு  எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : 
 

கும் க்ெவவ, சியம்பேலவ மற் ம் ேலா கஸ்ெவவ
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  அ க்கன       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : இபேலாகம பிரேதச சைப எல்ைல 474 - வலஸ்ெவவ கிராம அ வலர் பிாி

475 - மல்ப கல கிராம அ வலர் பிாி  
476 - ஹந் ன்கம கிராம அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக : இபேலாகம மற் ம் பலாகல பிரேதச சைப எல்ைலகள்
ெதற்ேக : 
 

பலாகல பிரேதச சைப எல்ைல, ெவ ன்குளம்  கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : ஸ்நவ, பிட் ேயயாய, கல்ேநவகம மற் ம் கல்ேநவ
நகரம் கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேநகம       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : 
 

ஸ்நவ, ஹந் ன்கம மற் ம் வலஸ்ெவவ கிராம
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்                     

459 - கந்ேதகம கிராம அ வலர் பிாி
460 - கந் ேலகம கிராம அ வலர் பிாி  
461 -ெவ ன்குளம் கிராம அ வலர் பிாி  
462 -  ேநகம  கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : 
 

வலஸ்ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
பலாகல பிரேதச சைப எல்ைல,   

ெதற்ேக : 
 

பலாகல பிரேதச சைப எல்ைல, கு நாகல் மாவட்ட 
எல்ைல 

ேமற்ேக : 
 

சியம்பளன்க வ ெதற்கு, கந் க வ, ஸ்நாவ
மற் ம் கல்லஞ்சிய கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  சியம்பளன்க வ       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : சியம்பேலவ, மதவாச்சி மற் ம் ஸ்ேநவ கிராம

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்         
463 - ெதற்கு சியம்பலன்க வ கிராம
அ வலர் பிாி  
464 - கந் க வ கிராம அ வலர் பிாி  
465 - கல்லஞ்சிய கிராம அ வலர் பிாி  
467 - கும் க்ெவவ கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : 
 

ேநகம மற் ம் கந் ேலகம கிராம அ வலர் பிாி களின்
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : கு நாகல் மாவட்ட எல்ைல  
ேமற்ேக : கு நாகல் மாவட்ட எல்ைல 
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உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின்  ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  – 01, 
2015, ஓகத்  12. 

அட்டவைண 
இல. 20 - அ ராத ரம் மாவட்டம் 
இல. 15 - இப்பேலாகம பிரேதச சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 10 
   எண்ணிக்ைக - 10      எண்ணிக்ைக -  00 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மஹஇல் ப்பல்லம       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: தலாவ மற் ம் திரப்பேன பிரேதச சைப எல்ைலகள் 498 - சங்கட்ேடவ கிராம அ வலர் பிாி

499 - மஹஇ ப்பல்லம கிராம அ வலர் 
பிாி  

500 - திக்ெவவ  கிராம அ வலர் பிாி  
 
 
 

கிழக்ேக: 
 

மாேநவ, க யன்கல்ல, ேகானபத்திராவ, ேவதினிகம, 
நாரங்கல்ேலகம, ேசன ரகம மற் ம் கலெகதரகம கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு  எல்ைலகள் 

ெதற்ேக: 
 

நாரங்கல்ேலகம மற் ம் ேசன ரகம கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு  எல்ைலகள், கலேநவ பிேதச சைப 
எல்ைல 

ேமற்ேக: கல்ேநவ மற் ம் தலாவ பிரேதச சைப எல்ைலகள்
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : இப்பேலாகம        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: திரப்பேன பிரேதச சைப எல்ைல 501 - இப்பேலாகம கிராம அ வலர் பிாி

502  - மாேனவ கிராம அ வலர் பிாி  
510 - கட் யன்கல்ல கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக: 
 

திரப்பேன பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ஹீ க்ேவகம
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக: 
 

குஞ்சிக்குளம், கந்திாியாகம மற் ம் ேகானபத்திராவ
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக: 
 

ேகானபத்திராவ மற் ம் சங்கட்ேடவ கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், திரப்பேன பிரேதச 
சைப எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்    :  குஞ்சிக்குளம்        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: திரப்பேன மற் ம் ெகக்கிராவ பிரேதச சைப எல்ைலகள் 514 - குஞ்சிக்குளம் கிராம அ வலர் பிாி

517 - தம்ெபெலஸ்ஸாகம கிராம அ வலர் 
பிாி  

518 - ஹீ க்ேவகம கிராம அ வலர் பிாி  
519 - இஹலகாகம கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக: ெகக்கிராவ பிரேதச சைப எல்ைல

ெதற்ேக: ெகக்கிராவ பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்
ஹிாிபிட் யாகம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக: ஹிாிபிட் யாகம, அஸ்ெவத் ம, கந்திாியாகம, 
இப்பேலாகம மற் ம் மாேனவ கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :   ேகானபத்திராவ       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைல கள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: சங்கட்ேடவ, க யன்கல்ல மற் ம் இப்பேலாகம கிராம

அ வலர் பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள் 
503 - கன்திாியாகம  கிராம அ வலர் பிாி
509 - ேகானபத்திரா  கிராம அ வலர் பிாி  
511 - ேவதினிகம கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக: 
 

க யன்கல்ல, இப்பேலாகம மற் ம் குஞ்சிக்குளம் கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக: 
 

அஸ்ெவத் ம, கல்வங்குவ மற் ம் கல்லஞ்சியாகம
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக: 
 

கல்வங்குவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
கல்லஞ்சியாகம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல, அ த் தம்ேபவட்டன, நாராகல்ேலகம மற் ம் 
மஹ இ ப்பல்லம கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேசன ர       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: 
 

திக்ெவவ - ேசன ர கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல மற் ம் மஹ இ ப்பல்லம கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

504 - ேசன ரகம கிராம அ வலர் பிாி
505 - நாராங்கல்ேலகம கிராம அ வலர் பிாி  
512 - கலெகதரகம கிராம அ வலர் பிாி  
513- அ த் தம்ேபவட்டன கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக: 
 

ேவதினிகம மற் ம் கல்லஞ்சியாகம கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக: 
 

காகம கால்வாய் 5  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல, கல்ேநவ பிரேதச சைப எல்ைல        

ேநாக்கி : 
 

கல்ேநவ பிரேதச சைப எல்ைல, திக்ெவவ - ேசன ர  
மற் ம் மஹ இ ப்பல்லம கிராம அ வலர் பிாி களின் 
கிழக்கு எல்ைலகள்  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்   :  கல்லஞ்சியாகம       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: 
 

ேவதினிகம மற் ம் கன்த்திாியாகம கிராம அ வலர்
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

506 - அஸ்ெவத் ம கிராம அ வலர் பிாி
507 - கல்வங்குவ கிராம அ வலர்பிாி  
508 - கல்லஞ்சியகம கிராம அ வலர்பிாி  
 

கிழக்ேக: 
 

குஞ்சிக்குளம், ஹிாிபிட் யாகம மற் ம் ளியங்குளம்
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக: 
 

500 ஏக்கர், காகம கால்வாய் 2  மற் ம்  காகம கால்வாய்
5 கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக: காகம கால்வாய் 2, காகம கால்வாய் 5, மற் ம் அ த்
தம்ேபவட்டன கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :ஹிாிபிட் யாகம       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: குஞ்சிக்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல  515 - ஹிாிபிட் யாகம கிராம அ வலர் பிாி

516 - ளியங்குளம் கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக: குஞ்சிக்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
மற் ம் ெகக்கிராவ பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக: 
 

விஜித ர மற் ம் அமனக்கட் வ கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு  எல்ைலகள் 

ேமற்ேக: 
 

500 ஏக்கர் மற் ம் அஸ்ெவத் வ, கன்திாியாகம கிராம
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : காகம       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: 
 

அ த் தம்ேபவட்டன, கல்லஞ்சியகம, கல்வங்குவ
மற் ம்  அஸ்ெவத் வ கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ெதற்கு எல்ைலகள் 

489 - ப கஸ்ெவவ விவசாயப் பண்ைன
கிராம அ வலர் பிாி  

495 - 500 ஏக்கர் கிராம அ வலர் பிாி  
496 - காகம கால்வாய் 2  கிராம அ வலர் 

பிாி  
497 - காகம கால்வாய் 5  கிராம அ வலர் 

பிாி  
 
 

கிழக்ேக: 
 

ளியங்குளம், அ ெவட் ய, அமனக்கட் வ மற் ம்
குசலானகம கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக: 
 

வளவ்ேவகம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
மற் ம் கல்ேநவ பிரேதச சைப எல்ைலகள்  

ேமற்ேக: கல்ேநவ பிரேதச சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கலாெவவ       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: 
 

500 ஏக்கர்  மற் ம் ளியங்குளம் கிராம அ வலர்
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்                  

490 - கலாெவவ கிராம அ வலர் பிாி
491 - குசலானகம  கிராம அ வலர் பிாி  
492 - அ ெவட் ய கிராம அ வலர் பிாி  
494 - அமனக்கட் வ கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக: 
 

ளியங்குளம் மற் ம் விஜித ர கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக: 
 

வளவ்ேவகம கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு
எல்ைல,  ப கஸ்ெவவ விவசாயப் பண்ைன கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,  

ேமற்ேக: ப கஸ்ெவவ விவசாயப் பண்ைன கிராம அ வலர்
பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  விஜித ர       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக: அமனக்கட் வ மற் ம் ளியங்குளம் கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்          
488 - வளவ்ேவகம கிராம அ வலர் பிாி
493 - விஜித ர கிராம அ வலர் பிாி  
 
 
 

கிழக்ேக: ெகக்கிராவ பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக: பலாகல பிரேதச சைப எல்ைல 
ேமற்ேக: 
 

பலாகல பிரேதச சைப எல்ைல, ப கஸ்ெவவ விவசாயப்
பண்ைன, குசலானகம, கலாெவவ மற் ம் 
அமனக்கட் வ கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள்  

 
9-108/ 268 
 
 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின்  ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  – 01, 
2015, ஓகத்  12. 
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அட்டவைண 
இல. 20 - அ ராத ரம் மாவட்டம்  
இல. 16 - மிஹிந்தைல பிரேதச சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக - 10 
   எண்ணிக்ைக - 10      எண்ணிக்ைக -  00 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  குஞ்சிக்குளம்       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : வரகம்பலாத்த மத்தி பிரேதச சைப எல்ைல 571 - வரெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின்

ஒ  பகுதி (கு ந்தன்குளம் உள்ளடங்கிய 
பகுதி) 

572 - ேஹனவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ஒ  பகுதி (நல்லபாம் குளம் கிராமத்தின் 
மிஹிந்தைல பிரேதச சைபக்குட்பட்ட 
பகுதி) 

573 - குஞ்சிக்குளம் கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : கன்னட் ய மற் ம் கு ந்தன்குளம் கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு  எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : கு ந்தன்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல 

ேமற்ேக : அ ராத ரம் மாநகர சைப எல்ைல,   வரகம்பலாத்த 
மத்தி பிரேதச சைப எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கு ந்தன்குளம்        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெதாரமடலாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 574 - கு ந்தன்குளம் கிராம அ வலர் பிாி

575 - கன்னட் ய கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

மரதன்குளம், மிஹிந்தைல மற் ம் வன்கம கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : வரகம்பலாத்த கிழக்கு பிரேதச சைப எல்ைல  
ேமற்ேக : வரெவவ மற் ம் குஞ்சிக்குளம் கிராம அ வலர்

பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்    : ெதாரமடலாவ        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ரம்ேபவ பிரேதச சைப எல்ைல 586 - மரதன்குளம் கிராம அ வலர் பிாி

587 - ெதாரமடலாவ கிராம அ வலர் பிாி  
588 - உக்குலங்குளம் கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

மஹகனதராவ இட  கைர கண்டம் 3, மஹகனதராவ
இட  கைர கண்டம் 2, மஹகனதராவ இட  கைர 
கண்டம் 1 மற் ம் ேபாகஹயாய கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : 
 

மிஹிந்தைல மற் ம் கன்னட் ய கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : வரகம் பலாத்த மத்தி பிரேதச சைப எல்ைல
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மஹகனதராவ இட  கைர       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ரம்ேபவ பிரேதச சைப எல்ைல  583 - மஹகனதராவ இட கைர கண்டம் 1 

கிராம அ வலர் பிாி  
584 -  மஹகனதராவ இட கைர கண்டம் 2 

கிராம அ வலர் பிாி  
585 - மஹகனதராவ இட கைர கண்டம் 3 

கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ரம்ேபவ பிரேதச சைப எல்ைல  
ெதற்ேக : 
 

ேபாகஹயாய மற் ம் மரதன்குளம் கிராம அ வலர்  
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : மரதன்குளம் மற் ம் உக்குலங்குளம் கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : சீப் க்குளம்       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ரம்ேபவ பிரேதச சைப எல்ைல 564 - ெபாத்தான கிராம அ வலர் பிாி

566 - சீப் க்குளம் கிராம அ வலர் பிாி  
567 - தம்ெமன்னாவ கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : கஹட்டகஸ்திகி ய பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக : 
 

கஹட்டகஸ்திகி ய பிரேதச சைப எல்ைல, கசம வ, 
இஹலகம மற் ம் மரதன்கல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்       

ேநாக்கி : 
 

மரதன்கல்ல மற் ம் ேபாகஹயாய கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்,  ரம்ேபவ பிரேதச சைப 
எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  மிஹிந்தைல       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : மரதன்குளம், மஹகனதராவ இட கைர கண்டம் 1 

கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
577 - மிஹிந்தைல கிராம அ வலர் பிாி
582 - ேபாகஹயாய கிராம அ வலர்பிாி  
 கிழக்ேக : ெபாத்தான கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல

ெதற்ேக : மரதன்கல்ல, நாமல்ெவவ மற் ம் வன்கம கிராம
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : வன்கம மற் ம் கன்னட் ய கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : வன்கம       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கன்னட் ய மற் ம் மிஹிந்தைல கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்   
578 - வன்கம கிராம அ வலர் பிாி
 
 கிழக்ேக : நாமல்ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல

ெதற்ேக : ெவல்லாரகம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
வரகம்பலாத்த கிழக்கு பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : கன்னட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : நாமல்ெவவ       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : வன்கம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 

மிஹிந்தைல  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள், ேபாகஹயாய கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

579 - நாமல்ெவவ கிராம அ வலர் பிாி
580 -ெவல்லாரகம கிராம அ வலர் பிாி  
 
 
 கிழக்ேக : ேபாகஹயாய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 

மரதன்கல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
ெதற்ேக : திரப்பேன மற் ம் வரகம் பலாத்த கிழக்கு பிரேதச

சைப எல்ைலகள்  
ேமற்ேக : வரகம் பலாத்த கிழக்கு பிரேதச சைப எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மரதன்கல்ல       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : நாமல்ெவவ, ேபாகஹயாய, ெபாத்தான, கசம வ

மற் ம் கனதரா கட் ெக யாவ கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்                    

570 - கட்டம் வாகம கிராம அ வலர் பிாி
576 - கஹபத்விலகம  கிராம அ வலர் பிாி  
581 - மரதன்கல்ல கிராம அ வலர் பிாி 

கிழக்ேக : திரப்பேன பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக : திரப்பேன பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக : 
 

ெவல்லாரகம மற் ம் நாமல்ெவவ கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  கசம வ       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெபாத்தான மற் ம் தம்ெமன்னாவ கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்         
565 - இஹலகம கிராம அ வலர் பிாி
568 - கசம வ கிராம அ வலர் பிாி  
569 - கனதரா கட் ெக யாவ கிராம 
அ வலர் பிாி  

 
 

கிழக்ேக : கஹட்டகஸ்திகி ய மற் ம் கெலன்பிந் ெவவ
பிரேதச சைப எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : திரப்பேன பிரேதச சைப எல்ைல, கட்டம் வாகம மற் ம்
கஹபத்விலகம கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : கஹபத்விலகம மற் ம் மரதன்கல்ல கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  

9-108/ 269 
 
 
 

 
உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 

 
3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  

 
(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின்  ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  – 01, 
2015, ஓகத்  12. 
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அட்டவைண 

 
இல. 20 - அ ராத ரம் மாவட்டம்  
இல. 17 - திரப்பேன பிரேதச சைப 
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 10 
   எண்ணிக்ைக - 10      எண்ணிக்ைக -  00 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  நாச்சா வ       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : வரகம் பலாத்த கிழக்கு எல்ைல 535 - நாச்சா வ கிராம அ வலர் பிாி

536 -  நாச்சா வ நவநகரம் கிராம அ வலர் 
பிாி  

538 - பலயாகுளம் கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : கல்குளம், ஞானிக்குளம் மற் ம்  அ த் ஞ்சிகுளம்
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு  எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : திரப்பேனகம, ெசம் க்குளம், ெவல்ல தாவ மற் ம்
ெசலஸ்திம வ கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : வரகம் பலாத்த கிழக்கு பிரேதச சைப எல்ைல
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : திரப்பேன        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கல்குளம் மற் ம் ெபாிமியன்குளம் கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
521 - வன்னம்குளம் கிராம அ வலர் பிாி
528 - ஞானிக்குளம் கிராம அ வலர் பிாி  
532 - திரப்பேன கைட தி கிராம அ வலர் 

பிாி  
533 - திரப்பேனகம கிராம அ வலர் பிாி  
534 - அ த் ஞ்சிகுளம் கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : உட் ம வ மற் ம் எத் ன்கம வடக்கு கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : வன்னம்ம வ மற் ம் ஆ ஸ்த்தான கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ெசம் க்குளம், நாச்சா வ நவநகரம் மற் ம்  நாச்சா வ
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  உட் ம வ        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : வரகம் பலாத்த கிழக்கு மற் ம் மிஹிந்தைல பிரேதச

சைப எல்ைலகள் 
520 - உட் ம வ  கிராம அ வலர் பிாி
525 - ெதமட்டெவவ கிராம அ வலர் பிாி  
526 - கல்குளம் கிராம அ வலர் பிாி  
527 - க வலகஸ்ெவவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
529 - ெபாிமியன்குளம் கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : மிஹிந்தைல பிரேதச சைப எல்ைல, பயிாிம வ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : எத் ன்கம ெதற்கு, எத் ன்கம வடக்கு மற் ம்
அ த் ஞ்சிகுளம் கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள், வன்னம்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், ஞானிக்குளம் கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : நாச்சா வ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
வரகம் பலாத்த கிழக்கு பிரேதச சைப  எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பயிாிம வ       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : மிஹிந்தைல பிரேதச சைப எல்ைல 522 - மாவத்தெவவ கிராம அ வலர் பிாி

523 - ெபாியகுளம் கிராம அ வலர் பிாி  
524 - பயிாிம வ கிராம அ வலர் பிாி  
530 - குட் க்குளம் கிராம அ வலர் பிாி  
531 - ளியங்குளம் கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : கெலன்பிந் ெவவ பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக : 
 

கெலன்பிந் ெவவ பிரேதச சைப எல்ைல, எத் ன்கம 
ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 

ேமற்ேக : ெதமட்டெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : எத் ன்கம       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : 
 

உட் ம வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்
கிழக்கு எல்ைலகள், ெதமட்டெவவ, பயிாிம வ மற் ம் 
குட் க்குளம் கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

546 - கட்ட றிச்சான் கிராம அ வலர் பிாி
551 - எத் ன்கம வடக்கு கிராம அ வலர் 

பிாி  
552 - எத் ன்கம ெதற்கு கிராம அ வலர் 

பிாி  
553 - மீெவல்லாவ கிராம அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக : கெலன்பிந் ெவவ பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக : 
 

க பாகம மற் ம் பஹல அம்பதேல கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், ெகக்கிராவ பிரேதச 
சைப எல்ைல, ேபதிஸ் ரம்ேபவ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலக ம் 
மானக்குளம் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,     

ேமற்ேக : வன்னம்ம வ மற் ம் அ த் ஞ்சிகுளம்  கிராம
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெசெலஸ்திம வ       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : 
 

வரகம்பலாத்த கிழக்கு பிரேதச சைப எல்ைல, 
பலயாகுளம் மற் ம் நாச்சா வ கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

537 -ெசெலஸ்திம வ கிராம அ வலர்
பிாி  

539 - ெவல்ல தாவ கிராம அ வலர்பிாி  
547 - இதிகஹெவவ கிராம அ வலர் பிாி  
550 -ெசம் க்குளம் கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

திரப்பேனகம மற் ம் ஆ ஸ்தான கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : 
 

மஹக ல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்
ேமற்கு எல்ைல மற் ம் பயின் குளம் கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, தலாவ பிரேதச சைப எல்ைல  

ேமற்ேக : தலாவ மற் ம் வரகம்பலாத்த கிழக்கு பிரேதச சைப
எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :ஆ ஸ்தான       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : 
 

இதிகஹெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்
கிழக்கு எல்ைலகள், ெவல்ல தாவ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, ெசம் குளம் கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், 
திரப்பேகனகம, திரப்பேன கைட தி மற் ம் அ த் 

ஞ்சிகுளம் கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள்   

540 - மஹக ல்ல கிராம அ வலர் பிாி
548 - ஆ ஸ்தான கிராம அ வலர் பிாி  
549 - வன்னம்ம வ கிராம அ வலர் பிாி  
554 - பயின் குளம் கிராம அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக : எத் ன்கம வடக்கு மற் ம் எத் ன்கம ெதற்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், மானக்குளம் 
கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு மற் ம் ேமற்கு 
எல்ைலகள், வனமல்உயன கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : 
 

தயாகம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
வலகம்பாஹுவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு   
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், இப்பேலாகம பிரேதச சைப 
எல்ைல 

ேமற்ேக : தலாவ பிரேதச சைப எல்ைல 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : வலகம்பாஹுவ       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ஆ ஸ்தான கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்

கிழக்கு எல்ைலகள், வன்னம்ம வ மற் ம் எத் ன்கம 
ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

541 - மானன்குளம் கிராம அ வலர் பிாி
542 - ேபதிஸ் ரம்ேபவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
561 - வனமல் உயன கிராம அ வலர் பிாி  
562 - வலகம்பாஹுவ கிராம அ வலர் பிாி  
563 - தயாகம கிராம அ வலர் பிாி  
 
 
 

கிழக்ேக : மீெவல்ேலவ மற் ம் கட்ட றிச்சான் கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், ெகக்கிராவ  பிரேதச  
சைப எல்ைல 

ெதற்ேக : ெகக்கிராவ மற் ம் இப்பேலாகம பிரேதச சைப
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : இப்பேலாகம பிரேதச சைப எல்ைல, பயின் குளம்  
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
மஹகு ல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ல ேனா வ       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : 
 

கட்ட றிச்சான் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு
எல்ைல மற் ம் கேலன்பிந் ெவவ பிரேதச சைப 
எல்ைல                      

543 - அலெகால்ேலவ கிராம அ வலர் பிாி
545 - இஹல அம்பதேல  கிராம அ வலர் 

பிாி  
555 - ல ேனா வ கிராம அ வலர் பிாி  
556 - க பாகம கிராம அ வலர் பிாி  
557 - பஹல அம்பதேல கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : ெகக்கிராவ பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக : 
 

றியாகடவல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல மற் ம் அ ச்சிய கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : ெகக்கிராவ பிரேதச சைப எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ாியாகடவல       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : பஹல அம்பதேல, இஹல அம்பதேல மற் ம்

அலெகால்ேலவ கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள்         

544 - ாியாகடவல கிராம அ வலர் பிாி
558 - அ ச்சிய கிராம அ வலர் பிாி  
559 - சதபாகம கிராம அ வலர் பிாி  
560 - ஊத் பிட் ய கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : ெகக்கிராவ பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக : ெகக்கிராவ பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக : ெகக்கிராவ பிரேதச சைப எல்ைல, பஹல அம்பதேல 

கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
9-108/ 270 
 
 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  – 01, 
2015, ஓகத்  12. 

அட்டவைண 
இல. 20 - அ ராத ரம் மாவட்டம்  
இல. 18 - ெகக்கிராவ பிரேதச சைப 
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக - 17 
   எண்ணிக்ைக - 15      எண்ணிக்ைக -  01 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  மரதன்கடவல       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : திரப்பேன பிரேதச சைப எல்ைல 613 - மாமிணியாவ கிராம அ வலர் பிாி

614 - ேதாரெவவ கிராம அ வலர் பிாி  
615 - ெகேல ளியங்குளம் கிராம அ வலர் 

பிாி  
616 - இஹல ளியங்குளம் கிராம அ வலர் 

பிாி  
617 - மரதன்கடவல கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : திரப்பேன பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக : மாமிணியா ரம்ேபவ மற் ம்  ெகால்லன்குட் கம கிராம

அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக : இப்பேலாகம மற் ம் திரப்பேன பிரேதச சைப

எல்ைலகள்  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : நாவக்குளம்        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கெலன்பிந் ெவவ பிரேதச சைப எல்ைல 605 - நாவற்குளம் கிராம அ வலர் பிாி

606 - ெமாரெகாட கிராம அ வலர் பிாி  
607 - கீாியகஸ்ெவவ  கிராம அ வலர் பிாி  
608 - மஹதி ல்ெவவ கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : மஹரம்பாெவவ, மடவல மற் ம் எப்பாவல கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : 
 

எப்பாவல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்
ேமற்கு எல்ைலகள், கலபிட் கல மற் ம் ஹீ க்கிாியாவ  
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : திரப்பேன மற் ம் கெலன்பிந் ெவவ பிரேதச சைப
எல்ைலகள்   

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்    :  மடவல        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கெலன்பிந் ெவவ பிரேதச சைப எல்ைல 596 - கும் க்ெவவ கிராம அ வலர் பிாி

597 - எப்பாவல கிராம அ வலர் பிாி  
598 - மடவல கிராம அ வலர் பிாி  
599 - மஹரம்பாெவவ கிராம அ வலர் பிாி  
600 - ைமத்திாிகம கிராம அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக : ெபாலந ைவ மாவட்ட எல்ைல 
ெதற்ேக : 
 

குடா ரம்பாெவவ மற் ம் ப கஸ்ெவவ கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், ேசனாதிாியாகம 
மற் ம் கலபிட் கல கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்

ேமற்ேக : 
 

கலபிட்டகல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம்
வடக்கு எல்ைலகள்,  மஹதி ல்ெவவ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், 
கெலன்பிந் ெவவ பிரேதச சைப எல்ைல 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கேனவல்ெபால       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : மரதன்கடவல மற் ம் ேதாரெவவ கிராம அ வலர்

பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள்,  மாமிணியாவ கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், 
திரப்பேன பிரேதச  சைப எல்ைல, கீாியகஸ்ெவவ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

609 - ஹீ க்கிாியாவ கிராம அ வலர் பிாி
610 - கேனவல்ெபால கிராம அ வலர் பிாி  
611 - மாமினியா ரம்ேபவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
612 - ெகால்லன் குட் கம கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : கலபிடகல மற் ம் ெஹாாிவில கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ெஹாாிவில, எம் ல்கஸ்ெவவ, மான்கடவல மற் ம்
ஒ கரந்த கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : இபேலாகம பிரேதச சைப எல்ைல
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஒ கரந்த       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : 
 

ெகால்லன் குட் கம மற் ம் மாமினியா ரம்ேபவ கிராம
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

618 - ஒ கரந்த  கிராம அ வலர் பிாி
620 - ைகயிரத நகரம் கிராம அ வலர் பிாி  
627 - மரதன் கடவல தி கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

மான்கடவல, மல்ெதனி ர மற் ம் குடா ெகக்கிராவ
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : 
 

குடா ெகக்கிராவ, மலவ மற் ம் நீகிணியாவ கிராம
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்          

ேநாக்கி : 
 

மயிலகஸ்ெவவ மற் ம் சாஸ்த்ரெவல் ய கிராம
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், இப்பேலாகம 
பிரேதச சைப எல்ைல  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  இஹலகம       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : இபேலாகம பிரேதச சைப எல்ைல 619 - டெப மாகம கிராம அ வலர் பிாி

621 - இஹலகம கிராம அ வலர்பிாி  
622 - சாஸ்த்திாிெவல் ய கிராம அ வலர் 

பிாி  
623 - க க்கன்குளம் கிராம அ வலர்பிாி  
624 - மயிலகஸ்ெவவ கிராம அ வலர்பிாி  

கிழக்ேக : ஒ கரந்த, ைகயிரத நகரம், மரதன்கடவல தி, 
நீகினியாவ மற் ம் ஒெலாம்ேபவ கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ஒெலாம்ேபவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
தம்ேபவட்டன கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல, பலாகல பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : இபேலாகம  பிரேதச சைப எல்ைல
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :ெகக்கிராவ நகரம்     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : 
 

மயிலகஸ்ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல, மரதன்கடவல தி மற் ம் மல்ெதனி ர கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்   

625 - நீகினியாவ கிராம அ வலர் பிாி
626 - மலவ கிராம அ வலர் பிாி  
628 - ெகக்கிராவ நகரம் கிராம அ வலர் 

பிாி  
629 - குடா ெகக்கிராவ கிராம அ வலர் பிாி  
637 - மஹ ெகக்கிராவ கிராம அ வலர் பிாி  
638 - ஒெலாம்ேபவ கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ெபாத்தாேனகம மற் ம் ெகாரசகல்ல கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : 
 

ெகாரசகல்ல, உணெகால்ேலவ மற் ம் ேஹாராெபால
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு  எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : மயிலகஸ்ெவவ கிராம அ வலர் பிாின் கிழக்கு எல்ைல
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மல்ெதனி ர       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : 
 

மாமிணியா ரம்ேபவ, கேனவல்ெபால மற் ம்
ஹீ க்கிாியாவ கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

630 - மான்கடவல கிராம அ வலர் பிாி
631 - மல்ெதனி ர கிராம அ வலர் பிாி  
632 - எம் ல்கஸ்ெவவ கிராம அ வலர் பிாி  
633 -ெமதெவவ கிராம அ வலர் பிாி  
634 - ெபாத்தாேனகம கிராம அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக : 
 

ஹீ க்கிாியாவ கிராம அ வலர் பிாின் ெதற்கு எல்ைல
மற் ம் ெஹாாிவில கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல 

ெதற்ேக : 
 

ரத்மல்ேலவ, கும் க்ெவவ மற் ம் ெகாரசகல்ல கிராம
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : 
 

மஹ ெகக்கிராவ, குடா ெகக்கிராவ, மரதன்கடவல தி, 
ைகயிரத நகரம் மற் ம் ஒ கரந்த கிராம அ வலர் 

பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ப கஸ்ெவவ       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : 
 

கீாியகஸ்ெவவ, மஹதி ல்ெவவ, எப்பாவல மற் ம்
கும் க்ெவவ கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள், கும் க்ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல                    

595 - குடாரம்பாெவவ கிராம அ வலர் பிாி
601 - ப கஸ்ெவவ கிராம அ வலர் பிாி  
602 - ேசனாதிாியாகம கிராம அ வலர் பிாி  
603 - ெஹாாிவில கிராம அ வலர் பிாி  
604 - கலபிட்டகல கிராம அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக : 
 

ெபாலந ைவ மாவட்ட ேமற்கு எல்ைல மற் ம் ஹபரண
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : 
 

 ஹிாிவ ன்ன மற் ம் ெத ன்ேனவ கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : 
 

ரத்மல்ேலவ, ெமதெவவ, எம் ல்கஸ்ெவவ மற் ம்
ஹீ க்கிாியாவ  கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள்  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ஹபரண       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : குடாரம்பாெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல மற் ம் ெபாலந ைவ மாவட்ட எல்ைல      
589 - ஹபரண கிராம அ வலர் பிாி
590 - காசியப்பகம கிராம அ வலர் பிாி  
591 - ஹிாிவ ன்ன கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

ெபாலந ைவ மாவட்ட எல்ைல மற் ம் மாத்தைள
மாவட்ட எல்ைல 

ெதற்ேக : மாத்தைள மாவட்ட எல்ைல 
ேமற்ேக : 
 

வாயாஉல்பத்த, ெத ன்ேனவ மற் ம் ப கஸ்ெவவ
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு  எல்ைலகள்  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெபல்லன்கடவல       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : 
 

ெஹாாிவில மற் ம்  ப கஸ்ெவவ கிராம அ வலர்
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  

592 - வாயாஉல்பத்த கிராம அ வலர் பிாி
593 - ேகேலவ கிராம அ வலர் பிாி  
594 -ெத ன்ேனவ கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

ஹிாிவ ன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
மாத்தைள மாவட்ட எல்ைல      

ெதற்ேக : மாத்தைள மாவட்ட எல்ைல 
ேமற்ேக : 
 

ெகாட்டாகல, பல்ேலஹிங்குர, ெமதகம மற் ம்
ரத்மல்ேலவ கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 12      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மஹ ெகக்கிராவ       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : 
 

ெபாத்தாேனகம மற் ம் ெமதெவவ கிராம அ வலர்
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  

635 - கும் க்ெவவ கிராம அ வலர் பிாி
636 - ரத்மல்ேலவ கிராம அ வலர் பிாி  
639 -ெகாரசகல்ல கிராம அ வலர் பிாி  
640 - ெமதகம கிராம அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக : 
 

ெஹாாிவில, ெத ன்ேனவ மற் ம் ெகேலவ கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்        

ெதற்ேக : 
 

பல்ேலஹிங்குர, மஹஎலக வ மற் ம் உனெகால்ேலவ
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : 
 

ஒெலாம்ேபவ மற் ம் மஹ ெகக்கிராவ கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், மஹெகக்கிராவ கிராம 
அ வலர்  பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 13      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :ேஹாராெபால       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ஒெலாம்ேபவ  மற் ம் ெகாரசகல்ல கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  
641 - மஹஎலக வ கிராம அ வலர் பிாி
643 - உணெகால்ேலவ கிராம அ வலர் பிாி  
644 - ேஹாராெபால கிராம அ வலர் பிாி  
645 - நிதிகம கிராம அ வலர் பிாி  
646 - பராவில கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : ெமதகம, பல்ேலஹிங்குர, ங்காஹிட் கந்த, 
ெநல்ேபகம மற் ம் ெகாட்டகல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்      

ெதற்ேக : மடலாவ, பண்டாரெபாத்தான மற் ம் உந் வ
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : உந் வ மற் ம் தம்ேபவட்டன கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 14      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : உந் வ       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : க க்கன்குளம், மயிலகஸ்ெவவ மற் ம் ஒெலாம்ேபவ

கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  
655 - பண்டாரெபாத்தான கிராம அ வலர்
பிாி  
656 - உந் வ கிராம அ வலர் பிாி  
657 - தம்ேபவட்டன கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : ேஹாராெபால, நிதிகம, பராவில மற் ம் மடலாவ
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்      

ெதற்ேக : பலாகல  பிரேதச  சைப எல்ைல 
ேமற்ேக : 
 

பலாகல பிரேதச  சைப எல்ைல மற் ம் க க்கன்குளம்  
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 15      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மடாட் கம       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : மஹஎலக வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்  

கிழக்கு எல்ைலகள், ெமதகம கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல 

642 - பல்ேலஹிங்குர கிராம அ வலர் பிாி
647 - ங்காஹிட் கந்த கிராம அ வலர் 
பிாி  
648 - ெகாட்டாகல கிராம அ வலர் பிாி  
649 - ெநல்ேபகம கிராம அ வலர் பிாி  
650 - மடாட் கம கிராம அ வலர் பிாி  
 
 
 
 

கிழக்ேக : 
 

ேகேலவ மற் ம் வாயாஉல்பத்த கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், மாத்தைள மாவட்ட 
எல்ைல       

ெதற்ேக : 
 

கண்டலம கிழக்கு மற் ம் கித் ல்ஹிட் யாவ கிராம
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், மடலாவ 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : 
 

மடலாவ, பராவில மற் ம் நிதிகம கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்,  
மஹஎலக வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்  
கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 16      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கண்டலம       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்   உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : பண்டாரெபாத்தான கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு

எல்ைல, பராவில மற் ம் ெகாட்டாகல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், மடாட் கம கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்  

651 - கண்டலம கிழக்கு கிராம அ வலர்
பிாி  
652 - கித் ல்ஹிட் யாவ கிராம அ வலர் 
பிாி  
653 - கண்டலம ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  
654 - மடலாவ கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : மாத்தைள மாவட்ட எல்ைல       
ெதற்ேக : மாத்தைள மாவட்ட எல்ைல மற் ம் பலாகல பிரேதச

சைப எல்ைல 
ேமற்ேக : பலாகல பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்

பண்டாரெபாத்தான கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல 

9-108/ 271 
 

 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின்  ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  – 01, 
2015, ஓகத்  12. 

அட்டவைண 
இல. 20 - அ ராத ரம் மாவட்டம்  
இல. 19 - பலாகல பிரேதச சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 10 
   எண்ணிக்ைக - 10      எண்ணிக்ைக -  00 
   

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  கம்சபா ஹில்மில்ேலவ       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : 
 

கல்ேநவ பிரேதச சைப எல்ைல, ெநல் யகம, 
பல ெவவ 2 மற் ம் பல ெவவ 1 கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

689 - பஹலகம கிராம அ வலர் பிாி
690 - கரவிலகல கிராம அ வலர் பிாி  
691 – கம்சபா ஹல்மில்ேலவ கிராம 

அ வலர் பிாி  
692 - ேகானெதனியாகம கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : ெகக்கிராவ பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக : 
 

அ த் கல்கிாியாகம, கிாிந்திவத்த, மீெவல, 
வம்பட் ெவவ மற் ம் அம்பகஸ்ெவவ கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : அம்பகஸ்ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல மற் ம் கல்ேநவ பிரேதச சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பல் ெவவ        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : இப்பேலாகம மற் ம் ெகக்கிராவ பிரேதச சைப

எல்ைலகள் 
686 - பல ெவவ 1 கிராம அ வலர் பிாி
687 - பல ெவவ 2 கிராம அ வலர் பிாி  
688 - ெநல் யகம கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : ெகக்கிராவ பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக : 
 

கம்சபாஹல்மில்ேலவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல, பஹலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், கரவிலகல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : கல்ேநவ பிரேதச சைப எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  மாேன வ        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கல்ேநவ பிரேதச சைப எல்ைல, கரவிலகல கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  எல்ைல 
664 - இப் ல்ெவெஹர கிராம அ வலர்

பிாி  
665 - மாேன வ கிராம அ வலர் பிாி  
666 - வம்பட் ெவவ கிராம அ வலர் பிாி  
667 - அம்பகஸ்ெவவ கிராம அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக : 
 

கம்சபாஹல்மில்ேலவ, ேகானெதணியாகம, மீெவவ, 
ஹிங்கு ெவவ, ஆண் யாகல மற் ம் கம்பிாிகஸ்ெவவ 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : பறவஹகம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு  எல்ைல
ேமற்ேக : கு நாகல் மாவட்ட எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஆண் யாகல       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ேகானெதணியாகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல  
670 - ஆண் யாகல கிராம அ வலர் பிாி
678 - மீெவவ கிராம அ வலர் பிாி  
679 - ஹிங்கு ெவவ கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

கிாிந்திவத்த மற் ம் எல்லெவவ கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், ெபல்ெபந்தியாவ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : 
 

ெபல்ெபந்தியாவ மற் ம் கம்பிாிகஸ்ெவவ கிராம
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : 
 

இப் ல்ெவெஹர, மாேன வ மற் ம் வம்பட் ெவவ
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : தானியகம       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கம்சபாஹல்மில்ேலவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல மற் ம் ெகக்கிராவ  பிரேதச சைப எல்ைல 
677 - கிாிந்திவத்த கிராம அ வலர் பிாி
680 - அ த் கல்கிாியாகம கிராம அ வலர் 
பிாி  
681 - தானியகம கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : உந் ராவ ஹல்மில்லெவவ, அ த் கடாட் கம மற் ம்
ரணவ கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : உல்பத்தகம மற் ம் எல்லெவவ கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்         

ேமற்ேக : 
 

ஆண் யாகல, ஹிங்கு ெவவ, மீெவவ மற் ம்
ேகாணெதணியாகம கிராம அ வலர் பிாி களின் 
கிழக்கு எல்ைலகள்  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  கட் ெக யாவ       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெகக்கிராவ பிரேதச சைப எல்ைல 683 - கட் ெக யாவ கிராம அ வலர்பிாி

684 - அ த் கடாட் கம கிராம அ வலர் 
பிாி  

685 - உந் ராவ ஹல்மில்லெவவ கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ெகக்கிராவ பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக : ரணவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக : தானியகம மற் ம் அ த் கல்கிாியாகம கிராம அ வலர்

பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :ரணவ       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : 
 

கிாிந்திவத்த, தானியகம, அ த் கடாட் கம மற் ம்
கட் ெக யாவ கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள், ெகக்கிராவ பிரேதச  சைப எல்ைல 

662 - ரணவ  கிராம அ வலர் பிாி
663 - ஹிங்கு ெவல்பிட் ய கிராம அ வலர் 

பிாி  
675 - எல்லெவவ கிராம அ வலர் பிாி  
682 - உல்பத்தகம கிராம அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக : ெகக்கிராவ பிரேதச  சைப எல்ைல
ெதற்ேக : 
 

ஆனகட்டாெவவ, கிராேனகம, தம் ஹல் மில்ேலவ, 
நாராங்கஸ்ெவவ மற் ம் ெபாெராத்ேதகம கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு  எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : 
 

ெபல்ெபந்தியாவ மற் ம் ஆண் யாகல கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெபல்ெபதியாவ       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : மாேன வ, இப் ல்ெவெஹர மற் ம் ஆண் யாகல

கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
668 - க கல கிராம அ வலர் பிாி
669 - பறவஹகம கிராம அ வலர் பிாி  
671 - கம்பிாிகஸ்ெவவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
674 - ெபல்ெபந்தியாவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : எல்லெவவ மற் ம் ெபாெராத்ேதகம கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், ெதமட்டெகால்லாகம 
மற் ம் ேகஹின்ன கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : மாத்தைள மற் ம் கு நாகல் மாவட்ட எல்ைலகள்
ேமற்ேக : கு நாகல் மாவட்ட எல்ைல 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேகஹின்ன       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : எல்லெவவ, உல்பத்தகம மற் ம் ரணவ கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்                     
660 - நாராங்கஸ்ெவவ கிராம அ வலர்

பிாி  
672 - ெதமட்டெகால்லாகம  கிராம அ வலர் 

பிாி  
673 - ேகஹின்ன கிராம அ வலர் பிாி  
676 - ெமாெராத்ேதகம கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : தம் ஹல்மில்ேலவ மற் ம் கிராேனகம கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : மாத்தைள மாவட்ட  எல்ைல 
ேமற்ேக : 
 

க கல மற் ம் ெபல்ெபந்தியாவ கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  தம் ஹல் மில்ேலவ       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ரணவ மற் ம் ஹிங்கு ெவல்பிட் ய கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்         
658  - கிராேனகம கிராம அ வலர் பிாி
659 - ஆனகட்டாெவவ கிராம அ வலர் 
பிாி  
661 – தம்  ஹல்மில்ேலவ கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : மாத்தைள மாவட்ட எல்ைல 
ெதற்ேக : மாத்தைள மாவட்ட எல்ைல 
ேமற்ேக : நாராங்கஸ்ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு

எல்ைல  
9-108/ 272 
 
 

 
உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 

 
3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  

 
(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  – 01, 
2015, ஓகத்  12. 
 

அட்டவைண 
 
இல. 21 - ெபாலந ைவ மாவட்டம் 
இல. 01 - எலஹர பிரேதச  சைப 
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்   பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக -  10 
     எண்ணிக்ைக -  10       எண்ணிக்ைக -  00    
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 01     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : தியெப ம     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்
வடக்ேக : ஹிங்குரக்ெகாட பிரேதச சைப எல்ைல 26 - தியெப ம கிராம அ வலர் பிாி

27- இஹகு ெவவ கிராம அ வலர் பிாி  
28- கட் ெக யாவ கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : தமன்க வ பிரேதச சைப  எல்ைல                          
ெதற்ேக :  கஹட்டபிட் ய, ம தமன, ரதவிெகஓய மற் ம்

ேகாந் வாவ கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்   

ேமற்ேக :    மாத்தைள மாவட்ட எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :   02       வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயா் : ேகாந் வாவ            உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்
வடக்ேக : இஹகு ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைலயில்  அைமந் ள்ள ேபக்குளத்திற்கு ெசல் ம் 
பாைத, கட் ெக யாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைலயில் அைமந் ள்ள இஹகு  குளத்திற்கு நீர் 
ெகாண்  ெசல் ம் ெப ம் கால்வாயின் ஆரம்ப பகுதி, 
தியெப ம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைலயில் 
அைமந் ள்ள ேயாத கால்வாய் மற் ம் கல்வான 
கால்வாய் 

20 - அத்தனகடவல  ேமற்கு கிராம அ வலர்
பிாி  

23  -  ரந்தவிெகஓயா கிராம அ வலர் பிாி  
25 -  ேகாந் வாவ கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : தியெப ம  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
ெதற்ேக :  ம தமன, அத்தனகடவல வடக்கு மற் ம் அத்தனகடவல

ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக : மாத்தைள மாவட்ட எல்ைல 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :   03     வட்டாரத்திற்குத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்  :  அத்தனகடவல     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்
வடக்ேக : அத்தனகடவல ேமற்கு  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைலயில் அைமந் ள்ள தம் ெகேல, யாய 30 
நீர்பாசனக் கால்வாய், ேகாந் வாவ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

18 - அத்தனகடவல ெதற்கு கிராம அ வலர்
பிாி  

19 -  அத்தனகடவல வடக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  

21 - இக்கிாிெவவ கிராம அ வலர் பிாி  கிழக்ேக : ரந்தவிெகஓயா, ம தமன மற் ம் கஹடகஹபிட் ய
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்                 

ெதற்ேக : நிக்கபிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைலயில் அைமந் ள்ள அட்ேட கால்வாய், ச பிம 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைலயில் 
அைமந் ள்ள அத்தனகடவல ஓயா, ேசகல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைலயில் அைமந் ள்ள 
யாய 23 கு  கால்வாய் 

ேமற்ேக :    மாத்தைள மாவட்ட எல்ைல 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :  04     வட்டாரத்திற்குத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்  : ம தமன            உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்

வடக்ேக : ரதவிெகஓயா கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு
எல்ைலயில் அைமந் ள்ள ெவ  காய்வாய் 

22 - ம தமன கிராம அ வலர் பிாி
24 - கஹடகஹபிட் ய கிராம அ வலர் பிாி  
 கிழக்ேக : தியெப ம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைலயில்

அைமந் ள்ள ரதவிெகஓயா  
ெதற்ேக :  நிகபிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல

மற் ம் இக்கிாிெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைலயில் அைமந் ள்ள ரத்பனம் ஓயா             

ேமற்ேக : இக்கிாிெவவ மற் ம் அத்தனகடவல வடக்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :   05     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ேசகல         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்
வடக்ேக : அத்தனகடவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைலயில் அைமந் ள்ள யாய 23 கு  கால்வாய்,  
இக்கிாிெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைலயில்  அைமந் ள்ள அத்தனகடவல ஓயா மற் ம்  
கஹட்டபிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல 

15 - ேசகல கிராம அ வலர் பிாி  
16 - நிக்கபிட் ய கிராம அ வலர் பிாி  
17 - ச பிம கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக :   தமன்க வ பிரேதச சைப எல்ைல                     
ெதற்ேக :  கங்ேகயாய, ேசாமில்ஸ் மற் ம் ேகாட்டபிட் ய ெதற்கு

கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்
ேமற்ேக : மாத்தைள மாவட்ட எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :   06     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்  : தமனயாய         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்
வடக்ேக : மாத்தைள மாவட்ட எல்ைல மற் ம் ேசகல கிராம

அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
08  -   தமனயாய கிராம அ வலர் பிாி
10 - ேகாட்டபிட் ய ெதற்கு கிராம அ வலர் 

பிாி  
14  - ேசாமில்ஸ் கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : நிக்கபிட் ய, கங்ேகயாய, ேகாட்டபிட் ய வடக்கு, 
பக ண மற் ம் ஹீரட் ய கிராம அ வலர் பிாி களின்   
ேமற்கு எல்ைலகள்       

ெதற்ேக : பக ண, ஹீரட் ய மற் ம் எலஹர கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : மாத்தைள மாவட்ட எல்ைல      
  

வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :   07     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பக ண         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்
வடக்ேக : தமனயாய, ேகாட்டபிட் ய ெதற்கு மற் ம் ேசாமில்ஸ்

கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
05 - ஹீரட் ய கிராம அ வலர் பிாி
07 - பக ண கிராம அ வலர் பிாி  
11 - ேகாட்டபிட் ய வடக்கு கிராம அ வலர் 

பிாி  
கிழக்ேக : கங்ேகயாய, சிாிகந் யாய மற் ம் ம ேவயாய கிராம

அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 
ெதற்ேக :  ம ேவயாய மற் ம் ஒ ெபந்திசியம்பலாவ கிராம

அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக : எலஹர மற் ம் தமனயாய கிராம அ வலர் பிாி களின்

கிழக்கு எல்ைலயில் அைமந் ள்ள ேயாத கால்வாய், 
ேகாட்டபிட் ய ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :   08     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்       : ம ேவயாய         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்
வடக்ேக : நிக்கபிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 09 - ம ேவயாய கிராம அ வலர் பிாி

12 - சிாிகந் யாய கிராம அ வலர் பிாி  
13 - கங்ேகயாய கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : தமன்க வ பிரேதச சைப எல்ைல, அத்தரகல்லாவ கிராம
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : அத்தரகல்லாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைலயில் அைமந் ள்ள த்தியங்கன கால்வாய் 
மற் ம் குமாரஎல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைலயில் அைமந் ள்ள ஹீரட்  ஓயா 

ேமற்ேக : ஒ ெபந்திசியம்பலாவ, ஹீரட் ய, பக ண,
ேகாட்டபிட் ய வடக்கு மற் ம் ேசாமில்ஸ் கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :   09     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்  : எலஹர          உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்
வடக்ேக :    மாத்தைள மாவட்ட எல்ைல மற் ம் தமனயாய கிராம

அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைலயில் அைமந் ள்ள 
ஹீரட்  ஓயா 

03 - எலஹர கிராம அ வலர் பிாி
04  - ஒ ெபந்திசியம்பலாவ கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக :    ஹீரட் ய, ம ேவயாய மற் ம் குமாரஎல்ல கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக : அத்தரகல்லாவ மற் ம் கிாிஓயா கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகளில் அைமந் ள்ள 
அம்பன் கங்ைக 

ேமற்ேக :  மாத்தைள மாவட்ட எல்ைல              
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :   10     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்  :  அத்தரகல்லாவ         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்
வடக்ேக :    எலஹர மற் ம் ஒ ெபந்திசியம்பலாவ கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலயி ள்ள அம்பன் கங்ைக, 
ம ேவயாய, சிாிகந் யாய மற் ம் கங்ேகயாய கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

01 - கிாிஓயா கிராம அ வலர் பிாி
02 - அத்தரகல்லாவ கிராம அ வலர் பிாி  
06 - குமாரஎல்ல கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :    தமன்க வ பிரேதச  சைப எல்ைல  மற் ம் மாத்தைள
மாவட்ட எல்ைல 

ெதற்ேக : மாத்தைள மாவட்ட எல்ைல 
ேமற்ேக :  மாத்தைள மாவட்ட எல்ைல மற் ம் எலஹர கிராம

அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைலயில் அைமந் ள்ள  
அம்பன் கங்ைக  

9-108/ 273 
 
 

 
உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 

 
3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  

 
(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
  

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  – 01, 
2015, ஓகத்  12. 
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அட்டவைண 
 
 
இல. 21 - ெபாலந ைவ மாவட்டம் 
இல. 02 - ஹிங்குரக்ெகாட பிரேதச  சைப 
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்   பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக -  20 
எண்ணிக்ைக -  20    எண்ணிக்ைக -  00    
 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 01     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கல்ஓயா         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்

வடக்ேக : அ ராத ர மாவட்ட எல்ைலயின் ஆனஉலந்தாைவ
ஒ க்குக் கா  

31 - சிங்ஹகம கிராம அ வலர் பிாி
32 - கல்ஓயா கிராம அ வலர் பிாி  
34 - ெராட்ட ெவவ கிராம அ வலர் பிாி  கிழக்ேக : தி ேகாணமைல மாவட்ட எல்ைல,  ெமதிாிகிாிய பிரேதச  

சைபயின் ேமற்கு எல்ைலயில் அைமந் ள்ள க ல்ல 
ேதசிய வனம்   மற் ம் ரத்மைல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல                        

ெதற்ேக :  மினிஹிாிகம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைலயில் அைமந் ள்ள அகலவான் ஓயா மற் ம் 
ெமாரகஸ்ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக :    அ ராத ர மாவட்ட  எல்ைலயில் அைமந் ள்ள ஹு
ஒ க்குக் கா  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :   02     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயா்  : ெமாரகஸ்ெவவ          உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்

வடக்ேக : கல்ஓய  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 29 - ெமாரகஸ்ெவவ கிராம அ வலர் பிாி
30 -  மஹெசன்கம கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : மினிஹிாிகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைலயில் அைமந் ள்ள பட் ஓயா, பத்கம்பத் வ 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைலயில் 
அைமந் ள்ள மின்ேனாியா ேதசிய வனம் 

ெதற்ேக :  கட் ெக யாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல, எலெஹர பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் 
மாத்தைள மாவட்ட எல்ைல 

ேமற்ேக : மாத்தைள  மற் ம் அ ராத ர மாவட்ட எல்ைலகள்
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :   03                     வட்டாரத்திற்குத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்  :  மினிஹிாிகம                                             உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்
வடக்ேக : கல்ஒய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல,  

ெராட்டெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைலயில் அைமந் ள்ள அகலவான் ஓயா மற் ம் 
ெமதிாிகிாிய பிரேதச சைபயின் ெதற்கு எல்ைலயில்   
அைமந் ள்ள க ல்ல ேதசிய வனம் 

33 - ரத்மைல  கிராம அ வலர் பிாி
57 -  சமகி ர கிராம அ வலர் பிாி  
60 - மினிஹிாிகம கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : ப வந்தன மற் ம் உல்பத்ெவவ கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலயில் அைமந் ள்ள வனப் 
பா காப் த் திைணக்களத்தினால்  உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ள 
ரத்மைல ஒ க்குக் கா  மற் ம் ஏக்கர் 70 கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைலயில் அைமந் ள்ள 
நாகலகந்த கா                              

ெதற்ேக : பாசியாெவவ மற் ம் மின்ேனாியா கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலயில் அைமந் ள்ள ேயாத 
கால்வாய், பத்கம்பத் வ கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைலயில் அைமந் ள்ள மின்ேனாியாக் குளம் 

ேமற்ேக : மஹெசன்கம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
மற் ம் ெமாரகஸ்ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைலயில் அைமந் ள்ள பட்  ஓயா 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :   04     வட்டாரத்திற்குத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்  :  உல்பத்ெவவ          உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்
வடக்ேக : ெமதிாிகிாிய பிரேதச  சைப எல்ைல  மற் ம் அகலவான்

ஓயா 
35 - ப வத்தன கிராம அ வலர் பிாி
64 - ஏக்கர் 70 கிராம அ வலர் பிாி   
67 - உல்பத்ெவவ கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : ெமதிாிகிாிய பிரேதச சைப எல்ைல, கிம் லாெவல, RB 
01 மற் ம் ஹிங்குரக்ெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ல  மற் ம் ரஜ எலகம கிராம அ வலர் பிாி களின்  
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ரஜ எலகம, பாசியாெவவ, சமகி ர, மினிஹிாிகம மற் ம்
ரத்மேல கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :   05     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்      :    ேயாத கால்வாய்        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்
வடக்ேக : ெமதிாிகிாிய பிரேதச சைப எல்ைல 63 - ேயாத கால்வாய் கிராம அ வலர் பிாி

68 - கிம் லாவல கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக :    யட் கல்பத்தான கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல மற் ம் சாம ர கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  சாம ர மற் ம் RB 01 கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ஏக்கர் 70 கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
மற் ம் ெமதிாிகிாிய பிரேதச  சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :   06     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்  : சிறிெகத்த         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்

வடக்ேக : ரண்ெகாத்கம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு
எல்ைலயில் அைமந் ள்ள உல்க  கால்வாய் மற் ம் 
ெமதிாிகிாிய பிரேதச சைப எல்ைல 

72  -   குமாரகம கிராம அ வலர் பிாி
73 -  சிறிெகத  கிராம அ வலர் பிாி  
78  -  ஜய ர கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ெமதிாிகிாிய பிரேதச சைப எல்ைலயில் அைமந் ள்ள
உல்க  கால்வாய், அ  அ  ஓ ய கால்வாய்  மற் ம் 
லங்கா ர பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக : ஹிங்குரக பண்டாரகம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைலயில் அைமந் ள்ள ஹாவாெபன்ன கால்வாய் 
மற் ம் ேபா ர கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக : சாம ர மற் ம் ேபா ர கிராம அ வலர் பிாி களின்  
கிழக்கு எல்ைலயில் அைமந் ள்ள பிங்பார க ல்ல 
பிரதான தி 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :   07     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஹிங்குரக பண்டாரகம        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்

வடக்ேக : உல்கட் ெபாத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு
எல்ைல ( கம்உதாவ சுற் வட்டப் பாைதயின் ஒ  பகுதி) 
ேபா ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைலயில் 
அைமந் ள்ள அ  அ  ஓடய கால்வாய்  மற் ம் ஜய ர, 
குமாரகம மற் ம் சிாிெகத்த கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ெதற்கு எல்ைலகள் 

69 - ஹிங்குரக  கிராம அ வலர் பிாி
71 - ஹிங்குரக பண்டாரகம  கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : சிாிெகத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைலயில்
அைமந் ள்ள ெகாட் காபிட் ய பாைத மற் ம் லங்கா ர 
பிரேதச சைபயின் ேமற்கு எல்ைலயில் அைமந் ள்ள 100 
ஏக்கர் பாைத 

ெதற்ேக :  உணகலாெவெஹர கிழக்கு  மற் ம் உணகலாெவெஹர
ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலயில் 
அைமந் ள்ள மின்ேனாியா ஓயா 

ேமற்ேக : ஹத ன கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைலயில்
அைமந் ள்ள ஹத ன பிங்பார மற் ம் ஹிங்குரக்ெகாட  
- ெபாலந ைவ ஹத ன தி மற் ம் உல்கட் ெபாத 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :   08     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்       : சாம ர          உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ேயாத கால்வாய் மற் ம் யட் யல்பத்தான கிராம

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலயில் அைமந் ள்ள  
உல்கட்  கால்வாய், ரன்ெகாத்கம கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

79 - ேபா ர கிராம அ வலர் பிாி
80 - சாம ர கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : குமாரகம மற் ம் ஜய ர கிராம அ வலர் பிாி களின்
ேமற்கு எல்ைலயில் அைமந் ள்ள பிங்பார க ல்ல 
பிரதான தி 

ெதற்ேக : ஹிங்குரக பண்டாரகம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைலயில் அைமந் ள்ள ஹிங்குரக்கல தி, 
உல்கட் பத மற் ம் லதிசிகம கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலயில் அைமந் ள்ள 
ெபாலந ைவ - ஹபரைண பிரதான தி 

ேமற்ேக : RB 01 கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைலயில் 
அைமந் ள்ள D 21 கால்வாய் மற் ம் கிம் லாெவல 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைலயில் 
அைமந் ள்ள ேயாத கால்வாய்  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :   09     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்  :  யட் யல்பத்தான        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்
வடக்ேக :    ெமதிாிகிாிய பிரேதச சைப எல்ைல 61  - யட் யல்பத்தான கிராம அ வலர் பிாி

62 - ரண்ெகாத்கம கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக :    சிாிெகத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
ெதற்ேக : சிாிெகத்த, குமாரகம மற் ம் சாம ர கிராம அ வலர்

பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக : ேயாத கால்வாய் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு

எல்ைல 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :   10     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்  :  மின்ேனாியா         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்
வடக்ேக :    சமகி ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைலயில்

அைமந் ள்ள ேயாத கால்வாய் மற் ம்  ஏக்கர் 70 
கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைலயில் 
அைமந் ள்ள  வன பா காப் க்கு ெசாந்தமான கா   
( நாகலகந்த ஒ க்குக் கா ) 

56 - மின்ேனாியா கிராம அ வலர் பிாி
59 - வன்ெபெலஸ்ஸ கிராம அ வலர் பிாி  
65 - பாசியாெவவ கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :    70 ஏக்கர் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
மற் ம் ரஜ எலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைலயில் அைமந் ள்ள நீர் வ ந்ேதா ம் கால்வாய் 

ெதற்ேக : C.P ர கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
ேமற்ேக : பத்கம்பத் வ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு

எல்ைலயில் அைமந் ள்ள ெபாலந ைவ - ஹபரைண 
பிரதான தி 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :   11     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்  :  பத்கம்பத் வ        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்
வடக்ேக :    மினிஹிாிகம மற் ம் சமகி ர கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், மின்ேனாியா கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைலயில் அைமந் ள்ள 
மின்ேனாியா ஓயா, வன்ெபெலஸ்ஸ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், 
ேகாண்ெகட் ய கால்வாய் மற் ம் சு  கந்ைத ஒ க்குக் 
காட் ன் ஒ  பகுதி 

54 - C.P ர கிராம அ வலர் பிாி  
55 - கட் ெக யாவ கிராம அ வலர் பிாி  
58 - பத்கம்பத் வ கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :    வன்ெபெலஸ்ஸ கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு
எல்ைலயில் அைமந் ள்ள ஹபரைண - ெபாலந ைவ  
ெந ஞ்சாைலயின் ஒ  பகுதி  மற் ம் கிாிதைல, 
கிாிதைல ராணகம, அக்ேபா ர, விஜயராஜெவவ 
மற் ம் சு கந்த - நிக்கெவவ ஆகிய கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலயில் அைமந் ள்ள சு கந்த 
வனசீவராசிகள்   ஒ க்கிடம் 

ெதற்ேக : தமன்க வ மற் ம் எலஹர பிரேதச சைப  எல்ைலகள்
ேமற்ேக : எலஹர பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் மஹெசன்கம

கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைலயில் 
அைமந் ள்ள மின்ேனாியாய ேதசிய வனம் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :   12     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்  :  கிாிதைல       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்
வடக்ேக :    பாசியாெவவ மற் ம் ல கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலயில் அைமந் ள்ள 
மின்ேனாியா ஓயா  மற் ம் ரஜ எல கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  ெதற்கு எல்ைல 

36 - கிாிதைல கிராம அ வலர் பிாி
37 - ரஜ எலகம கிராம அ வலர் பிாி  
39 - கிாிதைல ராணகம கிராம அ வலர் பிாி  
40 - கிாிதைலக் ெகாலனி கிராம அ வலர் பிாி  
 கிழக்ேக :    ரஜ எல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைலயில்

அைமந் ள்ள நீர் வ ந்ேதா ம் கால்வாய் மற் ம் 
ேஹன்ெகாலெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைலயில் அைமந் ள்ள கிாிதைல ஓயா 

ெதற்ேக : ேஹன்ெகாலெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைலயில் அைமந் ள்ள கிாிதைல ஓயா, 
விஜயராஜெவவ மற் ம் அக்ேபா ர கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலயில் அைமந் ள்ள 
கிாிதைல ஓயா 

ேமற்ேக : C.P ர கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைலயில் 
அைமந் ள்ள சு கந்த மத்திய ேரைக மற் ம் 

வன்ெபலஸ்ஸ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைலயில் அைமந் ள்ள நீர் வழிந்ேதா ம் கால்வாய் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :   13     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்  :  ல        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்
வடக்ேக :    ஏக்கர் 70 கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைலயில்

அைமந் ள்ள ஹிங்குரக்ெகாட - மின்ேனாியா  பிரதான 
தி, ஹிங்குரக்ெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைலயில் அைமந் ள்ள RB 3 கால்வாய்,  
உல்கட் ெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைலயில் அைமந் ள்ள  ஸ்மித் கால்வாய் மற் ம் 
ஹிங்குரக்க பண்டாரகம கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல 

38 - ரஜ எல கிராம அ வலர் பிாி
66 - ல கிராம அ வலர் பிாி  
70 - ஹத்த ன கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :    ஹிங்குரக கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைலயில் அைமந் ள்ள ஹத்த ன பிங்பார  மற் ம் 
ெபாலந ைவ - ஹிங்குரக்ெகாட  ஹத ன தி 

ெதற்ேக : ேஹன்ெகாலவல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைலயில் அைமந் ள்ள மின்ேனாியா  ஓயா, 
கிாிதைலக் ெகாலனி மற் ம் கிாிதைல ராணகம கிராம 
அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : கிாிதைல மற் ம் ரஜஎலகம கிராம அ வலர்
பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைல, அவ் எல்ைலயில் 
அைமந் ள்ள ெகாத்தலாவல தி மற் ம் மின்ேனாியா 
ஓயா 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :   14     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்  :  ஹிங்குரக்ெகாட    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்
வடக்ேக :    கிம் லாவல மற் ம் சாம ர கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
74 - ஹிங்குரக்ெகாட கிராம அ வலர் பிாி
75 - லதிசிகம கிராம அ வலர் பிாி  
76 - RB 01  கிராம அ வலர் பிாி  கிழக்ேக :    ேபா ர, உ கட் ெபாத்த மற் ம் ஹத்த ன கிராம

அ வலர் பிாி களின்  ேமற்கு எல்ைலகள் 
ெதற்ேக : ல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக : ல  மற் ம் ஏக்கர் 70 கிராம அ வலர் பிாி களின்

கிழக்கு எல்ைலகள் 
  

வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :   15     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்  :  உல்கட் ெபாத         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்
வடக்ேக :    லதிசிகம, சாம ர மற் ம் ேபா ர கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலயில் அைமந் ள்ள 
ஹிங்குரக்ெகாட ெதாடக்கம் விமான நிைலயம் 
வைரயிலான பாைத 

77 - உல்கட் ெபாத கிராம அ வலர் பிாி
 

கிழக்ேக :    ேபா ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைலயில்
அைமந் ள்ள  செதாச சந்தியி ந்   ஹிங்குரக்கல 

தி  
ெதற்ேக : ஹிங்குரக பண்டாரகம கிராம அ வலர் பிாிவின்  

வடக்கு எல்ைலயில் அைமந் ள்ள கம்உதாவ 
சுற் வட்டப் பாைத, அ  அ  ஓ ய கால்வாய் மற் ம் 
ஹத்த ன கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைலயில் அைமந் ள்ள  ஸ்மித் கால்வாய்

ேமற்ேக : ஹிங்குரக்ெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைலயில் அைமந் ள்ள ஸ்மித் கால்வாய்
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :   16     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்  :  உனகலாெவெஹர        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்
வடக்ேக :    லங்கா ர பிரேதச  சைப எல்ைல மற் ம்  மின்ேனாியா

ஓயா 
51 - உனகலாெவெஹர  ேமற்கு கிராம அ வலர்

பிாி  
52 - உனகலாெவெஹர கிழக்கு கிராம அ வலர் 

பிாி  
53 - சந்தனெபாக்குன கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :    லங்கா ர மற் ம் தமன்க வ பிரேதச சைப  எல்ைலகள்
ெதற்ேக : தமன்க வ பிரேதச சைபயின் வடக்கு எல்ைலயில்

அைமந் ள்ள சந்தனெபாக்குன குளத்திற்கு 
தம்பலெவவயி ந்  நீர்ெகாண்  ெசல் ம் கால்வாய் 
வழி மற் ம்  நாகஹெபாக்குன  கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : ஜயந்தி ர கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைலயில் அைமந் ள்ள ைகயிரத தி,  
ேஹன்ெகாலெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு 
எல்ைல, ஹத்த ன கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல மற் ம்  ஹிங்குரக கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :   17     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்  :  ஜயந்தி ர         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்
வடக்ேக :    ேஹன்ெகாலெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு

எல்ைல, உனகலாெவெஹர ேமற்கு மற் ம் 
உனகலாெவெஹர கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் ைகயிரத தி 

48 - ஜயந்தி ர கிராம அ வலர் பிாி
49 - நாகெபாக்குன கிராம அ வலர் பிாி  
50 - யாய 12 கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :    தமன்க வ பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக : தமன்க வ பிரேச சைப  எல்ைல  மற் ம் ேசதியகிாிகம, 

ரகம மற் ம் யாய 05 பிரேதச கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ேஹன்ெகாலெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :   18     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்  :  அக்ேபா ர         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்
வடக்ேக :    கிாிதைல ராணகம  மற் ம் கிாிதைல ெகாலனி  கிராம

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலயில் 
அைமந் ள்ள கிாிதைல ஓயா, ரஜ எல கிராம அ வலர் 
பிாிவின்   ெதற்கு  எல்ைல, ஹத்த ன கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைலயில் அைமந் ள்ள  
மின்ேனாியா ஓயா 

41 - அக்ேபா ர கிராம அ வலர் பிாி
42 - விஜயராஜெவவ கிராம அ வலர் பிாி  
43 - ேஹன்ெகாலெவல கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :    ஜயந்தி ர கிராம அ வலர் பிாிவின்  மற் ம் யாய 5 
பிரேதச கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கில் 
அைமந் ள்ள  நீர் வ ந்ேதா ம் பிரேதசம், 
ேஹன்ெகாலெவல கால்வாய் மற் ம் 
உனகலாெவெஹர ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைலயில் அைமந் ள்ள ைகயிரத தி

ெதற்ேக : யாய 05 பிரேதசம், தம்பலெவவ  மற் ம் சு கந்த -
நிகெவவ கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : C.P ர கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைலயில் 
அைமந் ள்ள சு கந்த ன வனசீவராசிகள்  
ஒ க்கிடம் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :   19     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்  : ேசதியகிாிகம         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்
வடக்ேக :    ேஹன்ெகாலெவல மற் ம் ஜயந்தி ர கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், ஹபரைண - 
ெபாலந ைவ பிரதான தி 

44 - ரகம கிராம அ வலர் பிாி  
45 - யாய 05 கிராம அ வலர் பிாி  
47 - ேசதியகிாிகம கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :    யாய 12 பிரேதச கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல  மற் ம் தமன்க வ பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக : தம்பலெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைலயில் அைமந் ள்ள  கும் க்கன் ஆ  ஓயா 

ேமற்ேக : ேஹன்ெகாலெவல  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைலயில்  அைமந் ள்ள கிாிதைல சரணசிாிகம தி 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :   20     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்  : சு  கந்த -  நிகெவவ        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்
வடக்ேக :    C.P ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 

விஜயராஜ ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைலயில் அைமந் ள்ள  நீர் வ ந்ேதா ம் கால்வாய், 
ேஹன்ெகாலெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைலயில் அைமந் ள்ள தம்பல குளத்தின் கில்ம, 
யாய 05 கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைலயில் 
அைமந் ள்ள தம்பல குளத்தின் குளக் கட்  மற் ம் 

ரகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைலயில் 
அைமந் ள்ள ஜயந்தி ர சரணசிறிகம பாைத 

46 - சு கந்த நிகெவவ கிராம அ வலர் பிாி
46/A - தம்பலெவ கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக :    தமன்க வ பிரேதச சைப  எல்ைலயில்  அைமந் ள்ள
கடவல குளத்தி ந்  நீர் வ ந்ேதா  வ ம் வழி 
மற் ம் கடவல குளக் கட் ன்  ஒ க்குக் கா   மற் ம் 
கடவல குளத்தி ந்  இ க்பிட் ய குளம் வைரயில்  
நீர் ெகாண் ெசல்லப்ப ம்  நீர்பாசனக் கால்வாய் 

ெதற்ேக : தமன்க வ பிரேதச சைபயின் வடக்கு எல்ைலயில்
அைமந் ள்ள சு கந்த வனசீவராசிகள் ஒ க்கிடத்தின் 
மைல உச்சி மற் ம் பராக்கிரம ச த்திரத்திற்கு நீைர 
வழங்கும்  இயற்ைகயான கால்வாய் வழி 

ேமற்ேக : C.P ர கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைலயில் 
அைமந் ள்ள சு கந்த வனசீவராசிகள் ஒ க்கிடம் 

9-108/274 
 
 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
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குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  – 01, 
2015, ஓகத்  12. 
 

அட்டவைண 
  

இல. 21 - ெபாந ைவ மாவட்டம் 
இல. 03 - ெமதிாிகிாிய பிரேதச  சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்   பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின் உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக -  19 
எண்ணிக்ைக -  19    எண்ணிக்ைக -  00    
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 01     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்   : பிேசா ர         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்
வடக்ேக : தி ேகாணமைல மாவட்ட எல்ைல, ேசாமாவத்திய

வனசீவராசிகள் ஒ க்கிடம் மற் ம் தி ேகாணமைல - 
கல்ஓய ைகயிரதப் பாைத 

92 - க ெவவ  கிராம அ வலர் பிாி
97 - ெவ கச்சிய கிராம அ வலர் பிாி  
98 - எட்டம்பஒய  கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ேசாமாவத்திய வனசீவராசிகள் ஒ க்கிடம், 
தி ேகாணமைல மாவட்ட எல்ைல, எக கம,ஜய கம, 
ெசனரத் ர மற் ம் அம்பகஸ்ெவவ கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  ேமற்கு எல்ைலகள்                    

ெதற்ேக :  திக்கல் ர மற் ம் நவ நகரய கிராம அ வலர் பிாி களின்
வடக்கு எல்ைலகள், அபய ரகம கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைலயில் அைமந் ள்ள க ெவவ 
2 ஆம் கட்ட பிரதான நீர்பாசனக் கால்வாய், 
ெமணிக்ெசாெராவ்வ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக :    ெமணிக்ெசாெராவ்வ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல, ஹிங்குரக்ெகாட பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் 
க ல்ல வன சீவராசிகள் ஒ க்கிடம் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :   02     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : ஜய கம         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்
வடக்ேக : தி ேகாணமைல மாவட்ட எல்ைலயில் அைமந் ள்ள க

கங்ைக 
104 - எக கம  கிராம அ வலர் பிாி
105  -  ஜய கம கிராம அ வலர் பிாி  
 கிழக்ேக : வ ங்கெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல

ெதற்ேக :  ெசனரத் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைலயில்
அைமந் ள்ள அம்பகஹ ஓய மற் ம் ெவ கச்சிய கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : ெவ கச்சிய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைலயில் அைமந் ள்ள க ல்ல வன சீவராசிகள் 
ஒ க்கிடம் மற் ம் வனப் பா காப் த் 
தைணக்களத்திற்குாிய “ அம்பகஸ்ெவவெகேலவ” எ ம் 
வனசீவராசிகள் ஒ க்கிடம் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :   03     வட்டாரத்திற்குத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்  :  மீகஸ்ெவவ         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்

வடக்ேக : தி ேகாணமைல மாவட்ட எல்ைலயில் அைமந் ள்ள க
கங்ைக 

120 - வ கெவவ கிராம அ வலர் பிாி
121- மீகஸ்ெவவ கிராம அ வலர் பிாி  
 கிழக்ேக : பள்ளியெகாடல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு

எல்ைலயில் அைமந் ள்ள ேசாமாவத்திய வனசீவராசிகள் 
ஒ க்கிடம்                            

ெதற்ேக : அ த்ெவ, கலாெகாலெவவ, தம்ேசா ர மற் ம் கு ர
எ ம் கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ெசனரத் ர மற் ம் எக கம கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :   04     வட்டாரத்திற்குத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்  :  பல் யெகாெடல்ல        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்

வடக்ேக : தி ேகாணமைல மாவட்ட எல்ைல 122 - பல் யெகாெடல்ல கிராம அ வலர்
பிாி  

123 - அக்பார் ர  கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : தி ேகாணமைல மாவட்ட எல்ைலயில் அைமந் ள்ள
மகாவ  கங்ைக மற் ம் லங்கா ர பிரேதச சைபயின்  
ேமற்கு எல்ைலயில் அைமந் ள்ள ேசாமாவத்திய 
வனசீவராசிகள் ஒ க்கிடம் 

ெதற்ேக :  லங்கா ர பிரேதச சைபயின் வடக்கு எல்ைலயில்
அைமந் ள்ள மின்ேனாி ஓயா 

ேமற்ேக : லங்கா ர பிரேதச சைபயின் எல்ைலயில் அைமந் ள்ள
னசிறிகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 

எல்ைலயில் அைமந் ள்ள சுங்காவில - பம் ராண தி, 
கஹம்பி யாவ, அ த்ெவவ, மீகஸ்ெவவ மற் ம் 
வ ங்கெவவ கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :   05     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்      :    அம்பகஸ்ெவவ        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்

வடக்ேக : ஜய கம மற் ம் எக கம கிராம அ வலர்
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலயில் அைமந் ள்ள அம்பகஹ 
ஓயா 

103 - அம்பகஸ்ெவவ கிராம அ வலர் பிாி
106  - ெசனரத் ர கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக :    வ ங்கெவவ, மீகஸ்ெவவ மற் ம் கு ர கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  கு ர, ஜயகம் ர மற் ம் பிேசா பண்டாரகம கிராம
அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : பிேசா பண்டாரகம மற் ம் திக்கல் ர கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலயில் அைமந் ள்ள   
க ள்ள குளத்தி ந்  அம்பகஸ்ெவவ குளத்திற்கு நீர் 
ெகாண்  ெசல் ம் கால்வாய் மற் ம் ெவ கச்சிய கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :   06      வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்  : பிேசா பண்டாரகம        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்
வடக்ேக : திக்கல் ர மற் ம் அம்பகஸ்ெவவ கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
99  -   ேவேதஹ ர கிராம அ வலர் பிாி
100 - பிேசாபண்டாரகம  கிராம அ வலர் பிாி  
 கிழக்ேக : அம்பகஸ்ெவவ, ஜயகம் ர, நாகர ர மற் ம் பிேசா

உயன கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 
ெதற்ேக : பிேசா உயன, தியெசன் ர, கஜபா ர மற் ம் க கம

கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக : க கம கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு

எல்ைல, திக்கல் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்    

வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :   07     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  நவ நகரய    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்
வடக்ேக : க ெவவ, எட்டம்ப ஓய மற் ம் ெவ கச்சிய கிராம

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்   
91 - க கம கிராம அ வலர் பிாி
93 - நவநகரய  கிராம அ வலர் பிாி  
96 - திக்கல் ர கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : அம்பகஸ்ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
பிேசா பண்டாரகம மற் ம் ேவேதஹ ர கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :  கஜபா ர, மண்டலகிாிய மற் ம் அபய ரகம கிராம
அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலயில் அைமந் ள்ள 
க  ெவவ  இரண்டாம் கட்ட பிரதான நீர்ப்பாசனக் 
கால்வாய்  

ேமற்ேக : அபய ரகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
க  ெவவ  இரண்டாம் கட்ட பிரதான நீர்பாசனக் 
கால்வாய் மற் ம் க ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின்  
கிழக்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :   08     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்       : ெமணிக்ெசாெராவ்வ        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ஹிங்குரக்ெகாட பிரேதச சைபயின் கிழக்கு எல்ைலயில்   

அைமந் ள்ள மின்ேனாிய குளத்தி ந்  கந்தளாய் 
குளம் வைரக்கும் நீைர ெகாண்  ெசல் ம் கால்வாய், 
க  ெவவ மற் ம் நவநகரய கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

94 - அபய ரகம கிராம அ வலர் பிாி
95 - ெமணிக்ெசாெராவ்வ கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : க  ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம்
ெதற்கு எல்ைலகள், நவநகரய, க கம மற் ம் 
மண்டலகிாிய கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு  
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ெமதிாிகிாிய கிராம அ வலர் பிாிவின் வட எல்ைலயில்
அைமந் ள்ள இல. 01 ெப ம் எல (D1), பிேசாபண்டார 
மற் ம் திஸ்ஸ ர கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு  
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : பிேசாபண்டார மற் ம் திஸ்ஸ ர கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு  எல்ைலயில் அைமந் ள்ள க  
ெவவ  இரண்டாம் கட்ட பிரதான நீர்பாசனக் கால்வாய் 
மற் ம் ஹிங்குரக்ெகாட பிரேதச சைபயின் கிழக்கு 
எல்ைலயில் அைமந் ள்ள க ள்ள ேதசிய வனப் ங்கா 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்க்கம் :   09    வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்   :  பிேசா பண்டார        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்
வடக்ேக :    ஹிங்குரக்ெகாட பிரேதச சைபயின் கிழக்கு எல்ைலயில்

அைமந் ள்ள க ள்ள ேதசிய  வனப் ங்கா மற் ம் 
ெமணிக்ெசாெராவ்வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைலயில் அைமந் ள்ள க  ெவவ  இரண்டாம் 
கட்ட பிரதான நீர்பாசனக் கால்வாய் 

113 - பிேசாபண்டார கிராம அ வலர் பிாி
114  - திஸ்ஸ ர கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :    அபய ரகம மற் ம் ெமணிக்ெசாெராவ்வ கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைல மற் ம்  
ெமதிாிகிாிய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைலயில் அைமந் ள்ள க  ெவவ  தலாம் 
கட்ட நீர்பாசனக் கால்வாய் 

ெதற்ேக : விஹாரகம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைலயில் அைமந் ள்ள க ள்ள அகலவான் ஓயா 

ேமற்ேக : ஹிங்குரக்ெகாட பிரேதச சைப எல்ைலயில்
அைமந் ள்ள மின்ேனாிக் குளத்தி ந்  கந்தளாய் 
குளத்திற்கு நீர்ெகாண்  ெசல்லப்ப ம் பிரதான 
கால்வாய் வழி 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :   10     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்  :  ெமதிாிகிாிய         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்
வடக்ேக :    அபய ரகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைலயில் அைமந் ள்ள க ள்ள  தலாம் கட்ட  
பிரதான நீர்பாசனக் கால்வாய் மற் ம் க கம 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  எல்ைல

87 - ெமதிாிகிாிய கிராம அ வலர் பிாி
115 - மண்டலகிாிய  கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :    கஜபா ர மற் ம் ெபரகும் ர கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்

ெதற்ேக : விஜயராஜ ர  மற் ம் விஹாரகம கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலயில் அைமந் ள்ள க  
ஓயா வான் கால்வாய் 

ேமற்ேக : பிேசாபண்டார ர மற் ம் அபய ரகம கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகளில் அைமந் ள்ள  
க ள்ள  தலாம் கட்ட  பிரதான நீர்பாசனக் 
கால்வாய் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :   11     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்  :  ெபரகும் ர         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்
வடக்ேக :    மண்டலகிாிய, க கம, ேவேதஹ ர மற் ம் பிேசா

பண்டாரகம கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு   
எல்ைலகள்  

85 - ெபரகும் ர கிராம அ வலர் பிாி
86 - கஜபா ர கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :    தியெசன் ர  மற் ம் கஹம்பி யாவ கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு  எல்ைலகள்

ெதற்ேக : சன்சுன்கம மற் ம் ெவெஹரகல கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலயில் அைமந் ள்ள 
க ள்ள குளத்தின் வான் கால்வாய் மற் ம் லங்கா ர 
பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : குசும்ெபாக்குண மற் ம் விஜயராஜ ர கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலயில் அைமந் ள்ள 
க ள்ள குளத்தின் வான் கால்வாய்  மற் ம் 
ெமதிாிகிாிய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு   
எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :   12     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்  :  தியெசன் ர         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்
வடக்ேக :    பிேசா பண்டாரகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு   

எல்ைல 
88 - தியெசன் ர கிராம அ வலர் பிாி
89 - பிேசாஉயன கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :    நாகர ர மற் ம் விஜய ர கிராம அ வலர் பிாி களின்
ேமற்கு   எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : கஹம்பி யாவ மற் ம் ெபரகும் ர கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு  எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ெபரகும் ர மற் ம் கஜபா ர கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :   13     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்  : ஜயகம் ர         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்
வடக்ேக :    அம்பகஸ்ெவவ, ெசனரத் ர மற் ம் மீகஸ்ெவவ கிராம

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  
101 - நாகர ர கிராம அ வலர் பிாி
102 - ஜயகம் ர கிராம அ வலர் பிாி  
107 - கு ர கிராம அ வலர் பிாி  கிழக்ேக :    தம்ேசா ர மற் ம் இஹலகம கிராம அ வலர்

பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 
ெதற்ேக : இஹலகம மற் ம் விஜய ர கிராம அ வலர்

பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக : பிேசா உயன, பிேசா பண்டாரகம மற் ம்

அம்பகஸ்ெவவ கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள்  

  
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :   14     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்  :  விஜய ர         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்
வடக்ேக :    கு ர மற் ம் மீகஸ்ெவவ கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
108 - விஜய ர கிராம அ வலர் பிாி
109 - இஹலகம கிராம அ வலர் பிாி  
110 - தம்ேசா ர  கிராம அ வலர் பிாி  கிழக்ேக :    கலாெகாலெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு

எல்ைல 
ெதற்ேக : கஹம்பி யாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு

எல்ைல 
ேமற்ேக : தியெசன் ர  மற் ம்  பிேசா உயன கிராம அ வலர்

பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள், நாகர ர மற் ம்  
கு ர கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :   15     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்  :  தலாெகாலெவவ        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்

வடக்ேக :    தியெசன் ர, விஜய ர, இஹலகம, தம்ேசா ர மற் ம்
மீகஸ்ெவவ கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலயில் அைமந் ள்ள வனப்பா காப்  
திைணக்களத் க்குாிய ஒ க்குக் கா  

90 - கஹம்பி யாவ கிராம அ வலர் பிாி
111 - தலாெகாலெவவ கிராம அ வலர் பிாி  
112 - அ த்ெவவ கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக :    பல் யெகாடல்ல மற் ம் அக்பார் ர  கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : லங்கா ர பிரேதச சைபயின் வடக்கு எல்ைலயில்
அைமந் ள்ள கஹம்பி யா ஓய மற் ம் சன்சுன்கம 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைலயில் 
அைமந் ள்ள கஹம்பி யா  ஓயா 

ேமற்ேக : ெபரகும் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
தியெசன் ர மற் ம் விஜய ர கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், இஹலகம மற் ம் 
தம்ேசா ர கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு  எல்ைலகள் 

 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :   16     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்  :  குசும்ெபாகுன         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்
வடக்ேக :    ெமதிாிகிாிய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைலயில் அைமந் ள்ள க ள்ள வாவியின் வான் 
கால்வாய் 

116 - திஸ்ஸஅ ன கிராம அ வலர் பிாி
118 - குசும்ெபாகுன கிராம அ வலர் பிாி  
119 - விஜயராஜ ர கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :    ெபரகும் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைலயில் அைமந் ள்ள க ள்ள வாவியின் வான் 
கால்வாய்  

ெதற்ேக : ெவெஹரகல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல, ஹிங்குரக்ெகாட பிரேதச சைப எல்ைல  
மற் ம் மஹெசன் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக : ெந ம்ெபாக்குன, தி லன்கடவல மற் ம் விஹாரகம
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலயில் 
அைமந் ள்ள  ஹிங்குரக்ெகாட - ெமதிாிகிாிய  பிரதான 

தி 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :   17     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்  :  தி லன்கடவல         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்
வடக்ேக :    பிேசா பண்டார மற் ம் ெமதிாிகிாிய கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலயில் அைமந் ள்ள 
க ள்ள அகலவான் ஓயா, ெமதிாிகிாிய கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைலயில் அைமந் ள்ள 
அகலவான் ஓயா 

83 - விஹாரகம கிராம அ வலர் பிாி
84 - தி லன்கடவல கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக :    விஜயபா ர, குசும்ெபாகுன மற் ம் திஸ்ஸ  
அைணக்கட்   கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு  
எல்ைலகள், ெந ேவ அைமந் ள்ள ஹிங்குரக்ெகாட 
இ ந்  ெமதிாிகிாிய வைரக்கும் ெசல்கின்ற பிரதான 

தி 
ெதற்ேக : ெந ம்ெபாக்குன கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு

எல்ைலயில் அைமந் ள்ள  தி லன்கடவல ெதாடக்கம் 
ரத்மேல ஊடாக  மின்ேனாியா வைரக்கும் ெசல்கின்ற 

தி, ஹிங்குரக்ெகாட பிரேதச சைப எல்ைலயில்  
அைமந் ள்ள ப வத்தன கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைலயில் அைமந் ள்ள தி லன்கடவல 
ெதாடக்கம் ரத்மேல ஊடாக  மின்ேனாியா வைரக்கும்   
ெசல்கின்ற தி மற் ம் ஹிங்குரக்ெகாட பிரேதச சைப   
எல்ைல 

ேமற்ேக : ஹிங்குரக்ெகாட பிரேதச சைப எல்ைலயில்  
அைமந் ள்ள மின்ேனாியா குளத்தி ந்  கந்தளாய் 
குளம் வைரக்கும் நீர் ெகாண்  ெசல்லப்ப ம் பிரதான 
நீர்பாசனக் கால்வாய் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :   18     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்  :  தகனாவ         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்
வடக்ேக :    தி லன்கடவல மற் ம் திஸ்ஸ அைணக்கட் கிராம

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
81 - தகனாவ கிராம அ வலர் பிாி
82 - ெந ம் ெபாக்குன  கிராம அ வலர் பிாி  
117 - மஹெசன் ர கிராம அ வலர் பிாி  கிழக்ேக :    திஸ்ஸ அைணக்கட்  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  

எல்ைல மற் ம் ஹிங்குரக்ெகாட பிரேதச சைப  எல்ைல 
ெதற்ேக : ஹிங்குரக்ெகாட பிரேதச சைப  எல்ைல
ேமற்ேக : ஹிங்குரக்ெகாட பிரேதச சைப எல்ைல
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :   19     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்  : ெவெஹரகல         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்
வடக்ேக :    குசும் ெபாக்குன  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைலயில் அைமந் ள்ள  திம்பிாி கால்வாய் மற் ம் 
ெபரகும் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைலயில் அைமந் ள்ள  க ள்ள குளத்தின் வான்  
கால்வாய் 

124 - ெவெஹரகல  கிராம அ வலர் பிாி
125 - சன்சுன்கம கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக :    லங்கா ர பிரேதச சைப எல்ைலயில் அைமந் ள்ள  
கா ங்க கால்வாய் 

ெதற்ேக : ஹிங்குரக்ெகாட பிரேதச சைப வடக்கு எல்ைலயில்
அைமந் ள்ள உல்கட்  கால்வாய் மற் ம் D 28 
நீர்பாசனக் கால்வாய் 

ேமற்ேக : ஹிங்குரக்ெகாட பிரேதச சைப எல்ைல
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உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 

 
3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  

 
(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

 

 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  – 01, 
2015, ஓகத்  12. 
 

 
அட்டவைண 

 
இல. 21 - ெபாலந ைவ மாவட்டம் 
இல. 04 - லங்கா ர பிரேதச  சைப 
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்   பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக -  14 
எண்ணிக்ைக -  12    எண்ணிக்ைக -  01   
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 01     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பன்சல்ெகாெடல்ல        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்

வடக்ேக : ெமதிாிகிாிய பிரேதச சைபயின் ெதற்கு எல்ைலயில்
அைமந் ள்ள  கஹம்பி யா ஓயா 

148 - பன்சல்ெகாெடல்ல கிராம அ வலர்
பிாி  

149 - ெவ  கால்வாய் கிராம அ வலர் பிாி  
150  - மஹகிாிெமட் ய கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : த்தயாய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
த்தயாய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைலயில் 

அைமந் ள்ள உல்கட்  கால்வாய், கஹம்பி யா ஓயா  
சங்கமிக்கும் ெதேமாதர மற் ம் னசிங்ககம கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்                      

ெதற்ேக :  ஹிங்குரக்ெகாைட பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக :    ஹிங்குரக்ெகாைட பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்

ெமதிாிகிாிய பிரேதச சைப எல்ைலயில் அைமந் ள்ள 
கஹம்பி யா ஓயா 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :   02     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : த்தயாய         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்
வடக்ேக : மஹகிாிெமட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைலயில் அைமந் ள்ள உல்கட்  கால்வாய் மற் ம் 
ெமதிாிகிாிய பிரேதச சைபயின் ெதற்கு எல்ைலயில் 
அைமந் ள்ள  கஹம்பி யா ஓயா 

147  - கல்அ ன  கிராம அ வலர் பிாி
151  -  த்தயாய கிராம அ வலர் பிாி  
152 - னிசிறிகம கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : ெமதிாிகிாிய பிரேதச   சைப எல்ைல
ெதற்ேக :  ஜயபிம, ஜய ர மற் ம் ெந ம் ர கிராம அ வலர்

பிாி களின் வடக்கு எல்ைலயில் அைமந் ள்ள மின்ேனாி 
ஓயா  மற் ம் பட் கம, அபய ர, ெதபெரல்ல மற் ம் 
ெக ர கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ஹிக்குரக் தமன கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல, ஹிங்குரக்ெகாட பிரேதச சைபயின் எல்ைல 
மற் ம் பன்சல்ெகாெடல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின்   
கிழக்கு எல்ைல 

 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :   03                 வட்டாரத்திற்குத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்  :  சுங்காவில                              உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்

வடக்ேக : னசிாிகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைலயில்
அைமந் ள்ள மின்ேனாி ஓயா மற் ம் ெமதிாிகிாிய 
பிரேதச சைபயின் ெதற்கு எல்ைலயில் அைமந் ள்ள  
ெபாிய ஆ  

137 - சுங்காவில  கிராம அ வலர் பிாி
138 - ஜயபிம  கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : ெவ கந்ைத பிரேதச சைப ேமற்கு எல்ைலயில்
அைமந் ள்ள   மகாவ  கங்ைக                              

ெதற்ேக : தம்பால மற் ம் சங்கேபாதி கிராம அ வலர் பிாி களின்  
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : சங்கேபாதி கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைலயில்
அைமந் ள்ள நீர் வ ந்ேதா ம் கால்வாய், ெந ம் ர 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைலயில் 
அைமந் ள்ள நீர் வழிந்ேதா ம் கால்வாய், சங்கேபாதிகம 
மற் ம் ஜய ர கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலயில் அைமந் ள்ள ெகத் கால்வாய் மற் ம் தி 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :   04     வட்டாரத்திற்குத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்  :  ெந ம் ர         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்
வடக்ேக : னசிாிகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைலயில் அைமந் ள்ள ெதேமாதர ெதாடக்கம் பீட்டர 
ெவட்  அைணக்கட்  வைரக்குமான மின்ேனாிய ஓயா  
மற் ம் ஜயபிம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  
எல்ைலயில் அைமந் ள்ள நீர் வழிந்ேதா ம் கால்வாய்  
மற் ம் பாைத 

136 - ெந ம் ர கிராம அ வலர் பிாி
136 A - ஜய ர  கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : சுங்காவில கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைலயில்
அைமந் ள்ள நீர் வழிந்ேதா ம் கால்வாய் மற் ம்  22 
ெகத் கால்வாய் 

ெதற்ேக :  சங்கேபாதிகம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைலயில் அைமந் ள்ள கிாிெம தமன குளத்தின்  
மடெஹாெராவ்வ ெதாடக்கம் நீர் வழிந்ேதா ம் 
கால்வாய் வைர 

ேமற்ேக : அபய ர கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைலயில்
அைமந் ள்ள  கிாிெம தமன குளக் கட்   மற் ம் 9 
ெகத்  கால்வாய் மற் ம்  பட் கம கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைலயில் ெதேமாதர   வைர ெசல்லக் 
கூ ய நீர் வழிந்ேதா ம் கால்வாய் மற் ம் பாைத 

 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :   05     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்      :    பட் கம         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்
வடக்ேக : கல் அ ன கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைலயில்

அைமந் ள்ள மின்ேனாி ஓயா மற் ம் னசிாிகம கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைலயில் அைமந் ள்ள 
மல ஓயா 

139 - பட் கம கிராம அ வலர் பிாி
140  - அபய ர கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக :    ெந ம் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைலயில்
அைமந் ள்ள  நீர் வழிந்ேதா ம் கால்வாய், சங்கேபாதி 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைலயில் 
அைமந் ள்ள கிாிெம தமன  குளக்கட் க்கு ேமலால் 
உள்ள தி மற் ம் லஸ்திகம கிராம அ வலர் பிாிவின்  
ேமற்கு எல்ைலயில் அைமந் ள்ள நீர் வழிந்ேதா ம் 
கால்வாய் 

ெதற்ேக :  ேசாம ர  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்
கிழக்கு எல்ைலயில் அைமந் ள்ள நீர் வழிந்ேதா ம் 
கால்வாய் 

ேமற்ேக : ேசாம ர  கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைலயில்
அைமந் ள்ள சி  தி மற் ம் ெதபெரல்ல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைலயில் அைமந் ள்ள  
நீர் வழிந்ேதா ம் கால்வாய் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :   06     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்  : ேகக கம         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்
வடக்ேக : ெதபெரல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு

எல்ைலயின் ஒ பகுதி, அபய ர கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

141 - ேசாம ர கிராம அ வலர் பிாி
142 - ேகக கம  கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : அபய ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
மற் ம்  லஸ்திகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைலயில் அைமந் ள்ள  8 தல் ெபரகும்பா 
பிாிவைன  வைரயிலான பாைத 

ெதற்ேக : தம்பால கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைலயின்
ஒ பகுதி, அல்ஹிலால் ர மற் ம் ாிபாய் ரம் கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், லங்கா ர 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைலயில்  
அைமந் ள்ள  தலபத் ஆ  கால்வாய் 

ேமற்ேக : ெபௗத்தார்த்த கம, ேசனானாயக்க ர மற் ம் ெதபெரல்ல
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலயில் 
அைமந் ள்ள  கா ங்க கால்வாய்க்  கட்   

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :   07     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ேசனானாயக்க  ர        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்
வடக்ேக : கல்அ ன கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைலயில்

அைமந் ள்ள  மின்ேனாிய ஓயா 
143 - ெதபெரல்ல கிராம அ வலர் பிாி
144 - ேசனானாயக்க ர  கிராம அ வலர் பிாி  
 கிழக்ேக : அபய ர,  ேசாம ர மற் ம் ேகக கம கிராம அ வலர்

பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 
ெதற்ேக :  ெபௗத்தார்த்தகம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு

எல்ைல, நீர் வழிந்ேதா ம் கால்வாய் மற் ம் தல்ெபாத்த 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக :  ெக ர கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :   08     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்       :  ஹிங்குரக்தமன         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ஹிங்குரக்ெகாட பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் கல்

அ ன கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
145  - ெக ர கிராம அ வலர் பிாி
146  - ஹிங்குரக்தமன கிராம அ வலர் பிாி  
 கிழக்ேக : ெதபெரல்ல  மற் ம் ேசனானாயக்க ர கிராம அ வலர்

பிாி களின் ேமற்கு  எல்ைலகள் 
ெதற்ேக : ெபௗத்தார்த்த கம மற் ம் தல்ெபாத  கிராம அ வலர்

பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், ஹிங்குரக்ெகாட 
பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : ஹிங்குரக்ெகாட பிரேதச சைப எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :   09     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்  :  லதிஸ்கம         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்
வடக்ேக :    ெந ம் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைலயில் அைமந் ள்ள கிாிெம தமன குளத்தின்  
ெபரணி மட ெஹாெராவ்ைவயி ந்  ெசல் ம் நீர் 
வ ந்ேதா ம் கால்வாய் மற் ம் சுங்காவில கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு எல்ைலயில் அைமந் ள்ள 
நீர் வ ந்ேதா ம் கால்வாய் 

134 - சங்கேபாதிகம கிராம அ வலர் பிாி
135  - லதிஸ்கம கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :    தம்பால கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல
ெதற்ேக : தம்பால கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு  எல்ைலயில்

அைமந் ள்ள தலபத் ஆ  
ேமற்ேக : ேகக கம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு

எல்ைலயில் அைமந் ள்ள ெபரகும்பா பிாிவைனயில் 
இ ந்  8  வைரயி மான பாைத, ேசாம ர கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல  மற் ம் அபய ரகம 
கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைலயில் 
அைமந் ள்ள நீர் வ ந்ேதா ம் கால்வாய் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :   10     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்  :  தம்பால         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்
வடக்ேக :    ேகக கம, லஸ்திகம மற் ம் சங்கேபாதி கிராம

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகளில் 
அைமந் ள்ள  தலபத் ஆ  ஓயா மற் ம்  சுங்காவில 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

131 - ஓேனகம ஸ் ம் கம கிராம அ வலர்
பிாி  

132 - தம்பால  கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :    ெவ கந்த பிரேதச   சைப  எல்ைலயில் அைமந் ள்ள
மகாவ  கங்ைக 

ெதற்ேக : திம் லாகல மற் ம் தமன்க வ பிரேதச சைப
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : தமன்க வ பிரேதச   சைப எல்ைல, அல்ஹிலால் ர  
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைலயில் உள்ள  
ெவப்பன் ர வைரயிலான சுற்  வட்டப் பாைத மற் ம்  
சங்கேபாதிகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு   
எல்ைலயில்  உள்ள  நீர் வ ந்ேதா ம் கால்வாய் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :   11     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்  :   அல் ஹிலால் ர        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  02 

 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்
வடக்ேக :    ேகக கம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைலயில் அைமந் ள்ள தலபத் ஆ  ஓயா  
130 - ாிபாய் ர கிராம அ வலர் பிாி
133 - அல்ஹிலால் ர கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :    தம்பால கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைலயில்
அைமந் ள்ள ெவப்பன் ர  தி 

ெதற்ேக : தமன்க வ பிரேதச சைப எல்ைலயில் அைமந் ள்ள
கும் க்கன் ஆ  ஓயா 

ேமற்ேக : ர ர  மற் ம் லங்கா ர கிராம அ வலர் பிாி களின்
கிழக்கு எல்ைலயில் அைமந் ள்ள பைழய கா ங்க 
கால்வாய் கட்  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :   12     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்  :  லங்கா ர         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்
வடக்ேக :    ெபௗத்தார்த்தகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு   

எல்ைல மற் ம்  ேகக கம கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைலயில் அைமந் ள்ள நீர் வ ந்ேதா ம் 
கால்வாய் 

128  - லங்கா ர கிராம அ வலர் பிாி
129  - ர ர கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :    ேகக கம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
ாிபாய் ரம் மற் ம் அல்ஹிலால் ர கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலயில் அைமந் ள்ள பைழய 
கா ங்க கால்வாய் கட்  

ெதற்ேக : தமன்க வ பிரேதச சைப எல்ைலயில் அைமந் ள்ள
கும் க்கன் ஆ  ஓயா 

ேமற்ேக : ெபௗத்தார்த்தகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :   13     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்  : தல்ெபாத்த         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்
வடக்ேக :    ெக ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல  

மற் ம் ேசனானாயக்க ர கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைலயில் அைமந் ள்ள நீர் வ ந்ேதா ம் 
கால்வாய் 

126 - தல்ெபாத்த கிராம அ வலர் பிாி
127 - ெபௗத்தார்த்த கம கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக :    ேகக கம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
லங்கா ர மற் ம் ர ர கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ேமற்கு எல்ைலயில் அைமந் ள்ள  நீர் வ ந்ேதா ம் 
கால்வாய் 

ெதற்ேக : தமன்க வ பிரேதச சைப எல்ைலயில் அைமந் ள்ள
வடக்கு கால்வாய் மற் ம்  நீர் வ ந்ேதா ம் கால்வாய் 
மற் ம் கும் க்கன் ஒயா 

ேமற்ேக : ஹிங்குரக்ெகாட பிரேதச சைப எல்ைலயில்  
அைமந் ள்ள  நீர் வ ந்ேதா ம் கால்வாய் மற் ம் 
தமன்க வ பிரேதச சைப  எல்ைலயில் அைமந் ள்ள 
கும் க்கன் ஆ  ஓயா 

 
9-108/ 276 
 
 
 
 
 
 
 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
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குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின்  ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  – 01, 
2015, ஓகத்  12. 
 

அட்டவைண 
 

இல. 21 - ெபாலந ைவ மாவட்டம் 
இல. 05 - ெவ கந்த பிரேதச  சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்   பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின் உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக -  10 
எண்ணிக்ைக -  08    எண்ணிக்ைக -  01   
  

வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 01     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : சிங்ஹ ர         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்
வடக்ேக : தி ேகாணமைல மாவட்ட எல்ைல 286 - சிங்ஹ ர  கிராம அ வலர் பிாி

 கிழக்ேக : மட்டக்களப்  மாவட்ட எல்ைல                      
ெதற்ேக :  மஹிந்தாகம மற் ம் மகுல்ெபாக்குன கிராம அ வலர்

பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், ZD கால்வாய் 
ேமற்ேக :    த் ெவல்ல, குடாெபாகுன மற் ம் கந்தக வ கிராம

அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், மகாவ  
கங்ைக 

  

வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :   02     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : கந்தக வ         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்
வடக்ேக : தி ேகாணமைல மாவட்ட எல்ைல 283 - கந்தக வ  கிராம அ வலர் பிாி

284  -  குடாெபாக்குன கிராம அ வலர் பிாி  
285 - த் ெவல்ல கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : சிங்க ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
ெதற்ேக :  ெவ கந்ைத, மல்வில மற் ம் கட் வன்வில கிழக்கு

கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  
ேமற்ேக : மகாவ  கங்ைக
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :   03     வட்டாரத்திற்குத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்  :   கல    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  02 

 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்
வடக்ேக : கந்தக வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 

குடாெபாகுன மற் ம் ெவல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  ேமற்கு எல்ைலகள் 

263 - கரெபால  கிராம அ வலர் பிாி
264 - த் கல கிராம அ வலர் பிாி  
265 - அலங்சிெபாதான  கிராம அ வலர் 

பிாி  
266 - நவ ேசன ர கிராம அ வலர் பிாி  
267 - கட் வன்வில  ேமற்கு கிராம அ வலர் 

பிாி  
268 -  கட் வன்வில  கிழக்கு கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : மல்வில, சந் ன்பிட் ய மற் ம் ம ரங்கல கிராம
அ வலர் பிாி களின்  ேமற்கு எல்ைலகள்                           

ெதற்ேக : ெசவனபிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக : திம் லாகல பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் லங்கா ர

பிரேதச சைப கிழக்கு எல்ைல வழிேய அைமந் ள்ள 
மகாவ  கங்ைக 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :   04     வட்டாரத்திற்குத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்  :  சந் ன்பிட் ய         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்

வடக்ேக : கட் வன்வில கிழக்கு மற் ம் த் ெவல்ல கிராம
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

270 - மல்வில கிராம அ வலர் பிாி
271 - ம ந்த  கிராம அ வலர் பிாி  
272 - சந் ன்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : ெவ கந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைலயில்
அைமந் ள்ள ZD கால்வாய் மற் ம் ஹு ெகத்த 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைலயில் 
அைமந் ள்ள  ZD கால்வாய் 

ெதற்ேக :  சுசிாிகம மற் ம் ம ரங்கல கிராம அ வலர் பிாி களின்   
வடக்கு  எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : கல மற் ம் நவேசன ர கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், கட் வன்வில கிழக்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :   05     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்      :    கடவத்ம வ         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்

வடக்ேக : சிங்ஹ ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைலயில்
அைமந் ள்ள ZD கால்வாய் மற் ம் மஹிந்தாகம கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைலயில் அைமந் ள்ள 
ஹபரைன - மட்டக்களப்  பிரதான  தி 

278 - ெவ கந்த கிராம அ வலர் பிாி
279 - மகுல்ெபாக்குன கிராம அ வலர் பிாி  
281  - கடவத்ம வ கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக :    மட்டக்களப்   மாவட்ட  எல்ைல
ெதற்ேக :  மட்டக்களப்  மாவட்ட எல்ைல, ெமாணரெதன்ன  

மற் ம் ஹு ெகத்த கிராம அ வலர் பிாி களின்   
வடக்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : சந் ன்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல, மல்வில கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைலயில் அைமந் ள்ள ZD கால்வாய் மற் ம் 

த் ெவல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைலயில் அைமந் ள்ள  ZD கால்வாய் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :   06     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்  :  மஹெசன் ர    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்

வடக்ேக : சிங்ஹ ர   கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 282  -   மஹிந்தாகம கிராம அ வலர் பிாி
 கிழக்ேக : மட்டக்களப்  மாவட்ட எல்ைல 

ெதற்ேக : கடவத்ம வ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைலயில் அைமந் ள்ள மட்டக்களப்  பிரதான தி 

ேமற்ேக : மகுல்ெபாக்குன கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம்
வடக்கு எல்ைலகள், சிங்ஹ ர கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு  மற் ம் கிழக்கு  எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :   07      வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ெமாணரெதன்ன                உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்
வடக்ேக : ம ரங்கல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைலயில்

அைமந் ள்ள ZD கால்வாய், ம ந்த கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைலயில் அைமந் ள்ள ZD கால்வாய்,  
சந் ன்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல  
மற் ம் ெவ கந்ைத கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு  
எல்ைலயில் அைமந் ள்ள க வன்விைலயி ந்  சிங்ஹ 

ர பிரதான தி டன்   இைண ம் ேப ந்  தி 

275 - ேபாஅத்த கிராம அ வலர் பிாி
276 -  ஹு ெகத்த கிராம அ வலர் பிாி  
277 - சுசிாிகம கிராம அ வலர் பிாி    
280 - ெமாணரெதன்ன  கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : ெவ கந்ைத கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு   
எல்ைலயில் அைமந் ள்ள ெமாணரெதன்ன 2/4  ெப ம் 
கால்வாய் மற் ம்  மட்டக்களப்   மாவட்ட எல்ைல 

ெதற்ேக :  ெந ம்ெவவ , ெபாரெவவ மற் ம் ெமணிக்ெவல கிராம
அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ெசவனபிட் ய மற் ம் ம ரங்கல கிராம அ வலர்
பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :   08     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்       :  ெசவனபிட் ய         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கரெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்

கிழக்கு எல்ைலகள், த் கல கிராம அ வலர் பிாிவின்  
கிழக்கு எல்ைல, சந் ன்பிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, ம ந்த கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

260 - கினிதமன கிராம அ வலர் பிாி
261  - ெசவன பிட் ய கிராம அ வலர் பிாி  
262 - மஹெவவ கிராம அ வலர் பிாி  
269  - ம ரங்கல கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : சுசிாிகம, ெமணிக்ெவல மற் ம் ெபாரெவவ கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு  எல்ைலகள்  

ெதற்ேக : அ த்ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
மற் ம் திம் லாகல பிரேதச சைப எல்ைலயில் ZD 
கால்வாய் 

ேமற்ேக : திம் லாகல பிரேதச சைப எல்ைல
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :   09     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்  :  ெந ம் ெவவ         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்
வடக்ேக :    ெசவனபிட் ய, சுசிாிகம மற் ம் ேபாஅத்த கிராம

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு  எல்ைலகள் 
258 - ாிதீெபாக்குன கிராம அ வலர் பிாி
259 - ெந ம்ெவவ கிராம அ வலர் பிாி  
273 - ெபாரெவவ கிராம அ வலர் பிாி  
274 - ெமணிக்ெவல கிராம அ வலர் பிாி  
287 - அ த்ெவவ கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :    மட்டக்களப் மாவட்ட எல்ைல  மற் ம் திம் லாகல
பிரேதச சைபயின் ேமற்கு எல்ைலயில் அைமந் ள்ள 
மா  ஓயா 

ெதற்ேக : திம் லாகல பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக : திம் லாகல பிரேதச சைப கிழக்கு எல்ைலயில்

அைமந் ள்ள ZD கால்வாய், கினிதமன கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், 
மஹெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

9-108/ 277 
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உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  – 01, 
2015, ஓகத்  12. 

அட்டவைண 
இல. 21 - ெபாலந ைவ மாவட்டம் 
இல. 06 - திம் லாகல பிரேதச  சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்   பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக -  13 
எண்ணிக்ைக -  11    எண்ணிக்ைக -  01   
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 01     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : திம் லாகல         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  02 

 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்
வடக்ேக : தமன்க வ, லங்கா ர மற் ம் ெவ கந்ைத பிரேதச

எல்ைலயில் அைமந் ள்ள மஹாவ  கங்ைக  
207 -  மனம்பிட்  கிராம அ வலர் பிாி
208 - மனம்பிட்   கிழக்கு கிராம அ வலர் 

பிாி  
209 -  குடாெவவ கிராம அ வலர் பிாி  
210 - த கான கிராம அ வலர் பிாி  
211 - திம் லாகல கிராம அ வலர் பிாி  
212 - மில்லான கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ெவ கந்ைத பிரேதச சைப  எல்ைல  மற் ம்  ெமதகம   
கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல                   

ெதற்ேக :  ெவெஹரகம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு  எல்ைல, 
ேபாகஸ்ெவவ, மஹஉல்பத்த மற் ம் ெபல யாவ கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலயில் அைமந் ள்ள  
ெமணிக் எல  

ேமற்ேக :    ெபேல யாவ மற் ம் யக்குேர கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், தமன்க வ பிரேதச சைப 
எல்ைல 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :   02     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயா்  :  விஜயபா ர         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்
வடக்ேக : குடாெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல

மற் ம் ெவ கந்ைத பிரேதச சைப   எல்ைல 
253 - ெவெஹரகம  கிராம அ வலர் பிாி
254 - விஜயபா ர கிராம அ வலர் பிாி  
255  -  ேகாமதியாய கிராம அ வலர் பிாி  
256 - ெமதகம கிராம அ வலர் பிாி  
257 - ஜய ர கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : மட்டக்களப்  மாவட்ட எல்ைலயில் அைமந் ள்ள மா
ஓயா 

ெதற்ேக :  அ ண ர, அரலகங்வில கிழக்கு, அரகங்வில யாய 05 
மற் ம் ரத்மல்ெதன்ன கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு எல்ைலகள், ராண கிராம அ வலர் பிாிவின்  
வடக்கு எல்ைலயில் அைமந் ள்ள ZD  கால்வாயி ந்  
ஆரம்பிக்கும் ைணக் கால்வாய் 

ேமற்ேக : ேபாகஸ்ெவவ, மில்லான மற் ம் குடாெவவ கிராம
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :   03     வட்டாரத்திற்குத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்  :   அரலகங்வில         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்
வடக்ேக : விஜயபா ர மற் ம் ேகாமதியாய கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
246 - அரலகங்வில ேமற்கு கிராம அ வலர்
பிாி  
247 - ரத்மல்ெதன்ன கிராம அ வலர் பிாி  
248 - யாய 5 அரலகங்வில கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : ேகாமதியாய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
அரலகங்வில கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்                               

ெதற்ேக : பிம் த்தாவ ேமற்கு மற் ம் அ த் ஓயா  கிராம அ வலர்
பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : விராண மற் ம் ெவெஹரகம கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலயில் அைமந் ள்ள ZD  
பிரதான நீர்பாசனக் கால்வாய் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :   04      வட்டாரத்திற்குத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்  :  ேபாகஸ்ெவவ         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்
வடக்ேக : திம் லாகல, மில்லான மற் ம் ெவெஹரகம கிராம

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
220 - மஹதமன கிராம அ வலர் பிாி
249 - பிம்ெபாக்குன கிராம அ வலர் பிாி  
250 - விராண கிராம அ வலர் பிாி  
251 - மஹஉல்பத்த  கிராம அ வலர் பிாி  
252 - ேபாகஸ்ெவவ கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : ரத்மலெதன்ன மற் ம் அரலகங்வில ேமற்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலயில் அைமந் ள்ள  
ZD பிரதான கால்வாய், அ த்ஓயா கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  ேமற்கு  எல்ைல 

ெதற்ேக :  ெவெஹரகல மற் ம் வராபிட் ய கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகளி ள்ள ZD  இடப்பக்க  
கைரயின்  சிறிய கால்வாய் 

ேமற்ேக : இஹல எல்ேலெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  
எல்ைலயில் அைமந் ள்ள வராபிட் ய ெதாடக்கம் 
எல்ேலெவைவக்கு ேச ம் கால்வாய், பஹல எல்ேல 
ெவவ மற் ம் ெபேல யாவ கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  கிழக்கு  எல்ைலகள், எல்ேலெவவ நீர் 
ேதக்கம் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :   05     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்      :     எல்ேலெவவ         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்
வடக்ேக : யக்குேர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல

மற் ம் திம் லாகல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைலயில் அைமந் ள்ள ெமனிேக  கால்வாய்  

213 - ெபேல யாவ கிராம அ வலர் பிாி
215 - பஹல எல்ேலெவவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
216  - எல்ேலெவவ கிராம அ வலர் பிாி  
218 - இஹல எல்ேலெவவ கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக :    மஹ உல்பத்த, பிம்ெபாக்குன மற் ம் மஹதமன கிராம
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், கல் எ ய 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  விரலந்த மற் ம் சந்தகலெதன்ன கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு  எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : பந்தனாகல, க ெகேல மற் ம் மகுல்தமன கிராம
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :   06     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்  :  க ெகேல         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்
வடக்ேக : ெபேல யாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  எல்ைல 214 -   மகுல்தமன கிராம அ வலர் பிாி

217 - க ெகேல கிராம அ வலர் பிாி  
219 - பதனாகல கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : ெபேல யாவ, பஹல எல்ேலெவவ, எல்ேலெவவ மற் ம்  
இஹல எல்ேலெவவ கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : சந்தலெதன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைலயில் அைமந் ள்ள  ஹுங்கமல  ஓயா 

ேமற்ேக : ன்கம, ரண்ெகத்கம, நவகஹ எல, பஹல யக்குேர  
மற் ம்  யக்குேர கிராம அ வலர் பிாி களின்  கிழக்கு 
எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :   07     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  யக்குேர    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்
வடக்ேக : தமன்க வ பிரேதச சைபயின் ெதற்கு எல்ைலயில்

அைமந் ள்ள  மஹாவ  கங்ைக 
221 -  யக்குேர கிராம அ வலர் பிாி
222 -  பிஹி ெவவ கிராம அ வலர் பிாி  
223 - பஹல யக்குேர கிராம அ வலர் பிாி  
224 - வரகல கிராம அ வலர் பிாி  
225 - தமேனெவவ கிராம அ வலர் பிாி  
226 - நவகஹஎல கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : மனம்பிட்  மற் ம் திம் லாகல கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், ெபேலட் யாவ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைலயில் அைமந் ள்ள  
ஹந்தபான் வில் வ, மகுல் தமன மற் ம் க ெகேல 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலயில் 
அைமந் ள்ள  ஹுங்கமால ஓயா 

ெதற்ேக :  மீவத் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக : தமன்க வ பிரேதச சைபயின் கிழக்கு எல்ைலயில்  

அைமந் ள்ள  மஹாவ  கங்ைக 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :   08     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்       :   சிறி ர          உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : வரகல மற் ம் நவகஹ எல கிராம அ வலர்
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

294  - மீவத் ர கிராம அ வலர் பிாி
297 - ரன்ெகத்கம கிராம அ வலர் பிாி  
298  - ன்கம கிராம அ வலர் பிாி  
299 - சிறி ர கிராம அ வலர் பிாி  
300 - ெசலசும்கம கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : க ெகேல மற் ம் பந்தனாகல கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு  எல்ைலகள்,  சந்தகலெதன்ன கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைலயில் அைமந் ள்ள  
ஹுங்கமாலா ஓயா  மற் ம் அம்பாைற மாவட்ட எல்ைல  

ெதற்ேக : அம்பாைற  மாவட்ட எல்ைல 
ேமற்ேக : தமன்க வ  பிரேதச சைப  எல்ைலயில் அைமந் ள்ள  

மஹாவ  கங்ைக 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :   09     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்  :  கல் எ ய         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்
வடக்ேக :    பந்தனாகல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு

எல்ைலயில் அைமந் ள்ள  ஹுங்கமால ஓயா, ெவ  
ஓயா மற் ம் இஹல எல்ேலெவவ கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலயில் அைமந் ள்ள ெவ  
ஓயா,  மஹதமன கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல மற் ம் விராண கிராம அ வலர் பிாிவின்  
ெதற்கு  எல்ைலயில் அைமந் ள்ள  ZD  சிறிய கால்வாய் 

231 - சந்தகலெதன்ன கிராம அ வலர் பிாி
232  - ரலந்த கிராம அ வலர் பிாி  
233 - கல்எ ய கிராம அ வலர் பிாி  
235 -  வராப்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக :    ெவஹரகல,  உல்பத்ெவவ, கனிச்சாகல மற் ம்
ெககு ெவல கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : அம்பாைற மாவட்ட எல்ைல 
ேமற்ேக :  அம்பாைற மாவட்ட  எல்ைல, ெசலசும்கம மற் ம்  

ன்கம கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :   10     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்  :  ெவஹரகல         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்
வடக்ேக :    விராண கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல

மற் ம் அ த் ஓயா கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைலயில் அைமந் ள்ள ZD  கால்வாய் 

227 - கனிச்சாகல கிராம அ வலர் பிாி
228  - ெகக்கு ெவல கிராம அ வலர் பிாி  
229 - உல்பத்ெவவ கிராம அ வலர் பிாி  
230 -  மல்ெதனிய கிராம அ வலர் பிாி  
234 - ெவஹரகல கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :    அ த் ஓயா, கிழக்கு பிம் ரத்தாவ மற் ம் கிராம
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலயில் 
அைமந் ள்ள ZD கால்வாய், அலவாகும் ர கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, அம்பாைற மாவட்ட 
எல்ைல 

ெதற்ேக : அம்பாைற மாவட்ட எல்ைல 
ேமற்ேக : அம்பாைற மாவட்ட எல்ைல மற் ம் வராப்பிட் ய

கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைல   
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :   11     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்  :   பிம் ரத்தாவ         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்
வடக்ேக :    அரலகங்வில ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், அரலகங்வில யாய 05 
ெதற்கு எல்ைல 

236 - பிம் ரத்தாவ கிழக்கு  கிராம அ வலர்
பிாி  

237 - அ த் ஓயா  கிராம அ வலர் பிாி  
238 - பிம் ரத்தாவ ேமற்கு கிராம அ வலர் 

பிாி  
245 - அரலகங்வில  கிழக்கு கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக :    ேகாமதியாய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
அ ண ர, தி ல் தமன, இஹலெவவ மற் ம் 
அலவகும் ர கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலயில் அைமந் ள்ள  குடாஓயா 

ெதற்ேக : அலவகும் ர  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
மற் ம் கனிச்சாகல கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக : உல்பத்ெவ மற் ம் ெவஹரகல கிராம அ வலர்
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலயில் அைமந் ள்ள  ZD  
கால்வாய் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :   12     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்  :   அலவாகும் ர         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 
 

 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்
வடக்ேக :    ேகாமதியாய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல

மற் ம் மட்டக்களப்  மாவட்ட எல்ைல 
239  - அலவாகும் ர கிராம அ வலர் பிாி
240  - கந்ேதகம கிராம அ வலர் பிாி  
241 - அ ண ர கிராம அ வலர் பிாி  
242 -  தி ல்தமன கிராம அ வலர் பிாி  
243 - இஹலெவவ கிராம அ வலர் பிாி  
244 - நிதந்ெவல கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :    அம்பாைற மற் ம் மட்டக்களப் மாவட்டங்களின்
ேமற்கு எல்ைலயில் அைமந் ள்ள  மா  ஓயா 

ெதற்ேக : அம்பாைற மாவட்ட எல்ைல 
ேமற்ேக : மல்ெதனிய, ெககு ெவல மற் ம்  கனிச்சாகல கிராம

அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்,  
பிம் ரத்தாவ கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  
எல்ைலயில் அைமந் ள்ள குடா ஓயா, பிம் ரத்தாவ  
ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல  
மற் ம் அரலகங்வில  கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைலயில் அைமந் ள்ள  குடா ஓயா 

 

9-108/278 
 
 

 
 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

 

 
 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  – 01, 
2015, ஓகத்  12. 
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அட்டவைண 

 
இல 21 - ெபாலந ைவ மாவட்டம் 
இல 07 - தம்மன்க வ பிரேதச  சைப 
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்   பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக -  16 
எண்ணிக்ைக -  12    எண்ணிக்ைக -  02  
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்      : 01     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : விஜயபாஹு ர         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்
வடக்ேக : ஹிங்குரக்ெகாட பிரேதச சைப எல்ைலயில்   

அைமந் ள்ள நீர்பாசனக்கால்வாய் மற் ம் லங்கா ர  
பிரேதச சைப எல்ைலயில் அைமந் ள்ள நீர் வ ந்ேதா ம் 
கால்வாய் 

203 -  விஜயபாஹு ர  கிராம அ வலர் பிாி
204 - சிங்க ர  கிராம அ வலர் பிாி  
205 -  உணகலாெவெஹர ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
206 - சாந்தி ர கிராம அ வலர் பிாி  கிழக்ேக : ெவேவெதன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு

எல்ைலயில் அைமந் ள்ள  கும் க்கன்  ஆ                   
ெதற்ேக :  லக்ஷஉயன கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு

எல்ைலயில் அைமந் ள்ள  கும் க்கன் ஆ  
ேமற்ேக :    நிகெவவ  கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைலயில்

அைமந் ள்ள  ஹத்த ன தி 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :   02     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :  ேசவாகம         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்
வடக்ேக : உணகலாெவெஹர, விஜயபாஹு ர மற் ம் சிங்க ர

கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலயில்  
அைமந் ள்ள  கும் க்கன்  ஆ  ஓயா, லங்கா ர பிரேதச 
சைப ெதற்கு எல்ைலயில் அைமந் ள்ள கும் க்கன் ஆ  
ஓயா 

198 - லக்ஷ உயன  கிராம அ வலர் பிாி
199 - நிஷ்ஷங்கமல்ல ர  கிராம அ வலர் 

பிாி  
200  - ேசவாகம கிராம அ வலர் பிாி  
201 - ெவேவெதன்ன கிராம அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக : தமனெக ர கிராம அ வலர் பிாி மற் ம்  
ெமாணரெதன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைலயில்  அைமந் ள்ள  நீர் வ ந்ேதா ம் கால்வாய் 

ெதற்ேக :  ப கஸ்தமன மற் ம் ப கஸ்தமன வடக்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு  எல்ைலயில் அைமந் ள்ள  
1 கால்வாய்,  கல்தம்பராவ கிராம அ வலர் பிாிவின்  
வடக்கு எல்ைலயில் அைமந் ள்ள  D1 கால்வாய் மற் ம்   
எத் மல்பிட் ய மற் ம் ெபந்திெவவ கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலயில் அைமந் ள்ள  
ெபாலந ைவ - ஹிங்குரக்ெகாட -  ஹத்த ன தி 

ேமற்ேக : எத் மல்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் மற் ம் சிாி
சங்கேபா  பிரேதச கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு 
எல்ைலயில்    அைமந் ள்ள  ஹத்த ன  - 
ஹிங்குரக்ெகாட பிரதான தி மற் ம்  உனகலாெவெஹர 
கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைலயில் 
அைமந் ள்ள  ஹத்த ன பிரதான தி 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :   03     வட்டாரத்திற்குத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்  :   விஜயராஜ ர         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்
வடக்ேக : லங்கா ர பிரேதச சைப ெதற்கு எல்ைலயில் அைமந் ள்ள  

கும் க்கன் ஆ
175 - ப கஸ்தமன 3 ஆம் கால்வாய் கிராம

அ வலர் பிாி  
191 - தமன ெக ர கிராம அ வலர் பிாி  
192 - தி லான கிராம அ வலர் பிாி  
196 - விஜயராஜ ர கிராம அ வலர் பிாி  
202 - ெமாணரெதன்ன கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : கா ங்க எல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைலயில் அைமந் ள்ள  நீர் வ ந்ேதா ம் கால்வாய்  
மற் ம் கா ங்க கால்வாய் கட் ,   கா ங்க எல கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு எல்ைலயில் அைமந் ள்ள  D 
1 கால்வாய் ( இட ), ெமதம வ எல கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  ெதற்கு  எல்ைலயில் அைமந் ள்ள  29 ஆஆம் 
கால்வாயின் ைண தி, ர் கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு  எல்ைலயில் அைமந் ள்ள  கடவலெவவ யாய  
நீர் வ ந்ேதா ம்  கால்வாய், திம் லாகல பிரேதச சைப 
ேமற்கு எல்ைலயில் அைமந் ள்ள  மகாவ கங்ைக             

ெதற்ேக :  கல்ேலல்ல கிராம அ வலர்  பிாிவின் வடக்கு
எல்ைலயில் அைமந் ள்ள  நீர் வ ந்ேதா ம்  கால்வாய்  
மற் ம் மாணிக்கம் பட் ய கிராம அ வலர்  பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைலயில் அைமந் ள்ள நீர் வ ந்ேதா ம்  
கால்வாய்  

ேமற்ேக : க ெவல கிழக்கு கிராம அ வலர்  பிாிவின்  கிழக்கு
எல்ைலயில் அைமந் ள்ள  வராகன் எல, ப கஸ்தமன  2  
ஆம் கால்வாய் கிராம அ வலர்  பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைலயில் அைமந் ள்ள  சமகி மாவத்ைத ைண தி  
மற் ம் நீர் வ ந்ேதா ம் கால்வாய் மற் ம் ப கஸ்தமன  
1 ஆம் கால்வாய் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைலயில் அைமந் ள்ள  D1  கால்வாய் ேசவாகம  
கிராம அ வலர்  பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைலயில் 
அைமந் ள்ள நீர் வ ந்ேதா ம் கால்வாய்  மற் ம் 
ெவேவெதன்ன கிராம அ வலர்  பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைலயில் அைமந் ள்ள நீர் வ ந்ேதா ம் கால்வாய்

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :   04     வட்டாரத்திற்குத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்  :  ெமதம வ         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்
வடக்ேக : லங்கா ர பிரேதச சைப எல்ைலயில் அைமந் ள்ள  

கும் க்கன் ஆ  ஓயா மற் ம் ெவட் கா   
அைணக்கட்   வைர  ெசல் ம்   நீர்  வ ந்ேதா ம் 
கால்வாய்  

190 - கா ங்க கால்வாய் கிராம அ வலர்
பிாி  

193 - ர்  கிராம அ வலர் பிாி  
194 - சிங்கராஜ ர கிராம அ வலர் பிாி  
195 - ஓேனகம கிராம அ வலர் பிாி  
197 - ெமதம வ கிராம அ வலர் பிாி    

கிழக்ேக : லங்கா ர பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் திம் லாகல
பிரேதச சைப எல்ைலயில் அைமந் ள்ள மகாவ  
கங்ைக 

ெதற்ேக :  திம் லாகல பிரேதச  சைப  எல்ைலயில் அைமந் ள்ள  
மகாவ  கங்ைக, தி லான கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைலயில் அைமந் ள்ள கடவலயாய வய ன்  
ஊடாக ெசல் ம் நீர் வ ந்ேதா ம் கால்வாய், வில் வ  
மற் ம் விஜயராஜ ர கிராம அ வலர் பிாி களின்  
வடக்கு எல்ைலயில் அைமந் ள்ள ஓேனகம பிரதான  

தி, 29 ஆஆம் கால்வாயின் ைண தி மற் ம்  
கடவலெவவ வய ன் ஊடாக ெசல் ம் நீர்  
வ ந்ேதா ம் கால்வாய் 

ேமற்ேக : தமன ெக ர கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைலயில் அைமந் ள்ள கா ங்க  கால்வாய்  கட்  
மற் ம்   கும் க்கன்  ஆ  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :   05     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்      :     கடவல ெவவ         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்

வடக்ேக : ஹிங்குரக்ெகாட பிரேதச சைப எல்ைலயில்
அைமந் ள்ள தம்பல கால்வாயின் நீர் வ ந்ேதா ம் 
கால்வாய் 

154  - ச த்ரகம கிராம அ வலர் பிாி
156 - நிக்கெவவ கிராம அ வலர் பிாி  
157  - சிங்க உதாகம கிராம அ வலர் பிாி  
158 - கடவலெவவ கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :    உனகலெவெஹர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  
எல்ைலயில் அைமந் ள்ள ஹத்த ன தி, எ மல் 
பிட் ய மற் ம் சிாிசங்கேபா இடம் கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலயில் அைமந் ள்ள  
கும் க்கன்  ஆ வ, ெபந்திெவவ, ேதாப்பாெவவ மற் ம் 
ெபாத்குல் இடம் கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலயில் அைமந் ள்ள  பராக்கிரம ச த்திரத்தின் நீர்  
எல்ைல 

ெதற்ேக :  பராக்கிரம ச த்திர மற் ம் கலஹகல கிராம அ வலர்
பிாி களின்   வடக்கு  எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ஹிங்குரக்ெகாட  பிரேதச  சைப  எல்ைல

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :   06     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்  :  ெபந்திெவவ         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 
 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்

வடக்ேக : நிக்கெவவ மற் ம்  உனகலா ெவஹர  கிராம அ வலர்
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலயில் அைமந் ள்ள  கும் க்கன் 
ஆ , நிஸ்ஸங்கமல்ல ர கிராம அ வலர் பிாிவின்  
ெதற்கு எல்ைலயில் அைமந் ள்ள  கல்விகாைர மற் ம்  
கிராமத் க்குச் ெசல் ம்  பாைத 

153 -   ெபந்திெவ கிராம அ வலர் பிாி
155 - எ மல்பிட் ய  கிராம அ வலர் பிாி  
155/A - சிாிசங்கேபா இடம் கிராம அ வலர் 

பிாி  
 
 கிழக்ேக : நிஸ்ஸங்கமல்ல ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  

எல்ைலயில் அைமந் ள்ள ஹத்த ன தி, கல்தம்பராவ 
மற் ம் கு ப் ச்சந்தி கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ேமற்கு எல்ைலயில் அைமந் ள்ள பராக்கிரம 
ச த்திரத்தின்  ஒன்றாம்  இலக்க கால்வாய் 

ெதற்ேக : ெபாலந ைவ நகர மற் ம் ேதாபாெவவ கிராம அ வலர்
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலயில் அைமந் ள்ள  
பராக்கிரம ச த்திரத்தின்  ஒன்றாம்  இலக்க கால்வாய் 

ேமற்ேக : ச த்ரகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  எல்ைலயில்
அைமந் ள்ள  பராக்கிரம  ச த்திர  நீர் எல்ைல மற் ம்  
நிக்கெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின்    கிழக்கு 
எல்ைலயில் அைமந் ள்ள  கும் க்கன்  ஆ  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :   07     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ெபாலந ைவ         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்
வடக்ேக : நிஸ்ஸங்கமல்ல ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைலயில் அைமந் ள்ள  D 1  கால்வாய் 
171 - ேதாப்பாெவவ கிராம அ வலர் பிாி
172 - ெபாலந ைவ நகர கிராம அ வலர் பிாி  
178 - கல்தம்பராவ கிராம அ வலர் பிாி  
179 - கு ப்  ஹந்திய கிராம அ வலர் பிாி  
180 - மஹேசன் இடம் கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : ப கஸ்தமன  வடக்கு,  ப கஸ்தமன  ெதற்கு  மற் ம்
க ெவல கிழக்கு கிராம அ வலர்  பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  லதிசி இடம் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைலயில்   அைமந் ள்ள  வராகன் கால்வாய் மற் ம் 
ெபாத்குல் இடம் கிராம அ வலர் பிாிவின்   வடக்கு 
எல்ைலயில் அைமந் ள்ள D 2 கால்வாய் 

ேமற்ேக : சிங்க உதாகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  
எல்ைலயில் அைமந் ள்ள  பராக்கிரம ச த்திரத்தின்  நீர்  
எல்ைல மற் ம் எ மல்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைலயில் அைமந் ள்ள D1 கால்வாய் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :   08     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்       :   ப கஸ்தம         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்
வடக்ேக : ேசவாகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைலயில்

அைமந் ள்ள D1 இடப் ற கால்வாய் மற் ம் 
ெமாணரெதன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  
எல்ைலயில் அைமந் ள்ள  D 1  கால்வாய் 

173  - ப கஸ்தமன இல 01 கால்வாய்  கிராம
அ வலர் பிாி  
174 - ப கஸ்தமன இல 02 கால்வாய் கிராம 
அ வலர் பிாி  
176  - ப கஸ்தமன வடக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  
177 - ப கஸ்தமன ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : ப கஸ்தமன 3 ஆஆம் கால்வாய் கிராம அ வலர்
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைலயில் அைமந் ள்ள சமகி 
மாவத்ைத மற் ம்  தி லான கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைலயில் அைமந் ள்ள நீர் வ ந்ேதா ம 
கால்வாய் 

ெதற்ேக : க ெவல  கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு
எல்ைலயில் அைமந் ள்ள  வராகன்  கால்வாய்

ேமற்ேக :  மஹெசன் இடம், கு ப்  சந்தி, கல்தம்பராவ மற் ம்  
நிஸ்ஸங்கமல்ல ர கிராம அ வலர் பிாி களின்  கிழக்கு 
எல்ைலயில் அைமந் ள்ள ைகயிரத தி

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :   09     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்   :  ெபாத்குல்  இடம்        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்
வடக்ேக :    ேதாபாெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைலயில் அைமந் ள்ள D2 கால்வாய், ெபாலந ைவ 
நகர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைலயில் 
அைமந் ள்ள வராகன் கால்வாய்  மற் ம் க ெவல 
ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

162 - ர இடம் கிராம அ வலர் பிாி
163  - லதிசி இடம் கிராம அ வலர் பிாி  
167- ெபாத்குல் இடம் கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக :    க ெவல  ேமற்கு  கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு
எல்ைலயில் அைமந் ள்ள சுவர்ண ஜயந்தி  மாவத்ைத 
மற் ம் D2 கால்வாய் 

ெதற்ேக : அ த்ெவவ கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல மற் ம் கனன்ெகால்ல கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  வடக்கு எல்ைலயில் அைமந் ள்ள  தார் தி 

ேமற்ேக :  சிங்ஹ உதாகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைலயில் அைமந் ள்ள பராக்கிரம ச த்திர நீர் 
எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :   10     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்  :  மஹாவ  இடம்        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்
வடக்ேக :    லதிசி இடம் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைலயில் அைமந் ள்ள D2 கால்வாய்  
168 - உடெவல கிராம அ வலர் பிாி
169  - மஹெவ கம இடம் கிராம அ வலர் 

பிாி  
170 - நிஸ்ஸங்கமல்ல இடம் கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக :    ர இடம் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைலயில் அைமந் ள்ள D 2 கால்வாய் 

ெதற்ேக : ர இடம் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைலயில் அைமந் ள்ள D2 கால்வாய், கனன்ெகால்ல 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைலயில் 
அைமந் ள்ள மஹெசன் மாவத்ைத, D2 கால்வாய், நீர் 
வ ந்ேதா ம் கால்வாய்  மற் ம் வசுந்தரா  மாவத்ைத 

ேமற்ேக : ெபாத்குல் இடம் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :   11     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்  :   க ெவல         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  02 

 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்
வடக்ேக :    மஹெசன் இடம் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைலயில் அைமந் ள்ள வராகன் கால்வாய், 
ப கஸ்தமன ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்   
ெதற்கு எல்ைலயில் அைமந் ள்ள  வராகன் கால்வாய்  
மற் ம்  ப கஸ்தமன  2 கால்வாய் கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  ெதற்கு எல்ைலயில் அைமந் ள்ள வராகன்  
கால்வாய் 

183 - க ெவல ேமற்கு  கிராம அ வலர் பிாி
184 - க ெவல ெதற்கு  கிராம அ வலர் பிாி  
185 -  ெபரகும் இடம் கிராம அ வலர் பிாி  
186 - க ெவல  கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :     தி லான கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  
எல்ைலயில் அைமந் ள்ள  நீர் வ ந்ேதா ம் கால்வாய் 
மற் ம்  மாணிக்கம் பட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின்   
ேமற்கு எல்ைலயில் அைமந் ள்ள ராதன வயல்  
எல்ைல 

ெதற்ேக :  ெந ம்வில கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு  
எல்ைலயில் அைமந் ள்ள சம்மலா ஆ  மற் ம் 
ெகாடலீய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு  
எல்ைலயில் அைமந் ள்ள  நீர் வ ந்ேதா ம்  கால்வாய் 

ேமற்ேக :  ர இடம் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  
எல்ைலயில் அைமந் ள்ள D2 கால்வாய் மற் ம்  

லதிசி இடம் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :   12     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்  :   அ த்ெவவ         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்
வடக்ேக :    ெபாத்குல் இடம் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைலயில் அைமந் ள்ள தி, உடெவல கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு எல்ைலயில் அைமந் ள்ள  
நீர் வ ந்ேதா ம் கால்வாய், D2 கால்வாய், மஹெசன் 
மாவத்ைத,  நிஸ்ஸங்க மல்ல  இடம் கிராம அ வலர் 
பிாிவின்   ெதற்கு எல்ைலயில் அைமந் ள்ள வசுந்தரா 
மாவத்ைத மற் ம் ர இடம் கிராம அ வலர் பிாிவின்   
ெதற்கு எல்ைல

159  - அ த்ெவ கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாி
160 - அ த்ெவவ ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாி  
161 - கணன்ெகால்ல கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக :    ெகாடலீய  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
ெதற்ேக : ெகாடலீய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதன் ேமற்கு

எல்ைலயில் அைமந் ள்ள ைகவிடப்பட் ள்ள 
ேகாந் வாவ ெவவ, கலஹகல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைலயில் அைமந் ள்ள அம்பன் 
கங்ைக மற் ம் அம்பன் கங்ைக கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைலயில் அைமந் ள்ள தி ல 
பிட் ய கால்வாய் 

ேமற்ேக : அம்பன் கங்ைக மற் ம் பராக்கிரம ச த்திரம் கிராம
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலயில் அைமந் 

ள்ள  தி லபிட் ய கால்வாய் 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :   13     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்  :   கல்ேலல்ல         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  02 

 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்
வடக்ேக :    க ெவல ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல, க ெவல ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்   
ெதற்கு எல்ைலயில் அைமந் ள்ள சம்மல ஆ , 
தி லான கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைலயில் 
அைமந் ள்ள தி லான வில் வ மற் ம் நீர் 
வ ந்ேதா ம்  கால்வாய் 

181  - மாணிக்கம்பட் ய கிராம அ வலர் பிாி
182 - ெந ம்வில கிராம அ வலர் பிாி  
187 - கல்ேலல்ல கிராம அ வலர் பிாி  
188 - ேமற்கு கல்ேலல்ல கிராம அ வலர் பிாி  
189 - ெகாடலீய கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக :    திம் லாகல பிரேதச சைப ேமற்கு எல்ைலயில்  
அைமந் ள்ள மஹாவ  கங்ைக

ெதற்ேக : கலஹகல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைலயில் அைமந் ள்ள  அம்பன் கங்ைக

ேமற்ேக : அ த்ெவ ேமற்கு  மற் ம் அ த்ெவவ கிழக்கு கிராம
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலயில்   
அைமந் ள்ள தி ல பிட் ய கால்வாய் மற் ம் 

ரஇடம் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைலயில் 
அைமந் ள்ள  கற்கு ம்  மாட் வண் தி ம்  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்  :   14     வட்டாரத்திற்காகத்  ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்  ெபயர்  :   கலஹகல         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்
வடக்ேக :    சிங்ஹ உதாகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல, பராக்கிரம ச த்திரத்தின் நீர் எல்ைல,  
கணன்ெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைலயில் அைமந் ள்ள  தி ல பிட் ய கால்வாய்,  
அ த்ெவவ ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைலயில் அைமந் ள்ள தி லபிட் ய கால்வாய் 
மற் ம் ெகாடலீய  கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு 
எல்ைலயில் அைமந் ள்ள  அம்பன் கங்ைக

164 - பராக்கிரம ச த்திர கிராம அ வலர் பிாி  
165 - அம்பன் கங்ைக கிராம அ வலர் பிாி  
166 - கலஹகல கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக :    திம் லாகல  பிரேதச சைப  எல்ைலயில்  அைமந் ள்ள
மஹாவ  கங்ைக 

ெதற்ேக : மாத்தைள மாவட்ட எல்ைலயில் அைமந் ள்ள  
வஸ்க வ  ஓயா 

ேமற்ேக : எலஹர பிரேதச சைப  கிழக்கு எல்ைலயில் அைமந் 
ள்ள  சு  கந்த  ஒ க்குக்  காட் ன் மத்திய ேரைக

 
9-108/ 279 
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உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச்  சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 

 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 
 ைமத்திாிபால சிறிேசன,
 சனாதிபதி. 
 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 
 

அட்டவைண 
 

இல. 22   - ப ைள  மாவட்டம் 
இல. 01   - ப ைள மாநகர சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக - 15 
   எண்ணிக்ைக -  11      எண்ணிக்ைக - 02   
 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 01     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ெமதபத்தன       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : ெசாரணெதாட்ட மற் ம் ப ைள பிரேதச சைப எல்ைலகள் 78 M - ெமதபத்தன கிராம அ வலர் 

பிாி  கிழக்ேக : ப ைள பிரேதச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக :  ப ைள பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் கயிலெகாட கிராம 

அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக : கயிலெகாட மற் ம் ப ைள வடக்கு கிராம அ வலர் 

பிாி களின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், 
ெசாரணெதாட்ட  பிரேதச சைப எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 02       வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : கயிலெகாட       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : ப ைள வடக்கு  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 

எல்ைல, ெமதபத்தன கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

78 G - கயிலெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : ெமதபத்தன கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள், ப ைள பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக : ப பிட் ய மற் ம் ப ைள மத்திய கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், ப ைள வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : ப ைள வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 03      வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ப ைள வடக்கு                 உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : பிட்டெவலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 

வடக்கு எல்ைலகள், ெசாரணெதாட்ட பிரேதச எல்ைல, 
ெமதபத்தன மற் ம் கயிலெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

78 A - ப ைள வடக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : கயிலெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல

ெதற்ேக :  ப பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,
ப ைள மத்திய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
பிட்டெவலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : பிட்டெவலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
மற் ம் ெசாரணெதாட்ட பிரேதச சைப எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 04      வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : பிட்டெவலகம             உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : ெசாரணெதாட்ட பிரேதச சைப எல்ைல, ப ைள வடக்கு 

கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

78 L - பிட்டெவலகம கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : ப ைள வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல

ெதற்ேக :  ப ைள வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள், ப ைள மத்திய மற் ம்  ப ைள 
ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ப ைள ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
மற் ம் ெசாரணெதாட்ட பிரேதச சைப எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 05      வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ப ைள ேமற்கு                 உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெசாரணெதாட்ட பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் 

பிட்டெவலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
78 C - ப ைள ேமற்கு கிராம அ வலர் 

பிாி  
கிழக்ேக : பிட்டெவலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 

ெதற்கு எல்ைலகள், ப ைள மத்திய கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :  ப ைள மத்திய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
கட் ெபலல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : கட் ெபலல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
ஹா எல மற் ம் ெசாரணெதாட்ட பிரேதச சைப 
எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 06      வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : கட் ெபெலல்ல         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : ஹா எல பிரேதச சைப எல்ைல, ப ைள ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 
78 H - கட் ெபெலல்ல  கிராம அ வலர் 

பிாி  
கிழக்ேக : ப ைள ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 

ப ைள மத்திய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ப ைள மத்திய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள்,  ஹா எல  பிரேதச எல்ைல 

ேமற்ேக : ஹா எல பிரேதச சைப எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 07     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ப ைள மத்திய         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : ப ைள ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள், பிட்டெவலகம, ப ைள வடக்கு 
மற் ம் கயிலெகாட கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள், ப பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

78 D - ப ைள மத்திய கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : ப பிட் ய மற் ம் ப ைள கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், ப ைள ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், 
ஹா எல பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக :  
 

ஹா எல பிரேதசைப எல்ைல மற் ம் கட் ெபலல்ல 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : கட் ெபலல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள், ப ைள ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 08       வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ப பிட் ய       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 02 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : ப ைள மத்திய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,

ப ைள வடக்கு மற் ம் கயிலெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், ப ைள பிரேதச சைப 
எல்ைல 

78 J - ப பிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : 
 

ப ைள பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ஹிந்தெகாட கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  
 
 

ஹிந்தெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல ,
ப ைள கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
மற் ம் ப ைள மத்திய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக : ப ைள  மத்திய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 09      வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      :  ப ைள கிழக்கு             உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 02 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 
வடக்ேக : ப பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 78 B - ப ைள கிழக்கு கிராம அ வலர் 

பிாி  கிழக்ேக : ஹிந்தெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
ெதற்ேக :  
 

ஹிந்தெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
ப ைள ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ப ைள ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள், ப ைள மத்திய கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு  எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 10      வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ஹிந்தெகாட       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 
வடக்ேக : ப ைள கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 

ப பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள், ப ைள பிரேதச சைப எல்ைல 

78 K - ஹிந்தெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : 
 

ப ைள பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ஹிங்கு க வ 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  
 
 

 ஹிங்கு க வ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
ப ைள ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ப ைள ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள், ப ைள கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 11      வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      :  ப ைள ெதற்கு       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 
வடக்ேக : ப ைள மத்திய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள், ப ைள கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

78  - ப ைள ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : 
 

ப ைள கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல ,
ஹிந்தெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
ஹிங்கு க வ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  
 
 

ஹிங்கு க வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  எல்ைல  
க ெபலல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
மற் ம் ஹா எல  பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : ஹா எல பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ப ைள மத்திய 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 12  வட்டாரத்திற்காகத்ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ஹிங்கு க வ       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 
வடக்ேக : ப ைள ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள், ஹித்தெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல மற் ம் ப ைள பிரேதச சைப எல்ைல 

78 E - ஹிங்கு க வ கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ப ைள மற் ம் ஹா எல பிரேதச சைப எல்ைலகள் 
ெதற்ேக :  ஹா எல பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் க ெபலல்ல  

கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
ேமற்ேக : க ெபலல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 

வடக்கு எல்ைலகள், ப ைள ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் :13            வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : க ெபெலல்ல                              உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 
வடக்ேக : ப ைள ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

மற் ம் ஹிங்கு க வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல 

78 F - க ெபெலல்ல கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : 
 

ஹிங்கு க வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  
 

ஹிங்கு க வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல  
மற் ம் ஹா எல பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : ஹா எல பிரேதச சைப  எல்ைல 
 

9-108/280 

_________________________ 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச்  சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 
 ைமத்திாிபால சிறிேசன,
 சனாதிபதி. 
 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 
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அட்டவைண 
 

இல. 22  - ப ைள  மாவட்டம் 
இல. 02   - பண்டாரெவல மாநகர சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக - 10 
   எண்ணிக்ைக - 06      எண்ணிக்ைக - 02 
 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 01     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின்  ெபயர்      : தியபிபில        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : பண்டாரெவல பிரேதச சைப எல்ைல, சாந்த ேதாமஸ் 

தியின்  ஒ பகுதி மற் ம் திகனெதன்ன கிராம அ வலர் 
பிாிவின் பண்டாரெவல பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் 
ெதற்கு எல்ைல 

67 C-அம்ேபெகாட  கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ஒ  பகுதி 

67G -ெவவெதன்ன கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ஒ  பகுதி கிழக்ேக : சாந்த ேதாமஸ் தி மற் ம் அப் த்தைள பிரேதச சைப 

எல்ைல 
ெதற்ேக :  அப் த்தைள பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக : பண்டாரெவல பிரேதச சைப எல்ைல
 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 02  வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ெவவெதன்ன       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : சாந்த  ேதாமஸ் தியின் ஒ பகுதி மற் ம் பண்டாரெவல 

பிரேதச சைப  எல்ைல 
67- எத்தலபிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ஒ  பகுதி 
67G - ெவவெதன்ன கிராம அ வலர் 

பிாிவின் ஒ  பகுதி 
67H - திகனெதன்ன கிராம அ வலர் 

பிாிவின் ஒ  பகுதி 

கிழக்ேக : பண்டாரெவல மற் ம் அப் த்தைள பிரேதச சைப 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  அப் த்தைள பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக :  சாந்த  ேதாமஸ் தி  மற் ம் அப் த்தைள பிரேதச சைப 

எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 03     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : பிந் ெவவ       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : பண்டாரெவல பிரேதச சைப எல்ைல  67B -பிந் னெவவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
67K– ெக யாெராத கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : 
 

பண்டாரெவல மற் ம் எல்ல பிரேதச எல்ைலகள்,  
பல்ேலேபா வ கிராம அ வலர் பிாிவின் பண்டாரெவல 
மாநகர சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  
 
 

பல்ேலேபா வ கிராம அ வலர் பிாிவின் பண்டாரெவல 
மாநகர சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் வடக்கு எல்ைல, 
ெகபில்லெவல வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு ,
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், பண்டாரெவல கிழக்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, பண்டாரெவல 
ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : பண்டாரெவல ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், அப் த்தைள பிரேதச சைப  
எல்ைல 
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வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 04     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ெகபில்லெவல வடக்கு       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெக யாெராத கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

மற் ம் பிந் ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

67D - ெகபில்லெவல வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

 
கிழக்ேக : 
 

பல்ெலேப வ மற் ம் தந்திாிய கிராம அ வலர் 
பிாி களின் பண்டாரெவல மாநகர சைபக்குட்பட்ட 
பகுதிகளின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  
 

பண்டாரெவல கிழக்கு  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக : ெக யாெராத கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 05     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : பண்டாரெவல ேமற்கு      உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 02 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 
வடக்ேக : அப் த்தைள பிரேதச சைப எல்ைல, ெக யாெராத கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 
65 B - பண்டாரெவல ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
65 E - இனிகம்ெபத்த கிராம அ வலர் 

பிாிவின் ஒ  பகுதி (அம்பெதன்ன 
ேதாட்டப்பகுதி) 

 

கிழக்ேக : 
 

ெக யாெராத கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள், பண்டாரெவல கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, அம்பெதன்னவத்த தியின் 
ஆரம்ப இடத்தி ந்  பண்டாரெவல - ெகா ம்  தி, 
எல்ேலெதாட்ட பாலம்  வைரயான தி மற் ம் இதிகடஎல 
கந் ர 

ெதற்ேக :  பண்டாரெவல பிரேதச சைப  எல்ைல 
ேமற்ேக : பண்டாரெவல மற் ம் அப் த்தைள பிரேதச சைப 

எல்ைலகள் 
 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 06     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : பண்டாரெவல கிழக்கு       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 02 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெக யாெராத மற் ம் ெகாபில்லெவல வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
65 G - பண்டாரெவல கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
66 D - மஹஉள்பத்த கிராம அ வலர் 

பிாிவின் ஒ  பகுதி 
 

கிழக்ேக : 
 

தந்திாியா கிராம அ வலர் பிாிவின் பண்டாரெவல நகர 
சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள், கீனிகம கிராம அ வலர் பிாிவின் 
பண்டாரெவல நகர சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ெதற்கு 
எல்ைல 

ெதற்ேக :  
 
 

பண்டாரெவல பிரேதச சைப எல்ைல, ெகபில்லெவல 
ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் பண்டாரெவல மாநகர 
சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் வடக்கு எல்ைல, இனிகம்ெபத்த 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல  

ேமற்ேக : பண்டாரெவல ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 07  வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : இனிகம்ெபத்த       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 
வடக்ேக : பண்டாரெவல கிழக்கு  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  

எல்ைல 
65 A - ெகபில்லவல ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ஒ  பகுதி 
65 E - இனிகம்ெபத்த கிராம அ வலர் 

பிாிவின் ஒ  பகுதி (அம்பெதன்னவத்த 
பகுதி தவிர்ந்த ஏைனய பகுதிகள்) 

கிழக்ேக : பண்டாரெவல பிரேதச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக :  பண்டாரெவல  பிரேதச சைப  எல்ைல 
ேமற்ேக : பண்டாரெவல பிரேதச சைப எல்ைல, அம்பெதன்னவத்த  

தி ஆரம்பமாகும் இடத்தி ந்  பண்டாரெவல -
ெகா ம்  தி எல்லெதாட்ட பாலம் வைரயான தி 
மற் ம் இதிகட எல கந் ர 

 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 08     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : கினிகம        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 
வடக்ேக : பிந்தி ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள், எல்ல பிரேதச சைப எல்ைல 
66 - கினிகம கிராம அ வலர் பிாிவின் 

ஒ  பகுதி 
66G - தன்திாிய கிராம அ வலர் 

பிாிவின் ஒ  பகுதி 
69C - பல்ெலேப வ கிராம அ வலர் 

பிாிவின் ஒ  பகுதி 
 
 

கிழக்ேக : பண்டாரெவல பிரேதச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக :  
 
 

பண்டாரெவல பிரேதச  சைப எல்ைல, மஹஉல்பத்த  
கிராம அ வலர் பிாிவின் பண்டாரெவல மாநகர 
சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : பண்டாரெவல கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல மற் ம் ெகபில்லெவல  வடக்கு  கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு  மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

9-108/281 
____________________ 

 
உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச்  சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 

 
3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 

 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  

 
 ைமத்திாிபால சிறிேசன,
 சனாதிபதி. 

 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 
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அட்டவைண 

 
இல. 22  - ப ைள  மாவட்டம் 

இல. 03   - ஹப் த்தைள நகர சைப 

 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக - 07 

   எண்ணிக்ைக - 07      எண்ணிக்ைக - 00 

 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 01     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  

வட்டாரத்தின் ெபயர்      : பங்ெக ய        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

 
எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்

வடக்ேக : ஹப் த்தைள பிரேதச  சைப  எல்ைல மற் ம் ஒ க்குக்
கா  

63 A - ஹப் த்தைள நகர கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ஒ  பகுதி 

63 M - பங்ெக ய  கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ஒ  பகுதி 

 

கிழக்ேக : 

 
ஹப் த்தைள பிரேதச சைப எல்ைல, ஒ க்குக் கா , 
அஞ்சல் அ வலகம், ெகா ம்  மற் ம் பிரதான தி 

ெதற்ேக :  

 

 

ஹப் த்தைள பிரேதச  சைப  எல்ைல, அஞ்சல் அ வலகம், 
ெகா ம்  பிரதான தி, ைகயிரத கு க்கு தி மற் ம்  
யஹலெபத்த தியின் த ம வ சந்தி வைர 

ேமற்ேக :  யஹலெபத்த தியின் த  ம வ சந்தி ெதாடக்கம் வத்  
தி வைர, ஹப் த்தைள  பிரேதச சைப எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 02     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  

வட்டாரத்தின் ெபயர்      : சர் ட் கு ேயற்றம்       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்

வடக்ேக : அயிஸ்பீல்ட் வைளவி ந்  ெகா ம்  ஹப் த்தைள 
பிரதான தியின் ஹப் த்தைள அஞ்சல் நிைலய தி 
வைர ம், அவ்விடத்தி ந்  ஒ க்கு கா  வைர மற் ம் 
ஹப் த்தைள  பிரேதச சைபஎல்ைல 

63A - ஹப் த்தைள நகர கிராம 
அ வலர் பிாிவின்ஒ  பகுதி 

 

கிழக்ேக : ஹப் த்தைள அஞ்சல்  அ வலகத்திற்கு அ கி ந்  
ஒ க்குக் கா  வைர மற் ம் ஹப் த்தைள பிரேதச சைப 
எல்ைல 

ெதற்ேக :  

 

ஹப் த்தைள  பிரேதச சைப எல்ைல (அயிஸ்பீல்ல வைள  
வைர) 

ேமற்ேக : மாகிாி ர கிராம  அ வலர்  பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
ஹப் த்தைள  பிரேதச சைப எல்ைல, அயிஸ்பீல்ல  
வைள , மற் ம் ெகா ம்  - ஹப் த்தைள பிரதான தி 
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வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 03     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  

வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ைகயிரத நிைலய தி      உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 

வடக்ேக : ஹப் த்ைள  பிரேதச சைப எல்ைல (ஒ க்குக் கா ), 
யஹலெபத்த தி, ைகயிரத  நிைலய தி   சந்திக்கும் ச் 
சந்தி மற் ம்  யஹலெபத்த - ஹப் த்தைள தியின் த  
ம வச் சந்தியி ந்  ைகயிரத கு க்கு தி வைர 

63A – ஹப் த்தைள நகர கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ஒ  பகுதி 

 

கிழக்ேக : 

 

யஹலெபத்த - ஹப் த்தைள தியின் த  ம வச் சந்தி, 
ைகயிரத கு க்கு தி மற் ம் ெகா ம்  - ஹப் த்தைள 
தி வைர (பாடசாைல எல்ைல வைர) 

ெதற்ேக :  

 

 

ைகயிரத கு க்கு தி, ஹப் த்தைள - ெகா ம்  தி 
ேநராக பாடசாைல மாவத்ைத வைர, பாடசைல 
ைமதானத்திற்கு அ கில் ெவ மட தி ஊடான  

ைகயிரத தி மற் ம்  ைகயிரத தியின் 
ஹுலன்ேபாக்குவ இ ந்  ைகயிரத திக்கும் , 

ைகயிரத நிைலய தி மற் ம் யஹல ெபத்த தி 
சந்திக்கும் சந்தி  வைர 

ேமற்ேக : அயிஸ்பீல்ல மற் ம்  ைகயிரத நிைலய தி மற் ம் 
ைகயிரத நிைலய  தி (யஹலெபத்த தி சந்திக்கும் சந்தி 

வைரக்கும்) 

 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 04     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : அயிஸ்பீல்ல                     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 

வடக்ேக : லீ மாவத்த மற் ம் ெவ மட தி தம்மானந்த 
வித்தியாலயத்தின் ேமற்கு எல்ைலயி ந்  ெகா ம்  தி 
வைர 

63L - மாகிாி ர கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ஒ  பகுதி 

கிழக்ேக : 

 

ஹப் த்தைள நகர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல, தம்மானந்த வித்தியாலயத்தின் ேமற்கு 
எல்ைலயி ந்  ெகா ம்  தி வைர மற் ம் ெகா ம்  

தி அயிஸ்பீல்ல சந்தியி ந்  ேதாட்ட எல்ைல வைர 

ெதற்ேக :  

 

 

ெகா ம்  தி  அயிஸ்பீல்ல சந்தியி ந்   ேதாட்ட 
எல்ைல, ஹப் த்தைள மற் ம்  ஹல் ம் ல்ல பிரேதச 
சைப எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ஹல் ல்ல பிரேதச சைப எல்ைல, ேதாட்ட எல்ைல, 
ஒற்ைறய ப் பாைத ேநராக லீ மாவத்ைத வைரக்கும் 
மற் ம்  ெவ மட தி 
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வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 05     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : பன்சைல தி       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : ெவ மட தி மற் ம் ைகயிரத தி 63L - மாகிாி ர கிராம அ வலர் 

பிாிவின் ஒ  பகுதி கிழக்ேக : ஹப் த்தைள நகர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல, ைகயிரத தி, ெவ மட  தி, லீ மாவத்ைத, 
கிராம அ வலர்  அ வலகச் சந்தி, ேதாட்ட எல்ைல வைர 
ஒற்ைறய ப் பாைத 

ெதற்ேக :  தம்மானந்த வித்தியாலத்திற்கு அ கி ந்  ெவ மட 
தி, லீ மாவத்ைத, கிராம அ வலர் அ வலகச் சந்தி 

வைர, ேதாட்ட எல்ைல வைர ஒற்ைறய ப் பாைத மற் ம் 
ஹல் ம் ல்ல பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : ஹல் ம் ல்ல பிரேதச சைப எல்ைல, ேதாட்ட எல்ைல 
மற் ம் தண்ணீர் தாங்கி சந்தி ெவ மட தி 

  

 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 06     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : மாகிாி ர பதன       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : ஹப் த்தைள பிரேதச சைப எல்ைல ,ஹாவடன் ேதவாலய 

எல்ைலயில் அைமயப்ெபற் ள்ள கந் ர மற் ம்  ைகயிரத 
தி சந்திக்கும் இடத்தி ந்  வரம்  ேநேர யஹலெபத்த 
தி வைர, யஹலெபத்த தி மற் ம் ைகயிரத 
தியி ந்   ைகயிரத நிைலயம் வைர 

63L - மாகிாி ர கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ஒ  பகுதி 

கிழக்ேக : 
 

ஹப் த்தைள நகர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
மற் ம்  ெதற்கு எல்ைலகள், ஹாவடன் ேதவாலய எல்ைல 
யில்  அைமயப்ெபற் ள்ள கந் ர மற் ம் ைகயிரத தி 
சந்திக்குமிடத்தி ந்  வரம்  ேநேர யஹலெபத்த தி 
வைர, யஹலெபத்த தி, ைகயிரத  நிைலய தியி  

ந்  ைகயிரத நிைலயம் வைரயான ைகயிரத தி 
ெதற்ேக :  ைகயிரத தி 
ேமற்ேக : ைகயிரத தி மற் ம் ஹாவடன் ேதவாலய எல்ைலயில்  

அைமயப்ெபற் ள்ள கந் ர மற் ம் ைகயிரத தி 
சந்திக்கும் இடத்தி ந்  வரம்  ேநேர யஹலெபத்த தி 
வைர 

 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 07     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      :  மாகிாி ர        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : ஹப் த்தைள பிரேதச சைப எல்ைல, எ சம் பங்களா, 

ஒ க்குக் கா , எ சம் தி, ெவ மட தி, ைகயிரத தி, 
ேதாட்ட தி மற் ம் யஹலெபத்த தி 

63L -மாகிாி ர கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ஒ  பகுதி 

கிழக்ேக : 
 

யஹலெபத்த தி, ஹாவ ன் ேதவாலயம்,  ைகயிரத தி,
ெவ மட தி மற் ம் தண்ணீர் தாங்கி சந்தி 

ெதற்ேக :  ஹல் ம் ல்ல பிரேதச சைப எல்ைல, தண்ணீர் தாங்கி  
தி, ேதாட்ட தி 

ேமற்ேக : 
 

ஹல்ம ம் ல்ல, ஹப் த்தைள பிரேதச சைப எல்ைல, 
எ சம் ேதவாலய ஒ க்குக்கா , ைகயிரத தி மற் ம் 
யஹலெபத்த தி 

9-108/282 
 



 I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21  1407A 
 gFjp  I : njhFjp (I) - ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; FbauR tu;j;jkhdg; gj;;jpupif - mjp tpNr\khdJ - 2015.08.21 

 

 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச்  சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

 ைமத்திாிபால சிறிேசன,
 சனாதிபதி. 
 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 
 

அட்டவைண 
 

இல. 22  -  ப ைள  மாவட்டம் 
இல. 04   - மஹியங்கைன பிரேதச சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக - 14 
   எண்ணிக்ைக -  14      எண்ணிக்ைக - 00 
 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 01     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ெராட்டலெவல       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 
1 C- தி லெபெலஸ்ஸ கிராம அ வலர் 

பிாி  
1 M - ெராட்டலெவல கிராம அ வலர் 

பிாி   
1 l- அ யட்டெவல கிராம அ வலர் 

பிாி  

வடக்ேக : அம்பாைற மாவட்ட எல்ைல  
கிழக்ேக : அம்பாைற மாவட்ட எல்ைல மற் ம் ெதல்ெதனியாய கிராம 

அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  ெஹபரவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக : கண்  மாவட்ட எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 02     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : கின்ெனா வ       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : அ யடெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

மற் ம் ெதல்ெதனியாய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல 

1A - ெஹபரவ கிராம அ வலர் பிாி  
1 G - ெபலகன்ெவவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
1 J - கின்ெனா வ கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

ெதல்ெதனியாய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள், உல்ஹிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு  எல்ைல, ெஹாபாியாவ கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  
 
 

மில்லத்ேதவ மற் ம் விரானகம கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு  எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : கண்  மாவட்ட எல்ைல 
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வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 03      வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  

வட்டாரத்தின் ெபயர்      : உல்ஹிட் ய       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 
வடக்ேக : அ யடெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 

தி லெபெலஸ்ஸ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல மற் ம் அம்பாைற மாவட்ட எல்ைல 

1 L - ெதல்ெதனியாய கிராம அ வலர் 
பிாி  

1 N - ெஹாபாியாவ கிராம அ வலர் 
பிாி  

1R - உல்ஹிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : 
 

அம்பாைற மாவட்ட எல்ைல மற் ம் பஹல ரன்கிந்த கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  
 

கிராந் க் ேகாட்ைட மற் ம் மில்லத்ேதவ கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ெபலகன்ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு ,ேமற்கு  
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், ெஹபரவ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 04     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : அ த்தரம       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01  
  

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : கின்ெனா வ மற் ம் ெபலகன்ெவவ கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
1 E- விரானகம கிராம அ வலர் பிாி  

1 H- அ த்தரம  கிராம அ வலர் பிாி  

1P- மில்லத்ேதவ கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

ெஹாபாியாவ மற் ம் கிராந் க்ேகாட்ைட கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  
 
 

கிராந் க் ேகாட்ைட, கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  
எல்ைல மற் ம் பதலயாய கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : கண்  மாவட்ட எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 05     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : கிராந் க்ேகாட்ைட      உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெஹாபாியாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு, கிழக்கு 

மற் ம் வடக்கு  எல்ைலகள், அம்பாைற மாவட்ட எல்ைல 
மற் ம் தம்பான கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல 

1D - பஹல ரக்கிந்த  கிராம அ வலர் 
பிாி  

1F - கிராந் க்ேகாட்ைட கிராம 
அ வலர் பிாி  

 
கிழக்ேக : தம்பான கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
ெதற்ேக :  
 
 

ெப கல்ல மற் ம் கல்ேபா யாய கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், பதலயாய கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : பதலயாய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
மில்லத்ேதவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள், ெஹபாியாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 06     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : தம்பான        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 

வடக்ேக : அம்பாைற மாவட்ட எல்ைல  7 A  - தம்பான  கிராம அ வலர் பிாி  
8  - குகுலாெபால  கிராம அ வலர் 

பிாி  
8 A  - ேவவத்த  கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : அம்பாைற மாவட்ட எல்ைல  

ெதற்ேக :  ாிதிமா யத்த பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : ெப கல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 

வடக்கு எல்ைலகள், கிராந் க்ேகாட்ைட கிராம அ வலர் 

பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, பஹல ரத்கிந்த கிராம அ வலர் 

பிாிவின் ெதற்கு, கிழக்கு  மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 07     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ெப கல்ல       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

 எல்ைலகள்  உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 
வடக்ேக : கிராந் க்ேகாட்ைட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல 
1 B - கல்ேபா யாய கிராம அ வலர் 

பிாி  
7 - ெப கல்ல கிராம அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக : தம்பான கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
ெதற்ேக :  
 

ாிதிமா யத்த பிரேதச  சைப எல்ைல மற் ம் தலங்க வ  
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : மீகஹேஹன கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 

வடக்கு எல்ைலகள், பதலயாய கிராம அ வலர் பிாிவின் 

ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 08     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : பதலயாய        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 

வடக்ேக : அ த்தரம மற் ம் மில்லத்ேதவ கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

1 - பதலயாய கிராம அ வலர் பிாி
1K- மீகஹேஹன கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

 

கிழக்ேக : 

 

கிராந் க்ேகாட்ைட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல மற் ம் கல்ேபா யாய கிராம அ வலர் பிாிவின் 

ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  

 

 

தலங்க வ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 

ஹத்தத்தாவ கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு மற் ம் 

வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ஹத்தத்தாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

மற் ம் கண்  மாவட்ட எல்ைல 
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வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 09     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  

வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ெசாரெபார       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்

வடக்ேக : பதலயாய மற் ம் மீகஹேஹன கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், 
கல்ேபா யாய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

2 A- ஹத்தத்தாவ கிராம அ வலர் பிாி  

2 B - ெசாரெபார கிராம அ வலர் பிாி  

2 C - தலங்க வ கிராம அ வலர் பிாி  

 

 

கிழக்ேக : 

 

கல்ேபா யாய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
மற் ம் ாிதீமா யத்த பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக :  

 

 

ெதஹிெகால்லகிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல ,
ெவவ்கம்பஹா கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள், மஹியங்கன  நகர கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : கண்  மாவட்ட எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 10  வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : மஹியங்கனய                     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்

வடக்ேக : ெசாரெபார கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள், தலங்க வ கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு  எல்ைல, ெதஹிெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல 

2 - ெவவ்கம்பஹ கிராம அ வலர் பிாி

3A - மஹியங்கன  நகர கிராம அ வலர் 
பிாி  

 கிழக்ேக : 

 

எேலெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  

 

எேலெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  எல்ைல 
மற் ம்  ஜாநகர கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக : கண்  மாவட்ட எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 11       வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  

வட்டாரத்தின் ெபயர்      :  எேலெவல                      உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்

வடக்ேக : தலங்க வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 3B - ெதஹிெகால்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  

3C - எேலெவல கிராம அ வலர் பிாி  

 

கிழக்ேக : ாிதீமா யத்த பிரேதச சைப எல்ைல

ெதற்ேக :  ாிதீமா யத்த பிரேதச சைப எல்ைல, தம்பராவ மற் ம் 
ஜாநகர கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ஜாநகர கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
மஹியங்கைன நகர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், ெவவ்கம்பஹா கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு, கிழக்கு மற் ம் வடக்கு 
எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 12     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  

வட்டாரத்தின் ெபயர்      : தம்பராவ       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : மஹியங்கைன நகரம், எேலெவல கிராம அ வலர் 

பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல மற் ம் ாிதீமா யத்த பிரேதச 
சைப எல்ைல 

3 - தம்பராவ கிராம அ வலர் பிாி
3D - ஜாநகர கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

ாிதீமா யத்த  பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ெமதயாய 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  
 
 

ெமதயாய, ேசனானிகம மற் ம் பங்கரகம்மன கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் கண்   
மாவட்ட எல்ைல 

ேமற்ேக : பங்கரகம்மன கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
மற் ம் கண்  மாவட்ட எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 13     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  

வட்டாரத்தின் ெபயர்      : மாபாகடெவவ       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : ஜா நகரம், தம்பராவ கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு  

எல்ைலகள் மற் ம் ெமதயாய கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு  எல்ைல 

4A  - மாபாகடெவவ கிராம அ வலர் 
பிாி  

4D - ேசனானிகம கிராம அ வலர் 
பிாி  கிழக்ேக : ெமதயாய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு 

எல்ைலகள் 
ெதற்ேக :  தம்பெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக : பங்கரகம்மன கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 

வடக்கு எல்ைலகள், ஜா நகர கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 14     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  

வட்டாரத்தின் ெபயர்      : பங்கரகம்மன       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : ஜா நகர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல ,

ேசனானிகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல ,
மாபாகடெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு, ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு  எல்ைலகள், ேசனானிகம கிராம அ வலர் 
பிாிவின்கிழக்கு எல்ைல, தம்பராவ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல மற் ம் ாிதீமா யத்த பிரேதச 
எல்ைல 

4 - பங்கரகம்மன  கிராம அ வலர் 
பிாி  

4B - ெமதயாய கிராம அ வலர் பிாி  
4C- தம்பெகால்ல  கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : ாிதீமா யத்த பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக :  
 

ாிதீம யத்த பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் கண்  மாவட்ட 
எல்ைல 

ேமற்ேக : கண்  மாவட்ட எல்ைல 
9-108/283 
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உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச்  சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 

 
3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 

 
(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  

 
 ைமத்திாிபால சிறிேசன,
 சனாதிபதி. 

 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 

2015, ஓகத்  12. 

 
அட்டவைண 

 

இல. 22  - ப ைள  மாவட்டம் 
இல. 05   - ாிதீமா யத்த பிரேதச சைப 

 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக - 11 

   எண்ணிக்ைக - 11      எண்ணிக்ைக - 00 

 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 01     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ேசராண        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 

வடக்ேக : மஹியங்கைன பிரேதச  சைப எல்ைல 2 C - ேசராண கிராம அ வலர் பிாி  
2D - ஒ ெபந்திெவவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
2K - சங்கேபா ர கிராம அ வலர் பிாி  
2 L- அராவத்த கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : 

 

மஹியங்கைன பிரேதச சைப எல்ைல, ெவலம்ெபல்ல கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, ெகெசல்ெபாத்த 

வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 

ெசனவிகம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 

ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  

 

 

ெசனவிகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 

ெக ர கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு மற் ம் 

ேமற்கு எல்ைலகள், மஹியங்கைன பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : மஹியங்கைன பிரேதச சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 02     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ெகெசல்ெபாத்த வடக்கு      உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 
வடக்ேக : மஹயங்கைன பிரேதச சைப எல்ைல 2B- ெகெசல்ெபாத்த வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
2E - ெவலம்ெபேல கிராம அ வலர் 

பிாி  
 
 

கிழக்ேக : 
 

மஹியங்கைன பிரேதச சைப எல்ைல, இகிாியெகாட கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  
 
 

ெகெசல்ெபாத்த ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல, ெசெனவிகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ெசெனவிகம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
சங்கேபா ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 03     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ெகெசல்ெபாத்த ெதற்கு      உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 
வடக்ேக : மஹியங்கைன பிரேதச சைப எல்ைல 2 F - ெகெசல்ெபாத ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
2 G - இகிாியெகாட கிராம அ வலர் 

பிாி  
9 D - கந் ெபத்த கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : மஹியங்கைன பிரேதச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக :  
 
 

மஹியங்கைன பிரேதச சைப எல்ைல, ெமாரான கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, அ ெக யாவ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், 
ஊவதிஸ்ஸ ர கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
மற் ம் ெசெனவிகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக : ெசெனவிகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல  
ெகெசல்ெபாத்த வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், ெவலம்ெபேல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 04  வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : எகிாியன்கும் ர                    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 
  எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : மஹியங்கைன பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் 

ெமானராகைல மாவட்ட எல்ைல 
9 - எகிாியன்கும் ர கிராம அ வலர் 

பிாி  
9 A - ெதஹிகம கிராம அ வலர் பிாி  
9C - அர பிட் ய கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ெமானராகைல மாவட்ட எல்ைல 
ெதற்ேக :  
 

ெமானராகைல மாவட்ட எல்ைல மற் ம் ெபத்தியாெகாட 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : ெபத்தியாெகாட மற் ம் மஹ க கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், மஹியங்கைன பிரேதச 
சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 05     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  

வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ெபதியாெகாட       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 

வடக்ேக : குராேலெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 

அ ெக யாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள், கந் ெபத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் 

ெதற்கு எல்ைல மற் ம் மஹியங்கைன பிரேதச சைப 

எல்ைல 

9 B- ெமாரான கிராம அ வலர் பிாி  
10 - மஹ க்க கிராம அ வலர் பிாி  
10A - குடா க்க கிராம அ வலர் 

பிாி  
11A - ெபதியாெகாட கிராம அ வலர் 

பிாி  
11D - தியெகாம்பல கிராம அ வலர் 

பிாி  

 

கிழக்ேக : 

 

ெதஹிகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 

எல்ைலகள், ெமானராகைல மாவட்ட எல்ைல 

ெதற்ேக :  

 

ெமானராகைல மாவட்ட எல்ைல மற் ம் ாிதீமா யத்த 

ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : ாிதீமா யத்த ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 

மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், நாகதீப கிராம அ வலர் 

பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 
 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 06     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ஊவதிஸ்ஸ ர               உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 

வடக்ேக : ெகெசல்ெபாத்த ெதற்கு மற் ம் இகிாியெகாட கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், கந் ெபத்த 

மற் ம் ெமாரான கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 

எல்ைலகள் 

6 - அ ெகட் யாவ கிராம அ வலர் 
பிாி  

6A - ஊவதிஸ்ஸ ர கிராம அ வலர் 
பிாி  

6B -  நாகதீப கிராம அ வலர் பிாி  
6C - குராேலெவல கிராம அ வலர் பிாி  கிழக்ேக : 

 

குடா க்க கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு, ேமற்கு 

மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், மஹ க்க கிராம அ வலர் 

பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  

 

 

ாிதீமா யத்த ெதற்கு மற் ம் ாிதீமா யத்த வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், ஊரணிய, 

ெகாடதலாவ மற் ம் கமகும் ர ெதற்கு கிராம அ வலர் 

பிாி களின் கிழக்கு  எல்ைலகள், கமகும் ர வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : கமகும் ர வடக்கு மற் ம் திக்ெகன்தயாய கிராம அ வலர் 

பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், அபய ர, ெக ர 

மற் ம் ெசெனவிகம கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 

எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 07     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ெக ர       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 

வடக்ேக : அராவத்த மற் ம் ேசரான கிராம அ வலர் பிாி களின் 

கிழக்கு எல்ைலகள், சங்கேபா ர கிராம அ வலர் பிாிவின் 

ெதற்கு எல்ைல, ெகெசல்ெபாத்த வடக்கு மற் ம் 

ெகெசல்ெபாத்த ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் 

ேமற்கு எல்ைலகள் 

2 A  - ெக ர கிராம அ வலர் பிாி  
 2 H  - அபய ர கிராம அ வலர் பிாி  
2 J - ெசனவிகம கிராம அ வலர் பிாி  
6 D - திக்ெகந்தயாய கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : ெகெசல்ெபாத்த ெதற்கு மற் ம் ஊவதிஸ்ஸ ர கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், கமகும் ர 

வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  

 

 

கமகும் ர வடக்கு மற் ம் பஹலஓயகம கிராம அ வலர் 

பிாி களின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், 

மஹியங்கைன பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : மஹியங்கைன பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் அராவத்த 

கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 08     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ஆந்தாஉல்ெபாத்த                உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 

வடக்ேக : திக்ெகந்தயாய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள், ஊவாதிஸ்ஸ ர கிராம அ வலர் 

பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, அ ெகட் யாவ கிராம அ வலர் 

பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, குராேலெவல கிராம அ வலர் 

பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

5A - ஆந்தாஉல்ெபாத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  

5B - பஹல ஓயகம கிராம அ வலர் 
பிாி  

6 E - கமகும் ர வடக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  

 
6F - கமகும் ர ெதற்கு கிராம அ வலர் 

பிாி  
13B - ல  கிராம அ வலர் பிாி  

 

 

கிழக்ேக : 

 

குராேலெவல மற் ம் நாகதீப கிராம அ வலர் பிாி களின் 

ேமற்கு எல்ைலகள், ெகாடதலாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் 

வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், ஊரணிய கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  

 

 

ாி கஹஅராவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 

ேமற்கு எல்ைலகள், கு விெதன்ன கிராம அ வலர் 

பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : மஹியங்கைன பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் 

திக்ெகந்தயாய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 09     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ாிதீமா யத்த  வடக்கு                   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 
வடக்ேக : ல மற் ம் ஆந்தாஉல்பத்த கிராம அ வலர் பிாி களின் 

ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், கமகும் ர ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல,நாகதீப கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், 
மஹ க கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

5 - ெகாடத்தலாவ கிராம அ வலர் பிாி
11 - ாிதீமா யத்த வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
11 B - ாிதீமா யத்த ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
11 C - ஊரணிய கிராம அ வலர் பிாி  
12 - ாி கஹஆராவ  கிராம அ வலர் 

பிாி  
 
 

கிழக்ேக : 
 

ெபதியாெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
மற் ம் ெமானராகைல மாவட்ட எல்ைல 

ெதற்ேக :  
 

ெமானராகைல மாவட்ட எல்ைல மற் ம் கன்ேதகம கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : கந்ேதகம மற் ம் மஹகம கிராம அ வலர் பிாி களின் 
கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், கு விெதன்ன கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, ல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 10  வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : கு விெதன்ன        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 
வடக்ேக : மஹியங்கைன பிரேதச சைப எல்ைல, ல மற் ம் 

ாி கஹஅராவ கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

12 A- கந்ேதகம கிராம அ வலர் பிாி  
13 - மஹகம கிராம அ வலர் பிாி  
13 A- கு விெதன்ன கிராம அ வலர் 

பிாி  
14A- தீகிாிெகால்ல கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

ாி யகஹஅராவ மற் ம் ாிதீமா யத்த ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், ெமானராகைல 
மாவட்ட எல்ைல 

ெதற்ேக :  
 
 

ெமானராகைல மாவட்ட எல்ைல, திக்யாய கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் ,
பின்னெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
மற் ம் மீகஹகி ல பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : மீகஹகி ல மற் ம் கந்தெக ய பிரேதச சைப எல்ைலகள் 
மற் ம் கண்  மாவட்ட எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 11     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      :  அராவ        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 
வடக்ேக : தீகிாிெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு  எல்ைலகள், மஹகம மற் ம் கந்ேதகம கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு மற் ம்  ெதற்கு எல்ைலகள் 

14 - பின்னெகால்ல  கிராம அ வலர் 
பிாி  

15 - அராவ கிராம அ வலர் பிாி  
15 A - திக்யாய  கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : கந்ேதகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  எல்ைல மற் ம் 
ெமானராகைல  மாவட்ட எல்ைல 

ெதற்ேக :  மீகஹகி ல பிரேதச சைப எல்ைல 
ேமற்ேக : மீகஹகி ல பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் தீகிாிெகால்ல 

கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
9-108/284  
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உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச்  சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 

 
3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 

 
(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 
 ைமத்திாிபால சிறிேசன,
 சனாதிபதி. 

 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 

2015, ஓகத்  12. 

 

அட்டவைண 
 

இல. 22  - ப ைள  மாவட்டம் 
இல. 06   - ெசாரணாெதாட்ட பிரேதச  சைப  

 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக - 10 

   எண்ணிக்ைக - 08      எண்ணிக்ைக - 01 
 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 01     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ேககந்த       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 

வடக்ேக : கந்தெகட் ய மற் ம் மீகஹகி ல பிரேதச சைப  

எல்ைலகள் 

29 - ெமாரெகால்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  

29 A - ேககந்த கிராம அ வலர் பிாி  
29 B - பல்ேலகந்த  கிராம அ வலர் பிாி  
34 - இடேமபங்குவகிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : ேபா யத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 

ெதற்கு எல்ைலகள், ஸ்ெஸல்லாகந்த கிராம அ வலர் 

பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  

 

ஸ்ெஸல்லாகந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 

எல்ைல, திக்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 

மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : திக்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

மற் ம் கந்தெகட் ய பிரேதச சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 02     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ஸ்ெஸல்லாவ       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 
வடக்ேக : மீகஹகி ல பிரேதச சைப  எல்ைல 23 A - ேபா யத்த  கிராம அ வலர் 

பிாி  
23 AA- ஸ்ெஸல்லாவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

மீகஹகி ல பிரேதச எல்ைல மற் ம் பதேனெகதர, 
வத்ேதெகேல மற் ம் அம்பகஸ்ேதாவ கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  
 

அம்பகஸ்ேதாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
யட் ெலல்ேலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல மற் ம் ஸ்ெஸல்லகந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : ஸ்ெஸல்லகந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள், பல்ேலகந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 03     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : எெகாடெவல       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 
வடக்ேக : மீகஹகி ல பிரேதச சைப எல்ைல 24 - எெகாடெவல கிராம அ வலர் பிாி

24 A - வத்ேதெகேல கிராம அ வலர் 
பிாி  

24 B -  பதேனெகதர கிராம அ வலர் 
பிாி  

25 C - அம்பகஸ்ேதாவ கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : மீகஹகி ல மற் ம் பஸ்ஸர பிரேதச சைப எல்ைலகள் 
ெதற்ேக :  
 

ெகடேகல்லகம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள், அங்ெகாட, ெகாஸ்ெகால்ல மற் ம் 
ாிதீபான கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், 
யட் ெலல்ேலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக : யட் ெலல்ேலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல, ஸ்ெஸல்லாவ மற் ம் ேபா யத்த கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு  எல்ைலகள், 
மீகஹகி ல பிரேதச சைப எல்ைல 

  

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 04  வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : குட் யெகால்ல       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 
வடக்ேக : அம்பகஸ்ேதாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

மற் ம் பஸ்ஸர பிரேதச சைப எல்ைல 

25 - அங்ெகாட கிராம அ வலர் பிாி
25 A- குட் யெகால்ல கிராம அ வலர் 

பிாி  
25 B- ெகடேகல்லகம கிராம அ வலர் 

பிாி  
25 D- ெகாஸ்ெகால்ல கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : பஸ்ஸர மற் ம் ப ைள பிரேதச சைப எல்ைலகள் 
ெதற்ேக :  ப ைள பிரேதச சைப எல்ைல 
ேமற்ேக : ாிதீபான கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு 

எல்ைலகள், அம்கஸ்ேதாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 05     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ாீதிபான        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : ஸ்ெஸல்லாகந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 

எல்ைல, ஸ்ெசல்லாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல, அம்பஸ்ேதாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  
மற் ம் ெதற்கு  எல்ைலகள் 

26 A - ய ெலல்ேலகம கிராம அ வலர் 
பிாி  

26 C - ாிதீபான கிராம அ வலர் பிாி  
 கிழக்ேக : 

 
அம்பகஸ்ேதாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல,
ெகாஸ்ெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  எல்ைல 
மற் ம் ப ைள பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக :  
 
 

ப ைள பிரேதச சைப எல்ைல, ப ைள மாநகர சைப 
எல்ைல மற் ம் ெகாெஹாவில கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : ெகாெஹாவில கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள், ெசாரணெதாட்ட மற் ம் ஸ்ெஸல்லா 
கந்த கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 06     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ஸ்ெஸல்லாகந்த             உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : கந்தெகட் ய பிரேதச சைப எல்ைல, இடேமபங்குவ கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, ெமாரெகால்ல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், 

ேககந்த, பல்ேலகந்த மற் ம் ேபா யத்த கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், ஸ்ெஸல்லாவ 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

28 A - ஸ்ெஸல்லாகந்த கிராம அ வலர்  
பிாி  

34 A  - திக்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

ஸ்ெஸல்லாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
யட் ெலல்ேலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  
 

ெசாரணெதாட்ட, இடேமகம மற் ம் ெலஜர்வத்த கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், கந்தெகட் ய 
பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : ெலஜர்வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
மற் ம் கந்தெகட் ய பிரேதச சைப எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 07     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ெசாரணாெதாட்ட       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : திக்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 

ஸ்ெஸல்லாகந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள் 

27 B - இடேமகம கிராம அ வலர் பிாி  
28 - ெசாரணாெதாட்ட கிராம அ வலர் 

பிாி  
 கிழக்ேக : யட் ெலல்ேலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 

எல்ைல 
ெதற்ேக :  
 
 

ெகாெஹாவில, கித் ல்வத்ேதகம கிாிஒ வ மற் ம் 
கந்ேதெகதர நகர கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : கந்ேதெகதர நகர கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல, ெலஜர்வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 08     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : கன்ேதெகதர       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 02 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 

வடக்ேக : கந்தெகட் ய பிரேதச சைப எல்ைல, திக்பிட் ய கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, இடேமகம கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

27 - கிாிஒ வ கிராம அ வலர் பிாி
27 A- கன்ேதெகதர  நகர கிராம அ வலர் 

பிாி  
27 C -ெலஜர்வத்த  கிராம அ வலர் 

பிாி  கிழக்ேக : கித் ல்வத்ேதகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  ஹா எல பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : ஹா எல மற் ம் கந்தெகட் ய பிரேதச சைப எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 09     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ெகாெஹாவில       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 

வடக்ேக : இடேமகம, ெசராணெதாட்ட மற் ம் யட் ெலல்ேலகம 

கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு  எல்ைலகள் 

26 - ெகாெஹாவில   கிராம அ வலர் 
பிாி  

26 B- கித் ல்வத்ேதகம கிராம அ வலர் 
பிாி  

 

கிழக்ேக : ாிதீபான கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல மற் ம் 

ப ைள மாநகர  சைப எல்ைல 

ெதற்ேக :  

 

ப ைள மாநகர சைப எல்ைல மற் ம் ஹா எல பிரேதச 

சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : கிாிஒ வ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 

9-108/285  

______________________ 

 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச்  சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 
 ைமத்திாிபால சிறிேசன,
 சனாதிபதி. 
 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 

2015, ஓகத்  12. 
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அட்டவைண 
 
இல. 22  - ப ைள  மாவட்டம் 
இல. 07   - மீகஹகி ல பிரேதச  சைப 
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக - 10 
   எண்ணிக்ைக - 10      எண்ணிக்ைக -  00 
 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 01     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : பலெகால்ல        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : ாிதீமா யத்த பிரேதச சைப எல்ைல 22 A- பலெகால்ல கிராம அ வலர் பிாி  

22 D - கரெமட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : 
 

ாிதீமா யத்த பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் கரந்தகஹமட 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  அக்கலாஉல்பத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக : கந்தெகட் ய பிரேதச சைப எல்ைல

 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 02     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : கரந்தகஹமட        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : பலெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம் ாிதீமா யத்த பிரேதச  சைப 
எல்ைல 

22 B - கரந்தகஹமட  கிராம அ வலர் 
பிாி  

22C - அக்கலாஉல்பத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  

22 E - ெபால்கஹஅராவ கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : ெபால்வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
ெதற்ேக :  
 

க கஹகந் ர, ேகாமாாிக்க, அகு க வ மற் ம் 
மீகஹகி ல கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : கன்தெகட் ய பிரேதச சைப எல்ைல

 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 03     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : மீகஹகி ல       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : அக்கலாஉல்பத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  

எல்ைல 
22 - மீகஹகி ல கிராம அ வலர் பிாி
22 G- அகு க வ  கிராம அ வலர் 

பிாிவின் ஒ  பகுதி கிழக்ேக : 
 

 மீகஹகி ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைலயி ந்  இ தி கிராம நிலஅளைவப்பட இலக்கம் 
612 இன் 53 ஆம் இலக்க ண் ன் கந் ர ேநேர ண்  

இலக்கம் 92 இன் தி வைர வந்  அவ் தி ேநேர 
கிழக்காக 101 ஆம் இலக்க ண்  சந்திக்கும்   வைர வந்  
அக்கந் ர ேநேர ெகாஹான கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல வைர 

ெதற்ேக :  
 

ெகாஹான மற் ம் தல்ெதன கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : கந்தெகட் ய பிரேதச  சைப எல்ைல
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வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 04  வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : அகு க வ       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 

வடக்ேக : அக்கலாஉல்பத்த மற் ம் கரந்தகஹமட கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

22 F - ேகாமாாிக்க கிராம அ வலர் 
பிாி  

22 G -அகு க வ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ஒ பகுதி 

 

 

 

கிழக்ேக : 

 

கரந்தஹமட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 

க கஹகந் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 

ெகடவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 

ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  

 

ெகடவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

மற் ம் ெகாஹான கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 

எல்ைல 

ேமற்ேக : மீகஹகி ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைலயி ந்  இ தி கிராம நிலஅளைவப்பட இலக்கம் 

612 இன் 53 ஆம் இலக்கத் ண் ன் கந்  ேநேர 92 ஆம்  

இலக்கத்  ண் ன் தி வைர வந்   அவ் தி  ேநேர 

கிழக்காக 101  ஆம்  இலக்கத்  ண்   சந்திக்கும் வைர 

வந்  அக்கந் ர ேநேர ெகாஹான கிராம அ வலர் 

பிாிவின் வடக்கு எல்ைல வைர மற் ம் மீகஹகி ல கிராம 

அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 05     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : க கஹகந் ர                                   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 
வடக்ேக : கரந்தகஹமட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 

ெபால்கஹஅராவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள், ாிதீமா யத்த பிரேதச சைப எல்ைல 

16 - க கஹகந் ர கிராம அ வலர் 
பிாி  

16 C- எல்லலந்த  கிராம அ வலர் பிாி  
16 D- ெபால்வத்த  கிராம அ வலர் பிாி  

 
கிழக்ேக : ெமானராகைல மாவட்ட எல்ைல, ேராேபாிய கிராம 

அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, வட்டெகாம்மன கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, பிட்டமா வ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, ேவவெதன்ன கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  
 

கல மற் ம் பஸ்ஸர பிரேதச சைப எல்ைலகள், 
ெமாரெஹலகிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு  எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ெகட்டவத்த மற் ம் ேகாமாாிக்க கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், 
கரந்தகஹமட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  எல்ைல 
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வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 06     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ெராேபாிய          உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 

வடக்ேக :  ெபால்வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

மற் ம் ெமானராகைல மாவட்ட எல்ைல 

18 F–ெராேபாியகிராம அ வலர்  பிாி  

கிழக்ேக : ெமானராகைல மாவட்ட எல்ைல 

ெதற்ேக :  கல பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : பிட்டமா வ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 

வட்டெகாம்மன கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 

வடக்கு எல்ைலகள், ெபால்வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் 

கிழக்கு  எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 07     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : பிட்டமா வ               உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 

வடக்ேக : ெபால்வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள், ெராேபாிய கிராம அ வலர் பிாிவின் 

ேமற்கு எல்ைல 

16 A -  பிட்டமா வ கிராம அ வலர் 
பிாி  

16B- ெவேவெதன்ன கிராம அ வலர் 
பிாி  

16 E- வடெகாம்மன கிராம அ வலர் 
பிாி  

 

கிழக்ேக : 

 

ெராேபாிய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

மற் ம் கல பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக :  கல பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : எல்ல்லகந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

மற் ம் ெபால்வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 08     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ெகட்டவத்த                உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 

வடக்ேக : ேகாமாாிக்க கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 

க கஹகந் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 

ெதற்கு எல்ைலகள் 

21 - ெமாரெஹல  கிராம அ வலர் பிாி
21 A- ெகட்டவத்த  கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

 
கிழக்ேக : எல்லலந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  பஸ்ஸர மற் ம் ெசாரணெதாட்ட பிரேதச சைப  

எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ெசாரணெதாட்ட பிரேதச சைப எல்ைல, ஹு ெகட்ட 

பிட் ய மற் ம் ெகாஹான கிராம அ வலர் பிாி களின் 

கிழக்கு எல்ைலகள், ேகாமாாிக்க கிராம அ வலர் பிாிவின் 

ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 09     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ெகாஹான               உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 
வடக்ேக : அகு க வ மற் ம் ேகாமாாிக்க கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
23 B - ஹு ெகட்டபிட் ய கிராம 

அ வலர் பிாி  
23 C - ெகாஹான கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

ெகட்டவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள், ெமாரெஹல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  ெசாரணாெதாட்ட பிரேதச சைப எல்ைல 
ேமற்ேக : ெசாரணாெதாட்ட பிரேதச சைபஎல்ைல மற் ம் தல்ெதன 

கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 10     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : தல்ெதன        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 
வடக்ேக : அகு க வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 

ெதற்கு எல்ைலகள் 

23  - தல்ெதனகிராம அ வலர் பிாி

கிழக்ேக : 
 

ெகாஹான கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள், ஹு ெகட் ய கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ெசாரணெதாட்ட பிரேதச சைப எல்ைல 
ேமற்ேக : ெசாரணெதாட்ட மற் ம் கந்தெகட் ய பிரேதச சைப 

எல்ைலகள் 
9-108/286  

_____________________ 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச்  சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 
 
(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  

 
 ைமத்திாிபால சிறிேசன,
 சனாதிபதி. 
 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 
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அட்டவைண 
 

இல. 22  - ப ைள  மாவட்டம் 

இல. 08   - கன்தெகட் ய பிரேதச  சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக - 10 
   எண்ணிக்ைக - 10      எண்ணிக்ைக - 00 
 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 01     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : மஹெகேல        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 

வடக்ேக : கண்  மாவட்ட எல்ைல 31 E - ெவலஒய  கிராம அ வலர் பிாி  
31 F - மஹெகேல கிராம அ வலர் பிாி  

 
கிழக்ேக : 

 

கன்தெக உல்பத, ப ஓய மற் ம் கந்தெக ய ேமற்கு 

கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு 

எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  

 

கிாிெவெஹர மற் ம் கி ேலெகதர கிராம அ வலர் 

பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் ெர யா 

மாவட்ட எல்ைல 

ேமற்ேக : வெர யா மற் ம் கண்  மாவட்ட எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 02     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : கந்தெக  உள்பத       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 

வடக்ேக : கண்  மாவட்ட எல்ைல, ாிதீமா யத்த மற் ம் மீகஹகி ல 

பிரேதச சைப எல்ைலகள் 

30 C - மஹெதன்ன   கிராம அ வலர் 
பிாி  

31C - ெஹவன்தான  கிராம அ வலர் 
பிாி  

31D- கந்தெக உல்பத கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : ாிதீமா யத்த மற் ம் மீகஹகி ல பிரேதச சைப 

எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  

 

 

மீகஹகி ல பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ப ஓய 

கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு மற் ம் 

வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ப ஓய கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 

எல்ைல, ப ஓய ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 

கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், மஹெகேல கிராம 

அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல மற் ம் கண்  மாவட்ட 

எல்ைல 
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வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 03     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ப  ஓய        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 
வடக்ேக : மஹெகேல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 

கந்தெக உல்பத கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள், மஹெதன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

30 A - ப ஓய கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  

31A - ப ஓய ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  

 கிழக்ேக : 
 

மஹெதன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள், மீகஹகி ல பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக :  
 
 

மீகஹகி ல பிரேதச சைப எல்ைல, மா யத்த கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, ெவவெதன்ன கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ெவவெதன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
கந்தெக ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு, கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், மஹெகேல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

  
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 04     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : கந்தெகட் ய        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெவலஓய மற் ம் மஹெகேல கிராம அ வலர் பிாி களின் 

கிழக்கு எல்ைலகள், ப ஓய ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், ப ஓய 
கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு, ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள் 

30 B - ெவவெதன்ன  கிராம அ வலர் 
பிாி  

31 B-கந்தெகட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி  

31 H -கிாிெவெஹர கிராம அ வலர் 
பிாி  

 

 

கிழக்ேக : 
 

ப ஓய கிழக்கு கிராம அ வலர் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள், மா யத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :  
 
 

மா யத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள், மடக வ மற் ம் பல்ேலெவல கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : பல்ேலெவல, கி ேலெகதர மற் ம் ெவலஓய கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 05     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : கி ேலெகதர                                உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : வெர யா மாவட்ட எல்ைல மற் ம் ெவலஓய கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
31 - பல்ேலெவல கிராம அ வலர் பிாி
31 G- கி ேலெகதர கிராம அ வலர் 

பிாி  கிழக்ேக : 
 

கிாிெவெஹர கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு, ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் ெவவெதன்ன கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  
 

டக வ மற் ம் திக்கும் ர கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு எல்ைலகள்மற் ம்  வெர யா மாவட்ட எல்ைல 

ேமற்ேக : வெர யா மாவட்ட எல்ைல 
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வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 06     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : டக வ         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக :  ெர யா மாவட்ட எல்ைல மற் ம் பல்ேலெவல கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
32A - டக வ கிராம அ வலர்  பிாி  
32 B- திக்கும் ர கிராம அ வலர்  பிாி  
32C- ஹாபத்க வ கிராம அ வலர்  

பிாி  

கிழக்ேக : 
 

ெவவெதன்ன, மா யத்த மற் ம் ேபாகஹகும் ர கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், ேபாபிட் ய 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  
 
 

ேபாபிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள், ேகா ன்ன மற் ம்  வாசனாகம கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், வெர யா 
மாவட்ட எல்ைல 

ேமற்ேக : வெர யா மாவட்ட எல்ைல 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 07     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : மா யத்த                உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 
வடக்ேக : ஹாபத்க வ மற் ம் டக வ கிராம அ வலர் 

பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், ெவவெதன்ன கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்  கிழக்கு எல்ைலகள், 
ப ஓய கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல, மீகஹகி ல பிரேதச சைப எல்ைல 

30 - மா யத்த கிராம அ வலர் பிாி
33 - ேபாகஹகும் ர  கிராம அ வலர் 

பிாி  
33 A- ேபாபிட் ய கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

மீகஹகி ல மற் ம் ெசாரணெதாட்ட பிரேதச சைப 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  
 
 

ெசாரணெதாட்ட பிரேதச சைப எல்ைல, ேபராமட மற் ம் 
ேகா ன்ன கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ேகா ன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
திக்கும் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு 
எல்ைலகள், ஹாபத்க வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 08     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ேகா ன்ன               உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : வெர யா மாவட்ட எல்ைல, திக்கும் ர கிராம அ வலர் 

பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, ேபாபிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

32 - ேகா ன்ன கிராம அ வலர் பிாி
32 D- வாசனாகம   கிராம அ வலர் 

பிாி  
35 A- ேபராமட கிராம அ வலர் பிாி  
 
 
 

கிழக்ேக : 
 

ேபாபிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
மற் ம் ெசாரணெதாட்ட பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக :  
 
 

ேபாகன் ஒ வ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல ,
ெத ல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு 
எல்ைலகள், ஹா எல மற் ம்  ஊவபரணகம பிரேதச சைப 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :  ஊவபரணகம பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் வெர யா 
மாவட்ட எல்ைல 
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வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 09     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : கலஉட             உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 
வடக்ேக : வாசனாகம மற் ம் ேகா ன்ன கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், ேபராமட கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், ேபாகன்ஒ வ 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

35 - கலஉட   கிராம அ வலர் பிாி
35 C- ெத ல்ல கிராம அ வலர் பிாி  
35 E-தலாகும் ர கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

ேபாகன்ஒ வ மற் ம் நாரங்கல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு  எல்ைலகள், ஹா எல 
பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக :  ஹா எல பிரேதச சைப எல்ைல 
ேமற்ேக : ஹா எல மற் ம் ஊவபரணகம பிரேதச சைப எல்ைலகள் 

  
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 10  வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ெபாகன்ஒ வ       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 
வடக்ேக : ேபராமட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல மற் ம் 

ெசாரணாெதாட்ட பிரேதச சைப எல்ைல 
35 B- ெபாகன்ஒ வகிராம    அ வலர் 

பிாி  
35 D - நாரங்கல கிராம அ வலர் பிாி  கிழக்ேக : ெசாரணாெதாட்ட பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக :  ெசாரணாெதாட்ட மற் ம் ஹா எல பிரேதச சைப 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : தலாகும் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
கலஉட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு, கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள், ெத ல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல 

9-108/287 
________________ 

 
உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச்  சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 

 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 
 
(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 
 ைமத்திாிபால சிறிேசன,
 சனாதிபதி. 
 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 
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அட்டவைண 
 

இல. 22  - ப ைள  மாவட்டம் 
இல. 09   - பஸ்ஸைற பிரேதச சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக - 13 
   எண்ணிக்ைக - 11      எண்ணிக்ைக - 01 
 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 01     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : கஹட்ட ப்ப       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : மீகஹகி ல மற் ம் கல பிரேதச சைப எல்ைலகள் 19A- கஹட்ட ப்ப கிராம அ வலர் 

பிாி  
19 B - தலகஹெகதர கிராம  அ வலர் 

பிாி  
20 - ேதேமாதர கிராம அ வலர் பிாி  
20 A - தம்பெகாேட கிராம அ வலர் 

பிாி  
20 B - பாலாவத்த கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : 
 

கல பிரேதச எல்ைல மற் ம் ம கஸ்தலாவ வடக்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  ெவல்ெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக : ப ைள மற் ம் ெசாரணெதாட்ட பிரேதச சைப எல்ைலகள்

 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 02     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ம கஸ்தலாவ       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : கல பிரேதச சைப எல்ைல 19 - ம கஸ்தலாவ வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
19 C – ம கஸ்தலாவெதற்கு  கிராம 

அ வலர் பிாி  
89F-ெகரண் எல்ல கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : கல பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக :  
 
 

மா காெதன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு  மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள், ெமதெவலகம கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, பரமஹன்கட கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, நிக்ேகெபத்த கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, ெவல்ெகால்ல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : தலகஹெகதர கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,
தம்பெகாேட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  மற் ம்  
கிழக்கு  எல்ைலகள், பாலாவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 03     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ெவல்ெகால்ல       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : தலகஹெகதர மற் ம் ம கஸ்தலாவ வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், ம கஸ்தலாவ 
ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

89 A - உடகம  கிராம அ வலர் பிாி  
89D - ெவல்ெகால்ல  கிராம அ வலர் 

பிாி  
89 H-நிேகெபத்த கிராம அ வலர் பிாி  
 
 
 

கிழக்ேக : 
 

 ம கஸ்தலாவ ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல, பரமஹன்கட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  
 
 

ச ெராத கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு மற் ம் ேமற்கு 
எல்ைலகள், பலாெகால்ல மற் ம்  ெபல்கஹெதன்ன கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ப ைள பிரேதச சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 04  வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : மா காெதன்ன       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 

வடக்ேக : ம கஸ்தலாவ ெதற்கு மற் ம் ெகரண் எல்ல கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், கல 
பிரேதச சைப எல்ைல 

89- ெமதெவலகம  கிராம அ வலர் பிாி
89E-மா கஹாெதன்ன கிராம அ வலர் 

பிாி  
89 I-பரமஹன்கட கிராம அ வலர் பிாி  

 

 

 

கிழக்ேக : 

 

கல பிரேதச எல்ைல மற் ம் மீ ம்பிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  

 

 

ெதன் ேக கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
பல்ேலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :  ச ெராத மற் ம் நிேகெபத்த கிராம அ வலர் பிாி களின் 
கிழக்கு  மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 05     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      :  ெதாலேபாவத்த                                உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெமதெவலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள், மா காெதன்ன கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு  எல்ைல, கல பிரேதச சைப எல்ைல 

90 - ெதாலேபாவத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  

90 B - மீ ம்பிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி  

90 D - கு கலபதன கிராம அ வலர் 
பிாி  

 

கிழக்ேக : 
 

கல பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ெமானராகைல  
மாவட்ட எல்ைல 

ெதற்ேக :  ெமானராகைல மாவட்ட எல்ைல 
ேமற்ேக : ெதன் ேக கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 

வடக்கு எல்ைலகள், பரமஹன்கட கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, ெமதெவலகம கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 06     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : பஸ்ஸைற        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக:02 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 
வடக்ேக : பரமஹங்கட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 88B - பஸ்ஸைற நகரம் வடக்கு கிராம 

அ வலர்  பிாி  
88D- ெதன் ேக கிராம அ வலர்  பிாி  
88G - பல்ேலகம கிராம அ வலர்  பிாி  
88K - பஸ்ஸைற நகரம் ெதற்கு           

கிராம அ வலர்  பிாி  
88L - பஸ்ஸைற நகரம் கிழக்கு   கிராம 

அ வலர்  பிாி  

கிழக்ேக : 
 

மீ ம்பிட் ய மற் ம் ெதாலேபாவத்த கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  
 
 

ெமானராகைல மாவட்ட எல்ைல, அம்ெதன்ன, 
அம்பெதன்ன ேமற்கு மற் ம் மிாியெபத்த கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் கணெஹல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : கணெஹல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு  எல்ைலகள், பாலாெகால்ல மற் ம் ச ெராத கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 07     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      :  ச ெராத           உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 
வடக்ேக : உடகம மற் ம் நிேகெபத்த கிராம அ வலர் பிாி களின் 

ெதற்கு எல்ைலகள், பரமஹன்கட கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல 

88 A - கணெஹல கிராம அ வலர் பிாி  
88 H - பாலாெகால்ல கிராம அ வலர் 

பிாி  
89 B - ச ெராத கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

பரமஹன்கட, பல்ேலகம, பஸ்ஸர நகர வடக்கு, பஸ்ஸர 
நகர ெதற்கு மற் ம் மீாியெபத்த கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு  எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  
 
 

மீாியெபத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
ஹுல்வத்த மற் ம் ேகானகல கிராம அ வலர் 

பிாி களின்  கிழக்கு  எல்ைலகள் 
ேமற்ேக : ஹுல்வத்த மற் ம் ேகானகல கிழக்கு கிராம அ வலர் 

பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், ேகானகல ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், 
ெபல்கஹெதன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 08     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      :  ெபல்கஹெதன்ன        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 
வடக்ேக : ப ைள பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் உடகம கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
88 C- ேகானகல ேமற்கு கிராம அ வலர் 

பிாி  
88I- ேகானகல கிழக்கு  கிராம அ வலர் 

பிாி  
89G- ெபல்கஹெதன்ன கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : 
 

உடகம மற் ம் பலாெகால்ல கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், கணெஹல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  ஹுல்வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
ேமற்ேக :  ஹா எல மற் ம் ப ைள பிரேதச  சைப எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 09     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ஹுல்வத்த                            உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 
வடக்ேக : ேகானகல ேமற்கு மற் ம் ேகாணகல கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு  எல்ைலகள் 

87A - மாஉஸ்ஸாெகால்ல ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

87C - கணெவெரல்ல ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

88J - ஹுல்வத்த கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : 
 

கணெஹல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள், மீாியெபத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல, தம்ேபெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  
 
 

மாஉஸ்ஸாெகால்ல கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு  எல்ைலகள், கணெவெரல்ல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : ஹா எல பிரேதச சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 10  வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      :  அம்பெதன்ன       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : பஸ்ஸைற நகர ெதற்கு பஸ்ஸைற நகர  கிழக்கு  கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைல  மற் ம் ெதன் ேக 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  மற் ம் ெதற்கு  
எல்ைலகள் 

88  -மீாியெபத்த  கிராம அ வலர் பிாி  
88  E - தம்ேபெவல  கிராம அ வலர் 

பிாி  
88F- அம்பெதன்ன கிராம அ வலர் 

பிாி  
88 M - அம்பெதன்ன ேமற்குகிராம    

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : 
 

ெதன் ேக கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல  
மற் ம் ெமானராகைல  மாவட்ட எல்ைல 

ெதற்ேக :  
 

ெமானராகைல மாவட்ட எல்ைல மற் ம் மாஉஸ்ஸா
ெகாள்ள  கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக :  மாஉஸ்ஸாெகாள்ள கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  
மற் ம் வடக்கு  எல்ைலகள்  மாஉஸ்ஸெகாள்ள ேமற்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, ஹுல்வத்த 
கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைல மற் ம் 
கணெஹல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 11     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      :  பிபிேலகம       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : கணெவெரல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள், மாஉஸ்ஸாெகால்ல ேமற்கு மற் ம் 
ஹுல்வத்த கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 

எல்ைலகள், தம்ேபெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல 

87 B - பிபிேலகம ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

87 E - பிபிேலகம கிழக்கு  கிராம 
அ வலர் பிாி  

87 F - மாஉஸ்ஸாெகால்ல கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

87 G - ெவவெகேல கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : 
 

தம்ேபெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள், ெமானராகைல  மாவட்ட எல்ைல 

ெதற்ேக :  
 

ெமானராகைல  மாவட்ட எல்ைல மற் ம் எல்ல பிரேதச 
சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : எல்ல பிரேதச சைப எல்ைல, கணெவெரல்ல கிழக்கு 
மற் ம் கணெவெரல்ல கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ெதற்கு  மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 12     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      :  கணேவெரல்ல       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 
வடக்ேக : ஹா எல பிரேதச  சைப எல்ைல மற் ம்  கணெவெரல்ல 

ேமற்கு  மற் ம் மாஉஸ்ஸாெகால்ல ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு  எல்ைலகள் 

87 - கணெவெரல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  

87D- கணெவெரல்ல கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

 

கிழக்ேக : மாஉஸ்ஸாெகால்ல ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்
ெதற்கு எல்ைல, மாஉஸ்ஸாெகால்ல கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல மற் ம் பிபிேலகம 
ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  பிபிேலகம ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு  
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :  ஹா எல பிரேதச  சைப எல்ைல 
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உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச்  சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 

 
3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 

 
(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  

 
 ைமத்திாிபால சிறிேசன,
 சனாதிபதி. 

 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 

2015, ஓகத்  12. 

 
அட்டவைண 

 

இல. 22  - ப ைள  மாவட்டம் 

இல. 10   - கல பிரேதச சைப  

 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக - 12 
   எண்ணிக்ைக -  08      எண்ணிக்ைக -  02 

 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 01     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  

வட்டாரத்தின் ெபயர்      : எகிாிய               உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 

வடக்ேக : மீகஹகி ல பிரேதச சைப  எல்ைல மற் ம் ெவவெபத்த 

கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

17 - எகிாிய   கிராம அ வலர் பிாி
18 - ெம கஹெதன்ன கிராம அ வலர் 

பிாி  
18 C- கல்ெவலகம கிராம அ வலர் பிாி  

 
கிழக்ேக : ெவவெபத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

மற் ம்  படவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  கல்உல்ல மற் ம் மேடால்சிம கிராம அ வலர் பிாி களின் 

வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : பசைற மற் ம் மீகஹகி ல பிரேதச சைப  எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 02     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : படவத்த        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 

வடக்ேக : மீகஹகி ல பிரேதச  சைப எல்ைல மற் ம்  ெமானராகைல 
மாவட்ட எல்ைல 

18 A - ெவவெபத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  

18D - படவத்த கிராம அ வலர் பிாி  

 

கிழக்ேக : ெமானராகைல மாவட்ட எல்ைல, ஜனதா ர வடக்கு 
மற் ம் ஜனதா ர கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  மெடால்சிம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
கல்உல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : கல்உல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
கல்ெவலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
ெம கஹெதன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு, 
கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் மீகஹகி ல 
பிரேதச  சைப எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 03     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ஜனதா ர        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெமானராகைல மாவட்ட எல்ைல, 95 - ஜனதா ர கிராம அ வலர் பிாி

95 A - ஜனதா ர வடக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  

95 B - ஜனதா ர ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : அராவ கும் ர ,அலெகாலகம ,உடபங்குவ மற் ம் கல 
நகர கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  கல நகர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  எல்ைல 
மற் ம் சு கம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைலமற் ம் மஹேதாவ கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக :  மேடால்சீம, படவத்த மற் ம் ெவவெபத்த கிராம 
அ வலர்  பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 04     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : அராவகும் ர       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெமானராகைல மாவட்ட எல்ைல 92 A- உடகி வ கிராம அ வலர் பிாி  

94 C- அராவகும் ர கிராம அ வலர் 
பிாி   

94 E- அலெகாலகல கிராம அ வலர் 
பிாி   

 

கிழக்ேக : ெமானராகைல  மாவட்ட எல்ைல 
ெதற்ேக :  ேவரெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 

உடபங்குவ கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : உடபங்குவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள் ,ஜனதா ர வடக்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல மற் ம் ெமானராகைல  மாவட்ட 
எல்ைல 
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வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 05     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      :  பல்ேலகி வ                                 உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 
வடக்ேக : உடகி வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 92 - பல்ேலகி வ கிராம அ வலர் பிாி  

92 B - ேவரெகாட கிராம அ வலர் பிாி  

94I - பீஸ்ஸகம கிராம அ வலர் பிாி  

 

கிழக்ேக : ெமானராகைல மாவட்ட எல்ைல 
ெதற்ேக :  
 

ெமானராகைல மாவட்ட எல்ைல மற் ம் ம வத்த கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : ம வத்த, ேரன்தெபால, ெஹாப்டன், யபம்ம மற் ம் 
ெகாட்டல்ெபத்த கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள், சூாியெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், உடபங்குவ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 06     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : கல        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 02 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : அலெகாலகலகிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 94 - உடபங்குவ கிராம அ வலர்  பிாி

94 A– கல நகரகிராம அ வலர்  
பிாி  

94 D- சூாியெகாட கிராம அ வலர்  
பிாி  

94F- அத்தனெகால்ல கிராம அ வலர்  
பிாி  

கிழக்ேக : உடகி வ, ேவரெகாட மற் ம் பல்ேலகி வ கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  பல்ேலகி வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  எல்ைல ,
பீஸ்ஸகம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
மற் ம் ெகாட்டல்ெபத்த கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக : ெகாட்டல்ெபத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள், சு கம கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல, ஜனதா ர ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  ெதற்கு, கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், 
ஜனதா ர கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
ஜனதா ர வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 07     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      :  சு கம        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : ஜனதா ர, ஜனதா ர ெதற்கு மற் ம்  கல நகர கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
93- ெகாட்டல்ெபத்த கிராம அ வலர் 

பிாி  
94 G - சு கம கிராம அ வலர் பிாி  கிழக்ேக : அத்தனெகால்லகிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 

ெதற்கு எல்ைலகள், சூாியெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல, பீஸ்ஸகம கிராம அ வலர் பிாிவின்  
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  பீஸ்ஸகம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள், யபம்ம கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல, பசைற பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : மஹேதாவ மற் ம் மெடால்சிம கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 08     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      :  மெடால்சிம        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 02 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : கல்ெவலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 

படவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

18 B- கல்உல்ல கிராம அ வலர் பிாி  
89 C - மெடால்சிம கிழக்கு  கிராம 

அ வலர் பிாி  
89 J- மஹேதாவ கிராம அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக : படவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 
ஜனதா ர மற் ம்  சு கம கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ேமற்கு  எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  பசைற பிரேதச  சைப  எல்ைல 
ேமற்ேக : பசைற பிரேதச சைப எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 09     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : யபம்ம                         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : சு கம மற் ம் ெகாட்டல்ெபத்த கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
94 B- யபம்ம கிராம அ வலர் பிாி  
94 H - ெஹாப்டன் கிராம அ வலர் 

பிாி  
94 J - ேரந்தெபால கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : பீஸ்ஸகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
ெதற்ேக :  
 

ம வத்த  கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு எல்ைல 
மற் ம் பசைற  பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : பசைற  பிரேதச சைப எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 10     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ம வத்த              உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : ெஹாப்டன் மற் ம் ேரந்தெபால கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு  எல்ைலகள், பீஸ்ஸகம கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

90 A- மில்லெபத்த கிராம அ வலர் பிாி  
90 C- ம வத்த கிராம அ வலர் பிாி  
 கிழக்ேக : 

 
பீஸ்ஸகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  மற் ம் 
ெதற்கு  எல்ைலகள், ெமானராகைல  மாவட்ட எல்ைல 

ெதற்ேக :  
 

ெமானராகைல  மாவட்ட எல்ைல மற் ம்  பசைற பிரேதச 
சைப  எல்ைல 

ேமற்ேக : பசைற  பிரேதச சைப  எல்ைல 

9-108/289 
_____________________ 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச்  சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

 ைமத்திாிபால சிறிேசன,
 சனாதிபதி. 
 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 
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அட்டவைண 
 

இல. 22  - ப ைள  மாவட்டம் 
இல. 11   - ப ைள பிரேதச சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக - 10 
   எண்ணிக்ைக - 10      எண்ணிக்ைக -  00 
 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 01     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : அன்ெதனிய                                           உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : ப ைள மாநகர சைப எல்ைல மற் ம் சிாிமல்ெகாட கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
79 - ேஹெகாட கிராம அ வலர் பிாி
79 A- அன்ெதனிய  கிராம  அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

சிாிமல்ெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம்  
ெதற்கு  எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  
 

ரம் க்ெபாத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள், ப ைள மாநகர சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : ப ைள  மாநகர சைப எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 02     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : சிாிமல்ெகாட               உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : ெசாரணெதாட்ட பிரேதச  சைப  எல்ைல மற் ம் தமன்வர 

கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

80 A - சிாிமல்ெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி  

80 B- இ க்ெதன்ன கிராம அ வலர் 
பிாி  

 

கிழக்ேக : 
 

தமன்வர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள், ஹின்னாரங்ெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல மற் ம் ெதல்ெபத்தவத்த  கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  
 
 

ெதல்ெபத்தவத்த, மலங்க வ மற் ம் ரம் க்ெபாத்த கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், ேஹெகாட 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : ேஹெகாட மற் ம் அந்ெதனிய கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், ப ைள  
மாநகர சைப எல்ைல மற் ம் ெசாரணாெதாட்ட பிரேதச 
சைப எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 03     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : தமன்வர        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : ெசாரணாெதாட்ட மற் ம் பசைற பிரேதச சைப  

எல்ைலகள் 
80 F - தமன்வர கிராம அ வலர் பிாி  
81 A -ஹின்னாரங்ெகால்ல கிராம 

அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

பசைற பிரேதச எல்ைல மற் ம் ெதல்ெபத்த வத்த கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  ெகன்தெகால்ல, ெதல்ெபத்த வத்த மற் ம் இ க்ெதன்ன 
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : சிாிமல்ெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
மற் ம் ெசாரணாெதாட்ட பிரேதச சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 04     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ெகன்தெகால்ல       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 
வடக்ேக : ஹின்னாரங்ெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல 
81 - ெகன்தெகால்ல கிராம அ வலர் 

பிாி  
கிழக்ேக : ெதல்ெபத்த வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு

எல்ைல 
ெதற்ேக :  ெதல்ெபத்தவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
ேமற்ேக : ெதல்ெபத்தவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 05     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ெதல்ெபத்த  வத்த                       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : இ க்ெதன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள், ஹின்னாரங்ெகால்ல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு  எல்ைல, ெகன்தெகால்ல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு, ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், 
ஹின்னாரங்ெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல 

81 B - ெதல்ெபத்த வத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  

 

கிழக்ேக : 
 

பசைற பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ெவ பிஸ்ஸ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  
 
 

ெவ பிஸ்ஸ கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள், ேவெவஸ்ஸ மற் ம் வினீதகம கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், வியதிகுண 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :  மலங்க வ மற் ம் இ க்ெதன்ன கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு  மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 06     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ேவெவஸ்ஸ                         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 
வடக்ேக : வியதிகுண கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 

ெதற்கு  எல்ைலகள், வினீதகம கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், ெதல்ெபத்தவத்த கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல மற் ம் பசைற பிரேதச 
சைப எல்ைல 

80 I- ெவ பிஸ்ஸ கிராம அ வலர்  
பிாி  

80 J - ேவெவஸ்ஸ கிராம அ வலர்  
பிாி  

 
 
 
 

கிழக்ேக : பசைற பிரேதச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக :  
 

பசைற பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்  கிெலன்எல்பின்வத்த  
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : கிெலன்எல்பின்வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு  
எல்ைல, உடெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், மலங்க வ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 07     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
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வட்டாரத்தின் ெபயர்      :  வினீதகம          உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 

வடக்ேக : மலங்க வ மற் ம் ெதல்ெபத்தவத்த கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

80 C- வினீதகம கிராம அ வலர் பிாி  

80 E - வியதிகுண கிராம அ வலர் பிாி  

 கிழக்ேக : 

 

ெதல்ெபத்தவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  எல்ைல  
மற் ம் ேவெவஸ்ஸ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல 

ெதற்ேக :  ேவெவஸ்ஸ கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : ேவெவஸ்ஸ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 08     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : உடெவல                             உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 
வடக்ேக : இ க்ெதன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு  மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள், ெதல்ெபத்தவத்த கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

80D- உடெவல கிராம அ வலர் பிாி  
80 G- மலங்க வ கிராம அ வலர் பிாி  
 
 
 

கிழக்ேக : 
 

ெதல்ெபத்தவத்த மற் ம் விதியகுண கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், 
ேவெவஸ்ஸ கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  
 
 

 ேவெவஸ்ஸ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
மற் ம்  கிேளன்எல்பின் வத்த  கிராம அ வலர் பிாிவின்  
வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : கிேளன்எல்பின் வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல, ரம் க்ெபாத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், இ க்ெதன்ன கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 09     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : றம் க்ெபாத்த                    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 
வடக்ேக : ேஹெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள், சிறிமல்ெகாட மற் ம் இ க்ெதன்ன 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

80 - றம் க்ெபாத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : மலங்க வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
உடெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு 
எல்ைல 

ெதற்ேக :  
 

கிெலன்எல்பின் வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக : ப ைள மாநகர சைப எல்ைல, ேஹெகாட கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு  மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 10  வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய  
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வட்டாரத்தின் ெபயர்      : கிெலன்எல்பின் வத்த      உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்
வடக்ேக : ரம் க்ெபாத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல,

உடெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு  
எல்ைலகள், ேவெவஸ்ஸ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  
எல்ைல 

80 H - கிெலன்எல்பின் வத்த கிராம    
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : 
 

ேவெவஸ்ஸ மற் ம் ெவ பிஸ்ஸ கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  மற் ம்  பசைற  பிரேதச  
சைப  எல்ைல 

ெதற்ேக :  பசைற மற் ம்  ஹா எல பிரேதச சைப  எல்ைலகள்
ேமற்ேக : ஹா எல பிரேதச சைப  எல்ைல மற் ம்  ப ைள  மாநகர  

சைப  எல்ைல 

9-108/290 
_______________________ 

 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச்  சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

 ைமத்திாிபால சிறிேசன,
 சனாதிபதி. 
 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 
 

அட்டவைண 
 

இல. 22  - ப ைள  மாவட்டம் 
இல. 12   - ஹா ெயல பிரேதச சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக - 24 
   எண்ணிக்ைக - 18      எண்ணிக்ைக - 03 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ஜகுல்ல                                         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 
வடக்ேக : கந்தெகட் ய பிரேதச  சைப எல்ைல 76A - லந்ேதெவல  கிராம  அ வலர் 

பிாி  
77-ேவகம   கிராம அ வலர் பிாி  
77A - ெகாகட் யம வ கிராம அ வலர் 

பிாி  
77B- ஜகுல்ல கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ெசாரணெதாட்ட பிரேதச சைப  எல்ைல
ெதற்ேக :  
 

ெகடவல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
ேபாெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ஊவபரணகம  பிரேதச சைப எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : தீகல்ல        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெகாகட் யம வ கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு  

எல்ைல மற் ம் ேவகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல  

75A - தீகல்ல கிராம அ வலர் பிாி  
75D - உடக வ  கிராம அ வலர் பிாி  
75E - பனாகன்னிய கிராம அ வலர் 

பிாி  
76 - ேபாெகாட கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : 
 

ேவகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,  
லன்ேதெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள், ெகட்டவல, பட் யப்ெபால கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைல,  சமகி ர கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,ேமற்கு  எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  
 

சமகி ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
ெந தண்ட மற் ம் நி அ ெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக :  காெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் கிழக்கு 
எல்ைலகள், ஊவபரணகம பிரேதச சைப எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின்இலக்கம் : 03      வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்    : ெகடவல              உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 
வடக்ேக : ஜகுல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல மற் ம் 

ெசார்ணெதாட்ட பிரேதச சைப எல்ைல 
75 - ெஹெதக்ம கிராம அ வலர் பிாி  
75B - பட் ெபால கிராம அ வலர் பிாி  
75C- ெகடவல கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : உடெகாேஹாவில கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  
எல்ைல, அன் வாெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  சமகி ர கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக : உடக வ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 

வடக்கு எல்ைலகள், தீகல்ல, பனாக்கண்ணிய கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
ேபாெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : அன் வாெவல          உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 
வடக்ேக : பட் ெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல

மற் ம் உடெகாெஹாவில கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு  எல்ைல 

74 C - சமகி ர கிராம அ வலர் பிாி  
74D - அன் வாெவல கிராம அ வலர் 

பிாி  
 
 

கிழக்ேக : 
 

ேபாகஹம த்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
திக்ெவல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள், ஹா எல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  
 
 

கு மத ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு  எல்ைலகள், ெமாேரெதாட்ட கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம்  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ெமாேரெதாட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
ெந தண்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
உடக வ, பட் ெபால கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ஹா ெயல                          உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 02 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்  

வடக்ேக : அன் வாெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள், உடெகாெஹாவில கிராம அ வலர் 

பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, ேபாகஹம த்த மற் ம்  

மஹவத்ேதகம கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு மற் ம்  

ெதற்கு எல்ைலகள் 

74- திக்ெவல்ல கிராம அ வலர் பிாி
74A - ஹா ெயல கிராம அ வலர் பிாி  
74E - ெமதபிட் கம கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : 

 

மஹவத்ேதகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 

மற் ம் ெகாேடகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  

எல்ைல மற் ம் கு மத கிழக்கு கிராம அ வலர் 

பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  

 

 

கு மத கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு 

எல்ைல மற் ம் கு மத ேமற்கு கிராம அ வலர் 

பிாிவின்  கிழக்கு மற் ம் வடக்கு  எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :  கு மத ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல, சமகி ர கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

மற் ம் அன் வாெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

மற் ம்  கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ேபாகஹம த்த                    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்  

வடக்ேக : ெசாரணெதாட்ட பிரேதச சைப எல்ைல 74B- ேபகஹம த்த கிராம அ வலர்  
பிாி  

74F - உடெகாெஹாவில கிராம 
அ வலர்  பிாி  

 

கிழக்ேக : 

 

ப ைள மாநகர சைப எல்ைல, மஹவத்ேதகம கிராம 

அ வலர் பிாிவின் வடக்கு  மற் ம் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  

 

 

மஹவத்ேதகம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு, ேமற்கு 

எல்ைலகள், திக்ெவல்ல மற் ம் அன் வாெவல கிராம 

அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :  ெஹெதக்ம மற் ம் ெகடெவல கிராம அ வலர் பிாிவின்  

கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்ெபயர்:      மஹவத்ேதகம          உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்  
வடக்ேக : ேபாகஹம த்த கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைல 

மற் ம் ப ைள  மாநகர சைப எல்ைல  
82 C - மஹவத்ேதகம கிராம அ வலர் 

பிாி  
84 B - ெகாேடகம கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

ப ைள  மாநகர  சைப எல்ைல, ெதமட்டெவல்ஹின்ன 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு 
எல்ைலகள், உணெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின்  
வடக்கு, ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், ெமதகம கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  
 
 

ேவெவல்ஹின்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல, உ வர கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :  கு மத கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், ெமதபிட் கம மற் ம் 
திக்ெவல்ல கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள், ேபாகஹம த்த கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ெவ ெக ல்ல       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்  
வடக்ேக : மஹவத்ேதகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

மற் ம் ப ைள மாநகர சைப  எல்ைல 
82A - ெவ ெக ல்ல கிராம அ வலர் 

பிாி  
82B- ெதமட்டெவல்ஹின்ன கிராம 

அ வலர் பிாி  
84A- உணெகால்ல கிராம அ வலர் 

பிாி  
 
 

கிழக்ேக : 
 

ப ைள மாநகர சைப எல்ைல மற் ம் ெமதகம கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  
 
 

ெமதகம கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு மற் ம் ேமற்கு 
எல்ைலகள், ெகாேடகம கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :  மஹவத்ேதகம  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  மற் ம்  
கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : இம் ல்ெகாட                     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்  
வடக்ேக : ப ைள மாநகர  சைப எல்ைல மற் ம்  ப ைள பிரேதச 

சைப எல்ைல  

82-இம் ல்ெகாடகிராம அ வலர் பிாி
82D - ேகாட்டெகாட கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : ப ைள மற் ம் பசைற பிரேதச சைப எல்ைலகள் 
ெதற்ேக :  
 

லத்வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
கந்தன கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு மற் ம் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ெமதகம கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு மற் ம் வடக்கு  
எல்ைலகள் மற் ம்  ப ைள மாநகர சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : கந்தன             உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்  

வடக்ேக : ெமதகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
ேகாட்டெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள் 

86  - கந்தன கிராம அ வலர் பிாி  

86A - லத்வத்த கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : பசைற பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக :  

 

 

ஸ்பிாிங்ெவ  வத்த மற் ம் ஸ்பிாிங்ெவ  கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், 
ெபத்ேதகம  மற் ம் ேவெவல்ஹின்ன கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :  ேவெவல்ஹின்ன கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு 
எல்ைல மற் ம் ெமதகம கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு 
எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ஸ்பிாிங்ெவ                உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்  
வடக்ேக : லத்வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 

எல்ைலகள் 
85- ெபத்ேதகம கிராம அ வலர் பிாி  
85B - ஸ்பிாிங்ெவ  கிராம அ வலர் 

பிாி  
86B- ஸ்பிாின்ங்ெவ  வத்த  கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : பசைற பிரேதச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக :  பசைற மற் ம் எல்ல பிரேதச சைப எல்ைலகள் 
ேமற்ேக : ேவெவல்ஹின்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 12     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ெமதகம        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்  
வடக்ேக : உணெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைல, 

ெதமட்டெவல்ஹின்ன மற் ம் ெவ ெக ல்ல கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், ப ைள மாநகர  
சைப எல்ைல, இம் ல்ெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு  எல்ைல 

84-  ெமதகம கிராம அ வலர் பிாி
85A - ேவெவல்ஹின்ன கிராம அ வலர் 

பிாி  
 
 

கிழக்ேக : 
 

இம் ல்ெகாட, ேகாட்டெகாட, கந்தான மற் ம் லத்வத்த  
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், 
ெபத்ேதகம கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  எல்ல பிரேதச  சைப எல்ைல 

ேமற்ேக :  உ வர கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
ெகாேடகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்  
கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம் உணெகால்ல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 13     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : உ வர          உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 02 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்  
வடக்ேக : சமகி ர மற் ம் ஹா எல  கிராம அ வலர் பிாி களின் 

ெதற்கு மற் ம்  கிழக்கு  எல்ைலகள், ெமதபிட் கம  கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு, ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 

73- உ வர கிராம அ வலர் பிாி  
73A - ஹ வலகும் ர கிராம அ வலர் 

பிாி  
73B - கு மத கிழக்கு கிராம அ வலர் 

பிாி  
73C - கு மத ேமற்கு கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : 
 

ெகாேடகம மற் ம் ேவெவல்ஹின்ன கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  
 

எல்ல பிரேதச சைப  எல்ைல, கிாிந்த கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : கிாிந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல மற் ம் 
ெமாேரெதாட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 14     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெமாேரெதாட்ட       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெந தண்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

மற் ம் சமகி ர கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள் 

56A - ெமாேரெதாட்ட கிராம அ வலர் 
பிாி  

73D - கிாிந்த கிராம அ வலர் பிாி  
 கிழக்ேக : கு மத கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 

மற் ம் ஹ வலகும் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு, 
ெதற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  எல்ல பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ெந வ கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : ெந வ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு 
எல்ைலகள், ஊவமஹெவல  மற் ம் நி அத் ெகாட 
கிராம அ வலர் பிாி களின்  கிழக்கு  மற் ம் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 15     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : நி அத் ெகாட                       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்  
வடக்ேக : உடக வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

மற் ம் சமகி ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  எல்ைல 

55B - நி அத் ெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி  

56B - ஊவமஹெவல கிராம அ வலர்  
பிாி  

56D - ெந தண்ட கிராம அ வலர்  
பிாி  

 

கிழக்ேக : சமகி ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  எல்ைல, 
ெமாேரெதாட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்  
ேமற்கு  எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ெந வ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
ேமற்ேக : ஹின்னாரங்ெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 

மற் ம்  வடக்கு எல்ைலகள், எட்டம்பிட் ய  மற் ம்  
காெவல கிராம அ வலர் பிாி களின்   கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 16     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்ெபயர்       :  எட்டம்பிட் ய          உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 02 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 
வடக்ேக : ஊவபரணம பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் தீகல்ல கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு  எல்ைலகள் 
55- எட்டம்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாி
55 A - பல்ேலகம கிராம அ வலர் பிாி  
55C- காெவல கிராம அ வலர் பிாி  
55D - பஹ ெதாட்ட கிராம அ வலர் 

பிாி  
56 - ெதஹிவின்ன கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : 
 

தீகல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 
உடக வ, நில்அத் ெகாட மற் ம்  ஊவமஹெவல  கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், 
ஹின்னாரங்ெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  
 
 

ஹின்னாரங்ெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  
எல்ைல மற் ம்  மா காெதன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின்  
வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : ெவ மட  மற் ம் ஊவபரணகம பிரேதச சைப  எல்ைலகள்

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 17     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ேவபஸ்ஸாெவல                           உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெதஹிவின்ன கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைல, 

எட்டம்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
மற் ம்  ஊவ மஹெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  
எல்ைல 

55E- ஹின்னாரங்ெகால்ல கிராம 
அ வலர் பிாி  

57B- ேவபஸ்ஸாெவல கிராம அ வலர் 
பிாி  

 
 
 

கிழக்ேக : ஊவமஹெவல கிராமஅ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,
ெந வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
கு மஹுெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு, ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், கட் கஹ கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  கட் கஹ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  எல்ைல 
மற் ம்  ம த்த  கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : ெபரெஹட் ய, மா காெதன்ன மற் ம் ெதஹிவின்ன 
கிராம அ வலர் பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 18     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : கட் கஹ                                                            உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 
வடக்ேக : ஊவமஹெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 

ெமாேரெதாட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள் 

56 C - ெந வ கிராம அ வலர் பிாி  
57D - கு ஹுெவல கிராம அ வலர் 

பிாி  
57F - கட் கஹ  கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

ெமாேரெதாட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  எல்ைல 
மற் ம் எல்ல பிரேதச சைப  எல்ைல 

ெதற்ேக :  
 

எல்ல பிரேதச சைப  எல்ைல மற் ம்  மஹெதன்ன கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக :  ம த்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
ேவபஸ்ஸாெவல  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு, 
கிழக்கு  மற் ம் வடக்கு  எல்ைலகள், ஹின்னாரங்ெகால்ல 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  மற் ம்  கிழக்கு 
எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 19     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
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வட்டாரத்தின் ெபயர்      : மா காெதன்ன              உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 
எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 

வடக்ேக : பல்ேலகம மற் ம் ெதஹிவின்ன கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

57A- ெபரெஹட் ய கிராம    அ வலர் 
பிாி  

57 H - மா காெதன்ன கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : 
 

ஹின்னாரங்ெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், ேவபஸ்ஸாெவல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, ம த்த கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு  எல்ைல 

ெதற்ேக :  
 

ம த்த மற் ம்  கு குேத  கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :  ெவ மட பிரேதச சைப எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 20     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : கு குேத           உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 
வடக்ேக : மா காெதன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 

ெபரெஹட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள் 

57C - கு குேத கிராம அ வலர் பிாி  
57G- வரகாதண்ட கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ம த்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு  
எல்ைலகள் மற் ம் மஹெதன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  பண்டாரெவல பிரேதச சைப  எல்ைல
ேமற்ேக : ெவ மட  பிரேதச சைப எல்ைல 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 21  வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்      :  ம த்த        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெபரெஹட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்  

கிழக்கு எல்ைலகள், ேவபஸ்ஸாெவல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு  எல்ைல 

57- ம த்த கிராம அ வலர் பிாி  
57E - மஹெதன்ன கிராம அ வலர் 

பிாி  
கிழக்ேக : 
 

கட் கஹ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள்  மற் ம் எல்ல பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக :  பண்டாரெவல பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக : வரகாதண்ட கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு மற் ம் 

வடக்கு எல்ைலகள், கு குேதவ  கிராம அ வலர் பிாிவின்  
கிழக்கு எல்ைல 

9-108/291  

_______________ 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச்  சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 
 
(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
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குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 
 ைமத்திாிபால சிறிேசன,
 சனாதிபதி. 
 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 
 

அட்டவைண 
 

இல. 22  - ப ைள  மாவட்டம் 
இல. 13 - ஊவபரணகம  பிரேதச சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக - 21 
   எண்ணிக்ைக - 19      எண்ணிக்ைக - 01 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : மஸ்பன்ன                                      உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்  
வடக்ேக : வெர யா மாவட்ட  எல்ைல மற் ம் கந்தெகட் ய 

பிரேதச சைப எல்ைல 

37 - மஸ்பன்ன கிராம அ வலர் பிாி
37A - ேவதலாவ கிராம  அ வலர் பிாி  
37E - யாலக வ கிராம அ வலர் பிாி  
37F - ாிட் கும் ர கிராம  அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : கந்தெகட் ய மற் ம் ஹா எல  பிரேதச சைப  எல்ைலகள் 
ெதற்ேக :  
 
 

ஹத்கிந்த மற் ம் கிந்திெகாட கிராம அ வலர் பிாி களின்  
வடக்கு எல்ைலகள், ெகாஹிேலகம கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக :  வெர யா  மாவட்ட எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ெவேவகம        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்  
வடக்ேக : ாிட் கும் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 

மஸ்பன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு, ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், ேவதலாவ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

37 B - கிந்திெகாட கிராம அ வலர் பிாி  
37C - ெகாஹிேலகம கிராம அ வலர் 

பிாி  
37 D - எல்லலந்த கிராம அ வலர் பிாி  
38 - ெவேவகம கிராம அ வலர் பிாி  
38D - இ க்ெவல கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ஹத்கிந்த மற் ம் திம் லன கிராம அ வலர் பிாி களின்  
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  கர்கில்ஸ் மற் ம் கம்பஹா கிராம அ வலர் பிாி களின்  
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :  வெர யா  மாவட்ட எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : கம்பஹா        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 02 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்  

வடக்ேக : வெர யாமாவட்ட எல்ைல, இ க்ெவல, ெவேவகம  

மற் ம் திம் லான கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு  

எல்ைலகள் 

38C - கம்பஹா கிராம அ வலர் பிாி  
38 E - கர்கில்ஸ் கிராம அ வலர் பிாி  
42 B - அலெகால்ல கிராம அ வலர் 

பிாி  
43 G - ேவால்ட்மார்  கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : மல்வத்ேதகம  கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு  எல்ைல, 

பம்பரபான கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 

ேமற்கு எல்ைலகள், பிட் யகும் ர கிராம அ வலர் 

பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, ரஹுெபால கிராம அ வலர் 

பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  பன்னலெவல, ெபர யெபால  மற் ம்  கிரவனாகம கிராம 

அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு  எல்ைலகள்,  எத்கந்தவக்க 

கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு 

எல்ைலகள், ச ெகால்ல, தனாவ மற் ம் பரணகம கிராம 

அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : தவலம்ெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம்  

வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம்  வெர யா மாவட்ட எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : திம் லான        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்  

வடக்ேக : கிந்திெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்  

கிழக்கு எல்ைலகள், ேவதலாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் 

ெதற்கு  எல்ைல மற் ம்  ஹா எல பிரேதச  சைப  எல்ைல 

38 A - திம் லான கிராம அ வலர் பிாி  
38  B - ஹத்கிந்த கிராம அ வலர் பிாி  
39 A - மல்வத்ேதகம கிராம அ வலர் 

பிாி  
39 B - ெமதிெபாக்குண கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

ஹா எல பிரேதச  சைப  எல்ைல, ப்பிட் ய கிராம 

அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு  மற் ம் ேமற்கு  எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  

 
 

ப்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 

பனாெகாட, பிட் யகும் ர  மற் ம்  பம்பரபான  கிராம 

அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், கர்கீல்ஸ்  

கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு  

எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :  கர்கீல்ஸ் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம்  

வடக்கு  எல்ைலகள், ெவேவகம கிராம அ வலர் பிாிவின்  

கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்,  இ க்ெவல கிராம 

அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, கிந்திெகாட கிராம 

அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு  மற் ம்  வடக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : பம்பரபான                        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்  
வடக்ேக : கர்கீல்ஸ் மற் ம் மல்வத்ேதகம கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், ெமதிெபாக்குண கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், 
ஹா எல  பிரேதச சைப எல்ைல 

39 - பம்பரபான கிராம அ வலர் பிாி
39 C - பிட் யகும் ர கிராம அ வலர் 

பிாி  
40 - ப்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாி  
40 A - பனாெகாட கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : ஹா எல  பிரேதச  சைப எல்ைல 
ெதற்ேக :  
 

ஹா எல பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்  ரஹுெபால 
கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : அலெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
கர்கீல்ஸ் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  மற் ம் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ெவ உல்ல       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்  
வடக்ேக : பிட் யகும் ர மற் ம் பனாெகாட கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
41D - ரஹுெபால கிராம அ வலர்  

பிாி  
54 - உடேப வ கிராம அ வலர்  பிாி  

54 A - ெவ உல்ல கிராம அ வலர்  
பிாி  

 

 

கிழக்ேக : ஹா எல  பிரேதச சைப  எல்ைல 
ெதற்ேக :  ெம வலலந்த கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு எல்ைல 
ேமற்ேக :  ெம வலலந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு  எல்ைல, 

வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
பன்னலெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்  
கிழக்கு எல்ைலகள், அலெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்: பன்னலெவல           உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 
வடக்ேக : கிாிவனாகம கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு  எல்ைல 

மற் ம் அலெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல 

41A - பன்னலெவல கிராம அ வலர் 
பிாி  

41 B - வத்த கிராம அ வலர் பிாி  
41E - ெபர யெபால கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

ரஹுெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
ெவ உல்ல  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
ெம வலலந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  
 
 

உனபான கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு  மற் ம் 
ேமற்கு  எல்ைலகள், பல்ேலெவல கிராம அ வலர் பிாிவின்  
கிழக்கு மற் ம்  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : பல்ேலெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
ச ெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
எத்கந்தவக்க கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு  எல்ைலகள், கிாிவனாகம கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : எத்கந்தவக்க       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்  
வடக்ேக : ேவால்ட்மார் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்  

கிழக்கு எல்ைலகள், அலெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல 

41 - கிாிவனாகம கிராம அ வலர் பிாி  
42 - ச ெகால்ல கிராம அ வலர் பிாி  
42 A - எத்கந்தவக்க கிராம அ வலர் 

பிாி  
 
 
 

கிழக்ேக : 
 

ெபர யெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு, ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், வத்த கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், பல்ேலெவல  
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  
 

பல்ேலெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
மற் ம் ஸ் ல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு  
எல்ைல 

ேமற்ேக :  ஸ் ல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
தனாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்  கிழக்கு  

எல்ைலகள், ேவால்ட்மார் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : பரணகம        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்  
வடக்ேக : ேவால்ட்மார் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 43 - பரணகம கிராம அ வலர் பிாி

43 D - தனாவ கிராம அ வலர் பிாி  
45 A - ஸ் ல்ல கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : ச ெகால்ல மற் ம் பல்ேலெவல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு  எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  குமாரபட் ய, கு ந் ெகால்ல, அம்பகஸ்ேதாவ மற் ம் 
பன்னலகம கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :  இடேமகம மற் ம் தவலம்ெபால கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு மற் ம்  கிழக்கு எல்ைலகள் 

  

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10  வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : தவலம்ெபால       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்  
வடக்ேக : வெர யா மாவட்ட எல்ைல 43A - தவலம்ெபால கிராம அ வலர் 

பிாி  
43 C - இடேமகம கிராம அ வலர் பிாி  
43 E - ரன்ஹவ கம கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : ேவால்ட்மார் மற் ம் பரணகம கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  பன்னலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
உமாஎல கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு மற் ம் வடக்கு  
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : உமாஎல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
ஹங்குன்னாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
ெகாடம்கும் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  மற் ம்  
வடக்கு  எல்ைலகள், வெர யா மாவட்ட எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : உ ஹாவர               உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்  
வடக்ேக : மலெபாலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 

வடக்கு எல்ைலகள், வெர யா  மாவட்ட எல்ைல மற் ம்  
தவலம்ெபால கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல 

43  B - ஹகுன்னாவ கிராம அ வலர் 
பிாி  

43 F - ெகாடகும் ர கிராம அ வலர் 
பிாி  

44 - உ ஹாவர கிராம அ வலர் பிாி  
44 C - ெகாரந்திகும் ர கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

தவலம்ெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  எல்ைல, 
ரன்ஹவ கம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு  மற் ம் 
ேமற்கு  எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  
 

உமாஎல, கரகஹஉல்பத்த மற் ம் ெமதெவல கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ேபரெவல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைல, 
ெவலெமதகம கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு, கிழக்கு 
மற் ம்  வடக்கு எல்ைலகள், மலெபாலகம கிராம அ வலர் 
பிாிவின்   கிழக்கு மற் ம்  வடக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 12                     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ேபரெவல்ல         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்  
வடக்ேக : வெர யா மாவட்ட எல்ைல 44 A -  மலெபாலகம கிராம அ வலர் 

பிாி  
44 B - ெவலெமதகம  கிராம அ வலர் 

பிாி  
46 - ேபரெவல்ல கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ெகாடகும் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
ெகாரந்தகும் ர கிராம அ வலர் பிாிவின்   வடக்கு, ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், உ ஹாவர கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், ெமதெவல 
கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு  எல்ைல 

ெதற்ேக :  ெமதெகாடகம மற் ம் கலஹகம கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :  வெர யா  மாவட்ட எல்ைல 

  

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 13     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : கலஹகம                              உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்  
வடக்ேக : ேபரெவல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 

ெமதெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

46  B - கலஹகம கிராம அ வலர் பிாி  
46 D - ெமதெகாடகம கிராம அ வலர் 

பிாி  
46E - ெதல்ஹவ கம கிராம அ வலர் 

பிாி  
கிழக்ேக : 
 

ெமதெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ெவ மட பிரேதச சைப  எல்ைல 
ேமற்ேக : ெவ மட பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் வெர யா  

மாவட்ட எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 14     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ெமதெவல                         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்  
வடக்ேக : உ ஹாவர, ஹங்குன்னாவ மற் ம்  ரன்ஹவட் கம கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
46  A - ெமதெவல  கிராம அ வலர் 

பிாி  
46C - கரகஹஉல்பத்த கிராம அ வலர் 

பிாி  
47 - உமாஎல கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

இடேமகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு  எல்ைலகள், பன்னலகம  கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல, ெகடெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு  மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  
 
 

ெகடெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்குஎல்ைல, 
ெவ மட  பிரேதச  சைப எல்ைல, ெதல்ஹவ கம மற் ம் 
ெமதெகாடகம  கிராம அ வலர் பிாி களின்  கிழக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :  ெமதெகாடகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள், ேபரெவல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 15     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : தங்க வ                     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்  
வடக்ேக : உமாஎல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்  கிழக்கு 

எல்ைலகள், இடேமகம  மற் ம் பரணகம கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

47 B- தங்க வ கிராம அ வலர்  பிாி  
47  E - ெகடெகாட கிராம அ வலர்  

பிாி  
47 F -  பன்னலகம கிராம அ வலர் 

பிாி  
 
 
 

கிழக்ேக : அம்பஸ்ேதாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  மற் ம் 
ெதற்கு  எல்ைலகள்,  ரதம்ப கிராம அ வலர் பிாிவின்  
ேமற்கு  எல்ைல மற் ம் ெவ மட  பிரேதச சைப  எல்ைல 

ெதற்ேக :  ெவ மட  பிரேதச சைப எல்ைல 
ேமற்ேக : ெமதெவல மற் ம் கரகஹஉல்பத்த கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு மற் ம்  கிழக்கு எல்ைலகள், உமாஎல  
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 16     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :    அம்பகஸ்ேதாவ         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்  
வடக்ேக : பரணகம மற் ம் ஸ் ல்ல கிராம அ வலர் பிாி களின் 

ெதற்கு எல்ைலகள் 
45 - குமாரப்பட் ய கிராம அ வலர் 

பிாி  
45C - கு ந் ெகால்ல கிராம அ வலர் 

பிாி  
47 A - அமபகஸ்ேதாவ கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : பல்ேலெவல  மற் ம்  பலகல கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ேமற்கு  எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  தரகல மற் ம்  ரதம்ப  கிராம அ வலர் பிாி களின்  
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், தங்க வ கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : தங்க வ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம்  வடக்கு 
எல்ைலகள், பன்னலகம  கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு 
எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 17     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : பல்ேலெவல                           உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்  
வடக்ேக : ச ெகால்ல மற் ம் எத்கந்தவக்க கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், வத்த  கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

41 C - உணபான கிராம அ வலர் பிாி  
45  B - பலகல  கிராம அ வலர் பிாி  
45 D - பல்ேலெவல கிராம அ வலர் 

பிாி  
 
 
 
 

கிழக்ேக : 
 

ெம வலலந்த மற் ம் யஹலஅராவ கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், ெகந்தெகால்ல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், 
ட ன்ைசட் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  
 

ட ன்ைசட் கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள், தரகல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : தரகல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,  
குமாரப்பட் ய மற் ம் ஸ் ல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், ச ெகால்ல  
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 18     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : யஹலஅராவ       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 
வடக்ேக : உணபான கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 

வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 
ெவ உல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு  எல்ைலகள், உடேப வ கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல 

53 - ெம வலலன்த   கிராம அ வலர் 
பிாி  

53 C - யஹலஅராவ கிராம அ வலர் 
பிாி  

53D - ெகன்தெகால்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  

 

கிழக்ேக : ஹா எல  பிரேதச சைப  எல்ைல 
ெதற்ேக :  உ கல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு  

எல்ைலகள், ஹங்கி எல்ல, ெகாடவர உடகம மற் ம்  
ட ன்ைசட் கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :  உணபான கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்  
கிழக்கு  எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 19     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெகாடெவர          உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெகந்தெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 

யஹலஅராவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள், ெம வலலந்த  கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

53 A - ஹங்கி  எல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  

53 B - உ கல கிராம அ வலர் பிாி  
53 E - ெகாடெவர உடகம கிராம 

அ வலர் பிாி  
53 F - ெகாடெவர பஹலகம கிராம  

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ஹா எல  பிரேதச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக :  ஹா எல  மற் ம் ெவ மட பிரேதச சைப எல்ைலகள் 
ேமற்ேக : ட ன்ைசட் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 20     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்      :  றதம்ப               உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்  

வடக்ேக : 

  

அம்பகஸ்ேதாவ கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைல, 

குமாரப்பட் ய  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  எல்ைல, 

பலகல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு  

எல்ைலகள், உணபான கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  

எல்ைல, ெகந்தெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 

மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

47C -  றதம்ப கிராம அ வலர் பிாி  
47 D - தரகல  கிராம அ வலர் பிாி  
53G - ட ன்ைசட் கிராம அ வலர் பிாி  

 

கிழக்ேக : ெகந்தெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  எல்ைல, 

ெகாட்டெவர  டகம மற் ம் ெகாட்டெவர பஹலகம கிராம 

அ வலர் பிாி களின் வடக்கு  மற் ம் ேமற்கு  எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ெவ மட  பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : தங்க வ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 

அம்பகஸ்ேதாவ  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள் 

09-108/292  
_________________ 

 
உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச்  சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 

 
3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 

 
(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  

 
 ைமத்திாிபால சிறிேசன,
 சனாதிபதி. 

 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 
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அட்டவைண 

 

இல. 22  - ப ைள  மாவட்டம் 
இல. 14   - ெவ மட பிரேதச  சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக - 25 
   எண்ணிக்ைக - 23      எண்ணிக்ைக - 01 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெபாரகஸ்                                        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 
வடக்ேக : வெர யா மாவட்ட எல்ைல, ஹுலங்கெபால்ல கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, சில்மியா ர அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

49A - ெபாரகஸ் கிராம அ வலர் பிாி  
49D - அலெகாலகால கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : வி ெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள், கவரம்மான கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல, ெகப்ெபட் ப்ெபால கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, ெஹவனகும் ர கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ெஹவனக்கும் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல, அம்ேபெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல  மற் ம்  வெர யா மாவட்ட எல்ைல 

ேமற்ேக : வெர யா மாவட்ட எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02                  வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ஹுலங்கெபால்ல            உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 
வடக்ேக : வெர யா மாவட்ட எல்ைல  மற் ம் ஊவ பரணகம 

பிரேதச சைப  எல்ைல 
49 - B சில்மியா ர கிராம அ வலர் பிாி  
49C - ஹுலங்கெபால்ல கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : வி ெபால  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  எல்ைல
ெதற்ேக :  
 

ெபாரகஸ் மற் ம் அலெகாலகால கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : அலெகாலகால கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு  எல்ைல 
மற் ம்  வெர யா மாவட்ட எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : வி ெபால       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 
வடக்ேக : ஊவ பரணகம பிரேதச சைப எல்ைல 49 - வி ெபால கிராம அ வலர் பிாி  

49 E - கவரம்மான கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

கிராம்ேப கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
ரன்ெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 

பா கம நகர கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  
 
 

பா கம நகர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,
ெகப்ெபட் ெபால மற் ம் ெஹவனகும் ர கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், ெபாரகஸ் கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு  மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக :  ெபாரகஸ் கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
சில்மியா ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்  
கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : தி ம்கம                             உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்  
வடக்ேக : ஊவ பரணகம  பிரேதச சைப எல்ைல 48 A - தி ம்கம கிராம அ வலர் பிாி  

48 B- கிராம்ேப கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : ெவ மடவத்த மற் ம் அம்பகஹகும் ர கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  பா கம  எல்ல  கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு எல்ைல 
ேமற்ேக :  ரன்ெவல மற் ம் கவரம்மான கிராம அ வலர் 

பிாி களின்  கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெவ மட                    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்  
வடக்ேக : ஊவ பரணகம  பிரேதச சைப எல்ைல 48 - அம்பகஹகும் ர கிராம அ வலர் 

பிாி  
48 C- ெவ மடவத்த கிராம அ வலர் 

பிாி  
52A - ெவ மட நகர கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

ஊவ பரணகம பிரேதச சைப எல்ைல, ஹுல்ெபால  
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
திவிெதாட்டெவல  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  
 
 

திவிெதாட்டெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  
எல்ைல, தம்பவின்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல, லந்ேதகம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், தி கம கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு  மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், பா கம 
எல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு  எல்ைல  

ேமற்ேக : தி ம்கம மற் ம் கிராம்ேப கிராம அ வலர் பிாி களின்  
கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ரன்ெவல                 உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்  
வடக்ேக : கவரம்மான கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 

கிராம்ேப, தி ம்கம மற் ம் அம்பகஹகும் ர கிராம 
அ வலர் பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள் 

50 C - பா கம எல்ல கிராம அ வலர்  
பிாி  

50 H - தி கம கிராம அ வலர்  பிாி  
50 I - ரன்ெவல கிராம அ வலர்  பிாி  
 
 
 
 

கிழக்ேக : ெவ மட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 
லந்ேதகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல மற் ம் 
ெகபில்லகம கிராம  அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  
 

ெகபில்லகம, இடேமகம மற் ம் எரெபத்த கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : எரெபத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
பா கம நகர கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு  மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள், கவரம்மான கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்ெபயர்: லன்ேதகம        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெவ மட நகர கிராம அ வலர் பிாிவின்   ெதற்கு எல்ைல  52B - லன்ேதகம கிராம அ வலர் பிாி  

52 D - ெகபில்ேலகம கிராம அ வலர் 
பிாி  

 

கிழக்ேக : 
 

தம்பவின்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு  எல்ைலகள், ெமதெகதரகம கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  ெந ன்க வ கிராம அ வலர் பிாிவின்   வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : இடேமகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
பா கம எல்ல மற் ம் ெவ மட நகர கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : தம்பவின்ன                                                  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெவ மட நகர  கிராம அ வலர் பிாிவின்   ெதற்கு  மற் ம்  

கிழக்கு எல்ைலகள், ஹுல்ெபால மற் ம் டயரபாவத்த  
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு  எல்ைலகள் 

58  A - ெகட்டேகல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  

59 A - தம்பவின்ன கிராம அ வலர் 
பிாி  

59D - திவிெதாட்டெவல கிராம  
அ வலர் பிாி  

 
 
 

கிழக்ேக : டயரபாவத்த  கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல 
ெதற்ேக :  
 
 

யல்பத்ெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள், ெமதெகதர கிராம அ வலர் பிாிவின்   
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :  ெகபில்லகம மற் ம் லந்ேதகம கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், ெவ மட நகர கிராம 
அ வலர் பிாிவின்   ெதற்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09                  வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : திக்காபிட் ய                              உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்  

வடக்ேக : ஊவ பரணகம மற் ம் ஹா எல பிரேதச சைப எல்ைலகள் 58 - திக்காபிட் ய கிராம அ வலர் பிாி
58 B - ஹுல்ெபால கிராம அ வலர் 

பிாி  
58C - ெகாஸ்க ேவகம கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

ஹா  எல பிரேதச  சைப  எல்ைல மற் ம்  மீரகஹவத்த 

கிராம அ வலர் பிாிவின்   வடக்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  
 

மீரகஹவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 

டயரபாவத்தகிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம 

வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : டயரபாவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 

திவிெதாட்டெவல மற் ம் ெவ மட நகர கிராம அ வலர் 

பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், ஊவபரணகம பிரேதச 

சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : டயரபாவத்த       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்  
வடக்ேக : ஹுல்ெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 

ெதற்கு எல்ைலகள், திக்காபிட் ய மற் ம் ெகாஸ்க ேவ 
கம கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

58D - டயரபாவத்த கிராம    அ வலர் 
பிாி  

59 E- பஹல யல்கும் ரகிராம    அ வலர் 
பிாி  கிழக்ேக : ெகாஸ்க ேவகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல மற் ம் மீரஹவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு  எல்ைல 

ெதற்ேக :  உ பீல்ல மற் ம் ெகாட்டகி ல கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : நாெவல மற் ம் யல்பத்ெவல கிராம அ வலர் பிாி களின் 
கிழக்கு எல்ைலகள், ெகட்டேகல்ல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், திவிெதாட்ட 
ெவல கிராம அ வலர் பிாிவின்   கிழக்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : மிரஹவத்த              உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்  
வடக்ேக : உ பில்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு 

எல்ைலகள், டயரபாவத்த மற் ம் ெகாஸ்க ேவகம கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், ஹா எல  
பிரேதச சைப எல்ைல 

60 - மிரஹ வத்த கிராம அ வலர் பிாி  
60 A - மல்ெபாத கிராம அ வலர் பிாி  

60 B -ெவ கடகம கிராம அ வலர் 
பிாி  கிழக்ேக : ஹா எல மற் ம் பண்டாரெவல  பிரேதச சைப எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ஹிங்கு க வ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
ேமற்ேக : ஹிங்கு க வ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 

நாெவல மற் ம் ெகாட்டகி ல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், உ பீல்ல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு  எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 12     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : உ பீல்ல        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்  
வடக்ேக : பஹல யல்கும் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்  

கிழக்கு எல்ைலகள், டயரபாவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல, மீரஹவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல 

60 C -ெகாட்டகி ல கிராம அ வலர் 
பிாி  

60 D - உ பீல்ல கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : மீரஹவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
ெதற்ேக :   ெவ கடகம மற் ம் மல்ெபாத்த கிராம அ வலர் 

பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக : நாெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு 

எல்ைலகள், பஹல யல்கும் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 13     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : நாெவல        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்  
வடக்ேக : தம்பவின்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள், ெகடேகல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

59  - நாெவல கிராம அ வலர் பிாி  
59 B - யல்பத்ெவல கிராம அ வலர் 

பிாி  
59C -ெமதெகதரகம கிராம அ வலர் 

பிாி  
கிழக்ேக : 
 

டயரபாவத்த மற் ம் பஹல யல்பகும் ர கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  
 
 

ெகாட்டகி ல மற் ம் மல்ெபாத கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், ஹிங்கு க வ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, கரகஸ்ெதன்ன  கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ெந ன்க வ மற் ம் ெகபில்ேலகம கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், தம்பவின்ன கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 14     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்   :   ெந ன்க வ                    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெகபில்லகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  எல்ைல 52 - ெந ன்க வ  கிராம அ வலர் பிாி  

52 C - மாவிதிகும் ர கிராம அ வலர் 
பிாி  

 

கிழக்ேக : ெமதெகதரகம  கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல 
ெதற்ேக :  
 

கரகஸ்ெதன்ன மற் ம் அ ெகால்ல கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : க லந்த மற் ம் இடேமகம கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 15     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : இடேமகம        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெகப்ெபட் ெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  

எல்ைல, எரெபத்த  கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், ரன்ெவல மற் ம் பா கம 
எல்ல கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

50B - ெதன்ேகான்ெவல கிராமஅ வலர்  
பிாி  

51 A - க லந்த கிராம அ வலர்  
பிாி  

51 B-  இடேமகம கிராம அ வலர் பிாி  
 
 
 

கிழக்ேக : 
 

ெகபில்ேலகம, ெந ன்க வ மற் ம்  மாவிதிகும் ர கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  
 
 

அ ெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
ேபாகஹகும் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
மற் ம் பிபி க வ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக : ஹிம்பி யெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், ெகப்ெபட் ெபால கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 16     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :   ெகப்பட் ெபால       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்  
வடக்ேக : கவரம்மான கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள், ரன்ெவல  கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு  எல்ைலகள் 

50 -பா கம நகர கிராம அ வலர் பிாி  
50D - ெகப்ெபட் ெபால கிராம அ வலர் 

பிாி  
50 E - எரெபத்த கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

ரன்ெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல  
மற் ம்  இடேமகம  கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு 
எல்ைல 

ெதற்ேக :  
 

ெதன்னக்ேகான்ெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக :  ெஹவனகும் ர கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு 
எல்ைல, ேபாரகஸ் மற் ம்  கவரம்மான  கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு  எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 17     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : அம்ேபெவல                        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்  
வடக்ேக : அலெகாலகால மற் ம் ெபாரகஸ் கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
50 A - அம்ேபெவல  கிராம அ வலர் 

பிாி  
50F - ெஹவனகும் ர கிராம அ வலர் 

பிாி  
50 G - ஹிம்பி யெகால்ல கிராம 

அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக : 
 

ெகப்ெபட் ெபால மற் ம் ெதன்னக்ேகான்ெவல கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு  எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  
 
 

ெதன்னக்ேகான்ெவல, பிபி க வ மற் ம் அலவத் ெகாட  
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு  எல்ைலகள் மற் ம்  

வெர யா மாவட்ட எல்ைல 

ேமற்ேக :  வெர யா மாவட்ட எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 18     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : கந்ேத ஹுல்ெபால                         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 

வடக்ேக : ஹிம்பி யெகால்ல மற் ம் ெதன்னக்ேகான்ெவல கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், க லந்த  

கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

51J - பிபி க வ கிராம அ வலர் பிாி  
51 C -கந்ேத ஹுல்ெபால கிராம 

அ வலர் பிாி  
51D-அலவத் ெகாட கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

ேபாகஹகும் ர  கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு, ேமற்கு 

மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்,  அ ெகால்ல கிராம அ வலர் 

பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, ெஹலயல்கும் ர கிராம அ வலர் 

பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  வங்கியகும் ர  கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : வெர யா  மாவட்ட எல்ைல மற் ம் அம்ேபெவல  கிராம 

அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 19     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ெபாரலந்த          உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்  
வடக்ேக : கந்ேத ஹுல்ெபால  மற் ம் அ ெகால்ல கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், கு தலாவ மற் ம் 
மஹெதன்ன கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள் 

62 B - ெபாரலந்த கிராம அ வலர் பிாி  
62 D - வங்கியகும் ர கிராம அ வலர் 

பிாி  
62 H - ெஹலயல்கும் ர கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

மஹெதன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள், கல்ஏதண்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல, ரஹங்கல கிராம அ வலர் பிாிவின்  
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  
 

ரஹங்கல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல மற் ம்  
ஒஹிய கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : ஒஹிய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல மற் ம்  
கந்ேத ஹுல்ெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 20     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : கு தலாவ        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 02 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்  
வடக்ேக : க லந்த, மாவிதிகும் ர, ெந ன்க வ, ெமதெகதரகம 

மற் ம் நாெவல கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

51-ேபாகஹகும் ர கிராம  அ வலர் 
பிாி  

61 -கு தலாவ கிராம அ வலர் பிாி  
61A - கரகஸ்ெதன்ன கிராம அ வலர் 

பிாி  
61 B - அ ெகால்ல கிராம அ வலர் 

பிாி  
61 C -  மஹெதன்ன கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : 
 

ஹிங்கு க வ மற் ம் கல்ஏதண்ட கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  
 

ெபாரலன்த, ெஹலயல்கும் ர மற் ம் கந்ேத ஹுல்ெபால 
கிராம அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு  எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : கந்ேத ஹுல்ெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல, அலவத் ெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின்  
கிழக்கு எல்ைல, பிபி க வ கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

  
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 21     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : கல்ஏதண்ட                          உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்  
வடக்ேக : நாெவால கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 

மல்ெபாத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு  எல்ைலகள், ெவ கடகம கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல 

60E-ஹிங்கு க வ கிராம அ வலர் 
பிாி  

62 C - கல்ஏதண்ட கிராம அ வலர் பிாி  
62J - உடெகன்தெகால்ல கிராம 

அ வலர் பிாி  
 
 
 
 

கிழக்ேக : பண்டாரெவல மற் ம் அப் த்தைள பிரேதச சைப 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  
 

அப் த்தைள பிரேதச சைப எல்ைல, ரத்கரவ்வ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம்  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ஹின்னாரங்ெகால்ல, ரஹங்கல, ெபாரலந்த, மஹெதன்ன, 
கு தலாவ மற் ம் கரகஸ்ெதன்ன கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 22     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : பிட்டெபால                            உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெபாரலந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  எல்ைல 62 E- ஹின்னாரங்ெகால்ல கிராம 

அ வலர் பிாி  
62 F - ரஹங்கல கிராம அ வலர் பிாி  
62 I -  பிட்டெபால கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

கல்ஏதண்ட மற் ம் உடகன்தெகால்ல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், ரத்கரச்சி கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  
 
 

மா காெதன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு எல்ைல 
மற் ம் ஒஹியவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக : ஒஹியவத்த மற் ம் ஒஹிய கிராம அ வலர் பிாி களின் 
கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 23     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  ஒஹிய          உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்  

வடக்ேக :  வெர யா மாவட்ட எல்ைல,  கந்ேத ஹுல்ெபால கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, வங்கியகும் ர கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், 

ெபாரலந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

62 A -ஒஹிய கிராம அ வலர் பிாி  
62 K -  ஒஹியவத்த கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : ரஹங்கல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 

பிட்டெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 

ெதற்கு எல்ைலகள், மா காெதன்ன கிராம அ வலர் 

பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  ஹல் ம் ல்ல  பிரேதச  சைப  எல்ைல 

ேமற்ேக : ஹல் ம் ல்ல  பிரேதச  சைப  எல்ைல மற் ம் வெர ய 

மாவட்ட எல்ைல 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 24     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : மா காெதன்ன               உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்  
62- ரத்கரவ்வ  கிராம அ வலர் பிாி  
62G -மா காெதன்ன கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

வடக்ேக : பிட்டெபால, ஹின்னாரங்ெகால்ல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், 
உடகந்தெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள் 

கிழக்ேக : அப் த்தைள  பிரேதச  சைப  எல்ைல 

ெதற்ேக :  ஹல் ம் ல்ல  பிரேதச  சைப  எல்ைல 
ேமற்ேக : ஒஹியவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

மற் ம் பிட்டெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல 

9-108/293 
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உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச்  சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 

 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  

 
 ைமத்திாிபால சிறிேசன,
 சனாதிபதி. 

 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 

2015, ஓகத்  12. 

 
அட்டவைண 

 

இல. 22  -  ப ைள  மாவட்டம் 

இல. 15   - பண்டாரவைள பிரேதச சைப 

 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக - 10 

   எண்ணிக்ைக - 10      எண்ணிக்ைக - 00 

 

வட்டாரத்தின்  இலக்கம் : 01     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   

வட்டாரத்தின் ெபயர்      : மாெதட் ல்ல       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்  

வடக்ேக : ஹா எல பிரேதச சைப எல்ைல 67 C-அம்ேபெகாட   கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ஒ  பகுதி 

67J-மாெதட் ல்ல கிராம  அ வலர் 
பிாி  

 

கிழக்ேக : ெகான்தெஹல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 

திகனெதன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின்  பண்டாரெவல  

பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதியின்  வடக்கு, ேமற்கு மற் ம் 

ெதற்கு எல்ைலகள், பண்டாரெவல  மாநகர சைப எல்ைல 

ெதற்ேக :  அப் த்தைள பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : ெவ மட  பிரேதச சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 02     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : திகனெதன்ன       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 
வடக்ேக : ஹா எல பிரேதச சைப எல்ைல, கிாிஒ வ கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், 
அயிஸ்ெலப் வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிாிஒ வ 
கிராம அ வலர் பிாிவிற்கு கிழக்ேக அைமயப்ெபற் ள்ள 
பகுதியின் ெதற்கு எல்ைல 

67 - எத்தலபிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ஒ  பகுதி 

67A - ெகாந்தெஹல கிராம அ வலர் 
பிாி  

67H -திகனெதன்ன கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ஒ  பகுதி 

 

கிழக்ேக : 
 

அயிஸ்ெலப் வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிாிஒ வ 
கிராம அ வலர் பிாிவிற்கு கிழக்ேக அைமயப்ெபற் ள்ள 
பகுதியின் ெதற்கு எல்ைல மற் ம் வட்டக வ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  
 

அப் த்தைள பிரேதச எல்ைல, பண்டாரெவல மாநகர சைப 
எல்ைல  

ேமற்ேக : அம்ேபெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் பண்டாரெவல 
பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு  
எல்ைலகள், மாெதட் ல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : கிாிஒ வ        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்  
வடக்ேக : ஹா எல பிரேதச சைப எல்ைல 67 E- கிாிஒ வ கிராம அ வலர் பிாி  

67 F-  வட்டக வ கிராம அ வலர் பிாி  

67 N- அயிஸ்ெலப் வத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : எல்ல பிரேதச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக :  பண்டாரெவல  மாநகர சைப எல்ைல 
ேமற்ேக : அப் த்தைள பிரேதச சைப எல்ைல, எத்தலப்பிட் ய கிராம 

அ வலர் பிாிவின் பண்டாரெவல பிரேதச சைபக்குட்பட்ட 
பகுதியின் ெதற்கு, கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், 
திகனெதன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் பண்டாரெவல 
பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் வடக்கு  எல்ைல மற் ம் 
ெகாந்தெஹல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  எல்ைல 
மற் ம் ஹா எல பிரேதச சைப எல்ைல 

  

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : எெகாடகம                         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்  
வடக்ேக : எல்ல பிரேதச சைப எல்ைல 66 - கிணிகம கிராம அ வலர் பிாிவின் 

ஒ பகுதி 
66 B- உடேப வ கிராம அ வலர் பிாி  

66 E - எெகாடகம கிராம அ வலர் பிாி  

66 G- தன்திாிய கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ஒ பகுதி 

கிழக்ேக : 

 

ெவெஹரகலெதன்ன மற் ம் மகுல்எல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு  எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  
 

 

மகுல்எல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
கிேரக்வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
மஹ உல்பத்த  கிராம அ வலர் பிாிவின் பண்டாரெவல 
பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் வடக்கு எல்ைல மற் ம் 
பண்டாரெவல  மாநகர சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : பண்டாரெவல மாநகர சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 05     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : மகுல்எல்ல                  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 
வடக்ேக : எல்ல பிரேதச சைப எல்ைல 66  A - மகுல்எல்ல கிராம அ வலர் பிாி  

66 F - ெவெஹரகலெதன்ன கிராம 
அ வலர் பிாி  

 

கிழக்ேக : 
 

பம்பரகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  எல்ைல 
மற் ம் யன்கஹெவல கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு 
எல்ைல 

ெதற்ேக :  யன்கஹெவல கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு
எல்ைல 

ேமற்ேக : கிேரக்வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
எெகாடகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு   எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 06                 வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : யன்கஹெவல                                  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 
வடக்ேக : மகுல்எல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள், ெவெஹரகலெதன்ன கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல மற் ம் எல்ல பிரேதச சைப 
எல்ைல 

70 - பம்பரகம கிராம அ வலர்  பிாி
70 A- யன்கஹெவல கிராம அ வலர்  

பிாி  
70 B - அம்பதண்ேடகம கிராம அ வலர்  

பிாி  
70C - ெபத்ேதஅராவ கிராம அ வலர்  

பிாி  
70 D -  யன்கஹெவலவத்த கிராம 

அ வலர்  பிாி  

கிழக்ேக : 
 

எல்ல பிரேதச சைப எல்ைல, ெமானராகைல மாவட்ட 
எல்ைல  மற் ம் ஹல் ம் ல்ல பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக : ஹல் ம் ல்ல மற் ம் அப் த்தைள பிரேதச சைப 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : அப் த்தைள பிரேதச சைப எல்ைல, கிேரக்வத்த கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல மற் ம் மகுல்எல்ல  
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு   எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்ெபயர்      :  ல்ெகால்ல       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 
வடக்ேக : பண்டாரெவல மாநகர சைப எல்ைல,  கினிகம கிராம 

அ வலர் பிாிவின் பண்டாரெவல பிரேதச சைபக்குட்பட்ட 
பகுதியின் ெதற்கு எல்ைல மற் ம் எெகாடகம கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்குஎல்ைல 

66 C -  ல்ெகால்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  

66 D -  மஹஉல்பத்த கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ஒ  பகுதி 

66 H - தரஹிட்டவனாெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி  

67 I - கிேரக்வத்த கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

எெகாடகம  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு   எல்ைல 
மற் ம் மகுல்உல்ல, யன்கஹெவல மற் ம் யன் 
கஹெவல வத்த கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு   
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  
 
 

யன்கஹெவல வத்த    கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு   
எல்ைல, அப் த்தைள  பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் 
நாயெபத்த வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு   
எல்ைல 

ேமற்ேக : நாயெபத்த வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள், ெபத்ேதகும் ர கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைல, ெகபில்ேலெவல ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் பண்டாரெவல பிரேதச சைபக்குட்பட்ட 
பகுதியின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
பண்டாரெவல  மாநகர சைப எல்ைல 

 



 I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21  1467A 
 gFjp  I : njhFjp (I) - ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; FbauR tu;j;jkhdg; gj;;jpupif - mjp tpNr\khdJ - 2015.08.21 

 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெகபில்லெவல ெதற்கு      உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்  
வடக்ேக : பண்டாரெவல  மாநகர சைப எல்ைல 65 A - ெகபில்லெவல ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ஒ  பகுதி 
65 D - ெபத்ேதகும் ர கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : மஹஉல்பத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் பண்டாரெவல 
பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ேமற்கு  எல்ைல 

ெதற்ேக :  நாயெபத்த வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு  
எல்ைல மற் ம் ஓபடஎல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : ஓபடஎல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09                  வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ஓபடஎல்ல        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்  
வடக்ேக : அப் த்தைள பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் பண்டாரெவல 

மாநகர சைப எல்ைல 
65 C - கரகஹெவல கிராம அ வலர் 

பிாி  
65 F -  ஓபடஎல்ல கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

ெபத்ேதகும் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்  
ேமற்கு  எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :  நாயெபத்த வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு  
எல்ைல 

ேமற்ேக : அப் த்தைள  பிரேதச சைப எல்ைல 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : நாயெபத்த வத்த       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்  
வடக்ேக : கரகஹெவல, ஓபட எல்ல மற் ம் ெபத்ேதகும் ர கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், மஹஉல்பத்த 
கிராம அ வலர் பிாிவின் பண்டாரெவல பிரேதச 
சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ெதற்கு எல்ைல 

65H-நாயெபத்தவத்த கிராம   அ வலர் 
பிாி  

 

கிழக்ேக : 
 

கிேரக்க வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம்  
ெதற்கு  எல்ைலகள் மற் ம் அப் த்தைள  பிரேதச சைப 
எல்ைல 

ெதற்ேக :  அப் த்தைள  பிரேதச சைப எல்ைல 
ேமற்ேக : அப் த்தைள  பிரேதச சைப எல்ைல 

9-108/294 
____________________ 

 
உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச்  சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 

 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
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குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 
 ைமத்திாிபால சிறிேசன,
 சனாதிபதி. 
 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 
 

அட்டவைண 
 
இல. 22  - ப ைள  மாவட்டம் 
இல. 16   - எல்ல பிரேதச சைப 
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக - 13 
   எண்ணிக்ைக -  07      எண்ணிக்ைக - 03 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : மில்லகம                                   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்  
வடக்ேக : ஹா எல பிரேதச  சைப  எல்ைல, கிாிந்த கிராம அ வலர் 

பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, ஹல்ேப கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

68 G - மில்லகம கிராம அ வலர் பிாி  

68 H -பியரபன்ேதாவ கிராம அ வலர் 
பிாி  கிழக்ேக : ஹல்ேப கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 

ெஹட் ெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு  மற் ம் 
ேமற்கு  எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ெஹட் ெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
மற் ம் உ கும்பல்ெவல கிராம அ வலர் பிாிவின்  
வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : ஹா எல  பிரேதச சைப  எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ஹல்ேப        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 
வடக்ேக : ஹா எல பிரேதச  சைப  எல்ைல 68 -ஹல்ேபகிராம அ வலர் பிாி  

68 D -  கிாிந்தகிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

ெதேமாதர மற் ம் ம ரகம  கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ேமற்கு  எல்ைல 

ெதற்ேக :  
 
 

ம ரகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
இடேமகம, ெஹட் ெபால மற் ம் மில்லகம கிராம 
அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :  மில்லகம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
பியரபன்ேதாவ  கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள், ஹா எல  பிரேதச சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ெதேமாதர       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 02 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்  
வடக்ேக : ஹா எல பிரேதச சைப  எல்ைல 68 A -  நா ல்ல கிராம அ வலர் பிாி  

68 C - ம ரகம கிராம அ வலர் பிாி  
68 F -  இடேமகம கிராம அ வலர் பிாி  
68 I -ெதேமாதர கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : கவரெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  எல்ைல 
ெதற்ேக :  
 
 

யஹெலெவல மற் ம் எல்ல கிராம அ வலர் பிாி களின்  
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், கிதல்எல்ல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, ெஹட் ெபால  கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ெஹட் ெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
ஹல்ேப கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு 
எல்ைலகள், கிாிந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல மற் ம்  ஹா எல பிரேதச சைப எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ெபத்ேதெவல       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 02 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்  
வடக்ேக : ஹா எல பிரேதச  சைப எல்ைல 72- கவரெவல கிராம அ வலர் பிாி  

72 D -  ல ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  

72 H -  ெபத்ேதெவல கிராம அ வலர் 
பிாி  

72 G - ெமதெவல ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : 
 

ல  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு  
எல்ைலகள், நாெவல ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  
 
 

நாெவல ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல ,
ேகா ஸ்ஸ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
நிவ்பர்க் மற் ம் யஹேலெவல கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : யஹலெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள், நா ல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின்  
கிழக்கு எல்ைல 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ல        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்  
வடக்ேக : ஹா எல பிரேதச  சைப  எல்ைல 72A - நாெவல கிழக்கு கிராம அ வலர் 

பிாி  
72 C -  ல கிராம அ வலர் பிாி  
72E -கல்ெடன்ேஹன கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : பசைற பிரேதச  சைப எல்ைல 
ெதற்ேக :  
 
 

ந குல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  ,
பல்லெகட் வ  கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு எல்ைல 
மற் ம் நாெவல ேமற்கு  கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக : நாெவல ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள், ெமதெவல ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, ல ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : பல்லெகாட் வ       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 02 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெமதெவல ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள், ல மற் ம் கல்ெடன்ேஹன கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், நாெவல  
கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள், பசைற பிரேதச சைப எல்ைல 

71-இ க்ெபெலஸ்ஸ கிராம அ வலர்  
பிாி  

71 A -  ேகா ஸ்ஸ  கிராம அ வலர்  
பிாி  

71B - ெதாடம்ெகால்ல கிராம அ வலர்  
பிாி  

72 B -பல்லெகட் வ கிராம அ வலர்  
பிாி  

72 B I- ந குல கிராம அ வலர்  பிாி  
72 F - நாெவல கிராம அ வலர்  பிாி  

கிழக்ேக : ெமானராகைல  மாவட்ட எல்ைல 
ெதற்ேக :  ெமானராகைல மாவட்ட எல்ைல, கரந்தெகால்ல கிராம 

அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு  மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : கரந்தெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள், நிவ்பர்க் கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு மற் ம்  கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்ெபயர்      : எல்ல                         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 
வடக்ேக : ம ரகம, நா ல்ல  மற் ம்  கவரெவல  கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
68B - எல்ல கிராம அ வலர் பிாி  
68E -  யஹேலெவல கிராம அ வலர் 

பிாி  
68 J -  நிவ்பர்க் கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

ெமதெவல ேமற்கு மற் ம் ேகா ஸ்ஸ கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு  எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  
 
 

ேகா ஸ்ஸ  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  எல்ைல,
கரந்தெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு எல்ைல, 
மற் ம் ராவணாஎல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக : ராவணாஎல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள், கிதல்எல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின்  
கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், இடேமகம கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், 
ம ரகம  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ராவணாஎல்ல       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெஹட் ெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள், இடேமகம  கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல, எல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

69 A - கரந்தெகால்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  

69 E - கிதல்எல்ல கிராம அ வலர் பிாி  
69 F - ராவணாஎல்ல கிராம அ வலர் 

பிாி  
 
 

கிழக்ேக : 
 

நிவ்பர்க், ேகா ஸ்ஸ மற் ம் இ க்ெபலஸ்ஸ கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், 
ெமானராகைல மாவட்ட எல்ைல 

ெதற்ேக :  
 

ெமானராகைல  மாவட்ட எல்ைல மற் ம் பண்டாரெவல  
பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : பண்டாரெவல  பிரேதச  சைப எல்ைல, ஹீல்ஓய கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைல, ெஹட் ெபால  கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09                  வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ஹீல்ஓய                                                       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்  
வடக்ேக : உ கும்பல்ெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 

எல்ைல, ெஹட் ெபால மற் ம் கிதல்எல்ல கிராமஅ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

69B - ஹீல்ஓய கிராம அ வலர் பிாி  
69C - பல்ெலேப வ கிராம அ வலர் 

பிாிவின் ஒ  பகுதி 
 கிழக்ேக : 

 
கிதல்எல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள், ராவணாஎல்ல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு  மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், பண்டாரெவல 
பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக :  பண்டாரெவல பிரேதச சைப எல்ைல 
ேமற்ேக : பண்டாரெவல மாநகர சைப எல்ைல, ேதாவ கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், 
உ கும்பல்ெவல கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ேதாவ        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்  
வடக்ேக : பியரபத்ேதாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல  ,

மில்லகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு 
எல்ைலகள், ஹல்ேப கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல, இடேமகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

69 - உ கும் ல்ெவல கிராம அ வலர் 
பிாி  

69D - ேதாவகிராம அ வலர் பிாி  
69G -ெஹட் ெபால கிராம  அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

இடேமகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல,  
கிதல்எல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள், ஹீல்ஓய கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  
 
 

ஹீல்ஓய கிராம அ வலர் பிாிவின் மற் ம் பல்ெலேப வ 
கிராம அ வலர் பிாிவின் எல்ல பிரேதச சைபக்குட்பட்ட 
பகுதியின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், 
பண்டாரெவல மாநகர சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : பண்டாரெவல  மாநகர சைப எல்ைல, பண்டாரெவல 
மற் ம் ஹா எல பிரேதச சைப எல்ைலகள் 

9-108/295 
____________________ 

 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச்  சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
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சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 
 ைமத்திாிபால சிறிேசன,
 சனாதிபதி. 
 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 
 

அட்டவைண 
 

இல. 22  - ப ைள  மாவட்டம் 
இல. 17   - அப் த்தைள பிரேதச சைப 
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக - 12 
   எண்ணிக்ைக -  06      எண்ணிக்ைக - 03 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : கஹத்ேதெவல       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்  
வடக்ேக : பண்டாரெவல மாநகர சைப எல்ைல மற் ம் பண்டாரெவல 

பிரேதச சைப எல்ைல  
64A - கஹத்ேதெவல கிராம அ வலர் 

பிாி  
64 B - எெரனெவல கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : பண்டாரெவல  மாநகர சைப எல்ைல 
ெதற்ேக :  ரங்ஜல்லாவ  கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு எல்ைல 
ேமற்ேக : பண்டாரெவல பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் 

பண்டாரெவல  மாநகர சைப எல்ைல 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : கஹெகால்ல       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 
வடக்ேக : கஹத்ேதெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 64  -  கஹெகால்ல கிராம அ வலர் 

பிாி  
64 C -  ரங்ஜல்லாவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

பண்டாரெவல மாநகர சைப எல்ைல மற் ம் பண்டாரெவல 
பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக :  
 
 

பண்டாரெவல பிரேதச சைப எல்ைல, பங்ெகட் ய கிராம 
அ வலர் பிாிவின் அப் த்தைள பிரேதச சைபக்குட்பட்ட 
பகுதியின் வடக்கு எல்ைல, ெதாடம்வத்த கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு  மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ெதாடம்வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
பிங்ேகெதன்ன  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு, கிழக்கு  
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், தியதலாவமற் ம் எல்லகம 
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், 
பண்டாரெவல பிரேதச சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : தியத்தலாவ       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்  
வடக்ேக : எல்லகம கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு எல்ைல மற் ம்  

ரங்ஜல்லாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  
63B - தியத்தலாவ கிராம அ வலர் பிாி  

63 G -  ெதாடம்வத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  

64G -பிங்ேகெதன்ன கிராம அ வலர் 
பிாி  

 

கிழக்ேக : கஹெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  
ெதற்ேக :  
 

 

பங்ெகட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் அப் த்தைள 
பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் வடக்கு எல்ைல, 
உமங்கந் ர, விஹாரெகேல மற் ம் பஹல க க வ  
கிராம அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : பஹல க க வ  கிராம அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு 
எல்ைல, அ த்ெவல மற் ம் ஜயமினி ர கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், எல்லகம கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : எல்லகம         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெவ மடபிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் பண்டாரெவல 

பிரேதச சைப எல்ைல 
63  D - அ த்ெவல கிராம அ வலர் 

பிாி  
63 K -எல்லகம கிராம அ வலர் பிாி  
64 H - ஜயமினி ர கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : 
 

பண்டாரெவல பிரேதச சைப எல்ைல, ரங்ஜல்லாவ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, தியத்தலாவ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  தியத்தலாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள், பஹலக க வ மற் ம் ெவலங் 
ஹின்ன  கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு  எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ெவ மட பிரேதச சைப எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ஹ தேலகம                                      உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 02 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெவ மட பிரேதச சைப எல்ைல, அ த்ெவலகிராம 

அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, பஹல க க வ 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

63 C  -  ஹ தேலகம கிராம அ வலர் 
பிாி  

63 E -ெஹரெதாெராவ்வ கிராம அ வலர் 
பிாி  

63 J - ெவலங்ஹின்ன கிராம அ வலர் 
பிாி  

63L - மாகிாி ர கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ஒ  பகுதி 

63 P - ெகாலெதன்ன கிராம அ வலர் 
பிாி  

64 F -  கிெலேனார் கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : 

 

பஹல க க வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், ெஹல க க வ கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு எல்ைல, அப் த்தைள நகர 
சைப எல்ைலக்குட்பட்ட ேமற்ேக அைமயப்ெபற் ள்ள 
அப் த்தைள நகர கிராம அ வலர் பிாிவின் அப் த்தைள 
பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ேமற்கு  எல்ைல 

ெதற்ேக :  
 

அப் த்தைள நகர சைப எல்ைல மற் ம் ஹல் ம் ல்ல 
பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : ஹல் ம் ல்ல மற் ம்ெவ மட  பிரேதச சைப எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : க க வ                         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்  

வடக்ேக : அ த்ெவல மற் ம் தியத்தலாவ கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், விஹாரெகேல கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு  எல்ைலகள் 

63 - பஹல க க வ கிராம அ வலர்  
பிாி  

63I - ெஹல க க வ கிராம அ வலர்  
பிாி  

 

 

 

கிழக்ேக : 

 

விஹாரெகேல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள், பங்ெகட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் 

அப் த்தைள பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ேமற்கு   

எல்ைல 

ெதற்ேக :  

 

 

அப் த்தைள நகர கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு  

எல்ைல, அப் த்தைள கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 

மற் ம் வடக்கு  எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ஹப் த்தேலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு  எல்ைல 

மற் ம் ெவலங்ஹின்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  

எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   

வட்டாரத்தின்ெபயர்      : உமங்கந் ர       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்  

வடக்ேக : தியத்தலாவ மற் ம் ெதாடம்வத்த கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு  எல்ைலகள் 

63 F - விஹாரெகேல கிராம அ வலர் 
பிாி  

63 H - உமங்கந் ர கிராம அ வலர் 
பிாி  

 
கிழக்ேக : 

 

 பங்ெகட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் அப் த்தைள 

பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு   

எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  

 

 

பங்ெகட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் அப் த்தைள 

பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ேமற்கு எல்ைல மற் ம் 

ெஹலக க வ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு   

எல்ைல 

ேமற்ேக : ெஹலக க வ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு   

எல்ைல மற் ம்பஹல க க வ கிராம அ வலர் 

பிாிவின் கிழக்கு  எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : அப் த்தைள       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 02 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெஹலக க வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள், விஹாரெகேல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, உமங்கந் ர கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், ெதாடம்வத்த 
மற் ம்  கஹெகால்ல கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு   
எல்ைலகள், பண்டாரெவல பிரேதச சைப எல்ைல 

63A - அப் த்தைள நகர சைப எல்ைலக் 
குட்பட்ட கிழக்கு மற் ம் ேமற்காக 
அைமயப்ெபற் ள்ள அப் த்தைள நகர 
கிராம அ வலர் பிாிவின் இ  
பகுதிகள் 

63 M - பங்ெகட் ய கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ஒ  பகுதி 

64 E - கல்கந்த கிராம அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக : 
 

பண்டாரெவல பிரேதச சைப எல்ைல, பிட்டரத்தமேல 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, ெதாட்டலகல 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள், ஹல் ல்ல  பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக :  ஹல் ல்ல  பிரேதச சைப எல்ைல 
ேமற்ேக : ஹல் ல்ல  பிரேதச சைப எல்ைல,  அப் த்தைள நகர 

சைப எல்ைல, ெகாலெதன்ன மற் ம் ஹப் த்தேலகம 
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், 
ெஹலக க வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள், விஹாரெகேல கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைலகள், உமங்கந் ர கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : தம்ேபெதன்ன       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 02 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்  
வடக்ேக : பண்டாரெவல பிரேதச சைப எல்ைல 63N - ெதாட்டலாகல கிராம அ வலர் 

பிாி  
63O - தம்ேபெதன்ன கிராம அ வலர் 

பிாி  
64D - பிடரத்மேல கிராம அ வலர் பிாி    

கிழக்ேக : 
 

பண்டாரெவல பிரேதச சைப எல்ைல  மற் ம் ஹல் ல்ல  
பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக :  
 

ஹல் ல்ல பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் கல்கந்த கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : கல்கந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
அப் த்தைள நகரசைப எல்ைலக்குட்பட்ட கிழக்ேக 
அைமயப்ெபற் ள்ள அப் த்தைள நகர கிராம அ வலர் 
பிாிவின் அப் த்தைள பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதியின்  
கிழக்குஎல்ைல, பங்ெகட் யகிராம அ வலர் பிாிவின் 
அப் த்தைள பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு  எல்ைலகள் 

9-108/296 
________________________ 

 
உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச்  சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 

 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
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சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 

 ைமத்திாிபால சிறிேசன,
 சனாதிபதி. 
 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 
 

அட்டவைண 
 

இல. 22 - ப ைள  மாவட்டம் 
இல. 18   - ஹல் ம் ள்ள பிரேதச சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக - 12 
   எண்ணிக்ைக - 08      எண்ணிக்ைக -  02 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்  : 01     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ஊவெதன்ன       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்  
இவ்வட்டாரம் ேகாள அ ப்ைடயில் இரண்  பகுதிகைள 
உள்ளடக்கிய . அவ்வா  பிாிக்கப்ப ம் இரண்  பகுதிகள் க பஹன 
கிராம அ வலர் பிாிவிற்கு ேமற்கு திைசயி ம் ேவஎ ய கிராம 
அ வலர் பிாிவிற்கு ெதற்கு திைசயி ம் அைமயப்ெபற் ள்ள .   
க பஹன கிராம அ வலர் பிாிவிற்கு ேமற்கு திைசயில் அைமயப் 
ெபற் ள்ள  பகுதியின் எல்ைல விபரம் 

158 A - ெகாஸ்கம கிராம  அ வலர் 
பிாி  

158 C -  ஊவெதன்ன  கிராம அ வலர் 
பிாி  

158 F - மரன்கஹெவல கிராம அ வலர் 
பிாி  

158 G -  ரேகான்கம கிராம அ வலர் 
பிாி  

 

I வடக்ேக : வெர யா மாவட்ட எல்ைல மற் ம் ெவ மட பிரேதச 
சைப எல்ைல 

கிழக்ேக : ெவ மட பிரேதச சைப எல்ைல, க பஹன மற் ம் 
வல்ஹ ெதன்ன கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், சீலெதன்ன கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, இரத்தின ாி  மாவட்ட எல்ைல 

ெதற்ேக :  இரத்தின ாி மாவட்ட எல்ைல 
ேமற்ேக : இரத்தின ாி மற் ம் வெர யா  மாவட்ட எல்ைலகள் 
ேவஎ ய கிராம அ வலர் பிாிவிற்கு ெதற்குத் திைசயில் அைமயப் 
ெபற் ள்ள  பகுதியின் எல்ைல விபரம் 
II வடக்ேக : இரத்தின ாி  மாவட்ட எல்ைலமற் ம் ேவஎ ய கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 
கிழக்ேக : ேவஎ ய மற் ம் ரன்வன்குஹாவ கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு  எல்ைலகள், இரத்தின ாி மாவட்ட 
எல்ைல 

ெதற்ேக : இரத்தின ாி மாவட்ட எல்ைல 
ேமற்ேக : இரத்தின ாி மாவட்ட எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : வல்ஹ ெதன்ன       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்  
வடக்ேக : ரேகான்கம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

மற் ம் ெவ மட பிரேதச  சைப எல்ைல 
157H - வல்ஹ ெதன்ன கிராம அ வலர் 

பிாி  
157 K -  வட்டக வ கிராம அ வலர் 

பிாி  
158 -  க பஹன கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ஹல் ம் ல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
ெதற்ேக :  
 
 

கித் ல்கஹஅராவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், ஹரன்கஹவ மற் ம்  
சீலெதன்ன கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ஊவெதன்ன மற் ம் ரேகான்கம கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ஹல் ல்ல       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 02 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெவ மட மற் ம் அப் த்தைள பிரேதச  சைப எல்ைலகள், 

அப் த்தைள நகர சைப எல்ைல 
157A - ஹல் ல்ல கிராம அ வலர் 

பிாி  
157 B - ெபரகல கிராம அ வலர் பிாி  
157 G -   விஹாரகல கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

 அப் த்தைள பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் நிக்கெபாத்த 
ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  
 
 

நிக்கெபாத்த ேமற்கு, கிரவனாகம, மன்ெதன்ன, அமிலகம, 
ெசாரகுேன மற் ம் கி ல்கஹஅராவ கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : வட்டக வ, வல்ஹ ெதன்ன மற் ம் க பஹன கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : ஹரன்கஹவ       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள்  
வடக்ேக : ஊவெதன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள், வல்ஹ ெதன்ன கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, வட்டக வ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு ெதற்கு எல்ைலகள், ஹல் ம் ல்ல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, ெசாரகுேன கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

157 C -  ேவஎ ய கிராம அ வலர் பிாி  

157 F - ெமதெவல கிராம அ வலர் பிாி  

158 B - ஹரன்கஹவ கிராம அ வலர் 
பிாி  

158 D - சீலெதன்ன கிராம அ வலர் 
பிாி  

158E- கி ல்கஹஅராவ கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : 

 

ெசாரகுேன கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
ெவ பிஸ்ஸ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்குஎல்ைலகள், ரண்வன்குஹாவ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  ெகாஸ்கம கிராம அ வலர் பிாிவின்வடக்கு எல்ைல 
ேமற்ேக : இரத்தின ாி மாவட்டஎல்ைல மற் ம் ஊவெதன்ன கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெசாரகுேண                                   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 
வடக்ேக : ஹல் ம் ல்ல மற் ம் ெபரகல கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், விஹாரகல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

156 A - ரண்வன்குஹாவ கிராம அ வலர் 
பிாி  

156 B - மன்ெதன்ன கிராம அ வலர் 
பிாி  

157 - ெசாரகுேண கிராம அ வலர் பிாி  
157 D - ெவ பிஸ்ஸ கிராம அ வலர் 

பிாி  
157 E - அமிலகம கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : 
 

விஹாரகல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்குஎல்ைல, 
கிரவனாகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள், அக்கரசீய கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  
 
 

அக்கரசீய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,
இரத்தின ாி  மாவட்ட எல்ைல, ெகாஸ்கம  கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, ேவஎ ய கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ேவஎ ய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
ெமதெவல கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு மற் ம்  
கிழக்கு எல்ைலகள், கித் ல்கஹஅராவ கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : நிக்கெபாத்த          உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 
வடக்ேக : விஹாரகல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

மற் ம்  அப் த்தைள பிரேதச சைப எல்ைல 
155 -நிக்கெபாத்த கிழக்கு கிராம 

அ வலர்  பிாி  
155C - ேலமஸ்ெதாட்ட கிராம அ வலர்  

பிாி  
155E- ெமாரெகட் ய கிராம அ வலர் 

பிாி  
155  F - அக்கரசீய   கிராம அ வலர் 

பிாி  
155 L - நிக்கெபாத்த ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
156 - கிரவனாகம கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : 
 

ரணசிங்ஹகம, ெகாடபக்ம மற் ம் ெக பானாெவல கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், ெவலன்விட்ட  
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ெமானராகைல  மற் ம்  இரத்தின ாி மாவட்ட எல்ைலகள்
ேமற்ேக : இரத்தின ாி மாவட்ட எல்ைல, ரன்வன்குஹாவ மற் ம் 

மன்ெதன்ன கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 
 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின்ெபயர்      :     ெகாஸ்லந்த       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 02 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 
வடக்ேக : அப் த்தைள மற் ம் பண்டாரெவல பிரேதச சைப 

எல்ைலகள் 
155A - ெகாஸ்லந்த கிராம அ வலர் 

பிாி  
155D - ெகாடபக்ம கிராம அ வலர் 

பிாி  
155H - ரணசிங்கஹகம கிராம அ வலர் 

பிாி  
155 K - அம்பிட் ெதன்ன கிராம 

அ வலர் பிாி  
155 N - மஹகந்த கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : 
 

னாகல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு  
எல்ைலகள், கம்பஹா கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு  
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ெக பனாவல கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக : ேலமஸ்ெதாட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல

மற் ம் அப் த்தைள  பிரேதச சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : னாகல        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 
வடக்ேக : பண்டாரெவல பிரேதச சைப எல்ைல 155 P - னாகல கிராம அ வலர் பிாி  

 கிழக்ேக : 
 

ெமானராகைல  மாவட்ட எல்ைல மற் ம்  தி ல்கஸ் ல்ல 
கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  
 
 

தி ல்கஸ் ல்ல மற் ம் கம்பஹா கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் அம்பிட் ெதன்ன 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : அம்பிட் ெதன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல, மஹகந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு, 
கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், ெகாஸ்லந்த கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், 
பண்டாரெவல பிரேதச சைப எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : கம்பஹ        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 
வடக்ேக : அம்பிட் ெதன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள், னாகல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், ெமானராகைல 
மாவட்ட எல்ைல 

154 - கம்பஹ கிராம அ வலர் பிாி  
154 B - தி ல்கஸ் ல்ல கிராம   

அ வலர் பிாி  
154C - பம்பரெபாக்குண கிராம   

அ வலர் பிாி     
155M - ெக பனாெவல கிராம   

அ வலர் பிாி     

கிழக்ேக : ெமானராகைல மாவட்ட எல்ைல 
ெதற்ேக :  ெமானராகைல மாவட்ட எல்ைல, மஹாலந்த கிராம 

அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, ெகாலன்கஸ்ெதன்ன 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு  
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ெகாெலான்கஸ்ெதன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல, ெவலன்விட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல மற் ம் ேலமஸ்ெதாட்ட, ெகாடபக்ம மற் ம் 
ெகாஸ்லந்த கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10     வட்டாரத்திற்காகத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்      : மஹலந்த       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்க ேவண் ய பகுதிகள் 
வடக்ேக : அக்கரசீய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,

ெமாரெகட் ய, ேலமஸ்ெதாட்ட மற் ம் ெக பனாவல 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், கம்பஹ 
மற் ம் பம்பரெபாக்குண கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

154A - ெகாலன்கஸ்ெதன்ன கிராம   
அ வலர் பிாி  

155B- ெவலன்விட்ட கிராம அ வலர் 
பிாி  

155 G- மஹலந்த   கிராம   அ வலர் 
பிாி     

கிழக்ேக : 
 

பம்பரெபாக்குண கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் ெமானராகைல மாவட்ட 
எல்ைல  

ெதற்ேக :  ெமானராகைல மாவட்ட  எல்ைல 
ேமற்ேக : ெமானராகைல மாவட்ட  எல்ைல மற் ம் அக்கரசீய கிராம 

அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
9-108/297 
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உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச்  சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 
 
(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 
 ைமத்திாிபால சிறிேசன,
 சனாதிபதி. 
 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 

 
அட்டவைண 

 

இல. 23 - ெமானராகைல மாவட்டம் 
இல. 01 - பிபிைல பிரேதச சைப  
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக - 10 
   எண்ணிக்ைக - 10      எண்ணிக்ைக - 00   
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்   : ரத யந்த     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : ப ைள மற் ம் அம்பாைற மாவட்ட எல்ைலகள் 101 - ெபாகாெகான்ன கிராம அ வலர்
பிாி  

102 A  - ரத யத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  

102 D - அம்பெகால்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  

102 E - உஸ்ஸாகல கிராம அ வலர் 
பிாி    

102 F  - கணேவகல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : அம்பாைற மாவட்ட எல்ல, நில்கல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, பிட்டகும் ர கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ெகாகுன்ேனவ, நாகல, ந்தகும் ர மற் ம் 
ரத் பஸ்ெகட் ய  கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள்       

ேமற்ேக : ேவகம வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
மற் ம் ப ைள மாவட்ட எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : நில்கல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : அம்பாைற மாவட்ட எல்ைல மற் ம் ம ல்ல பிரேதச

சைப எல்ைல 
103-நில்கல கிராம அ வலர் பிாி
103 B  - பிட் ய கிராம அ வலர் 

பிாி  
103 D  - கரா கல கிராம அ வலர் 

பிாி    
103 E - ஊரா ல கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ம ல்ல பிரேதச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக : ெமதகம பிரேதச சைப எல்ைல 
ேமற்ேக : ெமதகம பிரேதச சைப எல்ைல ,ஹாமாெபால கிராம

அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், 
பிட்டகும் ர, ெபாகாெகான்ன, கணேவகல்ல கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், அம்பாைற 
மாவட்ட எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பிட்டகும் ர     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெபாகாெகான்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு

எல்ைல மற் ம் நில்கல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல 

101 A - பிட்டகும் ர கிராம அ வலர் 
பிாி  

103 A   - ஹாமாெபால கிராம அ வலர் 
பிாி   

103 C - ெதாட் ல்லெகட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : பிட் ய  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
ெதற்ேக : ெமதகம பிரேதச சைப எல்ைல   
ேமற்ேக : ெகாகுன்ேனவ மற் ம் ெபாகாெகான்ன கிராம அ வலர் 

பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : நாகல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெபாகாெகான்ன மற் ம் பிட்டகும் ர கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
101 B - நாகல கிராம அ வலர் பிாி    

101 D - ெகாகுன்ேனவ கிராம 
அ வலர் பிாி   

101 E  - ெமாரத்தா ல்ல கிராம 
அ வலர் பிாி   

 

கிழக்ேக : ஹாமாெபால மற் ம் ெதாட் ல்லெகட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ெமதகம பிரேதச சைப எல்ைல 
ேமற்ேக : ெதஹிஅத்தாெவல, ந்தகும் ர மற் ம் ரத ெயத்த

கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பிபில     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ேவகம ெதற்கு, ேவகம வடக்கு, அம்பெகால்ல மற் ம்

ரத யத்த கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள்  

100-பிபிைல கிராம அ வலர் பிாி
100 B - ர பஸ்ெகட் ய கிராம 

அ வலர் பிாி  
100 D  - க ெடல்ல கிராம அ வலர் 

பிாி   
101 C  - ந்தகும் ர கிராம அ வலர் 

பிாி   
 

கிழக்ேக : நாகல மற் ம் ெமாரத்தா ல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ெதஹிஅத்தாெவல, ெதாடம்ெகால்ல மற் ம் கு வாம்ப
  கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், 
அம்ேபலந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ப ள்ளகம்மன கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேவகம     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : ப ைள மாவட்ட எல்ைல 96 - ெகெஹல்அத்தாெவல கிராம 
அ வலர் பிாி  

96 A  - கரகஹெவல ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

96 B - கரகஹெவல கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

102 - ேவகம வடக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி   

102 C - ேவகம ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி   

கிழக்ேக : அம்பெகால்ல மற் ம் ர பஸ்ெகட் ய  கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : க ெடல்ல, ப ள்ளகம்மன, மல்ெலெஹவ மற் ம் 
உ மல்ெலெஹவ கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ப ைள மாவட்ட எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மல்ெலெஹவ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கரகஹெவல ேமற்கு, கரகஹெவல கிழக்கு மற் ம் 

ேவகம ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

100 F - ப ள்ளகம்மன கிராம அ வலர் 
பிாி  

102 B  - மல்ெலெஹவ கிராம அ வலர் 
பிாி  

102 G  - உ மல்ெலெஹவ கிராம 
அ வலர் பிாி   

 

கிழக்ேக : க ெடல்ல, கு வாம்ப மற் ம் ெஹெவல்ெவல கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : தியல ,ெகாட்டகம மற் ம் எெகாட ெகாட்டகம  கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ப ைள மாவட்ட எல்ைல, கரகஹெவல ேமற்கு மற் ம் 
கரகஹெவல கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ெதற்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கு வாம்ப     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : க ெடல்ல, பிபிைல மற் ம் ந்தகும் ர கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

100 A  - கு வாம்ப கிராம அ வலர் 
பிாி  

100 C  - அம்ேபலந்த கிராம அ வலர் 
பிாி   

100 E - ெஹெவல்ெவல கிராம 
அ வலர் பிாி  

 

கிழக்ேக : ெதாடம்ெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல 

ெதற்ேக : ஈத்தனவத்த மற் ம் யல்கும் ர கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : தியல மற் ம் ப ள்ளகம்மன கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெதாடம்ெகால்ல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கு வாம்ப மற் ம் அம்ேபலந்த கிராம அ வலர்

பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், ந்தகும் ர கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

98 A - ஈத்தனவத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  

99 - ெதாடம்ெகால்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  

99 A  - க ல்ெவல கிராம அ வலர் 
பிாி   

99 B  - ெதஹிஅத்தாெவல கிராம 
அ வலர் பிாி   

99 C  - ெமதபிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : ெமாரத்தா ல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல மற் ம் ெமதகம பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக : ெமதகம பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் தானாயம்கம
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : யல்கும் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
ெஹெவல்ெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ெகாட்டகம     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : உ மல்ெலெஹவ  மற் ம்  ப ள்ளகம்மன கிராம

அ வலர் பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள் 
97-ெகாட்டகம கிராம அ வலர் பிாி
97 A - எெகாட ெகாட்டகம கிராம 

அ வலர் பிாி  
98-யல்கும் ர கிராம அ வலர் பிாி  
98 B  - தியல  கிராம அ வலர் பிாி   
98 C - தானாயம்கம  கிராம அ வலர் 

பிாி   

கிழக்ேக : ெஹெவல்ெவல, ஈத்தனவத்த, க ல்ெவல மற் ம்
ெமதபிட் ய கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள்  மற் ம்  ெமதகம பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக : ப ைள மாவட்ட எல்ைல   
ேமற்ேக : ப ைள மாவட்ட  எல்ைல   

9-108/298 
 

________________ 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச்  சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 
 
(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 
 ைமத்திாிபால சிறிேசன,
 சனாதிபதி. 
 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 
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அட்டவைண 
 

இல. 23 - ெமானராகைல மாவட்டம் 
இல. 02 - ெமதகம பிரேதச சைப  
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக - 10 
   எண்ணிக்ைக - 10      எண்ணிக்ைக - 00   
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம்    : 01     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்      :  ெபாத் பந்தன     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : பிபிைல பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ெபந்தியாவ

கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
106 E - யக்குன்னாவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
106 F - ெபாத் பந்தன கிராம அ வலர் 

பிாி   
107 A - ஐெவல கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ெபந்தியாவ மற் ம் ெகா க வ கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : தஹம்கம ெசன்பத்திகம, நன்ன ராவ மற் ம்
பிபில ல்ல கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ேசனாபத்திய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
மற் ம் பிபிைல பிரேதச சைப எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :   0 2      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ெகாடேபாவ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  :  01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : பிபிைல பிரேதச சைப எல்ைல 106 A - ெகாடேபாவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
106 B - ெபந்தியாவ கிராம அ வலர் 

பிாி   
106 G - ெகா க வ கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : பிபிைல பிரேதச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக : தம்பான மற் ம் க கஹவா ய கிராம அ வலர்

பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக : தஹம்கம மற் ம் யக்குன்னாவ கிராம அ வலர்

பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  03      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : நன்ன ராவ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  :  01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெபாத் பந்தன, யக்குன்னாவ, ெகா க வ மற் ம்

ெகாடேபாவ கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

106 - நன்ன ராவ கிராம அ வலர் 
பிாி  

106 C - தஹம்கம கிராம அ வலர் 
பிாி  

106 D - ெசன்பத்திகம கிராம அ வலர் 
பிாி  

108 - ேகான்ெகால்ல கிராம அ வலர் 
பிாி   

111 F - க கஹவா ய கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : தம்பான  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
ெதற்ேக : ேமல்லகம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்

ேமற்கு எல்ைலகள், ெமாணரவான, தஹேகானிய 
மற் ம் எல்ெலெகாண கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு எல்ைலகள்,   திவியாெபால  மற் ம் கா ர   
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு மற் ம் கிழக்கு  
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ெகாஹுகும் ர, பிபில ல்ல மற் ம் ஐெவல கிராம
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ெகாஹுகும் ர     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  :  01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : பிபிைல பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ஐெவல கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

107 - ேசனாபத்திய கிராம அ வலர் 
பிாி  

107 B - பிபில ல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  

108 B - திவியாெபால கிராம அ வலர் 
பிாி  

109 - ெகாஹுகும் ர கிராம அ வலர் 
பிாி   

109 B- கா ர கிராம அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக : நன்ன ராவ  மற் ம்  ேகான்ெகால்ல  கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : எல்ெலெகான கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 

எல்ைல 

ேமற்ேக : ப ைள மாவட்ட எல்ைல மற் ம் பிபிைல பிரேதச சைப 

எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ெமாணரவான     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  :  01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : கா ர, திவியாெபால மற் ம்  ேகான்ெகால்ல கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், 

க கஹவா ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 

மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

108 A - ெமாணரவான கிராம அ வலர் 
பிாி  

108 C - தஹேகானிய கிராம அ வலர் 
பிாி   

109 A - எல்ேஹன கிராம அ வலர் 
பிாி   

109 C - எல்ெலெகாண கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : ேமல்லகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : ெமதகம மற் ம் பிட்டெதனிய கிராம அ வலர் 

பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ப ைள மாவட்ட  எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : திம்பிாிய     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  :  01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : க கஹவா ய மற் ம் ெகாடேபாவ கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், பிபிைல பிரேதச சைப 

எல்ைல 

110 E - திம்பிாிய கிராம அ வலர் பிாி  
111 B - ேமல்லகம கிராம அ வலர் 

பிாி   
111 C - தம்பான கிராம அ வலர் பிாி   

 
கிழக்ேக : ம ல்ல  பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக : ம ல்ல பிரேதச சைப எல்ைல, ப்பார மற் ம் 

பகிணிகஹெவல  கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 

எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : இ க்கும் ர, ெமதகம மற் ம் ெமாணரவான கிராம 

அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ெமதகம     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  :  01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : ெமாணரவான கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல 

110 D - ெமதகம கிராம அ வலர் பிாி   
110 F - இ க்கும் ர கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : ேமல்லகம, திம்பிாிய மற் ம் பகிணிகஹெவல  கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ெபால்கஹபிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 

எல்ைல மற் ம் ெகந்தவின்ன  கிராம அ வலர் பிாிவின் 

கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : கின்னரேபாவ மற் ம் பிட்டெதனிய கிராம அ வலர் 

பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெகந்தவின்ன     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  :  01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : எல்ேஹன மற் ம் ெமாணரவான கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

110 B  - பிட்டெதனிய கிராம அ வலர் 
பிாி  

110 C - ெகந்தவின்ன கிராம அ வலர் 
பிாி  

110 G  - அலான கிராம அ வலர் பிாி   
110 I  - கின்னரேபாவ கிராம அ வலர் 

பிாி   

கிழக்ேக : ெமதகம, இ க்கும் ர மற் ம் ெபால்கஹபிட் ய  கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ரத்தணெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல மற் ம் படல்கும் ர பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : ப ைள மாவட்ட எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  0 9      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பகிணிகஹெவல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  :  01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : திம்பிாிய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 110 A - பகிணிகஹெவல கிராம 
அ வலர் பிாி   

110 H - ெபால்கஹபிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ப்பார கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

மற் ம் கீணெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 

எல்ைல 

ெதற்ேக : அ ேணகந் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 

எல்ைல மற் ம் ரத்தணெதனிய கிராம அ வலர் 

பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : ெகந்தவின்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 

இ க்கும் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : அ ேணகந் ர     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  :  01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : ெபால்கஹபிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், பகிணிகஹெவல கிராம 

அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, திம்பிாிய மற் ம் 

தம்பான கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 

எல்ைலகள் 

111 - ப்பார கிராம அ வலர் பிாி  
111 A - ரத்தணெதனிய கிராம அ வலர் 

பிாி  
111 D - கீணெகாட கிராம அ வலர் 

பிாி   
111 E - அ ேணகந் ர கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : ம ல்ல மற் ம் ெமானராகைல பிரேதச சைப 

எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ெமானராகைல மற் ம் படல்கும் ர பிரேதச சைப 

எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : படல்கும் ர பிரேதச சைப எல்ைல, ெகந்தவின்ன  கிராம 

அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, ெபால்கஹபிட் ய 

கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு 

எல்ைலகள் 
9-108/299 

 

_______________ 

 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச்  சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 

 
(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  

 
 ைமத்திாிபால சிறிேசன,
 சனாதிபதி. 

 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 

2015, ஓகத்  12.  
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அட்டவைண 
 

இல. 23 - ெமானராகைல மாவட்டம் 
இல. 03 - ம ல்ல பிரேதச சைப  
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக - 11 
   எண்ணிக்ைக - 11      எண்ணிக்ைக - 00   
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : இங்கிணியாகல       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : அம்பாைற மாவட்ட எல்ைல  104 - ல்ேலகம கிராம அ வலர் பிாி  

104 A - இங்கிணியாகல கிராம 
அ வலர் பிாி  

104 B - ெநல் யத்த கிராம அ வலர் 
பிாி   

104 C - கல்க வ கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : அம்பாைற மாவட்ட எல்ைல  
ெதற்ேக : சியம்பலாண் வ பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்

ப ெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
ேமற்ேக : பிபிைல பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் அம்பாைற

மாவட்ட எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ப ெவல       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கல்க வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 116 -  ெத வ கிராம அ வலர் பிாி  

116 B - பங்குவ கிராம அ வலர் பிாி  
116 E - தல்ெகாட்டயாய கிராம 

அ வலர் பிாி  
118 - ப ெவல கிராம அ வலர் 

பிாி   
118 D - பண்டாரவா ய  கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : சியம்பலாண் வ பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக : சியம்பலாண் வ பிரேதச சைப எல்ைல ,கங்ெகாடகம ,

வட்டவனகம, வன்ெவல மற் ம் தம்பலாெவல  
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ெமதகம மற் ம் பிபிைல பிரேதச சைப எல்ைலகள்

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : தம்பலாெவல       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெமதகம பிரேதச சைப எல்ைல, பங்குவ கிராம

அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 
112 A - தம்பலாெவல கிராம அ வலர் 

பிாி  
112 E - அராட் கஸ்ெவல கிராம 

அ வலர் பிாி   
113 - கல்ெபாக்க கிராம அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக : வன்ெவல மற் ம் நாமல்ஒய ஜனபதய கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், மாகந்தன 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு 
எல்ைலகள், தம்பகல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : எல்ேலெகாண மற் ம் ெதேரல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : பங்குர கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள், ெமதகம பிரேதச சைப  எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மக்குல்ல        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : பங்குவ, ெத வ மற் ம் தல்ெகாட்டயாய கிராம

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
112 - மக்குல்ல கிராம அ வலர் பிாி  
112 B - மாகந்தன கிராம அ வலர் 

பிாி  
112 C - நாமல்ஒய ஜனபதய கிராம 

அ வலர் பிாி   
116 D - வல்ெவல கிராம அ வலர் 

பிாி   

கிழக்ேக : வட்டவனகம மற் ம் அல்பிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : உ ல்ல மற் ம் தம்பகல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : கல்ெபாக்க, அராட் கஸ்ெவல மற் ம் தம்பலாெவல  
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : அல்பிட் ய       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : தல்ெகாட்டயாய  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல 
116 A - அல்பிட் ய கிராம அ வலர் 

பிாி  
116 C - வட்டவனகம கிராம அ வலர் 

பிாி   
117 A - ேகாட்டகல கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : கங்ெகாடகம, இஹாவ, கங்ெகாட ஆராவ மற் ம்
கஹெகால்ல கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : மாகந்தாஒய ஜனபதய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், ேகானதலாவ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : தம்பகல்ல, உ ல்ல, மக்குல்ல மற் ம் வல்ெவல
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : இஹாவ        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : தல்ெகாட்டயாய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல மற் ம் சியம்பலாண் வ பிரேதச சைப எல்ைல  
114 - இஹாவ கிராம அ வலர் பிாி  
114 A - ெகால்லெதனிய கிராம 

அ வலர் பிாி   
114 C - கங்ெகாடகம கிராம அ வலர் 

பிாி   
 

கிழக்ேக : ாிட் கஹவத்த மற் ம் மாாிஅராவ கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : கங்ெகாட ஆராவ மற் ம்  ேகாட்டகல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : அல்பிட் ய மற் ம் வட்டவனகம கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மாாிஅராவ       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கங்ெகாடகம கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைல

மற் ம் சியம்பலாண் வ பிரேதச சைப எல்ைல 
114 B - மாாிஅராவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
114 D - ாிட் கஹவத்த கிராம அ வலர் 

பிாி  
115 - ெபால்கஹகம கிராம அ வலர் 

பிாி   
115 B - அ கல்ேக கிராம அ வலர் 

பிாி   

கிழக்ேக : சியம்பலாண் வ பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக : சியம்பலாண் வ பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக : நீலவெபத்த, கஹெகால்ல மற் ம் கங்ெகாட ஆராவ

கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், 
ெகால்லெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : நீலவெபத்த       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : இஹாவ மற் ம் ெகால்லெதனிய கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
115 A - கங்ெகாட ஆராவ கிராம 

அ வலர் பிாி  
115 C - கஹெகால்ல கிராம அ வலர் 

பிாி  
115 D - நீலவெபத்த கிராம அ வலர் 

பிாி   
117 C - மாகந்தாஒய கு ேயற்றம் கிராம 

அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக : மாாிஅராவ மற் ம் ெபால்கஹகம கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக : சியம்பலாண் வ பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக : ேகானத்தலாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு

எல்ைல, ேகாட்டகல  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஒப்ேபெகாட       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : தம்பகல்ல  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 113 A - ஒப்ெபெகாட கிராம அ வலர் 

பிாி  
113 E - எல்ேலெகாண கிராம அ வலர் 

பிாி   
117 B - ேகானதலாவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : ேகாட்டகல மற் ம் மாகந்தாஒய ஜனபதய கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : சியம்பலாண் வ மற் ம்  ெமானராகைல பிரேதச சைப
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ெமானராகைல பிரேதச சைப எல்ைல, இ க்லந்த 
மற் ம் ெதேரல கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : தம்பகல்ல       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : மாகந்தன, மக்குல்ல மற் ம் அல்பிட் ய கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
112 D - உ ல்ல கிராம அ வலர் 

பிாி   
117 - தம்பகல்ல கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : ேகாட்டகல  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
ெதற்ேக : ேகானதலாவ மற் ம் எல்ேலெகாண கிராம அ வலர் 

பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக : ெதேரல மற் ம் கல்ெபாக்க கிராம அ வலர் 

பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெதேரல        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : தம்பலாெவல  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 113 B - பங்குர கிராம அ வலர் பிாி  

113 C - இ க்லந்த கிராம அ வலர் 
பிாி  

113 D - ெதேரல கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : அராட் கஸ்ெவல, கல்ெபாக்க, தம்பகல்ல மற் ம்
எல்ேலெகாண  கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ஒப்ெபெகாட  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
மற் ம் ெமானராகைல பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : ெமானராகைல மற் ம் ெமதகம பிரேதச சைப
எல்ைலகள் 

9-108/300 
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உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச்  சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 
 
(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 
 ைமத்திாிபால சிறிேசன,
 சனாதிபதி. 
 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12.  
 

அட்டவைண 
 

இல. 23 - ெமானராகைல மாவட்டம் 
இல. 04 - சியம்பலாண் வ  பிரேதச சைப  
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக - 14 
   எண்ணிக்ைக - 14      எண்ணிக்ைக - 00   
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : த்தம        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ம ல்ல பிரேதச சைப எல்ைல 120 -நாப்ேப கிராம அ வலர் பிாி

120 A  - மீயாகல கிராம அ வலர் பிாி  
121 A  - த்தம கிராம அ வலர் பிாி   
121 B - அம்பகஹபிட் ய கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : அம்பாைற மாவட்ட எல்ைல, வராகம கிராம அ வலர்
பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : பல்ெலெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
மற் ம் ம ல்ல பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : ம ல்ல பிரேதச சைப எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : பல்ெலெவல       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : நாப்ேப கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல

மற் ம் அம்பாைற மாவட்ட எல்ைல 
121- வராகம கிராம அ வலர் பிாி

122 A  - பல்ெலெவல கிராம அ வலர் 
பிாி   

122 H  - ெகாவிந் ர கிராம அ வலர் 
பிாி   

 

கிழக்ேக : ெகாடாெகாட மற் ம் ெநவ்கல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : கூரகம்மன மற் ம் பரவாய கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ம ல்ல பிரேதச சைப எல்ைல, அம்பகஹபிட் ய மற் ம்  
த்தம கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு  எல்ைலகள்  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : ெகாடாெகாட       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : அம்பாைற மாவட்ட எல்ைல 122 B  - ேவரெகாட கிராம அ வலர் 

பிாி  
122 C  - ெகாடாெகாட கிராம அ வலர் 

பிாி   
122 I  - ெநவ்கல கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : அம்பாைற மாவட்ட எல்ைல 
ெதற்ேக : பல்ெலகம மற் ம் ெஹல ல்ல கிராம அ வலர் 

பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக : க ெகால்லயாய, கூரகம்மன, ெகாவிந் ர மற் ம்

வராகம கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : சமனலெபத்த       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : பல்ெலெவல  மற் ம் ெகாவிந் ர கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
122 - பரவாய கிராம அ வலர் பிாி
122 F  - சமனலெபத்த கிராம அ வலர் 

பிாி  
122 J  - கூரகம்மன கிராம அ வலர் 

பிாி  
122 K  - க ெகால்லயாய கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ெநவ்கல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
ெதற்ேக : ெஹல ல்ல, கல்அ ன மற் ம் யக்க ராவ கிராம 

அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக : ம ல்ல பிரேதச சைப எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : த் கண் ய       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக 
: 

ம ல்ல பிரேதச சைப எல்ைல, சமனலெபத்த,
க ெகால்லயாய மற் ம் ெநவ்கல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

122 D  - த் கண் ய கிராம அ வலர் 
பிாி  

122 E  - கல்அ ண கிராம அ வலர் 
பிாி  

122 G  - யக்க ராவ கிராம அ வலர் 
பிாி  

123 E  - ஹு தனவ்வ கிராம 
அ வலர் பிாி   

123 G  - ெஹல ல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : பல்ெலகம மற் ம்  கரம்பெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ஸ்ரீவிஜித்த ர, சியம்பலாண் வ, மானாஹரண, ம கம,
கிவ்லயாய மற் ம் ெகாடயான கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ககஹகி ல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : மஹக ெகால்ல       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெநவ்கல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 123 B  - மஹக ெகால்ல கிராம 

அ வலர் பிாி  
123 J  - கரம்பெகாட கிராம அ வலர் 

பிாி   
123 K  - பல்ெலகம கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : அம்பாைற மாவட்ட எல்ைல  
ெதற்ேக : சிாி ர கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக : ம கம, ஸ்ரீவிஜித்த ர, ஹு தனவ்வ மற் ம்  

ெஹல ல்ல கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : சியம்பலாண் வ       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : த் கண் ய, யக்க ராவ மற் ம் கல்அ ண கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், ெஹல ல்ல 
 கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
ஹு தனவ்வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
மற் ம்  ெதற்கு எல்ைலகள் 

123 - சியம்பலாண் வ கிராம அ வலர்
பிாி  

123 C  - ம கம கிராம அ வலர் பிாி  
123 D  - ஸ்ரீ விஜித்த ர கிராம அ வலர் 

பிாி   
123 F  - மானாஹரண கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : கரம்பெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
ெதற்ேக : சிாி ர, ெபரகும் ர மற் ம் ெக ர கிராம அ வலர் 

பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக : கு ெஹல மற் ம் கி ெலயாய கிராம அ வலர் 

பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : ெகாடயான       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ககஹகி ல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல

மற் ம் த் கண் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல  

123 A  - ெகாடயான கிராம அ வலர் 
பிாி  

123 H  - கிவ்லயாய கிராம அ வலர் 
பிாி   

126 C  - கு ெஹல கிராம அ வலர் 
பிாி  

 

கிழக்ேக : ம கம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
ெதற்ேக : ெக ர மற் ம் எத்திமேல கிராம அ வலர் 

பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக : பாதஅராவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல

மற் ம் ககஹகி ல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : ெதாம்பகஹெவல      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ம ல்ல பிரேதச சைப எல்ைல  123 I  - ககஹகி ல கிராம அ வலர் 

பிாி  
128 A  - ெதாம்பகஹெவல கிராம 

அ வலர் பிாி  
128 D  - ெகாட் யாெகாட கிராம 

அ வலர் பிாி  
128 E  - இந்திகஸ்எல்ல கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : த் கண் ய, ெகாடயான மற் ம் கு ெஹல கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக : பாதஅராவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
மற் ம் ெமானராகைல பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : ெமானராகைல பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்
யன்ெகால்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 

எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : யன்ெகால்ல       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ம ல்ல பிரேதச சைப எல்ைல 128-கிம் லாெவல கிராம அ வலர்

பிாி  
128 B  - யன்ெகால்ல கிராம அ வலர் 

பிாி   
128 C  - ெபர யெபால கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : ெதாம்பகஹெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல 

ெதற்ேக : ெமானராகைல பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக : ெமானராகைல மற் ம் ம ல்ல பிரேதச சைப

எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின்  இல.  : 11     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : எத்திமேல       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ககஹகி ல மற் ம் கு ெஹல கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்   
126 - எத்திமேல கிராம அ வலர் பிாி
126 A - விலஒய கிராம அ வலர் பிாி   
126 B  - பாதஅராவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : ெக ர மற் ம் மிணி ர கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : வத்ேதகம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக : ெமானராகைல பிரேதச சைப எல்ைல

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 12     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : ெக ர       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கு ெஹல மற் ம் ம கம கிராம அ வலர் பிாி களின்

ெதற்கு எல்ைலகள்  
124 A - எத்திமேல கு ேயற்றம் கிராம 

அ வலர் பிாி  
124 D - ெபரகும் ர கிராம அ வலர் 

பிாி  
124 E - ெக ர கிராம அ வலர் 

பிாி   
124 F  - மிணி ர கிராம அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக : சிாி ர மற் ம் திஸ்ஸ ர கிராம அ வலர் பிாி களின்
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : வத்ேதகம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக : விலஒய மற் ம் எத்திமேல கிராம அ வலர் பிாி களின்

கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 13     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : திஸ்ஸ ர       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ம கம, கரம்பெகாட  மற் ம் மஹக ெகால்ல கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
124 B  - திஸ்ஸ ர கிராம அ வலர் 

பிாி  
124 C  - விஜய ர கிராம அ வலர் 

பிாி   
124 G  - சிாி ர கிராம அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக : அம்பாைற மாவட்ட எல்ைல 
ெதற்ேக : ெகாட் யாகல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு

எல்ைல  
ேமற்ேக : வத்ேதகம, மிணி ர, எத்திமேல ஜனபதய மற் ம்

ெபரகும் ர கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 14     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர் : ெகாட் யாகல       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : பாதஅராவ, விலஒய, மிணி ர, திஸ்ஸ ர மற் ம்

விஜய ர கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

124 - வத்ேதகம கிராம அ வலர் பிாி
124 H  - ெகாட் யாகல கிராம அ வலர் 

பிாி  
 கிழக்ேக : அம்பாைற மாவட்ட எல்ைல 

ெதற்ேக : கதிர்காம பிரேதச சைப எல்ைல 
ேமற்ேக : த்தைல மற் ம் ெமானராகைல பிரேதச சைப

எல்ைலகள் 
9-108/301 
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உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச்  சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 

 
3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 

 
(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  

 
 ைமத்திாிபால சிறிேசன,
 சனாதிபதி. 

 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 

2015, ஓகத்  12.  

 

அட்டவைண 
 

இல. 23   - ெமானராகைல மாவட்டம் 
இல. 05 - ெமானராகைல பிரேதச சைப  

 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக  -  11 
   எண்ணிக்ைக - 09      எண்ணிக்ைக -  01   
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : நக்கல         ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  :  01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : ெமதகம பிரேதச சைப எல்ைல 129 D - ஹிந்திகி ல கிராம அ வலர் 
பிாி  

130 A  - நக்கல கிராம அ வலர் பிாி   

130 E  - ெடங்வத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : கு ெஹல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள், ரத்தனபிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு  எல்ைல, ஹுலந்தாவ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : ப்பேன கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
மற் ம் ம ெகட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக : படல்கும் ர பிரேதச சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பட் கம்மன        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  :  01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெமதகம மற் ம் ம ல்ல பிரேதச சைப எல்ைலகள் 130- பட் கம்மன கிராம அ வலர்

பிாி  
130 C  - ெதெபத்ெதகி ல கிராம 

அ வலர் பிாி   
130 F  - கு ெஹல கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : ம ல்ல பிரேதச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக : ெவ யாய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 

ரத்தனபிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள், ஹிந்திகி ல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல  

ேமற்ேக : நக்கல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு, வடக்கு 
எல்ைலகள் மற் ம் ெடங்வத்த  கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  03      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மாகந்தன ல்ல       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  :  01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெதெபத்ெதகி ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல 

129 E  - மாகந்தன ல்ல கிராம 
அ வலர் பிாி   

130 D  - ரத்தனபிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி   

 

கிழக்ேக : ெவ யாய மற் ம் ெமானராகைல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ெமானராகைல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல, ஹுலந்தாவ மற் ம் ஹிந்திகி ல கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு  எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : கு ெஹல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெமானராகைல       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  :  02 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெதெபத்ெதகி ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல, ம ல்ல மற் ம் சியம்பலாண் வ  பிரேதச சைப 
எல்ைலகள் 

129 B  - ெமானராகைல கிராம அ வலர் 
பிாி  

129 F  - விஹார ல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  

129 I  - அ யாவத்த கிராம அ வலர் 
பிாி   

130 B  - ெவ யாய கிராம அ வலர் 
பிாி   

 

கிழக்ேக : சியம்பலாண் வ பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் 
ெகாெலான்வின்ன  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல 

ெதற்ேக : க டாவ, ஹுலந்தாவ இட  கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைல, ப்பேன கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : ப்பேன, ஹுலந்தாவ கிராம அ வலர் பிாி களின்  
கிழக்கு எல்ைலகள், மாகந்தன ல்ல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், மற் ம் 
ரத்தனபிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  05                      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ப்பேன         ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  :  01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : ரத்தனபிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல, மாகந்தன ல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் 

ேமற்கு, ெதற்கு எல்ைலகள் 

129- ப்பேன கிராம அ வலர் பிாி ,
129 C  - ஹுலந்தாவ கிராம அ வலர் 

பிாி   
 

 கிழக்ேக : ெமானராகைல, விகார ல்ைல கிராம அ வலர் 

பிாி களின்  ேமற்கு ,ெதற்கு எல்ைலகள், ஹுலந்தாவ 

இட  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு, ேமற்கு 

எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ஹுலந்தாவ ெதற்கு, ெஹாெராம் வ  கிராம அ வலர் 

பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ெஹாெராம் வ  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 

எல்ைல, ம ெகட் ய மற் ம் ஹிந்திகி ல  கிராம 

அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 

 வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ம ெகட் ய        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  :  01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : படல்கும் ர பிரேதச சைப எல்ைல, நக்கல மற் ம் 

ஹிந்திகி ல கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

131 B - ம ெகட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி  

 
கிழக்ேக : ப்பேன கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 

ெஹாெராம் வ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு, 
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : கும் க்கன கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
ேமற்ேக : கும் க்கன  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

மற் ம் படல்கும் ர பிரேதச சைப எல்ைல 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெஹாெராம் வ       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  :  01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ம ெகட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  

கிழக்கு எல்ைலகள், ப்பேன கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு  எல்ைல 

131 A  - கும் க்கன கிராம அ வலர் 
பிாி   

131 C - ெஹாெராம் வ கிராம 
அ வலர் பிாி  

 
கிழக்ேக : ஹுலந்தாவ ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு, 

ேமற்கு, ெதற்கு எல்ைலகள், கஹம்பான கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : த்தைல பிரேதச சைப எல்ைல 
ேமற்ேக : த்தைல மற் ம் படல்கும் ர  பிரேதச சைப எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஹுலந்தாவ        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  :  01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ப்பேன கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள், விஹார ல்ல மற் ம் அ யாவத்த  
கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

129 G  - ஹுலந்தாவ இட  கிராம 
அ வலர் பிாி   

129 H  - ஹுலந்தாவ ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

 

கிழக்ேக : க டாவ, மாராவ மற் ம் கஹம்பான  கிராம அ வலர்
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ெஹாெராம் வ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல 

ேமற்ேக : ெஹாெராம் வ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  
எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேபாஹிட் ய        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  :  01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : சியம்பலாண் வ பிரேதச சைப எல்ைல  127- ெகாெலான்வின்ன கிராம 

அ வலர் பிாி  
127 A - ெவெஹரகல கிராம அ வலர் 

பிாி   
127 B  - ேபாஹிட் ய கிராம அ வலர் 

பிாி  
129 A  - க டாவ கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : சியம்பலாண் வ பிரேதச சைப எல்ைல  
ெதற்ேக : ெதனகல்லந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக : மாராவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்

கிழக்கு எல்ைலகள், ஹுலந்தாவ இட  கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, அ யாவத்த  கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 
 வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கஹம்பான        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ஹுலந்தாவ இட  மற் ம்  க டாவ கிராம அ வலர்

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், ேபாஹிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, ெவெஹரகல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

125 -கஹம்பான கிராம அ வலர் 
பிாி  

125 A  - மாராவ கிராம அ வலர் பிாி   
125 B  - ெதனகல்லந்த கிராம அ வலர் 

பிாி  
கிழக்ேக : சியம்பலாண் வ பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக : சியம்பலாண் வ மற் ம் த்தைல பிரேதச சைப

எல்ைலகள், ெஹாெராம் வ கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : ஹுலந்தாவ ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல மற் ம் ஹுலந்தாவ இட  கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

9-108/302 
__________________ 

 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச்  சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 

 
(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
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சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 
 ைமத்திாிபால சிறிேசன,
 சனாதிபதி. 
 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12.  
 

அட்டவைண 
 

இல. 23   - ெமானராகைல மாவட்டம்  
இல. 06 - படல்கும் ர பிரேதச சைப  
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக - 11 
   எண்ணிக்ைக - 11       எண்ணிக்ைக -  00  
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  01     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேவகும் ர       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ப ைள மாவட்ட எல்ைல 134-ேவகும் ர கிராம அ வலர் பிாி

134 C  -  ைமெயாக்காவத்த கிராம 
அ வலர் பிாி  

134 D  - ெகடவில கிராம அ வலர் 
பிாி   

135-வராெதால கிராம அ வலர் பிாி    

கிழக்ேக : கரந்தகம, மடமகம மற் ம் மாளிகாெதன்ன கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : படல்கும் ர, வாசிபன மற் ம் அ ெபாத்த கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : அங்கட கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
மற் ம் ப ைள மாவட்ட  எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  02     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மாளிகாெதன்ன       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : ெகடவில மற் ம் கரந்தகம கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

131 C - ஸ்ெஸல்லாவ கிராம 
அ வலர் பிாி   

133 C - மாளிகாெதன்ன கிராம 
அ வலர் பிாி     

133 D - மடமகம கிராம அ வலர் பிாி   

139 E  - ம கஹபட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : கரவில கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
மயிலகஸ்ெதன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், தலாவகம கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, ம ெகாட்டன்அராவ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : ன்சிசிகம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : கலகஹகி ல, படல்கும் ர மற் ம் ேவகும் ர கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  03     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கரவில        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ப ைள மாவட்ட எல்ைல மற் ம் ெமதகம பிரேதச சைப 

எல்ைல 
133 A - கரந்தகம கிராம அ வலர் பிாி   
134 A   - கரவில கிராம அ வலர் பிாி   
134 E - பல்ேலகம கிராம அ வலர் 

பிாி  
134 F  - எல்ல கிராம அ வலர் பிாி   
134 G  - மயிலகஸ்ெதன்ன கிராம 

அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : ெமதகம பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் தலாவகம கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : தலாவகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல ,
ஸ்ெஸல்லாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 

எல்ைல மற் ம் மாளிகாெதன்ன கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல  

ேமற்ேக : மடமகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள், ெகடவில கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல, ப ைள மாவட்ட எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  04     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ம ெகாட்டன்அராவ      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : மயிலகஸ்ெதன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், ெமதகம பிரேதச சைப 
எல்ைல 

131 -யாக்குராவ கிராம அ வலர் பிாி
  

131 B - ம ெகாட்டன்அராவ கிராம 
அ வலர் பிாி    

131 D - ேதரப்பஹுவ கிராம அ வலர் 
பிாி  

134 B - தலாவகம கிராம அ வலர் 
பிாி   

கிழக்ேக : ெமானராகைல பிரேதச சைப எல்ைல   
ெதற்ேக : ெமானராகைல பிரேதச சைப எல்ைல, த் ெக யாவ 

கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல மற் ம் 
எத்தலா ல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல  

ேமற்ேக : எத்தலா ல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள், ன்சிசிகம கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, ஸ்ெஸல்லாவ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  05     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : எத்தலா ல்ல       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ம கஹபட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல மற் ம் ஸ்ெஸல்லாவ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

139 A  - ன்சிசிகம கிராம அ வலர் 
பிாி  

139 B - த் ெக யாவ கிராம 
அ வலர் பிாி  

139 C - எத்தலா ல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி   

 

கிழக்ேக : ம ெகாட்டன்அராவ மற் ம் யாக்குராவ கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், 
ெமானராகைல பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக : கட் கஹகல்ேக கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல 

ேமற்ேக : மீகஹயாய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
அத்தல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு, கிழக்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், கலகஹகி ல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல  

 



 I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21  1501A 
 gFjp  I : njhFjp (I) - ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; FbauR tu;j;jkhdg; gj;;jpupif - mjp tpNr\khdJ - 2015.08.21 

 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  06     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : படல்கும் ர       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : அ ெபாத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்

கிழக்கு எல்ைலகள், ேவகும் ர மற் ம் மாளிகாெதன்ன  
கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

132 A  - ம கஸ் ல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி    
133 - வாசிபன கிராம அ வலர் பிாி   

133 B  - படல்கும் ர கிராம அ வலர் 
பிாி  

139 F  - கலகஹகி ல கிராம அ வலர் 
பிாி    

கிழக்ேக : ஸ்ெஸல்லாவ, ம கஹபட் ய மற் ம் ன்சிசிகம  
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : அத்தல, மீகஹயாய, நாரங்வத்த மற் ம்
ேபாகஹெபெலஸ்ஸ கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ர கல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
அ ெபாத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள் 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  07     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : அ ெபாத்த       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ப ைள மாவட்ட எல்ைல, வராெதால கிராம அ வலர்

பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், 
ைமெயாக்காவத்த மற் ம் ேவகும் ர  கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

132- அ ெபாத்த கிராம அ வலர் 
பிாி   

135 A  - ெகாட்ட ன கிராம அ வலர் 
பிாி     

135 C  - அங்கட   கிராம அ வலர் பிாி  கிழக்ேக : வாசிபன கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
ெதற்ேக : ம கஸ் ல்ல மற் ம் ர கல்ல கிராம அ வலர் 

பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக : எத்பட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல

மற் ம் ப ைள மாவட்ட எல்ைல 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  08     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேதவத் ர       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ப ைள மாவட்ட எல்ைல மற் ம் ெகாட்ட ன கிராம

அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
136-மியனகந் ர கிராம அ வலர் 

பிாி  
136 A  - எத்பட் ய கிராம அ வலர் 

பிாி   
136 B  - ேதவத் ர கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : ர கல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  எல்ைல
ெதற்ேக : தம்பகஹெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு

எல்ைல மற் ம் ப ைள மாவட்ட எல்ைல 
ேமற்ேக : ப ைள மாவட்ட எல்ைல 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  09     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஹிங்கு க வ       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெகாட்ட ன மற் ம் அங்கட கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு  எல்ைலகள் 
135 B  - ர கல்ல கிராம அ வலர் 

பிாி    
137 - ஹிங்கு க வ கிராம அ வலர் 
பிாி  

137 A  - தம்பகஹெவல கிராம அ வலர் 
பிாி   

137 B  - ெக ெவஸ்ஸ கிராம அ வலர் 
பிாி   

கிழக்ேக : அ ெபாத்த, ம கஸ் ல்ல, ேபாகஹெபெலஸ்ஸ
மற் ம் ெமாரட் வகம  கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : த்தைல பிரேதச சைப எல்ைல 
ேமற்ேக : ெவல்லவாய பிரேதச சைப எல்ைல ,ப ைள மாவட்ட

எல்ைல, ேதவத் ர ,மியனகந் ர மற் ம் எத்பட் ய  
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : அதல        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ம கஸ் ல்ல  ,  கலகஹகி ல மற் ம் ன்சிசிகம கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

138 - ேபாகஹெபெலஸ்ஸ கிராம 
அ வலர் பிாி  

138 C  - நாரங்வத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  

139 - அதல கிராம அ வலர் பிாி   
139 D  - மீகஹயாய கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : எத்தலா ல்ல, த் ெக யாவ மற் ம் கட் கஹகல்ேக 
 கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : கல ஜனபதய, ெமாரட் வகம மற் ம் 
ெக ெவஸ்ஸ  கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ர கல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கட் கஹகல்ேக       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ேபாகஹெபெலஸ்ஸ, மீகஹயாய மற் ம் 

த் ெக யாவ  கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

138 A  - ெமாரட் வகம கிராம அ வலர் 
பிாி    

138 B – கல கு ேயற்றம் கிராம 
அ வலர் பிாி   

139 G  - கட் கஹகல்ேக கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ெமானராகைல பிரேதச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக : த்தைல பிரேதச சைப எல்ைல 
ேமற்ேக : ெக ெவஸ்ஸ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 

எல்ைல 
9-108/303 

 

__________________ 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச்  சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 

 
(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 
 ைமத்திாிபால சிறிேசன,
 சனாதிபதி. 

 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12.  
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அட்டவைண 
 

இல. 23   - ெமானராகைல மாவட்டம் 
இல. 07 - த்தல  பிரேதச சைப  
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக  - 11 
   எண்ணிக்ைக - 09      எண்ணிக்ைக -  01   
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெபல்வத்த         ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  :  01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : படல்கும் ர பிரேதச சைப எல்ைல     143 -ெபல்வத்த கிராம அ வலர் பிாி

143/1 - ெஹாரெபாக்க கிராம அ வலர் 
பிாி   

143/2 - உடஅராவ கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : படல்கும் ர பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் 
உணாவட் ன கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல 

ெதற்ேக : ெவெஹரகல மற் ம் மஹெசன் ர கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ெவல்லவாய பிரேதச சைப எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ந்தகனாவ        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  :  01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : படல்கும் ர பிரேதச சைப எல்ைல 140 A - ந்தகனாவ கிராம அ வலர் 

பிாி   
140/A/1 - உணாவட் ன கிராம 

அ வலர் பிாி    
 

கிழக்ேக : திக்யாய மற் ம் உடகம  கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ஹுல்ெகாட் வ மற் ம் ெவெஹரகல கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ெபல்வத்த மற் ம் ெஹாரெபாக்க கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  03      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : உடகம         ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  :  02 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : படல்கும் ர மற் ம் ெமானராகைல பிரேதச சைப 

எல்ைலகள் 

140 - உடகம கிராம அ வலர் பிாி  
140/ 1 - ெபட்டகம்ெவல கிராம 

அ வலர் பிாி   
140/3 - திக்யாய  கிராம அ வலர் பிாி  
142 - ெமதகம  கிராம அ வலர் பிாி  
142/1 - வங்கு ெவல கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : மஹெகாடயாய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல மற் ம் ேகான்ெகட் ய கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : ேகான்ெகட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக : யட் யல்லாெதாட்ட, ஹுல்ெகாட் வ மற் ம் 
ந்தகனாவ கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 

எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : காமிணி ர        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  :  01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : ெமானராகைல பிரேதச சைப எல்ைல 140/ 2 - மஹெகாடயாய கிராம 
அ வலர் பிாி   

145 B  - காமிணி ர கிராம அ வலர் 
பிாி  

145/B/1 - கல்ெடம்மண் ய கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ெமானராகைல பிரேதச சைப எல்ைல, உ கல கிராம 

அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : உ கல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 

ேமற்கு எல்ைலகள், ஒக்கம்பிட் ய, ேகான்ெகட் ய  

மற் ம் ெமதகம  கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 

எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ெபட்டகம்ெவல மற் ம் திக்யாய கிராம அ வலர் 

பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மாளிகாவில        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  :  01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : கல்ெடம்மண் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், ெமானராகைல பிரேதச 

சைப எல்ைல  

145 A  - மாளிகாவில கிராம அ வலர் 
பிாி  

145/A/1 - உ கல கிராம அ வலர் 
பிாி    

145/A/2 - மிணி ரகம கிராம அ வலர் 
பிாி    

 

கிழக்ேக : சியம்பலாண் வ பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக : ேகானகங்ஆர கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 

எல்ைல 

ேமற்ேக : ேகான்ெகட் ய, த்தெகால்ல மற் ம் ஒக்கம்பிட் ய  

கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 

 வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஒக்கம்பிட் ய        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  :  01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : மஹெகாடயாய மற் ம் காமிணி ர கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

145 -ஒக்கம்பிட் ய கிராம அ வலர்
பிாி  

145/1 - பஹலகம கிராம அ வலர் 
பிாி   

145/B /2 - த்தெகால்ல கிராம 
அ வலர் பிாி  

 

கிழக்ேக : கல்ெடம்மண் ய, உ கல மற் ம் மிணி ரகம  கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ேகான்ெகட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக : ேகான்ெகட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல மற் ம் மஹெகாடயாய கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேகானகங்ஆர        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  :   01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : வங்கு ெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள், ெமதகம கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல,  மஹெகாடயாய மற் ம் ஒக்கம்பிட் ய 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு  எல்ைலகள், 
பஹலகம மற் ம் த்தெகால்ல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், 
மிணி ரகம மற் ம் மாளிகாவில கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு  எல்ைலகள் 

142 A  - ேகான்ெகட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி   

142 B  - ேகானகங்ஆர கிராம அ வலர் 
பிாி  

 

கிழக்ேக : சியம்பலாண் வ பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக : கதிர்காம பிரேதச சைப எல்ைல  
ேமற்ேக : ரஹதன்கம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,

குமார ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  எல்ைல, 
யட் யல்லாெதாட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு  எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஹுல்ெகாட் வ       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  :  01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : உணாவட் ன மற் ம் ந்தகனாவ கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
142/2 -யட் யல்லாெதாட்ட கிராம 
அ வலர் பிாி   
142/3   - ஹுல்ெகாட் வ கிராம 
அ வலர் பிாி  

 

கிழக்ேக : உடகம, ெபட்டகம்ெவல, ெமதகம, வங்கு ெவல 
மற் ம்  ேகான்ெகட் ய  கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ேமற்கு  எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ேகானகங்ஆர கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல 

ேமற்ேக : குமார ர மற் ம் ெவெஹரகல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மஹெசன் ர        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  :  01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெபல்வத்த மற் ம் உணாவட் ன கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
140/B - குமார ர கிராம அ வலர் 

பிாி  
140/B/2 - ெவெஹரகல கிராம அ வலர் 

பிாி   
143/A/1 - மஹெசன் ர கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : ஹுல்ெகாட் வ, யட் யல்லாெதாட்ட மற் ம்
ேகானகங்ஆர  கிராம அ வலர் பிாி களின்  ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ேகானகங்ஆர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
மற் ம் ரஹதன்கம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக : ரஹதன்கம மற் ம் குக்குரம்ெபால கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், குமாரகம கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, ெவல்லவாய 
பிரேதச சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : குக்குரம்ெபால       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  :  01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : மஹெசன் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல  143 A  - குக்குரம்ெபால கிராம அ வலர் 
பிாி  

143/A/2 - குமாரகம கிராம அ வலர் 
பிாி   

143/A/3 - ரஹதன்கம கிராம அ வலர் 
பிாி   

 

கிழக்ேக : குமார ர மற் ம் ேகானகங்ஆர கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : கதிர்காம மற் ம் ெவல்லவாய பிரேதச சைப எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : ெவல்லவாய பிரேதச சைப எல்ைல   

 
9-108/304 

 

 

_________________ 

 

 
உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச்  சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 

 
3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 

 
(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  

 
 ைமத்திாிபால சிறிேசன,
 சனாதிபதி. 

 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 

2015, ஓகத்  12.  
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அட்டவைண 
 

இல. 23   - ெமானராகைல மாவட்டம் 
இல. 08 - கதிர்காமம் பிரேதச சைப  
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக  - 09 
   எண்ணிக்ைக - 05      எண்ணிக்ைக -  0 2   
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  01     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கரவிேல       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  :  01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : த்தல பிரேதச சைப எல்ைல 146 D  - கரவிேல கிராம அ வலர் 

பிாிவின் ஒ  பகுதி 
 

கிழக்ேக : த்தல பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ெசல்லகதிர்காம 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : மயிலகம சந்தியி ந்  மாணிக்க கங்ைக வைர 
ெசல் ம் தி ம் மாணிக்க கங்ைகயி ந்  
பஸ்ஸரயாய சந்தி வைர ம், அதி ந்  பஸ்ஸரயாய 

தி டாக பஸ்ஸரயாய கிராமம் வைர ம் வந்  
மயிலகம குளக் கட்  தி டாக ெகஸ் பான தி ம்  
(தணமல்வில  - கதிர்காமம் தி) அதி ந்    
கதிர்காமம் - தணமல்வில தியில் தணமல்வில பிரேதச 
சைப எல்ைல வைர  

ேமற்ேக : தணமல்வில மற் ம் ெவல்லவாய பிரேதச சைப 
எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  02     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெசல்லகதிர்காமம்      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  :  01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : த்தல பிரேதச சைப எல்ைல 146 A  - ெசல்லகதிர்காமம் கிராம 

அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : கதிர்காமம் கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
ெதற்ேக : கரவிேல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
ேமற்ேக : கரவிேல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

மற் ம் த்தல பிரேதச சைப எல்ைல 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  03     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கதிர்காமம்       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  :  02 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : த்தல மற் ம் சியம்பலாண் வ பிரேதச சைப 

எல்ைலகள் 
146  -  கதிர்காமம் கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்ட எல்ைல  
ெதற்ேக : அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்ட எல்ைல மற் ம் 

ெதட்டக வ  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
ேமற்ேக : கரவிேல  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

மற் ம் ெசல்லகதிர்காமம் கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  04     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மயிலகம       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  :  01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : தணமல்வில பிரேதச சைப எல்ைலயி ந்  

தணமல்வில  - கதிர்காமம் தி டாக ெகஸ் பான சந்தி 
வைர ம் அதி ந்   மயிலகம குளக் கட்  தி டாக 
மயிலகம கிராமம் வைர ம் அதி ந்  பஸ்ஸரயாய 

தி டாக பஸ்ஸரயாய சந்தி வைர ம் அதி ந்  
மாணிக்க கங்ைக வைர மான தி மற் ம் 
ெசல்லக்கதிர்காமம் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல 

146 D  - கரவிேல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ஒ  பகுதி  

கிழக்ேக : ெசல்லகதிர்காமம் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல, கதிர்காமம் மற் ம் ெதட்டக வ கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  கந்தசுாிந் கம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைலக மற் ம் தணமல்வில பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : தணமல்வில பிரேதச சைப எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  05     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கந்தசுாிந் கம       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  :  01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கரவிேல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 146 C  - கந்தசுாிந் கம கிராம அ வலர் 

பிாிவின் ஒ பகுதி (கந்தசுாிந் கம 
ரஜமாவத்ைதயினால் ேமற்கிற்கு 
எல்ைலகளாய் அைம ம்  
கந்தசுாிந் கம 
ரஜமாவத்ைத, கலபிட்டயாய  
உட்ப ம் பகுதி) 

கிழக்ேக : கந்தசுாிந் கம ரஜமாவத்ைத, கதிர்காமம் மற் ம் 
ெசல்லக்கதிர்காமம் திைய சந்திக்கும் வைர கரவில 
கிராம அ வலர் பிாிவின் எல்ைல வைர  

ெதற்ேக : அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்ட எல்ைல 
ேமற்ேக : தணமல்வில பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் கரவில 

கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  06     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெதட்டக வ  கு ேயற்றம்      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  :  01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : கரவிேல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
மற் ம் ெதட் க வ கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு 
எல்ைல 

146 C  - கந்தசுாிந் கம கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ஒ  பகுதி (கந்தசுாிந் கம 
ரஜமாவத்ைதயினால் கிழக்கிற்கு 
எல்ைலகளாயைம ம்  ெதட் க வ 
கு ேயற்றம்  உட்ப ம்  பகுதி) கிழக்ேக : ெதட் க வ கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்ட எல்ைல 

ேமற்ேக : கந்தசுாிந் கம ரஜமாவத்ைத, கதிர்காமம் மற் ம் ெசல்ல 
கதிர்காமம் திையச் சந்திக்கும் வைர கரவில கிராம 
அ வலர் பிாிவின் எல்ைல வைர 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  07     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கதிர்காமம் நவ நகரம்      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  :  02 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கதிர்காமம் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 146 B  - ெதட்டக வ கிராம அ வலர் 

பிாி  கிழக்ேக : கதிர்காமம் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல  
மற் ம் அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்ட எல்ைல 

ெதற்ேக : அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்ட எல்ைல
ேமற்ேக : கந்தசுாிந் கம மற் ம் கரவிேல கிராம அ வலர் 

பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
9-108/305 
 

 

______________________ 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச்  சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 
 
(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 
 ைமத்திாிபால சிறிேசன,
 சனாதிபதி. 
 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12.  
 

அட்டவைண 
 

இல. 23   - ெமானராகைல மாவட்டம் 
இல. 09 - ெவல்லவாய பிரேதச சைப  
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக  - 14 
   எண்ணிக்ைக - 08      எண்ணிக்ைக -  03   
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  01     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 
 வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ரந்ெதணிய       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  :  01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ப ைள மாவட்ட எல்ைல மற் ம் படல்கும் ர  பிரேதச

சைப எல்ைல 
153 - கு கம கிராம அ வலர் பிாி

153 A  - ரந்ெதணிய கிராம அ வலர் 
பிாி   

153 B - சியம்பலாகுணய கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : படல்கும் ர மற் ம் த்தல பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக : சு பனாெவல, ெகாட் கம்ெபாக்க மற் ம் கல்ெபாக்க

கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக : ப ைள மாவட்ட எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  02     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : திம் லா ேர       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  :  02 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கு கம, ரந்ெதணிய மற் ம் சியம்பலாகுணய கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
152 - ெகாட் கம்ெபாக்க கிராம 

அ வலர் பிாி   
152 A  - கல்ெபாக்க கிராம அ வலர் 

பிாி    
152 B  - திம் லா ேர கிராம அ வலர் 

பிாி  
152 C - சு பனாெவல கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : சியம்பலாகுணய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு
எல்ைல, த்தல பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் 
ஆனபல்லம  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : வ ணகம மற் ம் ெவல்லவாய கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், ப ைள மாவட்ட 
எல்ைல 

ேமற்ேக : ப ைள மாவட்ட எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  03     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : வ ணகம       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  :  02 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : திம் லா ேர மற் ம் சு பனாெவல  கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், த்தல பிரேதச சைப 
எல்ைல 

151 A  - ஆனபல்லம கிராம அ வலர் 
பிாி    

151 B - வ ணகம கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : த்தல பிரேதச சைப எல்ைல, ெவவ கிராம
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ெவவ   கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்
ேமற்கு எல்ைலகள், ெந வகல மற் ம் வகல 
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : கயாய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள், ெவல்லவாய கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  04     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெவல்லவாய       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  :  02 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : திம் லா ேர மற் ம் சு பனாெவல கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், வ ணகம கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

151 - ெவல்லவாய கிராம அ வலர்
பிாி    

151 C  - யாலேபாவ கிராம அ வலர் 
பிாி   

151 D  - கயாய கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : வ ணகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
ெதற்ேக : வகல  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக : ப ைள மாவட்ட எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  05     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெந வகல       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  :  01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெவல்லவாய, கயாய மற் ம் வ ணகம கிராம

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
151 E  - வகல கிராம அ வலர் 

பிாி  

151 F  - ஆந்தாெவலயாய கிராம 
அ வலர் பிாி   

151 G  - ெந வகல கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  
ெதற்ேக : ஹந்தபானகல, ரந்ெதணிெகாடயாய, ெவெஹரயாய, 

ெவெஹரயாய ஜனபதய மற் ம் சிாி ரகம கிராம 
அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ப ைள மாவட்ட எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  06     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஹந்தபானாகல       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  :  01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ஆனபல்லம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 150 B  - ஹந்தபானகல கிராம அ வலர் 

பிாி  
150 E  - ரந்ெதணிெகாடயாய கிராம 

அ வலர் பிாி  
150 F   - ெவவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : த்தல பிரேதச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக : மஹாஆரகம மற் ம் எத்தி ெவவ கிராம அ வலர் 

பிாிவின் வடக்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், 
எத்தி ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : ெவெஹரயாய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு
எல்ைல, ஆந்தாெவலயாய கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல, ெந வகல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், வ ணகம  கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  07     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : சிறி ரகம       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  :  01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ஆந்தாெவலயாய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல 
150 C  - ெவெஹரயாய கிராம அ வலர் 

பிாி    
150 H – ெவெஹரயாய கு ேயற்றம் 

கிராம அ வலர் பிாி    
150 I  - சிாி ரகம கிராம அ வலர் பிாி  

  
 

கிழக்ேக : ரந்ெதணிெகாடயாய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல 

ெதற்ேக : மஹஆரகம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,
எத்தி ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள், பலஹ வ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : ப ைள மாவட்ட எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  08     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 
 வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெத ள்ள       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  :  01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெவெஹரயாய ஜனபதய மற் ம் ெவெஹரயாய கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
150 J  - எத்தி ெவவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
150 K  - ெத ள்ள கிராம அ வலர் 

பிாி    

கிழக்ேக : மஹஆரகம  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
ெதற்ேக : ெத ள்ள ஜனபதய மற் ம் ஊவகுடாஓய கிராம 

அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக : பலஹ வ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 

சிாி ரகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மஹஆரகம       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  :  01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ரந்ெதணிெகாடயாய ,ஹந்தபானகல மற் ம்  ெவவ

கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
150 - ெத ள்ள கு ேயற்றம் கிராம 

அ வலர் பிாி   
150 G   - மஹஆரகம கிராம அ வலர் 

பிாி  
கிழக்ேக : த்தல  பிரேதச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக : ஊவகுடாஓய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக : எத்தி ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல ,

ெத ள்ள கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள் ,எத்தி ெவவ மற் ம் ெவெஹரயாய 
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஊவகுடாஓய       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  :  01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : எத்தி ெவவ  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல ,

ெத ள்ள ஜனபதய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், மஹஆரகம கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

150 D  - ஊவகுடாஓய கிராம அ வலர் 
பிாி  

150 M  - கித் ல்ெகாட்ேட கிராம 
அ வலர் பிாி  கிழக்ேக : த்தல மற் ம் கதிர்காமம்  பிரேதச சைப எல்ைலகள்

ெதற்ேக : தணமல்வில பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக : ெதபரஆர கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம்

வடக்கு எல்ைலகள், பலஹ வ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பலஹ வ       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  :  01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ப ைள மாவட்ட எல்ைல, சிாி ரகம மற் ம்

எத்தி ெவவ  கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

150 A   - பலஹ வ கிராம அ வலர் 
பிாி  

150 L - ெதபரஆர கிராம அ வலர் 
பிாி  

 

கிழக்ேக : ஊவகுடாஓய மற் ம் கித் ல்ெகாட்ேட கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : தணமல்வில  பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக : தணமல்வில  பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ப ைள

மாவட்ட எல்ைல 
9-108/306 

 
______________________ 

 
உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச்  சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 

 
3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 

 
(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 
 ைமத்திாிபால சிறிேசன,
 சனாதிபதி. 
 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12.  
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அட்டவைண 
 

இல. 23   - ெமாணராகைல மாவட்டம் 
இல. 10 - தனமல்வில பிரேதச சைப  
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர்    எண்ணிக்ைக  - 20 
   எண்ணிக்ைக - 16      எண்ணிக்ைக -  0 2   
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  01     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கண் யபிட்டெவவ      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  :  01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : இரத்தின ாி மாவட்ட எல்ைல மற் ம் ப ைள மாவட்ட 

எல்ைல 
149 C/1 - கண் யபிட்டெவவ கிராம 

அ வலர் பிாி  
கிழக்ேக : ப ைள மாவட்ட எல்ைல 
ெதற்ேக : ஹம்ெபக வ மற் ம் அ த்ெவவ கிராம அ வலர் 

பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்                            
ேமற்ேக : ெகாட்டெவெஹரமங்கட கிராம அ வலர் பிாிவின் 

கிழக்கு எல்ைல மற் ம் இரத்தின ாி மாவட்ட எல்ைல 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  02     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெகாட்டெவெஹரமங்கட      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  :  01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கண் யபிட்டெவவ  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல 
149 C   - ெகாட்டெவெஹரமங்கட கிராம 

அ வலர் பிாி   
149 D  - அ த்ெவவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : ஹம்ெபக வ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ஹம்ெபக வ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : இரத்தின ாி மாவட்ட எல்ைல 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  03     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 

 வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஹம்ெபக வ       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  :  01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : அ த்ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள், கண் யபிட்டெவவ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

149 - ஹம்ெபக வ கிராம அ வலர்
பிாி   

149/1 - ஹம்ெபக வ கு ேயற்றம் 
கிராம அ வலர் பிாி  

.         
கிழக்ேக : ப ைள மாவட்ட எல்ைல, கஹகு ல்லன்ெபெலஸ்ஸ ,

மஹெவவ மற் ம் சூாியஆர கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ெவ ஆர, சமகி ர, ஹபர ெவவ, ெசவனகல மற் ம் 
கட் பிலகம கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : இரத்தின ாி மாவட்ட எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  04     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மஹெவவ       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  :  01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ஹம்ெபக வ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

மற் ம் ப ைள மாவட்ட எல்ைல     

148 A  - மஹெவவ கிராம அ வலர் 
பிாி   

149/  2 - கஹகு ல்லன்ெபெலஸ்ஸ 
கிராம அ வலர் பிாி  

 

கிழக்ேக : ெவல்லவாய  பிரேதச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக : நிக்கெவவ, உஸ்கல மற் ம் சூாியஆர  கிராம அ வலர் 

பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக : ஹம்ெபக வ ஜனபதய கிராம அ வலர் பிாிவின் 

கிழக்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  05     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : சூாியஆர       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  :  01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : மஹெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

மற் ம் ெவல்லவாய பிரேதச சைப எல்ைல     

147 B  - நிக்கெவவ கிராம அ வலர் 
பிாி  

148 - சூாியஆர கிராம அ வலர் பிாி  
148 B  - உஸ்கல கிராம அ வலர் பிாி   

 

கிழக்ேக : ேபாதகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
ெதற்ேக : அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்ட எல்ைல 
ேமற்ேக : ஞ்சிெவவ, ெவ ஆர மற் ம் ஹம்ெபக வ ஜனபதய 

கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  06     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : சித்தரம        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  :  02 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெவல்லவாய பிரேதச சைப எல்ைல   147-சித்தரம கிராம அ வலர் பிாி

147 C  - கி ல்ஆர கிராம அ வலர் 
பிாி   

147 D  - ேபாதகம கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : கதிர்காமம் பிரேதச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக : சீ க்குவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல  

மற் ம் அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்ட எல்ைல 
ேமற்ேக : நிக்கெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  07     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : சீ க்குவ       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  :  01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : சித்தரம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல    147 A  - சீ க்குவ கிராம அ வலர் 

பிாி   கிழக்ேக : கதிர்காமம் பிரேதச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக : அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்ட எல்ைல 
ேமற்ேக : அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்ட எல்ைல மற் ம் சித்தரம 

கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
 



 I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21  1515A 
 gFjp  I : njhFjp (I) - ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; FbauR tu;j;jkhdg; gj;;jpupif - mjp tpNr\khdJ - 2015.08.21 

 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  08     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கட் பிலகம வடக்கு      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  :  01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ஹம்ெபக வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல  149 A  - கட் பிலகம கிராம அ வலர் 

பிாி  (வலேவகம, எக்க த் கல, 
உஸ்ெவ ஆரகம உள்ளிட்ட  
பிரேதசங்கள்) 

 

 

 

 

கிழக்ேக : ெசவனகல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
ெதற்ேக : வளைவ கங்ைகயி ந்  கல்ஆர தி வழியாக கல்ஆர 

சந்தி வைர, அவ்விடத்தி ந்  CT 19 கால்வாய் 
வைட ம் இடத்தி ந்  CT 19 கால்வாய் 

ஆரம்பிக்கும் இடம் வைர ம், அவ்விடத்தி ந்  CP 1 
ெபாம்ேப கால்வாய் வழிேய உஸ்ெவ ஆர 16 
கிராமத்தின் ைழ  வைர ம், அவ்விடத்தி ந்  
ெகா ல்ஆர 7 ஆம் ைமற்கல் தி வழிேய C 2 பாலம் 
வைரயி ம், அவ்விடத்தி ந்  வம்ஆர ெந ேவ 

த் மிணிகம கிராம அ வலர் பிாிவின் எல்ைல 
வைர ம், அவ்விடத்தி ந்  த் மிணிகம கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல வைர 

ேமற்ேக : இரத்தின ாி மாவட்ட எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  09     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட 

 வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கட் பிலகம ெதற்கு                    ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  :  01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : வளைவ கங்ைகயி ந்  கல்ஆர தி வழியாக கல்ஆர 

சந்தி வைர, அவ்விடத்தி ந்  CT 19 கால்வாய் 
வைட ம் இடத்தி ந்  CT 19 கால்வாய் 

ஆரம்பிக்கும் இடம் வைர ம், அவ்விடத்தி ந்  CP 1 
ெபாம்ேப கால்வாய் வழிேய உஸ்ெவ ஆர 16 
கிராமத்தின் ைழ  வைர ம், அவ்விடத்தி ந்  
ெகா ல்ஆர 7 ஆம் ைமற்கல் தி வழிேய C 2 பாலம் 
வைரயி ம், அவ்விடத்தி ந்  இடப்பக்க நீர்பாசனக் 
கால்வாய் ெந ேவ கட் பில குளத்தின் த் மிணிகம 
கிராம அ வலர் பிாிவின் எல்ைல வைர 

149 A  - கட் பிலகம கிராம அ வலர் 
பிாி  (ெகா ல்ஆர வடக்கு கிராமம் 
மற் ம் ெகா ல்ஆர ெதற்கு  
உள்ளிட்ட பிரேதசங்கள்) 

கிழக்ேக : த் மிணிகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
ெதற்ேக : இரத்தின ாி மாவட்ட எல்ைல 
ேமற்ேக : இரத்தின ாி மாவட்ட எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : த் மிணிகம       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  :  01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  

வடக்ேக : கட் பிலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல    149A/1 - த் மிணிகம கிராம 
அ வலர் பிாி    

கிழக்ேக : ெசவனகல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : இரத்தின ாி மாவட்ட  எல்ைல 

ேமற்ேக : கட் பிலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெசவனகல       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  :  02 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ஹம்ெபக வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 149B/2 - இந்திெகாலெபெலஸ்ஸ கிராம

அ வலர் பிாி  
149E/1 - ெசவனகல கிராம அ வலர் 

பிாி   
 

கிழக்ேக : ஹபர ெவவ மற் ம் கிாிஇப்பன்ெவவ கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ஹ கல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
பஹிராவ மற் ம் ஹபரத்தாெவல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : இரத்தின ாி மாவட்ட எல்ைல, த் மிணிகம கிராம
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல மற் ம் கட் பிலகம  
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 12     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஹபர ெவவ       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  :  01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ஹம்ெபக வ மற் ம் ஹம்ெபக வ ஜனபதய கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்   
149 E  - ஹபர ெவவ கிராம அ வலர் 

பிாி   
கிழக்ேக : சமகி ர மற் ம் கிாிஇப்பன்ெவவ கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்  
ெதற்ேக : கிாிஇப்பன்ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு

எல்ைல மற் ம் இந்திெகாலெபெலஸ்ஸ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : ெசவனகல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 13     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கிாிஇப்பன்ெவவ       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  :  01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ஹபர ெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்

கிழக்கு எல்ைலகள், சமகி ர கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்    

149E/2 - கிாிஇப்பன்ெவவ கிராம 
அ வலர் பிாி  

 
கிழக்ேக : சமகி ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம்

ெதற்கு எல்ைலகள் 
ெதற்ேக : ஹ கல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல

மற் ம் இந்திெகாலெபெலஸ்ஸ கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : ெசவனகல மற் ம் ஹபர ெவவ கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 14     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : சமகி ர        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  :  01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ஹம்ெபக வ ஜனபதய கிராம அ வலர் பிாிவின்

ெதற்கு எல்ைல    
149 G  - சமகி ர கிராம அ வலர் பிாி  

149 G/1  - ெவ ஆர கிராம அ வலர் 
பிாி   

149 G/2 - ஞ்சிெவவ கிராம அ வலர் 
பிாி  

 

கிழக்ேக : சூாியஆர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
மற் ம் அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்ட எல்ைல  

ெதற்ேக : ேககலயாய மற் ம் ஹ கல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : கிாிஇப்பன்ெவவ மற் ம் ஹபர ெவவ கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 15     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேககலயாய       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  :  01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ஞ்சிெவவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

மற் ம் அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்ட எல்ைல    
149 F/1 - ேககலயாய கிராம அ வலர் 

பிாி  
கிழக்ேக : அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்ட எல்ைல 
ெதற்ேக : அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்ட எல்ைல 
ேமற்ேக : ஹ கல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 16     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஹ கல       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  :  01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கிாிஇப்பன்ெவவ, சமகி ர மற் ம் ஞ்சிெவவ  கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
149 F  - ஹ கல கிராம அ வலர் 

பிாி  
கிழக்ேக : ேககலயாய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
ெதற்ேக : அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்ட எல்ைல மற் ம் மஹகம 

கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
ேமற்ேக : ஹபரத்தாெவல, பஹிராவ மற் ம் இந்திெகால 

ெபெலஸ்ஸ கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 17     வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஹபரத்தாெவல       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  :  01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெசவனகல மற் ம் இந்திெகாலெபெலஸ்ஸ கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்      
149 B/ 1 - பஹிராவ கிராம அ வலர் 

பிாி  
149 B/3 - ஹபரத்தாெவல கிராம 

அ வலர் பிாி  
கிழக்ேக : ஹ கல மற் ம் மஹகம கிராம அ வலர் பிாி களின் 

ேமற்கு எல்ைலகள்  
ெதற்ேக : மஹகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
ேமற்ேக : இரத்தின ாி மாவட்ட எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 18      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மஹகம        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  :  01 

எல்ைலகள்  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ஹ கல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல     149 B  - மஹகம கிராம அ வலர் பிாி  
கிழக்ேக : ஹ கல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

மற் ம் அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்ட எல்ைல  
ெதற்ேக : அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்ட எல்ைல 
ேமற்ேக : இரத்தின ாி மாவட்ட எல்ைல மற் ம் ஹபரத்தாெவல 

கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
9-108/307 
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உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 

 
3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 

 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 

ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 

சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன். 
 

 
 ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
 சனாதிபதி. 
 
 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 

 
 

அட்டவைண 
 

இல. 24 - இரத்தின ாி  மாவட்டம் 

இல. 01 – இரத்தின ாி மாநகர சைப 

 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 15 
   எண்ணிக்ைக -13      எண்ணிக்ைக - 01 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர் : இரத்தின ாி திய நகரம்     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : இரத்தின ாி பிரேதச சைப எல்ைல 153A - இரத்தின ாி திய நகர கிராம 
அ வலர் பிாிவின் மாநகர சைப 
அதிகார பிரேதசத்திற்குட்பட்ட பிாி  
(ஹிெதல்லன கிராமம், ெகா ம்  

தி, பாம் கார் ன் ேதாட்டப்பகுதி, 
பாம் கார் ன் ேதாட்டப் பகுதியின் 
கல்க வ பிாி , ெகா வாவில 
ஒ ங்ைக, பாம் கார் ன் ேதாட்டம், 
ெகாஸ்ெபலவின்ன கிராமம் 
உள்ளடங்கிய பிாி )  

கிழக்ேக : இரத்தின ாி பிரேதச சைப எல்ைல, ெகாஸ்ெபலவின்ன 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ெகாஸ்ெபலவின்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், ெவர ப்ப கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, இரத்தின ாி பிரேதச சைப 

எல்ைல 

ேமற்ேக : இரத்தின ாி பிரேதச சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  :ெகாஸ்ெபலவின்ன      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள்    உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : இரத்தின ாி திய நகர கிராம அ வலர் பிாிவின் 

இரத்தின ாி மாநகர சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ெதற்கு 
எல்ைல 

153D - ெகாஸ்ெபலவின்ன கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : இரத்தின ாி பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக : மிகிந் கம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 

ெவர ப்ப கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : ெவர ப்ப கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
இரத்தின ாி திய நகர கிராம அ வலர் பிாிவின் 
இரத்தின ாி மாநகர சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ெதற்கு 
எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மிகிந் கம     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெகாஸ்ெபலவின்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல, இரத்தின ாி பிரேதச சைப எல்ைல  
152C - மஹவல கிராம அ வலர் பிாி  

152D - மிகிந் கம கிராம அ வலர் 
பிாி  கிழக்ேக : இரத்தின ாி பிரேதச சைப எல்ைல  

ெதற்ேக : ெகா க வ மற் ம் இரத்தின ாி நகர வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : ெவர ப்ப கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெவர ப்ப     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : இரத்தின ாி திய நகர கிராம அ வலர் பிாிவின் 

இரத்தின ாி மாநகர சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ெதற்கு 
எல்ைல  

152B - ெவர ப்ப கிராம அ வலர் 
பிாிவின் இரத்தின ாி மாநகர 
சைபக்குட்பட்ட பகுதி (ெகா ம்  

தி, ெகாஸ்ெபலவின்ன தி, 
ெகா ம்  தி (ஒ  பகுதி), 
ெவர ப்ப தி, ெகா ம்  தி 
(ைவத்தியசாைல ), திய 
ைவத்தியசாைல தி, ெவர ப்ப 

தி, ம ராவல ஒ ங்ைக, 
சுற் வட்ட தி, ேலன்ெத ய தி 
உள்ளிட்ட பகுதிகள்) 

கிழக்ேக : ெகாஸ்ெபலவின்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், மிகிந் கம கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, இரத்தின ாி நகர வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல    

ெதற்ேக : இரத்தின ாி நகர வடக்கு மற் ம் இரத்தின ாி நகர 
ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், 

வகம கிராம அ வலர் பிாிவின் இரத்தின ாி மாநகர 
சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் கிழக்கு எல்ைல  

ேமற்ேக : நம்பபான தி உள்ளிட்ட ெவர ப்ப கிராம அ வலர் 
பிாிவின் இரத்தின ாி மாநகர சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் 
கிழக்கு எல்ைல, ேதவாேலகாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் 
இரத்தின ாி மாநகர சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேதவாேலகாவ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : இரத்தின ாி பிரேதச சைப எல்ைல, ெகா ம்  தி, 

ெகாஸ்ெபலவின்ன தி, ெகா ம்  தி (ஒ  பகுதி), 
ெவர ப்ப தி, ெகா ம்  தி (ைவத்தியசாைல ), 

திய ைவத்தியசாைல தி, ெவர ப்ப தி, ம ராவல 
ஒ ங்ைக, சுற் வட்ட தி, ேலன்ெத ய தி உள்ளிட்ட 
ெவர ப்ப கிராம அ வலர் பிாிவின் இரத்தின ாி மாநகர 
சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ேமற்கு எல்ைல 

151 - ேதவாேலகாவ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் இரத்தின ாி மாநகர சைபக் 
குட்பட்ட பகுதி - ேதவாேலகாவ 
கிராமம் (பாணந் ைற தி), சமன் 
ேதவால தி, தலவிட்ட கம்பகா 
ெத , கப் கம்பிட் ய தி உள்ளிட்ட 
பகுதிகள்)  

152B - ெவர ப்ப கிராம அ வலர் 
பிாிவின் இரத்தின ாி மாநகர சைபக் 
குட்பட்ட பகுதி (நம்பபான தி 
உள்ளிட்ட பகுதிகள்) 

கிழக்ேக : ெகா ம்  தி, ெகாஸ்ெபலவின்ன தி, ெகா ம்  தி 
(ஒ  பகுதி), ெவர ப்ப தி, ெகா ம்  தி  
(ைவத்தியசாைல ), திய ைவத்தியசாைல தி, 
ெவர ப்ப தி, ம ராவல ஒ ங்ைக, சுற் வட்ட தி, 
ேலன்ெத ய தி உள்ளிட்ட ெவர ப்ப கிராம அ வலர் 
பிாிவின் இரத்தின ாி மாநகர சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் 
ேமற்கு எல்ைல  

ெதற்ேக : வகம கிராம அ வலர் பிாிவின் இரத்தின ாி மாநகர 
சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : இரத்தின ாி பிரேதச சைப எல்ைல

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : வகம     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ேதவாேலகாவ கிராமம் உள்ளிட்ட ேதவாேலகாவ கிராம 

அ வலர் பிாிவின் இரத்தின ாி மாநகர சைபக்குட்பட்ட 
பகுதி மற் ம் ெவர ப்ப கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல 

182 - வகம கிராம அ வலர் 
பிாிவின் இரத்தின ாி மாநகர சைபக் 
குட்பட்ட பகுதி (ெபாத்குல் விகாைர 
மாவத்ைத, வகம தி உள்ளிட்ட 
பகுதிகள்) கிழக்ேக : இரத்தின ாி நகர ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 

ேமற்கு எல்ைல 
ெதற்ேக : த் வ கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 

எல்ைல, சமங்கி ர கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : நிவித்திகல மற் ம் இரத்தின ாி பிரேதச சைப எல்ைலகள்

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : இரத்தின ாி நகர ேமற்கு     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெவர ப்ப கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 

இரத்தின ாி நகர வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு  எல்ைலகள், ெகா க வ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

152A- இரத்தின ாி நகர கிராம 
அ வலர் பிாி  

152F - இரத்தின ாி நகர ேமற்கு  
கிராம அ வலர் பிாி  

 
கிழக்ேக : பட் ெகதர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
ெதற்ேக : த் வ கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல  

ேமற்ேக : வகம கிராம அ வலர் பிாிவின் இரத்தின ாி மாநகர 
சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் கிழக்கு எல்ைல  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : இரத்தின ாி நகர வடக்கு     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : ெவர ப்ப மற் ம் மிஹிந் கம கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  

152E - இரத்தின ாி நகர வடக்கு  
கிராம அ வலர் பிாி  

 கிழக்ேக : மஹவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள், ெகா க வ கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல  

ெதற்ேக : இரத்தின ாி நகர கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல, இரத்தின ாி நகர ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : இரத்தின ாி நகர ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல, ெவர ப்ப கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெகா க வ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : மஹவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 
இரத்தின ாி பிரேதச சைப எல்ைல 

152 - ெகா க வ கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : இரத்தின ாி பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக : அங்கம்மன, பட் ெகதர மற் ம் இரத்தின ாி நகர கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : இரத்தின ாி நகர வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : அங்கம்மன     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : ெகா க வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 
இரத்தின ாி பிரேதச சைப எல்ைல  

181A- ெகாலந்தகல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் இரத்தின ாி மாநகர 
சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் மாநகர 
சைப அதிகார எல்ைலக்குாிய பகுதி 
(ெடங்கிய தியின் பகுதி உட்பட)   

181C- அங்கம்மன கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : இரத்தின ாி பிரேதச சைப எல்ைல  

ெதற்ேக : கல் ன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் இரத்தின ாி மாநகர 
சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் வடக்கு எல்ைல, 
திாிவனாெகட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : திாிவனாெகட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், பட் ெகதர கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : திாிவனாெகட் ய     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : அங்கம்மன கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 181B-திாிவனாெகட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி  கிழக்ேக : ெகாலந்தகல கிராம அ வலர் பிாிவின் இரத்தின ாி 

மாநகர சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : கல் ன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் இரத்தின ாி மாநகர 
சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் வடக்கு எல்ைல, பட் ெகதர 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : பட் ெகதர கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 12      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பட் ெகதர     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : ெகா க வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 
அங்கம்மன கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
திாிவனாெகட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், ெகாலந்தகல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் இரத்தின ாி மாநகர சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் 
ெதற்கு எல்ைல, இரத்தின ாி பிரேதச சைப எல்ைல 

179C- கல் ன்ன கிராம அ வலர் 
பிாிவின் இரத்தின ாி மாநகர 
சைபக்குட்பட்ட பகுதி (கேனகம 
உள்ளிட்ட பகுதி)  

181 - பட் ெகதர கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : ெபல்ம ல்ல பிரேதச சைப எல்ைல

ெதற்ேக : ெபல்ம ல்ல பிரேதச சைப எல்ைல

ேமற்ேக : இரத்தின ாி பிரேதச சைப எல்ைல, த் வ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் இரத்தின ாி மாநகர சைபக்குட்பட்ட 
பகுதியின் கிழக்கு எல்ைல, த் வ கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, இரத்தின ாி நகர 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 13      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : த் வ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : வகம கிராம அ வலர் பிாிவின் இரத்தின ாி மாநகர 
சைபக்குட்பட்ட பகுதி மற் ம் இரத்தின ாி நகர ேமற்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, இரத்தின ாி 
நகர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள்  

182A- த் வ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் இரத்தின ாி மாநகர 
சைபக்குட்பட்ட பகுதி (ெபாத்குல் 
விகாைர மாவத்ைத உள்ளிட்ட பகுதி) 

182D- த் வ கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  

 

கிழக்ேக : பட் ெகதர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
மற் ம் ெபல்ம ல்ல பிரேதச சைப எல்ைல   

ெதற்ேக : இரத்தின ாி மற் ம் நிவித்திகல பிரேதச சைப எல்ைலகள்

ேமற்ேக : சமங்கி ர கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 14      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : சமங்கி ர     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : வகம கிராம அ வலர் பிாிவின் இரத்தின ாி மாநகர 
சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ெதற்கு எல்ைல 

182C- சமங்கி ர கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : த் வ கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : நிவித்திகல பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : நிவித்திகல பிரேதச சைப எல்ைல  

9-108/308 
____________________ 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன். 
 

 ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
 சனாதிபதி. 
 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12.  

அட்டவைண 
இல. 24 - இரத்தின ாி  மாவட்டம் 

இல. 02 - பலாங்ெகாைட நகர சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 10 
   எண்ணிக்ைக -10      எண்ணிக்ைக - 00 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : லத்கம     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக: பலாங்ெகாைட மற் ம் இம் ல்ேப பிரேதச சைப 

எல்ைலகள் 
254F- லத்கம கிராம அ வலர் 
பிாிவின் பலாங்ெகாைட நகர சைபக் 
குட்பட்ட பகுதி ( லத்கம கிராமம் 
உள்ளிட்ட பகுதி) 

256C - ம்பெகாட கிராம அ வலர் 
பிாிவின் பலாங்ெகாைட நகர சைபக் 
குட்பட்ட பகுதி (பல்ெலெவல, 
ெவவவத்ேத, பல்ெலெவல உள்ளிட்ட 
பகுதி) 

கிழக்ேக: 

 

இம் ல்ேப பிரேதச சைப எல்ைல, ெமெகாட  கிாிந்திகல, 
அப் த்தைள தி, மஸ்ெசன்ன தி, கிாிந்திகல ெமெகாட 

தி, எப்பிட்டெபத்த கிராமம், ம்பெகாட கிராமம், 
எெகாட கிாிந்திகல கிராமம், பன்ெகவத்த, ேசட்ேனால் 

தி உள்ளிட்ட ம்பெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் 
பலாங்ெகாைட நகர சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ேமற்கு 
எல்ைல 

ெதற்ேக: பலாங்ெகாைட பிரேதச சைப எல்ைல  

ேமற்ேக: பலாங்ெகாைட பிரேதச சைபஎல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ம்பெகாட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: இம் ல்ேப பிரேதச சைப எல்ைல  256C - ம்பெகாட கிராம அ வலர் 
பிாிவின் பலாங்ெகாைட நகர சைபக் 
குட்பட்ட பகுதி (ெமெகாட கிாிந்திகல 
(ஒ  பகுதி), அப் த்தைள தி (ஒ  
பகுதி), மஸ்ெசன்ன தி, கிாிந்திகல 
ெமெகாட தி (ஒ  பகுதி), எப்பிட்ட 
ெபத்த கிராமம், ம்பெகாட கிராமம், 
எெகாட கிாிந்திகல கிராமம், பன்ெக 
வத்த, ெசட்ேனால் தி உள்ளிட்ட 
பகுதிகள்) 

கிழக்ேக: இம் ல்ேப பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக: 

 

கிாிந்திகல கிராம அ வலர் பிாிவின் பலாங்ெகாைட நகர 
சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் வடக்கு எல்ைல, பல்ெலெவல 

கிராமம், ெதனியகும் ர கிராமம், ஹு கும் ற கிராமம் 
உள்ளிட்ட ம்பெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் 
பலாங்ெகாைட நகர சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் வடக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக: 

 

பலாங்ெகாைட பிரேதச சைப எல்ைல, பல்ெலெவல, 
ெவவ்வத்ேத பல்ெலெவல உள்ளிட்ட ம்பெகாட கிராம 
அ வலர் பிாிவின் பலாங்ெகாைட நகர சைபக்குட்பட்ட 
பகுதியின்கிழக்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  :ஹு கும் ற     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: ெமெகாட கிாிந்திகல (ஒ பகுதி), அப் த்தைள தி 
(ஒ பகுதி), மஸ்ெசன்ன தி, கிாிந்திகல ெமெகாட தி 
(ஒ பகுதி), எப்பிட்டெபத்த கிராமம், ம்பெகாட கிராமம், 
எெகாட கிாிந்திகல கிராமம், பன்ெகவத்த, ெசட்ேனால் 

தி உள்ளிட்ட ம்பெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் 
பலாங்ெகாைட நகர சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ெதற்கு 
எல்ைல 

256 C - ம்பெகாட கிராம அ வலர் 
பிாிவின் பலாங்ெகாைட நகர 
சைபக்குட்பட்ட பகுதி (பல்ெல ெவல 
கிராமம், ெதனியக்கும் ற கிராமம், 
ஹு கும் ற கிராமம் உள்ளிட்ட 
பகுதிகள்) 

கிழக்ேக: ெமெகாட கிாிந்திகல (ஒ பகுதி), ெதாரெவல கிராமம், 
அப் த்தைள தி (ஒ பகுதி), த்த ஜயந்தி தி, 
கிாிந்திகல ெமெகாட தி (ஒ பகுதி), குனமேல 
கிராமம், எல்ெலவத்த கிராமம் (ஒ பகுதி), ெமெகாட 
கிாிந்திகல கிராமம் (ஒ பகுதி) உள்ளிட்ட கிாிந்திகல 
கிராம அ வலர் பிாிவின் பலாங்ெகாைட நகர 
சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக: பலாங்ெகாைட நகர கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல, பலாங்ெகாைட கிராம அ வலர் பிாிவின் 

பலாங்ெகாைட நகர சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் வடக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக: பலாங்ெகாைட பிரேதச சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கிாிந்திகல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: 

 

ெமெகாட கிாிந்திகல, அப் த்தைள தி, மஸ்ெசன்ன தி, 
கிாிந்திகல ெமெகாட தி, எப்பிட்டெபத்த கிராமம், 

ம்பெகாட கிராமம், எெகாட கிாிந்திகல கிராமம், 
பன்ெகவத்த மற் ம்  ெசட்ேனால் தி உள்ளிட்ட 

ம்பெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் பலாங்ெகாைட 
நகர சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ெதற்கு எல்ைல, 
இம் ல்ேப பிரேதச சைப எல்ைல 

256B - கிாிந்திகல கிராம அ வலர் 

பிாிவின் பலாங்ெகாைட நகர சைபக் 
குட்பட்ட பகுதி (ெமெகாட கிாிந்திகல 
(ஒ  பகுதி), ெதாரெவல கிராமம், 
அப் த்தைள தி (ஒ  பகுதி), த்த 
ஜயந்தி தி, கிாிந்திகல ெமெகாட 

தி (ஒ  பகுதி), குநமேல கிராமம் 
(ஒ  பகுதி), எல்ெலவத்த கிராமம் 
(ஒ பகுதி), ெமெகாட கிாிந்திகல 
கிராமம் (ஒ பகுதி), உள்ளிட்ட 
பகுதிகள்) 

கிழக்ேக: 

 

ெகாடஅறாவ கிராமம் உள்ளிட்ட கிாிந்திகல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் பலாங்ெகாைட நகர சைபக்குட்பட்ட 
பகுதியின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், 
பலாங்ெகாைட பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக: 

 

ெதஹிகஸ்தவால கிராம அ வலர் பிாிவின் 
பலாங்ெகாைட நகர சைபக்குட்பட்ட பகுதி மற் ம் 
பலாங்ெகாைட நகர கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக: 

 

பல்ெலெவல கிராமம், ெதனியகும் ற கிராமம், மற் ம் 
ஹு கும் ற கிராமம் உள்ளிட்ட ம்பெகாட கிராம 
அ வலர் பிாிவின் பலாங்ெகாைட நகர சைபக்குட்பட்ட 
பகுதியின் கிழக்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஓ கங்ெதாட்ட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: இம் ல்ேப பிரேதச சைபஎல்ைல 264D-ஓ கங்ெதாட்டகிராம அ வலர் 

பிாிவின் பலாங்ெகாைட நகர சைபக் 
குட்பட்ட பகுதி (ஓ கங்ெதாட்ட, 
எல்ெலஅறாவ கிராமம்,  ஒ கங் 
ெதாட்ட கிராமம், ஓ கங்ெதாட்ட 
கிராமம்,  உள்ளிட்ட பகுதிகள்) 

256B - கிாிந்திகல கிராம அ வலர் 

பிாிவின் பலாங்ெகாைட நகர சைபக் 
குட்பட்ட பகுதி (ெகாடஅறாவ 
கிராமம் (ஒ  பகுதி) மற் ம் ெகாட 
அறாவ கிராமம்) 

கிழக்ேக: இம் ல்ேப பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக: பலாங்ெகாைட பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக: 

 

ெமெகாட கிாிந்திகல (ஒ பகுதி), ெதாரெவல கிராமம், 
அப் த்தைள தி (ஒ பகுதி), த்த ஜயந்தி தி, 
கிாிந்திகல ெமெகாட தி (ஒ பகுதி), குநமேல கிராமம் 
(ஒ பகுதி), எல்ெலவத்த கிராமம் (ஒ பகுதி), ெமெகாட 
கிாிந்திகல கிராமம் (ஒ பகுதி), உள்ளிட்ட கிாிந்திகல 
கிராம அ வலர் பிாிவின் பலாங்ெகாைட நகர 
சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் கிழக்கு எல்ைல 

 



1526A  I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21  
 gFjp  I : njhFjp (I) - ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; FbauR tu;j;jkhdg; gj;;jpupif - mjp tpNr\khdJ - 2015.08.21  
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  :ெதஹிகஸ்தலாவ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: கிாிந்திகல கிராம அ வலர் பிாிவின் பலாங்ெகாைட  
நகர சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ெதற்கு எல்ைல,  

பலாங்ெகாைட பிரேதச சைப எல்ைல 

250 - கிாிெமட் ெதன்ன கிராம 

அ வலர் பிாிவின் பலாங்ெகாைட 

நகர சைபக்குட்பட்ட பகுதி 

(கிாிெமட் ெதன்ன, லங்காபரண 

வத்த உள்ளிட்ட பகுதிகள்) 

250B - ெதஹிகஸ்தலாவ கிராம 

அ வலர் பிாிவின் பலாங்ெகாைட 

நகர சைபக்குட்பட்ட பகுதி 

(ெகாெறாக்கஹமட, ெபாஸ்ேகாம்பி 

வத்த, ெகாெறாக்கஹமட (கஹட்ட 

பிட் ய தி),  ெகாெறாக்கஹமட 

(மகா வித்தியாலய தி), ெகாெறாக் 

கஹமட (மஹவலெதன்ன தி), 

ெதஹிகஸ்தலாவ, சாந்த ெநாெயல் 

வத்த, லங்காபறண வத்த, ெதஹிகஸ் 

தலாவ கிராமம் உள்ளிட்ட பகுதிகள்)  

கிழக்ேக: பலாங்ெகாைட பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக: பலாங்ெகாைட பிரேதச சைபஎல்ைல 

ேமற்ேக: 

 

பலாங்ெகாைட பிரேதச சைப எல்ைல, குமாரகம கிராம 

அ வலர் பிாிவின் பலாங்ெகாைட நகர சைபக்குட்பட்ட 

பகுதியின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், 

பலாங்ெகாைட நகர கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 

எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பலாங்ெகாைட நகரம்     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக: ம்பெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் பலாங்ெகாைட 
நகர சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ெதற்கு எல்ைல, 

கிாிந்திகல கிராம அ வலர் பிாிவின் பலாங்ெகாைட நகர 

சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ெதற்கு எல்ைல 

256A- பலாங்ெகாைட நகர கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக: ெதஹிகஸ்தலாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் 

பலாங்ெகாைட நகர சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ேமற்கு 

எல்ைல 

ெதற்ேக: குமாரகம கிராம அ வலர் பிாிவின் பலாங்ெகாைட நகர 

சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக: 

 
பலாங்ெகாைட கிராம அ வலர் பிாிவின் பலாங்ெகாைட 

நகர சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் கிழக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பலாங்ெகாைட      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக: 
 

ம்பெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் பலாங்ெகாைட 
நகர சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ெதற்கு எல்ைல 

256 - பலாங்ெகாைட கிராம அ வலர் 
பிாிவின் பலாங்ெகாைட நகர சைபக் 
குட்பட்ட பகுதி (வத் க்காரெகாட, 
பறகஹகும் ற, வத் க்காரெகாட 
கிராமம், ேவகும் ற கிராமம், 
உடகந்த கிராமம், பறகஹகும் ற 
கிராமம் உள்ளிட்ட பகுதிகள்)  

கிழக்ேக: பலாங்ெகாைட நகர கிராம அ வலர் பிாிவின் மற் ம் 
குமாரகம கிராம அ வலர் பிாிவின் பலாங்ெகாைட நகர 
சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ேமற்கு எல்ைல

ெதற்ேக: 
 

குமாரகம கிராம அ வலர் பிாிவின் பலாங்ெகாைட நகர 
சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ேமற்கு எல்ைல, எல்ெலெபால 
கிராம அ வலர் பிாிவின் பலாங்ெகாைட நகர 
சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக: பலாங்ெகாைட பிரேதச சைப எல்ைல

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : குமாரகம     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக: 
 

பலாங்ெகாைட நகர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல, ெதஹிகஸ்தலாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் 
பலாங்ெகாைட நகர சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ெதற்கு 
எல்ைல 

255B - குமாரகம கிராம அ வலர் 
பிாிவின் பலாங்ெகாைட நகர சைபக் 
குட்பட்ட பகுதி (உடஎல்ெலெபால, 
பல்ெலகும் ற கிராமம், குமாரகம 
கிராமம் உள்ளிட்ட பகுதிகள்)  கிழக்ேக: பலாங்ெகாைட பிரேதச சைப எல்ைல

ெதற்ேக: பலாங்ெகாைட பிரேதச சைப எல்ைல

ேமற்ேக: 
 

எல்ெலெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் பலாங்ெகாைட 
நகர சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் வடக்கு எல்ைல, 
பலாங்ெகாைட கிராம அ வலர் பிாிவின் பலாங்ெகாைட 
நகர சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : எல்ெலெபால      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக: 
 

பலாங்ெகாைட கிராம அ வலர் பிாிவின் பலாங்ெகாைட 
நகர சைபக்குட்பட்ட பகுதியின்ெதற்கு எல்ைல 

255A - எல்ெலெபால கிராம அ வலர் 
பிாிவின் பலாங்ெகாைட நகர சைபக் 
குட்பட்ட பகுதி (எல்ெலெபால கம 
(ஒ  பகுதி), பல்ேல வத்த கம (ஒ  
பகுதி), ெவேலஎல கம (ஒ  பகுதி) 
உள்ளிட்ட பகுதிகள்) 

255C - தலங்கம கிராம அ வலர் 
பிாிவின் பலாங்ெகாைட நகர சைபக் 
குட்பட்ட பகுதி(மா கா ெதன்னகம, 

ஸ்ெவல்ெகட் ய கம (ஒ  பகுதி), 
எப்பிட்டெபத்த கம (ஒ  பகுதி), 

ஸ்ெவல்ெகட் ய உள்ளிட்ட 
பகுதிகள்) 

கிழக்ேக: 
 

குமாரகம கிராம அ வலர் பிாிவின் பலாங்ெகாைட நகர 
சைபக்குட்பட்ட பகுதியின்ேமற்கு எல்ைல, பலாங்ெகாைட 
பிரேதச சைபஎல்ைல 

ெதற்ேக: பலாங்ெகாைட பிரேதச சைப எல்ைல

ேமற்ேக: பலாங்ெகாைட பிரேதச சைப எல்ைல 

9-108/309 
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உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 
 
(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 

குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன். 
 

 ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
 சனாதிபதி. 
 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 

 
அட்டவைண 

 

இல. 24-இரத்தின ாி  மாவட்டம் 
இல. 03-எம்பி ப்பிட் ய நகர சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 08 
   எண்ணிக்ைக -06      எண்ணிக்ைக - 01 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஹிங்குேர ஆர     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : எம்பி ப்பிட் ய பிரேதச சைப எல்ைல 214 - எம்பி ப்பிட் ய உடகம கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ஒ  பகுதி 
(ெறாடீகல  மற் ம் தர்சனகம) 
உள்ளிட்ட பகுதிகள்)  

214D- ஹிங்குேரஆர கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : எம்பி ப்பிட் ய பிரேதச சைப எல்ைல, கலெக  ஆர 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, எம்பி ப் 
பிட் ய பல்ெலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல 

ெதற்ேக : ேயாதகம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள், ெமாதரவான கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : உடகம நகரம் உள்ளிட்ட எம்பி ப்பிட் ய உடகம கிராம 
அ வலர் பிாிவின் எம்பி ப்பிட் ய நகர சைபக்குட்பட்ட 
பகுதியின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், எம்பி ப் 
பிட் ய பிரேதச சைப எல்ைல  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :எம்பி ப்பிட் ய பல்ெலகம      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கலெக ஆர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 

ெதற்கு எல்ைலகள் 
214A- எம்பி ப்பிட் ய பல்ெலகம 
கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ஹல்மில்லெகட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல 

ெதற்ேக : ஹல்மில்லெகட் ய மற் ம் எம்பி ப்பிட் ய திய நகர 
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்

ேமற்ேக : எம்பி ப்பிட் ய திய நகர கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல, ேயாதகம மற் ம் ஹிங்குேரஆர கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :கலெக  ஆர      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : எம்பி ப்பிட் ய பிரேதச சைப எல்ைல, ெமானராகைல 

மாவட்ட எல்ைல  
214 I - கலெக  ஆர கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : ெமாரெகட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல

ெதற்ேக : ஹல்மில்லெகட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல, எம்பி ப்பிட் ய பல்ெலகம கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்

ேமற்ேக : எம்பி ப்பிட் ய பல்ெலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல, ஹிங்குேர ஆர கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல

 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெமாரெகட் ய     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெமானராகைல மாவட்ட எல்ைல  214C-ெமாரெகட் ய கிராம அ வலர் 

பிாி   கிழக்ேக : ெமானராகைல மாவட்ட எல்ைல 

ெதற்ேக : ஹல்மில்லெகட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக : கலெக ஆர கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஹல்மில்லெகட் ய     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : எம்பி ப்பிட் ய பல்ெலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் 

ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்,  கலெக ஆர மற் ம் 
ெமாரெகட் ய கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

216B-ஹல்மில்லெகட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக : ெமானராகைல மாவட்ட எல்ைல மற் ம் எம்பி ப்பிட் ய 
பிரேதச சைப எல்ைல  

ெதற்ேக : எம்பி ப்பிட் ய பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக : எம்பி ப்பிட் ய பிரேதச சைப எல்ைல, எம்பி ப்பிட் ய 

திய நகர கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : எம்பி ப்பிட் ய திய நகரம்     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : எம்பி ப்பிட் ய உடகம கிராம அ வலர் பிாிவின் 

ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், ஹிங்குேர ஆர கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, எம்பி ப்பிட் ய 
பல்ெலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள்  

 214G - எம்பி ப்பிட் ய திய நகர 
கிராம அ வலர் பிாி  

214H- ேயாதகம கிராம அ வலர் 
பிாி  

 
கிழக்ேக : ஹல்மில்லெகட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 

எல்ைல 
ெதற்ேக : எம்பி ப்பிட் ய பிரேதச சைப எல்ைல

ேமற்ேக : எம்பி ப்பிட் ய பிரேதச சைப எல்ைல, ெமாதரவான 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெமாதரவான     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : எம்பி ப்பிட் ய பிரேதச சைப எல்ைல, ெறாடீகல மற் ம் 

தர்சனகம உள்ளிட்ட எம்பி ப்பிட் ய உடகம கிராம 
அ வலர் பிாிவின் எம்பி ப்பிட் ய நகரத்திற்குட்பட்ட 
பகுதியின் ேமற்கு எல்ைல  

214 - எம்பி ப்பிட் ய உடகம கிராம 
அ வலர் பிாிவின் பகுதிகள் (உடகம 
நகரம் உள்ளிட்ட பகுதிகள்)  

214F-ெமாதரவான கிராம அ வலர் 
பிாி  

 
கிழக்ேக : ெறாடீகல மற் ம் தர்சனகம உள்ளிட்ட எம்பி ப்பிட் ய 

உடகம கிராம அ வலர் பிாிவின் எம்பி ப்பிட் ய நகர 
சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள், ேயாதகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல 

ெதற்ேக : எம்பி ப்பிட் ய பிரேதச சைப எல்ைல

ேமற்ேக : எம்பி ப்பிட் ய பிரேதச சைப எல்ைல  

9-108/310 
______________________ 

 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன். 
 
 ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
 சனாதிபதி. 
 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 
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அட்டவைண 

 
இல. 24 - இரத்தின ாி  மாவட்டம் 

இல. 04 - எக யெகாட பிரேதச சைப 

 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 19 
   எண்ணிக்ைக - 17        எண்ணிக்ைக - 01   

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கலட் வாவ ேமற்கு     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெகா ம்  மாவட்ட எல்ைல, ேககாைல மாவட்ட எல்ைல 139 - கலட் வாவ ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
139 B - ேஹவாயின்ன கிராம 
அ வலர் பிாி  

 

 

கிழக்ேக : தி ம்பிட் ய, கலட் வாவ கிழக்கு, குலத் வ, உ வக்க 
மற் ம் நாப்பாவல கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : மாெபாட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 

ெகா ம்  மாவட்ட எல்ைல   

ேமற்ேக : ெகா ம்  மாவட்ட எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  வலவிட்ட              ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : தி ம்பிட் ய மற் ம்  ெகட்டெஹத்த கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
137 - வலவிட்ட கிராம அ வலர் 
பிாி  

139 A - கலட் வாவ கிழக்கு  கிராம 
அ வலர் பிாி  

 

கிழக்ேக : மின்னான கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
கேனெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : இத்தமல்ெகாட மற் ம் ஹுலத் வ கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : கலட் வாவ ேமற்கு மற் ம் ேஹவாயின்ன கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  தி ம்பிட் ய      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ேககாைல மாவட்ட எல்ைல 137 B - தி ம்பிட் ய கிராம 

அ வலர் பிாி  
137 C - ெகட்டெஹத்த கிராம 
அ வலர் பிாி  

 

கிழக்ேக : ேககாைல மாவட்ட எல்ைல 

ெதற்ேக : மின்னான, வலவிட்ட மற் ம் கலட் வாவ கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : கலட் வாவ கிழக்கு மற் ம் ேஹவாயின்ன கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மின்னான     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக :  ெகட்டெஹத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 

ேககாைல மாவட்ட எல்ைல 
137 A - மின்னான கிராம அ வலர் 
பிாி  

    கிழக்ேக : ேபாெபத்த தித்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல 

ெதற்ேக : ெதாரணகட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,  

ேமற்ேக : கேனெகாட மற் ம் வலவிட்ட கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேபாெபத்த தித்த      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : மின்னான கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  எல்ைல, 

ேககாைல மாவட்ட எல்ைல 
137 E - ேபாெபத்ததித்த கிராம 
அ வலர் பிாி  

  கிழக்ேக : ேககாைல மாவட்ட எல்ைல 

ெதற்ேக : விேலெகாட மற் ம் உ ல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ெதாரணகட மற் ம் மின்னான கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : உ மத்த     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கேனெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  எல்ைல, 

மின்னான மற் ம் ேபாெபத்த தித்த கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு  எல்ைலகள் 

136 C - ெதாரணகட  கிராம 
அ வலர் பிாி  

 136 F - உ மத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  

   
கிழக்ேக : ேபாெபத்த தித்த மற் ம் விேலெகாட கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 
ெதற்ேக : ெகன்தன்க வ இகலகம, ேமாரகல மற் ம் ெபல்பிட் ய 

கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக : கேனெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  எல்ைல

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : இத்தமல்ெகாட      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கலட் வாவ கிழக்கு  மற் ம் வலவிட்ட கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
138 - இத்தமல்ெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி  

 138 A - நாப்பாவல கிராம அ வலர் 
பிாி  

138 B - கேனெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி  

138 C - உ வக்க கிராம அ வலர் 
பிாி  

138 D - ஹுலத் வ கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : மின்னான, ெதாரணகட மற் ம் ெபல்பிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : கஹபிட் ய, மியணெகாலெதனிய மற் ம் மிட்
ெபால கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு  எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : மாெபாட மற் ம் கலட் வாவ ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெபல்பிட் ய      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெதாரணகட மற் ம் உ மத்த கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

136 D - ேமாரகல  கிராம அ வலர் 

பிாி  
136 E - ெபல்பிட் ய கிராம 

அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : ெகன்தன்க வ இகலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : கஹபிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக : கஹபிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல, கேனெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  

எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : விேலெகாட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ேபாெபத்த தித்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல, ேககாைல மாவட்ட எல்ைல 
136 B - விேலெகாட கிராம அ வலர் 

பிாி  
137 D -  விேலெகாட கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
  

கிழக்ேக : ேககாைல மாவட்ட எல்ைல 
ெதற்ேக : எக யெகாடவத்த, அஸ்கங்குல ெதற்கு,  அஸ்கங்குல 

வடக்கு மற் ம் ெகன்தன்க வ கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : ெகன்தன்க வ இகலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு  மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், உ மத்த கிராம 

அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெகன்தன்க வ      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : விேலெகாட மற் ம் விேலெகாட கிழக்கு  கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், ேககாைல 
மாவட்ட எல்ைல 

126 B - அஸ்கங்குல வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
126 C - அஸ்கங்குல ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
126 D - எக யெகாடவத்த கிராம 

அ வலர் பிாி  
136 -  ெகன்தன்க வ இகலகம 
கிராம அ வலர் பிாி  

136 A - ெகன்தன்க வ கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ேககாைல மாவட்ட எல்ைல, கு விட்ட பிரேதச சைப 

எல்ைல 
ெதற்ேக : கு விட்ட பிரேதச சைப எல்ைல, மாகர மற் ம் யக்குதா 

ெகாட கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்   
ேமற்ேக : கஹபிட் ய, ேமாரகல மற் ம் உ மத்த  கிராம 

அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்   
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : யக்குதாெகாட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கேனெகாட, ெபல்பிட் ய, ெமாரகல மற் ம் ெகன்தன் 

க வ இகலகம கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 

எல்ைலகள்  

136 G - யக்குதாெகாட கிராம 

அ வலர் பிாி  

141 - கஹபிட் ய கிராம 

அ வலர் பிாி  
 

 

கிழக்ேக : ெகன்தன்க வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 

ெதற்கு எல்ைலகள், மாகர மற் ம் மாகிங்ெகாட கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்  
ெதற்ேக : நாகன்தல, ெகன்தன்க வ பகலகம மற் ம் மியனெகால 

ெதன்ன கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  
ேமற்ேக : மியனெகாலெதன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 

எல்ைல, கேனெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 12      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மாகர      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : அஸ்கங்குல வடக்கு மற் ம் அஸ்கங்குல ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  

 126 - மாகர கிராம அ வலர் பிாி  
126 A - மாகிங்ெகாட கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : எக யெகாடவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல, கு விட்ட பிரேதச சைப எல்ைல  

ெதற்ேக : கு விட்ட பிரேதச சைப எல்ைல, வியலெகாட கிராம 

அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல  
ேமற்ேக : நாகன்தல, யக்குதாெகாட மற் ம் ெகன்தன்க வ கிராம 

அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 13      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : வியலெகாட      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெகன்தன்க வ பகலகம மற் ம் யக்குதாெகாட கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், மாகிங்ெகாட 

கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

140 A - வியலெகாட கிராம அ வலர் 

பிாி  
140 B - நாகன்தல கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : கு விட்ட பிரேதச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக : கு விட்ட பிரேதச சைப எல்ைல 
ேமற்ேக : ெந ரன மற் ம் ெகன்தன்க வ பகலகம கிராம 

அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  
 



 I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21  1535A 
 gFjp  I : njhFjp (I) - ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; FbauR tu;j;jkhdg; gj;;jpupif - mjp tpNr\khdJ - 2015.08.21  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 14      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பலீகல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கேனெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 

கஹபிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள் 

140 - ெகன்தன்க வ பகலகம கிராம 
அ வலர் பிாி  

141 B - பலீகல கிராம அ வலர் பிாி  
141 C - மியனெகாலெதன்ன கிராம 
அ வலர் பிாி  

 
 

கிழக்ேக : யக்குதாெகாட மற் ம் நாகன்தல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ெந ரன கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : மிட் ெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 15      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மிட் ெபால     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : நாப்பாவல, இத்தமல்ெகாட மற் ம் கேனெகாட கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், 
மியனெகாலெதன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல, பலீகல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள் 

141 A - ெந ரன கிராம அ வலர் 
பிாி  

142  - கிாிேபா வ கிராம அ வலர் 
பிாி  

142 B - மிட் ெபால கிராம அ வலர் 
பிாி  

 
 

கிழக்ேக : மியனெகாலெதன்ன மற் ம் ெகன்தன்க வ பகலகம 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், 
நாகன்தல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
கு விட்ட பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக : எேரப்ெபால மற் ம் சிாிசமன் ர கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : சிாிசமன் ர, கரந்தன வடக்கு மற் ம் மாெபாட்ட கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 16      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கரந்தன வடக்கு     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெகா ம்  மாவட்ட எல்ைல, கலட் வாவ ேமற்கு மற் ம் 

நாப்பாவல கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

143  - கரந்தன வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

143 B  - கதண்ட கிராம அ வலர் 
பிாி  

143 C - மாெபாட்ட கிராம அ வலர் 
பிாி  

 
 

கிழக்ேக : மிட் ெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
சிாிசமன் ர மற் ம் கரந்தன ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்   

ெதற்ேக : கரந்தன ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல, கரந்தன ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல, க த் ைற மாவட்ட எல்ைல  

ேமற்ேக : க த் ைற மற் ம் ெகா ம்  மாவட்ட எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 17      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கரந்தன ெதற்கு     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : கரந்தன வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள், மிட் ெபால கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, கிாிேபா வ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

143 A - கரந்தன ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

143 D - கரந்தன ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

142 E - சிாிசமன் ர கிராம அ வலர் 
பிாி  

 

 

கிழக்ேக : எேரப்ெபால மற் ம் ஹிந் ரன்கல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : கு விட்ட பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : க த் ைற மாவட்ட எல்ைல, கதண்ட மற் ம் கரந்தன 
வடக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 18      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஹிந் ரன்கல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : கிாிேபா வ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  எல்ைல, 
ெநந் ரன கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  எல்ைல  

142 A - ஹிந் ரன்கல கிராம 
அ வலர் பிாி  

142 C  - எேரப்ெபால கிராம அ வலர் 
பிாி  

 

கிழக்ேக : கு விட்ட பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக : கு விட்ட பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : கரந்தன ெதற்கு, சிாிசமன் ர மற் ம் கிாிேபா வ கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

9-108/311 
___________________ 

 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 

 
3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 

 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 

ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 

சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன். 

 
 ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
 சனாதிபதி. 

 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 
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அட்டவைண 
 

இல. 24-இரத்தின ாி  மாவட்டம் 
இல. 05-இரத்தின ாி பிரேதச சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 22 
   எண்ணிக்ைக -22      எண்ணிக்ைக - 00 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெகட்டவல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கு விட்ட பிரேதச சைப எல்ைல 162 - கிலீமேல வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
162E - ெகட்டவல கிராம அ வலர் 
பிாி  

 

கிழக்ேக : கு வான மற் ம் பாெகாட கிராம அ வலர் பிாி
களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : பாெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள், எம் ல்ெதனிய மற் ம் மலங்கம 
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : கு விட்ட பிரேதச சைப எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :சிறிபாகம     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கு விட்ட பிரேதச சைப எல்ைல, ேககாைல மாவட்ட 

எல்ைல, 
162C- சிறிபாகம கிராம அ வலர் 
பிாி  

162G- கு வான கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : ஸ்ரீ பலாபத்தல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், மாப்பலான கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : கிலீமேல ெதற்கு மற் ம் பாெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : கிலீமேல வடக்கு மற் ம் ெகட்டவல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஸ்ரீ பலாபத்தல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : சிறிபாகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 

ேககாைல மாவட்ட எல்ைல 
162B - ஸ்ரீ பலாபத்தல கிராம 
அ வலர் பிாி   

162H - மாப்பலான கிராம அ வலர் 
பிாி   

 

கிழக்ேக : வெர யா மாவட்ட எல்ைல 

ெதற்ேக : வெர யா மாவட்ட எல்ைல, குடாவ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், கிலீமேல 
ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : கு வான மற் ம் சிறிபாகம கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : குடாவ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : மாப்பலான கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 

வெர யா மாவட்ட எல்ைல  

162A - குடாவ கிராம அ வலர் 

பிாி   
 கிழக்ேக : ெதெகனகந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 

ேமற்கு எல்ைலகள் 
ெதற்ேக : ஹ கஸ்ெதன்ன மற் ம் றத்கம கிராம அ வலர் 

பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக : கிலீமேல ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 

மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், மாப்பலான கிராம அ வலர் 

பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெதெகனகந்த     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : குடாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 

வெர யா மாவட்ட எல்ைல 

164F - ெதெகனகந்த கிராம 

அ வலர் பிாி   
 கிழக்ேக : பம்பரெபாட் வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 

மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 
ெதற்ேக : பம்பரெபாட் வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 

மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், ெகம்பனாவத்த கிராம 

அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
ேமற்ேக : அ ெதன்ன, ஹ கஸ்ெதன்ன மற் ம் குடாவ கிராம 

அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பம்பரெபாட் வ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : வெர யா மாவட்ட எல்ைல 164A - பம்பரெபாட் வ கிராம 

அ வலர் பிாி   
165B- அ ெபால கிராம அ வலர் 

பிாி   
 

கிழக்ேக : இம் ல்ேப மற் ம்  பலாங்ெகாைட பிரேதச சைப 
எல்ைலகள், பலெகாட் ன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் 

வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 
ெதற்ேக : கு ெபவிலாகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 

எல்ைல, பட்ேடெவல மற் ம் ெகம்பனாவத்த கிராம 

அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக : ெதெகனகந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
 



 I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21  1539A 
 gFjp  I : njhFjp (I) - ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; FbauR tu;j;jkhdg; gj;;jpupif - mjp tpNr\khdJ - 2015.08.21  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கு ெபவிலாகம     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : அ ெபாத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள், பலாங்ெகாைட பிரேதச சைப 

எல்ைல 

164B- கு ெபவிலாகம கிராம 

அ வலர் பிாி   
164E- பலெகாட் ன்ன கிராம 

அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக : பலாங்ெகாைட பிரேதச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக : பலாங்ெகாைட மற் ம் ெவ கெபால பிரேதச சைப 

எல்ைலகள் 
ேமற்ேக : பட்ேடெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 

அ ெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பட்ேடெவல      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : அ ெதன்ன, ெதெகனகந்த, பம்பரெபாட் வ மற் ம் 

அ ெபால கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 

எல்ைலகள் 

165 - பட்ேடெவல கிராம அ வலர் 

பிாி   
165C- ெஹட் கந்த கிராம அ வலர் 

பிாி   
165D- ெகம்பனாவத்த கிராம 

அ வலர் பிாி   
 

 

கிழக்ேக : கு ெபவிலாகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல, ெவ கெபால பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக : ெவ கெபால மற் ம் ெபல்ம ல்ல பிரேதச சைப 

எல்ைலகள் 
ேமற்ேக : பானெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : அ ெதன்ன     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ரத்கம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 

ஹ கஸ்ெதன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

164 - கல்ேலல்ல கிராம அ வலர் 

பிாி   
164C - அ ெதன்ன கிராம 

அ வலர் பிாி  கிழக்ேக : ெதெகனகந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  
ெதற்ேக : ெகம்பனாவத்த, பானெகாட, ஹீன்ெபெரன் வ கிராம 

அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக : கலபட கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஹ கஸ்ெதன்ன     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : குடாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 164G-ஹ கஸ்ெதன்ன கிராம 

அ வலர் பிாி  கிழக்ேக : ெதெகனகந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : அ ெதன்ன மற் ம் கல்ேலல்ல கிராம அ வலர் 

பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ரத்கம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ரத்கம     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : கு வான  மற் ம் மாப்பலான கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், குடாவ கிராம அ வலர் 

பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

162F-ரத்கம கிராம அ வலர் பிாி  

163 - கிலீமேல ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : குடாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 

எல்ைலகள், ஹ கஸ்ெதன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் 

ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : கல்ேலல்ல மற் ம் கலபட கிராம அ வலர் பிாி களின் 

வடக்கு எல்ைலகள், ெரக்கந்த கிராம அ வலர் 

பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : பாெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 12      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : எம் ல்ெதனிய     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : கிலீமேல வடக்கு மற் ம் கு வான கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

162D - எம் ல்ெதனிய கிராம 

அ வலர் பிாி  

163D-பாெகாட கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : கிலீமேல ெதற்கு மற் ம் ெரக்கன்த கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : மல்வல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : இரத்தின ாி மாநகர சைப எல்ைல, எல்ெலெகதர மற் ம் 

மலங்கம கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 

எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 13      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மலங்கம     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கு விட்ட பிரேதச சைப எல்ைல, கிலீமேல வடக்கு 

கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

153 - எல்ெலெகதர கிராம அ வலர் 

பிாி  
153B - மலங்கம கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : கிலீமேல வடக்கு மற் ம் எம் ல்ெதனிய கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 
ெதற்ேக : இரத்தின ாி மாநகர சைப எல்ைல, இரத்தின ாி திய 

நகர கிராம அ வலர் பிாிவின் இரத்தின ாி பிரேதச 

சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் வடக்கு எல்ைல  
ேமற்ேக : அ தாெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 

கு விட்ட பிரேதச சைப எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 14      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : அ தாெகாட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கு விட்ட பிரேதச சைப எல்ைல, மலங்கம கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, எல்ெலெகதர கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

153A - இரத்தின ாி திய நகர கிராம 

அ வலர் பிாிவின் இரத்தின ாி 

பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதிகள் 

(பாம் கார் ன் ேதாட்டத்தில் 

அைமந்  உள்ள பாம்கார் ன், 

ஹிெதல்லன கந்த கம, ஹிெதல்லன 

கம உள்ளிட்ட பகுதிகள்) 
153C-அ தாெகாட கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : இரத்தின ாி மாநகர சைபஎல்ைல 
ெதற்ேக : இரத்தின ாி மாநகர சைப எல்ைல, ெகட்ட யன்பல்ல 

கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
ேமற்ேக : கு விட்ட பிரேதச சைப எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 15      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கஹன்கம     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கு விட்ட பிரேதச சைப எல்ைல 151 B - கஹன்கம கிராம அ வலர் 

பிாி  கிழக்ேக : ெகட்ட யன்பல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் மற் ம் 

ேதவாேலகாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் இரத்தின ாி 

பிரேதச சைபக்குட்பட்ட ேமற்கு எல்ைல 
ெதற்ேக : நிவித்திகல பிரேதச சைப எல்ைல 
ேமற்ேக : கு விட்ட பிரேதச சைப எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 16      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெகட்ட யன்பல்ல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : அ தாெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 

இரத்தின ாி மாநகர சைபஎல்ைல 
151 - ேதவாேலகாவ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் இரத்தின ாி 
பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதிகள் 
(ேதவாேலகாவ உள்ளிட்ட 
பகுதிகள்)  

151A - ெகட்ட யன்பல்ல கிராம 
அ வலர் பிாி  

182 - வகம கிராம அ வலர் 
பிாிவின் இரத்தின ாி பிரேதச 
சைபக்குட்பட்ட பகுதிகள் (கடவத்த 
கந்த கம மற் ம் வகம கிராமம் 
உள்ளிட்ட பகுதிகள்)  

கிழக்ேக : இரத்தின ாி மாநகர சைப எல்ைல 

ெதற்ேக : நிவித்திகல பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : கஹன்கம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
கு விட்ட பிரேதச சைப எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 17      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : எத்ஓய     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : இரத்தின ாி மாநகர சைப எல்ைல 182A - த் வ கிராம அ வலர் 

பிாிவின் இரத்தின ாி பிரேதச 
சைபக்குட்பட்ட பகுதிகள் ( த் வ, 
ெகட்டன்கம கிராமம் உள்ளிட்ட 
பகுதிகள்) 

182E - எத்ஓய கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : ெபல்ம ல்ல பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக : ெபல்ம ல்ல மற் ம் நிவித்திகல பிரேதச சைப 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : நிவித்திகல பிரேதச சைப எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 18      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : எெகாட மல்வல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : மல்வல மற் ம் ெரக்கந்த கிராம அ வலர் பிாி களின் 

ெதற்கு எல்ைலகள் 
163C - எெகாட மல்வல கிராம 
அ வலர் பிாி  

181A - ெகாலந்தகல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் இரத்தின ாி பிரேதச 
சைபக்குட்பட்ட பகுதிகள் (கேன 
ெகாட (ஒ பகுதி), எல்ெலவத்த கம, 
ெகட்டன்ெதால கம (ஒ பகுதி),  
ெகாலந்தகல கம, ெபல்வா யகம 
(ஒ பகுதி), பட் ெகதர அபிவி த்தி 
திட்டம், ாில்ேஹன ேதாட்டத்தின் 
ெஹஜ்பீல்ட் வட்டாரம், எலன் 
ேலன் வத்த, ெகட்டன்ெதால வத்த, 

திய ெகட்டன்ெதால வத்த 
உள்ளிட்ட பகுதிகள்) 

கிழக்ேக : ெபல்ம ல்ல பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக : ெபல்ம ல்ல பிரேதச சைப எல்ைல,இரத்தின ாி மாநகர 

சைபஎல்ைல 

ேமற்ேக : இரத்தின ாி மாநகர சைப எல்ைல, மீஹிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 19      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மீஹிட் ய     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : எம் ல்ெதனிய மற் ம் பாெகாட கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
163A - மல்வலகிராம அ வலர் 
பிாி  

163B - மீஹிட் யகிராம அ வலர் 
பிாி  

 

கிழக்ேக : ெரக்கந்த மற் ம் எெகாட மல்வல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ெகாலந்தகல கிராம அ வலர் பிாிவின் இரத்தின ாி 
பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள், இரத்தின ாி மாநகர சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : இரத்தின ாி மாநகர சைப எல்ைல
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 20      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெரக்கந்த     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : பாெகாட மற் ம் கிலீமேல ெதற்கு கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
163E - ெரக்கந்த கிராம அ வலர் 
பிாி  

 கிழக்ேக : ரத்கம மற் ம் கலபட கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ெபல்ம ல்ல பிரேதச சைப எல்ைல, எெகாட மல்வல 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல  

ேமற்ேக : மல்வல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 21      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கலபட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ரத்கம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 164D - கலபட கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : கல்ேலல்ல மற் ம் பானெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ஹீன்ெபெரண் வ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல, ெபல்ம ல்ல பிரேதச சைப எல்ைல, 

ேமற்ேக : ெரக்கந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 22      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பானெகாட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கலபட, கல்ேலல்ல மற் ம் அ ெதன்ன கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
165A - பானெகாடகிராம அ வலர் 
பிாி  

165E - ஹீன்ெபெரண் வ கிராம 
அ வலர் பிாி  

 

கிழக்ேக : ெகம்பனாவத்த மற் ம் ெஹட் கந்த கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக : ெபல்ம ல்ல பிரேதச சைப எல்ைல

ேமற்ேக : ெபல்ம ல்ல பிரேதச சைப எல்ைல

9-108/312 
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உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 

 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 

 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 

ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 

சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 

குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன். 

 

 ைமத்திாிபால சிறிேசன, 

 சனாதிபதி. 

 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 

2015, ஓகத்  12. 

 

அட்டவைண 
 

இல. 24 - இரத்தின ாி  மாவட்டம் 

இல. 06 - கு விட்ட பிரேதச சைப 

 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 26 

   எண்ணிக்ைக - 26       எண்ணிக்ைக - 00   

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : தலாவிட் ய     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : எக யெகாட பிரேதச சைப எல்ைல, பத்ேபாிய ேமற்கு 

கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
146 - தலாவிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி   

146 A - அ ேஹன்கந்த கிராம 
அ வலர் பிாி   

  
  

கிழக்ேக : பத்ேபாிய ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல, பரக வ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல, ேபாதிம வ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு, 
ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், ெமேனாிபிட் ய 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : ெபாெஹாரபாவ மற் ம் ெதெஹரெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : எக யெகாட பிரேதச சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ேபாதிம வ            ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : அ ேஹன்கந்த மற் ம் பத்ேபாிய ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  
127 A - பரக வ கிராம அ வலர் 
பிாி   

146 B - ேபாதிம வ கிராம 
அ வலர் பிாி   

  

கிழக்ேக : ெமேனாிபிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல 

ெதற்ேக : ெமேனாிபிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல, தலாவிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : தலாவிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ஸ்ஸல்ல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : பத்ேபாிய ேமற்கு மற் ம் பத்ேபாிய கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
 127 C - ெமேனாிபிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி   

158 - ஸ்ஸல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி   

 

 

கிழக்ேக : ெதவிபகல மற் ம் கீரகல கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக : கந்தன்ெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள், மில்லவிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், 

ெபாெஹாரபாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக : தலாவிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
பரக வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள், பத்ேபாிய ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பத்ேபாிய      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ேககாைல மாவட்ட எல்ைல 127 - பத்ேபாிய கிராம அ வலர் 

பிாி   
127 B - பத்ேபாிய ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

 

கிழக்ேக : ேககாைல மாவட்ட எல்ைல, ெதவிபகல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : ஸ்ஸல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
மற் ம் ெமேனாிபிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு, கிழக்கு  எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : பரக வ மற் ம் அ ேஹன்கந்த கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், எக யெகாட பிரேதச 
சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெதவிபகல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ேககாைல மாவட்ட எல்ைல  159 D - கீரகல கிராம அ வலர் 

பிாி   
160 A - ெதவிபகல கிராம அ வலர் 
பிாி   

 

கிழக்ேக : எந்திாியன்வல மற் ம் சுதகல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : எக்ெந ெகாட வடக்கு, உடகட மற் ம் வத் யாய 
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : கந்தன்ெகாட, ஸ்ஸல்ல மற் ம் பத்ேபாிய கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : சுதகல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ேககாைல மாவட்ட எல்ைல  159 B - எக்ெந ெகாட வடக்கு 

கிராம அ வலர் பிாி   
160 - எந்திாியன்வல கிராம 
அ வலர் பிாி   

161 A - சுதகல கிராம அ வலர் 
பிாி   

 

கிழக்ேக : எரத்ன மற் ம் லஸ்ஸகந்த கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : இரத்தின ாி பிரேதச சைப எல்ைல, எக்ெந ெகாட 
வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : உடகட, கீரகல மற் ம் ெதவிபகல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : எரத்ன     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ேககாைல மாவட்ட எல்ைல  161 - எரத்ன கிராம அ வலர் பிாி  

161 B - அடவிகந்த கிராம அ வலர் 
பிாி   

161 C - லஸ்ஸகந்த கிராம அ வலர் 
பிாி   

கிழக்ேக : ேககாைல மாவட்ட எல்ைல, இரத்தின ாி பிரேதச சைப 
எல்ைல  

ெதற்ேக : இரத்தின ாி பிரேதச சைப எல்ைல

ேமற்ேக : சுதகல மற் ம் எந்திாியன்வல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கு விட்ட      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெதல்க வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள், உடகட மற் ம் எக்ெந ெகாட 
வடக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

155 - கு விட்ட கிராம அ வலர் 
பிாி   

159 C - எக்ெந ெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி   

  
 

கிழக்ேக : இரத்தின ாி பிரேதச சைப எல்ைல

ெதற்ேக : வலந் ற மற் ம் ந காரெதனிய கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், 
காேஹன்கம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : பாத்தகம மற் ம் பகல கு விட்ட கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், கந்தன்ெகாட ெதற்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல   
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கந்தன்ெகாட      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ஸ்ஸல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள், கீரகல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல 

157 - கந்தன்ெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி   

159 - வத் யாய கிராம அ வலர் 
பிாி   

 159 A - உடகட கிராம அ வலர் 
பிாி   

 
 

கிழக்ேக : கீரகல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 
எக்ெந ெகாட வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல 

ெதற்ேக : எக்ெந ெகாட, கு விட்ட மற் ம் ெதல்க வ கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : கந்தன்ெகாட ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல, மில்லவிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல, ஸ்ஸல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெதல்க வ       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : மில்லவிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள், கந்தன்ெகாட, வத் யாய மற் ம் 
உடகட கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

155 B - ெதல்க வ கிராம அ வலர் 
பிாி   

157 A - கந்தன்ெகாட ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

  
 

கிழக்ேக : கு விட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : பகல கு விட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு
எல்ைல 

ேமற்ேக : ெதப்பனாவ இகலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல, மில்லவிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மில்லவிட் ய        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெமேனாிபிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல, ஸ்ஸல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

158 A - மில்லவிட் ய  கிராம 
அ வலர் பிாி   

 
 கிழக்ேக : ஸ்ஸல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 

ெதற்கு எல்ைலகள், கந்தன்ெகாட கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : கந்தன்ெகாட ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், ெதப்பனாவ இகலகம கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : மியனெதனிய மற் ம் ெபாெஹாரபாவ கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 12      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மியனெதனிய        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : தலாவிட் ய மற் ம் ெமேனாிபிட் ய கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

148 - ெபாெஹாரவாவ கிராம 

அ வலர் பிாி   
148 A - மியனெதனிய கிராம 

அ வலர் பிாி   
    

கிழக்ேக : மில்லவிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  
ெதற்ேக : ெதப்பனாவ இகலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 

எல்ைல, ஓவிட் கம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், ெதப்பனாவ மற் ம் 

ெதப்பனாவ பகலகம கிராம அ வலர் பிாி களின்  

ேமற்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக : ன்ெனாட் வ, க க்கல மற் ம் ெதெஹரெகாட 

கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 13      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெதெஹரெகாட        ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : எக யெகாட பிரேதச சைப எல்ைல, தலாவிட் ய கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

147 B - ெதெஹரெகாட கிராம 

அ வலர் பிாி   
147 C - க க்கல கிராம அ வலர் 

பிாி   
    

 

கிழக்ேக : ெபாெஹாரவாவ மற் ம் மியனெதனிய கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்  
ெதற்ேக : ன்ெகாட் வ மற் ம் அக்குரண கிராம அ வலர் 

பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக : எல்லாவல பகலகம மற் ம் எல்லாவல கிராம அ வலர் 

பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 14      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : எல்லாவல       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : எக யெகாட பிரேதச சைப எல்ைல 147 - எல்லாவல  கிராம அ வலர் 

பிாி   
147 A - எல்லாவல பகலகம கிராம 

அ வலர் பிாி   
    

கிழக்ேக : ெதெஹரெகாட மற் ம் க க்கல கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்  
ெதற்ேக : அக்குரண கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 

எக யெகாட பிரேதச சைப எல்ைல 
ேமற்ேக : எக யெகாட பிரேதச சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 15      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மாட் வாகல      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : எல்லாவல பகலகம மற் ம் க க்கல கிராம அ வலர் 

பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள் 
149 - ன்ெகாட் வ கிராம 
அ வலர் பிாி   

149 A - மாட் வாகல கிராம 
அ வலர் பிாி   

  149 B - அக்குரண கிராம 
அ வலர் பிாி   

  
 

கிழக்ேக : மியனெதனிய மற் ம் ெதப்பனாவ பகலகம கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக : ெதாடம்ேப ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், அயகம பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : இடங்ெகாட மற் ம் கிாிஎல்ல  கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், எக யெகாட பிரேதச 
சைப எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 16      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெதப்பனாவ       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : மியனெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள், மில்லவிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

156 - ெதப்பனாவ கிராம அ வலர் 
பிாி   

156 A - ெதப்பனாவ இகலகம கிராம 
அ வலர் பிாி   

 156 B - ெதப்பனாவ பகலகம கிராம 
அ வலர் பிாி   

 156 C - ஒவிட் கம கிராம அ வலர் 
பிாி   

 

  

கிழக்ேக : கந்தன்ெகாட ெதற்கு, பகல கு விட்ட மற் ம் பாத்தகம 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : கித் ல்ேப மற் ம் ெதாடம்ேப கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், ெதாடம்ேப ேமற்கு 

கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ெதாடம்ேப ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், ன்ெகாட் வ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, மியனெதனிய கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 17      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பாத்தகம      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கந்தன்ெகாட ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல 
155 C - பகல கு விட்ட கிராம 
அ வலர் பிாி   

155 D - பாத்தகம கிராம அ வலர் 
பிாி   

 

 

 

கிழக்ேக : கு விட்ட மற் ம்  காேஹன்கம கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : காேஹன்கம ேமற்கு மற் ம் கித் ல்ேப கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ெதப்பனாவ இகலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 18      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : வலந் ற     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : எக்ெந ெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 154 - வலந் ற கிராம அ வலர் 

பிாி   

154 B - ந காரெதனிய கிராம 

அ வலர் பிாி   

  

கிழக்ேக : இரத்தின ாி பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக : இரத்தின ாி பிரேதச சைப எல்ைல   

ேமற்ேக : காேஹன்கம மற் ம் கு விட்ட கிராம அ வலர் 

பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 19      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெகாஸ்ெகாட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : கு விட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 154 A - காேஹன்கம கிராம 

அ வலர் பிாி   

154 E - ெகாஸ்ெகாட கிராம 

அ வலர் பிாி   

  

 

  

கிழக்ேக : ந காரெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 

இரத்தின ாி பிரேதச சைப எல்ைல   

ெதற்ேக : இரத்தின ாி பிரேதச சைப எல்ைல   

ேமற்ேக : காேஹன்கம ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 

மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், பாத்தகம கிராம அ வலர் 

பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 20      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : க காகம     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : பாத்தகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 

காேஹன்கம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 

ெதற்கு எல்ைலகள் 

154 C - க காகம கிராம அ வலர் 

பிாி   

154 D - காேஹன்கம ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   

  

 

கிழக்ேக : ெகாஸ்ெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 

இரத்தின ாி பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக : இரத்தின ாி பிரேதச சைப எல்ைல   

ேமற்ேக : கித் ல்ேப கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 21      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கித் ல்ேப     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெதப்பனாவ இகலகம மற் ம் பாத்தகம கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  

155 A - கித் ல்ேப கிராம அ வலர் 

பிாி   
 

 
  

கிழக்ேக : காேஹன்கம ேமற்கு மற் ம் க காகம கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக : இரத்தின ாி பிரேதச சைப எல்ைல, ெஹாலீபிட் ய 

கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு 
எல்ைலகள்   

ேமற்ேக : ெஹாலீபிட் ய மற் ம் ெதாடம்ேப கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு  எல்ைலகள், 

ெதப்பனாவ பகலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 22      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெதாடம்ேப      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெதப்பனாவ பகலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  

மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், கித் ல்ேப கிராம அ வலர் 

பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

150 - ெதாடம்ேப கிராம அ வலர் 
பிாி   

150 B - ெஹாலீபிட் ய கிராம 

அ வலர் பிாி   
 
 
  

கிழக்ேக : கித் ல்ேப கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள், இரத்தின ாி பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக : நிவித்திகல பிரேதச சைப எல்ைல 
ேமற்ேக : நிவித்திகல பிரேதச சைப எல்ைல, ெதாடம்ேப ேமற்கு 

கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல   

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 23      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெதாடம்ேப ேமற்கு     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ன்ெகாட் வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  

எல்ைல  

150 A - ெதாடம்ேப ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
 

 
  

கிழக்ேக : ெதப்பனாவ பகலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், ெதாடம்ேப கிராம அ வலர் 

பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல   
ெதற்ேக : நிவித்திகல பிரேதச சைப எல்ைல 
ேமற்ேக : அயகம பிரேதச சைப எல்ைல, மாட் வாகல கிராம 

அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 24      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கிாிஎல்ல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : எக யெகாட பிரேதச சைப எல்ைல  145 - கிாிஎல்ல கிராம அ வலர் 

பிாி   
145 B - இடங்ெகாட கிராம அ வலர் 

பிாி  
145 D - ஹாந் கந்த கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : அக்குரண மற் ம் மாட் வாகல கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 
ெதற்ேக : அயகம பிரேதச சைப எல்ைல 
ேமற்ேக : எப்பிட்டவல மற் ம் ணசிங்க ர கிராம அ வலர் 

பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 25      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ணசிங்க ர     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : எக யெகாட பிரேதச சைப எல்ைல  145 A - எப்பிட்டவல கிராம 

அ வலர் பிாி   
145 C - ணசிங்க ர கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ஹாந் கந்த மற் ம் இடங்ெகாட கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 
ெதற்ேக : அயகம பிரேதச சைப எல்ைல 
ேமற்ேக : யட் பவ்வ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  எல்ைல, 

எக யெகாட பிரேதச சைப எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 26      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : எல்லகாவ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : எக யெகாட பிரேதச சைப எல்ைல  144 - யட் பவ்வ கிராம அ வலர் 

பிாி   
144 A - எல்லகாவ கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : ணசிங்க ர மற் ம் எப்பிட்டவல கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 
ெதற்ேக : அயகம பிரேதச சைப எல்ைல 
ேமற்ேக : க த் ைற மாவட்ட எல்ைல 

9-108/313 
 

_____________________ 

 
உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 

 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 

 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 

ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
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சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன். 

 
 ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
 சனாதிபதி. 
 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 

2015, ஓகத்  12. 

 
அட்டவைண 

 
இல.24-இரத்தின ாி  மாவட்டம் 

இல. 07- ெபல்ம ல்ல பிரேதச சைப 

 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 22 

   எண்ணிக்ைக -20      எண்ணிக்ைக - 01 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஹக்க வ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : இரத்தின ாி மாநகர சைப எல்ைல   180 - பகல ஹக்க வ கிராம 

அ வலர் பிாி   
180B - இகல ஹக்க வ கிராம 

அ வலர் பிாி   
 

 

கிழக்ேக : இரத்தின ாி மாநகர சைப எல்ைல, மாரபன கிராம 

அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்  
ெதற்ேக : ெபாத்தகன்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 

இரத்தின ாி பிரேதச சைபஎல்ைல 
ேமற்ேக : இரத்தின ாி பிரேதச சைப எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  :நிரல்கம     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : இரத்தின ாி பிரேதச சைப எல்ைல, ெபாத்தகன்த கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

180A - அலெபாத்த கிராம அ வலர் 

பிாி   
180C - நிரல்கம கிராம அ வலர் 

பிாி   
 

கிழக்ேக : ெபாத்தகன்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள், நிவித்திகல பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக : நிவித்திகல பிரேதச சைப எல்ைல 
ேமற்ேக : நிவித்திகல பிரேதச சைப எல்ைல  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெபாத்தகன்த      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : பகல ஹக்க வ, இகல ஹக்க வ கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், மாரபன கிராம அ வலர் 

பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

179B- ெபாத்தகன்த கிராம அ வலர் 

பிாி   
 

கிழக்ேக : மாரபன கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 

எல்ைலகள் 
ெதற்ேக : நிவித்திகல பிரேதச சைப எல்ைல, அ ெபாத்த கிராம 

அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல  
ேமற்ேக : அ ெபாத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 

இரத்தின ாி பிரேதச சைப எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மாரபன     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : இகல ஹக்க வ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 

எல்ைல, இரத்தின ாி மாநகர சைப எல்ைல  

179 - மாரபன கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : இரத்தின ாி மாநகர சைப எல்ைல, மா ெதல்ல கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 
ெதற்ேக : நிவித்திகல பிரேதச சைப எல்ைல, ெபாத்தகன்த கிராம 

அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்  
ேமற்ேக : ெபாத்தகன்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 

வடக்கு எல்ைலகள், இகல ஹக்க வ கிராம அ வலர் 

பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மா ெதல்ல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : இரத்தின ாி பிரேதச சைப எல்ைல 179A-மா ெதல்ல கிராம அ வலர் 

பிாி  
179C- கல் ன்ன கிராம அ வலர் 

பிாிவின் ெபல்ம ல்ல பிரேதச 

சைபக்குட்பட்ட பகுதிகள் 

(கல் ன்ன கம மற் ம் கேனகம 

உள்ளிட்ட பகுதிகள்) 

கிழக்ேக : ெவ ம வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  

ெதற்ேக : நிவித்திகல பிரேதச சைப எல்ைல 
ேமற்ேக : மாரபன கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 

இரத்தின ாி மாநகர சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  :ெவ ம வ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : ேகாணகும் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 

ேபாெபத்த கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல 

172A- ெவ ம வ கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : ேபாெபத்த மற் ம் ெலல்ேலாபிட் ய கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்   

ெதற்ேக : நிவித்திகல பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : மா ெதல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 

கல் ன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் ெபல்ம ல்ல 

பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் கிழக்கு எல்ைல, 

இரத்தின ாி பிரேதச சைப எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேபாெபத்த      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : இரத்தின ாி பிரேதச சைப எல்ைல  178 - ேபாெபத்த கிராம அ வலர் 

பிாி   

178A- ேகாணகும் ர கிராம 

அ வலர் பிாி  

 

கிழக்ேக : இரத்தின ாி பிரேதச சைப எல்ைல, ெபெரண் வ கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : ெலல்ேலாபிட் ய மற் ம் ெவ ம வ கிராம அ வலர் 

பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்   

ேமற்ேக : இரத்தின ாி பிரேதச சைப எல்ைல  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெபெரண் வ      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : இரத்தின ாி பிரேதச சைப எல்ைல 172B - ெபெரண் வ கிராம 

அ வலர் பிாி  

 
கிழக்ேக : இரத்தின ாி பிரேதச சைப எல்ைல, நாரங்ெகாட கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : ெகாடகம மற் ம் ெதாம்பகஸ்வின்ன கிராம அ வலர் 

பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : திப்பிட் கல, ெலல்ேலாபிட் ய மற் ம் ேபாெபத்த கிராம 

அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெலல்ேலாபிட் ய     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : ேபாெபத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 172 - ெலல்ேலாபிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி  

172C - திப்பிட் கல கிராம அ வலர் 
பிாி  

 

கிழக்ேக : ெபெரண் வ மற் ம் ெதாம்பகஸ்வின்ன கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், சன்னஸ்கம கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், 
ேதவாெலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : நிவித்திகல பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : ெவ ம வ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேதவாெலகம     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : ெபெரண் வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 
ெதாம்பகஸ்வின்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல, ெதனவக்க பாத்தகட கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்   

171A- சன்னஸ்கம கிராம அ வலர் 
பிாி  

171D - ேதவாெலகம கிராம 
அ வலர் பிாி  

 
கிழக்ேக : ெதனவக்க பாத்தகட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 

மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், ாில்ேஹன கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  

ெதற்ேக : நிவித்திகல பிரேதச சைப எல்ைல  

ேமற்ேக : நிவித்திகல பிரேதச சைப எல்ைல, ெலல்ேலாபிட் ய 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, திப்பிட் கல 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெதனவக்க பாத்தகட      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : சன்னஸ்கம, ெதாம்பகஸ்வின்ன மற் ம் ெகாடகம கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

171 - ெதனவக்க பாத்தகட கிராம 
அ வலர் பிாி  

 கிழக்ேக : கேனகம மற் ம் ாில்ேஹன கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ேதவாெலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : ேதவாெலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 12      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெகாடகம      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : ெபெரண் வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 171B-ெகாடகம கிராம அ வலர் 
பிாி  

171C -  ெதாம்பகஸ்வின்ன கிராம 
அ வலர் பிாி  

 

 

கிழக்ேக : நாரங்ெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : கேனகம மற் ம் ெதனவக்க பாத்தகட கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : சன்னஸ்கம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள், திப்பிட் கல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 13      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கேனகம     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : ெகாடகம மற் ம் நாரங்ெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

167 -கேனகம கிராம அ வலர் பிாி  

167C - ாில்ேஹன கிராம அ வலர் 
பிாி  கிழக்ேக : குட்டபிட் ய மற் ம் ெபல்ம ல்ல நகர கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : பகல ேபாப்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், இகல ேபாப்பிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, நிவித்திகல பிரேதச 

சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : ேதவாெலகம மற் ம் ெதனவக்க பாத்தகட கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 14      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : குட்டபிட் ய     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : இரத்தின ாி பிரேதச சைப எல்ைல 166  - குட்டபிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி  

167A - நாரங்ெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : ெவ கெபால பிரேதச சைப எல்ைல, உட ல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : உட ல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு 
எல்ைலகள், ெபல்ம ல்ல நகர கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல, கேனகம கிராம அ வலர் பிாிவின் 

கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : கேனகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள், ெகாடகம மற் ம் ெபெரண் வ 
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 15      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெதனவக்க உடகட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : குட்டபிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள் 

166A - உட ல கிராம அ வலர் 
பிாி  

168 - ெதனவக்க உடகட கிராம 
அ வலர் பிாி  

168C - வாாிகம கிராம அ வலர் 
பிாி  

 

கிழக்ேக : ெவ கெபால பிரேதச சைப எல்ைல, ெமாரெதாட்ட 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு 
எல்ைலகள்  

ெதற்ேக : ெமாரெதாட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள், ேபாரால கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : ெபல்ம ல்லகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள், ெபல்ம ல்ல நகர கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, குட்டபிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்   

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 16      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெபல்ம ல்ல      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : கேனகம மற் ம் குட்டபிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், உட ல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

168A - ெபல்ம ல்ல நகர கிராம 
அ வலர் பிாி  

168B -ெபல்ம ல்லகம கிராம 
அ வலர் பிாி  

 

கிழக்ேக : உட ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள், ெதனவக்க உடகட கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல, ேபாரால கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக : பனாெவன்ன மற் ம் கப் ேஹன்ெதாட்ட கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : இகல ேபாப்பிட் ய மற் ம் பகல ேபாப்பிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 17      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேபாப்பிட் ய     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : ாில்ேஹன கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள், கேனகம மற் ம் குட்டபிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  

167B - இகல ேபாப்பிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி  

168D  - பகல ேபாப்பிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி  

 

கிழக்ேக : ெபல்ம ல்ல நகரம் மற் ம் கப் ேஹன்ெதாட்ட  கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ஹல்பாவல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : நிவித்திகல பிரேதச சைப எல்ைல, ாில்ேஹன கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்   
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 18      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெபாேறா வ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : இகல ேபாப்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல  

170A-ஹல்பாவல கிராம அ வலர் 
பிாி  

170B - ெபாேறா வ கிராம 
அ வலர் பிாி  

 

கிழக்ேக : கப் ேஹன்ெதாட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : கஹவத்த பிரேதச சைப எல்ைல  

ேமற்ேக : நிவித்திகல பிரேதச சைப எல்ைல

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 19      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பனாெவன்ன     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : ெபல்ம ல்ல நகரம் மற் ம் ெபல்ம ல்லகம கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், ேபாரால  
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள்   

170 -பனாெவன்ன கிராம அ வலர் 
பிாி  

170C - கப் ேஹன்ெதாட்ட கிராம 
அ வலர் பிாி  

 
கிழக்ேக : ேபாரால  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 

ெதற்கு எல்ைலகள், ெமாரெதாட்ட மற் ம் கட்டங்ேக 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக : கஹவத்த பிரேதச சைப எல்ைல, ெபாேறா வ கிராம 

அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : ஹல்பாவல  மற் ம் இகல ேபாப்பிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 20      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேபாரால     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : ெபல்ம ல்லகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல, ெதனவக்க உடகட கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்   

168D-ேபாரால கிராம அ வலர் பிாி  

 

 கிழக்ேக : ெமாரெதாட்ட  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : ெமாரெதாட்ட  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
மற் ம் பனாெவன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக : பனாெவன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 21      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கட்டங்ேக     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெதனவக்க உடகட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், வாாிகம   கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, ெவ கெபால பிரேதச சைப 

எல்ைல   

169 - ெமாரெதாட்ட  கிராம அ வலர் 

பிாி  
169A-கட்டங்ேக கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

 

கிழக்ேக : ெவ கெபால பிரேதச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக : ெகாடக்கெவல மற் ம் கஹவத்த பிரேதச சைப 

எல்ைலகள் 
ேமற்ேக : கப் ேஹன்ெதாட்ட மற் ம் பனாெவன்ன கிராம 

அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், ேபாரால 

கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு 

எல்ைலகள் 

9-108/314 

___________________ 

 
உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 

 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 

 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 

ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 

சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 

குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன். 

 
 

 ைமத்திாிபால சிறிேசன, 

 சனாதிபதி. 
 

 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 

2015, ஓகத்  12. 

 



 I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21  1561A 
 gFjp  I : njhFjp (I) - ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; FbauR tu;j;jkhdg; gj;;jpupif - mjp tpNr\khdJ - 2015.08.21  

 

அட்டவைண 
 

இல. 24 - இரத்தின ாி  மாவட்டம் 

இல. 08 - பலாங்ெகாைட பிரேதச சைப 

 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 21 

   எண்ணிக்ைக -21      எண்ணிக்ைக - 00 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : எெகாட வேலெபாட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : இம் ல்ேப பிரேதச சைப எல்ைல   265A - ெவேலகும் ற கிராம 

அ வலர் பிாி   
265C - விஜினத்கும் ற கிராம 
அ வலர் பிாி  

266A - எெகாட வேலெபாட கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : இம் ல்ேப பிரேதச சைப எல்ைல   

ெதற்ேக : பலாங்ெகாைட நகர சைப எல்ைல, ெமத்ெதகந்த, 
எல்ெலவத்த, ெபால்வத் ெகாட மற் ம் ரகந்த கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், இரத்தின ாி 
பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : இரத்தின ாி பிரேதச சைப எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ராஸ்ஸகல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : எெகாட வேலெபாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல 
265 - ராஸ்ஸகல கிராம அ வலர் 
பிாி   

265D - ரகந்த கிராம அ வலர் 
பிாி  

 

 

கிழக்ேக : ெவேலகும் ற மற் ம் ெபால்வத் ெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : அம்பிட் யாவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக : இரத்தின ாி பிரேதச சைப எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : எல்ெலவத்த     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ரகந்த மற் ம் ெவேலகும் ற கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  
254E - எல்ெலவத்த கிராம அ வலர் 
பிாி   

265B - ெபால்வத் ெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி  

 

 

 

கிழக்ேக : ெமத்ெதகந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள், ஜாகின்கந்த கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : அம்பிட் யாவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக : ராஸ்ஸகலகிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெமத்ெதகந்த     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : எல்ெலவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 

ெவேலகும் ற கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 

பலாங்ெகாைட நகர சைப எல்ைல 

254A - ெமத்ெதகந்த கிராம அ வலர் 

பிாி   

254F - லத்கம கிராம அ வலர் 

பிாிவின் பலாங்ெகாைட பிரேதச 

சைபக்குட்பட்ட பகுதிகள் (ெரகன் 

ெதனிய கம, ெபெரன்ெதனிய கம, 

மியனெகாலெதனிய கம, ெபால் 

வத்ேத அ ண கம, லத்கம கிராமம் 

(ஒ பகுதி), அஸ்ெவத் ம கம 

உள்ளிட்ட பகுதிகள்) 

256C - ம்பெகாட கிராம அ வலர் 

பிாிவின் பலாங்ெகாைட பிரேதச 

சைபக்குட்பட்ட பகுதிகள் (எெகாட 

கிாிந்திகல கம, பன்ெகவத்த, 

எப்பிட்டெபத்த கம, எல்ெலவத்த கம 

உள்ளிட்ட பகுதிகள்) 

கிழக்ேக : பலாங்ெகாைட நகர சைப எல்ைல  

ெதற்ேக : ஜாகின்கந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

மற் ம் எல்ெலவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 

எல்ைல 

ேமற்ேக : எல்ெலவத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மஸ்ெசன்ன     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : ராஸ்ஸகல, ெபால்வத் ெகாட, எல்ெலவத்த மற் ம் 

ெமத்ெதகந்த கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள், லத்கம கிராம அ வலர் பிாிவின் 

பலாங்ெகாைட பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ெதற்கு 

எல்ைல  

254 - மஸ்ெசன்ன கிராம அ வலர் 

பிாி   

254B - அம்பிட் யாவத்த கிராம 

அ வலர் பிாி   

254D - ஜாகின்கந்த கிராம அ வலர் 

பிாி   

 

கிழக்ேக : ம்பெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் பலாங்ெகாைட 

பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ேமற்கு எல்ைல 

மற் ம் பலாங்ெகாைட நகர சைப எல்ைல 

ெதற்ேக : ெபட் கல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 

வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ெபட் கல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள்,இரத்தின ாி பிரேதச சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பலாங்ெகாைட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : அம்பிட் யாவத்த மற் ம் மஸ்ெசன்ன கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்   
254C - ெபட் கல கிராம அ வலர் 
பிாி   

256 - பலாங்ெகாைட கிராம 
அ வலர் பிாிவின் பலாங்ெகாைட 
பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதிகள் 
(உடகந்த கம, வத் காரெகாட கம, 
ெவவவத்ேத ேபாம் வ பகுதி, 
வா வர் வத்த உள்ளிட்ட 
பகுதிகள்)  

கிழக்ேக : பலாங்ெகாைட நகர சைப எல்ைல 

ெதற்ேக : பலாங்ெகாைட நகர சைப எல்ைல, பல்ெலகந்த மற் ம் 
ெஹாரெகட் ய கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள், ெபல்ம ல்ல பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : ெவ கெபால மற் ம் இரத்தின ாி பிரேதச சைப
எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பல்ெலகந்த     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெபட் கல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 251B - கவரன்ேஹன கிராம 

அ வலர் பிாி   
255 - பல்ெலகந்த கிராம அ வலர் 
பிாி  

266E - ெஹாரெகட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : பலாங்ெகாைட கிராம அ வலர் பிாிவின் பலாங்ெகாைட 
பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் ேமற்கு எல்ைல, 
பலாங்ெகாைட நகர சைப எல்ைல மற் ம் ெவலங்ேஹ 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல

ெதற்ேக : ெவ கெபால பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : ெவ கெபால பிரேதச சைப எல்ைல

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : எல்ேலெபால     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : பலாங்ெகாைட நகர சைப எல்ைல 255A - எல்ேலெபால கிராம 

அ வலர் பிாிவின் பலாங்ெகாைட 
பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதிகள் 
(ெவவ்  ெதன்ன கம, எல்ேலெபால 
கம, பல்ெலவத்த கம, ெவேலஎல கம 
(ஒ பகுதி), க்அத்தன கம 
உள்ளிட்ட பகுதிகள்)   

255B - குமாரகம கிராம அ வலர் 
பிாிவின் பலாங்ெகாைட பிரேதச 
சைபக்குட்பட்ட பகுதிகள் (குமாரகம 
கம, சாந்த ெநாெயல்வத்த, 
உடஎல்ேலெபால கம உள்ளிட்ட 
பகுதிகள்)   

255C - தலங்கம கிராம அ வலர் 
பிாிவின் பலாங்ெகாைட பிரேதச 
சைபக்குட்பட்ட பகுதிகள் (எப்பிட்ட 
ெபத்த கம, மில்லகஹெகாட கம, 

ல்ெலகும் ற கம, யக்எர  
ெகட் ய கம, தலங்கம கம, 
றன்ெதாலவத்த உள்ளிட்ட 
பகுதிகள்)  

கிழக்ேக : பலாங்ெகாைட நகர சைப எல்ைல 

ெதற்ேக : மாெவல மற் ம் ெவலங்ேஹ கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : பலாங்ெகாைட நகர சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மாெவல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : பலாங்ெகாைட நகர சைப எல்ைல, தலங்கம கிராம 

அ வலர் பிாிவின் பலாங்ெகாைட பிரேதச சைபக்குட் 
பட்ட பகுதியின் ெதற்கு எல்ைல, கிாிெமட் ெதன்ன  
கிராம அ வலர் பிாிவின்பலாங்ெகாைட பிரேதச சைபக் 
குட்பட்ட பகுதியின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்  

251 - ெவலங்ேஹ கிராம அ வலர் 
பிாி  

251A - மாெவல கிராம அ வலர் 
பிாி  

 
கிழக்ேக : தாமஹன  மற் ம் ெதலதிாிய கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 
ெதற்ேக : ெவ கெபால பிரேதச சைப எல்ைல

ேமற்ேக : கவரன்ேஹன கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல  
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கிாிெமட் ெதன்ன     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : பலாங்ெகாைட நகர சைப எல்ைல, யகலெவல  கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, ெதாட் பலெதன்ன  
கிராம அ வலர் பிாிவின்ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

250 - கிாிெமட் ெதன்ன கிராம 
அ வலர் பிாிவின் பலாங்ெகாைட 
பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதிகள் 
(கலஹிட் ய கம, கிாிெமட்  
ெதன்ன கம (ஒ பகுதி), லங்கா 
ஹரண கம, லங்காஹரண வத்த 
(ஒ பகுதி), நிவ்ேகாப்ேவல் வத்த, 
ரந்ெதாலவத்த (ஒ பகுதி) உள்ளிட்ட 
பகுதிகள்)   

கிழக்ேக : ெதாட் பலெதன்ன  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், விக்கி ய மற் ம் தாமஹன 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : மாெவல கிராம அ வலர் பிாிவின்வடக்கு எல்ைல

ேமற்ேக : மாெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
தலங்கம கிராம அ வலர் பிாிவின்பலாங்ெகாைட 
பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் கிழக்கு எல்ைல, 
பலாங்ெகாைட நகர சைப எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெதஹிகஸ்தலாவ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : பலாங்ெகாைட நகர சைப எல்ைல மற் ம் இம் ல்ேப 

பிரேதச சைப எல்ைல  
250B - ெதஹிகஸ்தலாவ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் பலாங்ெகாைட 
பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதிகள் 
(ெதஹிகஸ்தலாவகம, 
ெபாஸ்ேகாம்பி வத்த, லங்காஹரண 
வத்த (ஒ  பகுதி) உள்ளிட்ட 
பகுதிகள்)   

256B- கிாிந்திகல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் பலாங்ெகாைட பிரேதச 
சைபக்குட்பட்ட பகுதிகள் 
(பலவத்ேத கந் ற கம, ெமாெகாட 
கிாிந்திகல (ஒ பகுதி), ெகாடஅறாவ 
கம (ஒ பகுதி), குணமேல கம 
(ஒ பகுதி) உள்ளிட்ட பகுதிகள்)   

கிழக்ேக : யகலெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : பலாங்ெகாைட நகர சைப எல்ைல  

ேமற்ேக : பலாங்ெகாைட நகர சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 12      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : யகலெவல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : இம் ல்ேப பிரேதச சைப எல்ைல  250A- ெகாட் பலெதன்ன கிராம 

அ வலர் பிாி   

252D-யகலெவல கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : பட் கம்மன கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : விகி ய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 

கிாிெமட் ெதன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் 
பலாங்ெகாைட பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் 
கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : பலாங்ெகாைட நகர சைப எல்ைல, கிாிந்திகல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் பலாங்ெகாைட பிரேதச சைபக்குட் 
பட்ட பகுதியின் கிழக்கு எல்ைல  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 13      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : விகி ய     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : இம் ல்ேப பிரேதச சைப எல்ைல  252A - பட் கம்மன கிராம அ வலர் 

பிாி   
252B - விகி ய கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : அல்ெதாற கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : ெதலதிாிய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
தாமஹன கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : கிாிெமட் ெதன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் 
பலாங்ெகாைட பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் 
கிழக்கு எல்ைல,  ெதாட் பலெதன்ன கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், யகலெவல 

கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 14      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேபாவத்த     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : இம் ல்ேப பிரேதச சைப எல்ைல  261 - ேபாவத்த கிராம அ வலர் 
பிாி   

261A - அல்ெதாற கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : வட்டவல மற் ம் றஜவக்க கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : இம் லா ற, மஹவலெதன்ன மற் ம் ெதலதிாிய கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : விகி ய மற் ம் பட் கம்மன கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 15      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : தாமஹன     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : விகி ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 

எல்ைலகள், அல்ெதாற கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல 

252 - தாமஹன கிராம அ வலர் 
பிாி   

252C-ெதலதிாிய கிராம அ வலர் 
பிாி  கிழக்ேக : இம் லா ற கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 

மஹவலெதன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு  
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : மஹவலெதன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், ெவ கெபால பிரேதச சைப 

எல்ைல 

ேமற்ேக : ெவ கெபால பிரேதச சைப எல்ைல, மாெவல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, கிாிெமட் ெதன்ன 
கிராம அ வலர் பிாிவின் பலாங்ெகாைட பிரேதச 
சைபக்குட்பட்ட பகுதியின்கிழக்கு எல்ைல  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 16      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மஹவலெதன்ன     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : அல்ெதாற, ேபாவத்த மற் ம் றஜவக்க கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
253 - இம் லா ற கிராம அ வலர் 
பிாி   

253A- மஹவலெதன்ன கிராம 
அ வலர் பிாி  

260D- ெகாடகும் ற கிராம அ வலர் 
பிாி  

 

கிழக்ேக : தியவின்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
மற் ம் ெவ கெபால பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக : ெவ கெபால பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : ெவ கெபால பிரேதச சைப எல்ைல,ெதலதிாிய கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 17      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : றஜவக்க     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : இம் ல்ேப பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ப ைள 

மாவட்ட எல்ைல 
258A - ல்கம கிராம அ வலர் 
பிாி   

258D- வட்டவல கிராம அ வலர் 
பிாி  

260 - றஜவக்க கிராம அ வலர் 
பிாி  

 260C- ெமால ேர கிராம அ வலர் 
பிாி  

 

கிழக்ேக : தன்ஜன்ெதன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல, கூரகல கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், ேகான்கஹமங்கட கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : க ேப கம, தியவின்ன மற் ம் ெகாடகும் ற கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : இம் லா ற, ேபாவத்த மற் ம் அல்ெதார கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், இம் ல்ேப 
பிரேதச சைப எல்ைல  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 18      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : தியவின்ன     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : றஜவக்க கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 
ெமால ேர மற் ம் கூரகல கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், ெவ பதயாய கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

260A - தியவின்ன கிராம அ வலர் 

பிாி   

260E- க ேப கம கிராம அ வலர் 

பிாி  

260F- ேகான்கஹமங்கட கிராம 

அ வலர் பிாி  

 

கிழக்ேக : ெமானராகைல மாவட்ட எல்ைல 

ெதற்ேக : ெமானராகைல மாவட்ட எல்ைல மற் ம் ெவ கெபால 
பிரேதச சைப எல்ைல  

ேமற்ேக : ெவ கெபால பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ெகாடகும் ற 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 19      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : தன்ஜன்ெதன்ன     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : ப ைள மாவட்ட எல்ைல 258C - தன்ஜன்ெதன்ன கிராம 

அ வலர் பிாி   

258F- கூரகல கிராம அ வலர் பிாி  

 

கிழக்ேக : கல்ெதாட்ட மற் ம் ெவ பதயாய கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ேகான்கஹமங்கட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல, ெமால ேர கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 

மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ல்கம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 20      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கல்ெதாட்ட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : ப ைள மாவட்ட எல்ைல 258 - கல்ெதாட்ட கிராம அ வலர் 
பிாி   

260B- ெவ பதயாய கிராம 

அ வலர் பிாி  

 

கிழக்ேக : உக்கல் கல்ெதாட்ட (இட பக்க) ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, உக்கல் கல்ெதாட்ட (இட பக்க) 

கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : ெமானராகைல மாவட்ட எல்ைல மற் ம் ெகான்கஹ 
மங்கட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : கூரகல மற் ம் தன்ஜன்ெதன்ன கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 21      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெமதெபத்த     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ப ைள மாவட்ட எல்ைல 258B - ெமதெபத்த கிராம அ வலர் 

பிாி   
258E- ெந யாய கிராம அ வலர் 
பிாி  

259 - உக்கல்கல்ெதாட்ட (இட  
பக்க) கிராம அ வலர் பிாி  

259A - உல்கல்கல்ெதாட்ட (இட  
பக்க) ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ெமானராகைல மாவட்ட எல்ைல 

ெதற்ேக : ெமானராகைல மாவட்ட எல்ைல 

ேமற்ேக : ெவ பதயாய மற் ம் கல்ெதாட்ட கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

9-108/315 
__________________ 

 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன். 
 

 ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
 சனாதிபதி. 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 
 

அட்டவைண 
 

இல. 24 - இரத்தின ாி  மாவட்டம் 
இல. 09 - இம் ல்ேப பிரேதச சைப 
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 14 
   எண்ணிக்ைக -14      எண்ணிக்ைக - 00 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : வேலெபாட வடக்கு     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : வெர யா மாவட்ட எல்ைல 266A - வேலெபாட வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
266B - ராவனாகந்த கிராம அ வலர் 
பிாி   

266C - கல்ெலனகந்த கிராம 
அ வலர் பிாி  

266D - கட்ட கந்த கிராம அ வலர் 
பிாி  

267A - கு ெபவில கிராம அ வலர் 
பிாி

கிழக்ேக : ெபல்லனகந்த  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : பன்ெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
மற் ம் பலாங்ெகாைட பிரேதச சைப எல்ைல

ேமற்ேக : இரத்தின ாி பிரேதச சைப எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெபால் ம்ேப     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : வெர யா மாவட்ட எல்ைல 267 - ெபால் ம்ேப கிராம அ வலர் 

பிாி   
267B - ெபல்லனகந்த கிராம 

அ வலர் பிாி   
267C - பல்ெலெவல கிராம அ வலர் 

பிாி  
267D - பன்ெதனிய கிராம அ வலர் 

பிாி  

கிழக்ேக : பின்னவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள், உடகம மற் ம் கனதிாியன்வல  
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : பலாங்ெகாைட பிரேதச சைப எல்ைல 
ேமற்ேக : கு ெபவில கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள், வேலெபாட வடக்கு மற் ம் 

கட்ட கந்த கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள்  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பின்னவல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : வெர யா மாவட்ட எல்ைல 268 - உடகம கிராம அ வலர் பிாி   

268A - பின்னவல கிராம அ வலர் 

பிாி   
269A - கனதிாியன்வல கிராம 

அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : மத்ெதகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள், பிட கன்னாெவல மற் ம் 
அட்டவக்வல கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :  பாகல்ஓவிட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள், பலாங்ெகாைட பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : பல்ெலெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள், ெபால் ம்ேப கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மத்ெதகம     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : வெர யா மாவட்ட எல்ைல 269 - மத்ெதகம கிராம அ வலர் 

பிாி   
269B - பிட கன்னாெவல கிராம 

அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக : இகலகலகம மற் ம் விகாரெவல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், பஸ்ஸற ல்ல கிராம 

அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்  
ெதற்ேக :  அலெகாலஎல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 

எல்ைல, அட்டவக்வல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், கனதிாியன்வல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : உடகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெப ஹுல்ஓய     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : வெர யா மாவட்ட எல்ைல 278 - இகலகலகம கிராம அ வலர் 

பிாி   
278A - விகாரெவல கிராம அ வலர் 

பிாி   

279 - ெப ஹுல்ஓய கிராம 

அ வலர் பிாி   
279A - கும் ெதனிெவல கிராம 

அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக : யக்ெதஹிவல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 

ேமற்கு எல்ைலகள் 
ெதற்ேக :  கரகஸ்தலாவ, சீேலாகம, இம் ல்ேப மற் ம் 

பஸ்ஸற ல்ல கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 

எல்ைலகள் 
ேமற்ேக : பிட கன்னாெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 

எல்ைல  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : த்ெதட் ெவகம     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கும் ெதனிெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 

எல்ைல, வெர யா மற் ம் ப ைள மாவட்ட 

எல்ைலகள் 

275 - கிங்சிகுேன கிராம அ வலர் 

பிாி   
275A - கும்பல்கம கிராம அ வலர் 

பிாி   

276 - த்ெதட் ெவகம கிராம 

அ வலர் பிாி   
276B - கரகஸ்தலாவ கிராம 

அ வலர் பிாி   
279B - யக்ெதகிவல கிராம அ வலர் 

பிாி   

கிழக்ேக : ப ைள மாவட்ட எல்ைல, வக்கஹெவல கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 
ெதற்ேக :  பலாங்ெகாைட பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ன்கிந்த, 

உ பிட் ய மற் ம் ெதாட்டபல்ல கிராம அ வலர் 

பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக : இம் ல்ேப, சீேலாகம, ெப ஹுல்ஓய மற் ம்  

கும் ெதனிெவல கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 

எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஹல்ேப     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : யக்ெதஹிவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

மற் ம் ப ைள மாவட்ட எல்ைல 

276A - வக்கஹெவல கிராம 

அ வலர் பிாி   

277 - ஹல்ேப கிராம அ வலர் பிாி  
277A - ன்ெவல கிராம அ வலர் 

பிாி   
277B - நித்தம வ கிராம அ வலர் 

பிாி   

கிழக்ேக : ப ைள மாவட்ட எல்ைல 
ெதற்ேக :  ப ைள மாவட்ட எல்ைல,கும்பல்கம மற் ம் கிங்சிகுேன 

கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக : த்ெதட் ேவகமகிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 

எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : இம் ல்ேப     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : விகாரெவல, கும் ெதனிெவல மற் ம் ெப ஹுல்ஓய 

கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
272 - இம் ல்ேப கிராம அ வலர் 
பிாி   

272A - பஸ்ஸற ல்ல கிராம 
அ வலர் பிாி   

272C - ெமதெகதரெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி   

274 - சீேலாகம கிராம அ வலர் 
பிாி   

 

கிழக்ேக : கரகஸ்தலாவ மற் ம் கிங்சிகுேன கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  ெதாட்டபல்ல, அ த் வர மற் ம் அ பிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், 
அ வத் ெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : அலெகாலஎல்ல மற் ம் பிட கன்னாெவல கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : அட்டவக்வல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : பிட கன்னாெவலகிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல 
271 - அலெகாலஎல்ல கிராம 
அ வலர் பிாி   

271A - அட்டவக்வல கிராம 
அ வலர் பிாி   

272B - அ வத் ெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி   

 
 

கிழக்ேக : பஸ்ஸற ல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள், ெமதெகதரெகாட கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  அ பிட் ய,ெமத்ெததலாவ மற் ம் பாகல்ஓவிட்ட கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : கனதிாியன்வல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
மற் ம் பிட கன்னாவல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெமாரெஹல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : அட்டவக்வல, அலெகாலஎல்ல மற் ம் அ வத் ெகாட 

கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
264 - ெமாரெஹல கிராம அ வலர் 
பிாி   

264B - மத்ெததலாவ கிராம 

அ வலர் பிாி   
264C - பாகல்ஓவிட்ட கிராம 
அ வலர் பிாி   

 
 

கிழக்ேக : அ பிட் யகிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
ந ெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
ேவகபிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  பலாங்ெகாைட நகர சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : பலாங்ெகாைட பிரேதச சைப எல்ைல, பல்ெலெவல 
மற் ம் கனதிாியன்வல கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேவகபிட் ய     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : பாகல்ஓவிட்ட மற் ம் மத்ெததலாவ கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
264A - ேவகபிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி   

264D - ஓ கங்ெதாட்ட கிராம 
அ வலர் பிாிவின் இம் ல்ேப 
பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதிகள் 
(ேவக பிட் ய கம (ஒ பகுதி), 
வ ஹரனாவ கம, எல்ேலஅராவ 
கம (ஒ பகுதி), ரய்வத்த இலக்கம் 
1வ  பிாி , ரய்வத்த இலக்கம் 2வ  
பிாி  உள்ளிட்ட பகுதிகள்) 

கிழக்ேக : ந ெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள், ரத்மலவின்ன மற் ம் கரதிய ல்ல 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :  பலாங்ெகாைட நகர சைப எல்ைல

ேமற்ேக : ெமாரெஹல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 12      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ரத்மலவின்ன     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : மத்ெததலாவகிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள், அ வத் ெகாட கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, ெமதெகதரெகாட கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்   

263 - றத்மலவின்ன கிராம அ வலர் 
பிாி   

263A - ந ெவல கிராம அ வலர் 
பிாி   

263B - ெவலன்ஹின்ன கிராம 
அ வலர் பிாி   

273C - அ பிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி   

 

கிழக்ேக : அ த் வர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
மாமல்கஹ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள், உ பிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :  ஹத்தரபாேக கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள், கரதிய ல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ஓ கங்ெதாட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் இம் ல்ேப 
பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் மற் ம் ேவகபிட் ய 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 13      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : அ த் வர     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெமதெகதரெகாட, இம் ல்ேப மற் ம் கிங்சிகுேன கிராம 

அ வலர் பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள் 
273 - அ த் வர கிராம அ வலர் 
பிாி   

273A - ெதாட்டபல்ல கிராம 
அ வலர் பிாி   

273B - மாமல்கஹ கிராம அ வலர் 
பிாி   

 

கிழக்ேக : உ பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக : உ பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள், ஹத்தரபாேக கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, ெவலன்ஹின்ன கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ெவலன்ஹின்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள், அ பிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 14      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஹத்தரபாேக     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : ரத்மல்வின்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 

ெவலன்ஹின்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள், மாமல்கஹ கிராம அ வலர் பிாிவின்  

ெதற்கு எல்ைல, ெதாட்டபல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் 

ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், கிங்சிகுேன மற் ம் 

கும்பல்கம கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 

எல்ைலகள்  

262 - ஹத்தரபாேக கிராம அ வலர் 

பிாி   

262A - கரதிய ல்ல கிராம அ வலர் 

பிாி   

262B - ன்கிந்த கிராம அ வலர் 

பிாி   

262C - உ பிட் ய கிராம அ வலர் 

பிாி   

 

கிழக்ேக : பலாங்ெகாைட பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக : பலாங்ெகாைட பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : ஓ கங்ெதாட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் இம் ல்ேப 

பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பகுதியின் கிழக்கு எல்ைலகள்    

9-108/316 

_____________________ 

 
உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 

 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 

 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 

ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 

சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 

குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 

சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன். 

 

 ைமத்திாிபால சிறிேசன, 

 சனாதிபதி. 

 

 
சனாதிபதி ெசயலகம், 

ெகா ம்  - 01, 

2015, ஓகத்  12. 
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அட்டவைண 
 

இல. 24-இரத்தின ாி  மாவட்டம் 
இல. 10-ெகாடக்கெவல பிரேதச சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 18 
   எண்ணிக்ைக -10      எண்ணிக்ைக - 04 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஹப் ெதனிய     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெபல்ம ல்ல மற் ம் ெவ கெபால பிரேதச சைப

எல்ைலகள் 
232 - ஹப் ெதனிய கிராம 
அ வலர் பிாி   

232A - ெகாட்டெகதன கிராம 
அ வலர் பிாி   

232B - திம் ல்வல கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : ெவ கெபால பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக : மாகந் ர, வான மற் ம் பனாவல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : கஹவத்த பிரேதச சைப எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஹிரமடகம     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ஹப் ெதனிய மற் ம் திம் ல்வல கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், ெவ கெபால பிரேதச 
சைப எல்ைல 

233A - மாகந் ர கிராம அ வலர் 
பிாி   

233C - வான கிராம அ வலர் 
பிாி   

235 - ஹிரமடகம கிராம அ வலர் 
பிாி  

235A - பனாவல கிராம அ வலர் 
பிாி  

 

கிழக்ேக : ெவ கெபால பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக : எமட் யெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல, ாிதீவிட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், மாரகல மற் ம் மாதம்ேப 
வடக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்   

ேமற்ேக : க வாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  எல்ைல 
மற் ம் கஹவத்த பிரேதச சைப எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : அல்பிட் ய     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ஹிரமடகம மற் ம் பனாவல கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், வான 
மற் ம் மாகந் ர கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

233 - ாிதீவிட்ட கிராம அ வலர் 
பிாி   

233B - எமட் யெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி   

234B - அல்பிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி  

234C - மாரகல கிராம அ வலர் 
பிாி  

 

கிழக்ேக : ெவ கெபால பிரேதச சைப எல்ைல, ேவரெஹர ேமற்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, ேகாம்பிட் ய 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல   

ெதற்ேக : கலஹிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள், ெவர கஹ ல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல   

ேமற்ேக : மாதம்ேப வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  
எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : க வாவ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கஹவத்த பிரேதச சைப எல்ைல, ஹிரமடகம கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

238 - மாதம்ேப வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

238B - க வாவ கிராம அ வலர் 
பிாி   

 

கிழக்ேக : மாரகல மற் ம் அல்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ெவர கஹ ல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்குமற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள், ெஹாற ல கிராம அ வலர் பிாிவின் 

கிழக்கு எல்ைல    

ேமற்ேக : மாதம்ேப ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  
எல்ைல மற் ம் கஹவத்த பிரேதச சைப எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கலஹிட் ய     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ாிதீவிட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 

எமட் யெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள், ெவ கெபால பிரேதச சைப எல்ைல   

234 - கலஹிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி   

234A -ேகாம்பிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி   

234D - ேவரெஹர கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

234E - ேவரெஹர ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

 

கிழக்ேக : நியங்கம மற் ம் வராயாய கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ெகாடக்கெவல, மல்வத்த மற் ம் மஸ்இம் ல கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ெவர கஹ ல மற் ம் அல்பிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்,  மாரகல மற் ம் 
ாிதிவிட்ட கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெகாடக்கெவல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ேவரெஹரகிழக்கு மற் ம் நியங்கம கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
223D - பலவின்ன ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

236A - வராயாய கிராம அ வலர் 
பிாி   

237A - ெகாடக்கெவல கிராம 
அ வலர் பிாி  

 

கிழக்ேக : பம்பரகஸ்ெதன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல, பலவின்ன வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 

வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்,  பலவின்ன கிழக்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : கப் ேஹனெதன்ன மற் ம் மவதலந்த கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்குஎல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ெமத்ேதகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள், மல்வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : நியன்கம     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெவ கெபால பிரேதச சைப எல்ைல 236 - நியன்கம கிராம அ வலர் 

பிாி   
236B - பம்பரகஸ்ெதன்ன கிராம 

அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக : ெவ கெபால மற் ம் எம்பி ப்பிட் ய பிரேதச சைப 

எல்ைலகள் 
ெதற்ேக : பலவின்ன வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 

எல்ைல, வராயாய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 

மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக : வராயாய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 

வடக்கு எல்ைலகள்,ேவரெஹர கிழக்கு கிராம அ வலர் 

பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல    

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பலவின்ன     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : வராயாய மற் ம் பம்பரகஸ்ெதன்ன கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

223A - பலவின்ன கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
223E - பலவின்ன வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக : எம்பி ப்பிட் ய பிரேதச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக : தம்பக வ கிழக்கு மற் ம் தம்பவின்ன கிராம அ வலர் 

பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்   
ேமற்ேக : கப் ேஹன்ெதன்ன மற் ம் பலவின்ன ேமற்கு  கிராம 

அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : தம்பக வ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : பலவின்ன கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல மற் ம் எம்பி ப்பிட் ய பிரேதச சைப எல்ைல 

222 - தம்பக வ கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
222A - மஹகம கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
222B - தம்பக வ ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
222C - மஹகம ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக : எம்பி ப்பிட் ய பிரேதச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக : எம்பி ப்பிட் ய மற் ம் ெகாலன்ன பிரேதச சைப 

எல்ைலகள் 
ேமற்ேக : பிபிேலகம கிழக்கு மற் ம் தம்பவின்ன  கிராம அ வலர் 

பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : தம்பவின்ன     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெமதகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு 

எல்ைலகள், பலவின்ன ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல 

223 - பிபிேலகம கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

223B - மாவத்தலந்த கிராம அ வலர் 
பிாி   

223F - தம்பவின்ன கிராம அ வலர் 
பிாி   

223G - கப் ேஹன்ெதன்ன கிராம 
அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக : பலவின்ன கிழக்கு, தம்பக வ கிழக்கு மற் ம் தம்பக வ 
ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ெகாலன்ன பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : பிபிேலகம ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், யகலெவல  கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : யஹலெவல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : மஸ்இம் ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள், மத்ெதகம மற் ம் மாவதலந்த கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

223C - பிபிேலகம ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

237B - யஹலெவல கிராம அ வலர் 
பிாி   

 

கிழக்ேக : கப் ேஹன்ெதன்ன மற் ம் பிபிேலகம கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ெகாலன்ன பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : இறக்குவான வடக்கு மற் ம் இறக்குவான நகர  கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், மஸ்இம் ல 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு 
எல்ைலகள்  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 12      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மஸ்இம் ல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கலஹிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள், ேகாம்பிட் ய, ேவரெஹர ேமற்கு 
மற் ம் ேவரெஹர கிழக்கு  கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ெதற்கு எல்ைலகள் 

237 - மஸ்இம் ல கிராம அ வலர் 
பிாி   

237C - மல்வத்த கிராம அ வலர் 
பிாி   

237D - ெமத்ெதகம கிராம அ வலர் 
பிாி   

 

கிழக்ேக : ெகாடக்கெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள், வராயாய, பலவின்ன ேமற்கு மற் ம் 
மாவதலந்த கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : யகலெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு, வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், இறக்குவான நகர  கிராம 

அ வலர் பிாிவின்வடக்கு எல்ைல  

ேமற்ேக : ெவர கஹ ல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 13      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெகாட்டல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கஹவத்த பிரேதச சைப எல்ைல, மாதம்ேப வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், 
அல்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

231A - ெவர கஹ ல கிராம 
அ வலர் பிாி   

231D - ெகாட்டல கிராம அ வலர் 
பிாி   

238A - மாதம்ேப ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

238C - ெஹார ல கிராம அ வலர் 
பிாி   

கிழக்ேக : கலஹிட் ய மற் ம் மஸ்இம் ல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : இறக்குவான நகர  மற் ம் இறக்குவான ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : கஹவத்த பிரேதச சைப எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 14      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : இறக்குவான      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கஹவத்த பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ெகாட்டல, 

ெவர கஹ ல மற் ம் மஸ்இம் ல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  

231 - இறக்குவான வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

231B - இறக்குவான நகர கிராம 
அ வலர் பிாி   

231C - இறக்குவான ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக : யகலெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
மற் ம் ெகாலன்ன பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக : ெகாலன்ன மற் ம் கலவான பிரேதச சைப எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : கலவான மற் ம் கஹவத்த பிரேதச சைப எல்ைலகள் 

9-108/317 
 

____________________ 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 

 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 

 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 

ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 

சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன். 

 
 ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
 சனாதிபதி. 
 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 

2015, ஓகத்  12. 
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அட்டவைண 
 

இல. 24 - இரத்தின ாி  மாவட்டம் 
இல. 11 - கஹவத்த பிரேதச சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 10 
   எண்ணிக்ைக -08      எண்ணிக்ைக - 01 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : யட்டாகர     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : நிவித்திகல பிரேதச சைப எல்ைல, யாயின்ன கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 
227A - யட்டாகர கிராம அ வலர் 
பிாி   

229A - உடஹ ப்ேப கிராம 
அ வலர் பிாி   

 

கிழக்ேக : ங்கிாிய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
நாம் வ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக : பனாபிட் ய வடக்கு மற் ம் மடலகம கு யி ப்  கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : நிவித்திகல பிரேதச சைப எல்ைல

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : யாயின்ன     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெபல்ம ல்ல பிரேதச சைப எல்ைல 229 - யாயின்ன கிராம அ வலர் 

பிாி   
230B - கெவல ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

 

கிழக்ேக : கெவல கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல, ெவல்லந் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ெவல்லந் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
ங்கிாிய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 

ேமற்கு எல்ைலகள், உட ஹ ப்ேப கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்   

ேமற்ேக : உட ஹ ப்ேப கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள்,    நிவித்திகல பிரேதச சைப எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெவல்லந் ர      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெபல்ம ல்ல பிரேதச சைப எல்ைல 230 - கெவல கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
230A - ெவல்லந் ர கிராம அ வலர் 
பிாி   

 

கிழக்ேக : ெகாடக்கெவல பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் 
அட்டகலன்பன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல  

ெதற்ேக : பஹ பன்ன மற் ம் நாம் வ கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ங்கிாிய மற் ம் யாயின்ன கிராம அ வலர் பிாி களின் 
கிழக்கு எல்ைலகள், கெவல ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்  



1580A  I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21  
 gFjp  I : njhFjp (I) - ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; FbauR tu;j;jkhdg; gj;;jpupif - mjp tpNr\khdJ - 2015.08.21  
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : அட்டகலன்பன்ன      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெகாடக்கெவல பிரேதச சைப எல்ைல 225 - அட்டகலன்பன்ன கிராம 

அ வலர் பிாி   
225A - பஹ பன்ன கிராம 

அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக : ெகாடக்கெவல பிரேதச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக : ெகாடக்கெவல பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் கலல்எல்ல 

கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
ேமற்ேக : நாம் வ மற் ம் ெவல்லந் ர கிராம அ வலர் 

பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : நாம் வ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : யாயின்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள்,  கெவல ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, ெவல்லந் ர கிராம அ வலர் 

பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

228A - நாம் வ கிராம அ வலர் 

பிாி   
230C - ங்கிாிய கிராம அ வலர் 

பிாி   
 கிழக்ேக : ெவல்லந் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 

அட்டகலன்பன்ன மற் ம் பஹ  பன்ன கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 
ெதற்ேக : கலல்எல்ல மற் ம் பனாபிட் ய ெதற்கு கிராம அ வலர் 

பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக : பனாபிட் ய வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 

எல்ைல, உட ஹ ப்ேப கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கலல்எல்ல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : நாம் வ மற் ம் பஹ பன்ன கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

226D - பனாபிட் ய ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   

228 - கலல்எல்ல கிராம அ வலர் 

பிாி   
 

கிழக்ேக : ெகாடக்கெவல பிரேதச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக : கிரேனாதாகம மற் ம் கம்பைள கிராம அ வலர் 

பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக : கம்பைள கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 

பனாபிட் ய வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மடலகம     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : நிவித்திகல பிரேதச சைப எல்ைல, யட்டாகர மற் ம் உட 

ஹ ப்ேப கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள் 

227 - மடலகம கிராம அ வலர் 
பிாி   

227C - மடலகம கு யி ப்  கிராம 
அ வலர் பிாி   

 
கிழக்ேக : பனாபிட் ய வடக்கு  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 

எல்ைல, என்தான கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : மியனவிட்ட ேமற்கு  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல, நிவித்திகல பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : நிவித்திகல பிரேதச சைப எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : என்தான     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : மடலகம மற் ம்  மடலகம கு யி ப்  கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், உட 
ஹ ப்ேப கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

226A - பனாபிட் ய வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

226B - மியனவிட்ட கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

226F - மியனவிட்ட ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

227B - என்தான கிராம அ வலர் 
பிாி   

கிழக்ேக : நாம் வ மற் ம் பனாபிட் ய ெதற்கு  கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், கப்ெபல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், பன்னில 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  

ெதற்ேக : கலவான பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : நிவித்திகல பிரேதச சைப எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  :பன்னில     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : பனாபிட் ய வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல, பனாபிட் ய ெதற்கு மற் ம் கலல்எல்ல கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

226 - பன்னில கிராம அ வலர் 
பிாி   

226C - கிரேனாதாகம கிராம 
அ வலர் பிாி   

226E - கப்ெபல கிராம அ வலர் 
பிாி   

 

கிழக்ேக : ெகாடக்கெவல பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக : ெகாடக்கெவல மற் ம் கலவான பிரேதச சைப 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : கலவான பிரேதச சைப எல்ைல, மியனவிட்ட ேமற்கு 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, மியனவிட்ட 
கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு 
எல்ைலகள், என்தான கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல  

9-108/318 
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உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 

 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 

 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 

ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 

சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன். 

 
 ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
 சனாதிபதி. 

 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 

2015, ஓகத்  12. 

 
அட்டவைண 

 
இல. 24 - இரத்தின ாி  மாவட்டம் 

இல. 12 - ெவ கெபால பிரேதச சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 11 
   எண்ணிக்ைக - 09      எண்ணிக்ைக - 01   
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஹு வல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : இரத்தின ாி மற் ம் பலாங்ெகாைட பிரேதச சைப 

எல்ைலகள் 
243 - ஹு வல ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

244 - ஹு வல வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

244 A - ஹல் ன்ன கிராம அ வலர் 
பிாி   

244 B - மல்மீகந்த கிராம அ வலர் 
பிாி   

244 C - ெமட் ஹக்வல கிராம 
அ வலர் பிாி   

244 D - ெபால்வத்தேஹன கிராம 
அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக : மீகஹெவல, ஓபநாயக்க மற் ம் தன்ெதனிய கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக : தன்ெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள், ஹத்ெதல்ல எெகாட கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, ெபல்ம ல்ல  பிரேதச சைப 

எல்ைல 

ேமற்ேக : ெபல்ம ல்ல பிரேதச சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : உடெவல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : பலாங்ெகாைட பிரேதச சைப எல்ைல 245 A - மீகஹெவல கிராம அ வலர் 

பிாி   
245 B - ெகன்தெகட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி  

246 - மாெதால கிராம அ வலர் 
பிாி   

246 A - உடெவல கிராம அ வலர் 
பிாி   

246 B - ெபேலந்தகந்த கிராம 
அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக : பலாங்ெகாைட பிரேதச சைப எல்ைல  

ெதற்ேக : பரகஹம த்த மற் ம் அக்கெரல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், ஓபநாயக்க கிராம 

அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : மல்மீகந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஓபநாயக்க      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ஹு வல வடக்கு மற் ம் மல்மீகந்த கிராம அ வலர் 

பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், மீகஹெவல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல  

242 -  ஹத்ெதல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி   

242 B - ஹத்ெதல்ல எெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி   

243 A - தன்ெதனிய கிராம அ வலர் 
பிாி   

245 - ஓபநாயக்க கிராம அ வலர் 
பிாி   

  

கிழக்ேக : உடெவல மற் ம் அக்கெரல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைலகள், வல்லெகட் ய கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், பட்ட ர 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  

ெதற்ேக : ெகாடக்கெவல பிரேதச சைப எல்ைல    

ேமற்ேக : ெகாடக்கெவல மற் ம் ெபல்ம ல்ல பிரேதச சைப 
எல்ைலகள்    

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : அக்கெரல்ல       ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ஓபநாயக்க மற் ம் உடெவல கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், பரகஹம த்த கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்  

241 -  அக்கெரல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி   

241 A - யனெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி   

242 A - பட்ட ர கிராம அ வலர் 
பிாி   

242 C - கல்கந்த கிராம அ வலர் 
பிாி   

 246 C - வல்லெகட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக : இ க்கும் ற கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
உடறங்வல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ெகாடக்கெவல பிரேதச சைப எல்ைல   

ேமற்ேக : ெகாடக்கெவல பிரேதச சைப எல்ைல, ஹத்ெதல்ல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், 
தன்ெதனிய கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைல  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பனான     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : உடெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

மற் ம் பலாங்ெகாைட பிரேதச சைப எல்ைல 
239 A -  ெகான்கஸ்ெதன்ன கிராம 
அ வலர் பிாி   

239 C - ேபாப்பிட் ெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி   

240 - பனான கிராம அ வலர் பிாி   
240 A - இ க்கும் ற கிராம 
அ வலர் பிாி   

240 B - கல்ெகாடகம கிராம 
அ வலர் பிாி   

240 C - பரகஹம த்த கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : பலாங்ெகாைட பிரேதச சைப எல்ைல, உடகங்ெகாட 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம்  ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ெவ கெபால, கங்ெகாடகம, ெமதகங்ஒய மற் ம் 
உடறங்வல கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : யேனெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள், அக்கெரல்ல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : றங்வல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : யேனெகாட மற் ம் இ க்கும் ற கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், ெமதகங்ஒய கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்  

220 A -  எலமல்ெப கிராம அ வலர் 
பிாி   

220 C - ெதன்னேஹன கிராம 
அ வலர் பிாி   

221 - றங்வல கிராம அ வலர் பிாி   
221 B - அம்ம வ கிராம அ வலர் 
பிாி   

221 C - உடறங்வல கிராம அ வலர் 
பிாி   

கிழக்ேக : தல்கஸ்கந்த மற் ம் ப ல்ேலகம கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்   

ெதற்ேக : ெகாடக்கெவல பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : ெகாடக்கெவல பிரேதச சைப எல்ைல, கல்கந்த கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ப ல்ேலகம      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : இ க்கும் ற மற் ம் பனாவ கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், கங்ெகாடகம கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம்  ெதற்கு எல்ைலகள், 
ெவ கெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல  

220 -  ப ல்ேலகம கிராம அ வலர் 
பிாி   

220 B - கலட் வாகந்த கிராம 
அ வலர் பிாி   

220 D - தலகஸ்கந்த கிராம அ வலர் 
பிாி   

221 A - ெமதகங்ஒய கிராம அ வலர் 
பிாி   

 

கிழக்ேக : ஊறாவல, ெகாட் ம் ல்வல மற் ம் ஸ்ஸெதாட்ட   
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்   

ெதற்ேக : ெமதவலலந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
மற் ம் ெகாடக்கெவல பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : ெகாடக்கெவல பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் எலமல்ெப, 
ெதன்னேஹன, றங்வல மற் ம் உடறங்வல கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெவ கெபால      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : பனான, கல்ெகாடகம, ேபாபிட் ெகாட, உடகங்ெகாட 

மற் ம் ெப மா ெயத்த கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ெதற்கு எல்ைலகள்   

219 A -  ஹட்டங்கல கிராம 
அ வலர் பிாி   

219 E - ெகாட் ம் ல்வல கிராம 
அ வலர் பிாி   

239 - ெவ கெபால கிராம அ வலர் 
பிாி   

239 B - கங்ெகாடகம கிராம 
அ வலர் பிாி   

248 - ஊறாவல கிராம அ வலர் 
பிாி   

 248 A - ப கஹெவல கிராம 
அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக : ஹந்தகிாிய மற் ம் ஹந்தகிாிெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்   

ெதற்ேக : பம்பரகல, கல்பாய மற் ம் ஸ்ஸெதாட்ட   கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்   

ேமற்ேக : ப ல்ேலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
தலகஸ்கந்த மற் ம் ெமதகங்ஒய கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்     

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஹந்தகிாிய     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : பலாங்ெகாைட பிரேதச சைப எல்ைல 247 -  ெப மா ெயத்த கிராம 

அ வலர் பிாி   
247 A - உடகங்ெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி   

249 - ஹந்தகிாிய கிராம அ வலர் 
பிாி   

249 A - ஹந்தகிாிெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி   

  

கிழக்ேக : பலாங்ெகாைட பிரேதச சைப எல்ைல

ெதற்ேக : ெமானராகைல மாவட்ட எல்ைல மற் ம் பம்பரகல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல  

ேமற்ேக : ஹட்டங்கல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,  
ப கஹெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள், ஊறாவல, ெவ கெபால மற் ம் 
கங்ெகாடகம கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள், ேபாப்பிட் ெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல, ேகான்கஸ்ெதன்ன கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கல்பாய     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெகாட் ம் ல்வல, ஹட்டங்கல மற் ம் ஹந்தகிாிெகாட 

கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்   
219 -  த்ெதட் ெபால கிராம 
அ வலர் பிாி   

219 B - கல்பாய கிராம அ வலர் 
பிாி   

219 C - மடவல்லந்த கிராம அ வலர் 
பிாி   

219 D - பம்பரகல கிராம அ வலர் 
பிாி   

 219 F - ஸ்ஸெதாட்ட கிராம 
அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக : ெமானராகைல மாவட்ட எல்ைல 

ெதற்ேக : எம்பி பிட் ய பிரேதச சைப எல்ைல  

ேமற்ேக : ெகாடக்கெவல பிரேதச சைப எல்ைல, கலட் வாகந்த 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு 
எல்ைலகள், ப ல்ேலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல 

 

09-108/319 
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உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன். 
 

 ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
 சனாதிபதி. 
 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 

அட்டவைண 
 

இல. 24 - இரத்தின ாி  மாவட்டம் 
இல. 13 - நிவித்திகல பிரேதச சைப 
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 14 
   எண்ணிக்ைக - 14      எண்ணிக்ைக - 00   
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : தம் வன     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கு விட்ட பிரேதச சைப எல்ைல 187 - ரத்ெதல்ல கிராம அ வலர் 

பிாி   
189 - தம் வன கிராம அ வலர் 
பிாி   

189 A - கஹவத்த கிராம அ வலர் 
பிாி   

  

கிழக்ேக : கு விட்ட மற் ம் இரத்தின ாி பிரேதச சைப எல்ைலகள், 
ஹல்ெதால கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : சமன்கம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
ெகெஹல்ஓவிட் கம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : அயகம பிரேதச சைப எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கரன்ெகாட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ரத்ெதல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

மற் ம் இரத்தின ாி பிரேதச சைப எல்ைல 
185 A - பல்ேலெகதர கிராம 
அ வலர் பிாி   

186 - கரன்ெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி   

187 A - ஹல்ெதால கிராம அ வலர் 
பிாி   

188 B - சமன்கம கிராம அ வலர் 
பிாி   

கிழக்ேக : இரத்தின ாி பிரேதச சைப மற் ம்  இரத்தின ாி மாநகர 
சைப எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ெகாட்ட ல்ல, அ வல, எலபாத மற் ம் ெதல்லபட 
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ேவரகம மற் ம் ெகெஹல்ஓவிட் கம கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : எலபாத     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : சமன்கம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 

பல்ேலெகதர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள்  

185 - எலபாத்த கிராம அ வலர் 
பிாி   

185 B - அ வல கிராம அ வலர் 
பிாி   

188 - ெதல்லபட கிராம அ வலர் 
பிாி   

  

கிழக்ேக : ெகாட்டா ல்ல மற் ம் ஹங்க வ கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ஹங்குல்விட் ய மற் ம் நிாிஎல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : பலாெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள், ேவரகம கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேவரகம     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கஹவத்த மற் ம் தம் வன கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், ரத்ெதல்ல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

184 A - ேவரகம கிராம அ வலர் 
பிாி   

184 D - பலாெவல கிராம அ வலர் 
பிாி   

188 A - ெகெஹல்ஓவிட் கம கிராம 
அ வலர் பிாி   

  

கிழக்ேக : சமன்கம மற் ம் ெதல்லபட கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : நிாிஎல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
பட்டகந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : அயகம பிரேதச சைப எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : நிாிஎல்ல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ேவரகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல,  

பலாெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள், ெதல்லபட கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல 

184 - நிாிஎல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி   

184 B - திகன கிராம அ வலர் பிாி  
184 C - பட்டகட கிராம அ வலர் 

பிாி   
  

கிழக்ேக : கங்குல்விட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள், மகு ெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல  

ெதற்ேக : பகல கறவிட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள், அயகம பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : அயகம பிரேதச சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஹங்க வ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெதல்லபட மற் ம்  எலபாத்த கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், அ வல   கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், 
பல்ெலெகதர மற் ம் கறன்ெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், இரத்தின ாி மாநகர 
சைப எல்ைல  

183 - ஹங்க வ கிராம அ வலர் 
பிாி   

183 A - ெகாட்டா ல்ல கிராம 
அ வலர் பிாி   

183 B - மகு ெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி   

 183 C - கங்குல்விட் ய கிராம 

அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக : இரத்தின ாி மற் ம் ெபல்ம ல்ல பிரேதச சைப 
எல்ைலகள்   

ெதற்ேக : ெஹாரங்கல மற் ம் பகல கறவிட்ட கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : திகன மற் ம் நிாிஎல்ல கிராம அ வலர் பிாி களின் 
கிழக்கு எல்ைலகள்  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பகல கறவிட்ட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : திகன கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு 

எல்ைலகள், மகு ெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல, ெபல்ம ல்ல பிரேதச சைப எல்ைல 

173 - பகல கறவிட்ட கிராம 
அ வலர் பிாி   

173 A - வத் பிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி   

173 C - ெஹாரங்கல கிராம 
அ வலர் பிாி   

  
 

கிழக்ேக : பாத்தகட மற் ம் யக்ெதஹிவத்த கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்குஎல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ஹல்கந்த ய மற் ம் உட கறவிட்ட கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : அயகம பிரேதச சைப எல்ைல, திகன கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : நிவித்திகல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெபல்ம ல்ல பிரேதச சைப எல்ைல, ெநாறகல்ல கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், 
எரபத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

174 - நிவித்திகல கிராம அ வலர் 
பிாி   

174 A - யக்ெதஹிவத்த கிராம 
அ வலர் பிாி   

174 E - பாத்தகட கிராம அ வலர் 
பிாி   

  
 

கிழக்ேக : கிாிபத்கல மற் ம் த்திாிபிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : சி பிட் ய மற் ம் ஹல்கந்த ய கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : வத் பிட் ய மற் ம் ெஹாறங்கல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெநாறகல்ல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெபல்ம ல்ல பிரேதச சைப எல்ைல 175 - ெநாறகல்ல கிராம அ வலர் 

பிாி   
175 C - ெதாம்பகம்மன கிராம 

அ வலர் பிாி   
175 D - எரபத்த கிராம அ வலர் 

பிாி   

கிழக்ேக : ெபல்ம ல்ல பிரேதச சைப எல்ைல, கிாிபத்கல கிராம 

அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 
ெதற்ேக : நிவித்திகல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல  
ேமற்ேக : பாத்தகட கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 

வடக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : வட்டாெபாத்த     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : எரபத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு 

எல்ைலகள், ெபல்ம ல்ல பிரேதச சைப எல்ைல 

174 C - த்திாிபிட் ய கிராம 

அ வலர் பிாி   
175 A - கிாிபத்கல கிராம அ வலர் 

பிாி   
175 B - வன்னியவத்த கிராம 

அ வலர் பிாி   
 176 A - வட்டாெபாத்த கிராம 

அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக : ெபல்ம ல்ல மற் ம் கஹவத்த பிரேதச சைப எல்ைலகள்  

ெதற்ேக : கஹவத்த பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ெகாலம் கம 

கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
ேமற்ேக : சி பிட் ய மற் ம் நிவித்திகல கிராம அ வலர் 

பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், எரபத்த கிராம அ வலர் 

பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெகாழம் கம      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : யக்ெதஹிவத்த மற் ம் நிவித்திகல கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், த்திாிபிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், 

வட்டாெபாத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல   

174 B - சி பிட் ய கிராம 

அ வலர் பிாி   

176 - ெதாெலாஸ்வலகந்த கிராம 

அ வலர் பிாி   
176 C - ெகாழம் கம கிராம 

அ வலர் பிாி   
 

 

கிழக்ேக : கஹவத்த பிரேதச சைப எல்ைல  
ெதற்ேக : கஹவத்த பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் 

ெதாெலாஸ்வலகந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 

எல்ைல 
ேமற்ேக : ெதாெலாஸ்வலகந்த மற் ம் ஹல்கந்த ய கிராம 

அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 12      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஹல்கந்த ய     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : வத் பிட் ய, யக்ெதஹிவத்த மற் ம் நிவித்திகல கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், சி பிட் ய 

கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல   

174 D - பிங்கந்த கிராம அ வலர் 

பிாி   
176 B - ெதாெலாஸ்வலகந்த கிராம 

அ வலர் பிாி   
176 D - ஹல்கந்த ய கிராம 

அ வலர் பிாி   
 

 

கிழக்ேக : சி பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 

ெதாெலாஸ்வல மற் ம் ெகாழம் கம கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், கஹவத்த 

பிரேதச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக : கஹவத்த பிரேதச சைப எல்ைல, ெதல்வல கிராம 

அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, ேபெபாட் வ கிராம 

அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு  எல்ைலகள்    
ேமற்ேக : ெஹாரேணகாரகந்த மற் ம் உடகறவிட்ட கிராம 

அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 13      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : உட கறவிட்ட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : பகல கறவிட்ட, வத் பிட் ய மற் ம் யக்ெதஹிவத்த 

கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

173 B - உட கறவிட்ட கிராம 

அ வலர் பிாி   
177 C - ெஹாரேணகாரகந்த கிராம 

அ வலர் பிாி   
 

 

கிழக்ேக : ஹல்கந்த ய மற் ம் பிங்கந்த கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 
ெதற்ேக : ேபெபாட் வ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 

ேமற்கு எல்ைலகள், கலவான பிரேதச சைப எல்ைல      

ேமற்ேக : கலவான மற் ம் அயகம பிரேதச சைப எல்ைலகள் 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 14      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெதல்வல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெஹாரேணகாரகந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், பிங்கந்த மற் ம் 

ெதாெலாஸ்வலகந்த கிராம அ வலர் பிாி களின்  

ெதற்கு எல்ைலகள்  

177 - ெதல்வல கிராம அ வலர் 

பிாி   
177 A - ேபெபாட் வ கிராம 

அ வலர் பிாி   
177 B - பனெஹட்டகல கிராம 

அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக : கஹவத்த மற் ம் கலவான பிரேதச சைப எல்ைலகள் 
ெதற்ேக : கலவான பிரேதச சைப எல்ைல 
ேமற்ேக : கலவான பிரேதச சைப எல்ைல 

9-108/320 
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உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன். 
 

 ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
 சனாதிபதி. 
 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 
 
 

அட்டவைண 
 

இல. 24-இரத்தின ாி  மாவட்டம் 
இல. 14-அயகம பிரேதச சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 10 
   எண்ணிக்ைக -10      எண்ணிக்ைக - 00 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெகட்ேடெபால     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : க த் ைற மாவட்ட எல்ைல மற் ம் கு விட்ட பிரேதச 

சைப எல்ைல 
191 - ம்பறகிராம அ வலர் பிாி   
191A - ெகட்ேடெபால கிராம 
அ வலர் பிாி   

 

கிழக்ேக : ெதத்தபடகந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல

ெதற்ேக : ம்பர மானான கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள், க த் ைற மாவட்ட எல்ைல 

ேமற்ேக : க த் ைற மாவட்ட எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மடபத்தற     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கு விட்ட பிரேதச சைப எல்ைல 190B - மடபத்தற கிராம அ வலர் 

பிாி   
190D - ெதத்தபடகந்த கிராம 
அ வலர் பிாி   

 

கிழக்ேக : பகல கல ர மற் ம் கல ர கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக : சிங்களெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள், கங்ெகாடகந்த மற் ம் ம்பற 
மானான கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ெகட்ேடெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கல ர     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைல  உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கு விட்ட பிரேதச சைப எல்ைல 190 - கல ரகிராம அ வலர் பிாி   

190C - பகல கல ர கிராம அ வலர் 

பிாி   

கிழக்ேக : நிவித்திகல பிரேதச சைப எல்ைல      
ெதற்ேக : சிங்களெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
ேமற்ேக : மடபத்தற கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : சிங்களெகாட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : மடபத்தற மற் ம் கல ர கிராம அ வலர் பிாி களின் 

ெதற்கு எல்ைலகள் 

190A - சிங்களெகாடகிராம அ வலர் 

பிாி   
193E - எல்லேஹன கிராம அ வலர் 

பிாி   
 

கிழக்ேக : கு விட்ட பிரேதச சைப எல்ைல, விதானகம கிராம 

அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்    
ெதற்ேக : அயகம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 

பல்ேலகட கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 

வடக்கு எல்ைலகள்         
ேமற்ேக : கங்ெகாடகந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 

வடக்கு எல்ைலகள், ெதத்தபடகந்த கிராம அ வலர் 

பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பல்ெலகட      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெதத்தபடகந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

மற் ம் சிங்களெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 

எல்ைல 

192A - பல்ெலகடகிராம அ வலர் 

பிாி   
193C - கங்ெகாடகந்த கிராம 

அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக : எல்லேஹன கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள், அயகம கிராம அ வலர் பிாிவின் 

ேமற்கு எல்ைல      
ெதற்ேக : உ கல வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 

எல்ைல, பிட்டகந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 

மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்           
ேமற்ேக : கவரகிாிய மற் ம் ம்பற மானான கிராம அ வலர் 

பிாி களின் வடக்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ம்பற மானான      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெகட்ேடெபால மற் ம் ெதத்தபடகந்த கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

191B - ம்பற மானான  கிராம 

அ வலர் பிாி   

192 - கவரகிாிய கிராம அ வலர் 

பிாி   
 

கிழக்ேக : கங்ெகாடகந்த மற் ம் பிட்டகந்த கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்  
ெதற்ேக : ெகாலம்ேபவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 

வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக : க த் ைற மாவட்ட எல்ைல, ம்பற கிராம அ வலர் 

பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பிட்டகந்த     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : கவரகிாிய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள், கங்ெகாடகந்த கிராம அ வலர் 

பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

191C - ெகாலம்ேபவ கிராம 

அ வலர் பிாி   
193F - பிட்டகந்த கிராம அ வலர் 

பிாி   
 

கிழக்ேக : பல்ெலகட மற் ம் உ கல வடக்கு கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்  
ெதற்ேக : உ கல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல மற் ம் 

க த் ைற மாவட்ட எல்ைல 
ேமற்ேக : க த் ைற மாவட்ட எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : அயகம     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : சிங்களெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள், நிவித்திகல பிரேதச சைப எல்ைல 
193 - அயகம கிராம அ வலர் பிாி   
193B - விதானகம கிராம அ வலர் 

பிாி   
 

கிழக்ேக : நிவித்திகல பிரேதச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக : நிவித்திகல பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் பரகல, உ கல 

மற் ம் உ கல வடக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் 

வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக : பல்ெலகட கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 

எல்லேஹன கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : உ கல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : ெகாழம்ேபவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 

பிட்டகந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள், பல்ெலகட மற் ம் அயகம கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

193A - உ கல கிராம அ வலர் 
பிாி   

193D - உ கல வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

 கிழக்ேக : பரகல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : நிக்கெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
மற் ம்க த் ைற மாவட்ட எல்ைல 

ேமற்ேக : க த் ைற மாவட்ட எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பரகல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள்  
வடக்ேக : உ கல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு 

எல்ைலகள், அயகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல,நிவித்திகல பிரேதச சைப எல்ைல 

194 - பரகல கிராம அ வலர் பிாி   
194A- பிம் ர கிராம அ வலர் பிாி   

194B - நிக்கெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி   

 

கிழக்ேக : நிவித்திகல மற் ம் கலவான பிரேதச சைப எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : கலவான பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : கலவான பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் க த் ைற 
மாவட்ட எல்ைல 

9-108/321 
__________________ 

 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 

 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 

ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 

சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன். 

 
 ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
 சனாதிபதி. 
 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 

2015, ஓகத்  12. 
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அட்டவைண 

 
இல. 24 - இரத்தின ாி  மாவட்டம் 

இல. 15 - கலவான பிரேதச சைப 

 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 10 

   எண்ணிக்ைக - 10      எண்ணிக்ைக - 00   

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெவவகம     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : க த் ைற மாவட்ட எல்ைல மற் ம் அயகம பிரேதச 

சைப எல்ைல 

195 A - ெவவகம கிராம அ வலர் 

பிாி   
195 D - பிட் கலகந்த கிராம 

அ வலர் பிாி   
195 E - ெகா ப்பி கந்த கிராம 

அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக : ஜாத் வங்ெகாட, குக்குேலகம ெதற்கு மற் ம் த கலகம 

கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 

எல்ைலகள், ெதல்ெகாட ேமற்கு மற் ம் ெவத்தாகல 

ேமற்கு  கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 
ெதற்ேக : குடவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல மற் ம் 

க த் ைற மாவட்ட எல்ைல  
ேமற்ேக : க த் ைற மாவட்ட எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஜாத் வங்ெகாட      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : அயகம பிரேதச சைப எல்ைல 195 - குக்குேலகம வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
195 B - குக்குேலகம ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
195 C - மீபாகம கிராம அ வலர் 

பிாி   
195 F - ஜாத் வங்ெகாட கிராம 

அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : சமன் ர மற் ம் கலவான ேமற்கு கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள், தபஸ்சரகந்த மற் ம் 

ெகாஸ்வத்த கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள், த லகம கிராம அ வலர் பிாிவின் 

ேமற்கு எல்ைல    
ெதற்ேக : ெவவகம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

மற் ம் பிட் கலகந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 

எல்ைல   
ேமற்ேக : ெகா ப்பி கந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 

எல்ைல மற் ம் அயகம பிரேதச சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கலவான     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : அயகம மற் ம் நிவித்திகல பிரேதச சைப எல்ைலகள் 196 - கலவான ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
196 B - சமன் ர கிராம அ வலர் 

பிாி   
196 E - கலவான கிழக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக : நிவித்திகல பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ேவெவல்கந் ர 

கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  
ெதற்ேக : ஹங்கரங்கல மற் ம் ெவம்பியெகாட கிராம அ வலர் 

பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக : தபஸ்சரகந்த மற் ம் குக்குேலகம வடக்கு கிராம 

அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், அயகம 

பிரேதச சைப எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : தபஸ்சரகந்த     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : குக்குேலகம வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 

மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்   

196 C - தபஸ்சரகந்த கிராம 

அ வலர் பிாி   
196 F - த கலகம கிராம அ வலர் 

பிாி   
197 B - ெகாஸ்வத்த கிராம அ வலர் 

பிாி   
 

கிழக்ேக : கலவான ேமற்கு, கலவான கிழக்கு, ெவம்பியெகாட 

மற் ம் ெதல்ெகாட கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் 

ேமற்கு எல்ைலகள்        
ெதற்ேக : ெதல்ெகாட ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 

மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், ெவவகம கிராம அ வலர் 

பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
ேமற்ேக : குக்குேலகம ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 

எல்ைல, குக்குேலகம வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 

ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஹங்கரங்கல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : நிவித்திகல பிரேதச சைப எல்ைல 196 A - ேவெவல்கந் ர கிராம 

அ வலர் பிாி   
196 D - ஹங்கரங்கல கிராம 

அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக : நிவித்திகல பிரேதச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக : வத் ராவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 

ெவம்பியெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 

வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக : கலவான கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், சமன் ர கிராம அ வலர் 

பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெதல்ெகாட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : கலவான கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல, ஹங்கரங்கல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

197 - ெதல்ெகாட ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

197 A - வத் ராவ கிராம அ வலர் 
பிாி   

197 C - ெவம்பியெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி  

197 D - ெதல்ெகாட கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ஹங்கரங்கல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள், நிவித்திகல பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக : கு மீாிய, ெவத்தாகல கிழக்கு மற் ம் ெவத்தாகல ேமற்கு 
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : ெவவகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
த கலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள், ெகாஸ்வத்த மற் ம் தபஸ்கரகந்த 
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெவத்தாகல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெதல்ெகாட ேமற்கு, ெதல்ெகாட கிழக்கு மற் ம் வத் ராவ 

கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், 
நிவித்திகல பிரேதச சைப எல்ைல 

198 - ெவத்தாகல கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

198 B - குடவ கிராம அ வலர் பிாி  

198 C - ெவத்தாகல ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

198 D - கு மீாிய கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : நிவித்திகல பிரேதச சைப எல்ைல, தனெபல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், 
கத்லான கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  

ெதற்ேக : கங்கலக வ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள், பனாெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல, ஹப் ெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல, கா  மாவட்ட எல்ைல 

ேமற்ேக : கா  மற் ம் க த் ைற மாவட்ட எல்ைலகள், ெவவகம 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு 
எல்ைலகள்  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பனாெபால     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெவத்தாகல ேமற்கு, ெவத்தாகல கிழக்கு  மற் ம் கு மீாிய 

கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
198 A - கங்கலக வ கிராம 
அ வலர் பிாி   

199 - பனாெபால கிராம அ வலர் 
பிாி   

199 A - ஹப் ெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : கத்லான, ெபாத் பிட் ய வடக்கு மற் ம் ெபாத் பிட் ய 
ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்   

ெதற்ேக : கா  மாவட்ட எல்ைல 

ேமற்ேக : குடவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெபாத் பிட் ய     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : தனெபல, றம் க்க மற் ம் ெதாேலகந்த கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
200 - ெபாத் பிட் ய வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி   

200 A - இ ம்பகந்த கிராம 
அ வலர் பிாி   

200 B - ெபாத் பிட் ய ெதற்கு 
கிராம அ வலர் பிாி  

201 B - கத்லான கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : ெகாலன்ன பிரேதச சைப எல்ைல     

ெதற்ேக : ெகாலன்ன பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் மாத்தைற 
மாவட்ட எல்ைல 

ேமற்ேக : கா  மாவட்ட எல்ைல, ஹப் ெகாட கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
பனாெபால, கங்ஹலக வ மற் ம் கு மீாிய கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : றம் க்க     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : நிவித்திகல, கஹவத்த மற் ம் ெகாடக்கெவல பிரேதச 

சைப எல்ைலகள் 
201 - றம் க்க கிராம அ வலர் பிாி  
201 A - தனெபல கிராம அ வலர் 
பிாி   

201 C - ெதாேலகந்த கிராம 
அ வலர் பிாி  

 

கிழக்ேக : ெகாடக்கெவல மற் ம் ெகாலன்ன பிரேதச சைப 
எல்ைலகள்    

ெதற்ேக : இ ம்பகந்த மற் ம் கத்லான கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக : கு மீாிய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
மற் ம் நிவித்திகல பிரேதச சைப எல்ைல  

9-108/322 
____________________ 

 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன். 
 

 ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
 சனாதிபதி. 
 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  - 01, 
2015, ஓகத்  12. 
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அட்டவைண 

 
இல. 24 - இரத்தின ாி  மாவட்டம் 
இல. 16 - எம்பி ப்பிட் ய பிரேதச சைப 
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 17 
   எண்ணிக்ைக - 15      எண்ணிக்ைக - 01   
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பல்ெலெபத்த     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெவ கெபால பிரேதச சைப எல்ைல 224 - பல்ெலெபத்த கிராம அ வலர் 

பிாி   
224 D - தித்தெவல்ெபாத்த கிராம 
அ வலர் பிாி   

224 F - சங்கபால கிராம அ வலர் 
பிாி   

கிழக்ேக : பனஹ வ மற் ம் ெகாழம்பெகஆர கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : மிாிஸ்ெவல்ெபாத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல மற் ம் ெகாடக்கெவல பிரேதச சைப எல்ைல  

ேமற்ேக : ெகாடக்கெவல பிரேதச சைப எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெகாழம்பெகஆர     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெவ கெபால பிரேதச சைப எல்ைல 224 C - ெகாழம்பெகஆர கிராம 

அ வலர் பிாி   
224 G - பனஹ வ கிராம அ வலர் 
பிாி   

 

கிழக்ேக : ெமானராகைல மாவட்ட எல்ைல 

ெதற்ேக : உடவலவ மற் ம் திம்ெபால்ெகட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், 

ஆந்ெதா வ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல   

ேமற்ேக : மிாிஸ்ெவல்பத்த, சங்கபால மற் ம் தித்தெவல் ெபாத்த 
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : உடவலவ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : பனஹ வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 224 A - திம்ெபால்ெகட் ய கிராம 

அ வலர் பிாி   
224 B - ரத்ெகெரவ்வ கிராம 
அ வலர் பிாி   

224 E - உடவலவ கிராம அ வலர் 
பிாி   

 

கிழக்ேக : ெமானராகைல மாவட்ட எல்ைல 

ெதற்ேக : கங்ேஹயாய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, 
உடவலவ யாய 2 கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள், ம வன்ெவல கிராம 

அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : ஆந்ெதா வ மற் ம் ெகாழம்பெகஆர கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கங்ேஹயாய     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : உடவலவ யாய 2 மற் ம் ரத்ெகெரவ்வ கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்   

207 A - கங்ேஹயாய கிராம 

அ வலர் பிாி   
214 E - ெகட்டகல்ஆர கிராம 

அ வலர் பிாி   
 

 

கிழக்ேக : ெமானராகைல மாவட்ட எல்ைல 
ெதற்ேக : எம்பி ப்பிட் ய நகர சைப எல்ைல    
ேமற்ேக : எம்பி ப்பிட் ய நகர சைப எல்ைல மற் ம் 

நிந்தகம்ெபெலஸ்ஸ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 

எல்ைல    

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ம வன்ெவல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : திம்ெபால்ெகட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல, ரத்ெகெரவ்வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 

மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

207 - ம வன்ெவல கிராம அ வலர் 

பிாி   
207 D - உடவலவ யாய 2 கிராம 

அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக : ரத்ெகெரவ்வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

மற் ம் ெமானராகைல மாவட்ட எல்ைல 
ெதற்ேக : கங்ேஹயாய மற் ம் நிந்தகம்ெபெலஸ்ஸ கிராம 

அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக : ரங்சமடம மற் ம் ஆந்ெதா வ கிராம அ வலர் 

பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ரங்சமடம      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெகாடக்கெவல பிரேதச சைப எல்ைல, சங்கபால மற் ம் 

பனஹ வ கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள், ெகாழம்பெகஆர கிராம அ வலர் பிாிவின் 

ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

207 B - ரங்சமடம கிராம அ வலர் 

பிாி   
208 A - மிாிஸ்ெவல்ெபாத்த கிராம 

அ வலர் பிாி   
208 F - ஆந்ெதா வ கிராம 

அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக : திம்ெபால்ெகட் ய, ம வன்ெவல மற் ம் நிந்தகம் 

ெபெலஸ்ஸ கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 

எல்ைலகள் 
ெதற்ேக : பனா ற கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

மற் ம் ெகாலன்ன பிரேதச சைப எல்ைல     
ேமற்ேக : ெகாலன்ன பிரேதச சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : வலல்ெகாட      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெகாலன்ன பிரேதச சைப எல்ைல, பனா ற கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 
212 B - ஜந் ர கிராம அ வலர் 
பிாி   

213 - வலல்ெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி   

 

கிழக்ேக : பனா ற கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள், சு கல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : சு கல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு 
எல்ைலகள், தியெபாட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல, ெகாலன்ன பிரேதச சைப எல்ைல   

ேமற்ேக : ெகாலன்ன பிரேதச சைப எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08       வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பனா ற     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ரங்சமடம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, 

நிந்தகம்ெபெலஸ்ஸ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்  

213 B - பனா ற கிராம அ வலர் 
பிாி   

 
கிழக்ேக : நிந்தகம்ெபெலஸ்ஸ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 

மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்,  ேகான்கட் வ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ேகான்கட் வ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள், சு கல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : வலல்ெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
ஜந் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு 
எல்ைலகள், ெகாலன்ன பிரேதச சைப எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : தியெபாட்ட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெகாலன்ன பிரேதச சைப எல்ைல, வலல்ெகாட கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், 
பனா ற கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல   

212 - தியெபாட்ட கிராம அ வலர் 
பிாி   

212 A - சு கல கிராம அ வலர் 
பிாி  கிழக்ேக : ேகான்க வ மற் ம் ேதாரெகாலயாய கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்   
ெதற்ேக : ல்எண் யாவல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 

மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள், அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்ட 
எல்ைல 

ேமற்ேக : அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்ட எல்ைல மற் ம் ெகாலன்ன 
பிரேதச சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ல்எண் யாவல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : சு கல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 213 A - ல்எண் யாவல கிராம 

அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக : ேதாரெகாலயாய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல 

ெதற்ேக : அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்ட எல்ைல

ேமற்ேக : தியெபாட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேகான்கட் வ     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ம வன்வல மற் ம் உடவலவ யாய 2 கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
213 D - ேகான்கட் வ கிராம 
அ வலர் பிாி   

207 C - நிந்தகம்ெபெலஸ்ஸ கிராம 
அ வலர் பிாி   

  

கிழக்ேக : கங்ேஹயாய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
மற் ம் எம்பி ப்பிட் ய நகர சைப  எல்ைல 

ெதற்ேக : கும் ெகாடஆர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல, ேதாரெகாலயாய கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு எல்ைல, சு கல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல  

ேமற்ேக : பனா ற மற் ம் றங்சமடம கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 12      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேதாரெகாலயாய     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ேகான்கட் வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள், எம்பி ப்பிட் ய நகர சைப  எல்ைல 
213 C - ேதாரெகாலயாய கிராம 
அ வலர் பிாி   

214 B - கும் ெகாடஆர கிராம 
அ வலர் பிாி   

  

கிழக்ேக : எம்பி ப்பிட் ய நகர சைப  எல்ைல

ெதற்ேக : ஹிங்குர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
மற் ம் அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்ட எல்ைல 

ேமற்ேக : ல்எண் யாவல மற் ம் சு கல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 13      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஹிங்குர     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : எம்பி ப்பிட் ய நகர சைப  எல்ைல, ங்கம கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 
215 - ஹிங்குர கிராம அ வலர் 
பிாி   

 கிழக்ேக : குட் கல மற் ம் பதலங்கல கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ேமற்கு  எல்ைலகள்  

ெதற்ேக : அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்ட எல்ைல

ேமற்ேக : அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்ட எல்ைல மற் ம் 
ேதாரெகாலயாய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 14      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ங்கம      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : எம்பி ப்பிட் ய நகர சைப  எல்ைல 216 - ங்கம கிராம அ வலர் பிாி   

 கிழக்ேக : ெமானராகைல மாவட்ட எல்ைல, ஹாகல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்    

ெதற்ேக : குட் கல மற் ம் ஹிங்குர கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு  எல்ைலகள்   

ேமற்ேக : எம்பி ப்பிட் ய நகர சைப  எல்ைல  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 15      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : குட் கல         ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ங்கம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு 

எல்ைலகள், ெமானராகைல மாவட்ட எல்ைல   
215 B - குட் கல கிராம அ வலர் 
பிாி   

216 A - ஹாகல கிராம அ வலர் 
பிாி  

 

கிழக்ேக : ெமானராகைல மற் ம் அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்ட 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : ஜுலங்ெகட்ேட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல, பதலங்கல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு  
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்   

ேமற்ேக : ஹிங்குர கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 16      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : பதலங்கல      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : குட் கல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 215 A - பதலங்கல கிராம அ வலர் 

பிாி   
215 C - ஜுலங்ெகட்ேட கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்ட எல்ைல 

ெதற்ேக : அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்ட எல்ைல 

ேமற்ேக : அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்ட எல்ைல மற் ம் ஹிங்குர 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 
9-108/323 

____________________ 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 

 

3 இ பிாிவின் கீழான கட்டைள 

 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 

ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
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சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 

குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 

சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன். 

 

 ைமத்திாிபால சிறிேசன, 

 சனாதிபதி. 

 

சனாதிபதி ெசயலகம், 

ெகா ம்  - 01, 

2015, ஓகத்  12. 

 

அட்டவைண 

 
இல. 24 - இரத்தின ாி  மாவட்டம் 

இல. 17 - ெகாலன்ன பிரேதச சைப 

 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 11 

   எண்ணிக்ைக - 09      எண்ணிக்ைக - 01 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெதாட்ட     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 

வடக்ேக : ெகாடக்கெவல பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்  

ரங்ெஹாட்  கந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 

மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

202 - ெதாட்டகிராம அ வலர் 

பிாி   

203 - விேஜாிய கிராம அ வலர் 

பிாி   

203 B - ேபாத்தனகிராம அ வலர் 

பிாி   

 

கிழக்ேக : ரங்ெஹாட் கந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 

மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், எேரேபா வ கிராம அ வலர் 

பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : எேரேபா வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 

இத்ேதகந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக : கலவான பிரேதச சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெகாலன்ன     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : றங்ெஹாட் கந்த, யக்ம த்த மற் ம் ெஹலஉடகந்த 

கிராம அ வலர் பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள் 

204 - எேரேபா வ கிராம அ வலர் 

பிாி   

205 - ெகாலன்ன கிராம அ வலர் 

பிாி   
 

கிழக்ேக : ெவேலவத் ெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 

எல்ைல மற் ம் ம வன்ெவல ெபரணிகம கிராம 

அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
ெதற்ேக : ம வன்ெவல ெபரணிகமகிராம அ வலர் பிாிவின் 

ேமற்கு எல்ைல, த்கந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 

மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக : த்கந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு 

எல்ைலகள், இத்ேதகந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 

எல்ைல, விேஜாிய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், ெதாட்ட கிராம அ வலர் 

பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : றங்ெஹாட் கந்த     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெகாடக்கெவல பிரேதசசைப எல்ைல 202 A - றங்ெஹாட் கந்த கிராம 

அ வலர் பிாி   
204 A - யக்ம த்த கிராம அ வலர் 

பிாி   
208 D - ெஹலஉடகந்த கிராம 

அ வலர் பிாி   

கிழக்ேக : ேஹெனக்ெகாட மற் ம் தம்ேபமட கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்   

ெதற்ேக : ெவேலவத் ெகாட மற் ம் எேரேபா வ கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்   

ேமற்ேக : ெதாட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : கும் க வ      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெகாடக்கெவல பிரேதசசைப எல்ைல 208 - கும் க வ கிராம அ வலர் 

பிாி   
208 A - ெவேலவத் ெகாட கிராம 

அ வலர் பிாி   
208 B - தம்ேபமட கிராம அ வலர் 

பிாி   
208 C - ேஹெனக்ெகாட கிராம 

அ வலர் பிாி   
 

கிழக்ேக : ெகாடக்கெவல மற் ம் எம்பி ப்பிட் ய பிரேதச சைப 

எல்ைலகள் 
ெதற்ேக : எம்பி ப்பிட் ய பிரேதச சைப எல்ைல, நந்தனகம மற் ம் 

ம வன்ெவல ெபரணிகம கிராம அ வலர் பிாி களின் 

வடக்கு எல்ைலகள்   
ேமற்ேக : ெகாலன்ன மற் ம் எேரேபா வ கிராம அ வலர் 

பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள், ெஹலஉடகந்த கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ம வன்ெவல ெபரணிகம      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெகாலன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள், ெவேலவத் ெகாட கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

205 B - ம வன்ெவல ெபரணிகம 

கிராம அ வலர் பிாி   
205 C - நந்தனகம கிராம அ வலர் 
பிாி   

 
கிழக்ேக : எம்பி ப்பிட் ய பிரேதசசைப எல்ைல 

ெதற்ேக : எம்பி ப்பிட் ய பிரேதசசைபஎல்ைல,அம்பகஹயாய 

மற் ம் த்கந்த கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : த்கந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல,ெகாலன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : த்கந்த     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெதாட்ட, ேபாத்தன மற் ம் விேஜாிய கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், எேரேபா வ 
மற் ம்ெகாலன்ன கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

203 A - இத்ேதகந்த கிராம அ வலர் 
பிாி   

205 A - த்கந்த கிராம அ வலர் 
பிாி   

 கிழக்ேக : ெகாலன்ன  மற் ம் ம வன்ெவல ெபரணிகம கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள், 
அம்பகஹயாய மற் ம் ேகல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக : லெகட் ய மற் ம் ெபார வெகஅயின கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், உல் வாவ 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக : மாத்தைற மாவட்ட எல்ைல மற் ம் கலவான பிரேதச 
சைப எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ெபார வெகஅயின     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : மாத்தைற மாவட்ட எல்ைல, இத்ேதகந்தகிராம அ வலர் 

பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல, த்கந்தகிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் 

206 A - ெபார வெகஅயின கிராம 
அ வலர் பிாி   

209 - உல் வாவ கிராம அ வலர் 
பிாி   

 
கிழக்ேக : லெகட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  

ெதற்ேக : மாத்தைற மாவட்ட எல்ைல 

ேமற்ேக : மாத்தைற மாவட்ட எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேகல்ல     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ம வன்ெவல ெபரணிகம கிராம அ வலர் பிாிவின் 

ெதற்கு எல்ைல மற் ம் எம்பி ப்பிட் ய பிரேதச சைப 
எல்ைல 

206 - ேகல்ல கிராம அ வலர் பிாி   
206 B - அம்பகஹயாய கிராம 
அ வலர் பிாி  

206 D - ஹப்ெப ஆர கிராம 
அ வலர் பிாி   

 

கிழக்ேக : எம்பி ப்பிட் ய பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக : எம்பி ப்பிட் ய பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக : வலகட கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
லெகட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 

வடக்கு எல்ைலகள், த்கந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  

வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேகாப்பகந்த      ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ெபார வெகஅயின கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், த்கந்த மற் ம் ேகல்ல கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

206 C - லெகட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி   

210 - தாபேன கிராம அ வலர் பிாி   
210 A - ேகாப்பகந்த கிராம அ வலர் 
பிாி    

217 B - வலகட கிராம அ வலர் 
பிாி  

 

கிழக்ேக : ஹப்ெப ஆர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
எம்பி ப்பிட் ய பிரேதச சைப எல்ைல, ெகம்பேன கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ெதற்ேக : ஓமல்ேப கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு 
எல்ைலகள், ெமாரவா ய கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல, ெதாரபேன கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல  

ேமற்ேக : மாத்தைற மாவட்ட எல்ைல, உல் வாவ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, ெபார வெக அயின 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10      வட்டாரத்திற்காக ேதர்ந்ெத க்கப்பட  
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ஓமல்ேப     ேவண் ய உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்ப ம் பகுதிகள் 
வடக்ேக : ேகாப்பகந்த மற் ம் வலகட கிராம அ வலர் பிாி களின் 

ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள், எம்பி ப்பிட் ய 
பிரேதச சைப எல்ைல 

211 - ெதாரப்பேன கிராம அ வலர் 
பிாி   

211 A - ெமாரவா ய கிராம 
அ வலர் பிாி  

217 - ஓமல்ேப கிராம அ வலர் 
பிாி    

217 A - ெகம்பேன கிராம அ வலர் 
பிாி    

கிழக்ேக : எம்பி ப்பிட் ய பிரேதச சைப எல்ைல

ெதற்ேக : எம்பி ப்பிட் ய பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் 
அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்ட எல்ைல 

ேமற்ேக : மாத்தைற மாவட்ட எல்ைல, தாப்பேன கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

09-108/324 
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உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 

 

3 இ பிாிவின்  கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
   

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  – 01, 
2015,ஓகத்  12. 

                                       அட்டவைண 
 

இல.  25 – ேககாைல மாவட்டம் 
இல. 01- ேககாைல  நகர சைப 
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்                        பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்              உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக -12 
  எண்ணிக்ைக -12             எண்ணிக்ைக - 00 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் :  01                                       வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  அம்பன்பிட் ய  நாகாிகய                                  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக :  01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ேககாைல மற் ம் க க வ பிரேதச சைப எல்ைல 51 – A ரங்வல கிராம அ வலர் 

பிாிவின் ஒ  பகுதி (அம்பன்பிட் ய, 
ரங்வல, ெபால்கஹவல தி (ஒ பகுதி) 
ஊரா உள்ள கம, ெகா ம் ,கண்  

தி) 

கிழக்ேக : ேககாைல – ெபால்கஹவல தி, ெகா ம் - கண்  தி 
மற் ம் ேககாைல பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக :  ேககாைல  பிரேதச சைப எல்ைல 
ேமற்ேக :     க க வ மற் ம் ேககாைல  பிரேதச சைப எல்ைல

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02                  வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  ஹ கல                                 உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : கந்ேதவத்ைத தி , க க வ மற் ம் ேககாைல  பிரேதச 

சைப எல்ைலகள் 
51 - A ரங்வல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ஒ  பகுதி (சி லகம, 
ஹ கல தி, ேவவலெதனிய தி, 
ெபால்கஹவல தி) 
 

கிழக்ேக : 51 A றங்வல கிராம அ வலர் பிாி , ஹ வ தி, 
கந்ேதவத்த மாவத்ைத மற் ம் ெகா ம்  கண்  தியால் 
எல்ைலயாகும்   பகுதியின் ேமற்கு மற் ம் வடக்கு 
எல்ைலகள்   

ெதற்ேக :    ெகா ம்  - கண்  தி  
ேமற்ேக :     ேககாைல – ெபால்கஹைல தி  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03                                    வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : அங்கு ெவல்ைல                            உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ஹ கல தி மற் ம் சியம்பலாப் பிட் ய தி  51 - A ரங்வல கிராம அ வலர் 

பிாிவின் ஒ  பகுதி (ஹ கல தி, 
கந்ேதவத்த மாவத்த, ெகா ம்  கண்  

தி) 
51 E - ெகாலெஹல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ஒ  பகுதி   
( லத்ெகாஹுபிட் ய தி, 
சமாஜசாலா தி, பல்லாெதனிய தி) 

கிழக்ேக : சியம்பலாப் பிட் ய தி , ேகக  ஓயாவின் கிைள மற் ம்  
ெகா ம்  - கண்  தி 

ெதற்ேக :    ெகா ம்  - கண்  தி,பிரான் ஸ்ெமாெல ேர 
மாவத்ைத,ெபாரகல டாக லத்ெகாஹுபிட் ய தி   

ேமற்ேக :     விைளயாட் ைமதான தி, ெபரகல தி மற் ம் 
ஹ கல தி   

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04                                     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ேவவலதனிய                                             உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ேககாைல பிரேதச சைப எல்ைல 51 - A - ரங்வல கிராம அ வலர் 

பிாிவின் ஒ  பகுதி சியம்பலாபிட் ய 
தி (ரங்வல) 

51 - B - ேககாைல நகர கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ஒ  பகுதி 
(சித்தார்த்த மாவத்த, ெகா ம்  கண்  

தி, ஒலகம, மிாிெஹல்ல திப் 
பகுதியின் வடக்கு வட்ட தி, மின் 
உற்பத்தி நிைலயப் பாைத, தர்மபால 
மாவத்ைத)        

கிழக்ேக : 51 B ேககாைல நகர கிராம அ வலர் பிாி , ெகா ம்  - 
கண்  தி, வடக்கு வட்ட தி, ரத்தம்பலாவத்த 
மாவத்ைத, மிாிெஹல்ல, குமார ங்க னிதாச 
மாவத்ைதயால் எல்ைலயாகும் பகுதியின்  ேமற்கு எல்ைல 
மற் ம் தர்மபால மாவத்ைத 

ெதற்ேக :    ெகா ம்  - கண்  தி  
ேமற்ேக :     சியம்பலாப்பிட் ய தி,ேகக  ஓயாவின் கிைள மற் ம்  

ேககாைல பிரேதச சைப எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05                                    வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ஒலகம                                                  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ேககாைல பிரேதச சைப எல்ைல 51  - B - ேககாைல நகர கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ஒ  பகுதி 
(ெகா ம்  கண்  தி, வடக்கு வட்ட 

தி, ரத்தம்பலாவத மாவத்ைத, 
மிாிெஹல்ல, குமார ங்க னிதாச 
மாவத்ைத) 
51 - G – மீபிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ஒ  பகுதி (குமார ங்க 

னிதாச மாவத்ைத (மீபிட் ய),வடக்கு 
வட்ட தி (ஒ  பகுதி), கச்ேசாி 
ஒற்ைறய ப் பாைத) 

கிழக்ேக : கு ந் ஹின்ன தி மற் ம் ஸ்ெஸல்ல தி
ெதற்ேக :    ெகா ம்  - கண்  தி 
ேமற்ேக :     51 B ேககாைல நகர கிராம அ வலர் பிாி , சித்தார்த்த 

மாவத்ைத, ெகா ம்  கண்  தி, ஒலகம, மிாிெஹல்ல 
திப் பகுதியின் வடக்கு வட்ட தி, மின் உற்பத்தி 

நிைலய தி மற் ம் தர்மபால மாவத்ைதயால் எல்ைல 
யாகும்  பகுதியின்  கிழக்கு எல்ைல மற் ம் தர்மபால 
மாவத்த 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06                                    வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : கு ந் ஹின்ன                                      உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ேககாைல பிரேதச சைப எல்ைல 51 – G மீபிட் ய கிராம அ வலர் 

பிாிவின் ஒ  பகுதி (நான்திவலகம, 
கு ந் ஹின்ன கம, ( ஆம்ம்) 
பைலய ஸ்ஸல்ல தி, நில்வக்க தி, 
ெகா ம்  கண்  தி) 

கிழக்ேக : ேககாைல பிரேதச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக :    51 G மீபிட் ய கிராம அ வலர் பிாி , மாைதயாவ தி, 

மாைதயாவ கிைள தி,ெகா ம்  கண்  தி, 
நாகஸ்ெதன்ன தி, ஸ்ரீமத் எட்வின் விேஜரத்ன 
மாவத்ைத மற் ம் கச்ேசாி தியால் எல்ைலயாகும் 
பகுதியின்  வடக்கு எல்ைல மற் ம் நாெகால்ல தி 

ேமற்ேக :     கு ந் ஹின்ன தி மற் ம் ஸ்ெஸல்ல தி
 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07                                    வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : மாெதய்யாவ                                           உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 51 G மீபிட் ய கிராம அ வலர் பிாி , குமார ங்க 

னிதாஸ மாவத்ைத (மீப்பிட் ய) வடக்கு வட்ட தி 
(ஒ  பகுதி), கச்ேசாி ஒற்ைறய ப் பாைதயால் 
எல்ைலயாகும்  பகுதியின்  கிழக்கு எல்ைல மற் ம் 51 G 
மீபிட் ய கிராம அ வலர் பிாி , நான்திவலகம, 
கு ந் ஹின்ன கம ( ைமயாக) பைழய ஸ்ெஸல்ல 

தி, நில்வக்க தி ெகா ம்  கண்  தியால் 
எல்ைலயாகும்  பகுதியின்  ெதற்கு எல்ைல 

51 - G – மீபிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ஒ  பகுதி (மாைதயாவ 

தி,மாைதயாவ கிைள தி, ெகா ம்  
கண்  தி, நாகஸ்தன்ன தி,  ஸ்ரீமத் 
எட்வின் விேஜரத்ன மாவத்த, கச்ேசாிய 

தி) 

கிழக்ேக : ேககாைல பிரேதச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக :    ேககாைல பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக :      ஏஷ் பீாிஸ் மாவத்ைத, மீப்பிட் ய ஒற்ைறய ப் 
பாைத(ரத்தல தி)   
 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08                                        வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : மீபிட் ய                                 உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ெகா ம்  – கண்  தி   51 - E – ெகாலெஹல கிராம அ வலர் 

பிாிவின் ஒ  பகுதி (ேபாஹரகம, 
நாகஸ்ெதன்ன தி, மீபிட் ய 
ஒற்ைறய ப் பாைத, பண்டார வத்ைத) 
51 - G – மீபிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ஒ  பகுதி (பண்டாரநாயக்க 
மாவத்ைத, ரத்தல தி, ெகா ம்  
கண்  தி) 

கிழக்ேக :  ஏஷ் பீாிஸ் மாவத்ைத, மீ பிட் ய ஒற்ைறய ப் பாைத 
(ரத்தல தி) மற் ம் ேககாைல பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக :    ேககாைல பிரேதச சைப எல்ல 
ேமற்ேக :     ெப கஸ் தி, வின்ஸ்டன் விக்ரமசிங்ஹ மாவத்ைத 

மற் ம் பண்டாரநாயக்க மாவத்ைத 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09                                         வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : நில்மல்ெகாட                            உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : வித்தியாலய மாவத்ைத, ெகா ம்  – கண்  தி மற் ம் 

பண்டாரநாயக்க மாவத்ைத   
51 - E – ெகாலெஹல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ஒ  பகுதி (பிட் ஹும, 
ெப கஸ் தி, பண்டாரநாயக்க 
மாவத்ைத) 

கிழக்ேக : பண்டாரநாயக்க மாவத்ைத, வின்ஸ்டன் விக்ரமசிங்ஹ 
மாவத்ைத மற் ம் ெப கஸ் தி    

ெதற்ேக :    ேககாைல பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் 51 E 
ெகாலெஹல கிராம அ வலர் பிாி , கஹட்டப்பிட் ய, 
பிட் ஹும,ெராக்ஹில் இடம் உள்ளடக்கிய பகுதியின் 
வடக்கு எல்ைல   

ேமற்ேக :     51 E ெகாலெஹல கிராம அ வலர் பிாி , வித்தியாலய 
மாவத்ைத, பண்டாரநாயக்க மாவத்ைத  ,வயல் நிலத்தின் 
ேமற்குப் எல்ைல மற் ம் வித்தியாலய தி, க கல்ல 
மாவத்ைத, விக்ரமசிங்ஹ மாவத்ைத, பண்டாரநாயக்க 
மாவத்ைத, எகிாியகல கிைள தியால் எல்ைலயாகும் 
கிழக்கு எல்ைல 
 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10                                     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : பிட் ஹும                              உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : லத்ெகாஹுப்பிட் ய தி, சமாஜசாலா தி, 

பல்லாெதனிய தியால் எல்ைலயாகும்  51 E 
ெகாலெஹல கிராம அ வலர் பிாிவின் பகுதியின் ெதற்கு 
எல்ைல, மற் ம் ெகா ம்  - கண்  தி   

51 - E – ெகாலெஹல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ஒ  பகுதி (வித்தியால தி, 
க கல்ல மாவத்ைத, விக்ரமசிங்ஹ 
மாவத்ைத, பண்டாரநாயக்க மாவத்ைத, 
எகிாியாகல கிைள தி ) கிழக்ேக : 51 E ெகாலெஹல கிராம அ வலர் பிாி , வித்தியாலய 

மாவத்ைத, பிட் ஹும, ெப கஸ் தி, பண்டாரநாயக்க 
மாவத்ைதயால் எல்ைலயாகும்  பகுதியின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :    51 E ெகாலெஹல கிராம அ வலர் பிாி , ேராஹல் 
இடம், வயல் நிலத்தின் வட ேமற்கு எல்ைல மற் ம் 
பிட் ஹும, ெப கஸ் தி, பண்டாரநாயக்க 
மாவத்ைதயால் எல்ைலயாகும்  பகுதியின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் 51 E ெகாலெஹல கிராம 
அ வலர் பிாி  கஹட்டப்பிட் ய, பிட் ஹும, 
ெராக்ஹில் இடம் உள்ளடக்கிய பகுதியின் வடக்கு 
எல்ைல   

ேமற்ேக :     ேகக  ஓயாவின் கிைள 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11                                    வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : நாரங்ெகாட                                   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ெகா ம்  – கண்  தி 51 - A ரங்வல கிராம அ வலர் பிாிவின் 

ஒ  பகுதி ெகா ம்  கண்  தி, சமாஜ 
சாைல இடம் ெபரகைல தி, கங்ெகாட 

தி) 

கிழக்ேக : 51  E ெகாலெஹல கிராம அ வலர் பிாி , ேகக  ஓயா 
கிைள மற் ம் வித்தியாலய தி, க கல்ல மாவத்ைத, 
விக்ரமசிங்ஹ மாவத்ைத, பண்டாரநாயக்க மாவத்ைத 
மற் ம் எகிாியகல கிைள தியால் எல்ைலயாகும் 
பகுதியின் ேமற்கு எல்ைல மற் ம் 51  E ெகாலெஹல 
கிராம அ வலர் பிாி , கஹட்டப்பிட் ய, பிட் ஹும, 
ெராக்ஹில் இடம் உட்பட்ட பகுதியின் ேமற்கு எல்ைல  

ெதற்ேக :     ரங்வல- லத்ெகாஹுப்பிட் ய தியால் எல்ைலயாகும் 
51 A றங்வல்ல கிராம அ வலர் பிாி ப் பகுதியின்  
வடக்கு எல்ைல மற் ம் ேககாைல பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக :     ேககாைல பிரேதச சைப எல்ைல 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 12                                    வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர் :   ெராக்ஹில்                                         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 51 A றங்வல கிராம அ வலர் பிாி , ெகா ம்  கண்  

தி, சமாஜா சாலா இடம், ெபரகல தி மற் ம் கங்ெகாட 
தியால் எல்ைலயாகும் பகுதியின் ெதற்கு எல்ைல, 

வித்தியாலய தி, க கல்ல மாவத்ைத, விக்ரமசிங்ஹ 
மாவத்ைத, பண்டாரநாயக்க மாவத்ைத மற் ம் எகிாியகல 
கிைள தியால் எல்ைலயாகும் பகுதியின் ெதற்கு எல்ைல 
மற் ம் 51  E ெகாலெஹல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
பிட் ஹும, ெப கஸ் தி, பண்டாரநாயக்க 
மாவத்ைதயால் எல்ைலயாகும் பகுதியின் ெதற்கு எல்ைல 
(வயல் நிலத்தின் ெதற்கு எல்ைல) 

51 - A ரங்வல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ஒ  பகுதி (ரங்வல 

லத்ெகாஹுப்பிட் ய தி) 
51 E – ெகாலெஹல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ஒ  பகுதி (கஹட்டப்பிட் ய, 
பிட் ஹும, ெராக்ஹில் இடம் 

கிழக்ேக : ேககாைல பிரேதச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக :    ேககாைல பிரேதச சைப எல்ைல 
ேமற்ேக :     ேககாைல பிரேதச சைப எல்ைல 

 
 
9-108/ 325 

_______________________________ 
 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின்  கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
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குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
   

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  – 01, 
2015,ஓகத்  12. 

                                       அட்டவைண 
 
 
இல. 25 – ேககாைல மாவட்டம் 
இல. 02 - வரக்காெபால பிரேதச சைப 
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்     பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்              உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  - 25 
   எண்ணிக்ைக - 23                                                   எண்ணிக்ைக - 01 
 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01                                       வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ல்ஹிாிய                                                 உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
                                 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : கு நாகைல மாவட்ட எல்ைல 82 A – ல்ஹிாிய கிராம அ வலர் 

பிாி  
82 C - நான்கல்ல கிராம அ வலர் பிாி  
82 D - பராக்கிரமகம கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : 78 B ஓபாத்த , 78 C பஸ்ெபாலகந்த மற் ம் 78 ராகல்கந்த 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :    82 மங்ெகதர கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக :     83 A அம்ேப ஸ்ஸ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு, 

கிழக்கு எல்ைலகள் 
மற் ம் கு நாகைல மாவட்ட எல்ைல 
 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02                                          வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ஓபாத்த                                                    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
                                எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : கு நாகைல மாவட்ட எல்ைல 78 - ராகல்கந்த கிராம அ வலர் பிாி  

78 B - ஓபாத்த கிராம அ வலர் பிாி  
78 C – பஸ்ெபாலகந்த கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : 77  B ேகாதாபா வ, 78 A  ேஹ யெகாட மற் ம் 79 
ஏகல்ல கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :    81 அக்வத்த, 82 B  கஸ்நாவ மற் ம் 82 மங்ெகதர கிராம 
அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :     82 C நான்கல்ைல மற் ம்  82 A ல்ஹிாிய கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03                                    வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ேகாதாபா வ                              உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
                                    எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : கு நாகைல மாவட்ட எல்ைல 77 B - ேகாதாபா வ கிராம அ வலர் 

பிாி   
78 A –ேஹ யெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி  
79 C –ெமட் யகேன கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : 77 A ெவனிெவல்லக்க வ கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு, ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் 79 B  தல்கம கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :    79 B தல்கம  மற் ம் 79 ஏகல்ல  கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :     78 ராகல்கந்த மற் ம்  78 B ஓபாத்த  கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04                                     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : வத்ெதனிய                               உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
                                  எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : கு நாகைல மாவட்ட எல்ைல 77 – வத்ெதனிய கிராம அ வலர் 

பிாி  
77 A - ெவனிெவல்லக்க வ கிராம 
அ வலர் பிாி  
79 A - க கல கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : க க வ பிரேதச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக :    79 B தல்கம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

மற் ம்    78 A  ேஹ யெகாட  கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :     78 A  ேஹ யெகாட  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல மற் ம் 77  B ேகாதாபா வ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05                                    வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  ஏகல்ல                                      உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
                                     எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 78 A  ேஹ யெகாட  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  

எல்ைல, 79 C ெமட் யகேன கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு , கிழக்கு  எல்ைலகள், 78 A  ேஹ யெகாட  கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல மற் ம் 77 A 
ெவனிெவல்லக்க வ ,79 A க கல கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள் 

79  - ஏகல்ல கிராம அ வலர் பிாி  
79 B - தல்கம கிராம அ வலர் பிாி  
81 A - கும்பல்கம கிராம அ வலர் 
பிாி  
 
 

கிழக்ேக : க க வ பிரேதச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக :    க க வ பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் 80 A மாம்பிட்ட 

கிராம அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு எல்ைல 
ேமற்ேக :     81 அக்வத்த கிராம  அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு, வடக்கு 

எல்ைலகள் மற் ம் 78 ராகல்கந்த கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06                                    வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெமாரவக்க                                                         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
                                   எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 82 B கஸ்நாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு   எல்ைல 

மற் ம் 78 ராகல் கந்த கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு 
எல்ைல 

80 - ெமாரவக்க   கிராம அ வலர் 
பிாி  
81 - அக்வத்த கிராம அ வலர் பிாி  
81 B – பின்னெகாடகந்த கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : 79 ஏகல்ல , 81 A கும்பல்கம , 80 A மாம்பிட்ட கிராம 
அ வலர் பிாி களின்  ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :    85 B ெந ந்ெதனிய, 84 A ஒத்நாப்பிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் 84 B 
நாப்ேப கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக :     84 B நாப்ேப மற் ம்  82 B கஸ்நாவ கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள் 
 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07                                    வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : மங்ெகதர                                                 உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
                                     எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 82 C நான்கல்ைல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல 
82  - மங்ெகதர கிராம அ வலர் பிாி  
82 B - கஸ்நாவ கிராம அ வலர் பிாி  
83 -ேதாலங்க வ கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : 78 ராகல்கந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,  ெதற்கு 
எல்ைலகள், 81 அக்வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின்  
வடக்கு எல்ைல, 81 B  பின்னெகாடகந்த கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  வடக்கு, ேமற்கு எல்ைலகள்   

ெதற்ேக :    84 B நாப்ேப மற் ம் 84 ரன்னாவ கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :     83 B மாேஹன கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு, வடக்கு 
எல்ைலகள் மற் ம் 83 A அம்ேப ஸ்ஸ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08                               வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  அம்ேப ஸ்ஸ                               உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
                                      எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : கு நாகைல மாவட்ட எல்ைல மற் ம் 82 D  பராக்கிரமகம 

மற் ம் 82 C நான்கல்ைல கிராம அ வலர் பிாி களின்  
ேமற்கு எல்ைலகள் 

83 A - அம்ேப ஸ்ஸ கிராம அ வலர் 
பிாி  
83 B – மாேஹன   கிராம அ வலர் 
பிாி  
83 C – மாேஹன ஜனபதய கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : 82 மங்ெகதர ,83 ேதாலங்க வ மற் ம் 84 ன்னாவ 
கிராம அ வலர் பிாி களின்  ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :    83 D ெதல்க வ மற் ம் 92 C கும்ப யத்த கிராம 
அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :     92 B கணித ர மற் ம் 92 A வரக்காப்ெபால கிராம 
அ வலர் பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
கம்பஹா மாவட்ட எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09                                         வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : வரக்காப்ெபால                           உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 
                                     எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : கம்பஹா மாவட்ட எல்ைல 92 A - வரக்காப்ெபால கிராம அ வலர் 

பிாி  
92 B - கணித ர கிராம அ வலர் பிாி  
92 C - ம்ப யத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : 83 A அம்ேப ஸ்ஸ, 83 C  மாேஹன ஜனபதய மற் ம் 83 
B மாேஹன கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு, ெதற்கு  
எல்ைலகள் மற் ம் 83 D ெதல்க வ, 83 E எ பன்க வ 
கிராம அ வலர் பிாி களின்  ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :    92 குக்குல்பேன மற் ம் 93 ேவரெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :    94 A எத்நாவல கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு, 
வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் 94 C ம்மலெதனிய கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைல 
 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10                                     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ஒத்நாப்பிட் ய                                                 உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
                                      எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 83 B  மாேஹன கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு 

எல்ைல, 83 ேதாலங்க வ கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு,  கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம் 82 B கஸ்நாவ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  எல்ைல 

83 D - ெதல்க வ கிராம அ வலர் 
பிாி  
83 E - எ பன்க வ கிராம அ வலர் 
பிாி  
84 - ன்நாவ கிராம அ வலர் பிாி  
84 A - ஒத்நாபிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி  
84 B – நாேப கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக :  80 ெமாரவக்க கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,ெதற்கு  
எல்ைலகள்,  85 B ெந ந்ெதனிய, 85 ெததிகம கிராம அ  
வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் 85 ங் 
ெதாட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு  எல்ைல கள் 

ெதற்ேக :    86 A இஹல ெலனகல  மற் ம் 91 A ெகாெஹாம்ப 
ெதனிய கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு  
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :     92 குக்குல்பேன மற் ம் 92 C ம்ப யத்த கிராம அ  
வலர் பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள் 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11                                    வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெந ந்ெதனிய                                               உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
                                        எல்ைலள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 81 A கும்பல்கம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல  

மற் ம் க க வ பிரேதச சைப எல்ைல
80 A - மாம்பிட்ட கிராம அ வலர் பிாி  
85 B – ெந ந்ெதனிய கிராம அ வலர் 
பிாி  
85 C – பிட்டெதனிய கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : க க வ பிரேதச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக :    க க வ பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் 85 A ங்ெதாட்ட 

கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
ேமற்ேக :     85  ெததிகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு, வடக்கு 

எல்ைலகள், 84 A  ஒத்நாப்பிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 80 ேமாரவக்க கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு, கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம் 81 B 
பின்னெகாட கந்த, 81 அக்வத்த கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள் 
   

 



   I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21    1617A 
gFjp  I : njhFjp (I) - ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; FbauR tu;j;jkhdg; gj;;jpupif - mjp tpNr\khdJ - 2015.08.21 

 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 12                                    வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெததிகம                                                             உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
                                    எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 85 B ெந ந்ெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல மற் ம் 85 C பிட்டெதனிய கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

85 - ெததிகம கிராம அ வலர் பிாி  
85 A – ங்ெதாட்ட கிராம அ வலர் 
பிாி  
85 D – இம் ேலாவிட்ட கிராம 
அ வலர் பிாி  
86 A – இஹல ெலனகல கிராம 
அ வலர் பிாி  
  

கிழக்ேக : 85 C பிட்டெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல மற் ம் க க வ பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக :    87 B குடாபல்ேலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல மற் ம் 87 மஹபல்ேலகம, 86ெமனிக்கடவர 
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :     91 A ெகாெஹாம்பெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல 84 A ஒத்நாப்பிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 13                                    வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  குக்குல்பேன                                              உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
                                        எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 92 C கும்ப யத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல 
91 C - தல் யத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  
91 D – யத்ெதனி ள்ள கிராம 
அ வலர் பிாி  
92 - குக்குல்பேன    கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : 83 E எ பன்க வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு, 
ெதற்கு  எல்ைலகள் மற் ம் 91 A ெகாெஹாம்பெதனிய 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :    91 A ெகாெஹாம்பெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல, 91 ெதாரவக்க  உடபாக்ேக கிராம அ  
வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைல மற் ம் 91 B ெதார 
வக்க பல்ேலபாக்ேக கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :     91 B ெதாரவக்க பல்ேலபாக்ேக கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல மற் ம் 93 ேவரெகாட  கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 14                                    வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : எத்நாவல                                                உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
                                       எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : கம்பஹா மாவட்ட எல்ைல மற் ம் 92 A வரக்காப்ெபால 

கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு , ெதற்கு எல்ைலகள்
94 A - எத்நாவல  கிராம அ வலர் 
பிாி  
94 B - நிவட் வ கிராம அ வலர் 
பிாி  
94 C – ம்மலெதனிய கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : 92 B கணித ர, 92 C கும்ப யத்த கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் 93 ேவரெகாட  
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு 
எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :    94 ேபாப்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு   
எல்ைல 

ேமற்ேக :     95 B தல்கஹெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல, 96 B ஹுேலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு   எல்ைல மற் ம் கம்பஹா மாவட்ட எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 15                                    வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெகாடவல                                உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

                   எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
இந்த வட்டாரம் ேகால ாீதியாக இரண்  பகுதிகளாகப் பிாிக்கப் 
பட் ள்ள  

96 – ெகாடவல கிராம அ வலர் பிாி  
(கம்பஹா மாவட்டத்தின் மீாிகம 
பிரேதச சைபயி ள்ேள ஒ  பகுதி 
அைமந் ள்ள ) 
96 A - தாம் கல கிராம அ வலர் 
பிாி  
96 C – ெபனிெஹல கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

I வடக்ேக: கம்பஹா மாவட்ட எல்ைல 

 கிழக்ேக : 96 B ஹுேலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
ெதற்கு    எல்ைலகள்  மற் ம் 95 B தல்கஹெதனிய 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

 ெதற்ேக :    95 அல்கம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல
 ேமற்ேக :     கம்பஹா மாவட்ட எல்ைல 
 
II வடக்ேக: கம்பஹா மாவட்ட எல்ைலக்குட்பட்ட 21 

மாதேபாவிட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு   
எல்ைல 

 கிழக்ேக : கம்பஹா மாவட்ட எல்ைலக்குட்பட்ட 23 
ெகாட்டெதனியாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல 

 ெதற்ேக :    கம்பஹா மாவட்ட எல்ைலக்குட்பட்ட 23 
ெகாட்டெதனியாவ, 20 ேவவல்ெதனிய இஹலகம 
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

 ேமற்ேக :     கம்பஹா மாவட்ட எல்ைலக்குட்பட்ட 20 C 
ேவெவல்ெதனிய இஹலகம ேமற்கு மற் ம் 20 A 
ேவவல்ெதனிய பஹலகம கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 
 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 16                                   வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : அல்கம இஹலகம                                      உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
                                        எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : கம்பஹா மாவட்ட எல்ைல 95 B – தல்கஹெதனிய கிராம 

அ வலர் பிாி  
95 D - அல்கம இஹலகம   கிராம 
அ வலர் பிாி                              
96 B – ஹுேலகம கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : 94 A எத்நாவைல, 94 B நிவட் வ மற் ம் 94 
ேபாப்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைல 

ெதற்ேக :    97 உ வக்க கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
மற் ம் 95 அல்கம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக :     95  அல்கம மற் ம் 96 A தாம் கைல மற் ம் 96 
ெகாடவல கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள்  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 17                                   வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : உ வக்க                                உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
                                  எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 94 B நிவட் வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 93 B - பல ேர கிராம அ வலர் பிாி  

94 - ேபாபிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி  
97 - உ வக்க கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : 93 ேவரெகாட, 93 A  ஹல்லவ கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம்  வன்வல்ைல 
பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக :    கம்பஹா மாவட்ட எல்ைல 
ேமற்ேக :     95 C கந்ேதகம, 95 A ம பிட் ய  கிராம அ வலர் 

பிாி களின் கிழக்கு எல்ைல, 95 அல்கம, 95 D அல்கம  
இஹலகம கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு, கிழக்கு  
எல்ைலகள்  மற் ம் 95 B  தல்கஹெதனிய  கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைல 

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 18                                   வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ேவரெகாட                                      உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
                                    எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 92 C கும்ப யத்த கிராம அ வலர் பிாி களின்  ெதற்கு 

எல்ைல, 92 குக்குல்பேன கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு  எல்ைல மற் ம் 91 C  தல் யத்த, 91 D 
யக்ெதஹி ல்ைல கிராம அ வலர் பிாி களின்  ேமற்கு, 
ெதற்கு எல்ைலகள் 

91 – ெதாரவக்க உடபாேக கிராம 
அ வலர் பிாி  
91 B – ெதாரவக்க பல்ேலபாேக கிராம 
அ வலர் பிாி  
93 - ேவரெகாட கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : 91 A ெகாஹாம்பெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு  எல்ைல மற் ம் 93 D ஹப் ெகாைட கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு ,ேமற்கு  எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :    93 C ஏபி கைல  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு, 
ேமற்கு  எல்ைலகள் மற் ம்  93 A ஹல்லவ  கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு  எல்ைல 

ேமற்ேக :     93 B பல ேர, 94 ேபாப்பிட் ய, 94 B நிவட் வ மற் ம் 
94 A எத்நாவைல கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு  
எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 19                                    வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெமனிக்கடவர                              உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
                                    எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 83 E எ பன்க வ மற் ம் 84 A ஒத்நாப்பிட் ய கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு  எல்ைல மற் ம் 86 A 
இஹல ெலனகைல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு  எல்ைலகள் 

86 - ெமனிக்கடவர    கிராம அ வலர் 
பிாி                         
91 A -  ெகாெஹாம்பதனிய கிராம 
அ வலர் பிாி  
93 D – ஹப் ெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : 85 D இம் ேலாவிட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  
எல்ைல, 87 மஹ பல்ேலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு  எல்ைலகள் மற் ம் 87 C 
கினிவிட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  எல்ைல 

ெதற்ேக :    89 அல்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
மற் ம் 93 C எப்பி கைல கிராம அ வலர் பிாிவின்  
கிழக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக :     91 ெதாரவக்ைக உடபாக்க கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம் 91 D 
யக்ெதஹி ல்ைல, 92 குக்குல்பேன கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைல 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 20                                   வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : மஹபல்ேலகம                   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
                                    எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 86 ெமனிக்கடவர மற் ம் 85 D இம் ேலாவிட்ட கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு  எல்ைலகள் 
87 – மஹபல்ேலகம கிராம அ வலர் 
பிாி  
87 B – குடாபல்ேலகம கிராம அ வலர் 
பிாி  
87 C - கினிவிட்ட கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : க க வ பிரேதச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக :    88 B எலமல்ெதனிய, 87 A தம்பதிய , 89 B கி ல்ெதனிய   

கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக :     89 அல்பிட் ய  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

மற் ம் 93 D ஹப் ெகாட , 91 A ெகாெஹாம்பெதனிய 
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 21                                   வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : அல்பிட் ய                 உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
                                      எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 93 ேவரெகாைட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

,ேமற்கு எல்ைலகள், 91ெதாரவக்க உடபாக்ேக கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  எல்ைல மற் ம் 93 D 
ஹப் ெகாட, 87 C கினிவிட்ட கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு, ெதற்கு எல்ைலகள் 

89 - அல்பிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி  
89 B -  கி ல்ெதனிய கிராம அ வலர் 
பிாி  
93 A - ஹல்லவ கிராம அ வலர் பிாி   
93 C - ஏபி கல கிராம அ வலர் பிாி  
 கிழக்ேக : 87 B குடா பல்ேலகம, 87 A தம்பதிய, 90 ேவரகைல கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைலகள்
ெதற்ேக :    90 A பகல ெலனகைல, 89 A ெவல்ெஹல்ல கிராம 

அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்
ேமற்ேக :     வன்ெவல்ல பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் 93 B 

பல ேர கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 22                                   வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : அல்கம                                             உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
                                        எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 96 C ெபனிெஹல்ல மற் ம் 96 A  தா கல கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
95 - அல்கம கிராம அ வலர் பிாி  
95 A - ம பிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி  
95 C – கந்ேதகம கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : 95 B தல்கஹெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  
எல்ைல, 95 D அல்கம இஹலகம கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு ெதற்கு  எல்ைலகள் மற் ம் 97 உ வக்க 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :    கம்பஹா மாவட்ட எல்ைல 
ேமற்ேக :     கம்பஹா மாவட்ட எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 23                                   வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : பஹல ெலனகல                 உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
                                        எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 89 அல்பிட் ய, 89 B கி ல்ெதனிய  கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
88 C – பல்ேலெபல்பிட்ட கிராம 
அ வலர் பிாி  
89 A – ெவல்ெஹல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  90 A - பஹல ெலனகல கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : 90 ேவரகைல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு, ெதற்கு 
எல்ைலகள், 88 A ெபால்கம்பைல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல மற் ம்  யட் யன்ெதாட்ைட 
பிரேதச சைப எல்ைல  

ெதற்ேக :    யட் யன்ெதாட்ைட மற் ம்  வன்ெவல்ைல பிரேதச 
சைப எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :     வன்ெவல்ல பிரேதச சைப எல்ைல
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 24                                   வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ேவரகல                                             உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
                                        எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 89 B கி ல்ெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 

எல்ைல மற் ம் 87 B  குடா பல்ேலகம கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

87 A - தம்பதிய கிராம அ வலர் பிாி  
88 - மல்ம வ கிராம அ வலர் பிாி  
88 A - ெபால்கம்பல கிராம அ வலர் 
பிாி  
88 B – எலமல்ெதனிய கிராம அ வலர் 
பிாி  
90 - ேவரகல கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : க க வ பிரேதச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக :    க க வ, யட் யனேதாட்ைட பிரேதச சைப எல்ைலகள் 

மற் ம் 88 C பல்ேலெபல்பிட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக :     90  A பஹல ெலனகைல  மற் ம் 89 B  கி ல்ெதனிய 
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
9-108/326 
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உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 

 

3 இ பிாிவின்  கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 
   

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

 
சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  – 01, 
2015, ஓகத்  12. 
 

அட்டவைண 
 

 
இல.  25 – ேககாைல மாவட்டம் 
இல.  03 -  க க வ பிரேதச சைப 
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்            பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 20  

எண்ணிக்ைக - 20     எண்ணிக்ைக - 00 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01                                       வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெஹலமட                                       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : கு நாகல் மாவட்ட எல்ைல   73 – மகுத்தல கிராம அ வலர் பிாி  

76 B - ெஹலமட   கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : 76 ெகாடெபாைல மற் ம் 76 A பட் வத்ைத கிராம 
அ வலர் பிாி களின்  ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :    ேவரெகாைட கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு எல்ைல
ேமற்ேக :     வரக்காப்ெபாைல பிரேதச சைப எல்ைல
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02                                          வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  வட்டாரம                                           உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : கு நாகல் மாவட்ட எல்ைல ,ரம் க்கன பிரேதச சைப 

எல்ைல மற் ம்  75 A வலகம கிராம அ வலர் பிாிவின்  
ேமற்கு எல்ைல  

76 – ெகாடெபால கிராம அ வலர் 
பிாி  
76 A - பட் வத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  கிழக்ேக : ரம் க்கன பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக :    74 A ஜீவான கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு எல்ைல  
ேமற்ேக :     73 A ேவரெகாைட ,73 மக்குத்தைல மற் ம் 76 B 

ெஹலமைட கிராம அ வலர் பிாி களின்  கிழக்கு 
எல்ைலகள்  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03                                                  வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ேதவாேலகம                                                       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 76 A பட் வத்ைத கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு 

எல்ைல  
74 – ேதவாேலகம கிராம அ வலர் 
பிாி  
74 A – ஜீவான கிராம அ வலர் பிாி  
74 C – அந் ராெபாத்த ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : 75 A வலகம மற் ம் 74 B அந் ராெபாத்ைத கிழக்கு 
கிராம அ வலர் பிாி களின்  ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :    74 D பானகாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
ேமற்ேக :     72 A நவக வ கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு எல்ைல 

மற் ம்  73 A ேவரெகாைட கிராம அ வலர் பிாிவின்  
கிழக்கு எல்ைல  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04                                                       வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : வலகம                                                  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ரம் க்கன பிரேதச சைப எல்ைல 75 – கந்ேதெகதர கிராம அ வலர் 

பிாி  
75 A – வலகம கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ரம் க்கன பிரேதச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக :    ேககாைல பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் 74 B 

எ ராப்ெபாத்ைத கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  
வடக்கு எல்ைல  

ேமற்ேக :     74 C எ ராப்ெபாத்ைத ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  
வடக்கு எல்ைல ,74 ேதவாேலகம கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  கிழக்கு, வடக்கு  எல்ைலகள் மற் ம் 74 A 
ஜீவான,  76 A பட் வத்ைத கிராம அ வலர் பிாி களின்  
கிழக்கு எல்ைலகள்  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05                                                          வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : அந் ராெபாத்த                       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 74 ேதவாேலகம கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு 

எல்ைல, 74 C எ ராப்ெபாத்ைத ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு, ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு  எல்ைலகள், 75 A 
வலகம கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு எல்ைல மற் ம்  
75 கந்ேதெகதர கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல 

74 B – அந் ராெபாத்த கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
74 D – பாணகாவ கிராம அ வலர் 
பிாி  
  
 கிழக்ேக : ேககாைல பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக :    ேககாைல பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ேககாைல நகர 
சைப எல்ைல  

ேமற்ேக :     72 A நவக வ கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06                                                    வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ஹத்நாெகாட                           உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 73  மகுந்தைல, 76 A பட் வத்ைத கிராம அ வலர் 

பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம்  74 A ஜீவனா 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு, ெதற்கு எல்ைலகள்  

72 – ஹத்தாெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி  
72 – A  நவக வ கிராம அ வலர் 
பிாி  
73 A –ேவரெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி  
  

கிழக்ேக : 74 ேதவாேலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல, 74 D பானகாவ கிராம அ வலர் பிாிவின்  
ேமற்கு எல்ைல மற் ம் ேககாைல பிரேதச சைப எல்ைல  

ெதற்ேக :    ேககாைல பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் 69 B க க வ, 
 71 ெகாப்ேபவைல  மற் ம் 70 ெபஹரம்ேப கிராம 
அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள்,   

ேமற்ேக :     வரக்காப்ெபாைல பிரேதச சைப எல்ைல
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07                                    வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : யட்ேடாெகாட                            உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : வரக்காப்ெபாைல பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் 72

ஹத்நாெகாைட கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு 
எல்ைல  

70 – ெபாஹரம்ேப  கிராம அ வலர் 
பிாி  
70 A – பலெபா வ கிராம அ வலர் 
பிாி  
70 B -  யட்ேடாெகாட     கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : 71 ெகாப்ேபவைல கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு 
எல்ைல மற் ம் 70 C பல்லப்பான பாத்தபாேக, 70 E 
ேமபீல்ட் கிராம அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு, ேமற்கு  
எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :    69 ஆசிெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு 
எல்ைல மற் ம் வரக்காப்ெபாைல பிரேதச சைப எல்ைல  

ேமற்ேக :     வரக்காப்ெபாைல பிரேதச சைப எல்ைல
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08                                        வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெகாப்ேபவல                                            உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 70 ெபஹரம்ேப கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு, 

கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம் 72 ஹத்நாெகாைட கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல    

70 C - பல்லப்பாண பாத்தபாேக கிராம 
அ வலர் பிாி  
70 D - பல்லப்பாண உடபாக்ேக கிராம 
அ வலர் பிாி  
70 E - ெமபீல்ட் கிராம அ வலர் பிாி  
71 - ெகாப்ேபவல கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : 69 B க க வ கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல 
மற் ம் 69 C பிேஸாவைல கிராம அ வலர் பிாிவின்  
வடக்கு, ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :    69  ஆசிெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு 
எல்ைல  

ேமற்ேக :     70 B யட்ேடாெகாைட கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு 
எல்ைல  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09                                         வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : க க வ                                                        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 72 ஹத்நாெகாைட மற் ம் 72 A நவக வ கிராம 

அ வலர் பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள்  
68 இம் ல்கல கிராம அ வலர் பிாி  
69 B க க வ கிராம அ வலர் பிாி  
69 C பிேஸாவல கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : ேககாைல பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் ேககாைல நகர 
சைப எல்ைல 

ெதற்ேக :    ேககாைல பிரேதச சைப எல்ைல,   68  C அட் ெகாைட, 
 68 B ேரணபான, 66 நேபாியாவ கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் 69 ஆசிெதனிய 
கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு மற் ம் வடக்கு  
எல்ைலகள்  

ேமற்ேக :     70 D பல்லப்பான உடபாக்ேக கிராம அ வலர் பிாிவின்  
கிழக்கு எல்ைல ,70 C பல்லப்பான பாத்தபாேக கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு எல்ைல மற் ம் 71 
ெகாப்ேபவைல கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு 
எல்ைல  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10                                  வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : நாேபாியாவ                                உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 70 B யட்ேடாெகாைட , 70 E ெமபீல்ட், 70 D 

பல்லப்பாேன உடபாக்ேக கிராம அ வலர் பிாி களின்  
ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் 69 C பிேஸாவைல கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல  

66  - நாேபாியாவ கிராம அ வலர் 
பிாி  
69 - ஆசிெதனிய கிராம அ வலர் 
பிாி  
69 A - ெதமட்டன்பிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : 69 C பிேஸாவைல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு, 
ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் 68 B ேரணபால கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல   

ெதற்ேக :    68  B ேரணபான கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு 
எல்ைல மற் ம்  66 A பம்பரகம, 67 நாரங்ெகாைட மற் ம் 
67 A அலவைல கிராம அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு 

எல்ைலகள்  
ேமற்ேக :     வரக்காப்ெபாைல பிரேதச சைப எல்ைல
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11                                    வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : அலவல                                                     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : வரக்காப்ெபாைல பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்

 66 நாேபாியாவ கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு, 
ெதற்கு எல்ைலகள்  

67 – நாரங்ெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி  
67 A - அலவல கிராம அ வலர் பிாி  
67 B -ெஹாலம் வ கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : 66 A பம்பரகம கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல  
ெதற்ேக :    64 A அரந்தர மற் ம் 65 B ேபாயெகாைட கிராம 

அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள்  
ேமற்ேக :     வரக்காப்ெபாைல பிரேதச சைப எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 12                                    வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : பம்பரேரண                                உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 66 நாேபாியாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  

கிழக்கு 
 எல்ைலகள் மற் ம்  69 C பிேஸாவைல கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  ெதற்கு எல்ைல  

66 A - பம்பரகம கிராம அ வலர் பிாி  
68 B - ேரணபான கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : 68 இம் ல்ெகாைட கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு
எல்ைல மற் ம் 68 C அட் ெகாைட கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு, ேமற்கு  எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :    64  கினிகம , 64 B கிாிதன மற் ம் 64 A அரன்தர கிராம 
 அ வலர் பிாி களின்   வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக :     67 நாரங்ெகாைட கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு
எல்ைல  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 13                                    வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்   :  அட் ெகாட                              உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 68B ேரணபான கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு 

எல்ைல மற் ம் 68 இம் ல்கைல கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  ெதற்கு எல்ைல  

68 A – த ெபால கிராம அ வலர் 
பிாி  
68 C – அட் ெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி  கிழக்ேக : ேககாைல பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக :    60B லாகுபன மற் ம் 64 கினிகம கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக :     68B ேரணபான கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு  
எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 14                                    வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : கிணிகம                                                   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 66 A  பம்பரகம , 68 B ேரணபான, 68 C அட் ெகாட,  

68A த ப்ெபால  கிராம அ வலர் பிாி களின்  ெதற்கு 
எல்ைலகள்  

60 B - லாஹுபன கிராம அ வலர் 
பிாி  
64 - கிணிகம கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ேககாைல மற் ம் லத்ெகாஹுப்பிட் ய பிரேதச சைப 
எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :    லத்ெகாஹுப்பிட் ய பிரேதச சைப எல்ைலகள்
ேமற்ேக :     61B ெபாத் ெகாலெதனிய மற் ம் 64B கிாிதன கிராம 

அ வலர் பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள்  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 15                                    வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : அரந்தர                                                    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 67 A அலவல, 67  நாரங்ெகாட மற் ம் 66 A பம்பரகம 

கிராம அ வலர் பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள் 
64 A - அரந்தர கிராம அ வலர் பிாி  
64 B - கிாிதன கிராம அ வலர் பிாி  
 கிழக்ேக : 64  கிணிகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  

ெதற்ேக :    61 B ெபாத் ெகாலெதனிய, 65 பிங்ெதனிய, 65 C 
நாெதனிய கிராம அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு 
எல்ைலகள்  மற் ம் 65 B ேபாயெகாைட கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு  எல்ைல  

ேமற்ேக :     65 B ேபாயெகாைட கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு 
ெதற்கு எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 16                                   வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :நாதனிய                                       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 67 B ெஹாெலாம்ப, 67 A அலவல கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் 64 A அரந்தர 
கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு,ெதற்கு  எல்ைலகள்  

65 A - உ கம கிராம அ வலர் பிாி  
65 B –ேபாயெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி  
65 C – நாெதனிய கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : 64 A அரந்தர கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு எல்ைல 
மற் ம் 65   பிங்ெதனிய  கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு,  ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :    65 பிங்ெதனிய  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல
மற் ம்  63 C அட்டால கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல  

ேமற்ேக :     வரக்காப்ெபாைல பிரேதச சைப எல்ைல
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 17                                   வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : பிங்ெதனிய                                                        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 65 C  நாெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்குப் 

பகுதியின் ெதற்கு  எல்ைல , 65 A உ கம கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு, ெதற்கு, கிழக்கு   எல்ைலகள்  65 C 
நாெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்குப் பகுதியின் 
கிழக்கு எல்ைல மற் ம் 64 A  அரந்தர,  64 B  கிாிெதன 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு  எல்ைலகள்  

63 C - அட்டால கிராம அ வலர் பிாி  
65 – பிங்ெதனிய கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : 61Bெபாத் ெகாலெதனிய மற் ம் 61C ஹப் ெதனிய 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்   

ெதற்ேக :    63B கு நாெகாைட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு, 
ேமற்கு  எல்ைலகள் மற் ம்   63 அம்ேப கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு  எல்ைல  

ேமற்ேக :     வரக்காப்ெபாைல பிரேதச சைப எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 18                                   வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : மல்வான                                   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01  

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 64 B கிாிதன கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  எல்ைல  61 B – ெபாத் ெகாலதனிய கிராம 

அ வலர் பிாி  
61 C - ஹப் தனிய கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : 64   கிணிகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல,
60 B லாஹுபன கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு, 
ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் லத்ெகாஹுப்பிட் ய பிரேதச 
சைப எல்ைல 

ெதற்ேக :    லத்ெகாஹுப்பிட் ய பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்
63 B கு நாெகாைட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக :     63 C அட்டால மற் ம் 65  பிங்ெதனிய கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 19                                    வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெகாட் யாகும் ர                                        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 63 C அட்டால மற் ம் 61 C ஹப் ெதனிய கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
63 – அம்ேப கிராம அ வலர் பிாி  
63 A - க்கஹதன்ன கிராம அ வலர் 
பிாி  
63 B – கு நாெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : லத்ெகாஹுப்பிட் ய பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக :    லத்ெகாஹுபிட் ய பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் 62 A 

கரகைல, 62 B ஹத்நாப்பிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக :     வரக்காப்ெபாைல பிரேதச சைப எல்ைல
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 20                                   வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : அ க்கம்மன                                              உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 63 அம்ேப, 63 A க்கஹெதன்ன கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
லத்ெகாஹுபிட் ய பிரேதச சைப எல்ைல  

62 – அ க்கம்மன கிராம அ வலர் 
பிாி  
62 A - கரகல கிராம அ வலர் பிாி  
62 B - ஹத்நாபிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : லத்ெகாஹுபிட் ய பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக :    லத்ெகாஹுபிட் ய பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக :     லத்ெகாஹுபிட் ய, யட் யன்ெதாட்ைட மற் ம்

வரக்காப்ெபாைல பிரேதச சைப எல்ைலகள்  
9-108/327 
 

_______________________________ 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3  இ  பிாிவின்  கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
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குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 
   

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  – 01, 
2015,ஓகத்  12. 
 

                                       அட்டவைண 
 
இல. 25 –  ேககாைல மாவட்டம் 
இல. 04 – ேககாைல பிரேதச சைப 
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்        பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  - 19 
எண்ணிக்ைக - 19          எண்ணிக்ைக - 00 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01                                       வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  சியம்பலாப்பிட் ய                  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : க க வ பிரேதச சைப எல்ைல  51 – சியம்பலாப்பிட் ய கிராம 

அ வலர் பிாி  
51 C - ஒலகன்கந்த கிராம அ வலர் 
பிாி                                          
51 D -  ேவவலெதனிய கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : 51 F ஸ்ெஸல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு, 
ெதற்கு எல்ைலகள்   ,14 A வக்ெதனிய கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல மற் ம் ேககாைல நகர சைப 
எல்ைல  

ெதற்ேக :    ேககாைல நகர சைப எல்ைல 
ேமற்ேக :     க க வ பிரேதச சைப எல்ைல 

 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02                                          வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : வக்ெதனிய                              உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : க க வ மற் ம் ரம் க்கைன பிரேதச சைப எல்ைலகள் 14 A – வக்ெதனிய கிராம அ வலர் 

பிாி  
14 B - திம் ல்க வ கிராம அ வலர் 
பிாி  
51 F – ஸ்ெஸல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : 14 D ெகாெலான்கல்ைல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு, ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் ரம் க்கைன பிரேதச 
சைப எல்ைல  

ெதற்ேக :    14 கரண்டெபான கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,
ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் 14 E பல்ேலெவைல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல  

ேமற்ேக :     ேககாைல நகர சைப எல்ைல மற் ம் 51 C ஒலகன்கந்ைத 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,  
51 சியம்பலாப்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 

எல்ைல  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03                                    வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : க கல்ல                                                            உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ரம் க்கன பிரேதச சைப எல்ைல 12 - க கல்ல கிராம அ வலர் பிாி  

12 A - தியகம கிராம அ வலர் பிாி  
14 D – ெகாெலான்கல்ல கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ரம் க்கன பிரேதச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக :    ரம் க்கன பிரேதச சைப எல்ைல 
ேமற்ேக :     14 A வக்ெதனிய மற் ம்  14 B திம் ல்க வ கிராம 

அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04                                        வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : பரனகம்ெபால                                                  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : க க வ பிரேதச சைப எல்ைல 52 – அம்பன்பிட் ய கிராம அ வலர் 

பிாிவின் ஒ  பகுதி (ேககாைல நகர 
சைபயால் பிாி ம் ேமற்குப் பகுதி 
52 B ஊராஉள்ள கிராம அ வலர் பிாி  
(நகர சைப எல்ைலயால் பிாி ம் வடக்கு, 
மற் ம் ெதற்கு இ பகுதிக ம் 
உள்ளடங்களாக)            
52 C - பரனகம்பல  கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ஒ  பகுதி (ேககாைல நகர 
சைபயில் பிாி ம்  வட பகுதி 
 

கிழக்ேக : ேககாைல நகர சைப எல்ைல, 52 அம்பன்பிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேககாைல நகர சைபயினால் பிாி ம் 
கிழக்குப் பகுதியின் ெதற்கு எல்ைல மற் ம் 53 D 
திக்ெகல்ைல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :    க க வ பிரேதச சைப எல்ைல 
ேமற்ேக :     க க வ பிரேதச சைப எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05                                   வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : அம்பன்பிட் ய                                        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ேககாைல நகர சைப எல்ைல 52 - அம்பன்பிட் ய கிராம அ வலர் 

பிாிவின் ஒ  பகுதி (ேககாைல நகர 
சைபயில் பிாி ம் கிழக்குப் பகுதி             
52 A - ேபரலகல கிராம அ வலர் பிாி  
52 C - பரனகம்பல  கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ஒ  பகுதி (ேககாைல நகர 
சைபயில் பிாி ம் ெதற்குப் பகுதி) 
53 C – வல்ெதனிய கிராம அ வலர் 
பிாி   

கிழக்ேக : ேககாைல நகர சைப எல்ைல மற் ம்  53 E  பரகம்மன 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :    53 D திக்ெகல்ைல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல மற் ம் ேககாைல நகர சைப எல்ைலக்கு ெதற்கில் 
அைமந் ள்ள 52 B ஊராஉள்ள கிராம அ வலர் பிாி ப் 
பகுதியின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக :     ேககாைல நகர சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06                                    வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : பரகம்மன                                                          உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :  52 C பரனகம்பல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல  ,52 A ெபரகைல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு, ெதற்கு  எல்ைலகள்  ,53 C வல்ெதனிய கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு, கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
ேககாைல மாநகர சைப எல்ைல  

52 - அம்பன்பிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ஒ  பகுதி (53 D திக்ெகல்ல 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைலயில் அைமந் ள்ள பகுதி) 
53 D – திக்ெகல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  
53 E - பரகம்மன    கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : 50 A நில்மல்ெகாட,  50 எக்கிாியகல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்,  53  B ப்ப கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு,ேமற்கு  எல்ைலகள் மற் ம்  
53 மாக்கூர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  

ெதற்ேக :    55 A  கஹெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல  மற் ம் க க வ பிரேதச சைப எல்ைல  

ேமற்ேக :     க க வ பிரேதச சைப எல்ைல, 52 B  ஊராஉல்ல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல மற் ம் 52 
அம்பன்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாி , ேககாைல நகர 
சைபயினால் பிாி ம் கிழக்குப் பகுதியின் ெதற்கு, கிழக்கு  
எல்ைலகள்  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07                                    வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : எகிாியகல                            உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ேககாைல நகர சைப எல்ைல  மற் ம் 14 E  பல்ேலவைல 

கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  
50 - எகிாியகல   கிராம அ வலர் 
பிாி  
50 A – நில்மல்ெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி  
50 B – திக்ெகாஹுபிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : 49 A எ கல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு, 
ேமற்கு  எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :    49 A எ கல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல மற் ம்  53 A க கம,  53 B ப்ப கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக :     53 E பரகம்மன கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு  எல்ைலகள்  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08                                        வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : கர பன                                                            உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 14 A  வக்ெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல  
14 - கர பன  கிராம அ வலர் பிாி       
14 C - உட கர பன  கிராம அ வலர் 
பிாி  
14 E – பல்ேலவல கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : ரம் க்கைன மற் ம் மாவனல்ைல பிரேதச சைப 
எல்ைலகள்   

ெதற்ேக :    16 C தீவல ெமதகம மற் ம்  49 A எ கல்ைல கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக :     50 A நில்மல்ெகாைட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல மற் ம் ேககாைல நகர சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09                                         வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : தீவல                                                                 உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 14 E பல்ேலவைல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல மற் ம்  14 C உடகர பன கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு, ெதற்கு  எல்ைலகள்  

16 B – தீவல பல்ேலகம கிராம 
அ வலர் பிாி  
16 C – தீவல ெமதகம கிராம அ வலர் 
பிாி  
49 A - எ கல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : மாவனல்ைல மற் ம் அரநாயக்க பிரேதச சைப 
எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :    48 D உ மாகம, 49 B மி வன்க வ மற் ம்   49  
ெஹட் ல்ைல கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள்  

ேமற்ேக :     53 A க கம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
50 B திக்ெகாஹுப் ட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு, கிழக்கு, வடக்கு  எல்ைலகள் மற் ம் 50 
எகிாியகல, 50 A நில்மல்ெகாைட கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10                                     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெஹட் ல்ல                                                   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 53 A க கம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

மற் ம்  49 A எ கல்ைல,  16  B திெவல பல்ேலகம 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  

48 D - உ மாகம கிராம அ வலர் 
பிாி  
49 - ெஹட் ல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  
49 B - மி வன்க வ கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : அரநாயக்க பிரேதச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக :    48 E வ ப்ெபாைல, 54 A வத் ர மற் ம் 55 C மீெதனிய 

வடக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  
ேமற்ேக :     55 தேலவைல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல,

53 மாக்கூர கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
மற் ம்  53  A க கம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல   

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11                                    வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : மாகூர                                                         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 53 E பரகம்மன மற் ம் 50 எகிாியகல கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  
53 - மாகூர   கிராம அ வலர் பிாி           
53 A - க கம கிராம அ வலர் பிாி  
53 B - ப்ப கிராம அ வலர் பிாி  கிழக்ேக : 50 B திக்ெகாஹுப்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் 

ேமற்கு, ெதற்கு  எல்ைலகள்,   49  A எ கல்ைல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல மற் ம்  49   
ெஹட் ல்ைல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு, 
ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :    49 ெஹட் ல்ைல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு
எல்ைல  மற் ம் 55 தேலவைல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல

ேமற்ேக :     55 A கஹெதனிய மற் ம் 53 D திக்ெகல்ைல கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 12                                    வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   

வட்டாரத்தின் ெபயர்     : மலவிட்ட                                                           உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்  
வடக்ேக : 53 D திக்ெகல்ைல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல, 53 மாக்கூர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு, 

ெதற்கு  எல்ைலகள் மற் ம் 49 ெஹட் ல்ைல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல  

55 – தேலவல கிராம அ வலர் பிாி  

55 A – கஹெதனிய கிராம 

அ வலர் பிாி  
55 B – மலவிட்ட கிராம அ வலர் 

பிாி  கிழக்ேக : 55 C மீெதனிய வடக்கு 55 D மீெதனிய ெதற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் 54 
ெகா க வ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு, ேமற்கு 
எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :    54 ெகா க வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
மற் ம்   56 A கு ல்லவைல கிராம அ வலர் பிாிவின் 

வடக்கு எல்ைல  
ேமற்ேக :     க க வ பிரேதச சைப எல்ைல  
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 13                                    வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  ஹுங்கம்பல                                              உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 55 B மலவிட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைல 

மற் ம்  55 D மீெதனிய ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு, ெதற்கு  எல்ைலகள்  

54 - ெகா க வ கிராம அ வலர் 
பிாி  
54 B – ஹப் விட்ட பல்ேலகம கிராம 
அ வலர் பிாி  
56 A - கு ல்லவல கிராம அ வலர் 
பிாி  
56 C – ஹுங்கம்ெபால கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : 54 A வத் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
அரநாயக்க பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்  57 
அத் ப்பான கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல  

ெதற்ேக :    56  ெராட் வ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு, ேமற்கு  
எல்ைலகள் ,56 D ெமாரதன கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல மற் ம் லத்ெகாஹுபிட் ய பிரேதச 
சைப எல்ைல  

ேமற்ேக :     க க வ பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் 55 B மலவிட்ட 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு, கிழக்கு எல்ைலகள்   
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 14                                    வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : மீெதனிய                                                           உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 49  ெஹட் ல்ைல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல மற் ம் 48 D  உ மாகம கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு, ெதற்கு  எல்ைலகள்

54 A - வத் ர கிராம அ வலர் பிாி  
55 C – மீெதனிய வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி                        
55 D – மீெதனிய ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி                       

கிழக்ேக : 48 E  வ ப்ெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல  

ெதற்ேக :    அரநாயக்க பிரேதச சைப எல்ைல, 54 B ஹப் விட்ட 
பல்ேலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு, வடக்கு  
எல்ைலகள் மற் ம் 54 ெகா க வ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல   

ேமற்ேக :     54 ெகா க வ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
 மற் ம் 55 B மலவிட்ட, 55 தேலவைல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்   

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 15                                    வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : அலப்பலாவல                                    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 48 D உ மாகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

  
48 A - அலப்பலாவல கிராம அ வலர் 
பிாி      
48 C - நிலப்பலாகம்மன கிராம 
அ வலர் பிாி  
48 E – வ ெபால கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : அரநாயக்க பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக :    அரநாயக்க பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்   57 B 

ெபாஸ்ெஸல்ைல,  57 A  ஏெரகம கிராம அ வலர் பிாி  
களின் வடக்கு எல்ைலகள்   

ேமற்ேக :     அரநாயக்க பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்  54 A வத் ர 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல   

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 16                                   வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : எராகம                                                              உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 54 B ஹப் விட்ட பல்ேலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் 

கிழக்கு எல்ைல, அரநாயக்க பிரேதச சைபக்குட்பட்ட 48 
ெகஹல்வத்ைத கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு, ெதற்கு  
எல்ைலகள் மற் ம்  48  A அலப்பலாவைல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல  

57 - அத் பான கிராம அ வலர் 
பிாி  
57 A - எராகம கிராம அ வலர் பிாி  
57 B - ெபாஸ்ெஸல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : அரநாயக்க பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக :    58 B கங் னபலேலகம வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 

வடக்கு எல்ைல மற் ம்  58 ேபாகைல கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  கிழக்கு, வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக :     59 A  ஹிக்ெகாைட கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு, 
வடக்கு  எல்ைலகள் மற் ம் 59 மாேபாப்பிட் ய, 56 
ெராட் வ கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள்   
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 17                                   வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : உத் ெகாட                                                          உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 56 A கு ல்லவைல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல , 56 C ஹுன்கம்பைல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல, 54 B ஹப் விட்ட பல்ேலகம கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல மற் ம் அரநாயக்க 
பிரேதச சைப எல்ைல   

56 -ெராட் வ கிராம அ வலர் பிாி  
56 B – உந் ெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி  
56 D - ெமாரதன கிராம அ வலர் 
பிாி  
59 – மாேபாபிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : 57  அத் ப்பான,   57  A எராகம கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம்  59  A 
ஹிக்ெகாைட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  

ெதற்ேக :    59 B  தியம்பராேஹன கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு, 
வடக்கு, ேமற்கு  எல்ைலகள், 58 ேபாகைல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு, ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் 

லத்ெகாஹுபிட் ய பிரேதச சைப எல்ைல   
ேமற்ேக :     லத்ெகாஹுபிட் ய பிரேதச சைப எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 18                                   வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ேபாகல                                                 உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 56 ெராட் வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு

எல்ைல , 59  மாப்ேபாப்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு, ெதற்கு, கிழக்கு  எல்ைலகள் மற் ம்  57  A எெரகம 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல

58 - ேபாகல கிராம அ வலர் பிாி  
59 A – ஹிக்ெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி  
59 B – தியம்பராேஹன கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : 57 A எெரகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல ,
57 B ெபாஸ்ெஸல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல மற் ம் 58 B கங் ன பல்ேலகம வடக்கு  கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு, ேமற்கு எல்ைலகள்

ெதற்ேக :    58 C ெப ஹுல்வான  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல மற் ம்  லத்ெகாஹுபிட் ய பிரேதச சைப 
எல்ைல   

ேமற்ேக :     56 B  உந் ெகாைட கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு, 
வடக்கு  எல்ைலகள் மற் ம்  56 D ெமாரதன கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 19                                    வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : கங் ன                                                              உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 58  ேபாகல மற் ம்  57  B ெபாஸ்ெஸல்ைல கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்   
58 A – கங் ன பல்ேலகம ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
58 B - கங் ன பல்ேலகம வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
58 C -ெப ஹுல்வான கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : அரநாயக்க பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக :    அரநாயக்க மற் ம் லத்ெகாஹுபிட் ய பிரேதச சைப  

எல்ைலகள் 
ேமற்ேக :     லத்ெகாஹுபிட் ய பிரேதச சைப எல்ைல 

9-108/328 
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உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 

 
3 இ பிாிவின்  கீழான கட்டைள  

 
(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள்  ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார சைப
யின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
   

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

சனாதிபதி ெசயலகம். 
ெகா ம்  – 01, 
2015,ஓகத்  12. 

                                       அட்டவைண 
 
இல. 25 – ேககாைல மாவட்டம் 
இல. 05 -   ரம் க்கன பிரேதச சைப 
 
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்                 பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்          உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  - 21 
  எண்ணிக்ைக - 17      எண்ணிக்ைக - 02  
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01                                       வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : குடாகம                                                      உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : கு நாகல் மாவட்ட எல்ைல  1 A – ெதாம்ேபமட ேமற்கு கிராம 

அ வலர் பிாி  
1 B – ெதாம்ேபமட கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
2 - உடகலதனிய கிராம அ வலர் பிாி  
2 A – குடாகம வடக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  
2 B - ெமதகலதனிய கிராம அ வலர் 
பிாி  
2 D – குடாகம ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : 1உதன்விட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு, ெதற்கு
எல்ைலகள், 3 நத்தம் ர, 2 C தம் ல்ைல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு,ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் 5 A 
பதவிகம்பைல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  

ெதற்ேக :    4 A வக்ேமாட்ைட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல மற் ம்  4 வல்கம கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல   

ேமற்ேக :     4 வல்கம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
மற் ம் கு நாகல் மாவட்ட எல்ைல  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02                                          வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ேஹவாதிெவல                                        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : கு நாகல் மாவட்ட எல்ைல 1 - உதன்விட்ட கிராம அ வலர் பிாி  

3 C – அ ெகால்ல கிராம அ வலர்  
பிாி  
3 D- ேஹவாதிவல கிராம அ வலர் 
பிாி  
3 J – மா காெதன்ன கிராம அ வலர் 
பிாி  
3 K - மஹகம கிராம அ வலர் பிாி  
3 L -  ஹல்வத்த கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : 3 H கப்பைல வடக்கு ,3 A கப்பைல ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைல மற் ம்  3 G 
ெகாட்டெவல்ைல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல  

ெதற்ேக :    3 G ெகாட்டெவல்ைல மற் ம் 3 நத்தம் ர கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக :     2 A குடாகம வடக்கு மற் ம்  1 A ெதாம்ேபமட ேமற்கு 
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03                                    வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : கப்பல                                                        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : கு நாகல் மாவட்ட எல்ைல 3 A - கப்பல ெதற்கு கிராம அ வலர் 

பிாி  
3 G – ெகாட்டெவல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  
3 H – கப்பல வடக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : 3 B பரப்ேப வடக்கு, 3 I க ெகால்ல  கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு, ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் 3 F 
பரப்ேப ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  

ெதற்ேக :    6 B இஹல வல்ெபால மற் ம் 6 C ஹங்கவல கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக :     3 நத்தம் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல  ,3  L 
ஹல்வத்ைத கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு, கிழக்கு  
எல்ைலகள் மற் ம் 3 K மஹகம, 3 C அ ெகால்ைல  
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04                                     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : பரப்ேப                                                   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 3 A கப்பல ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 

எல்ைல  மற் ம் கு நாகல் மாவட்ட எல்ைல 
3 B – பரப்ேப வடக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  
3 F – பரப்ேப ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  
3 I  - க ெகால்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  
7C - ெகாஸ் ன்ன கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : கு நாகல் மாவட்ட எல்ைல மற் ம்  7 B கங்ஸலக வ 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  

ெதற்ேக :    7 A வலல்ெகாைட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல மற் ம் 8 G ஈாியாெகாட கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல  

ேமற்ேக :     6 B இஹல வல்ெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு, 
வடக்கு  எல்ைலகள் மற் ம்  3 G ெகாட்டெவல்ல, 3 A 
கப்பல ெதற்கு  கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள்  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05                                    வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெவ க வ                                               உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 3 நத்தம் ர, 3 G ெகாட்டெவல்ல மற் ம் 3 F பரப்ேப 

ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  
6 -ெவ க வ கிராம அ வலர் பிாி  
6 A – தல்ெதவ கிராம அ வலர் பிாி  
6 B – இஹல வல்ெபால கிராம 
அ வலர் பிாி  
6 C -  ஹங்கவல கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : 7 C ெகாஸ் ன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல மற் ம் 8G ஈாியெகால்ல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல  

ெதற்ேக :    8 C ெவரல்லப்பத்த, 8 D ஏாியாவ கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம்  6 D வஹவ 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல  

ேமற்ேக :     6 D வஹவ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு, வடக்கு 
எல்ைலகள் மற் ம் 5 ெத வல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல  

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06                                    வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்   :  ெத வல                                                            உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 2 A குடாகம வடக்கு, 1 உதன்விட்ட கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், 3 D ேஹவாதிவைல 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு, ேமற்கு எல்ைலகள் 
மற் ம்  3 L ஹல்வத்ைத கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல  

2 C – தம் ள்ள கிராம அ வலர் பிாி  
3  - நத்தம் ர கிராம அ வலர் பிாி  
4 E - மீ ம கிராம அ வலர் பிாி  
5 - ெத வல கிராம அ வலர் பிாி  
5 A – பதவிகம்ெபால கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : 3 G ெகாட்டெவல்ல,  6 C ஹங்கெவல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு, ேமற்கு  எல்ைலகள், 6 A  தல்ேதவ 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல மற் ம் 6 D 
வஹவ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு, ேமற்கு  
எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :    8 B ஹுாிம வ கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு, ேமற்கு 
எல்ைலகள் மற் ம் 11 A ஹல்பிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக :     4 D யட்டகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல, 
4A வக்ேமாட்ைட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு, 
கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம்  2 B  ெமதகலெதனிய,  2 D 
குடாகம ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள்  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07                                    வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     வல்கம                                                         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : கு நாகல் மாவட்ட எல்ைல, 2 உடகலெதனிய கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல மற் ம் 
2B ெமதகலெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு, 
ெதற்கு எல்ைலகள்  

4 - வல்கம கிராம அ வலர் பிாி  
4 A – வக்ேமாட்ைட கிராம அ வலர் 
பிாி  
4 B – திஸ்மல்ெபால கிராம அ வலர் 
பிாி  
4 C - உ கம கிராம அ வலர் பிாி  
4 D - யட்டகம கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : 5 A பதவிகம்ெபாைல மற் ம் 4 E மீ ம கிராம அ வலர் 
 பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :    11 A ஹல்பிட் ய, 11 D நாரன்ெபத்த கிழக்கு, 11 C 
நாரன்ெபத்த ேமற்கு மற் ம்  75 D மா க்வத் ர கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக :     கு நாகல் மாவட்ட எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08                                        வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ரம் க்கன                                                  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 5 ெத வைல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல

மற் ம் 6 A தல்ேதவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு, 
ெதற்கு எல்ைலகள்  

6 D - வஹவ கிராம அ வலர் பிாி  
8 B - ஹுாிம வ கிராம அ வலர் பிாி  
8 D - ஏாியாவ கிராம அ வலர் பிாி  
8 H – ரம் க்கன நகரம் கிராம அ வலர் 
பிாி  
8 K - ெமாட்டப் ய கிராம அ வலர் 
பிாி  
10 B – கூரம்ெபால கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : 8 C ெவரவ்வப்பத்த, 8 A தியசுன்னத்த மற் ம் 8 I  
மடவைல கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :    8 J த க்கைல, 10 பின்னவைல   கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு,ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் 10 A 
பத்தம் ேர கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல  

ேமற்ேக :     11 A ஹல்பிட் ய, 4 E மீ ம மற் ம் 5 A 
பதவிகம்ெபாைல கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள்   
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09                                         வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : தியசுன்னத்த                                         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 6 ெவ க வ மற் ம் 6 B இஹல வல்ெபாைல கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  
8 A - தியசுன்னத்த கிராம அ வலர் 
பிாி                
8 C – ெவரல்லெபாத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  
8 E – ெப ெகாடபிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி  
8 F - கிாிவல்லாபிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி  
8 G – ஈாியெகால்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  
8 I - மடவல கிராம அ வலர் பிாி  
9 C - வபிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : 7 C ெகாஸ் ன்ன, 7 A வலல்ெகாைட, 7 B கங்ஸலக வ 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்,  
8 ெகாடகந்ெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு, 
ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு   எல்ைலகள் மற் ம் 21 B உ கம 
ெகாந்ேதவைல, 21 A ஹலாகிாிய   கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :    21 A ஹலாகிாிய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல மற் ம் 9 கிாிவன்ெதனிய கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல  

ேமற்ேக :     9 A ெகாட்டகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல, 11 பின்னவைல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு, வடக்கு எல்ைலகள், 8 J த க்கைல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,8 H ரம் க்கைன நகர 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு, வடக்கு  எல்ைலகள் 
மற் ம்  8 D ஏாியாவ, 6 A தல்ேதவ கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10                                     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     கங்ஸலக வ                                           உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 7 C ெகாஸ் ன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு, 

கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம் கு நாகல் மாவட்ட எல்ைல   
7 – ஹீநாேபாவ கிராம அ வலர் பிாி  
7 A – வலல்ெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி  
7 B - கங்ஸலக வ கிராம அ வலர் 
பிாி                   
8 - ெகாடகந்தனிய கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : கண்  மாவட்ட எல்ைல  
ெதற்ேக :    21 க க வ, 21 B உ கம ெகாந்ேதவைல கிராம 

அ வலர் பிாி களின் வடக்கு, ேமற்கு  எல்ைலகள் 
மற் ம் 9 C வப்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல  

ேமற்ேக :     8 E ெப ெகாடப்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு, வடக்கு  எல்ைலகள், 8 A தியசுன்னத்த, 8 I 
மடவைல கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள், 8 F கிாிவல்லாப்பிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு, கிழக்கு  எல்ைலகள் மற் ம் 8 G 
ஈாியெகால்ைல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11                                    வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : பின்னவல                                               உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 10 B கூெரம்ெபாைல, 8 K ெமாட்டப் ய கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு, கிழக்கு  எல்ைலகள், 8 H 
ரம் க்கைன நகர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல மற் ம் 8 I மடவைல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு, ெதற்கு  எல்ைலகள்  

8 J - த க்கல கிராம அ வலர் பிாி  
9D – ெகாத்தன வத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  
10 – பின்னவல கிராம அ வலர் பிாி  
10 A – பதம் ேர கிராம அ வலர் 
பிாி  கிழக்ேக : 8 E ெப ெகாடப்பிட் ய மற் ம் 9 C வப்பிட் ய  

கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்  
ெதற்ேக :    9 A ெகாட்டகம மற் ம் 9 B ேயாதகம கிராம அ வலர் 

பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்   
ேமற்ேக :     11 E ஹிாிவ ன்ன மற் ம் 11 A ஹல்பிட் ய கிராம 

அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 12                                    வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     ஹிாிவ ன்ன                                           உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 4 D யட்டகம, 4 E மீ ம  கிராம அ வலர் பிாி களின் 

ெதற்கு எல்ைலகள்,8B ஹுாிம வ, 10 B கூெரம்ெபாைல,  
10 A பத்தம் ேர கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள், 9 D ெகாத்தனவத்ைத கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு, ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம்  10 
பின்னவைல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல  

9 A -ெகாட்டகம கிராம அ வலர் 
பிாி  
9 B - ேயாதகம கிராம அ வலர் பிாி  
11 – பிட் ேயகம கிராம அ வலர் 
பிாி  
11 A - ஹல்பிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி  
11 B – க்ேகவல கிராம அ வலர் 
பிாி  
11 C – நாரன்ெபத்த ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
11 D – நாரன்ெபத்த கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
11 E - ஹிாிவ ன்ன கிராம அ வலர் 
பிாி  
11F -ெதல்தனிய கிராம அ வலர் 
பிாி  
11 G - வ வாதனிய கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : 9 C வப்பிட் ய மற் ம் 9 கிாிவன்ெதனிய  கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :    12 A கி ல்பைன கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல மற் ம் ேககாைல பிரேதச சைப எல்ைல   

ேமற்ேக :     க க வ பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்   75 A 
ெகஹல்வத் ெகாைட 75 D மா க்வத் ர கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்   
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 13                                    வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெகஹல்வத் ெகாட                                  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : கு நாகல் மாவட்ட எல்ைல மற் ம் 4 B திஸ்மல்ெபாைல, 

4 D யட்டகம  கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள்  

75 A - ெகஹல்வத் ெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி        
75 D - ம க்ஆம்ர கிராம அ வலர் 
பிாி  கிழக்ேக : 11 C நாரன்ெபத்த ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 

வடக்கு, ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம்  11  B  ேகவைல 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  

ெதற்ேக :    க க வ பிரேதச சைப எல்ைல 
ேமற்ேக :     க க வ பிரேதச சைப எல்ைல, 75 B அம் வன்கைல 

கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு, கிழக்கு மற் ம் வடக்கு  
எல்ைலகள், 75 C இம் ல்கஸ்ெதனிய கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல மற் ம் கு நாகல் மாவட்ட 
எல்ைல 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 14                                    வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : இம் ல்கஸ்தனிய                                     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : கு நாகல் மாவட்ட எல்ைல மற் ம் 75 D மா க்வத் ர 

 கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல   
75 B – அம் வன்கல கிராம அ வலர் 
பிாி  
75 C - இம் ல்கஸ்தனிய கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : 75 D மா க்வத் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல மற் ம் 75 A ெகஹல்வத் ெகாைட கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல   

ெதற்ேக :    75A ெகஹல்வத் ெகாைட கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல  மற் ம் க க வ பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக :     க க வ பிரேதச சைப எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 15                                    வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : கிாிவன்ெதனிய                                       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 9C வபிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு, கிழக்கு 

எல்ைலகள் மற் ம்   21B உ கம ெகாந்ேதவைல,  21  
க க வ கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
  

9 - கிாிவன்தனிய கிராம அ வலர் பிாி  
12 C - மின்வான கிராம அ வலர் பிாி  
21 A - ஹலாகிாிய கிராம அ வலர் 
பிாி  
21 C -ெநட் யபான கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : 21D ெகம்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு, 
ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் மாவனல்ைல பிரேதச சைப 
எல்ைல   

ெதற்ேக :    மாவனல்ைல பிரேதச சைப எல்ைல  மற் ம் 13E 
கும்பல்திெவல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல   

ேமற்ேக :     12A கி ல்பைன மற் ம் 9A ெகாட்டகம கிராம அ வலர்  
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 16                                   வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : க க வ                                               உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 7 B கங்ஸலக வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு, 

கிழக்கு எல்ைலகள்,  7 ஹீனாேபாவ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல மற் ம் கண்  மாவட்ட எல்ைல   

21 - க க வ கிராம அ வலர் பிாி  
21 B – உ கம ெகான்ேதவல கிராம 
அ வலர் பிாி  
21 D -ெகம்பிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி  
22 B – யட் வல்ெதனிய கிராம 
அ வலர் பிாி  
22 C - பத்தம்பிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : கண்  மாவட்ட எல்ைல  மற் ம் 22E ேஹெனப்ெபாைல 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல  

ெதற்ேக :    22 D திகனகந்ைத கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு, 
ேமற்கு எல்ைலகள், மாவனல்ைல பிரேதச சைப எல்ைல ,
21 C ெநட் யப்பாைன கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல மற் ம்  21 A ஹலாகிாிய கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு, வடக்கு   எல்ைலகள்   

ேமற்ேக :     9C வப்பிட் ய மற் ம் 8 ெகாடகந்ெதனிய கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 17                                   வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெபத்தவல                                                          உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 22 C பத்தம்பிட் ய, 22 B யட் வல்ெதனிய கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் கண்  
மாவட்ட எல்ைல  

22 - ெபத்தவல கிராம அ வலர் பிாி  
22 A – கங்ெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி  
22 D – திகனகந்த கிராம அ வலர் 
பிாி  
22 E ேஹேனெபால கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : கண்  மாவட்ட எல்ைல மற் ம் மாவனல்ைல பிரேதச
சைப எல்ைல   

ெதற்ேக :    மாவனல்ைல பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக :     21D ெகம்பிட் ய  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 

எல்ைல  
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 18                                   வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : மங்கலகம                                                          உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ேககாைல பிரேதச சைப எல்ைல, 9 A ெகாட்டகம கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல மற் ம் 12 C 
மின்வான கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு, ெதற்கு  
எல்ைலகள்  

12 A - கி ல்பன கிராம அ வலர் 
பிாி  
13 A - மங்கலகம கிராம அ வலர் 
பிாி  
13 E - கும்பல்திவல கிராம அ வலர் 
பிாி  
13 F – வராெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : மாவனல்ைல பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக :    மாவனல்ைல பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக :     13 B ெமாலெகாட, 13 D க டா ல்ைல,  13  கல்ெபாைல 

கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
ேககாைல பிரேதச சைப எல்ைல   
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 19                                    வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெமாலெகாட                                     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ேககாைல பிரேதச சைப எல்ைல  13 – கல்பல கிராம அ வலர் பிாி  

13 B - ெமாலெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி    
13 C -  கும்பல்ஒ வ கிராம அ வலர் 
பிாி  
13 D - க டாஉள்ள கிராம அ வலர் 
பிாி

கிழக்ேக : 13E கும்பல்திெவல மற் ம்  13 F வராெகாைட கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்

ெதற்ேக :    மாவனல்ைல பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக :     ேககாைல பிரேதச சைப எல்ைல  

 
9-108/329 

 

 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின்  கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின்  ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
   

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  – 01, 
2015,ஓகத்  12. 
 

                                       அட்டவைண 
 
 

இல. 25. – ேககாைல மாவட்டம் 
இல. 06 -  மாவனல்ைல பிரேதச சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்       பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்            உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  - 24 
  எண்ணிக்ைக - 24                   எண்ணிக்ைக - 00   
 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01                                     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ேவகன்தேல                                            உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ரம் க்கைன பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் 23 C 

யட் மஹன கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  
20 - ேவகன்தேல கிராம அ வலர் பிாி    
20 A - ேகான்திவல கிராம அ வலர் 
பிாி  
20 B – ேகான்ெதனிய கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : 23 C யட் மஹன, 24 A கரப்பேன மற் ம் 29D 
த்தவைல கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 

எல்ைலகள்  
ெதற்ேக :    29 D த்தவைல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 

எல்ைல, 29 A மஹவத்ைத கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு , ேமற்கு  எல்ைலகள் மற் ம் 19 D ஹப் ன்க வ , 

19 C உத் வன்கந்ைத கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக :     ரம் க்கைன பிரேதச சைப எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02                                        வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ரன்திவல                                               உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ரம் க்கைன பிரேதச சைப எல்ைல 23 C - யட் மஹன கிராம அ வலர் 

பிாி  
24 -  ரன்திவல கிராம அ வலர் பிாி      
24 A – கரப்பேன கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : 23 B ெகப்பிட் ப்ெபாைல கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள் , 23 மாக்ெகஹல்ெவல 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல மற் ம் 24 B 

கம மா யத்த மற் ம் 25 B உடமாக்கடவர கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :    25 B உடமாக்கடவர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல ,29 B ஓவத்ைத கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல மற் ம்  29 D த்தவைல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக :     20 A ேகான்திெவைல மற் ம் 20 B ேகான்ெதனிய கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  ,20  
ெவகன்தேல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு, வடக்கு 
எல்ைலகள் மற் ம் ரம் க்கைன பிரேதச சைப எல்ைல  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03                                  வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : மாக்ெகெஹல்வல                                       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ரம் க்கைன பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் கண்

மாவட்ட எல்ைல  
23 - மாக்ெகெஹல்வல  கிராம 
அ வலர் பிாி           
23 A – இஹலேகாட்ேட கிராம 
அ வலர் பிாி  
23 B – ெகப்பட் ப்ெபால கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : கண்  மாவட்ட எல்ைல 
ெதற்ேக :    24 B கம மா யத்ைத மற் ம் 24 A கரப்பேன 

கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  
ேமற்ேக :     23 C யட் மஹன கிராம அ வலர் பிாிவின் 

கிழக்கு எல்ைல மற் ம் ரம் க்கைன பிரேதச சைப 
எல்ைல  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04                                   வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : மாக்கடவர                                                    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 23 மாெகஹல்வல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல  
24 B - கம மா யத்த கிராம 
அ வலர் பிாி  
25 -  மாக்கடவர கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ஒ  பகுதி   ( உடமாக்கடவர 
கிராம அ வலர் பிாிவிற்கு இைணந்த 
பகுதி                                        
25 B - உடமாக்கடவர கிராம அ வலர் 
பிாி   

கிழக்ேக : கண்  மாவட்ட எல்ைல 
ெதற்ேக :    25 A கேனதன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 

மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 
ேமற்ேக :     29 ஹிங்குல,  29 B ஓவத்ைத, 24 ரன்தீெவைல மற் ம்  

24 A கரப்பேன கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05                                  வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ஹிங்குல                                                         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 29 D த்தவைல மற் ம் 24 ரங்திெவைல கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  
29 - ஹிங்குல கிராம அ வலர் பிாி  
29 B - ஓவத்த கிராம அ வலர் பிாி  
29 E - ெப கம்மன கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : 25 B உடமாக்கடவர,  25 A கேனெதன்ன கிராம அ வலர் 
பிாி களின ம் 25 மாக்கடவர கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெமால் ெகாட கிராம அ வலர் பிாி டன் இைணந்த 
பகுதியின் ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம்  27 A பட்டவல 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல  

ெதற்ேக :    28 இடம்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்,    27 A  பட்டவைல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 31  ஏத வாவ 
மற் ம், 31 A ேகான்க வ கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக :     30 A மாவான கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
மற் ம்  29 C ஹிங்குல்ஓயா கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு , கிழக்கு   எல்ைலகள்  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06                                  வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ஹிங்குல்ஓயா                                                உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 29 D த்தெவைல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல  
29 C - ஹிங்குல்ஓயா கிராம அ வலர் 
பிாி  
 கிழக்ேக : 29 D த்தெவைல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல மற் ம் 29 B ஓவத்ைத கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல  

ெதற்ேக :    29 E ெப கம்மன  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல  

ேமற்ேக :     30 A மாவான ,19 ரங்ெகாத்திெவல மற் ம் 29 A 
மஹவத்ைத கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள்  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07                                  வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  மஹவத்த                                                     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 20 A ேகாந்திவைல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 

எல்ைல மற் ம்  24 A கரப்பேன  கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  

29 A - மஹவத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  
29 D - த்தவல கிராம அ வலர் 
பிாி  கிழக்ேக : 24 ரன்திவைல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  

ெதற்ேக :    29 B ஓவத்ைத மற் ம் 29 C ஹிங்குல் ஓயா கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், 19 
ரன்ெகாந்திவைல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு, 
ேமற்கு   எல்ைலகள்  மற் ம் 19 B  மாவனல்ைல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல  

ேமற்ேக :     19 D ஹப் ன்க வ மற் ம் 20 A ேகான்திவைல கிராம 
 அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08                                       வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : மாவனல்ல                                                 உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 19 D ஹப் ன்க வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு, 

ேமற்கு  எல்ைலகள் மற் ம்  29 A மஹவத்ைத கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல  

19 – ரன்ெகாத்திெவல கிராம அ வலர் 
பிாி  
19 A - ெவ கல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  
19 B - மாவனல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : 29 C ஹிங்குல் ஓயா கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல மற் ம் 30 A மாவான கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல, 30 கிாிங்கெதனிய கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு, ேமற்கு   எல்ைலகள் மற் ம் 31 A 
ேகான்க வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  

ெதற்ேக :    18 A கப்பாெகாைட மற் ம் 18 C ெதாடன்தேல கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக :     15 E ெதஹிம வ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09                                       வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : உத் வன்கந்த                                      உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 20 ேவகன்தேல  ,20 B ேகான்ெதனிய கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம்  20 A 
ேகான்திவைல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள்  

15 E - ெதஹிம வ கிராம அ வலர் 
பிாி  
19 C - உத் வன்கந்த கிராம அ வலர் 
பிாி  
19 D - ஹப் ன்க வ கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : 29 A மஹவத்த,  19 B மாவனல்ைல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம்  19 A 
ெவ கல்ைல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு, ேமற்கு  
எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :    18 C ெதாடந்தேல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல மற் ம் அரநாயக்க பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக :     15 அம் கல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
மற் ம் ரம் க்கைன பிரேதச சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10                                   வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : அம் கல                                                  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ரம் க்கைன பிரேதச சைப எல்ைல 15 - அம் கல கிராம அ வலர் பிாி  

15 B – அத்தனெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி  
15 G - பானக வ கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : 15 E ெதஹிம வ கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு 
எல்ைல  

ெதற்ேக :    அரநாயக்க  பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக :     ேககாைல பிரேதச சைப எல்ைல  
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11                                  வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :ெல க்ேக                                                   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 15 E ெதஹிம வ ,19 A ெவ கல்ைல மற் ம்  19 B 

மாவனல்ைல  கிராம அ வலர் பிாி களின்  ெதற்கு 
எல்ைலகள்  

18 - ெல க்ேக கிராம அ வலர் பிாி  
18 A – கப்பாெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி  
18 B - தாஸ்வத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  
18 C – ெதாடன்தேல கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : 31 A ேகான்க வ மற் ம் 31 B நான்கூ கம கிராம 
அ வலர் பிாி களின்  ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
அரநாயக்க  பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக :    அரநாயக்க  பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக :     அரநாயக்க  பிரேதச சைப எல்ைல
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 12                                  வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : கிாிங்கெதனிய                                              உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 19  ரன்ெகாத்திெவைல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல மற் ம் 29 C ஹிகுல்ஓயா கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல  

30 -  கிாிங்கெதனிய  கிராம அ வலர் 
பிாி                                                      
30 A - மாவான கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : 29 E ெப கம்மன கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு 
எல்ைல  

ெதற்ேக :    31 A ேகான்க வ கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு 
எல்ைல  

ேமற்ேக :     19 B  மாவனல்ைல கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு 
எல்ைல  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 13                                  வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  ஏத வாவ                                                   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 30 கிாிங்கெதனிய மற் ம் 30 A மாவான கிராம அ வலர் 

பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள்  ,29 E ெப கம்மன கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு, ெதற்கு எல்ைலகள்  மற் ம் 29 
 ஹிங்குல கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு எல்ைல

31 - ஏத வாவ கிராம அ வலர் பிாி  
31 A - ேகான்க வ கிராம அ வலர் 
பிாி  
31 B - நான்கூ கம கிராம அ வலர் 
பிாி  கிழக்ேக : 28 இடம்பிட் ய மற் ம் 28 A ெககிாிெகாைட கிராம 

அ வலர் பிாி களின்  ேமற்கு எல்ைலகள்
ெதற்ேக :    அரநாயக்க  பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக :     18 A கப்பாெகாைட மற் ம் 19 B மாவனல்ைல கிராம 

அ வலர் பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 14                                 வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  உயன்வத்த                                                 உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 29 ஹிங்குல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

மற் ம் 27 A பட்டவைல கிராம அ வலர் பிாிவின்  
ேமற்கு எல்ைல 

28 - இடம்பிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ஒ  பகுதி (27 A பட்டவல 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல டன் இைணந்த பகுதி) 
28 A – ெகக்கிாிெகாட கிராம அ வலர் 
 பிாி  
30 B - உயன்வத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : 27 A பட்டவைல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு, 
ெதற்கு  எல்ைலகள் மற் ம் 27 அ த் வர கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல   

ெதற்ேக :    27 B க்குலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு, ேமற்கு  
எல்ைலகள் மற் ம் அரநாயக்க  பிரேதச சைப எல்ைல 

ேமற்ேக :     அரநாயக்க  பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் 31 B 
நான்கூ கம, 31 ஏத வாவ கிராம அ வலர் பிாி களின்  
கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 15                                    வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : அ த் வர                                                        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 29 ஹிங்குல கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைல 

25 A கேனதன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல, 25 மாகடவர கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெமால் ெகாட கிராம அ வலர் பிாி டன் இைணந்த 
பகுதியின் ேமற்கு,ெதற்கு  எல்ைலகள் மற் ம் 25 C 
ெமால் ெகாைட கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு 
எல்ைல 

27 - அ த் வர கிராம அ வலர் பிாி  
27 A - பட்டவல கிராம அ வலர் பிாி  
27 B - க்குலகம கிராம அ வலர் பிாி  
28 – இடம்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ஒ  பகுதி (27 A - பட்டவல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல டன் இைணந்த 
பகுதி) கிழக்ேக : 25 C ெமால் ெகாைட கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு 

ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் 26 B ஹீனட் ப்பன கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :    34 ேவரேக, 35 கும்பல்கம கிராம அ வலர் பிாி களின்  
வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் அரநாயக்க பிரேதச சைப 
எல்ைல  

ேமற்ேக :     30 B உயன்வத்ைத  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு, 
கிழக்கு, வடக்கு   எல்ைலகள்,  28 A ெகக்கிாிெகாைட 
கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு எல்ைல மற் ம்  28 
இடம்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு, வடக்கு  
எல்ைலகள்  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 16                                   வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : மாெவல                                                             உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 25 A கேனெதன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு 

எல்ைல  
25 – மாக்கடவர கிராம அ வலர் பிாிவின் ஒ  
பகுதி (ெமால் ெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி டன் இைணந்த பகுதி) 
25 C – ெமால் ெகாட கிராம அ வலர் பிாி  
25 D - மாெவல  கிராம அ வலர் பிாி  
26 B - ஹீனட் பன கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : 26 A வரக்காபேன, 26 கஹவன்தல மற் ம் 26 C 
மஹன்ேதகம கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :    கண்  மாவட்ட எல்ைல மற் ம் 34 ேவரக்ேக கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு எல்ைல  

ேமற்ேக :     27 அ த் வர, 27 A பட்டவல கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  கிழக்கு, வடக்கு   எல்ைலகள் மற் ம்   29 
ஹிங்குல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு   எல்ைல   

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 17                                   வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : கேனெதன்ன                                                  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 25 B உடமாக்கடவர கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு 

எல்ைல,  25 மாக்கடவர கிராம அ வலர் பிாிவின் 
உடமாக்கடவர கிராம அ வலர் பிாி டன் இைணந்த 
பகுதியின் ெதற்கு, கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம் கண்  
மாவட்ட எல்ைல   

25 A – கேனெதன்ன கிராம அ வலர் பிாி  
26 - கஹவன்தல கிராம அ வலர் பிாி  
26 A – வரக்காபேன கிராம அ வலர் பிாி  
26 C – மஹன்ேதகம கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : கண்  மாவட்ட எல்ைல   
ெதற்ேக :    கண்  மாவட்ட எல்ைல  மற் ம் 26 B ஹீனட் ப்பன 

கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு  எல்ைல 
ேமற்ேக :     26 B ஹீனட் ப்பன கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு, 

வடக்கு  எல்ைலகள், 25 C ெமால் ெகாட கிராம 
அ வலர்  பிாிவின்  கிழக்கு  எல்ைல ,25 D மாவல கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு, வடக்கு எல்ைலகள்   25 
மாக்கடவர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெமால் ெகாட 
கிராம அ வலர் பிாி டன் இைணந்த பகுதியின் வடக்கு  
எல்ைல மற் ம் 29 ஹிங்குல கிராம அ வலர் பிாிவின்  
கிழக்கு  எல்ைல  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 18                                   வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ேவரக்ேக                                                            உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 27 B குலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு, கிழக்கு  

எல்ைலகள், 27 அ த் வர கிராம அ வலர் பிாிவின்  
ெதற்கு  எல்ைல மற் ம் 26 B ஹீனட் ப்பன கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு, ெதற்கு  எல்ைலகள்

34 - ேவரக்ேக கிராம அ வலர் பிாி          
34 A - எம்பில்மீவல கிராம அ வலர் பிாி  
35 - கும்பல்கம கிராம அ வலர் பிாி  
35 A - பலவத்கம கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : கண்  மாவட்ட எல்ைல  
ெதற்ேக :    40 C அம்பலாவ கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு 

எல்ைல, 36 A தம்பவிட்ைட கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு, வடக்கு, ேமற்கு  எல்ைலகள் மற் ம் 36 
ஏரமிணிகம்மன, 37 A வ வாவைல கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  வடக்கு  எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :     37 B அம்பெதனிய கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு 
எல்ைல மற் ம் அரநாயக்க  பிரேதச சைப எல்ைல

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 19                                   வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : அம்பெதனிய                                                       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : அரநாயக்க  பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் 35 A பலவத்கம 

கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு, ெதற்கு எல்ைலகள்  
37 - கூரகல கிராம அ வலர் பிாி  
37 A – வ வாெவல கிராம அ வலர் பிாி  
37 B – அம்பெதனிய கிராம அ வலர் பிாி  
37 C –ேவரெகாட கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : 36 ஏரமினிகம்மன மற் ம்  36 C கினிஹப்பிட் ய ேமற்கு 
கிராம அ வலர் பிாி களின்  ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :    38 பல் ப்ேபா வ கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு 
எல்ைல மற் ம் அரநாயக்க  பிரேதச சைப எல்ைல  

ேமற்ேக :     அரநாயக்க  பிரேதச சைப எல்ைல
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 20                                   வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : எரமினிகம்மண                                         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 35 A பலவத்கம கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு

எல்ைல, 34 A எம்பில்மிவைல கிராம அ வலர் பிாிவின்  
ேமற்கு, ெதற்கு, கிழக்கு  எல்ைலகள் மற் ம் 34 ேவரக்ேக 
கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு எல்ைல

36 - எரமினிகம்மண    கிராம அ வலர் பிாி  
36 A - தம்பவிட்ட கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : 34 A எம்பில்மிவைல மற் ம் 40 C அம்பலாவ கிராம
அ வலர் பிாி களின்   ேமற்கு  எல்ைலகள்

ெதற்ேக :    40 C அம்பலாவ கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு
எல்ைல, 39 B ம ல்ேபாவ, 39 C அம்ப ப்ப மற் ம் 39 A 
வா யத்ெதன்ன கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு  
எல்ைலகள், 36 B கினிஹப்பிட் ய கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு,வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் 36 
C கினிஹப்பிட் ய ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  
வடக்கு  எல்ைல

ேமற்ேக :     37 A வ வாவைல கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு
எல்ைல  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 21                                   வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : கினிஹப்பிட் ய                             உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 36 எரமிணிகம்மன கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு 

எல்ைல  
36 B – கினிஹப்பிட் ய கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
36 C – கினிஹப்பிட் ய ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : 36 A தம்பவிட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு 
எல்ைல மற் ம்  39 A வா யெதன்ன கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  வடக்கு, ேமற்கு   எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :    39 A  வா யத்ெதன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  
எல்ைல மற் ம்  38 A ெஹம்மாத்தகம கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  வடக்கு  எல்ைல  

ேமற்ேக :     38 A பல் ப்ேபா வ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல மற் ம்  37 A வ வாவைல கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  கிழக்கு  எல்ைல  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 22                                   வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெஹம்மாதகம                                             உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 37 A வ வாவைல கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு 

எல்ைல, 36 C கிணிஹப்பிட் ய ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  ேமற்கு, ெதற்கு எல்ைலகள், 36 B 
கிணிஹப்பிட் ய கிழக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின்  
ெதற்கு எல்ைல மற் ம் 39 A வா யத்ெதன்ன கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு, ெதற்கு    எல்ைலகள்  

38 – பல் ப் ேபா வ கிராம அ வலர் 
பிாி  
38 A - ெஹம்மாதகம கிராம அ வலர் 
பிாி  
39 - ம் வாவ கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : 39 B ம ல்ேபாவ, 40 ெகஹல்பன்னல கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி களின்  ேமற்கு  எல்ைலகள் மற் ம் 40 A 
ெகஹல்பன்னல ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு, ேமற்கு  எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :    கண்  மாவட்ட எல்ைல மற் ம் அரநாயக்க  பிரேதச
சைப எல்ைல 

ேமற்ேக :     அரநாயக்க  பிரேதச சைப எல்ைல
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 23                                   வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ம ல்ேபாவ                                           உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 36 A தம்பவிட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு 

எல்ைல  
39 A – வா யெதன்ன கிராம அ வலர் பிாி  
39 B – ம ல்ேபாவ கிராம அ வலர் பிாி  
39 C - அம்ப ப்ப கிராம அ வலர் பிாி  கிழக்ேக : 40 C அம்பலாவ மற் ம்  40 B பலத்க வ கிராம 

அ வலர் பிாி களின்  ேமற்கு  எல்ைலகள்  
ெதற்ேக :    40 ெகஹல்பன்னல கிழக்கு, 39 ம் வாவ கிராம 

அ வலர் பிாி களின் வடக்கு  எல்ைலகள்  
ேமற்ேக :     38 A ெஹம்மாத்தகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 

எல்ைல மற் ம்  36 B கினிஹப்பிட் ய கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு, கிழக்கு எல்ைலகள்  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 24                                   வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெகஹல்பன்னல                                                உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 34 A எம்பி மீவல கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு 

எல்ைல மற் ம் கண்  மாவட்ட எல்ைல  
40 - ெகஹல்பன்னல   கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  
40 A - ெகஹல்பன்னல   ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
40 B - பலத்க வ கிராம அ வலர் பிாி  
40 C – அம்பலாவ கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : கண்  மாவட்ட எல்ைல 
ெதற்ேக :    கண்  மாவட்ட எல்ைல 
ேமற்ேக :     38 A ெஹம்மாத்தகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  

எல்ைல, 39 ம் வாவ கிராம அ வலர் பிாிவின்  
ெதற்கு, கிழக்கு  எல்ைலகள் ,39 B ம ல்ேபாவ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு, கிழக்கு   எல்ைலகள் மற் ம் 
36 A தம்பவிட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு, 
கிழக்கு எல்ைலகள்  

0-108/ 330 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின்  கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபயின் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின்  ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
   

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  – 01, 
2015,ஓகத்  12. 

                                       அட்டவைண 
 

இல. 25 – ேககாைல மாவட்டம் 
இல. 07 – அரநாயக்க பிரேதச சைப 
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்      பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்                  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக - 18 
எண்ணிக்ைக - 18    எண்ணிக்ைக - 00 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01                                       வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : தீெவல                                                    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ேககாைல மற் ம்  மாவனல்ைல பிரேதச  சைப 

எல்ைலகள்   
16 – வாக்கிாிகல கிராம அ வலர் 
பிாி  
16 A – தீெவல உடகம கிராம அ வலர் 
பிாி  
16 E - கந்த ல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : 15 F எப்பலாைவ வத்ைத கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல மற் ம் 16 D அஸ்மடல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு, ேமற்கு  எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :    47 E குமார ர கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு  எல்ைல  
ேமற்ேக :     ேககாைல பிரேதச  சைப எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02                                          வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்   :   உ ேவெவல                                               உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : மாவனல்ைல பிரேதச  சைப எல்ைல 15 A - உ ேவெவல கிராம அ வலர் 

பிாி         
15 C - கல்அத்தர கிராம அ வலர் 
பிாி  
15 D – கந்ேதவத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  
15 F - எப்பலாவ வத்ைத கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : மாவனல்ைல பிரேதச  சைப எல்ைல 
ெதற்ேக :    17 D கம்மன்நாெகாைட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 

எல்ைல மற் ம்  16 F லம் ட் வ , 16 G  வத்ேதெகதர 
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு  எல்ைலகள்  

ேமற்ேக :     16 D அஸ்மடல கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு, 
வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம்  16 வாக்கிாிகைல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  எல்ைல  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03                                    வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : உஸ்ஸாப்பிட் ய                                      உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : மாவனல்ைல பிரேதச  சைப எல்ைல 17 - உஸ்ஸாப்பிட் ய கிராம அ வலர் 

பிாி  
17 B - கட் கஹ கிராம அ வலர் 
பிாி  
17 C – வஹரக்ெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி  
17 D – கம்மன்நாெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : 33 C  வன்ெதனிய,  33 A அட்டாப்பிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு  எல்ைலகள்  மற் ம் 17 A 
காாியகம,  46 A ெகா க வ கிராம அ வலர் பிாி களின் 
வடக்கு, ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :    45 D நாரங்கம்மன கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல மற் ம் 16 F லம் ட் வ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு, வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக :     15 F   எப்பலாவத்ைத ,  15 C கல்அதர கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு  எல்ைலகள் மற் ம் மாவனல்ைல 
பிரேதச  சைப எல்ைல   

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04                                     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : தல்க வ                                                            உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : மாவனல்ைல பிரேதச  சைப எல்ைல 33 - தல்க வ கிராம அ வலர் பிாி  

33 A - அட்டாப்பிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி  
33 B - ெதவனகல கிராம அ வலர் 
பிாி  
33 C – வன்ெதனிய கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : மாவனல்ைல பிரேதச  சைப எல்ைல 
ெதற்ேக :    மாவனல்ைல பிரேதச  சைப எல்ைல  மற் ம் 46 

நிக்கப்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு, வடக்கு 
எல்ைலகள்  

ேமற்ேக :     17 A காாியகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு,  வடக்கு 
எல்ைலகள் மற் ம்  17 C வஹரக்ெகாட கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05                                    வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : நிக்கப்பிட் ய                                                       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 17 உஸ்ஸாப்பிட் ய, 17 C வஹரக்ெகாட,  33 A 

அட்டாப்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள்  மற் ம் 33 தல்க வ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  

17 A - காாியகம கிராம அ வலர் 
பிாி  
45 C – ெபெஹனிெபத்தர கிராம 
அ வலர் பிாி  
46 - நிக்கப்பிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி  
46 A - ெகா க வ கிராம அ வலர் 
பிாி   

கிழக்ேக : 33 தல்க வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
மற் ம் மாவனல்ைல பிரேதச  சைப எல்ைல   

ெதற்ேக :    45  திப்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
மற் ம்  45 A ெகவி பிட் யகம , 45 D நாரங்கம்மன 
கிராம அ வலர் பிாி களின்  கிழக்கு, வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக :     17 B கட் கஹ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல  
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06                                    வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : அஸ்மடல                                            உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 15 F எப்பலாவ வத்ைத கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு, 

ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம்  17 D  கம்மன்நாெகாைட 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல  

16 D - அஸ்மடல  கிராம அ வலர் 
பிாி           
16 F - லம் ட் வ கிராம அ வலர் 
பிாி  
16 G  - வத்ேதெகதர கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : 17 B நக்கட் கஹ மற் ம் 45 D நாரங்கம்மன கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :    47 ஹத்கம்பைல மற் ம் 47 B ெதபத்கம உடபாக்ேக 
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக :     47 E குமார ர,  16 E கந்த ல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம்  16 வாக்கிாிகைல 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு, கிழக்கு எல்ைலகள்  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07                                    வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெதெபத்கம                                                           உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
இந்த வட்டாரம் ேகால ாீதியாக பிாிக்கப்ப ம் பகுதிகள் இரண் 47 A – ெதெபத்கம பல்ேலபாேக கிராம 

அ வலர் பிாி  
47 B – ெதெபத்கம உடபாேக கிராம 
அ வலர் பிாி  
47 E - குமார ர கிராம அ வலர் 
பிாி  
48 - ெகஹல்வத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  (ஒ  பகுதி ேககாைல பிரேதச 
சைப எல்ைலயி ல் அைமந் ள்ள ) 

(1) வடக்ேக : 
            

ேககாைல பிரேதச சைப எல்ைல,   16 E கந்த ல்ல 
மற் ம்  16 D அஸ்மடல 16 G வத்ெதெகதர கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 

 கிழக்ேக:    47 ஹத்கம்பல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு, 
ெதற்கு எல்ைலகள், 47 F எலங்கிபிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல  

 ெதற்ேக : 47 F எலங்கிபிட் ய,  47 D க கைல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
ேககாைல பிரேதச சைப எல்ைல  

 ேமற்ேக  : 
              
 
 
    

ேககாைல பிரேதச சைப எல்ைல ேககைல பிரேதச 
சைப எல்ைலயி ல்    அைமந் ள்ள  பகுதி 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08                                        வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :  ஹத்கம்பல                                               உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 16G வத்ேதெகதர, 16 F லம் ட் வ கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் 45 D 
நாரங்கம்மன,  45 B ெகவி பிட் யகம நகர கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்  

47 - ஹத்கம்பல கிராம அ வலர் பிாி    
47 C - ேமாராகம்மன கிராம அ வலர் 
பிாி  
47 F - எலங்கிபிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி  கிழக்ேக : 45 E வில்ெபால, 43 C கல்ெபாக்க, கிராம அ வலர் 

பிாி களின் வடக்கு, ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் 43 B 
ெகட்டேபாிக்கந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல  

ெதற்ேக :    58 F நாரங்கல மற் ம்  58 B கன் ன உடகம கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :     47 D க கல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல ,
47 B ெதபத்கம உடபாேக கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல  ,47 A ெதபத்கம பல்ேலபாேக 
அத் ப்பான கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு, கிழக்கு, 
வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் 47 Bெதபத்கம உடபாேக 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) வடக்ேக : 
            

ேககாைல பிரேதச சைபயில் அைமந் ள்ள 54 A 
வத் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
மற் ம்  48 A அலப்பலாவல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  

 கிழக்ேக :  
  

ேககாைல பிரேதச சைபயில் அைமந் ள்ள
54 A வத் ர கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல மற் ம் 48 A அலப்பலாவைல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  

 ெதற்ேக: ேககாைல பிரேதச சைபயில் அைமந் ள்ள
57 A ஏ கம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல மற் ம்  57 அத் ப்பான கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல  

 ேமற்ேக :  
                

ேககாைல பிரேதச சைபயில் அைமந் ள்ள 57
அத் ப்பான கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09                                         வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெகவி ப்பிட் ய                                    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 17 B கட் கஹ,   46 A ெகா க வ மற் ம் 

46 நிக்கப் ட் ய கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள்  

45 A - ெகவி ப்பிட் யகம கிராம 
அ வலர் பிாி       
45 B - ெகவி ப்பிட் ய  நகரம்   கிராம 
அ வலர் பிாி  
45 D - நாரங்கம்மன கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : 45 C ெபஹினிெபத்தர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு, 
ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் 45 திப்பிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல  

ெதற்ேக :    45 திப்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு, ேமற்கு 
எல்ைலகள் ,  45 E வில்ெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல மற் ம்    47 C ேமாரகம்மன கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக :     47 ஹத்கம்பைல மற் ம் 16 F லம் ட் வ கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்   

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10                                     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : திப்பிட் ய                                                 உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 45 B ெகவி ப்பிட் ய நகர கிராம அ வலர் பிாிவின் 

ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்  ,45 A 
ெகவி ப்பிட் யகம கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு,கிழக்கு எல்ைலகள்  ,45  C ெபஹனிெபத்தர   கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல மற் ம் மாவனல்ைல 
பிரேதச சைப எல்ைல  

42 C – கீரப்பேன கிராம அ வலர் பிாி  
42 D - பன்னல கிராம அ வலர் பிாி  
45 - திப்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாி  
45 E – வில்ெபால கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : 44 A ஹபலக்காவ, 42 A  ல்ெதனிய கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் 42 
ஹக்கு கம்மன கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு, ேமற்கு 
எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :    42 ஹக்கு கம்மன  கிராம அ வலர் பிாிவின் ,ேமற்கு 
எல்ைல  ,43  அரநாயக்க கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு, வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் 43 E உடகம கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல மற் ம் 43 B 
ெகட்டேபாிக்கந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :     43 C கல்ெபாக்க கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு, 
வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் 47 Cேமாராகம்மன கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11                                    வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :   ஹபலக்காவ                                                      உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : மாவனல்ைல பிரேதச சைப எல்ைல 44 A - ஹபலக்காவ   கிராம அ வலர் 

பிாி     
44 C – தல்கஸ்பிட் ய ஸ் ம் கம 
கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : மாவனல்ைல பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக :    44  தல்கஸ்பிட் ய மற் ம் 42 A ல்ெதனிய கிராம 

அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள், 
ேமற்ேக :     42 C கீரப்பேன கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு, 

வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் 45 திப்பிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல,  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 12                                    வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : தல்கஸ்பிட் ய                                        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 44 A ஹபலக்காவ மற் ம் 44 C தல்கஸ்பிட் ய ஸ் ம் 

கம கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்,  
42 A – ல்ெதனிய கிராம அ வலர் 
பிாி  
42 B – ெதல்ெலக்க கிராம அ வலர் 
பிாி  
44 - தல்கஸ்பிட் ய    கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : மாவனல்ைல பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக :    44B ேயாதகம,   41 D ரந்தி கம கிராம அ வலர் 

பிாி களின் வடக்கு, ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம்  42  
ஹக்கு கம்மன கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல  

ேமற்ேக :     42 ஹக்கு கம்மன கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல மற் ம் 42 C கீாிப்பேன கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 13                                    வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெகட்டேபாிகந்த                                                 உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 47 C ேமாரகம்மன கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல மற் ம்  45 E  வில்ெபால கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்   

43 B -  ெகட்டேபாிகந்த கிராம 
அ வலர் பிாி           
43 C – கல்ெபாக்க கிராம அ வலர் 
பிாி  
43 E - உடகம கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : 42 C கீரப்பேன மற் ம்  42 D பன்னல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :    43 அரநாயக்க கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு, ேமற்கு 
எல்ைலகள் மற் ம் 43 D ேபாடாப்ேப, 43 A அம்பலகந்த 
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக :     58 F நாரங்கைல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல மற் ம் 47 F எலங்கிபிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 14                                    வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : கன் ன                                                             உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 47 E குமார ர மற் ம் 47  B ெதபத்கம உடபாேக கிராம 

 அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  
47 D - க கல கிராம அ வலர் பிாி  
48 B – தம்ெபல்ெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி  
58 B – கன் ன உடகம கிராம 
அ வலர் பிாி  
58 G – கன் ன ெமதகம கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : 47 F எலங்கிபிட் ய,   58  F நாரங்கைல கிராம அ வலர்  
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்  மற் ம் 58 C 
ஜம் கஸ்மட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு  மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :    ஜம் கஸ்மட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
மற் ம் லத்ெகாஹுப்பிட் ய  பிரேதச சைப எல்ைல  

ேமற்ேக :     லத்ெகாஹுப்பிட் ய, ேககாைல  பிரேதச சைப எல்ைல 
மற் ம் 48 ெகெஹல்வத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்குப் பகுதியின் கிழக்கு எல்ைல   

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 15                                    வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : நாரங்கல                                                           உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 47 F எலங்கிபிட் ய , 43 B ெகட்டேபாிக்கந்த கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்   ,43 E உடகம 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு,ெதற்கு எல்ைலகள் 
மற் ம் 43 D ேபாடாப்ேப கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு, ெதற்கு எல்ைலகள்   

43 A - அம்பலகந்த கிராம அ வலர் 
பிாி  
58 C - ஜம் கஸ்மட கிராம அ வலர் 
பிாி  
58 F - நாரங்கல கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : 41 Eெதய்யன்வல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல மற் ம் கண்  மாவட்ட எல்ைல  

ெதற்ேக :    லத்ெகாகுப்பிட் ய  பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக :     58 G கன் ன ெமதகம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 

எல்ைல மற் ம் 58 B கன் ன உடகம கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு, கிழக்கு எல்ைலகள்  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 16                                   வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  அரநாயக்க                                                       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 43 E உடகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு, கிழக்கு 

எல்ைலகள் மற் ம் 42 D பன்னல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்  

41 E - ைதயன்வல கிராம அ வலர் 
பிாி  
43 - அரநாயக்க கிராம அ வலர் பிாி  
43 D – ேபாடாப்ேப கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : 42 D பன்னல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் 42 ஹக்கு கம்மன மற் ம்  41 
அரம   கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :    கண்  மாவட்ட எல்ைல  
ேமற்ேக :     58 F நாரங்கல மற் ம் 43 A அம்பலன்கந்த   கிராம 

அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 17                                   வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  ஹக்கு கம்மன                                                உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 42 C கீரப்பன மற் ம்   42 A    ல்ெதனிய கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் ,ெதல்ெலக்க கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு , ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு  
எல்ைலகள்   ,44  தல்கஸ்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல மற் ம் மாவனல்ைல பிரேதச சைப 
எல்ைல  

41 D - ரன்தி கம கிராம அ வலர் 
பிாி  
42 -  ஹக்கு கம்மன  கிராம அ வலர் 
பிாி                                       
44 B - ேயாதகம கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : மாவனல்ைல பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக :    41 A ெஸலவ கிழக்கு  ,41 B   ரஹல மற் ம்  41 அரம 

கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  
ேமற்ேக :     41 E ெதய்யன்வல கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு 

மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்  ,43 D ேபாடாப்ேப   ,
43 அரநாயக்க கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 

எல்ைலகள் மற் ம்  42 D பன்னல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு, கிழக்கு எல்ைலகள்  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 18                                   வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     ;- ெசலவ                                                               உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 42 ஹக்கு கம்மன கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு, 

கிழக்கு எல்ைலகள் ,41 D ரங்தி கம கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு, ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு ஆகிய  
எல்ைலகள் மற் ம்  மாவனல்ைல பிரேதச சைப எல்ைல 

41 - அரம கிராம அ வலர் பிாி  
41 A – ெசலவ கிழக்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  
41 B - ரஹல கிராம அ வலர் பிாி  
41 C – ெசலவ ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : மாவனல்ைல பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் கண்  
மாவட்ட எல்ைல  

ெதற்ேக :    கண்  மாவட்ட எல்ைல 
ேமற்ேக :     41 Eெதய்யன்வல கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு 

எல்ைல   
9-108/ 331 

_______________________________ 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின்  கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபயின் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின்  ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
   

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  – 01, 
2015,ஓகத்  12. 
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                                       அட்டவைண 
 
இல. 25 – ேககாைல மாவட்டம் 
இல. 08-  யட் யாநேதாட்ைட பிரேதச சைப 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்      பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக -17 
  எண்ணிக்ைக - 17         எண்ணிக்ைக - 00 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01                                       வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : மத்தமெகாட                                              உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : வரக்காப்ெபாைல மற் ம் க க வ பிரேதச சைப 

எல்ைலகள்  
108 - மத்தமெகாட    கிராம அ வலர் 
பிாி  
 
 

கிழக்ேக : லத்ெகாஹுப்பிட் ய பிரேதச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக :    லத்ெகாஹுப்பிட் ய மற் ம் வன்வல்ைல பிரேதச 

சைப எல்ைலகள்  
ேமற்ேக :     வன்வல்ைல  மற் ம் வரக்காப்ெபாைல பிரேதச சைப

எல்ைலகள் 
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02                                          வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : கல்பாத                                             உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : வன்வல்ைல மற் ம் லத்ெகாஹுப்பிட் ய பிரேதச 

சைப எல்ைலகள்  
107 B – கல்பாத  கிராம அ வலர் 
பிாி  
 
 
 

கிழக்ேக : லத்ெகாஹுப்பிட் ய பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக :    106 B  க ல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 

எல்ைலகள்  
ேமற்ேக :     வன்வல்ைல பிரேதச சைப எல்ைலகள்
 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03                                    வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : க ள்ள                                                        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 107 B  கல்பாத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  

எல்ைல மற் ம் லத்ெகாஹுப்பிட் ய பிரேதச சைப 
எல்ைல  

106 B - க ள்ள     கிராம அ வலர் 
பிாி  
106 C - மஹவில கிராம அ வலர் 
பிாி  
 
 

கிழக்ேக : 106 A  ப ஸ்ெஸல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல  

ெதற்ேக :    106 யட் யன்ெதாட்ைட மற் ம் 115 C பஹல 
கராெகாைட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு  
எல்ைலகள் மற் ம் ெதஹிேயாவிட்ைட பிரேதச சைப 
எல்ைல  

ேமற்ேக :     வன்வல்ைல பிரேதச சைப எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04                                     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : யட் யன்ெதாட்ட                             உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 106 B க ல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல, 106 C மஹவில கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு, ெதற்கு மற் ம்  கிழக்கு  எல்ைலகள் மற் ம் 

லத்ெகாஹுப்பிட் ய பிரேதச சைப எல்ைல   

106 - யட் யன்ெதாட்ட  கிராம 
அ வலர் பிாி    
106 A – ப ஸ்ெஸல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  
 
 

கிழக்ேக : 132 B  ஜயவிந்தாகம, 135 A ெவ ஹலதன்ன கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் , 135 C 

ரகல்ல  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு  எல்ைல  
ெதற்ேக :    135 C ரகல்ல  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு  

எல்ைல, 135 D நவட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு, 
ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் 115 F ெபெலல்ேல கம கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு  எல்ைல  

ேமற்ேக :     115 E மீகஸ்ெதன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல,115 D இஹலகராெகாைட ,  115 C பஹல 
கராெகாைட கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு, 
வடக்கு  எல்ைலகள் மற் ம் 106 B  க ல்ல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  எல்ைல  

 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05                                    வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ஜயவிந்தாகம                                        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : லத்ெகாஹுப்பிட் ய பிரேதச சைப எல்ைல 132 B ஜயவிந்தாகம   கிராம அ வலர் 

பிாி  
135 A – ெவ ெஹலெதன்ன கிராம 
அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக : 132 A மலள்ெபால மற் ம் 135 B ெபால்பிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  எல்ைலகள்   

ெதற்ேக :    135 C ரகல்ல  கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு  
எல்ைல  

ேமற்ேக :     106 A ப ஸ்ெஸல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல மற் ம் லத்ெகாஹுப்பிட் ய பிரேதச சைப 
எல்ைல  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06                                    வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெதாம்ேபெபால                                      உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : லத்ெகாஹுப்பிட் ய பிரேதச சைப எல்ைல 132 - ெதாம்ேபெபால   கிராம 

அ வலர் பிாி            
132 A – மலல்ெபால கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : 131 A அமநாவைல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  
எல்ைல  

ெதற்ேக :    131 A அமநாவைல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  
எல்ைல மற் ம் 133 B ெந வத் கந்த, 135 B 
ெபால்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு  
எல்ைலகள்  

ேமற்ேக :     135 A ெவளிெஹலதன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு , வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம்  132 B ஜயவிந்தாகம 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  எல்ைல  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07                                    வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : அமநாவல                                   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : லத்ெகாஹுப்பிட் ய பிரேதச சைப எல்ைல 131 A - அமநாவல கிராம அ வலர் 

பிாி  
131 D - ெபரன்நாவ கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : லத்ெகாஹுப்பிட் ய பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக :    134 C மல்வத்த,134 F கிாிெகாஹுெதன்ன  மற் ம் 133 B 

ெந வத் க்கந்த கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள்  

ேமற்ேக :     132 A மலல்ெபால மற் ம் 132 ெதாம்ேபெபால  கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு  எல்ைலகள்  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08                                        வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : சீேபாத்                                               உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : லத்ெகாஹுப்பிட் ய பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் 

கண்  மாவட்ட எல்ைல  
131 E -  ஸீெபாத் கிராம அ வலர் 
பிாி  
    கிழக்ேக : கண்  மாவட்ட எல்ைல 

ெதற்ேக :    134 A மேஹபாேஹ மற் ம் 134 E  க்ேகெதனிய 
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக :     லத்ெகாஹுப்பிட் ய பிரேதச சைப எல்ைல
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09                                         வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : க்ேகதனிய                                                  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : லத்ெகாஹுப்பிட் ய பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் 

131 E ஸீெபாத் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 
134 A – மஹபாேக கிராம அ வலர் 
பிாி  
134 E - க்ேகதனிய    கிராம 
அ வலர் பிாி  
   

கிழக்ேக : கண்   மற் ம்  வெர யா மாவட்ட எல்ைல 
ெதற்ேக :    வெர யா மாவட்ட எல்ைல மற் ம் 134 D 

க ெகாகுெதன்ன கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக :     134 கித் ல்கைல வடக்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல, 134 C மல்வத்த கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல மற் ம் லத்ெகாஹுப்பிட் ய 
பிரேதச சைப எல்ைல  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10                                     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : மல்வத்த                                                  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 131 A அமநாவைல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல மற் ம் லத்ெகாஹுப்பிட் ய பிரேதச சைப 
எல்ைல  

134 C - மல்வத்த கிராம அ வலர் பிாி  
134 F – கிாிெகாஹுெதன்ன கிராம 
அ வலர் பிாி  
 கிழக்ேக : 134 E  க்ேகெதனிய மற் ம் 134 A மஹபாக்ேக 

கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்  
ெதற்ேக :    134 A மஹபாக்ேக கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 

எல்ைல மற் ம்  134 கித் ல்கைல வடக்கு மஹபாக்ேக 
கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு மற் ம் வடக்கு  
எல்ைலகள்  

ேமற்ேக :     133 ேகாணக வ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  
எல்ைல மற் ம்  133 B ெந வத் கந்த  கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11                                    வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெந வத் க்கந்த                                          உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 132 A மலல்ெபால மற் ம் 131 A அமநாவைல கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு  எல்ைலகள் 
133 B - ெந வத் க்கந்த  கிராம 
அ வலர் பிாி  
135 B - ெபால்பிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : 134 F கிாிெகாஹுதன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல  

ெதற்ேக :    134 F கிாிெகாஹுதன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல,133 ேகானக வ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல மற் ம்  135 கேனபல்ல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு  எல்ைலகள்  

ேமற்ேக :     135 C ரகல்ல மற் ம்  135 A ெவ ேஹனதன்ன கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு  எல்ைலகள்  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 12                                    வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : கேனபல்ல                                                  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 106 A ப ஸ்ெஸல்ல மற் ம் 135 A ெவ ேஹனதன்ன 

கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு  எல்ைலகள்  
135 - கேனபல்ல  கிராம அ வலர் 
பிாி     
135 C - ரகல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  
135 D - நவட்ட கிராம அ வலர் பாி  
 

கிழக்ேக : 135 B ெபால்பிட் ய  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு, 
ெதற்கு  எல்ைலகள் மற் ம்  133 ேகானக வ  கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  எல்ைல  

ெதற்ேக :    133 A ெத கம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு, ேமற்கு 
எல்ைலகள் மற் ம் தரணியகைல, ெதஹிெயாவிட்ட 
பிரேதச சைப எல்ைலகள்  

ேமற்ேக :     135 E ஹக்ெபல்லாவக்க கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு, வடக்கு எல்ைலகள், 115 F  பெலல்ேலகம கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல மற் ம் 106 
யட் யன்ெதாட்ைட  கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 13                                    வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : கராெகாட                                              உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 106 B  க ள்ள கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல மற் ம் 106 யட் யன்ெதாட்ைட  கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  எல்ைல  

115 C – பஹல கராெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி  
115 D – இஹல கராெகாட கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : 106 யட் யன்ெதாட்ைட  கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :    115 E  மீகஸ்தன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல  

ேமற்ேக :     115 E  மீகஸ்தன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல மற் ம் ெதஹிேயாவிட்ைட பிரேதச சைப எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 14                                    வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : மீகஸ்ெதன்ன                                           உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 115 C பஹல கராெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல மற் ம் 115 D  இஹல கராெகாட  கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு  எல்ைலகள்  

115 E - மீகஸ்ெதன்ன  கிராம அ வலர் 
பிாி  
  

கிழக்ேக : 106 யட் யன்ெதாட்ைட  கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல மற் ம்  115 F ெபெலல்ேலகம   கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு  எல்ைல  

ெதற்ேக :    ெதஹிேயாவிட்ைட பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக :     ெதஹிேயாவிட்ைட பிரேதச சைப எல்ைல
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 15                                    வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  ெபெலல்ேலகம                                               உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 106 யட் யன்ெதாட்ைட, 135 D நவட்ட மற் ம் 135 C 

ரகல்ல கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் 
115 F – ெபெலல்ேலகம கிராம 
அ வலர் பிாி  
135 E – ஹக்ெபல்லாவக்க கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : 135 கேணபல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
ெதற்ேக :    ெதஹிேயாவிட்ைட பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக :     ெதஹிேயாவிட்ைட பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்115 E 

மீகஸ்தன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  எல்ைல  
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 16                                   வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ேகானக வ                                          உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 135 B ெபால்பிட் ய மற் ம் 133 B ெந வத் கந்த கிராம 

 அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு  எல்ைலகள்  
133 - ேகானக வ கிராம அ வலர் 
பிாி  
 133 A - ெத கம கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : 134 F கிாிெகாஹுதன்ன கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல மற் ம் 134 கி ல்கல வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு , ேமற்கு  எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :    ெதரணியகைல பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக :     135 கேனபல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள்  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 17                                   வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  கித் ல்கல                                            உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 134 F கிாிெகாஹுதன்ன, 134 C மல்வத்த மற் ம் 134 A 

மஹபாேக கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள்  

134 - கித் ல்கல வடக்கு  கிராம 
அ வலர் பிாி  
134 B – கித் ல்கல ெதற்கு  கிராம 
அ வலர் பிாி      
134 D – க ெகாஹுதன்ன கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : வெர ய மாவட்ட எல்ைல  
ெதற்ேக :    வெர ய மாவட்ட எல்ைல மற் ம் ெதரணியகைல 

பிரேதச சைப எல்ைல  
ேமற்ேக :     ெதரணியகைல பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் 133 

ேகாணக வ கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு  எல்ைல  
0-108/332 
 
 

_______________________________ 
 

உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 
 

3 இ பிாிவின்  கீழான கட்டைள  
 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபயின் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின் ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
   

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  – 01, 
2015, ஓகத்  12. 
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                                   அட்டவைண 
 
இல. 25 – ேககாைல மாவட்டம் 
இல. 09 -  லத்ெகாகுப்பிட் ய பிரேதச சைப  
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்                 பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்              உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  - 11 
எண்ணிக்ைக - 11    எண்ணிக்ைக -  00 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01                                       வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : கப்பக வ                                 உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : க க வ பிரேதச சைப எல்ைல 60 – கப்பக வ கிராம அ வலர் பிாி  

60 A – ஹிக்ெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி  
61 - ெகட் ய ள்ள கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : 60 C கணன்க வ மற் ம் 60 D ஸ்பேன  கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :    129 ரங்கல்ைல ,61 A அலவத் ர மற் ம் 62 C அம் வக்க 
கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக :     க க வ பிரேதச சைப எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02                                          வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  ஸ்பேன                                             உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ேககாைல பிரேதச சைப எல்ைல 60 C - கணன்க வ கிராம அ வலர் 

பிாி  
60 D -  ஸ்பேன கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : ேககாைல பிரேதச சைப எல்ைல 
ெதற்ேக :    129 D இஹல ெந ஸ்மியா மற் ம் 129 ரங்கல்ல கிராம 

அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  
ேமற்ேக :     60 கப்பக வ, 60 A ஹிக்ெகாட கிராம அ வலர் 

பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  மற் ம் க க வ 
பிரேதச சைப எல்ைல  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03                                    வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  லத்ெகாஹுபிட் ய                                        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : க க வ பிரேதச சைப எல்ைல  மற் ம்  61 

ெகட் ய ல்ல 60 கப்பக வ கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்   

61 A - அலவத் ர கிராம அ வலர் 
பிாி  
62 C - அம் வக்க கிராம அ வலர் 
பிாி  
129 B - லத்ெகாஹுபிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : 129 ரங்கல்ல மற் ம் 129 D இஹல ெந ஸ்மியர் கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்   

ெதற்ேக :    128 A ெகன்தவ ,129 C ஊ மீவைல மற் ம் 129 A 
ெலவல கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக :     129 A ெலவல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
மற் ம் க க வ பிரேதச சைப எல்ைல     
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04                                     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : இஹல ெந ஸ்மீயர்                                  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 60 கபக வ, 60 D ஸ்பேன கிராம அ வலர் 

பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் ேககாைல 
பிரேதச சைப எல்ைல  

129 - ரங்கல்ல கிராம அ வலர் பிாி  
129 D - இஹல ெந ஸ்மீயர் கிராம 
அ வலர் பிாி                                 
 
 

கிழக்ேக : ேககாைல பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் 130 உ வ 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைல  

ெதற்ேக :    128 E உடப்ெபாத்ைத கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல மற் ம் 128 A ெகந்தவ கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல  

ேமற்ேக :     129 B லத்ெகாஹுபிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு, வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் 61 A  அலவத் ர 
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05                                    வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : உ வ                                          உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 129 D இஹல ெந ஸ்மியர் கிராம அ வலர் பிாிவின் 

கிழக்கு எல்ைல மற் ம் ேககாைல பிரேதச சைப எல்ைல  
128 E – உடெபாத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  
130 - உ வ கிராம அ வலர் பிாி  
131 - ெந வக்கன கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : அரநாயக்க பிரேதச சைப எல்ைல ,  131  C ேத கைல 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு, ேமற்கு எல்ைலகள் 
மற் ம்  131  B ெபலம்பிட் ய  கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல  

ெதற்ேக :    யட் யன்ெதாட்ைட பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக :     128 C  நாரங்கைல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு , 

வடக்கு எல்ைலகள்  ,128 A ெகந்தாவ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல  மற் ம் 129 D இஹல 
ெநா ஸ்மீயர் கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம்  
கிழக்கு எல்ைலகள்  

 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06                                    வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெகந்தவ                                                   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 129 B லத்ெகாஹுபிட் ய மற் ம் 129 D இஹல 

ெந ஸ்மியர் கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள்  

128 A - ெகந்தவ கிராம அ வலர் 
பிாி  
128 C - நாரங்கல கிராம அ வலர் 
பிாி  கிழக்ேக : 128 E  உடெபாத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 

மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் 131 ெந வக்கன 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  

ெதற்ேக :    யட் யன்ெதாட்ைட பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக :     129 C ஊ மீவல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு, 

கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07                                    வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெலவல                                                     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 62 C அம் வக்க , 61 A அலவத் ர மற் ம் 129 B 

 லத்ெகாஹுப்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ெதற்கு எல்ைலகள்  

129 A - ெலவல கிராம அ வலர் பிாி  
129 C - ஊ மீவல கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : 128 A ெகந்தாவ கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு, 
வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் 128 C நாரங்கைல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  

ெதற்ேக :    128 C நாரங்கைல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல, யட் யன்ெதாட்ைட பிரேதச சைப எல்ைல 
மற் ம் 128 D அம்பமல்ல,  128 நெஹல கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு, வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக :     128 B ேவகல்ைல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல மற் ம் க க வ பிரேதச சைப எல்ைல   

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08                                        வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ேவகல்ல                                                     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : க க வ பிரேதச சைப எல்ைல   108 A - ஹல்ஒ வ கிராம அ வலர் 

பிாி  
128 B - ேவகல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : 129 A ெலவல  கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  
ெதற்ேக :    128 நெஹல, 107 D பநாப்பிட் ய மற் ம்  107 A 

அம்பாகைல கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள்  

ேமற்ேக :     யட் யன்ெதாட்ைட பிரேதச சைப எல்ைல
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09                                         வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : அம்பாகல                                                           உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : யட் யன்ெதாட்ைட பிரேதச சைப எல்ைல  மற் ம் 108 A 

ஹல்ஒ வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல  
107 -ெதல்கு வல கிராம அ வலர் 
பிாி  
107 A - அமபாகல கிராம அ வலர் 
பிாி  
107 C – கிாிேபா வ கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : 107 D பநாப்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல  

ெதற்ேக :    யட் யன்ெதாட்ைட பிரேதச சைப எல்ைல   
ேமற்ேக :     யட் யன்ெதாட்ைட மற் ம் வன்வல்ைல பிரேதச சைப 

எல்ைலகள்  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10                                     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     பனாப்பிட் ய                                         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 108 A ஹல்ஒ வ ,128 B ேவகல்ல மற் ம் 129 A ேலவல 

கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்   
107 D - பனாப்பிட் ய  கிராம 
அ வலர் பிாி   
128 – னெஹல கிராம அ வலர் 
பிாி  
128 D - அம்பமல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : 129 A ேலவைல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல மற் ம்   129 C  ஊ மிவல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல  

ெதற்ேக :    யட் யன்ெதாட்ைட பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக :     107 C கிாிேபா வ மற் ம் 107 A  அம்பாகைல கிராம 

அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்   
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11                                    வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ேத கல                                      உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 130 உ வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 

கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம் அரநாயக்க பிரேதச சைப  
எல்ைல  

131 B – ெபெலம்பிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி  
131 C  - ேத கல  கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : கண்  மாவட்ட எல்ைல  
ெதற்ேக :    யட் யன்ெதாட்ைட பிரேதச சைப எல்ைல
ேமற்ேக :     யட் யன்ெதாட்ைட பிரேதச சைப எல்ைல  மற் ம் 131 

ெந வக்கன கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு  
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்  

 
9-108-333 
 

 
உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 

 
3 இ பிாிவின்  கீழான கட்டைள  

 
(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபயின் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின்  ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
 
   

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  – 01, 
2015,ஓகத்  12. 
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   அட்டவைண 
 

இல. 25 – ேககாைல மாவட்டம் 
இல. 10 -  வன்ெவல்ல பிரேதச சைப 
 

தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்          பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்            உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  -17 
எண்ணிக்ைக - 15       எண்ணிக்ைக - 01 
 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01                                                     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : மஹகந்த                                                 உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 99  C மாைல கிராம அ வலர்  பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல மற் ம்  99  B கலபிட்டமைட  கிராம அ வலர்  
பிாிவின் ேமற்கு  எல்ைல 

98 - வல்கம்பத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  
98 A - ெலனகல கிராம அ வலர் பிாி  
98 B - மஹகந்த கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : 99 D  க க வ கிராம அ வலர்  பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :    101 B ேமாரத்ெதாட்ைட மற் ம் 101 வஹரக்க கிராம 
அ வலர்  பிாி களின் வடக்கு  எல்ைல

ேமற்ேக :     கம்பஹா மாவட்ட எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02                                          வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : கலப்பிட்டமட                                                     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : வரக்காப்ெபாைல பிரேதச சைப எல்ைல 99 B - கலப்பிட்டமட கிராம அ வலர் 

பிாி      
99 C - மால கிராம அ வலர் 
பிாி  
99 D - க க வ கிராம அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : வரக்காப்ெபாைல பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக :    99 ெலவன்ைம வடக்கு கிராம அ வலர்  பிாிவின் வடக்கு 

மற் ம் ேமற்கு எல்ைல  ,99  A ெலவன்கம ெதற்கு கிராம 
அ வலர்  பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல மற் ம்  101  B 
ேமாரெதாட்ைட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல  

ேமற்ேக :     98  A ெலனகைல மற் ம் 98 வல்கம்பாத்த கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு  
எல்ைலகள் ,கம்பஹா மாவட்ட எல்ைல மற் ம் 
வரக்காப்ெபாைல பிரேதச சைப எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03                                    வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெலவன்கம                                             உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 99  D க க வ கிராம அ வலர்  பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல 

மற் ம் வரக்காப்ெபாைல பிரேதச சைப எல்ைல
99 - ெலவன்கம  வடக்கு   கிராம 
அ வலர் பிாி  
99 A – ெலவன்கம ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : வரக்காப்ெபாைல பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்    100 C 
ெபத்தன் ெகாட கிராம அ வலர்  பிாிவின் வடக்கு 
மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :    100  C ெபத்தன் ெகாட கிராம அ வலர்  பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல மற் ம்  100  B  சியம்பலாவல ,100 A 
நி ன்கல்ைல 100 இம் லான கிராம அ வலர்  
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக :     101  B ேமாரத்ெதாட்ைட கிராம அ வலர்  பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல மற் ம் 99 D க க வ கிராம அ வலர்  
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல கிராம அ வலர்  பிாிவின் 
ெதற்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04                                     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெபதன்ெகாட                                                     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 99 ெலவன்கம வடக்கு கிராம அ வலர்  பிாிவின் கிழக்கு 

எல்ைல மற் ம் வரக்காப்ெபாைல, யட் யன்ெதாட்ைட 
பிரேதச சைப எல்ைலகள்  

100 C - ெபதன்ெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி  
109 – கண்ணன்ெதாட்ட கிராம 
அ வலர் பிாி  
109 A -ேகானாரம்ப கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : யட் யன்ெதாட்ைட மற் ம் லத்ெகாஹுபிட் ய பிரேதச 
சைப எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :    லத்ெகாஹுபிட் ய மற் ம் யட் யன்ெதாட்ைட பிரேதச 
சைப எல்ைலகள் மற் ம் 105 B ெதார வ கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு  எல்ைல  

ேமற்ேக :     100 இம் லான, 100 A நி ன்ெஹல்ல, 100 B 
சியம்பலாவைல  ,99  A ெலவன்கம ெதற்கு மற் ம்   99  
ெலவன்கம வடக்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு 
எல்ைலகள்  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் :- 05                                    வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்   :- ெதார வ                                             உ ப்பினர் ெதாைக :- 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக :- 100  C ெபத்தன்ெகாைட கிராம அ வலர்  பிாிவின் 

கிழக்கு எல்ைல மற் ம் 109 A  ேகானாரம்ப கிராம 
அ வலர் பிாிவின்ேமற்கு, ெதற்கு எல்ைலகள்  

105 B - ெதார வ  கிராம அ வலர் 
பிாி     
 

கிழக்ேக :- யட் யன்ெதாட்ைட பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக :-    யட் யன்ெதாட்ைட பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம்  105

ெவன்தைல கிராம அ வலர்  பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 
மற் ம் 105  A வன்வல்ைல கிராம அ வலர்  பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல  

ேமற்ேக :-     105 A வன்வல்ைல கிராம அ வலர்  பிாிவின் கிழக்கு, 
வடக்கு எல்ைலகள், 100 இம் லான கிராம அ வலர்  
பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல மற் ம்  100  C ெபத்தன்ெகாைட 
கிராம அ வலர்  பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் கிழக்கு 
எல்ைலகள்  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06                                    வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : சியம்பலாவல                                        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 99 A ெலவன்கம ெதற்கு கிராம அ வலர்  பிாிவின் 

ெதற்கு எல்ைல  
100 A – நி ன்ெஹல்ல கிராம 
அ வலர் பிாி  
100 B - சியம்பலாவல  கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : 100 C ெபத்தன்ெகாைட கிராம அ வலர்  பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல  

ெதற்ேக :    100  C ெபத்தன்ெகாைட கிராம அ வலர்  பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல மற் ம்  100  இம் லான கிராம அ வலர்  
பிாிவின் வடக்கு  எல்ைல  

ேமற்ேக :     100 இம் லான கிராம அ வலர்  பிாிவின் வடக்கு  
எல்ைல மற் ம் 99  A ெலவன்கம ெதற்கு கிராம அ வலர்  
பிாிவின் ெதற்கு  எல்ைல  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07                                         வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்  : ேபாப்ெபத்த                                           உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 99 A ெலவன்கம ெதற்கு கிராம அ வலர்  பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல  ,100  A  நி ன்ெஹல்ல கிராம அ வலர்  பிாிவின் 
ேமற்கு, ெதற்கு  எல்ைலகள் மற் ம்  100  B சியம்பலாவைல 
கிராம அ வலர்  பிாிவின் ெதற்கு  எல்ைல 

100 - இம் லான கிராம அ வலர் 
பிாி  
104 A – ேபாப்ெபத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : 100 C ெபத்தன்ெகாைட கிராம அ வலர்  பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல  மற் ம் 105 B ெதார வ கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு  எல்ைல  

ெதற்ேக :    105 A வன்வல்ைல கிராம அ வலர்  பிாிவின் வடக்கு, 
ேமற்கு  எல்ைலகள் மற் ம்  104 ேமாராவத்ைத கிராம 
அ வலர்  பிாிவின் கிழக்கு, வடக்கு  எல்ைலகள்  

ேமற்ேக :     104 C தன்ேநா வ மற் ம்  104 ேமாராவத்ைத கிராம 
அ வலர்  பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08                                             வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்   : தன்ெநா வ                                                    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 98 A ெலனகல மற் ம் 99 D க க வ கிராம அ வலர் 

பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  
101 B –ெமாரத்ெதாட்ட கிராம 
அ வலர் பிாி  
104 C - தன்ெநா வ  கிராம அ வலர்  
பிாி  
 

கிழக்ேக : 99  A ெலவன்கம ெதற்கு மற் ம் 100 இம் லான கிராம 
அ வலர்  பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :    104 ேமாரவத்ைத மற் ம் 104 B மாஹல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக :     101 C வஹகுல கிராம அ வலர்  பிாிவின் கிழக்கு, வடக்கு 
எல்ைலகள் மற் ம்  101 A த வலான, 101 வஹரக்க கிராம 
அ வலர்  பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்   

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09                                              வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்  :   வஹரக்க                                                          உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : கம்பஹா மாவட்ட எல்ைல  மற் ம் 98 B மஹகந்த , 98 A 

ெலனகைல கிராம அ வலர்  பிாி களின் ெதற்கு 
எல்ைலகள்  

101 - வஹரக்க கிராம அ வலர் பிாி  
101 A - த வலான கிராம அ வலர் 
பிாி  
102 D – ரன்ெபாத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : 101 B ேமாரத்ெதாட்ைட கிராம அ வலர்  பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல மற் ம்  101 C வஹகுல கிராம அ வலர்  பிாிவின் 
வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :    101 C வஹகுல கிராம அ வலர்  பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
101 D இந் ரான  கிராம அ வலர்  பிாிவின்  கிழக்கு, 
வடக்கு எல்ைலகள் , 102 அமித்திாிகைல வடக்கு கிராம 
அ வலர்  பிாிவின் வடக்கு எல்ைல மற் ம் 102 E 
பட் விட்ட கிராம அ வலர்  பிாிவின்  கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக :     கம்பஹா மாவட்ட எல்ைல   
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10                                     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     பட் விட்ட                                                  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 102 D ரன்ெபாத்ைத, 101 A த வலான கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு, கிழக்கு எல்ைலகள்  
மற் ம்  101  B ேமாரத்ெதாட்ைட கிராம அ வலர்  
பிாிவின்  ெதற்கு எல்ைல  

101 C - வஹகுல கிராம அ வலர் 
பிாி  
101 D - இ ரான கிராம அ வலர் 
பிாி  
102 - அமிதிாிகல வடக்கு ல கிராம 
அ வலர் பிாி  
102 E - பட் விட்ட கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : 101 B ேமாரத்ெதாட்ைட கிராம அ வலர்  பிாிவின்  
ெதற்கு எல்ைல 104 C தன்ேநா வ 104 B மாஹல்ல 
எகிராம அ வலர்  பிாி களின்  ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :    104  B மஹல்ல கிராம அ வலர்  பிாிவின்  ேமற்கு 
எல்ைல மற் ம் 103  C ேகானகைல வடக்கு, 103  D 
ேகானகைல ேமற்கு, 102  A அமித்திாிகைல ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்   

ேமற்ேக :     கம்பஹா மாவட்ட எல்ைல    

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11                                    வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ேமாராவத்த                                              உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 104 C தன்ேனா வ  கிராம அ வலர்  பிாிவின்  ெதற்கு 

எல்ைல  
104 - ேமாராவத்த  கிராம அ வலர் 
பிாி         
104 B - மாஹல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : 104 A ேபாப்பத்ைத, 105 A வன்வல்ைல கிராம 
அ வலர் பிாி களின்  ேமற்கு எல்ைலகள் மற் ம் 
ெதஹிேயாவிட்ட பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக :    103  A ேமார ய மற் ம்  103 C  ேகானகல வடக்கு கிராம 
 அ வலர்  பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக :     101 C வஹகுல கிராம அ வலர்  பிாிவின்  ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள்  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 12                                    வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : வன்ெவல்ல                                                       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 100 இம் லான கிராம அ வலர்  பிாிவின்  ெதற்கு  

எல்ைல மற் ம் 105 B ெதார வ கிராம அ வலர்  
பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல  

105 A - வன்ெவல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி        
 

கிழக்ேக : 105 B ெதார வ கிராம அ வலர்  பிாிவின்  ேமற்கு 
எல்ைல  

ெதற்ேக :    105 ெவன்தல கிராம அ வலர்  பிாிவின்  வடக்கு எல்ைல 
ேமற்ேக :     ெதஹிேயாவிட்ைட பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் 104

ேமாரவத்ைத,  104 A ேபாப்ெபத்த கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள்  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 13                                   வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெவந்தல                                                   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 105 A வன்வல்ைல மற் ம்   105 B ெதார வ கிராம 

அ வலர்  பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள்  
105 -  ெவந்தல  கிராம அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : யட் யன்ெதாட்ைட , ெதஹிேயாவிட்ட  பிரேதச  சைப
எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :    ெதஹிேயாவிட்ட  பிரேதச  சைப  எல்ைல
ேமற்ேக :     ெதஹிேயாவிட்ட  பிரேதச  சைப  எல்ைல
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 14                                    வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெமார ய                                    உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 101 C வஹகுல மற் ம்  104 B மாஹல்ல கிராம அ வலர் 

பிாி களின்  ெதற்கு எல்ைலகள்  
103 A - ெமார ய கிராம அ வலர் 
பிாி       
103 C – ேகானகல வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : ெதஹிேயாவிட்ைட பிரெதச  சைப எல்ைல
ெதற்ேக :    ெதஹிேயாவிட்ைட பிரெதச சைப எல்ைல மற் ம்  103 B 

மாப்பிட் கம கிராம அ வலர்  பிாிவின்  கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக :     103 D ேகானகைல மற் ம் 101 D இந் ரான கிராம 
அ வலர்  பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள்  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 15                                    வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெமதெகாட                                 உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 101 D இந் ரான கிராம அ வலர்  பிாிவின்  ெதற்கு 

எல்ைல மற் ம் 103 C ேகானகல வடக்கு கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்  

103 - ெமதெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி  
103 B - மாப்பிட் கம கிராம அ வலர் 
பிாி  
103 D – ேகானகல ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  

கிழக்ேக : 103 A ேமார ய கிராம அ வலர்  பிாிவின்  ேமற்கு 
எல்ைல மற் ம் ெதஹிேயாவிட்ைட பிரேதச சைப எல்ைல 

ெதற்ேக :    ெகா ம்  மாவட்ட எல்ைல 
ேமற்ேக :     102 B பல்ேலக கைல கிராம அ வலர்  பிாிவின்  

கிழக்கு எல்ைல, 102 F மஹெதனிய கிராம அ வலர்  
பிாிவின் ெதற்கு  மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம்   
102  A அமிதிாிகைல ெதற்கு மற் ம் 102 அமிதிாிகைல 

வடக்கு கிராம அ வலர்  பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 16                                    வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : அமிதிாிகல                                 உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 102 அமிதிாிகைல வடக்கு கிராம அ வலர்  பிாிவின்  

ெதற்கு எல்ைல 
102 A – அமிதிாிகல ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
102 B – பல்ேலக கல கிராம 
அ வலர் பிாி  
102 C - உடக க்கல கிராம அ வலர் 
பிாி  
102 F – மஹெதனிய கிராம அ வலர் 
பிாி

கிழக்ேக : 103 D ேகானகைல ேமற்கு கிராம அ வலர்  பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல மற் ம் 103 ெமதெகாைட கிராம 
அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :    ெகா ம்  மாவட்ட எல்ைல 
ேமற்ேக :     கம்பஹா மாவட்ட எல்ைல 

09-334 
_______________________________ 

 
உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 

 
3 இ பிாிவின்  கீழான கட்டைள  

 

(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபயின் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின்  ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
    

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  – 01, 
2015,ஓகத்  12.  

 
அட்டவைண 

இல. 25 – ேககாைல மாவட்டம் 
இல. 11-  ெதரனியகைல பிரேதச சைப 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்    பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்                 உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக  :12  
எண்ணிக்ைக : 10    எண்ணிக்ைக : 01 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01                                       வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : பல்ெலெஹல                                          உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : யட் யன்ெதாட்ைட பிரேதச சைப எல்ைல 110 - பல்ெலெஹல கிராம அ வலர் 

பிாி  
110 C – ெபெஹெநல்ல கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : யட் யன்ெதாட்ைட  பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் 110  A 
நில்வல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல  

ெதற்ேக :    110  A  நில்வல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு ,ேமற்கு 
எல்ைலகள்  ,111  B கீாிேஹன கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல மற் ம் 111  உடபாேக கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல  

ேமற்ேக :     ெதஹிேயாவிட்ைட பிரேதச சைப எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02                                          வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : கீாிேஹன                                                  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 110 பல்ெலெஹல  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல  
110 A - நில்வல கிராம அ வலர் பிாி  
111 B - கீாிேஹன கிராம அ வலர் 
பிாி  
   
 

கிழக்ேக : யட் யன்ெதாட்ைட பிரேதச சைப எல்ைல
ெதற்ேக :    110 D ெதாடவத்ைத கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு, 

ேமற்கு எல்ைலகள், 111 C பஸ்நாகைல கிராம அ வலர் 
பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல மற் ம்  111  A அங்ெஹட் கம 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல  

ேமற்ேக :     111  உடபாேக மற் ம்  110 C ெபெஹெநல்ைல  கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள் 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03                                    வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : உடபாேக                                                உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ெதஹிேயாவிட்ைட பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் 110 C 

ெபெஹெநல்ைல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல  

111 – உடபாேக கிராம அ வலர் 
பிாி  
111 A – அங்ெஹட் கம கிராம 
அ வலர் பிாி  
114 C – லஸ்ேஸகம கிராம அ வலர் 
பிாி  
 
 

கிழக்ேக : 111  B கீாிேஹன ,  111 C பஸ்நாகைல மற் ம்  112 D  
பநாகூர கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :    112 D பநாகூர கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல, 
ேபாத்ெதனிக்கந்ைத வட்டாரத்திற்குட்பட்ட  112  A 
நக்காவிட்ட கிராம அ வலர் பிாிவிற்குறிய பகுதியின் 
வடக்கு எல்ைல,   114 G மியனவிட்ைட கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல, மியனவிட்ைட 
வட்டாரத்திற்குட்பட்ட  112  A  நக்காவிட்ட கிராம 
அ வலர் பிாிவிற்குறிய பகுதியின் வடக்கு எல்ைல 
மற் ம் 114 E ெதரனியகைல ெதற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல  

ேமற்ேக :     114 ெதரனியைல , 114 D  வத்ேதெகதர கிராம அ வலர் 
பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04                                     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெதரனியகைல                                          உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 02 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ெதஹிேயாவிட்ைட பிரேதச சைப எல்ைல 114 – ெதரனியகைல கிராம அ வலர் 

பிாி  
114 D – வத்ேதெகதர கிராம அ வலர் 
பிாி  
114 E – ெதரனியகைல ெதற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக : 111   உடபாேக கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
மற் ம்  114 C லஸ்ேஸகம கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு, ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்

ெதற்ேக :    மியன்விட்ைட வட்டாரத்திற்குட்பட்ட  112  A  நக்காவிட்ட 
கிராம அ வலர் பிாிவிற்குறிய பகுதியின் வடக்கு எல்ைல 
மற் ம் 114 G மியனவிட்ைட மற் ம்  114  A 
உடப்ெபாைல கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு 
எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :     114 B ரஸ்னக்கந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு, 
வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் ெதஹிேயாவிட்ைட பிரேதச 
சைப எல்ைல  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05                                    வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : பஸ்நாகல                                                            உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 110  A நில்வைல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல மற் ம் யட் யன்ெதாட்ைட பிரேதச சைப 
எல்ைல  

110 D - ெதாடவத்த கிராம அ வலர் 
பிாி  
111 C - பஸ்நாகல கிராம அ வலர் 
பிாி  
 
 

கிழக்ேக :  வெர ய மாவட்ட எல்ைல மற் ம் 110 B 
ெபால்கஸ்வத்ைத கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல  

ெதற்ேக :    110  B ெபால்கஸ்வத்ைத  ,112  B பந்தாஹ , 112 D 
பநாகூர கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் 
மற் ம் 111 A அங்ெஹட் கம கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு எல்ைல  

ேமற்ேக :     111  A அங்ெஹட் கம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
 எல்ைல, 111  B கீாிேஹன கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு, கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம்  110  A நில்வல கிராம 
அ வலர்  பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06                                    வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  ெபால்கஸ்வத்த                                                   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 111 C பஸ்நாகைல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல,   110 D ெதடன்வத்ைத கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ெதற்கு, கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம் வெர ய மாவட்ட 
எல்ைல 

110 B -  ெபால்கஸ்வத்த  கிராம 
அ வலர் பிாி                           
112 B - பந்தாஹ கிராம அ வலர் 
பிாி  
112 D - பநாகூர கிராம அ வலர் 
பிாி  

கிழக்ேக : வெர ய மாவட்ட எல்ைல மற் ம் 112மா ெபாைட 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு, ேமற்கு  எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :    112 மா ெபாைட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல  ,112 C  ெபாத்ெதஹிக்கந்த  கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல மற் ம் ெபாத்ெதஹிகந்த 
வட்டாரத்திட்கட்பட்ட  112  A நக்காவிட்ட கிராம 
அ வலர் பிாிவிட்குாிய பகுதியின் வடக்கு எல்ைல  

ேமற்ேக :     111  A அங்ெஹட் கம கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
 எல்ைல  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07                                    வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெபாத்ெதனிகந்த                                        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 111  A அங்ெஹட் கம,  112 D பநாகூர கிராம அ வலர் 

 பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம்  112  B பந்தாஹ 
 கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு 
எல்ைலகள்  

112 A – நக்காவிட்ட கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ஒ  பகுதி (மியனவிட்ட 
வட்டாரத்தி ள்ேள அைமந் ள்ள 
பகுதி தவிர்ந்த)  
112 C - ெபாத்ெதனிகந்த     கிராம 
அ வலர் பிாி       கிழக்ேக : 112 மா ெபாட மற் ம்  112 E திக்ெகல்லக்கந்ைத கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்
ெதற்ேக :    113 மாகைல, 113  B யட் வைல கிராம அ வலர் 

பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள் மற் ம் 113 A  
ெகாஸ்கஹக் கந்ைத கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக :     114 G மியனவிட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல  

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08                                        வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  மியனவிட்ட                                         உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 114 E ெதரனியகைல ெதற்கு, 114 C  லஸ்ேஸகம மற் ம் 

111  A 
அங்ெஹட் கம கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு  
எல்ைலகள் மற் ம் ெபாத்ெதனிக் கந்ைத கிராம அ வலா 
பிாிவிற்கு இைணந்  அைமந் ள்ள 112 A நக்காவிட்ட 
கிராம அ வலர் பிாிவிட்குாிய பகுதியின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு எல்ைலகள்  

112 A - நக்காவிட்ட கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ஒ  பகுதி(ெதரனியைல 
ெதற்கு,லஸ்ேஸகம,  
அங்ெஹட் கம மற் ம் மியனவிட்ட 
கிராம அ வலர் பிாி களால் 
சுற்றிவைலக்கப் பட்ட பகுதி)  
113 A - ெகாஸ்கஹகந்த கிராம 
அ வலர் பிாி  
114 F – ெதெமத கிராம அ வலர் 
பிாி  
114 G - மியனவிட்ட கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : 112 C ெபாத்ெதனிக் கந்ைத கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல மற் ம்  113  B  யட் வைல கிராம 
அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு  எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :    இரத்தினபாி மாவட்ட எல்ைல 
ேமற்ேக :     ெதஹிேயாவிட்ைட பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் 114 A 

ஊடாப்ெபாைல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள் 

 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09                                         வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ஊடாப்ெபால                                                      உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ெதஹிேயாவிட்ைட பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் 114 E 

ெதரனியகைல ெதற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
மற் ம் ெதற்கு எல்ைலகள்  

114 A - ஊடாப்ெபால   கிராம 
அ வலர் பிாி  
114 B - ரஸ்னக்கந்த கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : 114 G  மியனவிட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல மற் ம் 114 F ெதெமத்த கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :    114 F ெதெமத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல மற் ம்  ெதஹிேயாவிட்ைட பிரேதச சைப 
எல்ைல 

ேமற்ேக :     ெதஹிேயாவிட்ைட பிரேதச சைப எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10                                     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : மாகல                                                       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 113  A  ெகாஸ்கஹகந்ைத கிராம அ வலர் பிாிவின் 

கிழக்கு எல்ைல, 112 C  ெபாத்ெதனிக் கந்ைத கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல மற் ம் 112 E 
திக்ெகல்லக்கந்ைத கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல  

113 - மாகல கிராம அ வலர் பிாி  
113 B - யட் வல கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : 112 E திக்ெகல்லக் கந்ைத கிராம அ வலர் பிாிவின் 
ேமற்கு எல்ைல  

ெதற்ேக :    இரத்தின ாி மாவட்ட எல்ைல 
ேமற்ேக :     இரத்தின ாி மாவட்ட எல்ைல  மற் ம் 113 A 

ெகாஸ்கஹகந்ைத கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 
எல்ைல  

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11                                    வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : திக்ெகல்லகந்த                                              உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 110  B ெபால்கஸ்வத்ைத கிராம அ வலர் பிாிவின் 

ெதற்கு எல்ைல  மற் ம் வெர யா மாவட்ட எல்ைல  
112 – மா ெபாட கிராம அ வலர் 
பிாி  
112 E – திக்ெகல்லகந்த கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : வெர யா மாவட்ட எல்ைல 
ெதற்ேக :    வெர யா ,இரத்தின ாி மாவட்ட எல்ைலகள் மற் ம் 

113 மாகைல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு , வடக்கு 
எல்ைலகள்   

ேமற்ேக :     112 C ெபாத்ெதனிக் கந்ைத மற் ம் 112  B பந்தாஹ 
கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்   

09-108/335 
_______________________________ 

 
உள் ராட்சி அதிகார சைபகள் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டம் (262 ஆம் அத்தியாயம்) 

 
3 இ பிாிவின்  கீழான கட்டைள  

 
(262 ஆம் அத்தியாயம்) உள் ராட்சி அதிகார சைபயின் ேதர்தல்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 3 இ பிாிவின் கீழ் என்னிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின ம், தத் வங்களின ம் பிரகாரம், இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 
சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன ஆகிய நான், இக் கட்டைளப்ப  இங்கு கீழ் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அட்டவைணயில் 
குறித் ைரக்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் அக் கட்டைளச் சட்டத்தின் பணிகளின் ெபா ட்  ேமற்ப  உள் ராட்சி அதிகார 
சைபயின்  ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் வட்டாரங்களாக அைமதல் ேவண் ெமன கட்டைளயி கின்ேறன்.  
   

ைமத்திாிபால சிறிேசன, 
சனாதிபதி. 

சனாதிபதி ெசயலகம், 
ெகா ம்  – 01, 
2015,ஓகத்  12. 

                                      
 
 



   I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21    1681A 
gFjp  I : njhFjp (I) - ,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; FbauR tu;j;jkhdg; gj;;jpupif - mjp tpNr\khdJ - 2015.08.21 

 

 

 
  அட்டவைண 

 
இல. 25 – ேககாைல மாவட்டம் 
இல. 12 - ெதஹிேயாவிட்ட பிரேதச சைப  
 
தனி உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்   பல உ ப்பினர் வட்டாரங்களின்                உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 20 
  எண்ணிக்ைக : 20        எண்ணிக்ைக : 00 
வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 01                                      வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : கு ெபத்த                                                             உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 
 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : வன்வல்ைல பிரேதச  சைப  எல்ைல 116 A – கு ெபத்த கிராம அ வலர் 

பிாி  
117 – ைதகைல கிராம அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக : வன்வல்ைல பிரேதச சைப எல்ைல  மற் ம் 116 E 
எ வான கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :    117 A  ெகேலகம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக :     வன்வல்ைல பிரேதச  சைப  எல்ைல
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 02                                         வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : மாகம்மன                                                             உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 
 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 116 A கு ெபத்த கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல மற் ம் வன்வல்ைல, யட் யன்ெதாட்ைட 
பிரேத  சைப எல்ைலகள்  

116 – மாகம்மன கிராம அ வலர் 
பிாி  
116 E - எ வான கிராம அ வலர் 
பிாி  
 
 

கிழக்ேக : யட் யன்ெதாட்ைட பிரேதச  சைப  எல்ைல மற் ம் 116C 
கணன்கம கிராம அழ வலர் பிாிவின் வடக்கு மற் ம் 
ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :    116C  கணன்கம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
எல்ைல மற் ம் 116B  அட் கம கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ேமற்ேக :     117A ெகேலகம மற் ம்  117 ைதகைல கிராம அ வலர் 
பிாி களின்  கிழக்கு எல்ைலகள்   

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 03                                    வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெகேலகம                                                             உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : வன்வல்ைல பிரேதச  சைப  எல்ைல  மற் ம் 117 

ைதகைல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு  எல்ைல
117 A – ெகேலகம கிராம அ வலர் 
பிாி  
117 B - நாப்பாவல கிராம அ வலர் 
பிாி  
 
 

கிழக்ேக : 116 E  எ வான மற் ம் 116 B அட் கம  கிராம 
அ வலர்  பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்

ெதற்ேக :    116 D ெதேபகம, 118 C உ வில மற் ம் 118  
எப்பலபிட் ய கிராம அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு 
எல்ைலகள்  

ேமற்ேக :     வன்வல்ைல பிரேதச  சைப  எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 04                                                   வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : கணன்கம                                                            உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 116 E எ வான   கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல, 116 மாகம்மன  கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
மற் ம் கிழக்கு எல்ைலகள் 116 E எ வான   கிராம 
அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல  மற் ம் 
யட் யன்ெதாட்ைட பிரேதச சைப எல்ைல 

116 B - அட் கம கிராம அ வலர் 
பிாி  
116 C -  கணன்கம கிராம அ வலர் 
பிாி  
 
 கிழக்ேக : 115  வல்ெபால கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு எல்ைல 

மற் ம் 115 A  கஹநாவிட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் 
வடக்கு எல்ைல, 

ெதற்ேக :    115 A  கஹநாவிட்ட கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல, 119 B ெதஹிேயாவிட்ட மற் ம் 116 F 
அட் கம்ெவல கிராம அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு, 
வடக்கு எல்ைலகள் 

ேமற்ேக :     116 D ெதேபகம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல மற் ம்  117 A  ெகேலகம கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல  

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 05                                                  வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : அட் கம்ெவல                                                  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 117 A ெகேலகம மற் ம் 116 B அட் கம கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், 
116 D – ெதேபகம கிராம அ வலர் 
பிாி  
116 F – அட் கம்ெவல கிராம 
அ வலர் பிாி  
 
 

கிழக்ேக : 116   அட் கம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 
எல்ைல மற் ம்  119 B ெதஹிேயாவிட்ட கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு, ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :    118 D திம்பிாிெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல 

ேமற்ேக :     118 A இஹல தல் வ மற் ம்  118 C உ வில  கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 06                                    வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : இஹல தல் வ                                                     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 117 B  நாப்பாவைல மற் ம் 117 A  ெகேலகம கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள், 
118 A – இஹல தல் வ கிராம 
அ வலர் பிாி  
118 C - உ வில கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : 116 D  ெதேபகம மற் ம் 118 D  திம்பிாிப்ெபால கிராம 
 அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள் 

ெதற்ேக :    124 C  கலபலன கந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
 எல்ைல 

ேமற்ேக :     118 B  பஹல தல் வ கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு,  
கிழக்கு மற் ம் வடக்கு எல்ைலகள் , 118 எப்பலபிட் ய  
கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 07                                    வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : பஹல தல் வ                                                   உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : வன்வல்ைல பிரேத  சைப  எல்ைல  மற் ம் 117 B 

நாப்பாவைல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் 
ெதற்கு  எல்ைலகள்  

118 – எப்பலபிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி  
118 B – பஹல தல் வ கிராம 
அ வலர் பிாி  
 

கிழக்ேக : 118 C  உ விைல மற் ம் 118 A  இஹல தல் வ கிராம 
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :    124 C  கலபலன கந்த மற் ம் 124 மானியம்கம கிராம 
அ வலர் பிாி களின்  வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக :     ெகா ம்  மாவட்ட எல்ைல மற் ம் வன்வல்ைல 
பிரேதச சைப  எல்ைல   

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 08                                                     வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெதஹிேயாவிட்ட                       உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 116 D ெதேபகம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு, 

கிழக்கு எல்ைலகள் மற் ம்  116 F அட் கம்ெவல, 116 
B அட் கம மற் ம் 116 C கணன்கம கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  

118 D – திம்பிாிெபால கிராம அ வலர் 
பிாி  
119 B – ெதஹிேயாவிட்ட கிராம 
அ வலர் பிாி  
 கிழக்ேக : 116 C கணன்கம கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு 

எல்ைல மற் ம்  115 A கஹனவிட்ட,  119 அல்ெகாட 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :    123 பட்டன்கல மற் ம்  124 B விஹாரகந்த  கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக :     124 C கலபலன கந்த கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு 
எல்ைல மற் ம் 118 A இஹல தல் வ மற் ம் 116 D 
ெதேபகம  கிராம அ வலர் பிாி களின்  ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு எல்ைலகள்  

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 09                                                       வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : வல்ெபால                                               உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : யட் யன்ெதாட்ைட பிரேத  சைப எல்ைல 115 – வல்ெபால கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : 115 B  ெபாரலங்கட கிராம அ வலர் பிாிவின்  ேமற்கு 
எல்ைல  

ெதற்ேக :    119 A  திக்ெகல்ைல கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு  
எல்ைல  

ேமற்ேக :     115 A  கஹனாவிட்ட மற் ம் 116 C கணன்கம கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 10                                                  வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெபாரலங்கட                                                  உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : யட் யன்ெதாட்ைட பிரேதச  சைப எல்ைல 115 B - ெபாரலங்கட கிராம அ வலர் 

பிாி  
 

கிழக்ேக : யட் யன்ெதாட்ைட மற் ம் ெதரனியகைல பிரேதச  சைப
எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :    ெதரனியகைல பிரேதச  சைப எல்ைல மற் ம் 119 A 
திக்ெகல்ல கிராம அ வலர் பிாிவின்  வடக்கு எல்ைல  

ேமற்ேக :     115  வல்ெபால கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு 
எல்ைல 
மற் ம்  யட் யன்ெதாட்ைட பிரேதச  சைப எல்ைல  

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 11                                    வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :  திக்ெகல்ல                                        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 116 C கணன்கம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல , 115 வல்ெபால கிராம அ வலர் பிாிவின்  
ேமற்கு, ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம்  115 B  ெபாரலங்கட 
கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல  

115 A - கஹனாவிட்ட கிராம அ வலர் 
பிாி  
119 – அல்ெகாட கிராம அ வலர் 
பிாி  
119 A – திக்ெகல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : ெதரனியகைல பிரேதச  சைப எல்ைல
ெதற்ேக :    ெதரனியகைல பிரேதச சைப எல்ைல மற் ம் 120 

ஹிங்குரலகந்த கிழக்கு மற் ம் 120 A  ஹிங்குரலந்த 
ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக :     123 படங்ல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
வடக்கு எல்ைலகள், 119 B ெதஹிேயாவிட்ட கிராம 
அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு, கிழக்கு எல்ைலகள்  

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 12                                   வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : பட்டங்கல                                        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக: 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 118 D திம்பிாிெபால, 119 B ெதஹிேயாவிட்ட கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள் மற் ம் 119 
அல்ெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல     

123 - பட்டங்கல கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : 119  அல்ெகாட கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
மற் ம்  120 A  ஹிங்குரலக்கந்த ேமற்கு கிராம அ வலர் 
பிாிவின் வடக்கு மற் ம் ேமற்கு  எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :    122 பநாவைல மற் ம் 122 A  ரங்ேககம கிராம அ வலர் 
பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக :     124 A ேபாம வ மற் ம் 124 B விஹாரகந்த கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு  எல்ைலகள் 
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 13                                    வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     :ேபாம வ                                      உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 124C  கலபலனகந்த மற் ம் 118D திம்பிாிெபால கிராம 

அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு எல்ைல   
124 A -ேபாம வ கிராம அ வலர் 
பிாி  
124 B - விஹாரகந்த கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : 123  பட்டங்கல கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல 
  

ெதற்ேக :    122 A  ரங்ேககம கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு 
எல்ைல   

ேமற்ேக :     125 A ெவலன்கல்ல  மற் ம் 124  மாணியன்கம கிராம 
அ வலர் பிாி களின் கிழக்கு எல்ைலகள்   

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 14                                    வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : மானியம்கம                                                        உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 118 B பஹல தல் வ 118 A இஹல தல் வ கிராம 

அ வலர்  பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  
124 - மானியம்கம கிராம அ வலர் 
பிாி  
124 C - கலபலனகந்த கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : 118 D  திம்பி ெபால கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 
 எல்ைல   

ெதற்ேக :    124 B விஹாரகந்த கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு, 
ேமற்கு எல்ைலகள் 124 A ேபாம வ கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு எல்ைல மற் ம்  125 A ெவலன்கல்ைல 
கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல  

ேமற்ேக :     125 மாெதால கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 
ெகா ம்  மாவட்ட எல்ைல 

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 15                                    வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : மாெதால                                      உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : ெகா ம்  மாவட்ட எல்ைல 125 – மாெதால கிராம அ வலர் பிாி  

 கிழக்ேக : 124  மாணியம்கம, 125 A ெவலன்கல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்  மற் ம் இரத்தின ாி 
மாவட்ட எல்ைல  

ெதற்ேக :    இரத்தின ாி மாவட்ட எல்ைல 
ேமற்ேக :     ெகா ம்  மாவட்ட எல்ைல 
 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 16                                    வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ெவலன்கல்ல                                          உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 124  மாணியன்கம கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு 

எல்ைல   
125 A - ெவலன்கல்ல கிராம அ வலர் 
பிாி  
 கிழக்ேக : 124 A ேபாம வ மற் ம் 122 A  ரங்ேககம கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு எல்ைலகள்
ெதற்ேக :    122 A  ரங்ேககம கிராம அ வலர் பிாிவின் ேமற்கு 

எல்ைல மற் ம் இரத்தின ாி மாவட்ட எல்ைல
ேமற்ேக :     இரத்தின ாி மாவட்ட எல்ைல  மற் ம் 125  மாெதால  

கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு எல்ைல
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 17                                    வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : பனாவல                                     உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 124 A ேபாம வ மற் ம் 123 பட்டங்கைல கிராம 

அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்                            
122 - பனாவல கிராம அ வலர் பிாி  
122 A – ரங்ேககம கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : 120 A  ஹிங்குரலகந்ைத ேமற்கு கிராம அ வலர் பிாிவின் 
 ேமற்கு எல்ைல, 122 C க்கு வைல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் ேமற்கு மற் ம் ெதற்கு  எல்ைலகள்  மற் ம்  
121 D அம்பலன்பிட் ய, 122 B மடகம்மண 

க்கு வைல கிராம அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு 
எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :    இரத்தின ாி மாவட்ட எல்ைல      
ேமற்ேக :     இரத்தின ாி மாவட்ட எல்ைல மற் ம் 125 A 

ெவலன்கல்ைல கிராம அ வலர் பிாிவின் ெதற்கு மற் ம் 
கிழக்கு  எல்ைலகள்   

 

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 18                                   வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : ஹிங்குரலகந்த                              உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 123 படங்கைல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு 

எல்ைல, 119  அல்ெகாட மற் ம்119 A திக்ெகல்ைல 
கிராம அ வலர் பிாி களின் ெதற்கு எல்ைலகள்  

120 – ஹிங்குரலகந்த கிழக்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
120 A – ஹிங்குரலகந்த ேமற்கு கிராம 
அ வலர் பிாி  
121 C - ெகாடகம்பல கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக  : ெதரனியகைல பிரேத  சைப எல்ைல மற் ம் 121 
இம் ல்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு எல்ைல 

ெதற்ேக :    121  இம் ல்பிட் ய மற் ம் 121 A பன்னில கிராம 
அ வலர் பிாி களின் வடக்கு எல்ைலகள்  

ேமற்ேக :     121 D  அம்பலம்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின்  
கிழக்கு எல்ைல ,122 C க்கு வைல கிராம அ வலர் 
பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் வடக்கு  எல்ைலகள், 122 
பநாவைல கிராம அ வலர் பிாிவின் வடக்கு  எல்ைல 
மற் ம்  122 A ரங்ேககம கிராம அ வலர் பிாிவின் 
கிழக்கு  எல்ைல  

வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 19                                                              வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : அம்பலன்பிட் ய      உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 120 A   ஹிங்குரலகந்ைத ேமற்கு கிராம அ வலர் 

பிாிவின் ெதற்கு  எல்ைல 
121 D - அம்பலன்பிட் ய கிராம 
அ வலர் பிாி  
122 B - மடகம்மன கிராம அ வலர் 
பிாி  
122 C - க்கு வல கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : 121 C ெகாடகம்பைல மற் ம்  121 A   பன்னில கிராம  
அ வலர் பிாி களின் ேமற்கு  எல்ைலகள்  

ெதற்ேக :    இரத்தின ாி மாவட்ட எல்ைல     
ேமற்ேக :     122  பநாவைல கிராம அ வலர் பிாிவின் கிழக்கு மற் ம் 

 எல்ைல  
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வட்டாரத்தின் இலக்கம் : 20                                   வட்டாரத்திற்குத் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய   
வட்டாரத்தின் ெபயர்     : இம் ல்பிட் ய      உ ப்பினர் எண்ணிக்ைக : 01 

 எல்ைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய  பகுதிகள்
வடக்ேக : 121 C  ெகாடகம்பைல கிராம அ வலர் பிாிவின்  ெதற்கு 

எல்ைல  மற் ம்  ெதரனியகைல பிரேத  சைப எல்ைல  
121 - இம் ல்பிட் ய கிராம அ வலர் 
பிாி  
121 A - பன்னில கிராம அ வலர் பிாி  
121 B - எல ள்ள கிராம அ வலர் 
பிாி  
 

கிழக்ேக : ெதரனியகைல பிரேத  சைப எல்ைல
ெதற்ேக :    இரத்தின ாி மாவட்ட எல்ைல      
ேமற்ேக :     இரத்தின ாி மாவட்ட எல்ைல மற் ம் 121 D 

அம்பலம்பிட் ய கிராம அ வலர் பிாிவின்  கிழக்கு  
எல்ைல  
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இலங்ைக அரசாங்க அச்சுத் திைணக்களத்திற் பதிப்பிக்கப்ெபற்ற . 
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