
 

Notice 

Please be informed that the staff of Tea Research Institute’s Head office and its 

Regional Centers, have been made available to assist the stakeholders (Small 

Holders; Corporate sector CEOs, General/Operational Managers, Superintendents & 

Assistant Superintendents; State sector General/Operational Managers, 

Superintendents & Assistant Superintendents; Medium scale proprietors; Tea 

factory owners etc.) those who are engaged in tea cultivation and processing 

including partners in the industry supply and value chain, in order to provide 

necessary information and technology, during the period of Covid-19 pandemic as 

well. Therefore, stakeholders are hereby advised to contact the following officers 

through telephone, email, WhatsApp or Viber communication technologies. Append 

below is the list of contacts. 

 

දැන්වීමයි! 

තේ කර්මාන්තතේ පාර්ශවකරුවන්ට (කුඩා තේ වතු හිමියන්, ආයතනික අංශතේ 

ප්රධාන විධායක නිලධාරීන්, සාමානය/තමතෙයුම් කළමනාකරුවන්, වතු 

අධිකාරීවරුන් සෙ සෙකාර වතු අධිකාරීවරුන්; රාජ්ය අංශතේ සාමානය/තමතෙයුම් 

කළමනාකරුවන්, වතු අධිකාරීවරුන් සෙ සෙකාර වතු අධිකාරීවරුන්; මධයම පරිමාණ 

තේ වතු හිමියන්, තේ කර්මාන්තශාලා හිමිකරුවන් ආදිය) සොය වීම සඳො තේ 

පර්තේෂණ ආයතනතේ සෙ එහි ප්රාතේශීය මධයස්ථානවල නිලධාරි මඩුල්ලක් කැපවී 
සිටින බව තමයින් දැනුම් තදනු ලැතේ. 
 

තකාවිඩ්-19 වසංගත කාල පරිච්තේදය තේ කර්මාන්තතේ සැපයුම් ො වටිනාකම් 

දාමතේ පාර්ශවකරුවන් ද ඇතුළුව තේ වගාව ො තේ සැකසුම් කටයුතුවල නියැලී 

සිටින අයට අවශය තතාරතුරු ො තාක්ෂණය සැපයීම සදො තේ පර්තේෂණ 

ආයතනතේ සෙ එහි ප්රාතේශීය මධයස්ථානවල නිලධාරි මඩුල්ලක් කැපවී සිටී. තේ 

කර්මාන්තය ආශර්ිත ඔබට අවශය යම් තතාරතුරක් දැන ගැනීමට අවශ්යව ඇේනම් පෙත 

සඳෙන් දුරකථන, විදුේ තැපෑල, WhatsApp තෙෝ Viber තාක්ෂණයන් ඔස්තස් පෙත 

සඳෙන් නිලධාරීන් ඇමතීතමන් ලබාගත ෙැකිය. පෙත දැක්තවන්තන් සම්බන්ධතා 

ලැයිස්තුවයි. 

  



 

Dr L S K Hettiarachchi 

Director/CEO 
director@tri.lk 

071 2746483 

ආචාර්ය එල් එස් තක් තෙට්ටටිආරච්ි 
මෙතා 
අධයක්ෂ/ ප්රධාන විධායක නිලධාරී 

 

Dr Keerthi Mohotti 

Deputy Director Research (Production) 
ddrp@tri.lk 

071 4300938 

 
ආචාර්ය කීර්ි තමාතොට්ටටි මෙතා 
නිතයෝජ්ය අධයක්ෂ පර්තේෂණ 
(නිෂ්පාදන) 
 

 

Dr M A Wijeratna 

Head, Agronomy Division/ 

Research Advisory & Extension 
Centre, Ratnapura 

madawalawije@yahoo.co.uk 

071 4741259 

ආචාර්ය එම් ඒ විතේරේන මෙතා 
අංශ ප්රධානී, ශෂය විදයා අංශය/ 
පර්තේෂණ, උපතදස ්ො වයාප්ති 

මධයස්ථානය, 
රේනපුර 

 

Dr V S Sidhakaran 
Head, Advisory & Extension Division 

vsidha@yahoo.com 

071 4245855 

ආචාර්ය වී එස් සිධාකරන් මෙතා 
අංශ ප්රධානී, උපතදස ්ො වයාප්ති අංශය 

 

Dr K Raveendran 

Head, Process Technology Division 

aittriravi@gmail.com 
076 9993455 

ආචාර්ය තක් රවීන්රන් මෙතා 
අංශ ප්රධානී, පිරිසැකසුම් තාක්ෂණ අංශය 

 

Mr Chamindra Munasinghe 

Research Officer 

Process Technology Division 
chamitri@yahoo.com 

071 4133311 

චමීන්ර මුණසිංෙ මෙතා 
පර්තේෂණ නිලධාරී 

පිරිසැකසුම් තාක්ෂණ අංශය, රේනපුර 

 

Mr Nimal Mahinda 
Senior Advisory Officer, 

Research Advisory & Extension 

Centre, Ratnapura 
nimalmahinda2002@yahoo.com 

071 4494217 

නිමල් මහින්ද මෙතා 
තජ්යෂ්ඨ උපතේශක නිලධාරී 
පර්තේෂණ උපතදස ්ො වයාප්ති 
මධයස්ථානය, රේනපුර 

mailto:ddrp@tri.lk
mailto:chamitri@yahoo.com


 
 

Mr Bandara Kahandawa 

Advisory Officer, 

Research Advisory & Extension 
Centre, Hantane 

warnasiri@yahoo.com 

071 8168048 

 

බණ්ඩාර කෙඳව මෙතා 
උපතේශක නිලධාරී, 

පර්තේෂණ උපතදස ්ො වයාප්ති 
මධයස්ථානය, 

ෙන්තාන 

 

Mrs Hiromi Nishanthi 

Advisory Officer, 

Advisory & Extension Division 

hirominishanthi@yahoo.com 
071 4245856 

හිතරෝමි නිශාන්ි මෙේමිය 

උපතේශක නිලධාරී, 

උපතදස ්ො වයාප්ති අංශය 

 

Mr Rohitha Liyanage 
Advisory Officer, Advisory & 

Extension Division 

liyanagerohitha@gmail.com 

071 4245859 

තරෝහිත ලියනතේ මෙතා 
උපතේශක නිලධාරී, 

උපතදස ්ො වයාප්ති අංශය 

 

Mr Haran Jayaweera 
Extension Officer, 

Advisory & Extension Centre, 

Matugama 
haranrri@yahoo.co.uk 

071 4207048 

ෙැරන් ජ්යවීර මෙතා 
වයාප්ති නිලධාරී, 

උපතදස ්ො වයාප්ති මධයස්ථානය, 

මතුගම 

 

Mr Chanushka Munasinghe 

Advisory Officer,  
Advisory & Extension Centre, 

Deniyaya 

chanushka2008@yahoo.com 
071 1812667 

චනුෂ්ක මුණසිංෙ මෙතා 
උපතේශක නිලධාරී, 

උපතදස ්ො වයාප්ති මධයස්ථානය, 

තදනියාය 

 

Mr Predeep De Alwis 

Extension Officer, 

Advisory & Extension Centre,  
Galle 

alwispdd@gmail.com 

071 3502732 

ප්රදීප්ත ද අල්විස ්මෙතා 
වයාප්ති නිලධාරී, 

උපතදස ්ො වයාප්ති මධයස්ථානය, 

ගාල්ල 

 

Mr Asantha Abeysooriya 

Extension Officer, 

Advisory & Extension Centre, 
Passara 

asanthapdn003@gmail.com 

077 7869587 

අසන්ත අතේසූරිය මෙතා 

වයාප්ති නිලධාරී, 

උපතදස ්ො වයාප්ති මධයස්ථානය, 

පස්සර 

 

mailto:liyanagerohitha@gmail.com

