
අනු 

අංකය

නම සවේලළ වහථළනය ලිපිනය 1 ලිපිනය 2
විභළග 

අංකය
මළධයය කුණු

වමත්/අව

මත් බල

1 සේ. ජයසරිය. ප්රළසේශීය වභළල, ඳන්න. 6310001 සංශ 49 වමත්

2 සේ.සේ.ඒ. සුවන්ත රංගන කුමළර. ප්රළසේශීය වභළල, ඳන්න. 6310002 සංශ 48 වමත්

3 එම්.පී. සුසල් චන්ද්රසරි. ප්රළසේශීය වභළල, ඳන්න. 6310003 සංශ 67 වමත්

4 ඩබ්.ඒ. චන්දන සප්රේම් ජයන්ත. ප්රළසේශීය වභළල, සඳොල්ගශසල. 6310004 සංශ 50 වමත්

5 සේ.එම්. ආනන්ද ජයතිවහව. ශමංගල් ප්රළසේශීය වභළ උඳ කළර්යළය, ගිරිඋල්. 6310005 සංශ 40 වමත්

6 ජී.සේ. නින්ත උදයකුමළර. ශමංගල් ප්රළසේශීය වභළ උඳ කළර්යළය, ගිරිඋල්. 6310006 සංශ 42 වමත්

7 ඒ.එම්. සුදර්නී. ප්රළසේශීය වභළල, ආණමඩුල. 6310007 සංශ 54 වමත්

8 ඒ.පි.පී.එල්. ආනන්ද. ප්රළසේශීය වභළ උඳ කළර්යළය, දඹසදණිය. 6310008 සංශ ab -

9 එච්.එම්. ජයන්ත ගළමිණී. ප්රළසේශීය වභළල, සඳොල්පිතිගම. 6310009 සංශ 45 වමත්

10 ඩබ්.එම්. දවනළයක. ප්රළසේශීය වභළල, සඳොල්පිතිගම. 6310010 සංශ 64 වමත්

11 ඩී.එම්. ලවන්ත කුමළර දීගල්, ප්රළසේශීය වභළල, සඳොල්පිතිගම. 6310011 සංශ 46 වමත්

12 ඩී.එම්. ජයලර්ධන බංඩළ. ප්රළසේශීය වභළල, සඳොල්පිතිගම. 6310012 සංශ 48 වමත්

13 ආර්.එම්. මසශේහ දුමින්ද රත්නළයක. ප්රළසේශීය වභළල, සඳොල්පිතිගම. 6310013 සංශ 49 වමත්

14 එවහ.එම්. තරිඳු විහලජිත් අසබ්තික. ප්රළසේශීය වභළල, සඳොල්පිතිගම. 6310014 සංශ 60 වමත්

15 ඊ.එම්. නිවංවළ මධුළණි ඒකනළයක. ප්රළසේශීය වභළල, සඳොල්පිතිගම. 6310015 සංශ 62 වමත්

16 ආර්.එම්. සශේමචන්ද්ර ජයතික. ප්රළසේශීය වභළල, සඳොල්පිතිගම. 6310016 සංශ 40 වමත්

17 සේ.ඩී. තිවහව සස කුමළර. ප්රළසේශීය වභළල, සඳොල්පිතිගම. 6310017 සංශ 42 වමත්

18 සේ.එම්. තුළරිකළ දිල්රුේෂි කළරියප්සඳරුම.ප්රළසේශීය වභළල, සඳොල්පිතිගම. 6310018 සංශ 50 වමත්

19 සේ.එම්. ධම්මි ඉළකළ ජයතික. ප්රළසේශීය වභළල, සඳොල්පිතිගම. 6310019 සංශ 50 වමත්

20 ටී.එම්.එවහ.ටී. සතන්නසකෝන්. ඇතුගල්පුර වංචළරක නිසේතනය, ලෆල රවුම, කුරුණග. 6310020 සංශ 52 වමත්

21 එවහ.ඒ.ඩී.ආර්.එන්. බණ්ඩළර. බඩගමුල සතොරතුරු මධයවහථළනය, දඹුල් ඳළර, කුරුණග. 6310021 සංශ ab -

ලයඹ පළාත් සභා රාජ්ය සසේලසේ ප්රාථමික මට්ටමට අයත් සසේලා ගණයන්හි ශිල්පීය සනොලන (PL1) 

පළමුලන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2014

ප්රතිඵ සල්ඛනය

විභාගය පැලැත්වූ දිනය : 2014.11.30
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විභළග 

අංකය
මළධයය කුණු

වමත්/අව

මත් බල

22 යූ.එන්. බුේධික ප්රගීත්. මශසගදර නිලළඩු නිසේතනය, ලෆල රවුම, කුරුණග. 6310022 සංශ 49 වමත්

23 වී.සේ. සමන්ඩිවහ.
ලයඹ ඳෂළත් වමඳකළර සවේලක සකොමිවන් 

වභළල,
කුරුණග. 6310023

සංශ 47 වමත්

24 එච්.එම්.එවහ. දිලිනුලන් රළජකරුණළ. ල/ම/ගල්/මීගල ප්රළථමික විදයළය, මීගල. 6310024 සංශ 40 වමත්

25 එච්.එම්. ගළමිණී සශේරත්.
ල/ම/ගල්/මශලෆලිතෆන්න ප්රළථමික විදයළය,

මශලෆලිතෆන්න, මීගල. 6310025
සංශ 46 වමත්

26 ඩබ්.එම්. රංබණ්ඩළ දිවළනළයක. ගල්/මීගල ප්රළථමික විදයළය, මීගල. 6310026 සංශ 40 වමත්

27 ඩී.එම්. නිමල් ජයරත්න. ල/ම/සඳොපි/ මශළනළම මශළ විදයළය, සකෝරුලළල, සඳොල්පිතිගම. 6310027 සංශ 46 වමත්

28 එවහ.පී. රංජිත් රළජඳේ. ඳශෂ ගිරිබළල ප්රළථමික විදයළය, ඳශෂ ගිරිබළල. 6310028 සංශ 48 වමත්

29 ආර්.ඒ. අප්වරළ කුමළරි.
ල/ම/ගල්/මශනළන්සන්රිය ප්රළථමික විදයළය, මශනළන්සන්රිය, ගල්ගමුල.

6310029
සංශ 44 වමත්

30 එවහ.යූ. නින්ත බංඩළර. ජනළධිඳති ශිල්ඳ ළලිකළ මධයවහථළනය මීගශසකොටුල, කුලියළපිටිය. 6310030 සංශ 46 වමත්

31 එම්.ඩබ්.එවහ.එම්. සඳසර්රළ. ජනළධිඳති ශිල්ඳ ළලිකළ මධයවහථළනය මීගශසකොටුල, කුලියළපිටිය. 6310031 සංශ 48 වමත්

32 අයි.ඒ.එවහ.ආර්. ජයත්. ජනළධිඳති ශිල්ඳ ළලිකළ මධයවහථළනය මීගශසකොටුල, කුලියළපිටිය. 6310032 සංශ 44 වමත්

33 එම්.එම්.සේ. සශේමන්ත මළරසංශ. ජනළධිඳති ශිල්ඳ ළලිකළ මධයවහථළනය මීගශසකොටුල, කුලියළපිටිය. 6310033 සංශ 43 වමත්

34 ඒ.සේ.සී. තිේ රන්සදනිය. ප්රළසේශීය වභළල, සබෝලත්ත, බංගිරිය. 6310034 සංශ 50 වමත්

35 අයි.පී. රුලන් පුහඳ කුමළර. ප්රළසේශීය වභළල, සබෝලත්ත, බංගිරිය. 6310035 සංශ 50 වමත්

36 ආර්.පී. ධම්මික තුළර. ප්රළසේශීය වභළල, සබෝලත්ත, බංගිරිය. 6310036 සංශ 52 වමත්

37 ඒ.එම්. ජගත් නලින්ද අධිකළරි. ප්රළසේශීය වභළල, සබෝලත්ත, බංගිරිය. 6310037 සංශ 56 වමත්

38 ඒ.පී.ජී. රුලන් ශ්රී ප්රදීප් කුමළර. ප්රළසේශීය වභළල, සබෝලත්ත, බංගිරිය. 6310038 සංශ 60 වමත්

39 ඒ.පී. සුසල් ජයන්ත. ප්රළසේශීය වභළල, සබෝලත්ත, බංගිරිය. 6310039 සංශ 48 වමත්

40 ආර්.එම්. අචින්ත වම්ඳත්. ප්රළසේශීය වභළල, සබෝලත්ත, බංගිරිය. 6310040 සංශ 45 වමත්

41 ඩී.එම්. කපි එරංග කුමළර දිවළනළයක. ප්රළසේශීය වභළල, සබෝලත්ත, බංගිරිය. 6310041 සංශ 40 වමත්

42 එච්.පී. සුනිල් ප්රියළන්ත. ප්රළසේශීය වභළල, සබෝලත්ත, බංගිරිය. 6310042 සංශ 40 වමත්

43 සේ.එම්. චළමනී නිසරෝළ. ප්රළසේශීය වභළල, සබෝලත්ත, බංගිරිය. 6310043 සංශ 41 වමත්

44 ඩී.එම්. අනිල් වම්ඳත් සරිලර්ධන. ප්රළසේශීය වභළල, සඳොල්ගශසල. 6310044 සංශ 42 වමත්

45 ආර්.ඒ. නිළන් චමින්ද රණසංශ. ප්රළසේශීය වභළල, සඳොල්ගශසල. 6310045 සංශ 51 වමත්

46 ඩී. චමිළ සරෝෂිණි දිවළනළයක. ප්රළසේශීය වභළල, සඳොල්ගශසල. 6310046 සංශ 54 වමත්

47 ඩබ්.ඒ. සුනිල් නිළන්ත. ප්රළසේශීය වභළ උඳ කළර්යළය, සඳොතුශෆර. 6310047 සංශ 55 වමත්

48 එන්.පී. ධර්මසරි ඳතිරණ. ප්රළසේශීය වභළල, සඳොල්ගශසල. 6310048 සංශ 45 වමත්
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අංකය
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විභළග 

අංකය
මළධයය කුණු

වමත්/අව

මත් බල

49 ඩී.පී. චම්පිකළ තුළරි දිවළනළයක. ප්රළසේශීය වභළල, සඳොල්ගශසල. 6310049 සංශ 65 වමත්

50 ඊ.එම්.බී. ඳේම ශ්රී එදිරිසංශ. ප්රළසේශීය වභළල, සඳොල්ගශසල. 6310050 සංශ ab -

51 එම්. රළජේහමන්. ප්රළසේශීය වභළ උඳ කළර්යළය, සඳොතුශෆර. 6310051 සංශ 40 වමත්

52 එච්.එම්. අමිතළ සශේරත්. මශජන පුවහතකළය, ගපිටමුල්. 6310052 සංශ 60 වමත්

53 ටී.ඩී. ගුණසංශ. ප්රළසේශීය වභළල, මළලතගම. 6310053 සංශ 51 වමත්

54 පී.ඩබ්. පියසවේන. ප්රළසේශීය වභළල, මළලතගම. 6310054 සංශ ab -

55 ජී. වහලර්ණකළන්ති ප්රළසේශීය වභළල, මළලතගම. 6310055 සංශ ab -

56 ඩී.එම්.එවහ. ජය ශ්රී බණ්ඩළර දවනළයක. ප්රළසේශීය වභළල, මළලතගම. 6310056 සංශ 41 වමත්

57 ඩබ්.එම්. ටිකිරි බංඩළර විසේසකෝන්. ප්රළසේශීය වභළල, මළලතගම. 6310057 සංශ 61 වමත්

58 ඩබ්.එම්. වීරසරිය. ප්රළසේශීය වභළල, මළලතගම. 6310058 සංශ 42 වමත්

59 ඩබ්.වී.ජී. සුමනළලතී. ප්රළසේශීය වභළල, මළලතගම. 6310059 සංශ 40 වමත්

60 ඩී.එම්.එල්. චන්දිමළ දිවළනළයක. මශජන පුවහතකළය, මළලතගම. 6310060 සංශ 40 වමත්

61 ආර්.පී.එවහ. අනුරුේධිකළ කුමළරි. මශජන පුවහතකළය, මළලතගම. 6310061 සංශ 40 වමත්

62 පී.ඩබ්. සර්ණුකළ සුරවීර. ග්රළමීය මශජන පුවහතකළය, සතෝරළණ, ලඋඩ. 6310062 සංශ 50 වමත්

63 එම්.ආර්. ධම්මිකළ මල්කළන්ති. ග්රළමීය මශජන පුවහතකළය, කශඳත්ල. 6310063 සංශ 61 වමත්

64 එවහ.ඩබ්. වීරසරිය. මශජන පුවහතකළය, නුලර ඳළර, මළලතගම 6310064 සංශ 63 වමත්

65 ආර්.ඩී. සීදළව. ප්රළසේශීය වභළල, මළලතගම. 6310065 සංශ 40 වමත්

66 ආර්.ඩී. වීරසවේන. ප්රළසේශීය වභළල, මළලතගම. 6310066 සංශ 48 වමත්

67 එච්.එම්. සඳොඩිබංඩළ. ප්රළසේශීය වභළල, මළලතගම. 6310067 සංශ 46 වමත්

68 ඩබ්.එම්. සවෝමතළ. ලයඹ ඉංජිසන්රු සදඳළර්තසම්න්තුල, ඳෂළත් වභළ වංකීර්ණය, කුරුණග. 6310068 සංශ 45 වමත්

69 ඒ.එච්.එම්.ඒ. කුමළරි අසබ්සංශ. ලයඹ ඉංජිසන්රු සදඳළර්තසම්න්තුල, ඳෂළත් වභළ වංකීර්ණය, කුරුණග. 6310069 සංශ 44 වමත්

70 ආර්.එම්. ජගත් කුමළරසරි. පුත්/දිවුල්ලෆල කණිහඨ විදයළය, ආණමඩුල. 6310070 සංශ 41 වමත්

71 පි.එල්.ඒ. සප්රේමසරි. කළඳ අධයළඳන කළර්යළය, ගිරිඋල්. 6310071 සංශ 51 වමත්

72 ඩබ්.එම්.ඩි.සී.සේ. විසේසංශ. ගිරි/සගෝනුල් විදයළදීප්ති විදයළය, සගෝනුල්, සගෝනවි. 6310072 සංශ 56 වමත්

73 අයි.පී.එල්.එවහ. වික්රමසංශ. ල/ගිරි/සඳොරමඩ මශළ විදයළය, සඳොරමඩ, යටිගල්ඔලුල. 6310073 සංශ 57 වමත්

74 එවහ.පි.ඩී.පී.සේ. රළජරත්න. ල/ගිරි/විජයබළ මශළ විදයළය, සලන්නරුල. 6310074 සංශ 52 වමත්

75 ආර්. මිල්ටන් රළජඳේ. ආඬිසගදර ප්රළථමික විදුශ, සබෝගමුල්. 6310075 සංශ 53 වමත්

76 ඒ.පී. දිළනි ද ලළවහ ගුණලර්ධන. ලයඹ ආණ්ඩුකළරලර කළර්යළය, මළළිගළල, කුරුණග. 6310076 සංශ 40 වමත්

77 ආර්.ඩි.එවහ. අසේළ සප්රේමරත්න. ලයඹ ආණ්ඩුකළරලර කළර්යළය, මළළිගළල, කුරුණග. 6310077 සංශ 40 වමත්

78 එන්.එච්. නිමල් රංජිත් සඳසර්රළ. ලයඹ සප්කර්මළන්ත සදඳළර්තසම්න්තුල, නුලර ඳළර, කුරුණග. 6310078 සංශ 48 වමත්
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වමත්/අව

මත් බල

79 සේ.එල්.ඩී. රංජිත්. ලයඹ සප්කර්මළන්ත සදඳළර්තසම්න්තුල, නුලර ඳළර, කුරුණග. 6310079 සංශ 50 වමත්

80 එවහ.පී.ඩී. සඳොඩිශළමි. සප්/ ඳෂළත් අධයේ කළර්යළය, 290, නුලර ඳළර, කුරුණග. 6310080 සංශ 50 වමත්

81 සේ.එච්. වරත් ජයසකොඩි. කළර්මික ලඩු ඳළව, බුේසජොමුල, අව්ල. 6310081 සංශ 52 වමත්

82 ආර්.එම්.එවහ. තිේ රළජගුරු. මෆටි කර්මළන්ත පුහුණු මධයවහථළනය, දම්ලෆල්, උහුමීය. 6310082 සංශ 40 වමත්

83 එන්.එම්. වංජීල. මෆටි කර්මළන්ත පුහුණු මධයවහථළනය, දංලෆල්, උහුමීය. 6310083 සංශ 41 වමත්

84 එම්.ඩී. ආනන්ද සුනිල්රත්න. ප්රළසේශීය වභළල, අව්ල. 6310084 සංශ 50 වමත්

85 ඒ.ඩී. රත්නළයක. ප්රළසේශීය වභළල, අව්ල. 6310085 සංශ 50 වමත්

86 එම්.ජී. රංජිත්. ප්රළසේශීය වභළල, අව්ල. 6310086 සංශ 60 වමත්

87 ආර්.පී.ඩී. අමරසංශ. ප්රළසේශීය වභළල, අව්ල. 6310087 සංශ 63 වමත්

88 ආර්.පී. නිසරෝන් රළජඳේ. විධළයක ඉංජිසන්රු කළර්යළය, කුලියළපිටිය. 6310088 සංශ 61 වමත්

89 එම්.එම්. ලවන්ත. වශන පියව මධයවහථළනය,
ඉ/සමොසශොට්ටිමුල්, බුේජම්ඳ.

6310089
සංශ 61 වමත්

90 එම්.පී. චන්දන සසර කුමළර දයළංලං.
යග්ගපිටිය නිපුණතළ වංලර්ධන මධයවහථළනය,

සදසේ කණුල, දඹුලු 

ඳළර,
කුරුණග. 6310090

සංශ 63 වමත්

91 අයි.පී. දුමින්ද රුලන් ඳතිරණ. විධළයක ඉංජිසන්රු කළර්යළය,
සනො.5,සුමංග මළලත,

සඳොල්ගශසල. 6310091
සංශ 50 වමත්

92 යූ.ඩී. ප්රවන්න වම්ඳත් විසේසවේකර. විධළයක ඉංජිසන්රු කළර්යළය, සුමංග මළලත, ලළරියසඳො. 6310092 සංශ 40 වමත්

93 එවහ.පී. නදීළ රුලන්ති දිවළනළයක.
ලයඹ ඳෂළත් නිලළව ශළ ඉදිකිරීම් 

සදඳළර්තසම්න්තුල,

4 ලන මශ, ඳෂළත් 

වභළ වංකීර්ණය, කුරුණග.
6310093

සංශ 40 වමත්

94 ඩබ්.බ.එම්. ප්රියන්ති. ප්රළසේශීය ඉංජිසන්රු කළර්යළය, ලළරියසඳො. 6310094 සංශ 44 වමත්

95 එච්.එම්.සේ.එවහ.පී. සශේරත්. ප්රළසේශීය ඉංජිසන්රු කළර්යළය, ලළරියසඳො. 6310095 සංශ 48 වමත්

96 එච්.එම්. කමළලතී සශේරත්. ප්රළසේශීය සරෝශ, මශගිරිල්. 6310096 සංශ ab -

97 ආර්. අවංක ඉඳුනිල් උදය ගුණඳළ. කු/අවහලෆේදුම කණිහඨ විදයළය, කුරුණග. 6310097 සංශ 51 වමත්

98 ඩබ්.පි. චන්දන සසර කුමළර. කුලි/වම්සබෝධි ප්රළථමික විදයළය, සබෝශන්දිය, ඉළුේසශේන. 6310098 සංශ 54 වමත්

99 පි.ඩබ්. ධර්මප්රිය ජයත්. ල/ම/ගල්/බුදුරුලකන්ද නසලෝදයළ ඳළව, බුදුරුලකන්ද, ගල්ගමුල. 6310099 සංශ 57 වමත්

100 සේ.ජී. අවංක චමින්ද රළජඳේ. ලයඹ ඳෂළත් අධයළඳන සදඳළර්තසම්න්තුල, කුරුණග. 6310100 සංශ 60 වමත්

101 එවහ.එම්. මසනෝරි නදීළනි සුබසංශ. සකොට්ඨළව අධයළඳන කළර්යළය, සකොසබයිගසන්. 6310101 සංශ 60 වමත්

102 එන්. දිල්ශළනි නළසගොමුලසග්. නික/මල්අවහන සේලරළජ විදයළය, තල්විට. 6310102 සංශ 65 වමත්

103 ඩබ්.එම්.ඒ.බී. නලරත්න. නික/ඩී.එවහ. සවේනළනළයක මශළ විදයළය, මිල්සගොඩ. නිකලෆරටිය. 6310103 සංශ 55 වමත්

104 සේ.ඒ. රංජිත් ජයසකොඩි. ල/ඉ/රංකිරිමඩ විදයළය, සදොළුල, කුඹුේලෆල. 6310104 සංශ 46 වමත්
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අනු 

අංකය
නම සවේලළ වහථළනය ලිපිනය 1 ලිපිනය 2

විභළග 

අංකය
මළධයය කුණු

වමත්/අව

මත් බල

105 එච්.ඩී. ධනසරි විසේළන්ත. නඹිලි කුඹුර කණිහඨ විදයළය, නඹිලි කුඹුර , ඉබ්බළගමුල. 6310105 සංශ 64 වමත්

106 ඩබ්.ඒ. නලින් ගුණලර්ධන. රත්විට මශළ විදයළය, රත්විට, සගොකරැල්. 6310106 සංශ 45 වමත්

107 ඒ.එම්.සී.යූ.සේ. බණ්ඩළර. ල/ඉ/රිදී/කවිසගමුල ප්රළථමික විදයළය, සමොරතිශ. 6310107 සංශ 54 වමත්

108 ඊ.සී. වරත් උඳළලි. ල/ඉ/රීදී/සදල්විට මශළ විදයළය, සදල්විට, සදල්විට. 6310108 සංශ 40 වමත්

109 ආර්.එම්. සුනිල් රත්නළයක. ල/ඉ/ශංගමුල ප්රළථමික විදයළය, ඉබ්බළගමුල. 6310109 සංශ 40 වමත්

110 ඩබ්.ජී. මංග ජයතිවහව. ල/ඉ/නළමල් අංග මශළ විදයළය, මෆල්සරිපුර. 6310110 සංශ 40 වමත්

111 ඩී.එම්. නිළන්ත කරුණළරත්න. ල/ඉ/සතඹුගල් මුවහලිම් මශ විදයළය, සදොඩන්ගවහන්ද. 6310111 සංශ 40 වමත්

112 ඩී.එම්.අයි. දිවළනළයක. කු/ඉ/ඉඳල ජනළධිඳති විදයළය, ඉබ්බළගමුල. 6310112 සංශ 40 වමත්

113 ආර්.බී. ප්රියංකළ දමයන්ති ජයලර්ධන. ල/ඉ/රීදි/ශ්රී ගළමිණි ම.ම.වි. කවිසගමුල, සමොරතිශ. 6310113 සංශ ab -

114 එම්. වරත් චන්ද්ර කුමළර. ල/ඉ/මළනඳළය ප්රළථමික විදයළය, මළනඳළය, කුඹුේලෆල. 6310114 සංශ 51 වමත්

115 ඩබ්.පී. අසෝක තිතසරි. ඳෂළත් අධයළඳන සදඳළර්තසම්න්තුල, කුරුණග. 6310115 සංශ 52 වමත්

116 පී. නළක වම්ඳත්. ඳෂළත් අධයළඳන සදඳළර්තසම්න්තුල, කුරුණග. 6310116 සංශ 57 වමත්

117 එච්.අවංක වමන් කුමළර මුණසංශ. ගිරි/සඳොල්ගශයළය මුවහලිම් මශළ විදයළය, සඳොල්ගශයළය, නළරම්ම. 6310117 සංශ 58 වමත්

118 එම්.එම්. චන්දන. ගිරි/කිතසදනිය කණිහඨ විදයළය, දඹසදණිය. 6310118 සංශ 40 වමත්

119 එම්.එම්.යූ.එන්. කුමළරි සවේනළරත්න. ගිරි/සබෝපිටිය මශ විදයළය, සබෝගශපිටිය. 6310119 සංශ 42 වමත්

120 ආර්.පී.ඩී.අජන්ත උපුල් කුමළර රළජඳේ.
ගිරි/සතශෆර කණිහඨ විදයළය, කටුසඳොත.

6310120
සංශ 40 වමත්

121 ආර්.ඩබ්.බන්දු රළජඳේ. ල/ගිරි/නළරම්ම මශ විදයළය, නළරම්ම. 6310121 සංශ 42 වමත්

122 එල්.එම්. සුේෂි වංජිලනි. කු/ලයඹ වහලර්ණ ප්රදීඳ විදයළය, සතෝරයළය. 6310122 සංශ 42 වමත්

123 ඩී.එන්. චතුරංග නුලන් බණ්ඩළර.
කු/උහුමීය ඩී.එවහ. සවේනළනළයක මධය මශළ 

විදයළය, උහුමීය.
6310123

සංශ 44 වමත්

124 එල්.එච්.එම්.පී.එම්. ංවකළර. කු/ගෆට්ටුලළන මශළ විදයළය, ගෆට්ටුලළන. 6310124 සංශ 50 වමත්

125 ඩබ්.පී.සේ.එවහ. කරුණළරත්න. කු/ගෆට්ටුලළන මශළ විදයළය, ගෆට්ටුලළන. 6310125 සංශ 40 වමත්

126 එවහ.එම්. සුදත් බංඩළර. කු/සඳො/සබෞේධ විදයළය, සඳොල්ගශසල. 6310126 සංශ 40 වමත්

127 එවහ.ඩී. වරත් ගුණසවේකර, කු/කුඹල් ඔළුල කණිහඨ විදයළය, ඳනලිය, සඳොල්ගශසල. 6310127 සංශ 40 වමත්

128 ඩබ්.සේ. රුලන් කුමළර. කු/ශඳුග මශළ විදයළය, ශඳුග, සඳොතුශෆර. 6310128 සංශ 48 වමත්

129 එම්. ගුණතික. අම් සවලන,
රජසේ භළරගෆනීසම් 

ෂමළ නිලළවය, මීගල.
6310129

සංශ ab -

130 වී.එච්. සරොවලින්. අම් සවලන,
රජසේ භළරගෆනීසම් 

ෂමළ නිලළවය, මීගල.
6310130

සංශ 60 වමත්
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අනු 

අංකය
නම සවේලළ වහථළනය ලිපිනය 1 ලිපිනය 2

විභළග 

අංකය
මළධයය කුණු

වමත්/අව

මත් බල

131 බී.එම්.එම්.පී.සේ. බවහනළයක. ඳරිලළව ශළ ෂමළරේක සදඳළර්තසම්න්තුල, දඹුල් ඳළර, කුරුණග. 6310131 සංශ 65 වමත්

132
ඊ.පී.එවහ.ආර්.ඩබ්.එම්. උපුල් ළන්ත වමන් 

කුමළර මළරඳන.
පු/ලඩත්ත කණිහඨ විදයළය, සකොට්ටුකච්චිය. 6310132

සංශ 55 වමත්

133 එච්.පී. නිමළලි රම්මිකළ ඳතිරණ. ප්රළසේශීය වභළල, නළත්තන්ඩිය. 6310133 සංශ 50 වමත්

134 එවහ.පී. පියසරි චන්ද්රවළගර. ප්රළසේශීය වභළල, ඳඬුලවහනුලර සශට්ටිසඳො. 6310134 සංශ 54 වමත්

135 එවහ.පී. විජිතසරි. ප්රළසේශීය වභළල, ඳඬුලවහනුලර සශට්ටිසඳො. 6310135 සංශ 56 වමත්

136 ආර්.එන්. උදය කුමළර. ප්රළසේශීය වභළල, ඳඬුලවහනුලර සශට්ටිසඳො. 6310136 සංශ 40 වමත්

137 බී.එම්. චන්ද්රසවේකර. ප්රළසේශීය වභළල, ඳඬුලවහනුලර. 6310137 සංශ 40 වමත්

138 ඩබ්.එන්. දිවහන කුමළර. ප්රළසේශීය වභළල, ඳඬුලවහනුලර. සශට්ටිසඳො. 6310138 සංශ 40 වමත්

139 ඒ.ඒ. සුනිල් ඳේමසරි. නගර වභළල, කුලියළපිටිය. 6310139 සංශ ab -

140 පී. රළසේන්ද්රන්. නගර වභළල, කුලියළපිටිය. 6310140 සංශ 50 වමත්

141 ජී. සුගන්දන්. නගර වභළල, කුලියළපිටිය. 6310141 සංශ ab -

142 එවහ. සීනුසව්. නගර වභළල, කුලියළපිටිය. 6310142 සංශ 52 වමත්

143 ජී.ඩී. ේවර මදුමළල් ජයලර්ධන. නගර වභළල, කුලියළපිටිය. 6310143 සංශ ab -

144 ඒ.එච්.එම්. චන්ද්රළලතී. නගර වභළල, කුලියළපිටිය. 6310144 සංශ 54 වමත්

145 එම්. නසේහලරන්. නගර වභළල, කුලියළපිටිය. 6310145 සංශ 51 වමත්

146 එච්.එම්. වංජීල කුමළර. නගර වභළල, කුලියළපිටිය. 6310146 සංශ 53 වමත්

147 ඒ. රජිව් කළන්ත්. නගර වභළල, කුලියළපිටිය. 6310147 සංශ 60 වමත්

148 අයි.එම්. නිමල් කරුණළරත්න. ප්රළසේශීය වභළල, මශල. 6310148 සංශ ab -

149 සේ.සී. උඳළලි සප්රේමතික. ප්රළසේශීය වභළල, තඹුත්ත. 6310149 සංශ 40 වමත්

150 ටී.එන්. නිහංක ජනකසරි. ප්රළසේශීය වභළ උඳ කළර්යළය, ශමන්ගල්, ගිරිඋල්. 6310150 සංශ 42 වමත්

151 ඩබ්.එම්. දවනළයක. ප්රළසේශීය වභළල, ඉබ්බළගමුල. 6310151 සංශ 46 වමත්

152 පී.එම්. විසේරත්න. ප්රළසේශීය වභළල, ඉබ්බළගමුල. 6310152 සංශ 47 වමත්

153 ජී.එවහ. ප්රියන්ත කුමළරසරි. ප්රළසේශීය වභළ උඳ කළර්යළය, හිරිපිටිය, නිකදළුසඳොත. 6310153 සංශ 48 වමත්

154 ඩී.එම්. අසබ්සංශ ජයලර්ධන. ප්රළසේශීය වභළල, ඉබ්බළගමුල. 6310154 සංශ 48 වමත්

155
ආර්.එම්.සේ.ඒ. චන්ද්රළනි ජයත් 

රත්නළයක.
මශජන පුවහතකළය, සීරළදුන්න, ඉබ්බළගමුල. 6310155

සංශ 50 වමත්

156 ලයි. ධනුහක චන්දිමළල්. ප්රළසේශීය වභළල, ඉබ්බළගමුල. 6310156 සංශ 40 වමත්

157 ඩී.ඩබ්. කුළන් වන්දිල් අසබ්ලර්ධන. ප්රළසේශීය වභළල, ඉබ්බළගමුල. 6310157 සංශ 40 වමත්
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අනු 

අංකය
නම සවේලළ වහථළනය ලිපිනය 1 ලිපිනය 2

විභළග 

අංකය
මළධයය කුණු

වමත්/අව

මත් බල

158 ඩබ්.ජී. ආරියදළව. ප්රළසේශීය වභළල, ඳළන්සගොල්, ඉබ්බළගමුල. 6310158 සංශ 44 වමත්

159 එල්.එච්. දීප්ති අසනෝමළ ජයවීර. මශජන පුවහතකළය, මෆල්සරිපුර. 6310159 සංශ 45 වමත්

160 එම්.එම්. ප්රභළත් ඉන්දික කුමළර. ප්රළසේශීය වභළල, ඉබ්බළගමුල. 6310160 සංශ 60 වමත්

161 ආර්.එම්. ජයතික බංඩළ. ප්රළසේශීය වභළල, ඉබ්බළගමුල. 6310161 සංශ 62 වමත්

162 සේ.ටී.ජී. නින්ති කළරියලවම්. ප්රළසේශීය වභළල, ඉබ්බළගමුල. 6310162 සංශ 50 වමත්

163 ඩබ්.එම්. ඳළලිත ලර්ණසරිය. ප්රළසේශීය වභළල, ඉබ්බළගමුල. 6310163 සංශ 58 වමත්

164 එවහ.එම්.ඒ.යූ.පී. සුභසංශ. ප්රළසේශීය වභළල, උඩුබේදළල. 6310164 සංශ 40 වමත්

165 එවහ.පී. සුරංග දිමුතු කුමළර. ඳඩුලවහනුලර ප්රළසේශීය වභළල, සශට්ටිසඳො. 6310165 සංශ 44 වමත්

166 ඩබ්.ඩී. චන්ද්රසවේන මශ නගර වභළල, කුරුණග. 6310166 සංශ 50 වමත්

167 බී.ආර්.බී. රළජඳේ. මශ නගර වභළල, කුරුණග. 6310167 සංශ 52 වමත්

168 එන්.එන්.ඩී. විසේතික. මශ නගර වභළල, කුරුණග. 6310168 සංශ 61 වමත්

169 එම්.බී.ඩී. ඳණ්ඩිතසවේකර. මශ නගර වභළල, කුරුණග. 6310169 සංශ 63 වමත්

170 එවහ.සේ.එවහ. ේහමන් ගුණලර්ධන. මශ නගර වභළල, කුරුණග. 6310170 සංශ 65 වමත්

171 එච්.ඊ.එන්.සේ. ශල්සගොඩ. මශ නගර වභළල, කුරුණග. 6310171 සංශ 40 වමත්

172 සේ.ඒ.ඩී.සේ.එවහ. කුමළර. මශ නගර වභළල, කුරුණග. 6310172 සංශ 42 වමත්

173 සේ.පී. වංජීල සරොශළන් විමරත්න. මශ නගර වභළල, කුරුණග. 6310173 සංශ 44 වමත්

174 ඒ.එම්. ගුණඳළ. මශ නගර වභළල, කුරුණග. 6310174 සංශ 48 වමත්

175 බී.ඩී. ප්රවන්න මංජු ජයතික. මශ නගර වභළල, කුරුණග. 6310175 සංශ 40 වමත්

176 ආර්.ඒ.ආර්.සී. රඳසංශ. මශ නගර වභළල, කුරුණග. 6310176 සංශ 40 වමත්

177 ඒ.ජී. ජගත් සරෝශණ වීරසංශ. මශ නගර වභළල, කුරුණග. 6310177 සංශ 42 වමත්

178 එම්.එවහ. ළන්ත කුමළර. මශ නගර වභළල, කුරුණග. 6310178 සංශ ab -

179 බ.ඩී.එම්.එවහ.එවහ. කුමළර. මශ නගර වභළල, කුරුණග. 6310179 සංශ 46 වමත්

180 එවහ.ජී. විමරත්න. මශ නගර වභළල, කුරුණග. 6310180 සංශ 40 වමත්

181 ඩබ්.ඩී. ජයසුන්දර. මශ නගර වභළල, කුරුණග. 6310181 සංශ 42 වමත්

182 ඩී. විසේතුංග. මශ නගර වභළල, කුරුණග. 6310182 සංශ 40 වමත්

183 ඩී.ජී. චරිත ප්රවළේ මදුවංඛ. මශ නගර වභළල, කුරුණග. 6310183 සංශ 40 වමත්

184 ඩබ්.බී.පි. වීරේසකොඩි. මශ නගර වභළල, කුරුණග. 6310184 සංශ 50 වමත්

185 ඩබ්.ජී.සී. කුමළර. මශ නගර වභළල, කුරුණග. 6310185 සංශ 52 වමත්

186 ඩී.පී. අජිත් සප්රේමතික. මශ නගර වභළල, කුරුණග. 6310186 සංශ 60 වමත්

187 එවහ.ඒ. සරියතළ. මශ නගර වභළල, කුරුණග. 6310187 සංශ 60 වමත්
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අනු 

අංකය
නම සවේලළ වහථළනය ලිපිනය 1 ලිපිනය 2

විභළග 

අංකය
මළධයය කුණු

වමත්/අව

මත් බල

188 ඊ.එම්. ශිසරෝමණී ශ්රී කිඩසඳො. මශ නගර වභළල, කුරුණග. 6310188 සංශ 40 වමත්

189 ඊ.ඒ. ලවන්ත කුමළර. මශ නගර වභළල, කුරුණග. 6310189 සංශ 42 වමත්

190 ඒ.එල්.ඩී. සුසල් සප්රේමරත්න. මශ නගර වභළල, කුරුණග. 6310190 සංශ 42 වමත්

191 ඩී.පී. සුමිත් ජයරත්න. මශ නගර වභළල, කුරුණග. 6310191 සංශ 44 වමත්

192 ආර්.ජී. අරුණ ළන්ත. මශ නගර වභළල, කුරුණග. 6310192 සංශ ab -

193 එවහ.සේ.පී.එල්. ගුණලර්ධන. මශ නගර වභළල, කුරුණග. 6310193 සංශ 40 වමත්

194 බී.ඩී. නලින් සත්ජන රළජඳේ. මශ නගර වභළල, කුරුණග. 6310194 සංශ 40 වමත්

195 ආර්.පී.ඩී. අනුර ජයතිවහව. ප්රළසේශීය වභළල, නලගත්සත්ගම. 6310195 සංශ 50 වමත්

196 ආර්.ඩබ්.එම්. සවේනළරත්න රළජඳේ. ප්රළසේශීය වභළල, නලගත්සත්ගම. 6310196 සංශ 52 වමත්

197 ආර්.ඩී. සුගන්ධිකළ මධුළනි වමරතුංග. ප්රළසේශීය වභළල, නලගත්සත්ගම. 6310197 සංශ 50 වමත්

198 ආර්. වම්ඳත් නිසරෝන වමරජීල. ප්රළසේශීය වභළල, නලගත්සත්ගම. 6310198 සංශ 52 වමත්

199 ඩබ්.එම්. අජිත් වමන්ත බංඩළර. ප්රළසේශීය වභළල, නලගත්සත්ගම. 6310199 සංශ 50 වමත්

200 ඩබ්.එම්. වේධළතිවහව බංඩළර. ප්රළසේශීය වභළල, නලගත්සත්ගම. 6310200 සංශ 40 වමත්

201 ඒ.ඒ. දයළනි පුහඳමළළ අමරසංශ. ප්රළසේශීය වභළල, උඩුබේදළල. 6310201 සංශ 44 වමත්

202 සේ.ඩබ්.පී. සලනුර ජයසරිය. ප්රළසේශීය වභළල, උඩුබේදළල. 6310202 සංශ 48 වමත්

203 සේ.ඒ. ජයවීර. ප්රළසේශීය වභළල, උඩුබේදළල. 6310203 සංශ 40 වමත්

204 සේ. නිව්ටන් චන්ද්රතික. ප්රළසේශීය වභළල, උඩුබේදළල. 6310204 සංශ 40 වමත්

205 එච්.ඒ. වළන්ත ජේ අප්පුශළමි. ප්රළසේශීය වභළල, උඩුබේදළල. 6310205 සංශ 46 වමත්

206 සේ.ඒ. ඉරළන් ප්රියදර්ණ. ප්රළසේශීය වභළල, උඩුබේදළල. 6310206 සංශ 47 වමත්

207 සේ. අරුණළල්. ප්රළසේශීය වභළල, උඩුබේදළල. 6310207 සංශ 50 වමත්

208 පී. කෆලුම් ඳතිරණ. ශමංගල් ප්රළසේශීය වභළ උඳ කළර්යළය, ගිරිඋල්. 6310208 සංශ 60 වමත්

209 ඩී.එම්. සප්මළ දිවළනළයක. ප්රළසේශීය වභළල, සඳොල්ගශසල. 6310209 සංශ 63 වමත්

210 ඩබ්.අයි.සේ.එම්.දිමන්ත වංජය. ප්රළසේශීය වභළල, සකොසබයිගසන්. 6310210 සංශ 51 වමත්

211 සේ.පී. අජිත් කුමළර. ප්රළසේශීය වභළල, සකොසබයිගසන්. 6310211 සංශ 54 වමත්

212 ආර්.එම්. වරත් විසේසංශ. ප්රළසේශීය වභළල, සකොසබයිගසන්. 6310212 සංශ 40 වමත්

213 ඩබ්.ඒ. සරිල් ජිනරත්න. ප්රළසේශීය වභළල, රිදීගම. 6310213 සංශ 40 වමත්

214 එම්.පී.ඩී. කුමළර කරුණළරත්න. ප්රළසේශීය වභළල, කුලියළපිටිය. 6310214 සංශ 46 වමත්

215 සේ.බී. ජීලන් රත්නසරි. ප්රළසේශීය වභළල, රිදීගම. 6310215 සංශ 45 වමත්

216 යූ.ජී. විල්බට් ජයසරිය. ප්රළසේශීය වභළල, රිදීගම. 6310216 සංශ 48 වමත්

217 ආර්.ඩී.එවහ. කුමළර චන්ද්රසවේන. ප්රළසේශීය වභළල, රිදීගම. 6310217 සංශ 40 වමත්

8



අනු 

අංකය
නම සවේලළ වහථළනය ලිපිනය 1 ලිපිනය 2

විභළග 

අංකය
මළධයය කුණු

වමත්/අව

මත් බල

218 ජී.ආර්. කුමුදුනී ප්රියන්ති ගමසග්. ප්රළසේශීය වභළල, රිදීගම. 6310218 සංශ 50 වමත්

219 එච්.ඩී. නිසරෝළ ප්රවළේ පුහඳකුමළර. ප්රළසේශීය වභළල, රිදීගම. 6310219 සංශ 52 වමත්

220 ඩබ්.ඩී.ආර්. වමරේසකොඩි. ප්රළසේශීය වභළල, රිදීගම. 6310220 සංශ 40 වමත්

221 ආර්.ඩී.පී. රසක කුමළර. ප්රළසේශීය වභළල, සබෝහිංගමුල, කුලියළපිටිය. 6310221 සංශ 40 වමත්

222 සේ. නිර්මළ ප්රියදර්නී. ප්රළසේශීය වභළල, සබෝහිංගමුල, කුලියළපිටිය. 6310222 සංශ ab -

223 ඒ.පී. රසක ේමළල් නන්දතික. ප්රළසේශීය වභළල, සබෝහිංගමුල, කුලියළපිටිය. 6310223 සංශ 40 වමත්

224 ඩබ්.ජී.එවහ.ජී. විරසංශ. ප්රළසේශීය වභළල, සබෝහිංගමුල, කුලියළපිටිය. 6310224 සංශ 42 වමත්

225 පි.එච්.ඒ. සරෝහිණී ප්රියදර්නී. කෘෂිකර්ම උඳසේක කළර්යළය, කුඩළගල්ගමුල. 6310225 සංශ 46 වමත්

226 ඒ.එල්.ඒ. අජන්තළ සරිලර්ධන. කෘෂිකර්ම උඳසේක කළර්යළය,
සගොවිජන සවේලළ 

මධයවහථළනය,
ආණමඩුල. 6310226

සංශ 40 වමත්

227
එවහ.එම්.සේ.අයි. ආසෝක බංඩළර 

වමරප්සඳරුම.
කෘෂිකර්ම උඳසේක කළර්යළය,

සගොවිජන සවේලළ 

මධයවහථළනය,
සකොසබයිගසන්. 6310227

සංශ 40 වමත්

228 එච්.එච්. දිනළ වමළලි. කෘෂිකර්ම උඳසේක කළර්යළය, කිතල. 6310228 සංශ 40 වමත්

229 ඒ.එම්. ධම්මික විසේසරිය. නික/ලළරි/ තිවහව මධය මශළ විදයළය, කටුසඳොත. 6310229 සංශ 40 වමත්

230 එන්.එම්. සුසර්හ ජයමළල් නිහංක. නික/සතශෆර මශළ විදයළය, සශන්ගමුල, සතශෆර. 6310230 සංශ 42 වමත්

231 එම්.එම්.ඒ.ඩී. ගුණලර්ධන. කු/දුටුගෆමුණු මධය මශළ විදයළය, සඳොතුශෆර. 6310231 සංශ 50 වමත්

232 ඊ.පී. සුසල් ප්රියන්ත. ලයඹ ධර්මරළජ විදුශ, සගෝනල, වීරඹුසගදර. 6310232 සංශ 52 වමත්

233 පී.ඒ. ප්රදීප් වංජය මධුළන්. ප්රළසේශීය ඉංජිසන්රු කළර්යළය, සලන්නප්පුල. 6310233 සංශ 60 වමත්

234 ආර්.එච්.එම්. බුේධික රළජකරුණළ. ප්රළසේශීය සරෝශ-සී තබ්සබෝල, පුත්තම. 6310234 සංශ 60 වමත්

235 සේ.සේ. අසෝක කුමළර ජයසංශ.
ප්රළසේශීය සවෞඛය සවේලළ අධයේ කළර්යළය, සරෝශල් සගොඩනෆගිල්, මළදම්සප්.

6310235
සංශ 40 වමත්

236 එන්.ජී.සේ. දිවළනළයක. ප්රළසේශීය සරෝශ-සී මශමකන්යළය. 6310236 සංශ 42 වමත්

237 ඩී. නිලකළ චළන්දනී වීරසංශ.
ලයඹ ලිංගළශ්රිත සරෝග ශළ ඒේවහ මර්දන ඒකකය,

කුරුණග. 6310237
සංශ 40 වමත්

238 එම්.ආර්. සුසන්ත්රළ සඳොඩිමෆණිසේ. ප්රළථමික වලදය වත්කළර ඒකකය, උවහග සයඹන්ගමුල, ගල්ගමුල. 6310238 සංශ ab -

239 එච්.එම්. නන්දනී සශේරත්. රජසේ සරෝශ, කළසන්සගදර,

ලඩුමුන්සන්සග

දර. 6310239 සංශ 40 වමත්

240 එම්.පී. ගළමිණී ජයතුංග. ප්රළථමික වලදය වත්කළර ඒකකය, උඩුමුල්, යටිගල්ඔළුල. 6310240 සංශ 40 වමත්

241 ඩබ්.එම්.එවහ.ඩී. හුලුගල්. ප්රළසේශීය සරෝශ-බී, අඹන්සඳො. 6310241 සංශ ab -

242 එච්.එම්. සවෝමළලතී මෆණිසේ. සවෞඛය වලදය නිධළරි කළර්යළය, මීගමුල ඳළර, කුරුණග. 6310242 සංශ 42 වමත්

243 ඩබ්.එම්.සේ.ඩි. වීරසවේතර, ප්රළථමික වලදය වත්කළර ඒකකය, සශොරතෆසඳො, ලෆලිඳෆන්න 6310243 සංශ 44 වමත්
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අනු 

අංකය
නම සවේලළ වහථළනය ලිපිනය 1 ලිපිනය 2

විභළග 

අංකය
මළධයය කුණු

වමත්/අව

මත් බල

244 එම්.ඩබ්. ජයංගනී චතුරිකළ. ප්රළථමික වලදය වත්කළර ඒකකය, කලුගල්, නිකදළුසඳොත. 6310244 සංශ ab -

245 එම්.අයි.එම්. මහින්ද බංඩළර. මලික සරෝශ, නිකලෆරටිය. 6310245 සංශ 46 වමත්

246 එවහ.එම්. නිශළල් වමරසකොන්. මලික සරෝශ, නිකලෆරටිය. 6310246 සංශ 48 වමත්

247 සේ.එම්. සුජීලළ ජීලනී ජයසුන්දර, මලික සරෝශ, කුලියළපිටිය. 6310247 සංශ 50 වමත්

248 ටී. දිසන්හ නිළන්ත පීරිවහ. මලික සරෝශ, කුලියළපිටිය. 6310248 සංශ 40 වමත්

249 ඩී.එම්.ඒ. භද්රඳළනි. මලික සරෝශ, කුලියළපිටිය. 6310249 සංශ 42 වමත්

250 ඩබ්.එම්. සරිසවේන. ප්රළසේශීය සරෝශ-සී, නළසගොල්ළගම. 6310250 සංශ 50 වමත්

251 ආර්.එම්. සවසනවිරත්න බණ්ඩළ. දිවහත්රිේ සවෞඛය සවේලළ අධයේ කළර්යළය, මීගමුල ඳළර, කුරුණග. 6310251 සංශ 40 වමත්

252 සේ.ජී. වම්ඳත් නිළන්ත ජයසරි. ප්රළසේශීය සරෝශ, බංගිරිය. 6310252 සංශ 44 වමත්

253 අයි.ඩී.පී.ඒ. ජයලර්ධන. සවෞඛය වලදය නිධළරි කළර්යළය, මශල. 6310253 සංශ ab -

254 එච්.එම්. වන්ධයළනි නයනළ සශේමචන්ද්ර. ප්රළසේශීය සරෝශ-සී, කරසේ, මශල. 6310254 සංශ 50 වමත්

255 ඩබ්.එම්.පී.සේ. රත්නළයක. ප්රළසේශීය සරෝශ, අතරගල්, ගල්ගමුල. 6310255 සංශ ab -

256
ඩබ්.ඒ.එම්. වකුන්තළ මල්ලිකළ කුමළරි 

අසබ්සංශ.
ප්රළසේශීය සරෝශ-බී, අඹන්සඳො. 6310256

සංශ ab -

257 සේ.ඒ. පුහඳළ චළන්දනී. ප්රළසේශීය සරෝශ-සී, මුලන්සශ, කිරිමෆටියළල. 6310257 සංශ 52 වමත්

258 ආර්.එම්. කීර්තිරත්න. සවෞඛය වලදය නිධළරි කළර්යළය, කට්ටිමශන, දුම්මසරිය. 6310258 සංශ 56 වමත්

259 එච්.එම්. රංමෆණිකළ. මලික සරෝශ, ගල්ගමුල. 6310259 සංශ 58 වමත්

260 ජී.එවහ.සේ. සුගත් කිත්සරි ඩෆනිසයල්. දිවළ සරෝශ, රිදීගම. 6310260 සංශ 60 වමත්

261 ඩී.එම්. චන්ද්රිකළ දිවළනළයක. දිවළ සරෝශ, මශල. 6310261 සංශ 62 වමත්

262 එම්.එම්. ේෂිකළ මිහිරිමළලි මළඳළ බංඩළර. දිවළ සරෝශ, මශල. 6310262 සංශ 40 වමත්

263 සේ.ජී. චමිළ කුමළරි වීරසංශ. ප්රළසේශීය සරෝශ-ඒ, අව්ල. 6310263 සංශ 40 වමත්

264 සේ.ඒ. අමල්කළ දුළන්ති සකොඩිතුලේකු. ප්රළසේශීය සරෝශ-ඒ, අව්ල. 6310264 සංශ 42 වමත්

265 ඩබ්.එම්. සුසන්ත්රළ විසේතුංග. සවෞඛය වලදය නිධළරි කළර්යළය, අව්ල. 6310265 සංශ ab -

266 ආර්.එම්. සවනරත් බංඩළර. දිවළ සරෝශ, සඳොල්පිතිගම. 6310266 සංශ 44 වමත්

267 ඩබ්.ටී.එම්. සුචිනිතළ කරුණළරත්න. ප්රළසේශීය සරෝශ, සඳොල්පිතිගම. 6310267 සංශ 54 වමත්

268 ඊ.ඒ.පී.සේ. අවංක එදිරිසංශ. රජසේ සරෝශ-බී, සඳොල්ගශසල. 6310268 සංශ 50 වමත්

269 එම්.සේ.සේ. කුරත්න. ප්රළසේශීය සරෝශ, සඳොල්ගශසල. 6310269 සංශ 40 වමත්

270 ඩබ්.එම්. වඳුන් නිසරෝන් ද සල්ලළ. ප්රළසේශීය වභළල, ගල්ගමුල. 6310270 සංශ 46 වමත්

271 ඩී.එම්.සේ.එවහ. දවනළයක. ප්රළසේශීය වභළල, ගල්ගමුල. 6310271 සංශ 45 වමත්

272 එල්.ආර්.එවහ. ප්රවන්න කුමළර. ප්රළසේශීය වභළල, ගල්ගමුල. 6310272 සංශ ab -

273 එච්.එම්. නිමල් ළන්ත සශේරත්. ප්රළසේශීය වභළල, ගල්ගමුල. 6310273 සංශ 50 වමත්

10



අනු 

අංකය
නම සවේලළ වහථළනය ලිපිනය 1 ලිපිනය 2

විභළග 

අංකය
මළධයය කුණු

වමත්/අව

මත් බල

274 ඩබ්.ඒ.ටී. ප්රදීප් කුතික. ප්රළසේශීය වභළල, ගල්ගමුල. 6310274 සංශ 52 වමත්

275 අයි.එම්. චමින්ද වම්ඳත් කුමළර. ප්රළසේශීය වභළල, ගල්ගමුල. 6310275 සංශ 40 වමත්

276 පී. ගළමිණී ප්රියන්ත කුමළර. ප්රළසේශීය වභළල, ගල්ගමුල. 6310276 සංශ 40 වමත්

277 එච්.පී. නිශළල් නිවහවංක. ප්රළසේශීය වභළල, ගල්ගමුල. 6310277 සංශ 40 වමත්

278 අයි.එම්. සට්ටම්මළ කුමළරිශළමි. මලික සරෝශ, ගල්ගමුල. 6310278 සංශ ab -

279 ඒ.ඩී.ඩබ්.සේ. සවේනළතික. දිවළ සරෝශ, සගොකරැල්. 6310279 සංශ 44 වමත්

280 බී.එම්. ආරියරත්න. ප්රළසේශීය සරෝශ-ඒ, සගොකරැල්. 6310280 සංශ ab -

281 සේ.සේ. ඳවිත්රළ ප්රවළදනී ජයසංශ. ලඳ/කුලි/සුරදත බළලිකළ මශ විදුශ, කුලියළපිටිය. 6310281 සංශ 56 වමත්

282 ඩබ්.ඒ. තනජ සරොළන් ලනිගසවේකර. කුලි/ශු. සජොශළනළදළර්ේ කණිහඨ විදයළය, උඩුබේදළල. 6310282 සංශ 57 වමත්

283 එම්.ටී. ප්රදීපිකළ නිංගනී වමරවීර. කුලි/ කටුලත්සත්සල ප්රළථමික විදයළය, ලෆලගම. 6310283 සංශ 50 වමත්

284 එම්. රුේවළන් කීර්ති සල්ලළ. කුලි/මඩිසග් මිදියළ මධය මශළ විදයළය, බණ්ඩළරසකොවහලත්ත. 6310284 සංශ 50 වමත්

285 ඊ. අසේළ මධුභළෂිණී කුමළරසංශ. කුලි/රත්මල් ශ්රී ආරියලං මශළ විදයළය, රත්මල්, කටුසඳොත. 6310285 සංශ 40 වමත්

286 සී.එම්. නලින් වම්ඳත් රණතුංග. කුලි/කිතල පගල් මශළ විදයළය, කිතල. 6310286 සංශ 41 වමත්

287 ආර්.එම්. ලත්වළ කුමළරි රත්නළයක. කුලි/හිරිසඳොකුණ කණිහඨ විදයළය, වීරසඳොකුණ. 6310287 සංශ 40 වමත්

288 ඩබ්.ඩී. අජිත් ප්රියංකර ප්රනළන්දු. ළන්ත සවේවියර් විදයළය, තල්ගශපිටිය, බංගිරිය. 6310288 සංශ 50 වමත්

289 පී.ඒ. ප්රවළේ ප්රියදර්ණ. කුලි/ඳලුගශසල කණිහඨ විදයළය, සශට්ටිසඳො. 6310289 සංශ 52 වමත්

290 එන්.එම්. ඉන්දික ප්රවළේ කුමළර නළරළයන. කුලි/රත්මල් ශ්රී ආරියලං මශළ විදයළය, රත්මල්, කටුසඳොත. 6310290 සංශ 53 වමත්

291 පී.එම්. සුමිත් ජයම්ඳති බණ්ඩළර.
කුලි/ශ්රී වම්බුේධත්ල ජයන්ති ආදර් ප්රළථමික 

විදයළය,
කිරිලළනළගළරය, කනත්සත්ලෆල. 6310291

සංශ 50 වමත්

292 සේ.ජී. නයන ජනප්රිය කරුණළනළයක. කුලි/සදමටල මශළ විදයළය, සදමටල, සමොරගසන්. 6310292 සංශ 40 වමත්

293 එච්.ඒ.ආර්.එවහ. සශට්ටිආරච්චි. කුලි/සකොටඹපිටිය මුවහලිම් මධය මශළ විදයළය, සශට්ටිසඳො. 6310293 සංශ ab -

294 එම්.එම්. සරොළන් ඉන්දික මධුරසංශ. කුලි/හිගශලෆල කණිහඨ විදයළය, බණ්ඩළරසකොවහලත්ත. 6310294 සංශ 40 වමත්

295 එම්.එම්. මසළවහ. කුලි/සකොවහසදණිය මශළ විදයළය. සකොවහසදණිය. 6310295 සංශ 40 වමත්

296 ඒ.එම්. සරෝහිත අශසකෝන්. කුලි/සදලමෆදි කුඩළලෆල මශළ විදයළළය, කුඩළලෆල, මණ්ඩසඳො. 6310296 සංශ 44 වමත්

297 ඒ.එම්. ෂික ශවන්ත අධිකළරි. කුලි/මදුල් මශළ විදුශ, මදුල්, සුනන්දපුර. 6310297 සංශ 46 වමත්

298 ටී.එච්. කෆලුම් නිළන්ත සඳසර්රළ. කුලි/ළන්ත ආනළ විදයළය, කට්ටිමශන, දුම්මසරිය. 6310298 සංශ 48 වමත්

299 ආර්.ඩී. වම්ඳත් වහලර්ණ කුමළර.
කුලි/ඇතුන්ගශසකොටුල මුවහලිම් මධය මශළ 

විදයළය,
ඇතුන්ගශසකොටුල. 6310299

සංශ 50 වමත්

300 එම්.පී.ඩී. සප්මසරි දයළනන්ද. කුලි/සමොරගසන්  මශළ විදයළය, සමොරගසන්. 6310300 සංශ 52 වමත්

301 එවහ.එම්. මංජු නුලන් වත්කුමළර. කුලි/ වීරසකොඩියළන මශළ විදයළය, වීරසකොඩියළන. 6310301 සංශ 46 වමත්
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අනු 

අංකය
නම සවේලළ වහථළනය ලිපිනය 1 ලිපිනය 2

විභළග 

අංකය
මළධයය කුණු

වමත්/අව

මත් බල

302 එල්.ඒ.එම්.ස.පී. ධර්මසවේන. කුලි/ ශ්රී සුමංග විදයළය, කුඹල්ල 6310302 සංශ 48 වමත්

303 බී.එල්.ඒ. ඉසුරු වත්. කුලි/කුඹේගශමුල් ශ්රී සබෝධි ම.ම.වි. ලෆලිඳෆන්නගශමුල්. 6310303 සංශ 40 වමත්

304 එන්.එම්. ජයනළත් කුමළර නලරත්න. ජනළධිඳති ශිල්ඳ ළලිකළ මධයවහථළනය, මීගශසකොටුල, කුලියළපිටිය. 6310304 සංශ 52 වමත්

305 ආර්.එම්.ජී.සේ. සුබසංශ. ප්රළසේශීය වභළල, බංගිරිය. 6310305 සංශ 50 වමත්

306 අයි.එම්. රත්නළයක මේදුම බංඩළර. ල/ම/ගල්/ දිඹුළග මශ විදුශ, ඇශෆටුලෆල. 6310306 සංශ 50 වමත්

307 ඒ.ඒ.අයි. ජයතික. ප්රළසේශීය වභළල, මළලතගම. 6310307 සංශ 58 වමත්

308 ආර්.ඩී. නිර්මළ දිල්ශළනි ගුණරත්න. ප්රළසේශීය වභළල, තඹුත්ත. 6310308 සංශ 50 වමත්

309 එන්.පී. වරත් සවේනළධීර. ප්රළසේශීය වභළල, ආණමඩුල. 6310309 සංශ 40 වමත්

310 ඩබ්.එම්. විමරත්න. මලික සරෝශ, ගල්ගමුල. 6310310 සංශ ab -

311 එච්.එම්. අජන්ත සශේරත්. ප්රළසේශීය වභළල, මශල. 6310311 සංශ 44 වමත්

312 එච්. නිමල් බංඩළර. ප්රළසේශීය වභළල, මශල. 6310312 සංශ 46 වමත්

313 සේ.ඒ. පියසවේන. ප්රළසේශීය වභළල, මශල. 6310313 සංශ 48 වමත්

314 ඩබ්.ඒ.එම්. ගුණරත්බංඩළ. ප්රළසේශීය වභළල, මශල. 6310314 සංශ 40 වමත්

315 අයි.එම්. වළගර තරංග රණතුංග. ප්රළසේශීය වභළල, මශල. 6310315 සංශ 50 වමත්

316 ආර්.එම්. නිමල් රත්නළයක. ප්රළසේශීය වභළල, මශල. 6310316 සංශ ab -

317 සේ.ඩබ්. ජයලර්ධන. ප්රළසේශීය වභළල, මශල. 6310317 සංශ 40 වමත්

318 ඊ.එම්.එම්.එවහ.සේ. ඒකනළයක. ආයුර්සව්ද සරෝශ, මුරුතෆන්සග්. 6310318 සංශ 42 වමත්

319 එවහ.පී.මංගලිකළ. ආයුර්සව්ද මධයම සබසශත් ළළල, ලෆල්ල. 6310319 සංශ 50 වමත්

320
ඩබ්.එම්. චන්ද්රළ විසේකුමළර අයිරළංගනී 

විසේකුමළරශළමි.
ආයුර්සව්ද මධයම සබසශත් ළළල, මුතුග, දඹසදණිය. 6310320

සංශ 52 වමත්

321 අයි.එම්. ජයසවේන. ප්රළසේශීය වභළල, මශල. 6310321 සංශ 48 වමත්

322 සේ.එම්. වරත් අනුර බංඩළර. ප්රළසේශීය වභළල, මශල. 6310322 සංශ 40 වමත්

323 එල්.පී.ජී. රත්නළයක. ආයුර්සව්ද මධයම සබසශත් ළළල, නිකලෆරටිය. 6310323 සංශ 50 වමත්

324 සේ.ඩී.ඊ. සල්සලවහටර්. නික/ලළරි/ අධයළඳන වංලර්ධන මධයවහථළනය, ලළරියසඳො. 6310324 සංශ 56 වමත්

325 සේ.එම්.ඩබ්.සේ. ජයසුන්දර. නික/ලළරි/ අධයළඳන වංලර්ධන මධයවහථළනය, ලළරියසඳො. 6310325 සංශ 50 වමත්

326 ලයි.ජී.සවේතුංග ප්රළසේශීය වභළල, සකොසබයිගසන්. 6310326 සංශ 56 වමත්

327 ඩී.එම්.සුනිල් සරි දිවළනළයක ප්රළසේශීය වභළල, සකොසබයිගසන්. 6310327 සංශ 50 වමත්

328 ඩබ්.පී. කෆලුම් දිවළනළයක. ප්රළසේශීය වභළල, ලනළතවිල්ලුල. 6310351 සංශ 48 වමත්

329 ටී.ඒ.එවහ. නීල් ප්රවන්න. ප්රළසේශීය වභළල, ලනළතවිල්ලුල. 6310352 සංශ 50 වමත්

330 ඩබ්.වී.එවහ. කුසර්රළ. නගර වභළල, ශළලත. 6310353 සංශ ab -
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අනු 

අංකය
නම සවේලළ වහථළනය ලිපිනය 1 ලිපිනය 2

විභළග 

අංකය
මළධයය කුණු

වමත්/අව

මත් බල

331 පී.එම්.සේ. වංජීල අසබ්රත්න. ප්රළසේශීය වභළල, සබෝලත්ත, බංගිරිය. 6310354 සංශ 56 වමත්

332 ඒ.එම්. නලින්ද අධිකළරි. ප්රළසේශීය වභළල, සබෝලත්ත, බංගිරිය. 6310355 සංශ 58 වමත්

333 ඒ.එම්.එන්. වංජීලනී. ප්රළසේශීය වභළල, සබෝලත්ත, බංගිරිය. 6310356 සංශ 54 වමත්

334 එම්.ඒ. නිංකළ ප්රියදර්නී. ප්රළසේශීය වභළල, සබෝලත්ත, බංගිරිය. 6310357 සංශ 52 වමත්

335 එම්.පී. වමෘේධි ගංගළ මුතුනළයක. ප්රළසේශීය වභළල, සබෝලත්ත, බංගිරිය. 6310358 සංශ 50 වමත්

336 බී.එම්.එන්. බණ්ඩළරනළයක. ප්රළසේශීය වභළල, සබෝලත්ත, බංගිරිය. 6310359 සංශ 40 වමත්

337 එම්.එල්.සේ.එම්. සල්කමළසග්. සකොට්ඨළව අධයළඳන කළර්යළය, ලළරියසඳො. 6310360 සංශ ab -

338 ආර්.ඒ.වී.පී. රණසංශ. ලතුසඳො මශළ විදයළය, ඳල්ම 6310361 සංශ 40 වමත්

339 ඩබ්.එම්. උපුල් සරෝශන. කුලි/වළන්ත ආනළ විදුශ, කට්ටිමශන, දුම්මසරිය. 6310362 සංශ 46 වමත්

340 එවහ.ඒ. චමින්ද ප්රදීප් වමරතුංග. ලඩු පුහුණු ලෘත්තීය මධයවහථළනය, පුත්තම් ඳළර, ශළලත. 6310363 සංශ 44 වමත්

341 එච්.එම්. සරොළන් මංජු. කළඳ අධයළඳන කළර්යළය, පුත්තම. 6310364 සංශ 42 වමත්

342 ඒ.එච්.එම්. චළන්දනී. සකොට්ඨළව අධයළඳන කළර්යළය, කල්පිටිය. 6310365 සංශ 40 වමත්

343 ඩබ්. නිංග මසනෝේ ප්රනළන්දු. ලඩු පුහුණු ලෘත්තීය මධයවහථළනය, දංඩගමුල, කුලියළපිටිය. 6310366 සංශ ab -

344 එම්.එම්.ඩි. සුමිත් සඳසර්රළ. ආඬිගම නසලෝදයළ මශළ විදයළය, ආඬිගම. 6310367 සංශ 50 වමත්

345 සේ.ඒ.ඩී. මධුරංග අප්පුශළමි. මදලේකුම මුවහලිම් මශළ විදයළය, ආඬිගම. 6310368 සංශ ab -

346 ඩබ්.ඒ.සී. ලනසංශ. ශළ/නවහරියළ මධය මශළ විදයළය, ශළලත. 6310369 සංශ 52 වමත්

347 ජී.පී. ආසරි ප්රවන්න. පුත්තම සළතිමළ බළලිකළ මශළ විදයළය, පුත්තම. 6310370 සංශ 54 වමත්

348 එම.පී.ඩබ්. ප්රදීප් රුලන් පීරිවහ. ප්රළසේශීය වභළල, කරුලගවහලෆල. 6310371 සංශ 52 වමත්

349 එන්.පී. චළනක වරුලන්. ප්රළසේශීය වභළල, කරුලගවහලෆල. 6310372 සංශ 50 වමත්

350 ඩි.එම්. වමන් කුමළර. ප්රළසේශීය වභළල, කරුලගවහලෆල. 6310373 සංශ 52 වමත්

351 එම්.පී. හිරු රණශංව. ප්රළසේශීය වභළල, කරුලගවහලෆල. 6310374 සංශ 48 වමත්

352 ඩබ්.ආර්.යූ. වමන්ප්රිය ධසන්හ විසේතුංග. ප්රළසේශීය වභළල, කරුලගවහලෆල. 6310375 සංශ 40 වමත්

353 ටී.එම්.එවහ.ජී. සතන්නසකෝන්. සවෞඛය වලදය නිධළරි කළර්යළය, ආණමඩුල. 6310376 සංශ ab -

354 බී.ඩබ්.සේ.එම්. ප්රියදර්නී. නගර වභළල, පුත්තම. 6310377 සංශ ab -

355 ඩී.එම්. චමින්ද. ජයසරිය මශළ විදයළය, සයඹළගවහතෆන්න, ආණමඩුල. 6310378 සංශ 40 වමත්

356 ජී.සේ. ප්රවන්න කෆලුම්. කඩයළසමොට්සටයි රජසේ සංශ විදයළය, මදුරන්කුලිය, පුත්තම. 6310379 සංශ 42 වමත්

357 එම්.පී. ප්රියන්ත කුමළර. උප්ඳලත්ත කණිටු විදුශ, ආණමඩුල. 6310380 සංශ 44 වමත්

358 ඩී. සුගත් චමින්ද වීරසංශ. ළන්ත මළටින්ද සඳෝරවහ මශ විදුශ, සලන්නප්පුල. 6310381 සංශ 48 වමත්

359 එවහ.සේ.එම්. ඉසනෝකළ යළමලි. කළඳ අධයළඳන කළර්යළය, ශළලත. 6310382 සංශ 50 වමත්

360 ඩී.එම්. ධම්මික සුදත් කුමළර. ගිරි/අල්-අමීන් මධය මශළ විදයළය, ඇබඩගම. 6310383 සංශ 52 වමත්
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අනු 

අංකය
නම සවේලළ වහථළනය ලිපිනය 1 ලිපිනය 2

විභළග 

අංකය
මළධයය කුණු

වමත්/අව

මත් බල

361 එච්.එම්. සතළරළ කල්ඳනී සශේරත්. ආයුර්සව්ද සරෝශ, පුත්තම. 6310384 සංශ ab -

362 ඩබ්.එම්.පී. පීරිවහ. ශළ/වලරළණ මුවහලිම් කණිහඨ විදයළය, ශළලත. 6310385 සංශ 56 වමත්

363 ඒ.එම්. ප්රදීප් එරංග. ශළ/කරුේකුලිය මශළ විදයළය, රළජකදළුල. 6310386 සංශ 58 වමත්

364 සේ.ඒ. ප්රදීප් කුමළර ජයසංශ. ශළ/මනේකුම රජසේ විදුශ, කළේකඳල්ලිය. 6310387 සංශ 40 වමත්

365 ජී. නිංකළ සේදුනු. ශළ/කඩුපිටි ධර්මඳළ විදුශ, මළදම්සප්. 6310388 සංශ 42 වමත්

366 ආර්.ඒ. චමින්ද සසර කුමළර. ශළ/තිඹිරිගවහසල රජසේ විදුශ, ගල්මුරුල. 6310389 සංශ 44 වමත්

367 ආර්.සේ. වමන්ත වංජීල රත්නළයක. ශළ/ආරියගම සේධළර්ත මශළ විදයළය, ආරියගම. 6310390 සංශ 46 වමත්

368 එල්.සී. වමන්මලී ලියනසග්. ශළ/ඳසම්බ කණිටු විදයළය, කළේකඳල්ලිය. 6310391 සංශ 48 වමත්

369 ජී.සේ. වරුලන් කුමළර සුබසංශ. ශළ/දුම්මසදනිය සබෞේධ විදුශ, සලන්නප්පුල. 6310392 සංශ 50 වමත්

370 එච්.එන්.එම්. ප්රියංගිකළ යළමලී. ශළ/ලුර්දු මශළ විදයළය, නළත්තන්ඩිය. 6310393 සංශ 60 වමත්

371 ජී.ඒ. හිරු වම්ඳත්. ශළ/දුන්කන්නළල රජසේ කණිටු විදයළය, දුන්කන්නළල. 6310394 සංශ 64 වමත්

372 එම්.ඒ. සරෝහිණී මල්කළන්ති මළරසංශ. ශළ/ලශපිටිය මශළ විදයළය, ශශපිටිය, නළත්තන්ඩිය. 6310395 සංශ 46 වමත්

373
එම්.පී.එවහ.පී. සල්ලළ.

ශළ/කටුසන්රිය සවබවහතියන් මධය මශළ 

විදයළය, ශළලත ඳළර, කටුසන්රිය. 6310396 සංශ 44 වමත්

374
ඒ.ඩී.ඒ. රුේමන්.

ශළ/ශළල්දඬුලන සරෝමළණු කසතෝලික 

විදයළය, දංසකොටුල. 6310397 සංශ 40 වමත්

375 සී. සජමිනිරත්න. ප්රළසේශීය වභළල, නළත්තන්ඩිය. 6310398 සංශ 50 වමත්

376 ආර්.ඒ. විමසවේන. ප්රළසේශීය වභළල, නළත්තන්ඩිය. 6310399 සංශ 50 වමත්

377 එච්. මළලිනී. ප්රළසේශීය වභළල, නළත්තන්ඩිය. 6310400 සංශ 52 වමත්

378 එල්.ඩබ්. වරත් කුමළර. ප්රළසේශීය වභළල, නළත්තන්ඩිය. 6310401 සංශ 48 වමත්

379 ටී. ඇන්තනී. ප්රළසේශීය වභළල, නළත්තන්ඩිය. 6310402 සංශ 40 වමත්

380 එවහ. වසරෝජළ. ප්රළසේශීය වභළල, නළත්තන්ඩිය. 6310403 සංශ 42 වමත්

381 සේ.ඒ. ඳළලිත සප්රේමළල්. ප්රළසේශීය වභළ උඳ කළර්යළය, යටකන්ඳත්තුල. තල්වි 6310404 සංශ ab -

382 ඒ.ඒ. කුමළර අරුණසරි. ප්රළසේශීය වභළල උඳ කළර්යළය, යමකුන්ඳත්තුල තල්වි 6310405 සංශ 44 වමත්

383 එම්.ඒ. නිශළල් ඳතිරත්න. ප්රළසේශීය වභළල, නළත්තන්ඩිය. 6310406 සංශ 46 වමත්

384 එම්.එච්.ඒ. රනිල් සුරංග. ප්රළසේශීය වභළල, නළත්තන්ඩිය. 6310407 සංශ ab -

385 අයි.ඒ. ධම්මිකළ ඉඹුළන. ප්රළසේශීය වභළ උඳ කළර්යළය, ශත්තිනිය, මළරවි. 6310408 සංශ 48 වමත්

386 ආර්.පී. ජයසකොඩි. ප්රළසේශීය වභළල, ශත්තිනිය, මළරවි. 6310409 සංශ ab -

387 ඩබ්. චළමර කෆලුම් ේමළල්. ප්රළසේශීය වභළල, සලන්නප්පුල. 6310410 සංශ 40 වමත්

388 එම්.එම්. සුගත් කුමළර. ප්රළසේශීය වභළල, නළත්තන්ඩිය. 6310411 සංශ 47 වමත්
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අනු 

අංකය
නම සවේලළ වහථළනය ලිපිනය 1 ලිපිනය 2

විභළග 

අංකය
මළධයය කුණු

වමත්/අව

මත් බල

389 සේ.බී. සප්රේමරත්න. ප්රළසේශීය වභළල, නළත්තන්ඩිය. 6310412 සංශ ab -

390 ආර්.පී.යූ. ළන්ත. ප්රළසේශීය වභළල, නළත්තන්ඩිය. 6310413 සංශ 50 වමත්

391 ඩබ්.පි.ඊ.එම්. ප්රනළන්දු. ප්රළසේශීය වභළල, සලන්නප්පුල. 6310414 සංශ 52 වමත්

392 පී.ඒ.ඩී. අජිත් සසර කුමළර. ප්රළසේශීය වභළල, සලන්නප්පුල. 6310415 සංශ 50 වමත්

393 එච්.එම්.එවහ. නිළන් සශේරත්. ප්රළසේශීය වභළල, සලන්නප්පුල. 6310416 සංශ 40 වමත්

394 සේ.එම්. අසවේ වම්ඳත්. ප්රළසේශීය වභළල, සලන්නප්පුල. 6310417 සංශ 44 වමත්

395 එච්.ඒ. ජේ ේහමන්. නගර වභළල, පුත්තම. 6310418 සංශ ab -

396 එච්.එම්.ඒ.ඒ. මළගල්. ඳර්යන්ත සරෝශ, මළදම්සප්. 6310419 සංශ 46 වමත්

397
ඒ.එම්. උඳළලි අත්තනළයක. දිවහත්රිේ සවෞඛය සවේලළ අධයේ කළර්යළය, සරෝශල් සගොඩනෆගිල්, මළදම්සප්. 6310420 සංශ 40 වමත්

398
සේ.ඩබ්.ඒ.ඒ.එන්.ඩබ්. සඳසර්රළ. දිවහත්රිේ සවෞඛය සවේලළ අධයේ කළර්යළය, සරෝශල් සගොඩනෆගිල්, මළදම්සප්. 6310421 සංශ 42 වමත්

399 එම්.ඒ. නළමල් මුනිරත්න. ප්රළසේශීය සරෝශ-සී, ගල්මුරුල. 6310422 සංශ 50 වමත්

400 ආර්.ඒ. රනිල් රළජඳේ. පු/කටුසඳොත කණිහඨ විදයළය, කටුසඳොත, ඳල්ම. 6310423 සංශ 52 වමත්

401 ඩී.පී. චමින්ද සරෝශන් කුමළර. ආයුර්සව්ද සරෝශ, කිරිමෆටියළන. 6310424 සංශ 50 වමත්

402 සේ.එච්.ඒ. චන්දන. ආයුර්සව්ද මධයම සබසශත් ළළල, මයියළල, නල්දරන්කට් 6310425 සංශ ab -

403 ආර්.පී. ඉන්ද්රලතී. ආයුර්සව්ද මධයම සබසශත් ළළල, මුන්දම. 6310426 සංශ ab -

1 එම්.එල්. වමීර්දීන්. ල/ම/ගිරි/තඹුත්ත මශ විදුශ, තඹුත්ත, ගල්ගමුල. 6310451 සදමෂ 40 වමත්

2 එම්.එච්. අමළනුල්ළ. ල/ම/ගිරි/මයිල මශ විදුශ, මයිල, තඹුත්ත. 6310452 සදමෂ 40 වමත්

3 එවහ.එම්.එම්. අන්ලර්.

කුලි/බරළසගදර අනගළරික ධර්මඳළ මධය මශළ 

විදයළය, බරළසගදර,

ඇතුන්ගශසකො

ටුල. 6310453 සදමෂ 42 වමත්

4 එන්.එල්. ශනිෆුදීන්. කුලි/මඩිසග් අන්ේකන මුවහලිම් මශළ විදයළය, සුනන්දපුර. 6310454 සදමෂ 43 වමත්

5 එම්.ඉසවේ.අයි. වසහරළවහ. ල/ඉ/තිත්තලෆල්ගළ අල් හිේමළ මුවහලිම් විදුශ, නිකදළුසඳොත. 6310455 සදමෂ 45 වමත්

6 එන්.ඒ.එම්. නසර්දීන්. කු/රත්නළසෝක විදයළය, සඳොල්ගශසල. 6310456 සදමෂ ab -

7 ඕ. රිවහමියළ. ප්රළසේශීය වභළල, සබෝහිංගමුල, කුලියළපිටිය. 6310457 සදමෂ 40 වමත්

8 සේ. වරලනමුත්තු. ප්රළසේශීය වභළල, සඳොල්ගශසල. 6310458 සදමෂ 41 වමත්

9 ඩබ්. ෂිකුමළර්. ප්රළසේශීය වභළල, සඳොල්ගශසල. 6310459 සදමෂ 42 වමත්

සදමළ මාධයය
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අනු 

අංකය
නම සවේලළ වහථළනය ලිපිනය 1 ලිපිනය 2

විභළග 

අංකය
මළධයය කුණු

වමත්/අව

මත් බල

10 වී. කමනළදනී. ප්රළසේශීය වභළල, සඳොල්ගශසල. 6310460 සදමෂ 44 වමත්

11 ඒ.සී. සලීළඋම්මළ. ප්රළථමික වලදය වත්කළර ඒකකය, කෆකුණසගොල්. 6310461 සදමෂ ab -

12 ඒ.එච්.එම්. වව්කළත්. ප්රළසේශීය වභළල, කල්පිටිය. 6310476 සදමෂ ab -

13 අයි.එම්.එම්. ශසීල්. ප්රළසේශීය වභළල, ලනළතවිල්ලුල. 6310477 සදමෂ 40 වමත්

14 එම්.ටී. උවහමළන්. ප්රළසේශීය වභළල, ලනළතවිල්ලුල. 6310478 සදමෂ 48 වමත්

15 ඒ.එම්.එල්.එම්. සයිවළල්. නගර වභළල, පුත්තම. 6310479 සදමෂ 41 වමත්

16 එම්.එච්. අසීම්. පු/අල් මින් ශළේ මුවහලිම් මශළ විදයළය, සඳරුේසකොට්ටළන්, සකොත්තන්තිවි. 6310480 සදමෂ 45 වමත්

17 එවහ.එම්. සවහලිේ. පු/තිල්යූර් මුවහලිම් කනිහඨ විදයළය, කල්පිටිය. 6310481 සදමෂ 44 වමත්

18 ඒ.එච්. සමොසශොමේ ශසීන්. පු/වළහිරළ ප්රළථමික විදයළය, පුත්තම. 6310482 සදමෂ 40 වමත්

19 ඒ.එම්. රවහමන්. පු/කුරුඤහඤම්පිටිය මුවහලිම් මශළ විදයළය, කල්පිටිය. 6310483 සදමෂ 40 වමත්

20 ඒ.සේ.එම්. තිවහමන්. පු/එළුලන්කුම මුවහලිම් මශළ විදයළය, පුත්තම. 6310484 සදමෂ 41 වමත්

21 එම්.අයි.එම්. නළසීම්. ග්රළමීය සරෝශ, සකොන්තන්තිවු. 6310485 සදමෂ 42 වමත්

22 එම්.අයි.එම්.මවහෆි. ශළ/සවබවහතියන් මශළ විදයළය, මළදම්සප්. 6310486 සදමෂ 46 වමත්

16


