
අනු 

අංකය
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විභාග 

අංකය
කුණු

වමත්/ 

අවමත් 

බල

1 එව.්එම්. මංගලිකා පු්ඳකුමාරි. වශන පියව මධයවථ්ානය, ඉ/සමොසශොට්ටිමුල්, බුජ්ජම්සඳො. 6310901 45 වමත්

2
ඩී.එම්. නිරූඳා වල්ර්ණකාන්ති 

සවසනවිරත්න. කු/මලියසේල ආදර් මශා විදයාය, සකොෂඹ ඳාර, කුරුණෑග. 6310902 44 වමත්

3 ආර්.පී. දිපිකා ක්මාලී. රජසේ රැවුම් ෂමා නිලාවය, මීගශසකොටුල, කුලියාපිටිය. 6310903 46 වමත්

4 ඕ.ජී.ඩි.එන්. ද සිල්ලා. නිදශව් ආයුර්සේද සබසශත් ාාල, ප්රාසේශීය වභාල, සඳොල්ගශසල. 6310904 52 වමත්

5 ආර්.පී. නිලුකා රණසිංශ. ප්රාසේශීය වභාල, සඳොල්ගශසල. 6310905 50 වමත්

6 ඩබ්.ආර්.ඒ.සී. විමදිඳ. ප්රාසේශීය වභාල, බංගිරිය. 6310906 50 වමත්

7 ඒ.එච්.එම්. සුමින්ද අසබ්සිංශ. ප්රාසේශීය වභාල, ආණමඩුල. 6310907 48 වමත්

8 ආර්. ලයට් කුසුමතා. මලික සරෝශ, කුලියාපිටිය. 6310908 49 වමත්

9 ඩී.පී.ජී. ශ්රියානි සදමටාල. මලික සරෝශ, කුලියාපිටිය. 6310909 60 වමත්

10 ආර්.ජී.  දිල්ශානි රසිකා ප්රනාන්දු. මලික සරෝශ, කුලියාපිටිය. 6310910 61 වමත්

11 ඩබ්.එම්. චන්ද්ර ශ්රී රාජසරිය. මලික සරෝශ, නිකලැරටිය. 6310911 60 වමත්

12 ටී.එම්. චන්ද්රිකා සතන්නසකෝන්. මලික සරෝශ, නිකලැරටිය. 6310912 52 වමත්

13 සක්.පී. සුනිල් වික්රමසිංශ ප්රාසේශීය සරෝශ-බී, සඳොල්පිතිගම. 6310913 ab -

14 එච්.එම්. බසවෝමැණිකා. දිවා සරෝශ, සඳොල්පිතිගම. 6310914 52 වමත්

15 එච්.එම්. සීතා නන්දනී සශේරත්. දිවා සරෝශ, සඳොල්පිතිගම. 6310915 ab -

16 පී.ආර්. ජයතික. ප්රාසේශීය සරෝශ-ඒ, සඳොල්පිතිගම. 6310916 ab -

17 පී. දුල්ගා දිල්මිණි ද සිල්ලා. දිවා සරෝශ, සඳොල්පිතිගම. 6310917 ab -

18 ටී.එම්. ගුණතික. දිවා සරෝශ, සඳොල්පිතිගම. 6310918 52 වමත්

19 එව.් විසජ්රත්න. ප්රාසේශීය සරෝශ-ඒ, සඳොල්පිතිගම. 6310919 ab -

ලයඹ පළාත් සභා රාජ්ය සසේලසේ ප්රාථමික මට්ටමට අයත් සසේලා ගණයන්හි අර්ධ ශිල්පීය (PL2)  

පළමුලන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2014

විභාගය පැලැත්වූ දිනය : 2014.11.30
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අනු 

අංකය
නම සවේලා වථ්ානය ලිපිනය 2 ලිපිනය 3

විභාග 

අංකය
කුණු

වමත්/ 

අවමත් 

බල

20 ලයි.එම්. ගුණසවේන බංඩා. දිවා සරෝශ, සඳොල්පිතිගම. 6310920 ab -

21 අයි.එම්. විසජ්සිංශ. ප්රාසේශීය සරෝශ, සකොසබයිගසන්. 6310921 40 වමත්

22 ආර්.එම්. ගුණසිංශ. ප්රාසේශීය සරෝශ, සකොසබයිගසන්. 6310922 40 වමත්

23 ඩි.එම්. සරෝහිණි ශ්රීයානි සිරිමාන්න. ඳාවැල් දන්ත චිකිත්වාගාරය, ජාතික ඳාව, සඳොල්පිතිගම. 6310923 41 වමත්

24 සජ්.එම්. රන්බණ්ඩා. මලික සරෝශ, ගල්ගමුල. 6310924 42 වමත්

25 එව.්එච්.ඩබ්.එව.් රන්සදනිය. මලික සරෝශ, ගල්ගමුල. 6310925 42 වමත්

26 එච්.එම්.එන්. ගාමිණී අසබ්රත්න. මලික සරෝශ, පුත්තම. 6310926 41 වමත්

27 එම්. නයනා දිල්ශානි මුණසිංශ. මලික සරෝශ, නිකලැරටිය. 6310927 43 වමත්

28 ඩී.එම්. ජසින්තා මර්සි. මලික සරෝශ, නිකලැරටිය. 6310928 50 වමත්

29 ඒ.එම්.අයි.පී. රත්නායක. මලික සරෝශ, නිකලැරටිය. 6310929 52 වමත්

30 එව.්ඩබ්. කරුණාලතී. මලික සරෝශ, කුලියාපිටිය. 6310930 50 වමත්

31 සජ්.පී. ලවන්තා සරෝහිණී ජයත්. ප්රාසේශීය සරෝශ, මශගිරිඋල්. 6310931 ab -

32 ඩබ්.එම්.පී.එව.්සක්. ගුණතික. ප්රාසේශීය සරෝශ-ඒ, සගොකරැල්. 6310932 ab -

33 සක්.ඒ. ලවන්ත කුමාරි. ප්රාසේශීය සරෝශ-ඒ, සගොකරැල්. 6310933 51 වමත්

34 අයි.එම්. නන්දාලතී. ප්රාසේශීය සරෝශ-ඒ, සගොකරැල්. 6310934 50 වමත්

35 ආර්.එම්. සේමාලතී. ප්රාසේශීය සරෝශ-ඒ, සඳොල්සගොල්, සගොකරැල්. 6310935 50 වමත්

36 එල්.ආර්. සවෝමාලතී. ප්රාසේශීය සරෝශ, අේල. 6310936 ab -

37 ඩබ්.පී. නයනා චන්ද්රමාලී. ප්රාසේශීය සරෝශ, අේල. 6310937 ab -

38 ලයි.එම්. සුසිා මල්කාන්ති විසජ්ලර්ධන. ප්රාසේශීය සරෝශ-ඒ, අේල. 6310938 51 වමත්

39 ඩබ්.පී. සවෝමසිරි. ප්රාසේශීය සරෝශ-ඒ, සගොකරැල්. 6310939 50 වමත්

40 එව.්පී. චන්ද්රිකා වමන් කුමාරි. දිවා සරෝශ, සගොකරැල්. 6310940 48 වමත්

41 ඩබ්. සුසන්ත්රා යාමා සිරිලර්ධන. ප්රාසේශීය සරෝශ-ඒ, සගොකරැල්. 6310941 40 වමත්

42 අයි.බී. මානී. ප්රාසේශීය සරෝශ, සඳොල්ගශසල. 6310942 44 වමත්

43 ආර්.එම්.සී.පී. සඳොඩිමැණිසක්. ප්රාසේශීය සරෝශ-බී, සඳොල්ගශසල. 6310943 60 වමත්

44 ආර්.ඒ.එම්. වල්ර්ණ ඳේමතා. ප්රාසේශීය සරෝශ-ඒ, සඳොල්පිතිගම. 6310944 ab -

45 ඩී.පී. චන්ද්රාලතී. ප්රාසේශීය සරෝශ-සී, කරසේ. 6310945 ab -

46 ටී.එම්.එන්. සිසිර කුමාර. ප්රාසේශීය සරෝශ-සී, මශනාන්සන්රිය. 6310946 61 වමත්

47 ඩබ්.ඒ.එම්.එව.් වමන්තා ලරාගම්මන. ප්රාසේශීය සරෝශ-සී, අතරගල්. ගල්ගමුල. 6310947 60 වමත්

48 ආර්.එම්. සශේමතා. ප්රාසේශීය සරෝශ-සී, අතරගල්. ගල්ගමුල. 6310948 60 වමත්

49 ඩබ්.එම්. ලන්නිනායක. ප්රාසේශීය සරෝශ-සී, අතරගල්, ගල්ගමුල. 6310949 40 වමත්
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අනු 

අංකය
නම සවේලා වථ්ානය ලිපිනය 2 ලිපිනය 3

විභාග 

අංකය
කුණු

වමත්/ 

අවමත් 

බල

50 ජී.ජී. චාන්දනී ජයවික්රම. ප්රාසේශීය සරෝශ-සී, කරසේ. 6310950 42 වමත්

51 එච්.එම්.ඒ. මැණිසක්. ප්රාසේශීය සරෝශ-සී, කරසේ. 6310951 43 වමත්

52 ආර්.එම්.එන්. රත්නායක. ප්රාසේශීය සරෝශ-සී, කරසේ. 6310952 45 වමත්

53 ආර්.ඒ.එච්.එම්.අයි.පී.සක්. සශේරත්. ප්රාසේශීය සරෝශ-සී, මශනාන්සන්රිය. 6310953 50 වමත්

54 සක්.ඒ. චන්ද්රතා පියසීලි. ප්රාසේශීය සරෝශ-සී, මශනාන්සන්රිය. 6310954 52 වමත්

55 එම්.එම්.එච්.සී. මාරසිංශ මැණිසක්. ආයුර්සේද සරෝශ, විාකටුසඳොත, ලාරියසඳො. 6310955 ab -

56 ලයි.එම්. අනුා. ආයුර්සේද මධයවථ්ානය, දංසකොටුල. 6310976 46 වමත්

57 ඩබ්.ඒ. ඳත්ම කුමාරි. ප්රාසේශීය සරෝශ, ලුණුවි. 6310977 50 වමත්

58 ඩබ්.එම්.ජී. සර්ණුකා. ප්රාසේශීය සරෝශ, මුන්දම. 6310978 40 වමත්

59 ආර්.පී.එම්. ශ්රියාකාන්ති. දිවා සරෝශ, මුන්දම. 6310979 44 වමත්

60 ආර්.එච්.එම්. සුරංග කුමාර ක්්මන්. ප්රාසේශීය සරෝශ, ලුණුවි. 6310980 42 වමත්
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