
අනු 

අංක

ඹ

නභ ජහ.වළ.අංකඹ සේහ සථහනඹ ලිපිනඹ 1 ලිපිනඹ 2 විබහග 

අංකඹ

භහධයඹ රකුණු භත්/ 

අභත් 

ඵ

1 ජී.ටී.ඒ.එස.එස.බී. තිරකයත්න භඹහ 950012749V අධයහඳන, ංසකෘතික වහ කරහ 

කටයුතු, ක්රීඩහ වහ සඹෞන කටයුතු ව 

සතොයතුරු තහක්ණ අභහතයහංලඹ,

2 භවර, ඳශහත් 

බහ ංකීර්ණඹ,

කුරුණෆගර 6820001 සංවර 52 භත්

2 එච්.එම්.ඒ.එම්.එස.බී. සවේයත් භඹහ 913282442V ඳශහත් භහර්ග ංර්ධන 

සදඳහර්තසම්න්තු,

3 භවර, ඳශහත් 

බහ කහර්ඹහර 

ංකීර්ණඹ,

කුරුණෆගර 6820002 සංවර 80 භත්

3 ඩී.එම්.සක්. දිහනහඹක භඹහ 680704708V විධහඹක ඉංජිසන්රු කහර්ඹහරඹ, භව 6820003 සංවර 32 අභත්

4 ඩබ්.ඩී.එන්. නිගයත්න භඹහ 831824646V විධහඹක ඉංජිසන්රු කහර්ඹහරඹ, සනො.10, සුභංගර 

භහත,

හරිඹසඳොර 6820004 සංවර 68 භත්

5 සක්.පී.ඩී.ඒ.එන්. ජඹසේකය භඹහ 901211280V විධහඹක ඉංජිසන්රු කහර්ඹහරඹ, සුභංගර භහත, හරිඹසඳොර 6820005 සංවර 56 භත්

6 ආර්.එස. අසබ්සේකය භඹහ 670904490V සෞඛ්ය, සේශීඹ වදය, භහජ 

සුබහධන, ඳරිහ වහ ශභහයක්ක 

සේහ, කහන්තහ කටයුතු ව බහ 

කටයුතු අභහතයහංලඹ,

3 න භවර, ඳශහත් 

බහ කහර්ඹහර 

ංකීර්ණඹ,

කුරුණෆගර 6820006 සංවර 32 අභත්

7 ආර්.එම්.සක්.සක්. දිහනහඹක සභඹ 925840823V ඳශහත් සෞඛ්ය සේහ අධයක් 

කහර්ඹහරඹ,

පුක්ගස වන්දිඹ, කුරුණෆගර 6820007 සංවර 64 භත්

8 එම්.ඩබ්.එන්.එම්. විසේසේකය මිඹ 885630553V ඳශහත් සෞඛ්ය සේහ අධයක් 

කහර්ඹහරඹ,

මීගමු ඳහය, කුරුණෆගර 6820008 සංවර 68 භත්

ලයඹ පළාත් සභා රාජ්ය සසේලසේ ප්රාථමික මට්ටමට අයත් ශිල්පීය සනොලන (PL 01) සසේලා ගණසයහි III සරේණිසේ සසේලකයින් සඳහා ලන

පළමුලන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2016

ප්රතිඵ සල්ඛනය

විභාගය පැලැත්වූ දිනය :- 2016.11.05
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අනු 

අංක

ඹ

නභ ජහ.වළ.අංකඹ සේහ සථහනඹ ලිපිනඹ 1 ලිපිනඹ 2 විබහග 

අංකඹ

භහධයඹ රකුණු භත්/ 

අභත් 

ඵ

9 ආර්.අයි. ලිඹනසේ භඹහ 640903430V විධහඹක ඉංජිසන්රු කහර්ඹහරඹ, කුලිඹහපිටිඹ 6820009 සංවර 52 භත්

10 ඒ.එම්.යු.එන්. ඵණ්ඩහය භඹහ 893180095V ආයුර්සේද සයෝවර, කුරුණෆගර 6820010 සංවර 76 භත්

11 පී.එම්.ඒ.ඩී. විසේතුංග භඹහ 832030201V ආයුර්සේද සයෝවර, නහයම්භර 6820011 සංවර 40 භත්

12 සක්.ඒ. අනුය සරි සගොඩකුඹුය භඹහ 792810039V දිසත්රික් සෞඛ්ය සේහ 

අධයක් කහර්ඹහරඹ,

මීගමු ඳහය, කුරුණෆගර 6820012 සංවර 64 භත්

13 ඒ.ඒ.එස. සරේභසරි භඹහ 633611696V භවජන පුසතකහරඹ, නගය බහ, කුලිඹහපිටිඹ 6820013 සංවර 44 භත්

14 ජී.ඩී.එල්.එම්. ජඹර්ධන භඹහ 198228300242 නගය බහ, කුලිඹහපිටිඹ 6820014 සංවර 76 භත්

15 ආර්.ඩී.ඩී. සරේභදහ භඹහ 691151093V රහසේශීඹ බහ, භහතගභ 6820015 සංවර 32 අභත්

16 ටී.එම්. ජඹන්තසරිඹ භඹහ 690073978V රහසේශීඹ බහ, භහතගභ 6820016 සංවර 20 අභත්

17 ඩබ්.ඒ.ඩී. විසේසරිඹ භඹහ 651240786V රහසේශීඹ බහ, භහතගභ 6820017 සංවර 40 භත්

18 ටී.ඩී.සී.පී. අසබ්යත්න භඹහ 790132009V රහසේශීඹ බහ, භහතගභ 6820018 සංවර 28 අභත්

19 ඩී.එන්. දිල්වහනි මිඹ 825504397V කුලි/කටුමුළු කනිටු විදුවර, කටුමුළු, කනත්සත්ළ 6820019 සංවර 72 භත්

20 සේ.එච්.ඩී.ටී. ජඹභව මිඹ 807223291V කුලි/ඳලුගවසර කණිසඨ විදයහරඹ, සවට්ටිසඳොර 6820020 සංවර ab -

21 ඩබ්.එම්.සී. වී සංව මිඹ 835901289V කුලි/භහසනසරම්බු ශ්රී හයහනන්ද 

ආදර්ල භව විදුවර,

භහසනසරම්බු, වීයසඳොකුණ 6820021 සංවර 52 භත්

22 ඒ.ඩී.ආර්.පී. ජීහනන්ද භඹහ 890874479V දවනළක්සගදය සකොට්ඨහල අධයහඳන 

කහර්ඹහරඹ,

කයගවසගදය, කුලිඹහපිටිඹ 6820022 සංවර 64 භත්

23 ඩී.ඩී.එස. ඒකනහඹක භඹහ 882321061V කුලි/හිගවළ කණිසඨ විදයහරඹ, හිගවළ, ඵණ්ඩහය 

සකොසත්ත

6820023 සංවර 60 භත්

24 ආර්.ඩබ්.බී.එම්.අයි.එන්. යහජගුරු 

භඹහ

880023497V කුලි/කයටිසවේන මුසලිම් රහථමික 

විදයහරඹ,

අනසකොටු 6820024 සංවර 56 භත්

25 ඩබ්.ඒ.ඩබ්.එම්. විසේසංව භඹහ 901300852V කුලි/වීයසකොඩිඹහන භවහ විදයහරඹ, ඉවර/ 

වීයසකොඩිඹහන,

වීයසකොඩිඹහන 6820025 සංවර 56 භත්

26 අයි.එම්.ඩී.පී. කුභහය භඹහ 802060327V කුලි/ගහමිණි ධර්භයහජ විදයහරඹ, ල්පිටගභ, ඩුමුන්සන්සගදය 6820026 සංවර 56 භත්
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අනු 

අංක

ඹ

නභ ජහ.වළ.අංකඹ සේහ සථහනඹ ලිපිනඹ 1 ලිපිනඹ 2 විබහග 
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භහධයඹ රකුණු භත්/ 

අභත් 

ඵ

27 සක්.ඩබ්.එල්.එස. සඳසර්යහ භඹහ 920351930V කුලි/දිගන්සර ආනන්ද රහථමික 

විදයහරඹ,

ළල්රයහ 6820027 සංවර 56 භත්

28 එච්.එම්.යූ. යණතුංග භඹහ 701433300V කුලි/අල්/හුභහයියහ මුසලිම් විදයහරඹ, ඒදණ්ඩසර, ළගභ 6820028 සංවර 56 භත්

29 සී.පී.පී. අරගල්ර භඹහ 831842130V ලහන්ත සජෝලස භවහ විදයහරඹ, කුලිඹහපිටිඹ 6820029 සංවර 48 භත්

30 ඒ.එම්.සී.සී. අදිකහරි භඹහ 943152500V කුලි/ඹහඹත්ත මුසලිම් කණිසඨ 

විදයහරඹ,

ඹහඹත්ත, කිරින්ද 6820030 සංවර 44 භත්

31 සේ.පී.එන්.ඩී. ජඹරත් භඹහ 723424070V අල්ෂරහල් රහථමික විදුවර, භඩිසේ මිදිඹහරඹ, ඵණ්ඩහය 

සකොසත්ත

6820031 සංවර 28 අභත්

32 ඒ.එච්.එම්.ආර්. විසේන්ද්රනහත් භඹහ 751191863V කුලි/විලහඛ්හ විදයහරඹ, කුලිඹහපිටිඹ 6820032 සංවර 80 භත්

33 එච්.පී.ඩී.ඒ.පී. විසේයත්න භඹහ 730851901V කුලි/සඵෞේධහසරෝක රහථමික විදුවර, දීගල්ර 6820033 සංවර 60 භත්

34 එල්.ඒ. විවහසර්සගදය මිඹ 726767350V කුලි/ඉවර සවොයගසඅගහය භවහ 

විදයහරඹ,

හිරුල්සඳොර 6820034 සංවර 68 භත්

35 ඒ.සී.ජී.එස. කරුණහජී මිඹ 833611470V කුලි/කිරින්ද භවහ විදයහරඹ, කිරින්ද 6820035 සංවර 72 භත්

36 බී.එම්.ඒ. සනයත් ඵංඩහය භඹහ 862483618V කුලි/ඇතුන්ගවසකොටු මුසලිම් භධය 

භවහ විදයහරඹ,

ඇතුන්ගවසකොටු 6820036 සංවර 32 අභත්

37 ඩී.එම්.එස.එම්. දිහනහඹක මිඹ 737332241V කුලි/ශ්රී ධම්භයතන කණිසඨ විදයහරඹ, ඉවර දිඹසදොය, ළගභ 6820037 සංවර 40 භත්

38 එච්.ජී.ඒ. ම්ඳත් භඹහ 893200800V කුලි/සේභළදි කුඩහළ භවහ විදයහරඹ, භංඩහසඳොර 6820038 සංවර 64 භත්

39 ආර්.පී.ඩී.සී.පී. දිල්රුක්ෂි මිඹ 766422438V කුලි/පුළල්ර මුසලිම් රහථමික විදයහරඹ, පළල්ර, වීයසඳොකුණ 6820039 සංවර 72 භත්

40 ආර්.ඒ.එන්.එස. කුභහය භඹහ 862901355V කුලි/ඳලුගවසර කණිසඨ විදයහරඹ, සවට්ටිසඳොර 6820040 සංවර 80 භත්
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අනු 

අංක

ඹ

නභ ජහ.වළ.අංකඹ සේහ සථහනඹ ලිපිනඹ 1 ලිපිනඹ 2 විබහග 

අංකඹ

භහධයඹ රකුණු භත්/ 

අභත් 

ඵ

41 එස.ඩී.අයි. පුසඳකුභහය භඹහ 893052640V කුලි/ඇසළේදුභ සුඵහයතී කණිසඨ 

විදයහරඹ,

කුලිඹහපිටිඹ 6820041 සංවර ab -

42 ඒ.එම්.ඒ.අයි. පුසඳකුභහරි සභඹ 817943071V කුලි/උඩගභ කනිටු විදුවර, උඩගභ, කයටිසවේන 6820042 සංවර 64 භත්

43 එස.එම්.ඒ.ඊ. අසබ්වික්රභ මිඹ 787270212V කුලි/ඇම ශ්රී යණංකය කණිසඨ විදුවර ඇම, කුලිඹහපිටිඹ 6820043 සංවර 68 භත්

44 එස.එම්. හයංග භඹහ 941772390V කුලි/කහසම් මුසලිම් විදයහරඹ, දිවුරුම්සඳොර, ඇතුන්ගවසකොටු



6820044 සංවර 76 භත්

45 සක්.එම්.සී. භධුහණි සභඹ 918123130V කුලි/කටුමුළු කණිසඨ විදයහරඹ, කනත්සත්ළ 6820045 සංවර 68 භත්

46 බී.එච්.එන්.එම්. කරුණහයත්න භඹහ 952453947V කුලි/යත්ඔළුකන්ද රහථමික විදයහරඹ, භඟුරහගභ 6820046 සංවර 52 භත්

47 සක්.එම්.එන්. කුරතුංග මිඹ 777991590V කුලි/ඩුමුන්න කණිසඨ විදයහරඹ, ඩුමුන්න, කයටිසවේන 6820047 සංවර 44 භත්

48 ආර්.එම්.ආර්.සී. යණසංව සභඹ 935430267V කුලි/විලහඛ්හ විදයහරඹ, කුලිඹහපිටිඹ 6820048 සංවර 56 භත්

49 එච්.එම්.සී.එම්. සවේයත් සභඹ 955892062V කුලි/තහල්ර ධම්භහසරෝක භවහ 

විදයහරඹ,

දුම්භරසරිඹ 6820049 සංවර 68 භත්

50 ඒ.සක්.එම්.පී. අධිකහරි භඹහ 873180862V ගිරි/සවණ්ඩිඹගර යතනඳහර භවහ 

විදයහරඹ,

රංකහ, 6820050 සංවර 52 භත්

51 සක්.පී.ආර්.පී. අභයසංව භඹහ 930982733V ගිරි/ෆර භවහ විදයහරඹ, නතල්ත්ත 6820051 සංවර 72 භත්

52 ඩී.එම්.සක්.එන්. චන්ද්රසරි භඹහ 923293710V /ගිරි/සේයවළය කනිටු විදුවර, සේයවළය, ඹක්විර 6820052 සංවර 44 භත්

53 ඩී.එම්.එන්.සක්. සදොඩම්සඳොත්ත 

භඹහ

820501276V /ගිරි/ළල්රෆ කණිසඨ විදයහරඹ, කු/සඵෝපිටිඹ 6820053 සංවර 56 භත්

54 ඊ.ආර්.එස.එස. ලිඹනසේ මිඹ 855034190V ගිරි/නුයහනිඹහ මුසලිම් විදයහරඹ, නුගගවසගදය, ඳවමුසණ් 6820054 සංවර 68 භත්

55 බී.එම්.ආර්.එස. ඵණ්ඩහය භඹහ 911182513V ගිරි/කළුන්දහ යණංකය භවහ විදයහරඹ, කළුන්දහ, නහයම්භර 6820055 සංවර 76 භත්

56 ආර්.ඒ.ඩී. සරේභකහන්ත මිඹ 815200810V /ගිරි/භළටිඹගසන් භවහ විදයහරඹ, භළටිඹගසන් 6820056 සංවර 52 භත්

Page 4



අනු 

අංක

ඹ

නභ ජහ.වළ.අංකඹ සේහ සථහනඹ ලිපිනඹ 1 ලිපිනඹ 2 විබහග 

අංකඹ

භහධයඹ රකුණු භත්/ 

අභත් 

ඵ

57 ආර්.සේ.සක්.එස.ආර්. යණතුංග භඹහ 852264110V /ගිරි සවොසයොම්ඵහ භවහ විදයහරඹ, සවොසයොම්ඵහ 6820057 සංවර 60 භත්

58 ආර්.එම්.එන්.සක්. යත්නහඹක මිඹ 775983256V /ගිරි කඩවසඳොර ධර්භවිජඹ භව 

විදුවර,

කඩවසඳොර, ඳවමුසණ් 6820058 සංවර 64 භත්

59 ඒ.එච්.එන්.ඒ. ඳත්භසරි භඹහ 810354810V /ගිරි කිවුල්ගල්ර කණිසඨ විදයහරඹ, කිවුල්ගල්ර, නහයම්භර 6820059 සංවර 56 භත්

60 ඊ.එස.එස.එස. ඉරංගයත්න මිඹ 785312015V /ගිරි දමසදණිඹ භහින්සදෝදඹ රහථමික 

විදයහරඹ,

දමසදණිඹ 6820060 සංවර 56 භත්

61 ඒ.සක්.එන්.එම්. පුසඳකුභහය භඹහ 770710545V කු/ගිරි රබ්ඵර භවහ විදයහරඹ, රබ්ඵර 6820061 සංවර 72 භත්

62 ඩබ්.එච්.එස. පුසඳකුභහය භහඳහ භඹහ 942600704V ගිරි/සඳොල්ගවඹහඹ මුසලිම් භවහ විදුවර, සඳොල්ගවඹහඹ, නහයම්භර 6820062 සංවර 76 භත්

63 ජී.එම්.යූ. රක්සභන් භඹහ 770950333V ගිරි/ඳයණගභ රහථමික විදයහරඹ, ගිරිඋල්ර 6820063 සංවර 64 භත්

64 එම්.එස.සේ.පී. ධර්භඳහර භඹහ 840442276V සඵෝඹරහන භවහ විදයහරඹ, කළප්පිටිරහන 6820064 සංවර 60 භත්

65 ඊ.එම්.එස.යූ. ඒකනහඹක මිඹ 865350864V ඹම ඳශහත් අධයහඳන අභහතයහංලඹ, ඳශහත් බහ 

ංකීර්ණඹ,

කුරුණෆගර 6820065 සංවර 64 භත්

66 පී.ජී.එන්. දිල්රුක්ෂි මිඹ 898412814V ගිරි/කහසන්සගදය ධර්භඳහර භවහ 

විදයහරඹ,

කහසන්සගදය, ඩුමුන්සන්සගදය 6820066 සංවර ab -

67 එම්.පී.ඩී. චතුය කළලුම් මුතුනහඹක 

භඹහ

901603804V ගිරි/නහසඳොකුණ කණිසඨ විදයහරඹ, සගෝනවිර, රංකහ 6820067 සංවර 56 භත්

68 ඒ.ඩබ්.ඒ.ආර්. චන්ද්රසරි භඹහ 772513895V ගිරි/ඹටත්තහර රහථමික විදයහරඹ, ඹටත්තහර, ඹක්විර 6820068 සංවර 64 භත්

69 එස.එස.සක්. සප්භසරි භඹහ 770974216V ඩී.බී. සරසගදය ආයුර්සේද සයෝවර, කුරුණෆගර 6820069 සංවර 32 අභත්

70 ඩබ්.ඒ. නිය දිමුතු භහලින්ද භඹහ 820321693V ගිරි/ ඵරර රහථමික විදයහරඹ, ඵරර, සඵෝපිටිඹ 6820070 සංවර 68 භත්

71 ආර්.පි.සී.පී. සෝභඳහර භඹහ 852002654V ගිරි/ මුම්භහන මුසලිම් කණිසඨ විදයහරඹ, මුම්භහන, දමසදණිඹ 6820071 සංවර 60 භත්

Page 5



අනු 

අංක

ඹ

නභ ජහ.වළ.අංකඹ සේහ සථහනඹ ලිපිනඹ 1 ලිපිනඹ 2 විබහග 

අංකඹ

භහධයඹ රකුණු භත්/ 

අභත් 

ඵ

72 එස.එම්.එන්.එස. සරිඹසේකය මිඹ 867333177V /ගිරි/ ගල්ගම්මුල්ර භයුයහතී භවහ 

විදයහරඹ,

ගල්ගම්මුල්ර, ළගභ 6820072 සංවර 52 භත්

73 ටී.එච්.එන්.එම්. කුභහය භඹහ 832193518V /ගිරි/ ෆර රහථමික විදුවර, ෆර, නනල්ත්ත 6820073 සංවර 08 අභත්

74 එම්.පී.එම්.එල්. ජඹසරිඹ භඹහ 810492562V ශ්රී යතනඳහර භවහ විදයහරඹ, සවණ්ඩිඹගර, රංකහ 6820074 සංවර 44 භත්

75 එස.වී.ඩී.එන්.ආර්. ජඹභහන්න මිඹ 725201907V ගිරි/ ආඬිසගදය රහථමික විදයහරඹ, ආඬිසගදය, සඵෝගමුල්ර 6820075 සංවර 52 භත්

76 ටී.ජී. විසේසංව භඹහ 752173699V ජඹසකොඩි රහථමික විදුවර, මුරුතළංසේ, මුරුතළංසේ 6820076 සංවර 52 භත්

77 ආර්.පී.සී. උදඹභහල් භඹහ 930571822V ගිරි/ දහයළු භව විදුවර, දහයළු 6820077 සංවර 48 භත්

78 ජී.පී. ගුණති මිඹ 866641943V /ගිරි නුංගමු දම්සන් භධය භවහ 

විදයහරඹ,

නුංගමු, ඹටිගල්ඔලු 6820078 සංවර 44 භත්

79 ආර්. ජගත් පුසඳ කුභහය භඹහ 753610995V ගිරි/ භළටිරසගදය අල්-ඵදර් මුසලිම් 

විදයහරඹ,

සවොසයොම්ඵහ 6820079 සංවර 60 භත්

80 එස.ඒ. සුලහන්ත කුභහර් 

කරුණහයත්න භඹහ

197017002719 ගිරි/ සකෝට්ටපිටිඹ ආදර්ල කණිසඨ 

විදයහරඹ,

නහයම්භර 6820080 සංවර 64 භත්

81 ඩී.එච්.එස. දිනපර්ණ භඹහ 931211730V ගිරි/ භළටිඹගසන් භවහ විදයහරඹ, භළටිඹගසන් 6820081 සංවර 68 භත්

82 එච්.එම්.එම්.එන්. දිහනහඹක සභඹ 906242842V /ගිරි/ කටුගම්ඳර කණිසඨ විදයහරඹ, ඉවශ කටුගම්ඳර 6820082 සංවර 68 භත්

83 ආර්.ඩී.එස.එම්. කුභහරි මිඹ 786534500V ගිරි/ සල්ඳල්ර භවහ විදයහරඹ, සල්ඳල්ර 6820083 සංවර 64 භත්

84 සක්.ඩී.යූ.සක්. යහජඳක් භඹහ 800783127V කුඩහකර්භහන්ත සදඳහර්තසම්න්තු, ඳශහත් බහ 

කහර්ඹහර 

ංකීර්ණඹ,

කුරුණෆගර 6820084 සංවර 64 භත්

85 එච්.එම්.එන්. සසනවියත්න මිඹ 827644463V කුඩහකර්භහන්ත සදඳහර්තසම්න්තු, දංළල්ර අසරවි 

භධයසථහනඹ, 

සගඳල්ර

උහුමීඹ 6820085 සංවර 68 භත්
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අනු 

අංක

ඹ

නභ ජහ.වළ.අංකඹ සේහ සථහනඹ ලිපිනඹ 1 ලිපිනඹ 2 විබහග 

අංකඹ

භහධයඹ රකුණු භත්/ 

අභත් 

ඵ

86 එන්.එම්. භල්ලිකහ කුභහරි මිඹ 856053580V භළටි කර්භහන්ත භධයසථහනඹ, වරහත, ඵංගසදණිඹ 6820086 සංවර 48 භත්

87 අයි.යූ.එම්. රනහන්දු භඹහ 880620584V න අසරවි සගොඩනළගිල්ර, ඉනිසගොඩසර, වරහත 6820087 සංවර 64 භත්

88 ඒ.පී.ඩී.එස. සඳසර්යහ භඹහ 901572356V භළටි කර්භහන්ත පුහුණු භධයසථහනඹ, කිරිභළටිඹහන, ලුණුවිර 6820088 සංවර 76 භත්

89 ඩබ්.පී. අනුරහ ඳේභරතහ මිඹ 686802493V අරේ රහසේශීඹ බහ, භවයච්චිමුල්ර 6820089 සංවර 40 භත්

90 එස.එම්.එන්. නුන් ඳේභකුභහය 

භයසකෝන් භඹහ

873540621V ඳඬුසනුය රහසේශීඹ බහ, සවට්ටිසඳොර 6820090 සංවර ab -

91 ආර්.පී. දිහනහඹක භඹහ 661481277V ඳඬුසනුය රහසේශීඹ බහ, සවට්ටිසඳොර 6820091 සංවර 80 භත්

92 එම්.ඩී.එස. කුසුභරතහ මිඹ 616730037V රහසේශීඹ බහ, සඳොල්ගවසර 6820092 සංවර 56 භත්

93 එම්.යූ.ඩී. ඵන්දුරයත්න භඹහ 680683220V රහසේශීඹ බහ, සඳොල්ගවසර 6820093 සංවර 44 භත්

94 ගසන්න් ජහනකී මිඹ 836202716V සඳොල්ගවසර රහසේශීඹ බහ, පිලිරු ළඩබිභ, ඔයලිඹේද 6820094 සංවර 40 භත්

95 ඩබ්. න්ත යත් කුභහය භඹහ 773531927V රහසේශීඹ බහ උඳ කහර්ඹහරඹ, සඳොතුවළය 6820095 සංවර 44 භත්

96 ඩී.එම්.එන්.සී. දිහනහඹක මිඹ 715961520V රහසේශීඹ බහ උඳ කහර්ඹහරඹ, වීයඹුසගදය 6820096 සංවර 52 භත්

97 ඒ.එම්.ඩබ්.පී.බී. ගුණයත්න භඹහ 770304326V රහසේශීඹ බහ, සඳොල්ගවසර 6820097 සංවර 32 අභත්

98 සක්. චන්ද්රසේන භඹහ 641892246V රහසේශීඹ බහ, සඳොල්ගවසර 6820098 සංවර 24 අභත්

99 එම්.ආර්.එෂස. රිවහනහ මිඹ 797501832V විලහකහ සඳය ඳහර, සකොශම ඳහය, සඳොල්ගවසර 6820099 සංවර 44 භත්

100 ඊ.පී.පී. ජඹසේන භඹහ 650783425V රහසේශීඹ බහ, සඳොල්ගවසර 6820100 සංවර 56 භත්

101 ඊ.එම්.බී. ඳේභ ශ්රී එදිරිසංව භඹහ 730870108V රහසේශීඹ බහ, සඳොල්ගවසර 6820101 සංවර 24 අභත්

102 ඊ.පී. ප්රිඹන්ත කුභහය භඹහ 828392506V රහසේශීඹ බහ, සඳොල්ගවසර 6820102 සංවර 20 අභත්

103 ඩබ්.එන්. ජගත් භඹහ 198009904420 රහසේශීඹ බහ, සඳොල්ගවසර 6820103 සංවර 56 භත්

104 අයි.එච්.ඒ. සරේභචන්ද්ර භඹහ 671114426V රහසේශීඹ බහ උඳ කහර්ඹහරඹ, වීයඹුසගදය 6820104 සංවර 20 අභත්

105 ඊ.පී.එම්.එන්. ඇතුගර භඹහ 710423563V රහසේශීඹ බහ, සඳොල්ගවසර 6820105 සංවර 44 භත්

106 සේ.එම්. ඳත්භසරි භඹහ 710041075V රහසේශීඹ බහ, සඳොල්පිතිගභ 6820106 සංවර 40 භත්

107 යි.ඒ. ලයහභලී සර්ණුකහ මිඹ 827770361V රහසේශීඹ බහ, හරිඹසඳොර 6820107 සංවර 76 භත්
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අනු 

අංක

ඹ

නභ ජහ.වළ.අංකඹ සේහ සථහනඹ ලිපිනඹ 1 ලිපිනඹ 2 විබහග 

අංකඹ

භහධයඹ රකුණු භත්/ 

අභත් 

ඵ

108 ඩබ්.එම්.එන්. වීසංව මිඹ 807161601V නිරතළන්න සඳය ඳහර, භවසකළිඹ 6820108 සංවර 72 භත්

109 ඒ.එන්.එන්. ජඹසකොඩි භඹහ 683082414V රහසේශීඹ බහ, හරිඹසඳොර 6820109 සංවර 16 අභත්

110 එච්.එම්.එස. භන්කුභහය සවේයත් 

භඹහ

790792939V රහසේශීඹ බහ, පුත්තරම් ඳහය හරිඹසඳොර 6820110 සංවර 52 භත්

111 යි.එම්.එස. සරේභංල භඹහ 620750590V භවජන පුසතකහරඹ, මිනුන්ගළසට් 6820111 සංවර 76 භත්

112 සේ.පී. ගහමිණී යත්චන්ද්ර භඹහ 622240904V රහසේශීඹ බහ, සඵෝහිංගමු කුලිඹහපිටිඹ 6820112 සංවර 48 භත්

113 එම්.පී.ඩී. විලසහජිත් භහයසංව භඹහ 923023690V රහසේශීඹ බහ, සඵෝහිංගමු කුලිඹහපිටිඹ 6820113 සංවර 52 භත්

114 ආර්.පී.අයි.එස. විසේඵංඩහය මිඹ 878412370V රහසේශීඹ බහ, සඵෝහිංගමු කුලිඹහපිටිඹ 6820114 සංවර 68 භත්

115 බී.එම්.එන්. ඵහරසරිඹ භඹහ 822233767V රහසේශීඹ බහ, සඵෝහිංගමු කුලිඹහපිටිඹ 6820115 සංවර 48 භත්

116 සක්.පී.එස. කුභහයතුංග භඹහ 662093831V රහසේශීඹ බහ, සඵෝහිංගමු කුලිඹහපිටිඹ 6820116 සංවර 48 භත්

117 ඊ.පී.එස.සී. විජඹසංව භඹහ 912863557V රහසේශීඹ බහ, සඵෝහිංගමු කුලිඹහපිටිඹ 6820117 සංවර 52 භත්

118 පී.ඩී.සේ.සී.සක්. මුණසංව භඹහ 891192770V රහසේශීඹ බහ, රිදීගභ 6820118 සංවර 60 භත්

119 ඩී.ඩබ්.එන්. අභයජී භඹහ 632972091V ඹම රධහන අභහතයංලඹ, ඳශහත් බහ 

ංකීර්ණඹ,

කුරුණෆගර 6820119 සංවර 59 භත්

120 ටී.ආර්.එම්.සී.එන්. සතන්නසකෝන් 

භඹහ

943211558V භහන ම්ඳත් ංර්ධන අධිකහරිඹ, භහලිගහ, කුරුණෆගර 6820120 සංවර 72 භත්

121 එස.ඒ.ඩී.ආර්.එන්. ඵණ්ඩහය භඹහ 950314303V ඹම ංර්ධන අධිකහරිඹ, භහලිගහ, කුරුණෆගර 6820121 සංවර 56 භත්

122 ආර්.එම්. භසවේස කුභහය යත්නහඹක 

භඹහ

850810168V සෞඛ්ය වදය නිරධහරී කහර්ඹහරඹ, පු/ තබ්සඵෝ, කරුරගසළ 6820122 සංවර 52 භත්

123 ඩබ්.සේ.ඩී.එම්.ටී. යණසංව 

ඵණ්ඩහය භඹහ

713392898V රහ.සෞ.සේ. අධයක් කහර්ඹහරඹ, භහදම්සප් 6820123 සංවර 48 භත්

124 එස.බී.සේ.පී. රංකහනහඹක මිඹ 867190864V යජසේ සයෝවර, කහසන්සගදය ඩුමුන්සන්සගදය 6820124 සංවර 56 භත්

125 ඩී.එම්.ඩබ්.සක්. දිහනහඹක භඹහ 803480265V මලික සයෝවර, නිකළයටිඹ 6820125 සංවර 60 භත්

126 යූ.ජී.සී. දිහනහඹක මිඹ 818390998V මලික සයෝවර, නිකළයටිඹ 6820126 සංවර 68 භත්
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අනු 

අංක

ඹ

නභ ජහ.වළ.අංකඹ සේහ සථහනඹ ලිපිනඹ 1 ලිපිනඹ 2 විබහග 

අංකඹ

භහධයඹ රකුණු භත්/ 

අභත් 

ඵ

127 ඩී.එම්.යි. කුභහරි දනහඹක මිඹ 876490935V මලික සයෝවර, නිකළයටිඹ 6820127 සංවර 56 භත්

128 ආර්. කුරන් භඹහ 782954326V ඹම සප්කර්භහන්ත සදඳහර්තසම්න්තු, ඳශහත් බහ 

කහර්ඹහර 

ංකීර්ණඹ,

කුරුණෆගර 6820128 සංවර 68 භත්

129 එල්.ආර්. වභත්රීඳහර භඹහ 811313165V සතොග ගඵඩහ, සඵෝඹගසන් 6820129 සංවර 80 භත්

130 ආර්.එච්.ඩී. සුසර්න්ද්ර භඹහ 743193733V සප්කර්භහන්ත සදඳහර්තසම්න්තු, සගොඩසර, සඳොල්ගවසර 6820130 සංවර 52 භත්

131 යි.එම්.යි.ඩී. ජනලහන්ත භඹහ 720043572V සප්කර්භහන්ත සදඳහර්තසම්න්තු, ඳශහත් බහ 

කහර්ඹහර 

ංකීර්ණඹ,

කුරුණෆගර 6820131 සංවර ab -

132 බී.එම්.ඩබ්.බී. ඵසනහඹක භඹහ 610051863V සප්කර්භහන්ත සදඳහර්තසම්න්තු, ඳශහත් බහ 

කහර්ඹහර 

ංකීර්ණඹ,

කුරුණෆගර 6820132 සංවර 40 භත්

133 සක්.පී. සුභනඳහර භඹහ 612452750V සප්කර්භහන්ත සදඳහර්තසම්න්තු, සගොඩසර, සඳොල්ගවසර 6820133 සංවර 40 භත්

134 එච්.ඩී. වීයසංව භඹහ 610213022V සප්කර්භහන්ත සදඳහර්තසම්න්තු, ඳශහත් බහ 

කහර්ඹහර 

ංකීර්ණඹ,

කුරුණෆගර 6820134 සංවර 56 භත්

135 සක්.එල්.ඩී.ආර්. ංජඹ භඹහ 910343424V සප්කර්භහන්ත සදඳහර්තසම්න්තු, ඳශහත් බහ 

කහර්ඹහර 

ංකීර්ණඹ,

කුරුණෆගර 6820135 සංවර 44 භත්

136 එල්.ඩබ්.ඒ.එම්. ආනන්ද ඳත්භ 

අතඳත්තු භඹහ

196806504735 සප්කර්භහන්ත සදඳහර්තසම්න්තු, ඳශහත් බහ 

කහර්ඹහර 

ංකීර්ණඹ,

කුරුණෆගර 6820136 සංවර 28 අභත්

137 එච්.එල්.ඩී.එන්. ඵණ්ඩහය භඹහ 830934111V ඳශහත් සප්කර්භහන්ත අධයක් 

කහර්ඹහරඹ,

ඳශහත් බහ 

කහර්ඹහර 

ංකීර්ණඹ,

කුරුණෆගර 6820137 සංවර 48 භත්
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අනු 

අංක

ඹ

නභ ජහ.වළ.අංකඹ සේහ සථහනඹ ලිපිනඹ 1 ලිපිනඹ 2 විබහග 

අංකඹ

භහධයඹ රකුණු භත්/ 

අභත් 

ඵ

138 ටී.සී. සරිකුභහය භඹහ 750114342V සප්කර්භ ගම්භහනඹ, භළදළල්සඳොර, කිරිභළටිඹහ 6820138 සංවර 52 භත්

139 එම්.ටී.ආර්. පීරිස භඹහ 641832324V සප්කර්භහන්ත සදඳහර්තසම්න්තු, ඳශහත් අධයක් 

කහර්ඹහරඹ,

කුරුණෆගර 6820139 සංවර 32 අභත්

140 එච්.පී.ආර්. මුතුකුභහය භඹහ 693280982V සප්කර්භහන්ත සදඳහර්තසම්න්තු, ඳශහත් බහ 

කහර්ඹහර 

ංකීර්ණඹ,

කුරුණෆගර 6820140 සංවර 32 අභත්

141 ඩී.ජී.ඒ. යණසංව භඹහ 690111136V සප්කර්භහන්ත සදඳහර්තසම්න්තු, ඳශහත් බහ 

කහර්ඹහර 

ංකීර්ණඹ,

කුරුණෆගර 6820141 සංවර 44 භත්

142 එන්.පී.ආර්. ධර්භතිරක භඹහ 732192840V ජනළු අසරවි භධයසථහනඹ, ගල්ගමු 6820142 සංවර 40 භත්

143 එස.පී.එන්. යත්නහඹක ඵණ්ඩහය 

භඹහ

610614701V සප්කර්භහන්ත සදඳහර්තසම්න්තු, කුරුණෆගර 6820143 සංවර ab -

144 ඩබ්.ඩී. සෝභසරි කීර්ති භඹහ 583531025V සප්කර්භහන්ත සදඳහර්තසම්න්තු, කුරුණෆගර 6820144 සංවර 60 භත්

145 එච්.එම්.අයි. පුසඳ කුභහය සවේයත් 

භඹහ

800063495V සප්කර්භහන්ත සදඳහර්තසම්න්තු, නහයවිර, සකොසත්ත 6820145 සංවර 48 භත්

146 ඊ.එම්.ඒ. කුභහරි ඒකනහඹක මිඹ 766940420V 'අමිර සන' '  යජසේ බහය ගළනීසම් 

ශභහ නිහඹ,

මීගරෆ 6820146 සංවර 76 භත්

147 ඩබ්.පී.ටී. සප්භරතහ මිඹ 695404700V 'අමිර සන' '  යජසේ බහය ගළනීසම් 

ශභහ නිහඹ,

මීගරෆ 6820147 සංවර 48 භත්

148 ඩී.සී.එස. වික්රභසංව මිඹ 805754427V යජසේ රැදවුම් ඵහලිකහ ශභහ නිහඹ, මීගවසකොටු, කුලිඹහපිටිඹ 6820148 සංවර 60 භත්

149 ඒ.පී.එස. ධනඳහර භඹහ 872731962V ඳරිහ වහ ශභහ යක්ක සේහ 

සදඳහර්තසම්න්තු,

කුරුණෆගර 6820149 සංවර 84 භත්

150 බී.එස.බී. භසනෝවය භඹහ 881390302V ලහන්ත ආනහ විදයහරඹ, කුරුණෆගර 6820150 සංවර 64 භත්

151 ආර්.එස. සයෝන් භඹහ 781252824V කරහඳ අධයහඳන කහර්ඹහරඹ, නුය ඳහය, කුරුණෆගර 6820151 සංවර 72 භත්
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අනු 

අංක

ඹ

නභ ජහ.වළ.අංකඹ සේහ සථහනඹ ලිපිනඹ 1 ලිපිනඹ 2 විබහග 

අංකඹ

භහධයඹ රකුණු භත්/ 

අභත් 

ඵ

152 එන්.ඒ.සී. ගුණර්ධන මිඹ 717620194V කු/ඹම සී.ඩබ්.ඩබ්. කන්නන්ගය භ.වි., භල්රපිටිඹ 6820152 සංවර 72 භත්

153 එච්.එම්.ඒ. දභඹන්ති මිඹ 807880438V කු/සඳොතුසඵෝ භවහ විදයහරඹ, සඳොතුසඵෝ, භහතගභ 6820153 සංවර 76 භත්

154 සේ.එම්. න්තහ මිඹ 728571452V කු/ඩී.පී. වික්රභසංව භවහ විදයහරඹ, භහතගභ 6820154 සංවර 68 භත්

155 සක්.ජී.එස.එම්. ගභසේ මිඹ 735622390V කු/ගල්රළවළය භවහ විදයහරඹ, ගල්රළවළය, සරෝකහසවට්ටිඹ 6820155 සංවර 76 භත්

156 එස.ඒ.එන්.පී.භයසංව මිඹ 778282410V කු/උඩඵදර සුදර්ලන භවහ විදයහරඹ, භහසසඳොත, කුරුණෆගර 6820156 සංවර 72 භත්

157 ඒ.ඒ.ඒ. භන් කුභහය ගුණර්ධන 

භඹහ

783641127V කු/තියගභ භවහ විදයහරඹ, සකොහිසරසගදය 6820157 සංවර 84 භත්

158 එච්.එම්.ඒ.අයි. කුභහරි සවේයත් මිඹ 718611903V කු/අල් ඉර්ෂහන් භධය භවහ විදයහරඹ, සඳොල්ගවසර 6820158 සංවර 72 භත්

159 ඩබ්.ජී.සක්.ඩී. ඩේරස භඹහ 892980845V කු/ඇතුගල්පුය කුභය විදුවර, සවේහසඳොර, පිරළස 6820159 සංවර 76 භත්

160 එස.එස.ජී. සරේභතිරක භඹහ 837943701V කු/ඇතුගල්පුය විදයහදීඳ විදයහරඹ, ළල්ර 6820160 සංවර 64 භත්

161 අයි.එම්.එන්.ඩී. ඉරන්සකෝන් මිඹ 836751450V කු/ශ්රී යණංකය ංඝයහජ භවහ විදයහරඹ, භවපිටිඹ, සඳොතුවළය 6820161 සංවර 84 භත්

162 එච්.එම්.ජී.සක්.එස. සවේයත් මිඹ 728383895V කු/අල් අසවහර් විදයහරඹ, වදියරහන, 

ළල්ර,

කුරුණෆගර 6820162 සංවර 60 භත්

163 එස.ඩී.එන්. ංජීනී මිඹ 19847930055 කු/ විදර්ලන විදයහරඹ, සවොදළල්ර, 

භළටිකුඹුය,

සඳොල්ගවසර 6820163 සංවර 80 භත්

164 ආර්.එම්.එස.සක්. යත්නහඹක මිඹ 877682226V කු/අල්/අක්හ භවහ විදයහරඹ, ඔරුලිඹේද, සඳොල්ගවසර 6820164 සංවර 68 භත්

165 ඩබ්.ඒ.එස.සී. වික්රභ ආයච්චි භඹහ 722720601V කු/ දිගම්පිටිඹ ශ්රී පිඹයතන භවහ 

විදයහරඹ,

හිදසගොල්ර 6820165 සංවර 56 භත්

166 ඩබ්. න්ත කුභහය භඹහ 197816801024 කු/භරගසන් යසති විදයහරඹ, සකොහිසල්සගදය 6820166 සංවර 84 භත්
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අනු 

අංක

ඹ

නභ ජහ.වළ.අංකඹ සේහ සථහනඹ ලිපිනඹ 1 ලිපිනඹ 2 විබහග 

අංකඹ

භහධයඹ රකුණු භත්/ 

අභත් 

ඵ

167 ඒ.ඒ. උදහය ජීන්ත ගුණසේකය භඹහ 951251763V අයසේසඳොර රහථමික විදුවර, සඳොතුවළය 6820167 සංවර 68 භත්

168 එස.ඩී. සේ. රන්න කුභහය භඹහ 750762344V කු/ තියගභ නසෝදයහ ඳහර, තියගභ, සකොහිසල්සගදය 6820168 සංවර 68 භත්

169 ඩබ්.එම්.එන්.එස. ඵණ්ඩහය භඹහ 902170227V කු/ ශ්රී සෝනුත්තය කණිසඨ විදයහරඹ, අහුසගොඩ, සඳොතුවළය 6820169 සංවර 84 භත්

170 එච්.එම්. න්ත කුභහය භඹහ 702270928V කු/ භළේසේගභ කණිසඨ විදුවර, භළේසේගභ, ළල්ර 6820170 සංවර 68 භත්

171 එච්.එම්.ඒ. අජිත් කුභහය සවේයත් භඹහ 732881271V කු/කළුදළලිඹ කණිසඨ විදයහරඹ, සරෝකහසවට්ටිඹ 6820171 සංවර 76 භත්

172 සක්.ජී.පී. ඳත්භකුභහය ගුණසංව භඹහ 750722296V කු/සසවයඵළන්ද මුසලිම් විදයහරඹ, සසවයඵළන්ද, සදොයටිඹහ 6820172 සංවර 72 භත්

173 සක්.ඒ.එන්.එස. කළුසඵෝවිර මිඹ 197584903695 වළඟ කණිටු විදයහරඹ, සතෝයඹහඹ, කුරුණෆගර 6820173 සංවර 80 භත්

174 එච්.එම්.ටී. ඉසම්න්ද්ර සවේයත් භඹහ 871370397V කු/ඒදණ්ඩහර ශ්රී සම්ධංකය කණිසඨ 

විදයහරඹ,

ඒදණ්ඩහර, කුරුණෆගර 6820174 සංවර 88 භත්

175 ඩබ්.ඒ.ටී. ම්ඳත් ද සල්හ භඹහ 861722708V කු/ඒදණ්ඩහර ශ්රී සම්ධංකය කණිසඨ 

විදයහරඹ,

ඒදණ්ඩහර, කුරුණෆගර 6820175 සංවර 80 භත්

176 එස.පී.එන්.එස.සක්. කළුගමු භඹහ 783482886V කු/ සජනයල් සඩන්සල් සකොබ්ඵෆකඩු 

රහථමික විදයහරඹ,

කියරසඵොක්ක, කළුගමු 6820176 සංවර 76 භත්

177 ඒ.එස.එන්. භල්කහන්ති මිඹ 766152104V කු/ හසභෝදඹ රහථමික විදයහරඹ, භල්රපිටිඹ 6820177 සංවර 64 භත්

178 ඒ.ඩී.එස.එම්. භයසංව භඹහ 702621437V කු/ හසභෝදඹ රහථමික විදයහරඹ, භල්රපිටිඹ 6820178 සංවර 64 භත්

179 ඩී.එම්.එස. වීයසේන භඹහ 823554109V කු/ විල්ගම්සදභට විදයහරඹ, විල්ගම්සදභට, කුරුණෆගර 6820179 සංවර 84 භත්

180 සේ.එම්.ඒ. ජඹර්ධන භඹහ 921060254V කු/ පිරළස භවහ විදයහරඹ, පිරළස 6820180 සංවර 52 භත්

181 ඩබ්.ඒ.පී. භධුයංග භඹහ 942452578V කෘෂිකර්භ උඳසේලක කහර්ඹහරඹ, භඩවසඳොර 6820181 සංවර 68 භත්

182 අයි.එස. රඵන් භඹහ 933562956V වකහය කෘෂිකර්භ අධයක්ක 

කහර්ඹහරඹ,

පුත්තරභ 6820182 සංවර 56 භත්

183 සේ.ඒ.ජුඩ් යංජන් අප්පු භඹහ 791783232V නිසඹෝජය කෘෂිකර්භ අධයක් 

කහර්ඹහරඹ,

පුත්තරභ 6820183 සංවර 64 භත්
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අනු 

අංක

ඹ

නභ ජහ.වළ.අංකඹ සේහ සථහනඹ ලිපිනඹ 1 ලිපිනඹ 2 විබහග 

අංකඹ

භහධයඹ රකුණු භත්/ 

අභත් 

ඵ

184 එච්.එම්.එස.පී. සවේයත් මිඹ 847592222V පු/ආණ/ නගත්සත්ගභ භවහ විදයහරඹ, නගත්සත්ගභ 6820184 සංවර 72 භත්

185 එච්.එම්.එස.සී. සවේයත් මිඹ 805320621V පු/ආණ/ නගත්සත්ගභ රහථමික 

විදයහරඹ,

නගත්සත්ගභ 6820185 සංවර 72 භත්

186 ඩී.එම්.එන්.සක්. දිහනහඹක භඹහ 832984124V පු/ආණ/ නගත්සත්ගභ රහථමික 

විදයහරඹ,

නගත්සත්ගභ 6820186 සංවර 68 භත්

187 ඒ.එච්.එම්.එස. ඵංඩහය භඹහ 812924877V පු/ සකෝනිගර ආදර්ල කණිසඨ විදයහරඹ, ආණභඩු 6820187 සංවර 68 භත්

188 එම්.එම්. චන්ද්රහතී මිඹ 197668700767 ආණභඩු විභරයත්න කුභහයගභ 

කනිසඨ විදයහරඹ,

තල්ගසළ 6820188 සංවර 52 භත්

189 එච්.එම්.එන්. භන් කුභහරි මිඹ 826724900V පු/ හලිඹ ආදර්ල භවහ විදයහරඹ, හලිඹළ වන්දිඹ 6820189 සංවර 68 භත්

190 ඊ.එම්. අමිත් කුභහය ඒකනහඹක භඹහ 872062173V පු/ආණ/ ඳයහක්රභ රහථමික විදයහරඹ, භවඋසළ 6820190 සංවර 80 භත්

191 ඩබ්.ජී. න්ධයහ යහණි මිඹ 735231553V පු/ කයඩිපුල් යජසේ විදුවර, කයඩිපුල්, පුත්තරභ 6820191 සංවර 60 භත්

192 ඒ.එච්.එම්.එස.එම්. නිසයෝණී මිඹ 817913350V පු/ආණ/ ඹම ජනහධිඳති විදයහරඹ, ධර්භඳහරඹ, ආණභඩු 6820192 සංවර ab -

193 සක්.වී.ඒ.එස. වික්රභයත්න මිඹ 848140791V කරහඳ අධයහඳන කහර්ඹහරඹ, පුත්තරභ 6820193 සංවර 52 භත්

194 සක්.එම්.ටී. අනුයහධ භඹහ 821744172V /ගිරි/ හුම්බුළු භවහ විදයහරඹ, හුම්බුළු, අරේ 6820194 සංවර 44 භත්

195 සක්.ඩී.එන්.එල්. ගන්සදණිඹ භඹහ 883553748V ගිරි/ සුසරයිහනිඹහ මුසලිම් විදයහරඹ, කරිසකොටු, ඳවමුසණ් 6820195 සංවර 68 භත්

196 ආර්.පී.අයි. සවේභභහලි මිඹ 795163816V වරහ/අල්මිසඩහ මුසලිම් භවහ විදුවර, ඳළයණි නගයඹ, භහදම්සප් 6820196 සංවර 60 භත්

197 බී.එම්.සක්.සක්. ඵහරසරිඹ භඹහ 853172537V වරහ/ආරිඹගභ මුසලිම් භවහ විදුවර, මුගුණුටන 6820197 සංවර 52 භත්

198 එම්.ඒ.අයි. භල්ර ආයච්චි මිඹ 715644061V වරහ/කර්සම්ල් ඵහලිකහ භධය භවහ 

විදයහරඹ,

සජට් වීදිඹ, වරහත 6820198 සංවර 72 භත්

199 ඩී.එම්.එස. දිහනහඹක මිඹ 785581830V වරහ/හ.භරිඹහ රහථමික ඵහලිකහ විදුවර, වරහත 6820199 සංවර 64 භත්
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අනු 

අංක

ඹ

නභ ජහ.වළ.අංකඹ සේහ සථහනඹ ලිපිනඹ 1 ලිපිනඹ 2 විබහග 

අංකඹ

භහධයඹ රකුණු භත්/ 

අභත් 

ඵ

200 එන්.ඒ.එස. මිහියහනි මිඹ 877932680V වරහ/ගල්මුරු කනිටු විදුවර, ගල්මුරු 6820200 සංවර 80 භත්

201 සක්.එස.ඒ.එස. භයදිහකය භඹහ 720312905V වරහ/අතුන සේනහනහඹක රහථමික 

විදුවර,

මුගුණුටන 6820201 සංවර 80 භත්

202 ඒ.ඩී.අයි.එන්. ලහමින් භඹහ 816950988V වරහ/නහත් ජනහධිඳති විදයහරඹ, නහත්තන්ඩිඹ 6820202 සංවර 60 භත්

203 ඒ.එම්.ටී.ඊ. අසබ්සකෝන් සභඹ 918473645V වරහ/සන්/ශු/ඳ/ඵහ/ රහථමික විදුවර, සන්නප්පු 6820203 සංවර 68 භත්

204 ආර්.එම්. විජිත විභරසරි භඹහ 198129103891 වරහ/සන් ශ්රී ධර්භහයහභ විදුවර, කිරිභළටිඹහන, ලුණුවිර 6820204 සංවර 72 භත්

205 ඩබ්.එම්.එම්. වික්රභසංව භඹහ 860193558V වරහ/නහත්/භහයවිර පිරිමි කණිසඨ 

විදයහරඹ,

භහයවිර 6820205 සංවර 72 භත්

206 එච්.සක්.අයි. තුහය භඹහ 961101840V වරහ/සන්/භළල්ර කණිසඨ විදුවර, භළල්ර, ලිහිරිඹහගභ 6820206 සංවර 60 භත්

207 බී.ඒ. ඇේනස මිඹ 665262243V රහසේශීඹ බහ, බිංගිරිඹ 6820207 සංවර 68 භත්

208 එම්.පී. සුභනහතී මිඹ 658580302V රහසේශීඹ බහ, සඵෝත්ත, බිංගිරිඹ 6820208 සංවර 48 භත්

209 ඩී.ඩබ්.එම්. සර්ණරතහ මිඹ 727102817V /ඉ භඩිසේ මුසලිම් භවහ විදයහරඹ, මුදුන්ද, ඉබ්ඵහගමු 6820209 සංවර 60 භත්

210 ආර්.එම්.එස.පී. සෝභයත්න භඹහ 832173037V /ඉ/නහභල් අංග භවහ විදයහරඹ, භළල්සරිපුය 6820210 සංවර 60 භත්

211 ඩී.එම්. සඳොඩිභළණිසක් මිඹ 715423154V කුඹුක්ගළසට් භධයභ භවහ විදයහරඹ, කුඹුක්ගළසට් 6820211 සංවර 56 භත්

212 සක්.බී.ඒ. ජඹසුන්දය මිඹ 725380836V /ඉ/කිරිඵමුණ විදුවර, ඉබ්ඵහගමු 6820212 සංවර 56 භත්

213 එල්.එම්.ඩී. භයසකෝන් මිඹ 708290955V ඉ/ඉබ්ඵහගමු ආදර්ල භවහ විදයහරඹ, ඉබ්ඵහගමු 6820213 සංවර 60 භත්

214 ඩී.එස. යත්නසරි භඹහ 762553821V /ඉ/භළදමුල්ර ද භළල් භවහ විදයහරඹ, භළල්සරිපුය 6820214 සංවර ab -

215 ආර්.ජී.එස.සී. කුරතුංග මිඹ 806574791V /ඉ/රිදී/ශ්රී ගහමිණි භධය භවහ විදයහරඹ, කවිසගමු, සභොයතිව 6820215 සංවර 48 භත්

216 ආර්.ඩී.ආර්. කරුණහනන්ද මිඹ 808440288V කු//ඉ/රිදී පුසළල්ර රහථමික විදුවර, පුසළල්ර, පුසළලිතළන්න 6820216 සංවර 48 භත්

217 ටී.එම්.එස.එස. රහර්ථනහ සභඹ 935441471V උසහ කණිසඨ විදුවර, භළල්සරිපුය 6820217 සංවර 64 භත්

218 බී.පී. බුරත්සංවර මිඹ 908370341V කරහඳ අධයහඳන කහර්ඹහරඹ, ඉබ්ඵහගමු 6820218 සංවර 64 භත්
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අනු 

අංක

ඹ

නභ ජහ.වළ.අංකඹ සේහ සථහනඹ ලිපිනඹ 1 ලිපිනඹ 2 විබහග 

අංකඹ

භහධයඹ රකුණු භත්/ 

අභත් 

ඵ

219 ඩබ්.එම්.පි.පී. විසේසරිඹ මිඹ 817924700V /ඉ/ගසන්/කුඹුක්ගළසට් භධය භවහ 

විදයහරඹ,

කුඹුක්ගළසට් 6820219 සංවර 64 භත්

220 එච්.ජි.එස.පී. විසේසංව භඹහ 763512959V /ඉ/රී/බුළුර භවහ විදයහරඹ, බුළුර 6820220 සංවර 80 භත්

221 ඊ.සක්.ඒ.එස. කහන්තිභහරහ මිඹ 777900897V /ඉ/කුඹුක්ළ භවහ විදයහරඹ, කුඹුක්ළ 6820221 සංවර 80 භත්

222 යි.ජී.එස. සප්භසරි භඹහ 822695655V /ඉ/තක්රහ භවහ විදයහරඹ, භව මකරන්ඹහඹ 6820222 සංවර 72 භත්

223 ඩබ්.ජී.ඒ.එන්. භන්කුභහය භඹහ 198023000492 ෆරගභ කණිසඨ විදයහරඹ, ෆරගභ, කුඹුක්ළ 6820223 සංවර 76 භත්

224 සී.එම්.සී.සක්. චන්ද්රසේකය භඹහ 793254318V /ඉ/ගසන්/සඳොතුහසගොන්න භවහ 

විදයහරඹ,

කු/තමගල්ර 6820224 සංවර 40 භත්

225 ඩබ්.එම්.ඒ.සක්. පුසළල්ර භඹහ 851251839V කරහඳ අධයහඳන කහර්ඹහරඹ, ඉබ්ඵහගමු 6820225 සංවර 52 භත්

226 ඒ.ඩබ්.සක්.පී. ජඹයත්න භඹහ 199501402715 /ඉ/ශ්රීභත් විලිඹම් සගොඳල්ර භධය 

භවහ විදයහරඹ,

සගොකරැල්ර 6820226 සංවර 48 භත්

227 එස. සසය කුභහය භඹහ 710380252V රහසේශීඹ බහ, සකොසඵයිගසන් 6820227 සංවර 84 භත්

228 සේ.එම්.එන්.ඩී. ජඹසුන්දය මිඹ 907122131V පුබුදු සඳය ඳහර, අරසවේසන්ගභ 6820228 සංවර 76 භත්

229 යි.ජී. සේදයභන් භඹහ 711524479V රහසේශීඹ බහ, සකොසඵයිගසන් 6820229 සංවර 28 අභත්

230 ඩී.එම්.එස.එම්. දිහනහඹක භඹහ 891921381V ගිරිඵහ රහසේශීඹ බහ, තඹුත්ත 6820230 සංවර 72 භත්

231 ඩී.එම්.ඒ.පී. කුභහය භඹහ 843474250V ගිරිඵහ රහසේශීඹ බහ, තඹුත්ත 6820231 සංවර ab -

232 ඊ.එම්.ඩී.සේ. කුභහය භඹහ 820170202V ගිරිඵහ රහසේශීඹ බහ, තඹුත්ත 6820232 සංවර 60 භත්

233 ටී.එම්.ඩී. සතන්නසකෝන් භඹහ 743090667V ගිරිඵහ රහසේශීඹ බහ, තඹුත්ත 6820233 සංවර 70 භත්

234 ඩබ්.ඒ.ඒ.සක්. ජඹසුන්දය භඹහ 861921271V ගිරිඵහ රහසේශීඹ බහ, තඹුත්ත 6820234 සංවර 68 භත්

235 ආර්.ඩී. ජඹන්ත භඹහ 800955122V ගිරිඵහ රහසේශීඹ බහ, තඹුත්ත 6820235 සංවර 32 අභත්

236 ඩබ්.ඩබ්.එම්.සක්.සක්. හර භඹහ 853250651V ගිරිඵහ රහසේශීඹ බහ, තඹුත්ත 6820236 සංවර 52 භත්

237 ඩී.එම්.ඩී.එස. දිහනහඹක භඹහ 882152138V ගිරිඵහ රහසේශීඹ බහ, තඹුත්ත 6820237 සංවර 68 භත්

238 ඩී.එම්.ඒ.ආර්. දිහනහඹක භඹහ 961912334V ගිරිඵහ රහසේශීඹ බහ, තඹුත්ත 6820238 සංවර 68 භත්

239 ටී.එම්.ඩී.එම්.  වික්රභසංව භඹහ 843330045V ගිරිඵහ රහසේශීඹ බහ, තඹුත්ත 6820239 සංවර 68 භත්
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අනු 

අංක

ඹ

නභ ජහ.වළ.අංකඹ සේහ සථහනඹ ලිපිනඹ 1 ලිපිනඹ 2 විබහග 

අංකඹ

භහධයඹ රකුණු භත්/ 

අභත් 

ඵ

240 ඊ.එම්.බී.එන්. ඒකනහඹක භඹහ 851523189V ගිරිඵහ රහසේශීඹ බහ, තඹුත්ත 6820240 සංවර 64 භත්

241 සක්.ඒ.සේ.සක්. කලු ආයච්චි භඹහ 822004210V ගිරිඵහ රහසේශීඹ බහ, තඹුත්ත 6820241 සංවර 48 භත්

242 සක්.ඒ. සුන්ත කුභහය භඹහ 791154246V ඹම ත්ත් නිසඳහදන වහ 

සෞඛ්ය සදඳහර්තසම්න්තු,

ඳශහත් අධයක් 

කහර්ඹහරඹ,අංක 04,

විල්සගොඩ ඳහය, 

කුරුණෆගර

6820242 සංවර 64 භත්

243 සේ.පී.සී.සක්. කරුණහයත්න සභඹ 807990144V ඳශු වදය කහර්ඹහරඹ, කටුසඳොත 6820243 සංවර 60 භත්

244 ඩී.එම්.එන්.බී. දිහනහඹක භඹහ 802622961V දිසත්රික් ඳශු වදය කහර්ඹහරඹ, දශදහගභ, භව 6820244 සංවර 76 භත්

245 එම්.පී.එස. හන්ත භඹහ 713200549V ඒකහඵේධ සගොවිඳර ංර්ධන වහ 

පුහුණු භධයසථහනඹ,

න්නිගභ, විතිකුලිඹ 6820245 සංවර 36 අභත්

246 එම්.ඩබ්.පී. පීරිස භඹහ 761243535V ඒකහඵේධ සගොවිඳර ංර්ධන වහ 

පුහුණු භධයසථහනඹ,

න්නිගභ, විතිකුලිඹ 6820246 සංවර 24 අභත්

247 සක්.එන්.ආර්. සවේභකුභහය භඹහ 753321560V ඒකහඵේධ සගොවිඳර ංර්ධන වහ 

පුහුණු භධයසථහනඹ,

න්නිගභ, විතිකුලිඹ 6820247 සංවර 48 භත්

248 එන්.එච්.ඒ.ආර්.පී. වඟත්ත භඹහ 901673454V ඒකහඵේධ සගොවිඳර ංර්ධන වහ 

පුහුණු භධයසථහනඹ,

න්නිගභ, විතිකුලිඹ 6820248 සංවර 56 භත්

249 ඩී.එම්.එස. ලහන්ත භඹහ 841134109V ඒකහඵේධ සගොවිඳර ංර්ධන වහ 

පුහුණු භධයසථහනඹ,

න්නිගභ, විතිකුලිඹ 6820249 සංවර 44 භත්

250 එස.එම්.පී.සක්. විසේසකෝන් මිඹ 747480729V ඒකහඵේධ සගොවිඳර ංර්ධන වහ 

පුහුණු භධයසථහනඹ,

න්නිගභ, විතිකුලිඹ 6820250 සංවර 44 භත්

251 සක්.එම්. කුභහරිවහමි මිඹ 716530701V ඒකහඵේධ සගොවිඳර ංර්ධන වහ 

පුහුණු භධයසථහනඹ,

න්නිගභ, විතිකුලිඹ 6820251 සංවර 56 භත්

252 සේ.එම්.එස.සේ. කළසල්ගභ භඹහ 693171954V ඳශු වදය කහර්ඹහරඹ, සකොටසසවය 6820252 සංවර 56 භත්

253 ආර්.එස. යහජකරුණහ භඹහ 693421942V ඳශු වදය කහර්ඹහරඹ, සඳොල්පිතිගභ 6820253 සංවර 44 භත්

254 සේ.එච්.ඩී. ජඹර්ධන මිඹ 736742888V ඳශු වදය කහර්ඹහරඹ, සඳොල්ගවසර 6820254 සංවර 52 භත්

255 සක්.ටී.සක්. කරුණහසංව භඹහ 733273810V භව නගය බහ, කුරුණෆගර 6820255 සංවර 12 අභත්
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අනු 

අංක

ඹ

නභ ජහ.වළ.අංකඹ සේහ සථහනඹ ලිපිනඹ 1 ලිපිනඹ 2 විබහග 

අංකඹ

භහධයඹ රකුණු භත්/ 

අභත් 

ඵ

256 සක්.සක්.එස. කුරසංව භඹහ 197206410018 භව නගය බහ, කුරුණෆගර 6820256 සංවර 48 භත්

257 ඩබ්.එස.එස. වීයසංව භඹහ 781872407V භව නගය බහ, කුරුණෆගර 6820257 සංවර 64 භත්

258 ඒ.ජී.පී.එන්.සක්. කුරයත්න භඹහ 702902134V භව නගය බහ, කුරුණෆගර 6820258 සංවර ab -

259 එල්.ඒ.ජී.සී. කරුණහතිරක භඹහ 823273908V භව නගය බහ, කුරුණෆගර 6820259 සංවර 48 භත්

260 ඩී.පී.සී.අයි. ගුණදහ භඹහ 911230275V භව නගය බහ, කුරුණෆගර 6820260 සංවර 48 භත්

261 බී.ඩී.සී. වීයසරිඹ භඹහ 851684123V භව නගය බහ, කුරුණෆගර 6820261 සංවර 56 භත්

262 ඩබ්.ඩී.වී.ආර්. දඹහයත්න භඹහ 891200501V භව නගය බහ, කුරුණෆගර 6820262 සංවර 44 භත්

263 ඩබ්.ඩී.ඒ.පී. ජඹයත්න භඹහ 911764148V භව නගය බහ, කුරුණෆගර 6820263 සංවර 48 භත්

264 සේ.ජී.එම්. සල්හ භඹහ 890160514V ඩී.බී. සරසගදය ආයුර්සේද සයෝවර, කුරුණෆගර 6820264 සංවර 68 භත්

265 ඊ.එම්.ජී. විසේසංව භඹහ 753073299V කට්ටකඩු මුසලිම් විදයහරඹ, ඳහළුකඩර, ගල්ගමු 6820265 සංවර 52 භත්

266 ඩී.එම්.පී.එස. දිහනහඹක භඹහ 842390800V ඉවශගභ කණිසඨ විදයහරඹ, න්නි ඉවශගභ, ගල්ගමු 6820266 සංවර 68 භත්

267 එච්.බී.එම්.ඒ.ආර්. 

හිටිඵණ්ඩහයනහඹක භඹහ

820084128V /භ/භ උඩදිවුල්ළ භවහ විදයහරඹ, උඩදිවුල්ළ, අමන්සඳොර 6820267 සංවර 68 භත්

268 සේ.එම්.ඩී.එස. ජඹර්ධන භඹහ 890912818V යහජසංව රහථමික විදයහරඹ, සඳොල්පිතිගභ 6820268 සංවර 72 භත්

269 ඊ.එම්.එස.සක්. ඒකනහඹක භඹහ 882202534V න්නි කුඩහළ මුසලිම් විදුවර, න්නි කුඩහළ, ගල්ගමු 6820269 සංවර 52 භත්

270 ආර්.පී.පී. රංකහතිරක භඹහ 842850843V /භ/සඳොපි සසවයගර රහථමික 

විදයහරඹ,

සසවයගර, භහඑළිඹ 6820270 සංවර 76 භත්

271 එම්.ඩී.ඩී.එස. භයසංව භඹහ 890191835V /භ/සඳොපි දහගභ රහථමික විදයහරඹ, දහගභ, භහඑළිඹ 6820271 සංවර 72 භත්

272 සක්.ජී.එම්. පුසඳ කුභහය දිහනහඹක 

භඹහ

831242809V /භ/ නහසසකොසට් කණිසඨ විදයහරඹ, අමන්සඳොර 6820272 සංවර 60 භත්

273 එච්.එම්.ආර්. දඹහනන්ද භඹහ 891470738V /භ/සඳොපි/සඳොතුවිර සරි ඳළයකුම් භවහ 

විදයහරඹ,

සඳොල්පිතිගභ 6820273 සංවර 72 භත්

274 එච්.එස. අසබ්ර්ධන භඹහ 821520568V /භ සඳොපි කළුගල්ර කණිසඨ විදයහරඹ, නිකදළුසඳොත 6820274 සංවර 48 භත්
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අනු 

අංක

ඹ

නභ ජහ.වළ.අංකඹ සේහ සථහනඹ ලිපිනඹ 1 ලිපිනඹ 2 විබහග 

අංකඹ

භහධයඹ රකුණු භත්/ 

අභත් 

ඵ

275 ඩබ්.එම්.පී.එස. සේනහයත්න භඹහ 900721889V /භ/ගිරි/භයිරෆ භවහ විදයහරඹ, භයිරෆ, තඹුත්ත 6820275 සංවර 68 භත්

276 එච්.එම්.එස. අසබ්සේකය භඹහ 860621908V /භ/ගල්/භවනහන්සන්රිඹ භවහ විදයහරඹ, භවනහන්සන්රිඹ 6820276 සංවර 76 භත්

277 එච්.එම්.සී. ජඹතිරක භඹහ 810540516V /භ/සඳොපි/භඩිතිඹසගොල්ර කණිසඨ 

විදයහරඹ,

භඩිතිඹසගොල්ර, ඳන්සඹගභ 6820277 සංවර 84 භත්

278 ආර්.එම්.එන්.පී. දිවුල්රෆ භඹහ 811304905V /භ/භ/රලිඹ භවහ විදයහරඹ, රලිඹ, අමන්සඳොර 6820278 සංවර 56 භත්

279 ඒ.ඒ.ඩබ්. වික්රභසරිඹ භඹහ 800242940V /භ/සඳොපි/භහඑළිඹ භවහ විදයහරඹ, භහඑළිඹ 6820279 සංවර 84 භත්

280 ඩබ්.ඒ.අයි.සක්. වීයක්සකොඩි භඹහ 810643706V /භ/ගල්/උසගර ගළමුණු භවහ විදයහරඹ, උසගර 

සඹමරන්ගමු,

ගල්ගමු 6820280 සංවර 68 භත්

281 එස.පී.එස. කුභහය භඹහ 813381842V /භ/සඳොපි/නක්ත්තහගභ කණිසඨ 

විදයහරඹ,

භකුල්සඳොත 6820281 සංවර 80 භත්

282 එම්.ඩී.සක්.ඩබ්. කරුණහසේන භඹහ 840471888V /භ/සඳොපි/සකෝරුහ රහථමික විදුවර, සකෝරුහ, සඳොල්පිතිගභ 6820282 සංවර 72 භත්

283 එල්.ජී.සක්.බී. ලිඹනසගදය භඹහ 742021025V /භ/ගල්/බුදුරු කන්ද විදුවර, බුදුරුකන්ද 6820283 සංවර 52 භත්

284 ආර්.එම්.එන්.එස. යත්නහඹක මිඹ 825632280V /භ/සඳොපි භවහනහභ භවහ විදයහරඹ, සකෝරුහ, සඳොල්පිතිගභ 6820284 සංවර 64 භත්

285 එච්.යූ.පී. ජඹසේවි මිඹ 767220120V /භ/සඳොපි/භකුල්සඳොත භවහ විදයහරඹ, භකුල්සඳොත 6820285 සංවර 44 භත්

286 ඊ.එම්.එන්.ඩී. ජඹසේන මිඹ 847880678V /භ/ගල්/ජඹබිභ සරි සුදසස කණිසඨ 

විදයහරඹ,

ලී සකොශළ, 

භළදගභ,

භවගල්කඩර, 

ගල්ගමු

6820286 සංවර 48 භත්

287 එච්.එම්.ඩී.ඩී. ඵණ්ඩහය සභඹ 978260047V /භ/භ ඇසමෝගභ කණිසඨ විදයහරඹ, භව 6820287 සංවර 56 භත්

288 සක්.ඩී.එම්.එස. දිහනහඹක මිඹ 785851609V අමන්සඳොර භධය භවහ විදයහරඹ, අමන්සඳොර 6820288 සංවර 72 භත්

289 එස.පී. ආරිඹයත්න මිඹ 800553628V අමන්සඳොර භධය භවහ විදයහරඹ, අමන්සඳොර 6820289 සංවර 72 භත්

290 එච්.පී.ඩී.එස.එස. සරේභරහල් භඹහ 911280797V සකොට්ඨහල අධයහඳන කහර්ඹහරඹ, භව 6820290 සංවර 68 භත්

291 එම්.ඒ.ඩී.එම්. මිරිවහනි මිඹ 896013211V /භ/ගල්/භහකරහසන්ගභ කණිසඨ 

විදයහරඹ,

ගල්ගමු 6820291 සංවර 68 භත්
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අනු 

අංක

ඹ

නභ ජහ.වළ.අංකඹ සේහ සථහනඹ ලිපිනඹ 1 ලිපිනඹ 2 විබහග 

අංකඹ

භහධයඹ රකුණු භත්/ 

අභත් 

ඵ

292 පී.එන්.ඊ. ලෂිරබහ මිඹ 805231041V /භ/ගල්/භහකරහසන්ගභ කණිසඨ 

විදයහරඹ,

ගල්ගමු 6820292 සංවර 76 භත්

293 එච්.එම්.සී.එම්.එන්.බී. ජිනදහ භඹහ 863642035V /භ/ගල්/භහකරහසන්ගභ කණිසඨ 

විදයහරඹ,

ගල්ගමු 6820293 සංවර 72 භත්

294 එස.එම්.ටී.එම්. ඵණ්ඩහයනහඹක මිඹ 736503247V /භ/ගල්/ඇවළටුළ ඵණ්ඩහයනහඹක 

භවහ විදයහරඹ,

ඇවළටුළ 6820294 සංවර 72 භත්

295 ආර්.එස.එස. යහජඳක් මිඹ 19725503261 ඇවළටුළ රහථමික විදුවර, ඇවළටුළ 6820295 සංවර 64 භත්

296 ජී.ආර්.එන්.එම්.සක්. ගසන්සේ භඹහ 880583476V /භ/ගිරි/න්නිකුඩහළ සරිඟසඵෝ 

භවහ විදයහරඹ,

න්නිකුඩහළ, ගල්ගමු 6820296 සංවර 72 භත්

297 එස.එන්.එම්.වී. දීපිකහ ඵංඩහය මිඹ 828144979V සකොට්ඨහල අධයහඳන කහර්ඹහරඹ, සඳොල්පිතිගභ 6820297 සංවර 72 භත්

298 සක්.ටී. දර්සම්න්ද්ර භඹහ 832010200V /භ/සඳොපි භඩවසඳොර භහින්ද භවහ 

විදුවර,

භඩවසඳොර 6820298 සංවර 56 භත්

299 ටී.එච්.ඩී.එල්. චහන්දනී මිඹ 757342049V /භ/සඳොපි/භඩවසඳොර භහින්ද භවහ 

විදුවර,

භඩවසඳොර 6820299 සංවර 60 භත්

300 පී.ඩබ්. විමුක්ති සවේලිභල් භඹහ 910660411V ගිරි/අල්/අමීන් භධය භවහ විදයහරඹ, ඇරඵඩගභ, ඳන්නර 6820300 සංවර 68 භත්

301 ටී.එම්.ඒ.බී. සතන්නසකෝන් භඹහ 891152515V නික/කුදයහලිඹ කණිසඨ විදයහරඹ, තමසයොඩු, සකොටසසවය 6820301 සංවර 56 භත්

302 එන්.එන්.එල්. ජඹසකොඩි භඹහ 821811511V නික/සවන්ගමු භවහ විදයහරඹ, සවන්ගමු 6820302 සංවර 64 භත්

303 සක්.ජී.සී.ඩී. තිරකයත්න භඹහ 902521143V නික/කුඹුක්ළට කණිසඨ විදයහරඹ, නිකළයටිඹ 6820303 සංවර ab -

304 ඒ.පී.අයි.එම්. රඳසංව සභඹ 968590510V නික/නම්මුහ මුසලිම් භවහ විදයහරඹ, නම්මුහ, හීසරෝගභ 6820304 සංවර 52 භත්

305 ආර්.එම්. ටිකිරි කුභහරි යසනහඹක 

මිඹ

706770330V නික/කළසල්ගභ කණිසඨ විදයහරඹ, දිගන්නෆ 6820305 සංවර 60 භත්

306 ආර්.එස.පී. දභඹන්ති මිඹ 855713110V නික/නියහලිඹේද කණිසඨ විදයහරඹ, හීසරෝගභ 6820306 සංවර 80 භත්

307 ආර්.ඩී.ඩී.පී. ගරුසංව භඹහ 870781385V නික/කඩිගහ භව විදුවර, කඩිගහ, නිකළයටිඹ 6820307 සංවර 52 භත්

308 එම්.එස.බී.ඩබ්.ටී.එම්.බී.එස.එම්. 

සතන්නසකෝන් භඹහ

922384223V නි/ක වහතර කනිටු විදුවර, වහතර 6820308 සංවර 48 භත්
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අනු 

අංක

ඹ

නභ ජහ.වළ.අංකඹ සේහ සථහනඹ ලිපිනඹ 1 ලිපිනඹ 2 විබහග 

අංකඹ

භහධයඹ රකුණු භත්/ 

අභත් 

ඵ

309 බී.එම්.ඒ.බී. ඵසනහඹක භඹහ 712481498V නික/න්නි කිරිදිගල්ර විදුවර, කිරිදිගල්ර, රිදී ඵළඳි ඇල්ර 6820309 සංවර 60 භත්

310 ඩබ්.එම්.ඩී.බී. න්නිනහඹක සභඹ 868311681V නික/හසළ රහථමික විදයහරඹ, රිඳී ඵළඳි ඇල්ර, නිකළයටිඹ 6820310 සංවර 76 භත්

311 ඩබ්.ඒ.එම්.සක්. ඹයත්න මිඹ 757062437V නික/ඕසතොට යන්සදනිගභ භවහ 

විදයහරඹ,

දිවුල්රෆසගොඩ, නිකළයටිඹ 6820311 සංවර 44 භත්

312 ඩබ්.ඒ.අයි.පී. ඹයත්න භඹහ 781560502V කළුගමු රහථමික විදුවර, නිකළයටිඹ 6820312 සංවර 52 භත්

313 ඩබ්.එම්.සී.සක්. හර මිඹ 725501048V නික/ගල්කඩර කණිසඨ විදයහරඹ, ගල්කඩර, මීළල්රහ 6820313 සංවර 44 භත්

314 ඒ.එම්. අභයහ කුභහරි මිඹ 815260058V නික/ සතරවළය භව විදුවර, සතරවළය, සවන්ගමු 6820314 සංවර 80 භත්

315 ටී.ජී.එම්.සී. භයනහඹක මිඹ 767122985V නික/ සතරවළය භව විදුවර, සතරවළය, සවන්ගමු 6820315 සංවර 68 භත්

316 පී.එම්.අයි.එස. ගුණසේකය මිඹ 895283827V නික/ඹම ජනහධිඳති විදයහරඹ, වළළන්ඳළරළස, නිකළයටිඹ 6820316 සංවර 64 භත්

317 සක්.සේ. ඇන්ටන් භඹහ 852514566V නික/සරිසුභනසරි භවහ විදයහරඹ, සඹමරහගසළටිඹ, සකොසඵයිගසන් 6820317 සංවර 72 භත්

318 සේ.එම්.එම්. ජඹසුන්දය මිඹ 945301988V නික/හුසරෝසගදය භවහ විදයහරඹ, හුසරෝසගදය, නිකළයටිඹ 6820318 සංවර 72 භත්

319 එන්.එන්.එස. ජඹයත්න භඹහ 731330530V නික/මිසදල්ර භවහ විදයහරඹ, ඵණ්ඩහයසකොසත්ත 6820319 සංවර 68 භත්

320 සක්.ඒ.ටී.එස. සේන්දි මිඹ 898271820V නික/වල්මිල්රසකොටු කණිසඨ 

විදයහරඹ,

තුත්තිරිපිටිගභ 6820320 සංවර 48 භත්

321 බී.එම්.එල්. න්ත කුභහය භඹහ 197708801005 නික/සරි ඳළයකුම් රහථමික විදුවර, සකොසගවළ 6820321 සංවර 60 භත්

322 එම්.ඩී.ඒ.එන්. සෝභවීය භඹහ 783060922V නික/පුබ්බිලිඹ කණිසඨ විදයහරඹ, සකොසඵයිගසන් 6820322 සංවර 80 භත්

323 ආර්.එම්.සී.එස. සසනවියත්න භඹහ 851422153V නික/භඟිගභ රහථමික විදයහරඹ, භඟිගභ, මිරිවහසන්ගභ 6820323 සංවර 60 භත්

324 ඩී.එම්.ටී. සුසරෝචන භඹහ 931413023V නික/දණ්ඩහ භව විදයහරඹ, දණ්ඩුහ, නිකළයටිඹ 6820324 සංවර 60 භත්

325 එච්.එම්.එන්. ඵණ්ඩහය භඹහ 890514456V අයි.එම්.ආර්.ඒ. ඊරිඹසගොල්ර භධය භවහ 

විදයහරඹ,

සඵොයළුළ, සඵොයළුළ 6820325 සංවර 68 භත්

326 අයි.ඒ.ඒ.සී. ඵංඩහය භඹහ 822650562V නික/උඩසවේසන්ගභ කණිසඨ විදුවර, සකොටසසවය, උඩසවේසන්ගභ 6820326 සංවර 60 භත්

327 ඩී.එම්.එල්.සේ. දිහනහඹක භඹහ 712682795V කුරුවිකුරභ කණිසඨ විදයහරඹ, කඩිගහ, නිකළයටිඹ 6820327 සංවර 56 භත්
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නභ ජහ.වළ.අංකඹ සේහ සථහනඹ ලිපිනඹ 1 ලිපිනඹ 2 විබහග 
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අභත් 

ඵ

328 සක්.පී.ඒ.ටී. දිහනහඹක මිඹ 768433208V කරහඳ අධයහඳන කහර්ඹහරඹ, නිකළයටිඹ 6820328 සංවර 72 භත්

329 එස.එම්.ආර්. නිරංගහ සභඹ 898611167V කරහඳ අධයහඳන කහර්ඹහරඹ, නිකළයටිඹ 6820329 සංවර 80 භත්

330 ඒ.එච්.එම්.අයි.එම්. අසබ්යත්න භඹහ 872622250V කරහඳ අධයහඳන කහර්ඹහරඹ, නිකළයටිඹ 6820330 සංවර 80 භත්

331 ඩබ්.ඩී.එස.ඒ. විසේසංව භඹහ 921351453V රහසේශීඹ බහ, නහයම්භර 6820331 සංවර ab -

332 සක්.පී.බී.එස. ඳතියණ මිඹ 807563408V රහසේශීඹ බහ, නහයම්භර 6820332 සංවර 76 භත්

333 ඩබ්.ඒ.ආර්. ධර්භසරි භඹහ 672900310V රහසේශීඹ බහ, නහයම්භර 6820333 සංවර 52 භත්

334 ඒ.ඩබ්.ඒ.සේ. ඵංඩහය භඹහ 660640398V රහසේශීඹ බහ, නහයම්භර 6820334 සංවර 42 භත්

335 එන්.එච්.අයි.ඩී. ජඹනහඹක මිඹ 907072088V රහසේශීඹ බහ, ඉබ්ඵහගමු 6820335 සංවර 72 භත්

336 ආර්.එම්.එච්.පී. යත්නහඹක මිඹ 698072822V රහසේශීඹ බහ, ගල්ගමු 6820336 සංවර 68 භත්

337 ඩබ්.ඒ.ඒ.එස. වීයසංව මිඹ 786991030V දිමුතු සඳය ඳහර, ඉවරනහන්සන්රිඹ 6820337 සංවර 64 භත්

338 ඊ.එම්.ඩී. කරුණහයත්න මිඹ 755804797V විලහඛ්හ සඳය ඳහර, නහසවට්ටිකුරභ, භවනහන්සන්රිඹ 6820338 සංවර 72 භත්

339 සක්.ඒ.එස. දභඹන්ති මිඹ 717270851V එක්ත්දිරිඹ, ඉවරගභ, ගල්ගමු 6820339 සංවර 68 භත්

340 එම්.බී.එස. භල්ලිකහ මිඹ 775182970V ශහිරු සඳය ඳහර, භකුරෆ, ගල්ගමු 6820340 සංවර 60 භත්

341 ඩබ්.එම්.ටී.එන්. හර මිඹ 746000286V රහසේශීඹ බහ, ගල්ගමු 6820341 සංවර 72 භත්

342 එච්.ඒ.ආර්.එන්. වපුආයච්චි මිඹ 817264301V රහසේශීඹ බහ, ගල්ගමු 6820342 සංවර 68 භත්

343 ඩී.එම්. අනහ කුභහරි මිඹ 856034097V රහසේශීඹ බහ, ගල්ගමු 6820343 සංවර 68 භත්

344 සක්.ඒ.පී. විජඹරතහ මිඹ 665132633V පිසඳන කුසුම්, ඳලුකන්දහ, ගල්ගමු 6820344 සංවර 76 භත්

345 ආර්.එම්.එම්. රුන් කුභහරි මිඹ 687152018V රහසේශීඹ බහ, ගල්ගමු 6820345 සංවර 76 භත්

346 අයි.එච්.සක්. භළණිසක් මිඹ 705760578V රහසේශීඹ බහ, ගල්ගමු 6820346 සංවර 68 භත්

347 ඩබ්.එච්. අජිත් කුභහය භඹහ 791565537V රහසේශීඹ බහ, ගල්ගමු 6820347 සංවර 68 භත්

348 සක්.එම්. භහලින්ද කුභහය භඹහ 802871570V රහසේශීඹ බහ, ගල්ගමු 6820348 සංවර 52 භත්

349 එස.එම්.පී.සක්. සේනහනහඹක මිඹ 727452508V රහසේශීඹ බහ, ගල්ගමු 6820349 සංවර 64 භත්
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ඹ

නභ ජහ.වළ.අංකඹ සේහ සථහනඹ ලිපිනඹ 1 ලිපිනඹ 2 විබහග 
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අභත් 

ඵ

350 ආර්.ඩබ්.ටී. ප්රිඹදර්ලන භඹහ 891922540V රහසේශීඹ බහ, ගල්ගමු 6820350 සංවර 64 භත්

351 ජී.ඩී.සක්. සගෝවින්නසේ මිඹ 876283689V පජය යකුසඳොර ආනන්ද නහහිමි 

අනුසභයණ භවජන පුසතකහරඹ,

උඩුඵේදහ 6820351 සංවර 72 භත්

352 එච්.එම්.ඩී. න්ත කුභහය භඹහ 750912966V රහසේශීඹ බහ, උඩුඵේදහ 6820352 සංවර 48 භත්

353 එච්.එම්.එන්. න්ත කුභහය භඹහ 772023766V රහසේශීඹ බහ, උඩුඵේදහ 6820353 සංවර 48 භත්

354 ඩබ්.පී.එෂස. තිසේයහ භඹහ 641812293V රහසේශීඹ බහ, උඩුඵේදහ 6820354 සංවර 28 අභත්

355 ඊ.ඒ.ඒ. විජිත කුසුම් මිඹ 735380354V එස.ඩබ්.ආර්.ඩී. ඵණ්ඩහයනහඹක 

විදයහරඹ,

ළවළය, කුරුණෆගර 6820355 සංවර 72 භත්

356 ආර්.එම්.එන්. යහජඳක් මිඹ 808131870V ආණ/කන්නන්ගය ආදර්ල විදයහරඹ, කුරුණෆගර ඳහය, ආණභඩු 6820356 සංවර 60 භත්

357 ආර්.ඒ.පී. සුදර්ලනී මිඹ 737881652V අල්සවේසන්ගභ භව විදුවර, අල්සවේසන්ගභ, අරසවේසන්ගභ 6820357 සංවර 88 භත්

358 ඒ.එම්.එස.ඩී.බී. අභයසකෝන් භඹහ 820281934V නික/අලුත්ගභ කනිටු විදුවර, දිගන්නෆ 6820358 සංවර 68 භත්

359 එච්.ආර්. ජඹරත් භඹහ 762413655V නික/කිරින්ද කණිසඨ විදයහරඹ, භවකිරින්ද, භවගිරිල්ර 6820359 සංවර 84 භත්

360 ඒ.එච්.එම්.ජී. අසබ්සංව භඹහ 753201742V නික/කළසල්ගභ යජසේ විදුවර, කළසල්ගභ, දිගන්නෆ 6820360 සංවර 44 භත්

361 සක්.ඩී.ආර්.ඩී. ගුණර්ධන භඹහ 892900779V උණසගොල්ර කණිසඨ විදයහරඹ, හීසරෝගභ, නිකළයටිඹ 6820361 සංවර 68 භත්

362 ආර්.එම්.ඒ. දනහඹක මිඹ 797821489V නික/භඟිගභ රහථමික විදයහරඹ, මිරිවහසන්ගභ 6820362 සංවර 80 භත්

363 බී.එම්.එන්. ඵහරසරිඹ මිඹ 807790889V නික/භඟිගභ රහථමික විදයහරඹ, මිරිවහසන්ගභ 6820363 සංවර 64 භත්

364 එච්.එම්.පී.ඒ. කුභහය සවේයත් භඹහ 743272838V නික/හරි ඵහබුල් ආදම් මුසලිම් 

කණිසඨ විදයහරඹ,

භළල්ර සඳොත්ත, මිනුන්ගළසට් 6820364 සංවර ab -

365 බී.එම්.ආර්. ඵණ්ඩහයනහඹක භඹහ 793280408V නික/හරි/මිරිවහසන්ගභ කණිටු විදුවර, මිරිවහසන්ගභ 6820365 සංවර ab -

366 බී.එල්.ඒ. භහින්ද රහල් භඹහ 713213276V නික/හරි ල්සඳොර විදයහරඹ, ඵමුණහසකොටු 6820366 සංවර 64 භත්

367 එම්.පී.ඩී.සක්. සෝභතිරක මිඹ 817853269V සවේයත්ගභ රහථමික විදුවර, සවේයත්ගභ, අවුසල්ගභ 6820367 සංවර 72 භත්

368 සේ.එම්. විසේසේකය භඹහ 693311055V සුනන්ද භවහ විදුවර, ඳහසදණිඹ 6820368 සංවර 76 භත්

369 ආර්.සේ.සේ.එස.සක්. ජඹරත් භඹහ 842220513V නික/හරි/මිනුන්ගළසට් භවහ විදයහරඹ, මිනුන්ගළසට් 6820369 සංවර ab -
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370 බී.එම්.පී.සක්. ඵහරසරිඹ භඹහ 900340427V නික/ඊතනත්ත භවහ විදයහරඹ, ඊතනත්ත 6820370 සංවර 56 භත්

371 බී.සක්.බී.පී. සේනහනහඹක භඹහ 733400382V නික/හරි ඵඹභ විදුවර, කළසල්ගභ, අවුසල්ගභ 6820371 සංවර 60 භත්

372 එම්.ටී.අයි. ජඹසංව මිඹ 767283792V නික/හරි/ල්සඳොර කණිසඨ විදුවර, ඵමුණහසකොටු 6820372 සංවර 56 භත්

373 එස.එන්.බී.එම්.සේ.එන්. ශ්රී 

නහයහඹන භඹහ

803361690V කු/හරි/තළඹිලිසඳොර කණිටු විදුවර, ඊතනත්ත 6820373 සංවර 84 භත්

374 එච්.එම්.ඩී.ඒ. සවේයත් මිඹ 857000315V නික/හරි/සවේසන්සගදය මුසලිම් විදුවර, සවේසන්සගදය, ඳනහදයගභ 6820374 සංවර 72 භත්

375 ඩබ්.පී.එම්.එන්. සොමිරුන් මිඹ 805253860V නික/හරි/ඇත රහථමික විදයහරඹ, අවුසල්ගභ 6820375 සංවර 60 භත්

376 එස.එම්.සී. ඵංඩහය මිඹ 815211952V නික/හරි/ඊතණත්ත භවහ විදයහරඹ, ඊතනත්ත 6820376 සංවර 64 භත්

377 එම්.පී.එස. යත්නහඹක මිඹ 757650991V නික/හරි කටුසඳොත තිස භධය භවහ 

විදයහරඹ,

කටුසඳොත 6820377 සංවර 60 භත්

378 එන්.ජී.ආර්.එන්. ප්රිඹදර්ලන භඹහ 913574176V කරහඳ අධයහඳන කහර්ඹහරඹ, නිකළයටිඹ 6820378 සංවර 72 භත්

379 සේ.ඒ.ඒ.සක්. ජඹතිරක මිඹ 886431074V නික/හරි/ඉසඳතන රහථමික විදුවර, ඵමුණහසකොටු 6820379 සංවර 60 භත්

380 බී.එම්.එන්. තිරකයත්න මිඹ 897991934V නික/හරි ශ්රී සුභංගර ආදර්ල විදයහරඹ, සවොසයොම්බු, හරිඹසඳොර 6820380 සංවර 68 භත්

381 බී.එච්.එම්.බී.සී. යත්නහඹක භඹහ 821072948V ගිරි/කළකුණසගොල්ර රහථමික විදයහරඹ, කළකුණසගොල්ර, කළකුණසගොල්ර 6820381 සංවර 52 භත්

382 එච්.එම්.ටී.බී. සවේයත් භඹහ 661000597V මලික සයෝවර, ගල්ගමු 6820382 සංවර 56 භත්

383 එම්.එන්.එස. දඹහයත්න මිඹ 818311427V රහසේශීඹ සයෝවර (ඒ), සඳොල්පිතිගභ 6820383 සංවර 80 භත්

384 ඒ.ඩබ්.ඒ.ඩී. අසබ්සේකය මිඹ 756022792V රහසේශීඹ බහ, ඳන්නර 6820384 සංවර 76 භත්

385 සක්. සර්ණභහරහ මිඹ 735943979V රහසේශීඹ බහ, උඳකහර්ඹහරඹ, 

භහකඳුය,

සගෝනවිර 6820385 සංවර ab -

386 ආර්.පී.අයි.සක්. ඳතියණ මිඹ 776361950V දමසදණිඹ ආදර්ල සඳය ඳහර, දමසදණිඹ 6820386 සංවර 68 භත්

387 අයි.එම්.එස.ආර්. යහජඳක් භඹහ 773584354V උසගර හලිඹයහජ විදුවර, උසගර 

සඹමරන්ගමු,

ගල්ගමු 6820387 සංවර 76 භත්
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388 සක්. ඇතුගල්පුය භඹහ 770012805V කුලි/තහල්ර ධම්භහසරෝක භවහ 

විදයහරඹ,

දුම්භරසරිඹ 6820388 සංවර 56 භත්

389 ඩී.එම්.ඩී. ඳේභ කුභහය දීගල්ර භඹහ 912084566V රහසේශීඹ බහ, සඳොල්පිතිගභ 6820389 සංවර ab -

390 සේ.එන්.ඩබ්. පුසඳ කුභහය භඹහ 873320346V ගල්ගමු යජසේ සගොවිඳර, භළදගභ, 

භවගල්කඩර,

ගල්ගමු 6820390 සංවර 56 භත්

391 ඩබ්.ඩී.එස.එස. හනපුය මිඹ 856512282V /ඉ/රිදී/ශ්රී ගහමිණි භධය භවහ විදයහරඹ, කවිසගමු, සභොයතිව 6820391 සංවර 72 භත්

392 ඩබ්.සක්. කරුණහනහඹක භඹහ 823642601V රහසේශීඹ සෞඛ්ය සේහ අධයක් 

කහර්ඹහරඹ,

සයෝවල් 

සගොඩනළඟිල්ර,

භහදම්සප් 6820392 සංවර 60 භත්

393 ඩබ්.එන්.එම්.එස. යණසංව භඹහ 831800224V රහථමික වදය ත්කහය ඒකකඹ, භදුයන්කුලිඹ 6820393 සංවර 72 භත්

394 එච්.එම්.එන්. ප්රිඹංගනී මිඹ 818040890V සෞඛ්ය වදය නිරධහරි කහර්ඹහරඹ, ඳල්රභ 6820394 සංවර 64 භත්

395 එච්.පී.එල්.පී. ජඹසරි භඹහ 960490770V ගිරි/කදියසඳොර විදයහරඹ, කදියසඳොර, නහයංසගොඩ 6820395 සංවර 64 භත්

396 ආර්.අයි.බී.ඒ. යත්න භරර භඹහ 702353548V රහසේශීඹ බහ උඳ කහර්ඹහරඹ, අමන්සඳොර 6820396 සංවර 60 භත්

397 ඒ.එම්.එස. තම්මිට මිඹ 677281006V රහසේශීඹ බහ සඳය ඳහර, අමන්සඳොර 6820397 සංවර 64 භත්

398 සක්.ඒ.ආර්. සරේභකුභහය භඹහ 820523962V රහසේශීඹ බහ, ගල්ගමු 6820398 සංවර 56 භත්

399 එච්.පී.ඩී.පී. භංගලිකහ මිඹ 718181070V රහසේශීඹ සයෝවර (සී), මුන්සවර, කිරිභළටිඹහ 6820399 සංවර 64 භත්

400 ජී.සක්.ටී. ලෂිකහ මිඹ 907890635V ඹම ඉංජිසන්රු සදඳහර්තසම්න්තු, ඳශහත් බහ 

ංකීර්ණඹ,

කුරුණෆගර 6820400 සංවර 76 භත්

401 එච්.පී.ඩී.ඒ.සක්. වික්රභයත්න භඹහ 951270431V ගුරු පුහුණු භධයසථහනඹ, ඹහකයත්ත, කිතර 6820401 සංවර 56 භත්

402 එම්.ඩබ්.එන්.එන්. සප්භසරි භඹහ 800532094V දිහ සයෝවර, සඳොල්පිතිගභ 6820402 සංවර 56 භත්

403 පී.සක්. ටිකිරි භළණිකහ මිඹ 196454603110 සෞඛ්ය වදය නිරධහරි කහර්ඹහරඹ, රිදීගභ 6820403 සංවර 48 භත්

404 සේ.එම්.ඒ.ඩබ්. භළණිසක් මිඹ 735902113V දිහ සයෝවර, භව 6820404 සංවර 52 භත්

405 ආර්.ඒ.එස.එස. යංර භඹහ 760961086V /භ/ගිරි/භයිරෆ භවහ විදයහරඹ, භයිරෆ, තඹුත්ත 6820405 සංවර 00 අභත්

406 පී.ඒ.ආර්.එස. කුභහරි සභඹ 958470207V මලික සයෝවර, දමසදණිඹ, ගිරිඋල්ර 6820406 සංවර 88 භත්
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අනු 

අංක

ඹ

නභ ජහ.වළ.අංකඹ සේහ සථහනඹ ලිපිනඹ 1 ලිපිනඹ 2 විබහග 

අංකඹ

භහධයඹ රකුණු භත්/ 

අභත් 

ඵ

407 එන්.පී.එස. පර්ණිභහ මිඹ 876213869V මලික සයෝවර, දමසදණිඹ, ගිරිඋල්ර 6820407 සංවර 44 භත්

408 ආර්.එම්.එම්.සක්. යත්නහඹක භඹහ 723001609V මලික සයෝවර, දමසදණිඹ 6820408 සංවර 68 භත්

409 එස.එම්.ජී. භයසකෝන් භඹහ 723233305V මලික සයෝවර, දමසදණිඹ 6820409 සංවර ab -

410 ආර්.ඩී.ආර්. යහජඳක් භඹහ 833001337V මලික සයෝවර, දමසදණිඹ 6820410 සංවර 60 භත්

411 යූ.එච්.ඒ. ඳහලිත කුභහය භඹහ 790854551V රහසේශීඹ සයෝවර, හරිඹසඳොර 6820411 සංවර 56 භත්

412 ඒ.පී.ඩී.එල්. යහජඳක් භඹහ 772180934V රහසේශීඹ සයෝවර (සී), මුන්සවර, කිරිභළටිඹහ 6820412 සංවර 64 භත්

413 ඩබ්.එම්.එස.සක්. න්නිනහඹක භඹහ 821833620V මලික සයෝවර, පුත්තරභ 6820413 සංවර 56 භත්

414 සේ.ඒ. කභරහතී මිඹ 636743887V රහසේශීඹ සයෝවර, හරිඹසඳොර 6820414 සංවර 68 භත්

415 එස.පී.සක්.සී. ගුණර්ධන මිඹ 776443719V රහසේශීඹ සයෝවර (ඒ), හරිඹසඳොර 6820415 සංවර 40 භත්

416 එස. අභයසේන භඹහ 640410272V මලික සයෝවර, ගල්ගමු 6820416 සංවර 64 භත්

417 ටී.එම්.එන්. සතන්නසකෝන් මිඹ 596072240V රහසේශීඹ බහ, ආණභඩු 6820417 සංවර 52 භත්

418 එස.ඩබ්.එස.සක්. භන්ත්රීඳති භඹහ 800665108V ගිරි/සුසරයිභහනිඹහ මුසලිම් විදයහරඹ, කරිසකොටු, ඳවමුසණ් 6820418 සංවර 64 භත්

419 එම්.ඒ.සක්. නිරංගයත්න භඹහ 851943064V අයි.එම්.ආර්.ඒ. ඊරිඹසගොල්ර  භවහ 

විදයහරඹ,

ඹක්විර 6820419 සංවර 76 භත්

420 එච්.පී.ටී.එස. භන් කුභහය භඹහ 863072700V /ගිරි/රිල්ඔළු රහථමික විදුවර, රිල්ඔළු, ගිරිඋල්ර 6820420 සංවර 84 භත්

421 එච්.එම්.එස.පී. සවේයත් මිඹ 727821651V රහසේශීඹ සයෝවර (සී), නහසගොල්රහගභ 6820421 සංවර 52 භත්

422 ඩී.පී.සක්.එම්. අභයසංව මිඹ 937361009V මලික සයෝවර, කුලිඹහපිටිඹ 6820422 සංවර 68 භත්

423 බී.එල්.අයි.එල්. සඵෝසගොඩ මිඹ 797320188V මලික සයෝවර, කුලිඹහපිටිඹ 6820423 සංවර 72 භත්

424 එස.ඒ. වියහජිකහ ගුණසංව මිඹ 908220544V මලික සයෝවර, කුලිඹහපිටිඹ 6820424 සංවර 64 භත්

425 ඩබ්.එස.ටී. වික්රභසංව භඹහ 198225701255 මලික සයෝවර, කුලිඹහපිටිඹ 6820425 සංවර 72 භත්

426 එම්.එන්. ගල්ගමු භඹහ 831883731V මලික සයෝවර, කුලිඹහපිටිඹ 6820426 සංවර 48 භත්

427 ඩබ්.සී. සයෝණි මිඹ 877410609V මලික සයෝවර, කුලිඹහපිටිඹ 6820427 සංවර 84 භත්
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අනු 

අංක

ඹ

නභ ජහ.වළ.අංකඹ සේහ සථහනඹ ලිපිනඹ 1 ලිපිනඹ 2 විබහග 

අංකඹ

භහධයඹ රකුණු භත්/ 

අභත් 

ඵ

428 එම්.ඩී.එච්.එස. යත්නහඹක භඹහ 953170779V මලික සයෝවර, කුලිඹහපිටිඹ 6820428 සංවර 84 භත්

429 ඩබ්.ඩී.එස. සරේභකුභහය භඹහ 832763802V මලික සයෝවර, කුලිඹහපිටිඹ 6820429 සංවර 72 භත්

430 ඩී.එම්.ඩී. දිහනහඹක භඹහ 765781620V දිහ සයෝවර, හරිඹසඳොර 6820430 සංවර 68 භත්

431 එච්.පී.ඩී.අයි.පී. පිඹසේන මිඹ 715652447V රහසේශීඹ සයෝවර, අරේ 6820431 සංවර 72 භත්

432 එච්.ඩී.එස.සක්. භල්කහන්ති මිඹ 655643230V මලික සයෝවර, ගල්ගමු 6820432 සංවර 72 භත්

433 බී.එස.පී. සඳසර්යහ භඹහ 791942063V නික/ හරි ල්ඳහළු රහථමික විදුවර, ල්ඳහළු, මිනුන්ගළසට් 6820433 සංවර 56 භත්

434 ඩී.එම්.සේ.එල්. දිහනහඹක භඹහ 830154086V නික/ හරි ල්ඳහළු රහථමික විදුවර, ල්ඳහළු, මිනුන්ගළසට් 6820434 සංවර 72 භත්

435 එම්.එම්.එස.එස. අනුයහධ භඹහ 821653860V /භ/භ ඇල්රඵඩගභ රහථමික විදුවර, ඇල්රඵඩගභ, අමන්සඳොර 6820435 සංවර 72 භත්

436 බී.ආර්.එන්.සක්. ගුණයත්න භඹහ 771113338V දිහ සයෝවර, නහයම්භර 6820436 සංවර 56 භත්

437 ආර්.එම්.ඒ.සක්. යත්නහඹක භඹහ 871521549V පු/විල්ඳත ඵණ්ඩහයනහඹක කණිසඨ 

විදයහරඹ,

තහයවිල්ලු, ඵත්තුළුඔඹ 6820437 සංවර 40 භත්

438 අයි.යූ. ප්රිඹන්ත භඹහ 722832477V කරහඳ අධයහඳන කහර්ඹහරඹ, පුත්තරභ 6820438 සංවර ab -

439 එම්.එම්.සී. පුසඳකුභහය භඹහ 762974061V පු/කම්භන්දළු ේවි බහහ කණිසඨ 

විදයහරඹ,

කම්භන්දළු, ආඬිගභ 6820439 සංවර 72 භත්

440 එවහ.ඒ.එන්. ලවන්ත මයළ 741960117V පු/මධයම අට්ටවිල්ලුල කණිහඨ 

විදයළය,

මධයම අට්ටවිල්ලුල, පුත්තම 6820440 සංවර 72 භත්

441 ජී.ජී.එම්.ආර්. දිමුතු මයළ 863661323V පු/කරඩිපුලල් රජයේ විදුශ, 8 කණුල, කරඩිපුලල් 6820441 සංවර 52 භත්

442 පී.පී.එවහ.ආර්. දිවළනළයක මයළ 930911364V පු/නළගමඩුල කනිටු විදුශ, නළගමඩුල, ලනළතවිල්ලුල 6820442 සංවර 72 භත්

443 යේ.ජී.ඩී.ඩී. ජයලර්ධන මයළ 921672470V පු/විජයපුර කණිහඨ විදයළය, ලනළතවිල්ලුල, පුත්තම 6820443 සංවර 72 භත්

444 ඩබ්.ටී.එම්. තියවේරළ යමය 916971508V කළඳ අධයළඳන කළර්යළය, ශළලත 6820444 සංවර 68 භත්

445 ඒ.එම්.අයි. ජයනිත් මයළ 930803146V කළඳ අධයළඳන කළර්යළය, ශළලත 6820445 සංවර 44 භත්

446 ඩබ්.ඩී.එම්. ප්රනළන්දු මයළ 932940680V කළඳ අධයළඳන කළර්යළය, ශළලත 6820446 සංවර 56 භත්

447 යේ.එච්.ඒ.සී. ේෂිකළ යමය 917501408V කළඳ අධයළඳන කළර්යළය, ශළලත 6820447 සංවර 60 භත්
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අනු 

අංක

ඹ

නභ ජහ.වළ.අංකඹ සේහ සථහනඹ ලිපිනඹ 1 ලිපිනඹ 2 විබහග 

අංකඹ

භහධයඹ රකුණු භත්/ 

අභත් 

ඵ

448 ඩබ්.එම්.යේ.ඊ. යලන්ඩයකෝන් මයළ 943063206V කුලි/ඳශෂ යකෝන්කල 

කණිහඨ විදයළය,

වීරයඳොකුණ 6820448 සංවර 64 භත්

449 ඩබ්.එම්.යේ.පී. වීරයකෝන් මයළ 822871100V කුලි/යමොෂඑලිය ප්රළථමික විදයළය, යමොෂඑලිය, කු/තියවෝගම 6820449 සංවර 60 භත්

450 ඩබ්.පී.එවහ.එසහ. යවෝවිවහ මිය 836011040V කුලි/ශ්රී වද්ධළනන්ද මශළ විදුශ, බ්රළශහමණයළගම 6820450 සංවර 76 භත්

451 ආර්.එම්.ටී.එන්.ආර්. රත්නළයක මිය 888411747V කුලි/යශොරතෆයඳො මශළනළම මශළ 

විදයළය,

ලෆලිඳෆන්නගශමුල් 6820451 සංවර 68 භත්

452 පී.එල්.ඩී.එල්.ආර්. ඳෆල්යඳො මයළ 883133749V ල/ගිරි/යේකළවිට ප්රළථමික විදයළය, යේකළවිට, නළරම්ම 6820452 සංවර 84 භත්

453 ටී.එච්. යවෝමතික මයළ 741771497V කුඩළ කර්මළන්ත යදඳළර්තයම්න්තුල, ඳෂළත් වභළ 

වංකීර්ණය,

කුරුණග 6820453 සංවර 76 භත්

454 ඩබ්.ආර්. වංජීල මයළ 861793133V යළන්ත්රික ලඩු ඳළව, පුත්තම් ඳළර, ශළලත 6820454 සංවර 32 අභත්

455 ඩබ්.එම්.එවහ.ඒ.යේ. වියේයකෝන් 

මයළ

612922942V නල අයවි (යයෝජිත) යගොඩනෆඟිල්, ඉනියගොඩයල, ශළලත 6820455 සංවර 64 භත්

456 එන්. නන්දන මයළ 863110629V ප්රළයද්ශීය වභළ උඳ කළර්යළය, යලන්නප්පුල 6820456 සංවර 60 භත්

457 ලයි.ඩබ්.ජී.එම්. කුරත්න මයළ 741733781V ඕතර උතුර උඳ කළර්යළය, කිරිමෆටියළන 6820457 සංවර 60 භත්

458 ඒ.පී.ඒ. දීඳළල් මයළ 842433134V ප්රළයද්ශීය වභළ උඳ කළර්යළය, කිරිමෆටියළන 6820458 සංවර 40 භත්

459 යේ.ඒ.ඒ. ජයසරිය මයළ 661301139V ප්රළයද්ශීය වභළල, යලන්නප්පුල 6820459 සංවර ab -

460 එන්.එම්.ආර්. ප්රියදර්නී මිය 755120383V ඕතර උතුර උඳ කළර්යළය, කිරිමෆටියළන 6820460 සංවර 40 භත්

461 යේ.ඒ.ඒ. වරුලන් මයළ 863010470V ප්රළයද්ශීය වභළල, යලන්නප්පුල 6820461 සංවර 44 භත්

462 එම්.ඒ.ඩී.පී. ඔයම්ගළ මිය 926891456V ප්රළයද්ශීය වභළල, යලන්නප්පුල 6820462 සංවර 68 භත්

463 ජී.ඩී.අයි. සුගන්ධිමළලි මිය 846922989V ශළලත ප්රළයද්ශීය වභළල, මළදම්යප් 6820463 සංවර 68 භත්

464 ඒ.ඒ.එම්.එන්.යේ.යේ. යඳයර්රළ මිය 676842047V ශළලත ප්රළයද්ශීය වභළල, උඳ කළර්යළය, කළේකඳල්ලිය 6820464 සංවර 64 භත්

465 යේ.ඒ.ජී. ේමිණි මිය 752053057V ජනවළු මධයවහථළනය, පුංචි විත්තල, විත්තල 6820465 සංවර 32 අභත්
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අනු 

අංක

ඹ

නභ ජහ.වළ.අංකඹ සේහ සථහනඹ ලිපිනඹ 1 ලිපිනඹ 2 විබහග 

අංකඹ

භහධයඹ රකුණු භත්/ 

අභත් 

ඵ

466 ඒ.එච්.එම්. අප්පුශළමි මයළ 601342359V යප්කර්ම ආයතනය, විල්යඳොත, ශළලත 6820466 සංවර 40 භත්

467 ඩී.එම්.එච්.එල්. දවනළයක මයළ 921002874V මලික යරෝශ, මළරවි 6820467 සංවර 64 භත්

468 එවහ.ඒ.යූ.යේ. සුභසංශ මයළ 802742886V මලික යරෝශ, මළරවි 6820468 සංවර 72 භත්

469 පී.එම්.යේ.එවහ. මධුවංක මයළ 893312196V මලික යරෝශ, මළරවි 6820469 සංවර 64 භත්

470 එච්.ඒ.ඩී.එම්. යශට්ටිආරච්චි මයළ 843601596V මලික යරෝශ, මළරවි 6820470 සංවර 84 භත්

471 ආර්.එම්.ඩී. රළජඳේ මයළ 823301170V මලික යරෝශ, මළරවි 6820471 සංවර 64 භත්

472 ආර්.එච්.එම්.ඒ. නුලන් කුමළර මයළ 911251477V මලික යරෝශ, මළරවි 6820472 සංවර 44 භත්

473 එවහ.එම්.ජී.යේ. ජයසංශ මිය 758030687V යවෞඛ්ය වලදය නිධළරි කළර්යළය, ශළලත 6820473 සංවර 48 භත්

474 ඩබ්.එච්.එන්. ප්රියදර්නී මිය 946610810V ප්රළයද්ශීය යරෝශ, ලුණුවි 6820474 සංවර 52 භත්

475 ආර්.එම්.ඒ.පී.යේ. රත්නළයක මයළ 901600570V යවෞඛ්ය වලදය නිධළරි කළර්යළය, ආරච්චිකට්ටුල 6820475 සංවර 72 භත්

476 බී.අයි.ඊ. ේළන් මයළ 932070327V ප්රළයද්ශීය යරෝශ, ආනවිලුන්දළල, නල්දරන්කට්ටු

ල

6820476 සංවර 64 භත්

477 එච්.එම්.බී. චන්ද්රසරි මයළ 802082282V ප්රළයද්ශීය යරෝශ (සී), ගල්මුරුල 6820477 සංවර 64 භත්

478 ඒ.ඒ.ටී.ඩබ්. අතළවුද මයළ 780332719V යප්කර්මළන්ත යදඳළර්තයම්න්තුල, ඳෂළත් වභළ 

කළර්යළ 

වංකීර්ණය,

කුරුණග 6820478 සංවර 72 භත්

479 ටී.ටී.ඩී. සල්ලළ මයළ 891424205V යප්කර්මළන්ත යදඳළර්තයම්න්තුල, ඳෂළත් වභළ 

කළර්යළ 

කුරුණග 6820479 සංවර 64 භත්

480 පී.සී. ප්රනළන්දු මයළ 621454480V යප්කර්මළන්ත යදඳළර්තයම්න්තුල, ඳෂළත් වභළ 

කළර්යළ 

වංකීර්ණය,

කුරුණග 6820480 සංවර 40 භත්

481 ඩබ්.ජී.ආර්. ප්රනළන්දු මයළ 772523181V ජනවළු ආයතනය, කශටවිලත්ත, ලිහිරියළම 6820481 සංවර 48 භත්

482 ඩබ්.ආර්.ඒ.එන්. වියේසංශ මයළ 630294860V ආණ/තළයකොෂලෆල ජනවළු 

මධයවහථළනය,

ආණමඩුල 6820482 සංවර 52 භත්
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අනු 

අංක

ඹ

නභ ජහ.වළ.අංකඹ සේහ සථහනඹ ලිපිනඹ 1 ලිපිනඹ 2 විබහග 

අංකඹ

භහධයඹ රකුණු භත්/ 

අභත් 

ඵ

483 ආර්.පී.එල්.එවහ.යේ. අමරලං මයළ 832483508V කළඳ කෘෂිකර්ම වම්ඳත් මධයවහථළනය, නලනගරය, මළදම්යප් 6820483 සංවර 68 භත්

484 එච්.එම්.පී. කුමළර මයළ 940653231V යගොවිජන යවේලළ මධයවහථළනය, කෘෂිකර්ම 

උඳයද්ක 

කළර්යළය,

කුඩළලෆල 6820484 සංවර 68 භත්

485 ඒ.එල්.ඩී. ප්රනළන්දු මයළ 962932274V යගොවිජන යවේලළ මධයවහථළනය, කෘෂිකර්ම 

උඳයද්ක 

කළර්යළය,

මළදම්යප් 6820485 සංවර 68 භත්

486 අයි.ඒ. දයළනන්ද මයළ 861611302V නියයෝජය කෘෂිකර්ම 

අධයේ කළර්යළය,

දඹුල් ඳළර, කුරුණග 6820486 සංවර 52 භත්

487 ආර්.පී.එල්. පුහඳ කුමළර මයළ 711422226V ශත්තිනිය උඳ කළර්යළය, ප්රළයද්ශීය වභළල, නළත්තන්ඩිය 6820487 සංවර 20 අභත්

488 එච්.පී.යේ. වමන්ත මයළ 770894530V ප්රළයද්ශීය වභළල, නළත්තන්ඩිය 6820488 සංවර 36 අභත්

489 එම්.පී. සල්ලළ මයළ 830535136V ප්රළයද්ශීය වභළල, නළත්තන්ඩිය 6820489 සංවර 56 භත්

490 ඩබ්.ඒ.ඩබ්. යඳයර්රළ මයළ 790434757V ප්රළයද්ශීය වභළල, නළත්තන්ඩිය 6820490 සංවර 48 භත්

491 පී. රළයේන්ද්ර මයළ 760990450V ප්රළයද්ශීය වභළල, නළත්තන්ඩිය 6820491 සංවර 60 භත්

492 යේ.බී. යප්මරත්න මයළ 643323826V ප්රළයද්ශීය වභළල, නළත්තන්ඩිය 6820492 සංවර 40 භත්

493 ජී.එන්. පුහඳකුමළර මයළ 923272968V ප්රළයද්ශීය වභළල, නළත්තන්ඩිය 6820493 සංවර 60 භත්

494 ඩබ්. දිදු කුමළර ලළවහ මයළ 761363301V ප්රළයද්ශීය වභළල, නළත්තන්ඩිය 6820494 සංවර 52 භත්

495 බී.යේ. පුහඳ කුමළර මයළ 722302664V ප්රළයද්ශීය වභළල, නළත්තන්ඩිය 6820495 සංවර 52 භත්

496 යේ.ඒ.පී. යප්රේමළල් මයළ 691471470V ප්රළයද්ශීය වභළල, නළත්තන්ඩිය 6820496 සංවර ab -

497 එම්.එම්.එන්. වයරෝජනී මිය 846153047V ප්රළයද්ශීය වභළල, නළත්තන්ඩිය 6820497 සංවර 68 භත්

498 යේ.පී.යූ. පර්ණ කුමළර මයළ 702532647V ප්රළයද්ශීය වභළල, නළත්තන්ඩිය 6820498 සංවර 60 භත්

499 යේ.ඒ.යේ.සී. යවේනළධීර මයළ 911342138V ඳශු වලදය කළර්යළය, කරුලගවහලෆල 6820499 සංවර 64 භත්

500 එච්.එම්.සී. මධුංඛ් මයළ 922031827V පු/ගලෆල මශළ විදයළය, කුඹුේකල්, පුත්තම 6820500 සංවර 52 භත්
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අනු 

අංක

ඹ

නභ ජහ.වළ.අංකඹ සේහ සථහනඹ ලිපිනඹ 1 ලිපිනඹ 2 විබහග 

අංකඹ

භහධයඹ රකුණු භත්/ 

අභත් 

ඵ

501 ඩබ්.ඒ. වවංක මයළ 951703087V පු/බණ්ඩළරනළයකපුර ප්රළථමික විදුශ, ලනළතවිල්ලුල 6820501 සංවර 60 භත්

502 එවහ.එම්.එල්. චන්දිමළ මිය 785800427V පු/ගලෆල මශළ විදයළය, කුඹුේකල්, පුත්තම 6820502 සංවර 80 භත්

503 ඩබ්.එම්.එච්.එම්. ලන්නිනළයක මයළ 923373756V පු/තබ්යබෝල මශළ විදයළය, තබ්යබෝල, පුත්තම 6820503 සංවර 64 භත්

504 එන්.එම්.එන්. කුමළරිශළමි නළවින්න 

මිය

718653673V පු/ඳල්ම නන්දිමිත්ර මධය මශළ 

විදයළය,

ඳල්ම 6820504 සංවර 52 භත්

505 ඒ.එම්.එම්. ජයසංශ මයළ 842952948V කළඳ අධයළඳන කළර්යළය, පුත්තම 6820505 සංවර 56 භත්

506 අයි.ඩබ්.එම්.එම්. ඉංගසංශ මිය 908242564V පු/යවේරුකෆයල් කණිහඨ විදයළය, යවේරුකෆයල් 6820506 සංවර 64 භත්

507 ඒ.ඒ.ඩී. රංගන මයළ 820580958V ශ්රී රතනඳළ විදුශ, උවහලෆල, මශඋවහලෆල 6820507 සංවර 72 භත්

508 එච්.එම්.ඒ. නුලන් කුමළර මයළ 903342412V පු/තබ්යබෝල මශළ විදයළය, තබ්යබෝල, පුත්තම 6820508 සංවර 64 භත්

509 ඩබ්.ඒ. පියුමලී මිය 198275101684 පු/යවේරේකුලිය කණිහඨ විදයළය, කරතිව්, පුත්තම 6820509 සංවර 60 භත්

510 එවහ.එම්.එවහ.එන්. යවේනළධීර මිය 725670745V පු/විදයළ චක්රලර්ති මශළ විදයළය, ඉ/පුලියන්කුම 6820510 සංවර 68 භත්

511 එච්.එම්.එවහ.පී. යද්ලප්රිය මයළ 933521443V ශළ/බත්තුළුඔය කණිහඨ විදුශ, බත්තුළුඔය 6820511 සංවර 80 භත්

512 එම්.එවහ. ඉයර්ණි සල්ලළ මිය 928071146V ශළ/යලන් ශ්රී රතනයජෝති ප්රළථමික 

විදයළය,

යයෝගියළන 6820512 සංවර 72 භත්

513 එම්.ආර්.පී. එදිරිසංශ මිය 736683180V ශළ/වළන්ත යවබවහතියන් විදුශ, මළදම්යප් 6820513 සංවර 52 භත්

514 අයි.එවහ. වියේසංශ මිය 717042131V ශළ/රදගුරු එඩ්මන්ඩ්පීරිවහ විදුශ, ශළලත 6820514 සංවර ab -

515 යූ.ඩී.අයි.එවහ. කුමළරි මිය 827400416V ජී.සී.එවහ. යකොරයළ මශළ විදුශ, කරවිටළගළර, ශළලත 6820515 සංවර 72 භත්

516 පී.ඩී.එම්.ආර්. වික්රමසරිය මිය 928260232V ශළ/ආරච්චිකට්ටුල ප්රළථමික විදයළය, ආරච්චිකට්ටුල 6820516 සංවර 60 භත්

517 ඩබ්.බී.එම්.එවහ. රළජඳේ මයළ 711020489V ශළ/සුදුලෆල් ආදර් ප්රළථමික විදුශ, සුදුලෆල්, මළදම්යප් 6820517 සංවර 52 භත්

518 යේ.එවහ.එවහ.ඊ.එම්.එම්. චතුරළණි මිය 877182371V ලයඹ/ශළ/මනේකුම කනිටු විදුශ, මනේකුම, කළේකඳල්ලිය 6820518 සංවර 72 භත්
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අනු 

අංක

ඹ

නභ ජහ.වළ.අංකඹ සේහ සථහනඹ ලිපිනඹ 1 ලිපිනඹ 2 විබහග 

අංකඹ

භහධයඹ රකුණු භත්/ 

අභත් 

ඵ

519 ඒ.පී.ආර්.එන්. යවයනවිරත්න යමය 937853564V ශළ/එයගොඩලෆල් ළන්ත 

යවබවහතියන් නයලෝදයළ විදයළය,

එයගොඩලෆල්, ශළලත 6820519 සංවර 68 භත්

520 එන්.පී.ටී.එල්. යද්ප්රිය මයළ 922043124V ශළ/එයගොඩලෆල් ළන්ත 

යවබවහතියන් නයලෝදයළ විදයළය,

එයගොඩලෆල්, ශළලත 6820520 සංවර 60 භත්

521 එච්.එම්.එවහ. තිකරත්න මයළ 922013829V ශළ/මශගම කණිහඨ විදයළය, මශගම, මුගුණුලටලන 6820521 සංවර 64 භත්

522 යේ.එච්.ඒ.එච්.බී. වරුලන් මයළ 911391775V ශ්රී බුද්ධරේඛිත විදුශ, මුගුණුලටලන 6820522 සංවර 68 භත්

523 යේ.එම්.එන්. දිල්ශළනි යමය 927824540V ශළ/ශෆෂඹලටලන මශළ විදයළය, නල්දරන්කට්ටුල 6820523 සංවර 52 භත්

524 ඩබ්.එවහ.ආර්.යේ. තියවේරළ මයළ 913394143V ශළ/විජය මශළ විදයළය, විජයකටුයඳොත, ශළලත 6820524 සංවර 76 භත්

525 ඩබ්.ඒ.එවහ.එම්. තිකරත්න මිය 888500421V ශළ/ආර/රළජකදළුල කනිටු විදුශ, රළජකදළුල 6820525 සංවර 56 භත්

526 එම්.ඩබ්.යේ. දමයන්ති මිය 887642613V ශළ/යලන්/යබොරෆවහව වළන්ත ආනළ 

මශ විදුශ,

යබොරෆවහව, ලුණුවි 6820526 සංවර 72 භත්

527 ලයි.එම්.එවහ. පුහඳ කුමළර මයළ 780963727V තල්වි වළ/යතයර්වළ මශළ විදයළය, තල්වි, මළරවි 6820527 සංවර 72 භත්

528 එවහ.එම්.ඒ. නිමන්තිකළ යමය 958282311V ශළ/යලන්/ලයිේකළ කනිටු විදුශ, ලයිේකළ 6820528 සංවර 80 භත්

529 ඩබ්.එවහ.සී. ප්රනළන්දු මිය 877121070V ල/ශළ/යලන්/යගොන්වළල්යලවහ මශළ 

විදයළය,

යබෝලත්ත, ලයිේකළ 6820529 සංවර 76 භත්

530 ඩබ්.එම්.අයි.යේ. වීරේයකොඩි මිය 835051056V නළත්/යමොරකෆයල් යබෞද්ධ කණිහඨ 

විදයළය,

ඉ/යකොට්ටළරමුල් 6820530 සංවර 76 භත්

531 එම්.පී. නිල්මිනී ශළමි යමය 917380937V ල/ශළ/නළත්/ශු/යවබවහතියන් ප්රළථමික 

විදයළය,

කටුයන්රිය 6820531 සංවර 72 භත්

532 එම්.ඒ.ආර්.ඩී. යඳයර්රළ යමය 199174700340 ල/ශළ/යලන්/මිහිඳු ප්රළථමික විදයළය, කටුයකන්ද, දංයකොටුල 6820532 සංවර 84 භත්

533 ආර්.එම්.එවහ. චම්පිකළ මිය 805741384V ශළ/යතොඩුලළල ළන්ත අන්යතෝනි 

නයලෝදයළ මශළ විදයළය,

යතොඩුලළල 6820533 සංවර 76 භත්

534 යේ.එල්.එවහ.ඩී. පින්තු යමය 945790741V ල/ශළ/නළත්/යදමටපිටිය කනිහඨ 

විදුශ,

ලුණුවි 6820534 සංවර 76 භත්
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අනු 

අංක

ඹ

නභ ජහ.වළ.අංකඹ සේහ සථහනඹ ලිපිනඹ 1 ලිපිනඹ 2 විබහග 

අංකඹ

භහධයඹ රකුණු භත්/ 

අභත් 

ඵ

535 ඩබ්.ඒ.ආර්. චන්දිළ මිය 795192522V යලන්/ශුද්ධ ව ඳවුයල් බළලිකළ මශළ 

විදයළය,

යලන්නප්පුල 6820535 සංවර 64 භත්

536 එවහ.ඩී.එච්. පියුමි අප්පුශළමි යමය 918641823V ශළ/නළත්/මදුකටුල යරෝමළනු 

කයතෝලික විදුශ,

මළරවි 6820536 සංවර 64 භත්

537 එන්.ඒ.සී.ඩී. නිහංක යමය 936123228V ශළ/යලන්/බුේජම්යඳො කනිටු විදුශ, බුේජම්යඳො, දංයකොටුල 6820537 සංවර 88 භත්

538 ආර්.එම්.ටී.ඩී. රණබළහු මයළ 962781071V ශළ/නයිනමඩම මශ විදුශ, නයිනමඩම 6820538 සංවර ab -

539 එම්.ඒ.ඩී. ප්රනළන්දු මිය 846942610V ශළ/යලන්/යබොරෆවහව ප්රළථමික විදුශ, යබොරෆවහව, ලුණුවි 6820539 සංවර 72 භත්

540 ඩබ්.ඩී.යේ. ප්රනළන්දු යමය 847552484V ශළ/යලන්/උල්හිටියළල ළන්ත 

ප්රෆන්සවහ යවේවියර් විදුශ,

උල්හිටියළල, යලන්නප්පුල 6820540 සංවර 68 භත්

541 ඩබ්.එන්.එම්. පීරිවහ යමය 907824284V ශළ/යලන්/ශු. ඳවුයල් ප්රළථමික බළලිකළ 

විදුශ,

යලන්නප්පුල 6820541 සංවර 60 භත්

542 බී.ඒ.යේ. යඳයර්රළ මිය 805261480V ශළ/යලන්/වළන්ත රීටළ මශළ විදයළය, තල්යදක,ද/දුම්මස

රිය,

යලන්නප්පුල 6820542 සංවර 80 භත්

543 ඒ.එම්.ඩී. ේෂිමළ මිය 908522273V ශළ/යලන් යගෝනවි වළ/යජෝවප් 

විදුශ,

යගෝනවි, දංයකොටුල 6820543 සංවර 60 භත්

544 ආර්.ඒ.ආර්.එවහ. රළජඳේ මයළ 772370741V ශ්රී ධර්මළරළම විදයළය, මශලෆල 6820544 සංවර 72 භත්

545 එවහ.ජී.එම්.එන්.බී.එම්. ගුණයවේකර 

මයළ

852414170V ල/ශළ/යලන්/සන්ද්රළතිය සද්ර කුමරි 

විදුශ,

සන්ද්රළතිය, ලයිේකළ 6820545 සංවර 76 භත්

546 එම්.ඒ.සී.එන්. මළරසංශ මයළ 860800446V නළත්/ශත්තිනිය කනිටු විදුශ, මළරවි 6820546 සංවර 60 භත්

547 ආර්.පී.ආර්. යනවිල් කුමළර මයළ 712870850V නළත්/මුදුකටුල සුමනධම්ම මශළ විදුශ, මදුකටුල, මළරවි 6820547 සංවර 60 භත්

548 ආර්.එන්. පුහඳකුමළර මයළ 930870293V වළන්ත යතයර්වළ මශළ විදයළය, තල්වි, මළරවි 6820548 සංවර 56 භත්

549 ඒ.ඒ.එවහ.සී. ප්රියමන්ත මයළ 950022620V ශළ/නළත්/ශුද්ධ ව යවබවහතියන් 

ප්රළථමික විදයළය,

කටුයන්රිය 6820549 සංවර 64 භත්
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අනු 

අංක

ඹ

නභ ජහ.වළ.අංකඹ සේහ සථහනඹ ලිපිනඹ 1 ලිපිනඹ 2 විබහග 

අංකඹ

භහධයඹ රකුණු භත්/ 

අභත් 

ඵ

550 අයි.පී.එවහ.එම්. වියේතුංග මිය 816070392V ශළ/යලන් ශළල්දඬුලන යරෝමළනු 

කයතෝලික විදුශ,

ශළල්දඬුලන, දංයකොටුල 6820550 සංවර ab -

551 ඩී.ජී.එම්.එන්.පී. දවනළයක මිය 896374095V ල/ශළ/යලන් දන්යකොටුල බළලිකළ මශළ 

විදයළය,

දන්යකොටුල 6820551 සංවර 64 භත්

552 අයි.එවහ. ප්රයබෝධනී යමය 925570095V ශළ/යලන්/අනුරුද්ධ මධය මශළ 

විදයළය,

ලුණුවි 6820552 සංවර 64 භත්

553 පී.ඩබ්.එවහ.ටී. ප්රනළන්දු මයළ 961773202V ශළ/වළ.යවේවියර් මශළ විදයළය, මළරවි 6820553 සංවර 60 භත්

554 ආර්.එම්.එවහ.එන්.බී. රත්නළයක මයළ 870792964V ශළ/යලන්/යබොරෆවහව ප්රළථමික විදුශ, යබොරෆවහව, ලුණුවි 6820554 සංවර 68 භත්

555 ඩබ්.ඩී.එවහ. පුහඳ කුමළර මයළ 931720619V ශළ/යලන්/වළන්ත රීටළ මශළ විදයළය, තල්යදක,ද/දුම්මස

රිය,

යලන්නප්පුල 6820555 සංවර 56 භත්

556 එම්.ඩී. බයට්යඳො මිය 776000701V ල/ශළ/යලන්/දන්යකොටුල බළලිකළ මශළ 

විදයළය,

දන්යකොටුල 6820556 සංවර 60 භත්

557 ඩබ්.ඩබ්.ඒ.එවහ.එන්. ප්රනළන්දු යමය 915270670V ල/ශළ/යලන්/යගොන්වළල්යලවහ මශළ 

විදයළය,

යබෝලත්ත, ලයිේකළ 6820557 සංවර 64 භත්

558 එච්.එම්.සී. ප්රියදර්නී මිය 775072466V ල/ශළ/නළත්/යදමටපිටිය කනිටු විදුශ, යදමටපිටිය, ලුණුවි 6820558 සංවර 76 භත්

559 ඩබ්.ඩී.එම්.ටී. අප්පුශළමි මයළ 891600542V ලශපිටිය මශළ විදයළය, ලශපිටිය, නළත්තන්ඩිය 6820559 සංවර 72 භත්

560 සී.ඒ.එල්.සී. ප්රනළන්දු මයළ 720611635V යලන්/නිම මරිය විදුශ, දුම්මයකොටුල, දංයකොටුල 6820560 සංවර 76 භත්

561 පී.ඒ.යේ.එන්. මධුෂිකළ යමය 967101079V ල/ශළ/යලන් සද්රකුමරි මුසු විදුශ, සන්ද්රළතිය, ලයිේකළ 6820561 සංවර 52 භත්

562 ඩී.එවහ. දිල්රුේෂි මිය 775821205V ශළ/යලන් යබෞද්ධ බළලිකළ විදයළය, කිරිමෆටියළන, ලුණුවි 6820562 සංවර 64 භත්

563 එම්.ඒ.යේ. ප්රභළවනී මිය 815152786V ශළ/ශත්තිනිය කනිටු විදුශ, මළරවි 6820563 සංවර 68 භත්

564 අයි.පී.එන්.එවහ.සී. කුමළරි මිය 825472150V ශළ/නළත්/ශ්රී ධර්මළරළම මශළ විදුශ, මශලෆල 6820564 සංවර 72 භත්

565 ඩබ්.එවහ.එවහ.ඩී. ප්රනළන්දු මිය 795830685V ශළ/නළත්/ශුද්ධ ව ඳවුයල් බළලිකළ 

මධය මශළ විදයළය,

මළරවි 6820565 සංවර 68 භත්
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අනු 

අංක

ඹ

නභ ජහ.වළ.අංකඹ සේහ සථහනඹ ලිපිනඹ 1 ලිපිනඹ 2 විබහග 

අංකඹ

භහධයඹ රකුණු භත්/ 

අභත් 

ඵ

566 ජී.පී. සුයද්ශිනී මිය 795892230V මියදල්ල  මිමශි මශළ විදුශ, බණ්ඩළරයකොවහලත්ත 6820566 සංවර 76 භත්

567 ඒ.එම්. ළන්තිනී මිය 778173999V මශජන පුවහතකළය, ලනළතවිල්ලුල 6820567 සංවර ab -

568 ඩබ්.එම්.ඊ. දබයර්රළ මයළ 950573180V ප්රළයද්ශීය වභළල, යලන්නප්පුල 6820568 සංවර 56 භත්

569 අයි.එවහ.ආර්.එවහ. ප්රනළන්දු මයළ 762421410V ප්රළයද්ශීය වභළල, යලන්නප්පුල 6820569 සංවර 68 භත්

570 ඒ.යේ.යේ. සුභළණ මයළ 871373647V ප්රළයද්ශීය වභළල, යලන්නප්පුල 6820570 සංවර 72 භත්

571 එච්.ඒ.යූ.එන්. යඳයර්රළ මයළ 800594227V ප්රළයද්ශීය වභළල, ආරච්චිකට්ටුල 6820571 සංවර 44 භත්

572 ඩබ්.පී. ප්රනළන්දු මයළ 751021380V ප්රළයද්ශීය වභළල, ආරච්චිකට්ටුල 6820572 සංවර 32 අභත්

573 ඩී.එම්.ඒ. දනළයක මයළ 862651847V ඳශු වලදය කළර්යළය, මුන්දම 6820573 සංවර 72 භත්

574 ඩබ්.ආර්.එවහ. පීරිවහ මයළ 771234089V නියයොජය අධයේ කළර්යළය, වත්ල නිහඳළදන ශළ 

යවෞඛ්ය 

යදඳළර්තයම්න්තුල,

මදුකටුල, මළරවි 6820574 සංවර 80 භත්

575 යේ.එච්.ඒ.එවහ.සී. තියවේරළ මයළ 841301730V නියයොජය අධයේ කළර්යළය, වත්ල නිහඳළදන ශළ 

යවෞඛ්ය 

යදඳළර්තයම්න්තුල,

මදුකටුල, මළරවි 6820575 සංවර 64 භත්

576 ඒ.ජී.එන්. වමන්ත මයළ 722750918V ප්රළයද්ශීය වභළල, යලන්නප්පුල 6820576 සංවර 56 භත්

577 ඩබ්.එම්.එල්. ප්රනළන්දු මයළ 882781216V ඳශු වලදය කළර්යළය, මදුකටුල, මළරවි 6820577 සංවර 76 භත්

578 පී.ඩබ්.අයි. ප්රියංකර මයළ 731534195V ප්රළයද්ශීය වභළල, යලන්නප්පුල 6820578 සංවර 28 අභත්

579 එවහ. අරුණ ළන්ත මයළ 742970620V ප්රළයද්ශීය වභළල, බංගිරිය 6820579 සංවර ab -

580 එච්.එම්. යවෝමඳළ මයළ 640823500V ඳශු වලදය කළර්යළය, නල නගරය, මළදම්යප් 6820580 සංවර ab -

581 ඩබ්.පී.එන්. වීරසංශ මිය 847570997V ඳශු වලදය කළර්යළය, කරුලගවහලෆල 6820581 සංවර 60 භත්

582 එච්.පී.එවහ.ඩී. ජයලර්ධන මයළ 861424669V ශළ/යලන්/බුේජම්යඳො කනිටු විදුශ, බුේජම්යඳො, දංයකොටුල 6820582 සංවර 60 භත්
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අනු 

අංක

ඹ

නභ ජහ.වළ.අංකඹ සේහ සථහනඹ ලිපිනඹ 1 ලිපිනඹ 2 විබහග 

අංකඹ

භහධයඹ රකුණු භත්/ 

අභත් 

ඵ

583 යේ.එච්.එම්.එන්.එවහ. කරුණළරත්න 

මයළ

898332179V ආණමඩුල/විමරත්න කුමළරගම 

කණිහඨ විදයළය,

තල්ගවහලෆල 6820583 සංවර 68 භත්

584 යේ.ටී.ඊ. අරවින්ද මයළ 932933837V යලන්/දුම්මයකොටුල නිමසරිය 

කණිහඨ විදයළය,

දුම්මයකොටුල, දංයකොටුල 6820584 සංවර 64 භත්

585 අයි.ඩී. චතුරංගනී මිය 845363935V ශළ/මශගම කණිහඨ විදයළය, මුගුණුලටලන 6820585 සංවර ab -

586 ඊ.එම්.එවහ.එච්. ඒකනළයක මිය 886920180V ශළ/ගල්මුරුල යශේයන් ගුණරත්න මශළ 

විදයළය,

ගල්මුරුල 6820586 සංවර ab -

587 යූ.ඩී.එන්. රවළංජලී මිය 885960308V ශළ/බංගයදණිය මශළ විදුශ, බංගයදනිය 6820587 සංවර 88 භත්

588 යූ.එවහ.ඒ. ප්රනළන්දු මයළ 198217100979 වත්ල නිහඳළදන ශළ 

යවෞඛ්ය යදඳළර්තයම්න්තුල,

මදුකටුල, මළරවි 6820588 සංවර 60 භත්

589 ඩබ්.සී. යරෝශණ කුමළර මයළ 902981454V ඳශු වලදය කළර්යළය, ඳළකුඩළල 6820589 සංවර 68 භත්

590 එම්.පී.එම්. මෆණියේ මිය 676760091V යවෞඛ්ය වලදය නිධළරි කළර්යළය, යලන්නප්පුල 6820590 සංවර 60 භත්

591 එම්.එම්.පී.ඩී. මළරසංශ මයළ 792983570V ප්රළයද්ශීය යරෝශ, මළදම්යප් 6820591 සංවර 72 භත්

592 යේ.එවහ. දිල්රුේෂි මිය 847451718V ප්රළයද්ශීය යරෝශ, මළදම්යප් 6820592 සංවර 52 භත්

593 ඩබ්.එම්.එවහ. වීරසංශ මිය 698442131V මධයම යබයශත් ළළල, නළත්තන්ඩිය 6820593 සංවර 48 භත්

594 ඒ.ඒ.එවහ. ගුණතික මයළ 890072046V පුත්තම ප්රළයද්ශීය වභළල, මදුරන්කුලිය 6820594 සංවර 40 භත්

595 පී.ඒ.එවහ. චමින්ද මයළ 750401945V පුත්තම ප්රළයද්ශීය වභළල, මදුරන්කුලිය 6820595 සංවර 68 භත්

596 පී. යවේවලතී මිය 618434710V පුත්තම ප්රළයද්ශීය වභළල, මදුරන්කුලිය 6820596 සංවර ab -

597 යේ.ඒ.එන්.ආර්. කුමළර මයළ 851584560V පුත්තම ප්රළයද්ශීය වභළල, මදුරන්කුලිය 6820597 සංවර ab -

598 ඒ.එම්. අබ්දුල් බදර් මයළ 730330146V කල්පිටිය ප්රළයද්ශීය වභළල, උඳ කළර්යළය, යනොයරොච්යචෝ 6820598 සංවර 44 භත්

599 ඩී.එම්.යේ. අංජන මයළ 900872631V ප්රළයද්ශීය වභළල, කරුලගවහලෆල 6820599 සංවර ab -

600 ඒ.පී.ඩී.පී. කුමළරසංශ මයළ 772011261V පුත්තම ප්රළයද්ශීය වභළල, මදුරන්කුලිය 6820600 සංවර 48 භත්

601 ඩබ්.එම්.සී. නිරෂි මිය 898192164V ල/ශළ/යලන්/ලුණුවි යබෞද්ධ විදුශ, ලුණුවි 6820601 සංවර 80 භත්
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අනු 

අංක

ඹ

නභ ජහ.වළ.අංකඹ සේහ සථහනඹ ලිපිනඹ 1 ලිපිනඹ 2 විබහග 

අංකඹ

භහධයඹ රකුණු භත්/ 

අභත් 

ඵ

602 යේ.ජී.ඩී.එවහ. ප්රනළන්දු මයළ 970082433V ශළ/මළවි මහින්ද යබෞද්ධ කණිහඨ 

විදයළය,

මළවි, නළත්තන්ඩිය 6820602 සංවර 68 භත්

603 ඩබ්.ඒ.වී.පී. මල්කළන්ති මිය 726352720V ප්රළයද්ශීය යරෝශ (ඒ), දංයකොටුල 6820603 සංවර 52 භත්

604 යේ.ටී.එල්.එම්. යඳයර්රළ මයළ 862343794V ල/ශළ/යලන්/තඹරවි කණිහඨ 

විදයළය,

තඹරවි, ලයිේකළ 6820604 සංවර 56 භත්

605 ඒ.එම්.ඩී.සී. වකෆළුම් මයළ 923374035V ල/ශළ/යලන්/වළන්ත ආනළ කණිහඨ 

විදුශ,

වළන්තළනළපුර, ලුණුවි 6820605 සංවර 72 භත්

606 එච්.ඒ.ටී.ඩී. යශට්ටිආරච්චි මිය 815841573V යලන්/ඇටියළල කනිටු විදුශ, ඇටියළල, දංයකොටුල 6820606 සංවර 72 භත්

607 එවහ.ජී.ඩී.එන්. වමරයකෝන් මිය 818291108V ශළ/නයිනමඩම මශ විදුශ, නයිනමඩම 6820607 සංවර 68 භත්

608 යේ.පී.ඩී.එච්.එම්.ඩබ්.යේ. ජයතික 

මයළ

742541835V දන්යකොටුල බළලිකළ මශ විදුශ, මීගමුල ඳළර, දන්යකොටුල 6820608 සංවර 52 භත්

609 එවහ.පී. අමරසංශ මිය 765101476V ශළ/නළත්/කටුයන්රිය වළ.යවබවහතියන් 

මධය මශළ විදයළය,

ශළලත ඳළර, කටුයන්රිය 6820609 සංවර 56 භත්

610 ඩබ්.එම්.එන්. ළමිකළ මිය 825321314V ල/ශළ/යලන්/බණ්ඩිරිප්පුල කනිටු 

විදුශ,

බණ්ඩිරිප්පුල, ලුණුවි 6820610 සංවර 64 භත්

611 යේ.එම්.එම්.එන්. තයමල් මිය 827253472V ශළ/නළත්/කටුයන්රිය වළ.යවබවහතියන් 

මධය මශළ විදයළය,

ශළලත ඳළර, කටුයන්රිය 6820611 සංවර 72 භත්

612 එච්.ඒ.අයි. ප්රවන්න මයළ 923561668V ශළ/අල්-හිරළ මුවහලිම් මශ විදුශ, ඉ/යකොට්ටළරමුල් 6820612 සංවර 64 භත්

613 එවහ.එච්.පී.යේ. වරත්න යමය 958233191V ශළ/අල්-හිරළ මුවහලිම් මශ විදුශ, ඉ/යකොට්ටළරමුල් 6820613 සංවර 52 භත්

614 ටී.ජී.ඒ. ජීලනි මිය 828401076V ශළ/නළත්/ඳශෂ ලශපිටිය ධර්මරළජ 

කනිහඨ විදයළය,

ඳශෂ ලශපිටිය, නළත්තන්ඩිය 6820614 සංවර 68 භත්

615 එවහ.ඩබ්.එන්.එන්. ප්රියදර්නී යමය 936182844V ශළ/යලන්/යමොයශොට්ටිමුල් ප්රළථමික 

විදුශ,

දංයකොටුල 6820615 සංවර 68 භත්

616 ආර්.එච්.ඒ.එන්. අමරඳළලි මිය 816692660V ශළ/නළරවි ශ්රී ගුණරතන මධය මශළ 

විදයළය,

නළරවි, යකොවහලත්ත 6820616 සංවර 56 භත්
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අනු 

අංක

ඹ

නභ ජහ.වළ.අංකඹ සේහ සථහනඹ ලිපිනඹ 1 ලිපිනඹ 2 විබහග 

අංකඹ

භහධයඹ රකුණු භත්/ 

අභත් 

ඵ

617 යූ.ඒ. චන්දන කුමළර මයළ 851171029V ශළ/නළත්/යද්යදවහවළල කනිටු විදුශ, යද්යදවහවළල, යකොවහලත්ත 6820617 සංවර 52 භත්

618 ආර්.යේ.ඒ.අයි.එන්. රණතුංග මයළ 940870925V පු/කිවුකෆයල් මශළ විදයළය, කිවු අංක 04, යකොට්ටුකච්චිය 6820618 සංවර 64 භත්

619 ලයි.එම්. කුමුදුනී යළඳළ මිය 855891085V මශජන පුවහතකළය, නළත්තන්ඩිය 6820619 සංවර ab -

620 එස.එම්.අයි. සරිර්ධන මිඹ 867763554V මලික සයෝවර, කුලිඹහපිටිඹ 6820620 සංවර 68 භත්

621 ඊ.එම්. යත්නසරි භඹහ 692670035V රහථමික වදය ත්කහය ඒකකඹ, කුඩහගල්ගමු 6820621 සංවර ab -

622 එච්.පී.ජී.එස. සරේභයත්න භඹහ 571411741V භව නගය බහ, කුරුණෆගර 6820622 සංවර 44 භත්

623 එම්.ඩී.සක්.ජී. කරුණහයත්න සභඹ 938143528V පුත්තරභ/අනගහරික ධර්භඳහර රහථමික 

විදයහරඹ,

පුත්තරභ 6820623 සංවර 64 භත්

624 ඊ.එම්.එස. ඒකනහඹක මිඹ 796950820V රහසේශීඹ බහ, ගල්ගමු 6820624 සංවර 60 භත්

අනු 

අංකඹ

නභ ජහ.වළ.අංකඹ සේහ සථහනඹ ලිපිනඹ 1 ලිපිනඹ 2 විබහග 

අංකඹ

භහධයඹ රකුණු භත්/ 

අභත් 

ඵ

1 පී. සුසේන්ද්රහ සේවි මිඹ 756590669X අන්නර් සඳය ඳහර, V.C. ත්ත, ඳයගවසදනිඹ 6820801 සදභශ 56 භත්

2 එම්.එම්.එෂස. නුසයත් මිඹ 787652115V අන්නර් සඳය ඳහර, V.C. ත්ත, ඳයගවසදනිඹ, 

ෆඋඩ

6820802 සදභශ 60 භත්

3 ඒ.එම්. නලීම් භඹහ 722641507V කුලි/පහල්ර මුසලිම් කණිසඨ විදයහරඹ, පහල්ර, වීයසඳොකුණ 6820803 සදභශ 40 භත්

ලයඹ පළාත් සභා රාජ්ය සසේලසේ ප්රාථමික මට්ටමට අයත් ශිල්පීය සනොලන (PL 01) සසේලා ගණසයහි III සරේණිසේ සසේලකයින් සඳහා ලන

පළමුලන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2016

ප්රතිඵ සල්ඛනය

විභාගය පැලැත්වූ දිනය :- 2016.11.05
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අනු 

අංක

ඹ

නභ ජහ.වළ.අංකඹ සේහ සථහනඹ ලිපිනඹ 1 ලිපිනඹ 2 විබහග 

අංකඹ

භහධයඹ රකුණු භත්/ 

අභත් 

ඵ

4 එම්.එෂස.එම්. ආසම් භඹහ 842885124V කුලි/ඌයහසඳොත්ත කණිසඨ විදයහරඹ, ඌයහසඳොත්ත, බිංගිරිඹ 6820804 සදභශ 56 භත්

5 එස.එම්. මුරම්මිඹර් භඹහ 812993500V කුලි/ඉ/සභොශඑලිපිටිඹ කණිසඨ විදයහරඹ, කු/තිසෝගභ, තිසෝගභ 6820805 සදභශ 48 භත්

6 ඒ.ඒ. ජීලනී මිය 875170392V ඳඬුලවහනුලර ප්රළයද්ශීය වභළල, යශට්ටියඳො 6820806 සදභශ 28 අභත්

7 එවහ. තයළගරළජළ මයළ 823092318V ප්රළයද්ශීය වභළල, යඳොල්ගශයල 6820807 සදභශ 36 අභත්

8 පී. ඳළප්ඳළ මයළ 687883292V ප්රළයද්ශීය වභළල, යඳොල්ගශයල 6820808 සදභශ 48 භත්

9 යේ. යවල්ලරළජළ මයළ 742122085V ප්රළයද්ශීය වභළල, යඳොල්ගශයල 6820809 සදභශ 40 භත්

10 ටී.එම්. යරොවළන් මයළ 892990115V කෘෂිකර්ම උඳයද්ක කළර්යළය, දීගල් 6820810 සදභශ 48 භත්

11 එම්.සී.එම්. ශපීවහ මයළ 861501728V අල් ඉර්ළඩ් මුවහලිම් විදයළය, යතොරයණ්යගදර, කෆකුණයගොල් 6820811 සදභශ 44 භත්

12 එවහ.ඩී.එසහ. යමොශමඩ් මයළ 820273419V ල/ම/ගිරි/ලන්නි කුඩළලෆල මුවහලිම් 

කණිහඨ විදයළය,

ලන්නි කුඩළලෆල, ගල්ගමුල 6820812 සදභශ 48 භත්

13 එම්.එල්. අවහශර් මයළ 881550130V නික/ලෆල්යඳොතුලෆල මුවහලිම් මශ විදයළය, ලෆල්යඳොතුලෆල, යබොරළුලෆල 6820813 සදභශ 60 භත්

14 ජී. මංගයල්හලරී මිය 797994855V ප්රළයද්ශීය වභළල, ඳන්න 6820814 සදභශ 36 අභත්

15 එස.එම්. හජිත් භඹහ 753260447V කල්/ඒත්තහර සයෝභහනු කසතෝලික සදභශ 

විදයහරඹ,

ජුබිලි භහත, ඒත්තහර 6820815 සදභශ 40 භත්

16 ඒ.එච්.ආර්. සබ්වම් මිඹ 866871264V දිහ සයෝවර, කල්පිටිඹ 6820816 සදභශ 44 භත්
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අනු 

අංක

ඹ

නභ ජහ.වළ.අංකඹ සේහ සථහනඹ ලිපිනඹ 1 ලිපිනඹ 2 විබහග 

අංකඹ

භහධයඹ රකුණු භත්/ 

අභත් 

ඵ

17 එම්.එච්.එම්. සුම්රි භඹහ 901532850V භධයභ සඵසවත් ලහරහ, තරවිර 6820817 සදභශ 28 අභත්

18 ආර්. යමොශදින් මයළ 793344562V මධයම යබයශත් ළළල, තවි 6820818 සදභශ 20 අභත්

19 යේ. මදිලදනන් මයළ 883360419V ප්රළයද්ශීය වභළල, නළත්තන්ඩිය 6820819 සදභශ ab -

20 එම්.ඒ.ඒ.එම්.එම්. අශහවළන් මයළ 199510302336 නියයෝජය අධයේ කළර්යළය, වත්ත්ල නිහඳළදන ශළ 

යවෞඛ්ය  

යදඳළර්තයම්න්තුල,

මදුකටුල, මළරවි 6820820 සදභශ 40 භත්

21 ටී. ශිලයමෝගන් මයළ 680371555V ප්රළයද්ශීය වභළල, යලන්නප්පුල 6820821 සදභශ 20 අභත්

22 ජී.ඩී. කුමළර් මයළ 901130272V ප්රළයද්ශීය වභළල, ආරච්චිකට්ටුල 6820822 සදභශ 24 අභත්

23 වී. නංගයිේ කරස මයළ 795962107V ප්රළයද්ශීය වභළල, ආරච්චිකට්ටුල 6820823 සදභශ 68 භත්

24 එම්. න්මුගයව්ලු මයළ 791271681V ප්රළයද්ශීය වභළල, ආරච්චිකට්ටුල 6820824 සදභශ 40 භත්

25 ඒ.එම්.එම්. නලළවහ මයළ 620302422V ආයුර්යව්ද මධයම යබයශත් ළළල, ඳල්ලිලළවල්තුයරයි 6820825 සදභශ 40 භත්

26 ඒ.යේ.එම්. ඉම්තියවහ මයළ 792261400V දිවළ යරෝශ, මුන්දම 6820826 සදභශ 44 භත්

27 එම්.අයි. තීසහ මයළ 750651054V පුත්තම ප්රළයද්ශීය වභළල, මදුරන්කුලිය 6820827 සදභශ ab -

28 ඒ.යේ.එවහ. මන්සළ මිය 777063430V මශජන පුවහතකළය, යකොන්තන්තිවු 6820828 සදභශ 40 භත්
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අනු 

අංක

ඹ

නභ ජහ.වළ.අංකඹ සේහ සථහනඹ ලිපිනඹ 1 ලිපිනඹ 2 විබහග 

අංකඹ

භහධයඹ රකුණු භත්/ 

අභත් 

ඵ

29 එම්.එම්. නිවහතළර් මයළ 813344769V කල්පිටිය ප්රළයද්ශීය වභළල, යනොයරොච්යචෝ 6820829 සදභශ 44 භත්

30 එම්.එසහ.එසහ. මුදවහරළ මිය 916284888V කල්පිටිය ප්රළයද්ශීය වභළල, යනොයරොච්යචෝ 6820830 සදභශ 44 භත්

31 එම්.ඒ.එසහ. රින්වළ මිය 858391296V කල්පිටිය ප්රළයද්ශීය වභළල, යනොයරොච්යචෝ 6820831 සදභශ 48 භත්

32 එම්.බී.එම්. රෂීල් මයළ 791643368V මශජන පුවහතකළය, කනමුල්යයි, මදුරන්කුලිය 6820832 සදභශ 40 භත්

33 වී.එන්. මධුෂිකළ මිය 846640932V කල්පිටිය ප්රළයද්ශීය වභළල, යනොයරොච්යචෝ 6820833 සදභශ 44 භත්

34 එම්.ඒ.එම්. මුවළදිේ මයළ 571622270V ප්රළයද්ශීය වභළල, කල්පිටිය 6820834 සදභශ 48 භත්

35 ඒ.එම්. සයිවර් මයළ 197601402697 කල්පිටිය ප්රළයද්ශීය වභළල, යනොයරොච්යචෝ 6820835 සදභශ 44 භත්

36 එම්.එසහ.ඒ. සතළහු මයළ 862131053V කල්පිටිය ප්රළයද්ශීය වභළල, යනොයරොච්යචෝ 6820836 සදභශ 40 භත්

37 එවහ.ඒ. කබීර් මයළ 663422553V ප්රළයද්ශීය වභළල, කල්පිටිය 6820837 සදභශ 60 භත්

38 එම්.එම්.එම්. රියළවහ මයළ 860884313V ආයුර්යව්ද යරෝශ, පුත්තම 6820838 සදභශ 40 භත්

අඹඳුම් සනොකශ අඹ ** සරත් සනොඳළමිණි අඹඳුම්කරුන් ab සරත් ටවන් කය ඇත.

අදහශ විඹඹට රකුණු 40% ක් සවෝ ඊට ළඩිසඹන් රඵහ ගළනීභ විඹඹ භත් වහ සේ ශකනු රළසබ්.

විෂයය -: කාර්ය පටිපාටික රීති, ආයතන සංග්රහසේ පළමුලන කාණ්ඩය හා පළාත් සභා විනය කාර්ය සංග්රහය පිළිබඳ දැනුම

පිටු අංක 01 සට පිටු අංක 40 දක්හ ව රතිපර සල්ඛ්නඹ නිළයදි ඵට වතික කයමි.
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