2019 - 1 ශ්රේණියට ළ ුන් ඇ ුලත් ක රීම ස හා

අනු
අංක

ුස ශ්ේ නස

ED01
ED02

ශ් ොඹගම්සන ශ්සොරග කුඹුර පළිප න් ශ්ේ ශ්හනුරීවිනුදී
උප රි පලිප න
ඉමි මි න්ලි  ඇශ්හේ්ශ්ේ ශ්ශ්ේත හංක්නි ගුණති්ක

ifydaor ගණ

ළශ් ක whÿï ක් whÿïlreව ඇ

උප ඇදින

හ්ත්රී/පු
රුෂ
භව
සව/පපි /පභ රකරුශ්ේ නස

ජ තික
ැදුනුම්ප ක
අංක

ලිපින

2013.05.10
2013.12.24

හ්ත්රී
හ්ත්රී

197866202360
7873534995V

වී.සි 714/ඩි,පල්ශ්ල්ගස,අම්පිටි
488(381),ශ්කො ඇගහ්පිටි ,අම්පිටි

එච්.එම්.එහ්.ශ්ේ ශ් ේර ක
ඩබ්.ඒ.ටි.පි අන්ණුගස

2013.11.10

හ්ත්රී

ආර්.එම්.එහ්.එ ඇ ර කන ක

818000758V

63 ඒ 1/1, ශ් ේව ැළ
ප ර,තල්ව කත,ස නුවර

2013.08.13

හ්ත්රී

එච්.පි.ඩි.ටි.ුෂ්පකුස ර

633364800V

2 බි,රජශ්ේ නි් නිව හ,ධර්ස ශ්ශෝක
ස වත,ස නුවර

න්ලතන ක ශ්ග ර සිළුනි ඔරී කස න්ලතන ක

2013.08.03

හ්ත්රී

එම්.ජි.එහ්.එහ් කුස ර

811041084V

ED07

ශ් ෝධිවංශ ගසශ්ේ හ හ්න ශ්නලතහදී ශ්රේසර කන

2013.10.31

හ්ත්රී

ඩබ්.එහ්.න්ණුශ්ගොඩ

846081224V

284/ඩි,හුරිශ්ගොල්්,ග ල්තැ ඇන,උඩු
ශ්ව්
210/41,ශ් ේව ැළ
ප ර,තල්ව කත,ස නුවර

ED08
ED09
ED10
ED11

ආරච්චි ර කන ක න්දි  ඇශ්හේ් ශ්ේ ප  ඇදී උස
ර කන ක
අසරසිං ස න සශ්ේ තනුගි හරැලි සුරි ණ්ඩ ර
උඩතැ ඇශ් ඇ ශ්ග ර හාසිනි ශ්සේන උඩතැ ඇන
ශ් ේර ක න්දි  ඇශ්හේ් ශ්ේ හිරුණියට රශ්සෝය විශ්ේර කන

2013.04.23
2013.04.04
2013.08.28
2013.08.18

හ්ත්රී
හ්ත්රී
හ්ත්රී
හ්ත්රී

ආර්.ඒ.ඩි.ආර් ශ්පශ්ර්ර
එල්.එ ඇ වික්රසර කන
ජි.ශ්ේ.ජි.වී.ටි විශ්ේවර්ධන
යු.යු අ කතන ක

836783581V
806253391V
856121801V
797920223V

26/1,ධර්සර ජ ස වත ැශ්රන පටුසග
,ස නුවර
8,ජ් ශ ප ර,ස නුවර
189,රජපිහිල්් ස වත,ස නුවර
76/බී,ශ් ේව ැළ ප ර,ස නුවර
268,අලු ක වය ප ර ,කැශ්ල් දිවුල්
වැව,ස ඉලුප්පල්්ස

ED03

ශ්සලතලි මින ගි ශ් ෝ  ඇහ වික්රසසිං

ED05

ශ් ට්ටිපතිර ඇනැ ැ් ශ්ේ ශ් ො ඇ රහ දි ශ්ශේන

ED06

හ කහරි

ED12

ක  ඇගර න්දි  ඇශ්හේ් ශ්ේ රිහදි ශ්න ර හ කහරණී

2014.01.04

හ්ත්රී

ශ්ේ.එම්.වී.එහ් ණ්ඩ ර

770102227V

ED13

ඉ්ංගශ්හේකර ශ්කෝන ර න්දි  ඇශ්හේ් ශ්ේ ශ්න කවික
අභිස ඇති ඉ්ංගශ්හේකර

2013.04.11

හ්ත්රී

ගසශ්ේ

826600829V

ED14

ති කත් පිටිශ්ේ බිනරි ගි ක

2013.09.13

හ්ත්රී

එච්.ජි.සී නවර කන

828503472V

හඳුරී විශ්ේසිං

29/1,ුලතල්ගස ප ර,ත් ලතඔ
34/1,අරලි
ශ්හවන,හිප්ප්,ත් ලතඔ

ED16

රහරනි

2014.01.08

ුල්ව කශ් ක ශ්ග ර හවි ය ශ්ර  ක

හ්ත්රී

ED17
ED18

දිහ න ක න්දි  ඇශ්හේ් ශ්ේ හ නි සිලතලිණියට ශ් නුල්
දිහ න ක
ශ්හලතනි සු  ඇහ ශ් ෝබුව

2013.10.21
2013.09.19

හ්ත්රී
හ්ත්රී

ED19

ඒකන ක න්දි  ඇශ්හේ් ශ්ේ විනුමි තහනය දිවයංගි
ඒකන ක

2013.08.13

හ්ත්රී

ED20

ඉ්ංගශ්කෝ ඇ න්දි  ඇශ්හේ් ශ්ේ ශ්සලතමිලි වි  ඇහ
ඉ්ංගශ්කෝ ඇ

2013.05.11

හ්ත්රී

ඊ.ජි.එහ් ප්යසකුස ර

760660493V

43/26/1/1,1 වන පටුසග, ශ් ේව ැළ
ප ර,ස නුවර

එම්.අයි.ශ්ේ කු්සුරි
ආර්.ඒ.එහ් රණසිං

198463102064
755410110V

10/7/ඒ,ස ස ස වත,ස නුවර
376/2,උඩගස,අම්පිටි

ඩබ්.එම්.එ ඇ.එහ් වර්ණසුරි

795192417V

86/3,විු් ස වත,ශ් ේව ැළ
ප ර,ස නුවර

ආර්.එම්.ඒ.ටි.ශ්ේ ර කන ක

858473080V

25/35,රීර්ති ශ්රී ර ජසිං
ස වත,ස නුවර

ED21

විශ්ේශ්කෝ ඇ න්දි  ඇශ්හේ් ශ්ේ ුල්ලි ශ්නත ර විශ්ේශ්කෝ ඇ

2013.02.01

හ්ත්රී

ශ්ේ.එම්.එහ්.ශ්ේ ජ වර්ධන

767223340V

20/2,ස රගම්සැ්ය ,උඩගස
කුණ,සැණියටේහි ඇන

ED22

ව ඇනි අධිප කලත න්දි  ඇශ්හේ් ශ්ේ අස ඇ නි සුශ්්ෝචන
අධිප කලත

2013.07.03

හ්ත්රී

ඩබ්.ඒ.එම්.සී,ශ්ේ අධිප කලත

773442118V

174,දිවුල්ග සඩ,ුටු ුව

ED23

ව ඇනිආරච්චිශ්ේ

2013.03.10

හ්ත්රී

ශ්ේ.එම්.ජි.ජි.ශ්ේ ජ වීර

797542016V

16/ඒ,ඌරටි ග ව කත
ප ර, ්ශ්ගොල්්,ශ්ක ඇගල්්

ED24
ED25

ශ් ේර ක න්දි  ඇශ්හේ් ශ්ේ සයුමි ශ්  ඇහ දින ඇ
ශ් ේර ක
ශ්හේන ර කනශ්ේ ශ්්හ ඇග
ම්ලි විශ්ේවර් න

2013.10.15
2013.06.06

හ්ත්රී
හ්ත්රී

800280710V
710082456V

24/1,සැ ගම්සැ්ය ,ව්්,සැණියටේහි ඇ
න
"ක්ය ණියට", ළවර,ව කශ් කගස

2013.10.18

හ්ත්රී

846123458V

6/4, ර ස,ගුරුශ් නි

ED27

ශ් සළ පේෂ විත නරච්චි් ශ්ේ චලතර්නි නිලතනය විත රණ
රණර ජ න්දි  ඇශ්හේ ර ු මි් ශ්ේ ශ්හන රි ච්නය
රණර ජ

එච්.එම්.එහ්.එල්.එච් ණ්ඩ ර
එහ්.ශ්ේ විශ්ේවර්ධන
එ ඇ.එම්.ටි.එ ඇ.ශ්ේ
සල්ව කතශ්ේ

2013.07.29

හ්ත්රී

828153528V

25/3,අන්ණුගස,ගු ඇනෑප න

ED28
ED29
ED30
ED31

ඉ ්ශ්ේ ආදිතය වි ං ප ශ්රේසසිං
ගජන කශ්ේ ශ් ඇ නිල්ශ් ඇලත ශ්පශ්ර්ර විශ්ේර කන
ගසර ්්ෑ ශ්ග ර හංජන ස ංගනී විශ්ේර කන
වීරේශ්කොඩි් ශ්ේ ජ නි ම් වීරේශ්කොඩි

2013.03.11
2013.04.11
2014.01.20
2013.10.11

හ්ත්රී
හ්ත්රී
හ්ත්රී
හ්ත්රී

එම්.ග්ශ්ගොඩ
ශ්ේ.ඒ.ජි.ශ්ේ.කංක නම්
ආරච්චි
එ ඇ.එම්.සි.එ ඇ විශ්ේර කන
ජි.ජි.එහ්.එ ඇ විශ්ේර කන
ශ්ේ.ඩබ් වීරේශ්කොඩි

797723177V
706862692V
753461868V
661210486V

32, තන්ණ,පි්ව්
171/4,උඩ ගු ඇනෑප න,ගු ඇනෑප න
18/1, ම් ර ව ,සැණියටේහි ඇන
63/1,වර පිටි ,කුණ්ඩහ ශ්ල්

ED32
ED33

කළු ණ්ඩ ර න ක් ශ්ේ ශ්නලතරී හහ්ස
නුව ඇස ශ්හලතනි ශ්ව ශ්ග ර

2013.11.08
2013.05.25

හ්ත්රී
හ්ත්රී

ශ්ේ.බි.එ ඇ.එහ් ප්රි  ඇත
ඩි.එ ඇ ජ වර්ධන

761760092V
857780612V

18/ඒ,සඩුග සඩ,ව්්,සැණියටේහි ඇන
964/3,නි්ගස,දිගන

ED34

විශ්ේලතංග න්දි  ඇශ්හේ් ශ්ේ අධික රම් ශ්ග ර ශ් ො  ඇහ
හයු කමි විශ්ේලතංග

2013.09.07

හ්ත්රී

එච්.ඊ.එම්.එහ්.ශ්ේ
න න ේක ර

837333644V

81/1,සැ ගම්සැ්ය ,ශ්ේඩරුව,සැ ස නු
වර

ED26

ම්ලි දි  ඇහ ව ඇනිආරච්චි
කුස රි

ණ්ඩ ර

ED35

සූරි ශ්ේ ශ් ො ඇ ශ් ෂ ර අශ්විනි ජ න  ක

2013.09.29

හ්ත්රී

ටි.ඩි ග් ඩව කත

198371103300

2/5,සල්ප නව කත,සල්ප න,ශ්ක ඇග
ල්්

ED36
ED37

ඒකන ක න්දි  ඇශ්හේ් ශ්ේ වි  ප විදුමිණියට ශ්පෝය ල්ශ්ගොඩ
සැටිව් කුඹුශ්ර්ශ්ග ර හනුරි තිහ ර සිරින ඇ න

2013.05.16
2013.04.19

හ්ත්රී
හ්ත්රී

868530634V
838103910V

2/31,එුසල්ශ්පොත,ශ්ගොසශ්ගොඩ,ස
නුවර ර
307/3,දිගන,රජවැල්්

ED39
ED40

ශ්හේරුගහ් ශ්ග ර තරු ඇදී නි ධින ජ සිං
රංගස ශ්ග ර රුවි ඇ ය ච ඇලතලි අ් ප්ශ්පරුස

2013.10.16 හ්ත්රී
2013.112.28 හ්ත්රී

පි.ඩබ්.එච්.ටි අන්ණුගස
එම්.ඒ.ජි.එහ්.පි වික්රසසසුරි
ශ්ේ.සි.ඩබ්.එම්.එ ඇ
ච ඇද්රශ්හේකර
ආර්.ජි.සි.එච්.ටි රංගස

198474202866
197702100402

82,ස විල්සඩ පටුසග,ස නුවර
200,ඉඩශ්ම්ගස,වැරැල්්ගස

ED41
ED42
ED43
ED44

චන්දි චස කක සි ඹ් ග ශ්කොටුව
හ්න ක න්දි  ඇශ්හේ් ශ්ේ ලිතිනි දු් ඇහ හ්න ක
ශ්කොට්ළල්ශ් නිශ්ේ ශ්ග ර ශ්හනුදි ම් ඒකන ක
ශ්නලතරී ඉස ඇදි දිහ න ක

2013.03.15
2013.05.06
2013.03.11
2013.03.28

හ්ත්රී
හ්ත්රී
හ්ත්රී
හ්ත්රී

ජි.එච්.පි.ආර්.ටි ඩ සිල්ව
බි.එම්.ඩි.යු.ශ්ේ හ්න ක
ශ්ේ.ජි.එල්.එහ් ඒකන ක
එහ්.එච්.ඕ.ඩබ් ති්කර කන

825770577V
802452845V
790154312V
846791108V

114/8,ග ශ්්ව කත ප ර,කටුගහ්ශ්තොළ
443/12 බි, ටිව ව්,කටුගහ්ශ්තොළ
197/54/1,දුනුවි් ව කත ,දුනුවි්
114/එල්,උඩුව ව්,කටුගහ්ශ්තොළ

ED45
ED46
ED47
ED48

ඒකන ක න්දි  ඇශ්හේ් ශ්ේ පශ්සෝ ශ්හේතිනි ඒකන ක
ගිර ශ්ේ ශ්ග ර මිහි ඇදි විලතමිහ ශ් ේහරි
කුළුගම්සන ර ඇකැ කත ශ් ණියටශ්ේ ශ්ග ර ැ ැමි වි ර
වැලිකුඹුර
අසරශ්කෝ ඇ න්දි  ඇශ්හේ් ශ්ේ තිසුමි නුව ඇ ර
අසරශ්කෝ ඇ

2013.05.21
2013.11.15

හ්ත්රී
හ්ත්රී

ටි.ජි.ඩබ්.ඒ.එහ්.සි වීරසිං
ජි.ජි.එ ඇ.එහ් ශ්රේසච ඇද්ර

805784520V
741373262V

104,ගල්ක ඇ
ප ර,අනිව කත,ස නුවර
56/4,නුවර ප ර,ව කශ් කගස

2014.01.02

හ්ත්රී

ආර්.ජි.ආර්.එල් විශ්ේසුරි

198562403605

1/13,කුළුගම්සන,ස නුවර

2013.11.28

හ්ත්රී

එම්.එර.එ ඇ.එහ් න්ණසිං

766810683V

79/2,අරශ්ේශ්පොු,අ්වලතශ්ගොඩ

726202796V

23,ශ්රී ධර්සප ්
ස වත,අහ්ගිරි ,ස නුවර

ED49

න්ලතලි නත ර හන ක

2013.07.28

හ්ත්රී

ED50

අශ්බ්ශ්කෝ ඇ න්දි  ඇශ්හේ් ශ්ේ ශ්න කමිණියට අස ෂ කුස රි
අශ්බ්ශ්කෝ ඇ

2013.04.30

හ්ත්රී

ED51

වීරසිං න්දි  ඇශ්හේ් ශ්ේ ශ්නලතනි රිව ඇ

2013.05.13

හ්ත්රී

ඩි.එම්.පි.සි දිහ න ක

198069300695

138,ශ්පොල්ශ්ගොල්්ව කත,ශ්පොල්ශ්ගොල්
්

ED52
ED53

සිං ශ්ප්ලි න් ලිශ්ේ ශ් ශ නි ත රුක වීරර කන
ගී ගණ ආරච්චිශ්ේ ච ඇදුලි ශ්හනුජි ව හ්

2013.07.20
2013.10.25

හ්ත්රී
හ්ත්රී

ශ්ේ.එහ්.ඒ.එහ් ශ්හෝසර කන
ජි.ඒ.ජි.එහ් හසරන ක

730191901V
197931103196

108,න සල්තැ ඇන,ගල්්ෑල්්ගස,ස
නුවර
333/ඩි,කුඹුශ්ර්ශ්ග ර, ල්ශ්්ොළුව

ED54

කුරුප්ු න්දි  ඇශ්හේ් ශ්ේ ශ්්හ ර ලිලතලි විශ්ේර කන

2013.06.06

හ්ත්රී

ඩි.ජි.එල්.ජි.ශ්ේ කරුණ ර කන

817382940V

67/2,ක රංග ශ් නි ,වෑ කතෑව,ග්
ශ්ග ර

වීරසිං

ටි.ශ්ේ.එහ් හසරශ්කෝ ඇ

712002743V

ED55
ED58
ED59
ED60
ED61

පරණවිත න ආරච්චි් ශ්ේ ශ්හ  ඇහ අරී කමි පරණවිත න
ආරච්චි
ශ්ල්සහ්ශ්තොළ න්දි  ඇශ්හේ් ශ්ේ තිසුමි ශ්ගෞරංගන
බූළ ව කත
කු්ලතංග න්දි  ඇශ්හේ් ශ්ේ හංජ් ්හිරුනි
ශ්කොශ් ෝ ඇශ්ේ ශ්ග ර තිසුමි හශ්හ ඇ ශ්කොශ් ෝ ඇඟ
ශ්තහලි චශ්නො කස ශ් ෝ ශ්ගොඩ

2013.08.07

හ්ත්රී

ඒ.ජි.එ ඇ.බි.ශ්රේසති්ක

876363445V

209/1/1,තල්ව කත,ස නුවර

2013.04.30
2013.11.25
2013.11.27
2013.05.26

හ්ත්රී
හ්ත්රී
හ්ත්රී
හ්ත්රී

ශ්ේ.එම්.සි.එම් ජ සිං
ශ්ේ.එම්.එහ් ණ්ඩ ර
ශ්ේ.ජි.එ ඇ.එල් ශ්කොශ් ෝංග
ඩි.ජි.ආර්.එම් ජ වික්රස

765720842V
740490745V
811201243V
846622055V

141/බී,පිළක ඇ ප ර,ස නුවර
37/1,ඔවිහ්හ කුණ,ුජ පිටි
88/2/ඒ,පල්ශ්ල්ගස, ල්ශ්්ොළුව
16,ශ් ොල්ශ්ල්ශ්ගොඩ,අඹතැ ඇන

2014.01.23
2013.07.16

හ්ත්රී
හ්ත්රී

ඩබ්.එම්.ඒ.යු ර කන ක
පි.ආර්.එල්.එහ්.පි ගල්ක ඇ

787332293V
661013591V

එම්.ඒ.ඩි.එහ් ශ්පශ්ර්ර මි
භ ශ්ර්,71,ස පන වලතර පටුසග,
ස නුවර
25,ගල්ක ඇ ,රඹුශ්ේව්

2013.07.26

හ්ත්රී

ඒ.එම්.එහ්.ආර් අ සුරි

816453437V

109/බී,ස ප සඩුල්්,කුළුගම්සන

ED64

උඩශ්ග ර ශ්්යවශ්ේ න්දි  ඇශ්හේ් ශ්ේ රිසි ඇදී ශ්න හ්න
විශ්ේශ්කෝ ඇ
ප ් ර ඇති්ක ශ්ග ර රශ්මි ශ්ේෂ් ගල්ක ඇ
විශ්ේශ්කෝ ඇ න්දි  ඇශ්හේ් ශ්ේ තිශ්හනි ශ්සත ර
විශ්ේශ්කෝ ඇ

ED65

රීවුල්ශ් නි ශ් ර
ේ  ක න්දි  ඇශ්හේ් ශ්ේ ශ්හනු්ය ඩින ර
ශ් ේර ක

2013.10.28

හ්ත්රී

ශ්ේ.ජි.ඊ.එල් ජඹුශ්ර්ශ්ග ර

856933687V

246, ඩශ් ොගස,කුළුගම්සන

ED66
ED67
ED68

වල්ශ් නිශ්ේ ශ්ග ර ජ මි ති ර ශ්රේසච ඇද්ර
ජ සිං පතිරන් ශ්ේ දිවැසි  ඇහන දිනි විශ්ේර කන
ස කුඹුශ්ර් ශ්ග ර හාහර ශ්ස කස ඇති ස කුඹුර

2013.04.12
2013.06.29
2013.10.29

හ්ත්රී
හ්ත්රී
හ්ත්රී

බි.ජි.ඩි.ශ්ේ අසරවංශ
එහ්.පි.එල්.එම්.එ ඇ ගුණති්ක
ශ්ේ.ජි.එහ් න ඇදිර ජ

805561122V
857671341V
748231285V

9, ්තැ ඇන,ජ සිරිගස,වැරැල්්ගස
56/2, ම් ර ව,සැණියටේහි ඇන
19/1,බී,දිව නව කත, ටුශ්ගොඩ

ED69
ED70

ස රසිං ශ්ේ ශ්ශේ  ඇෂ විශ්සොේශනී ශ්රේසවංශ
අකුර ඇශ් ණියට ශ්ග ර රිසිදි දි හ ගුණර කන

2013.09.12
2013.06.03

හ්ත්රී
හ්ත්රී

ඒ.එහ් විස්ර කන
ඒ.ජි.ශ්ේ.සි ගුණර කන

197874403044
782140450V

128/බී,එශ්ේ
කණුව,පිලිගල්්,  ඇශ් හ්හ
139,අ්ප් ව්,  ඇශ් හ්හ

ED62
ED63

ED71

චලතමි

ED72
ED73
ED74

දිහ න ක න්දි  ඇශ්හේ් ශ්ේ වර්ෂධි විධය ර දිහ න ක
ඉ්ංග ඇශ්ේ ඉසුමි ශ්ජ ර සුශ් ලි ජ සිං
ප ් ශ්ග ර චමිෂ රහංජනී ජ තිහ්හ

ED75

ම්හ නවර කන

ච ඇද්රශ්හේකර න්දි  ඇශ්හේ් ශ්ේ අස ධි ගිම් ර

2013,09,27

හ්ත්රී

පි.ඩබ්.හ රගන්ව

805272686V

ර ජගිරිව කත,සුශ් ෝධ ර ස
ස වත,ශ්ප්ර ශ් ණියට

2013.03.14
2013.11.09
2013.03.01

හ්ත්රී
හ්ත්රී
හ්ත්රී

ඒ.එම්.එහ්.ශ්ේ ශ් ේර ක
ශ්ේ.එම්.ජි.ශ්ේ ජ සිං
ඒ.ජි.සි.ඩි කරුණ ර කන

848202380V
865492340V
748340920V

9/ඒ/ප1,ුටිශ්කශ්හල්් ඇ ,න්රුත් ව
443/2,ප ු ඊරි ගස,ශ්ප්ර ශ් ණියට
74/5,දිව නවර කන, ටුශ්ගොඩ

198083301934

21/එච්/ප1,නැඩ්හ ජනප
, බිස, ල්ඔ ,හිාග්

2013.05.30

හ්ත්රී

එච්.ඩි.ඩි හංජිවනි

ED76

ශ්්යවසිං

ංගිලිශ්ේ ශ්ග ර ශ්චන

මි ඇලතලි

2013.12.13

හ්ත්රී

පි.එ ඇ

්සූරි

807540211V

109/4,ෆ්්වර්
ශ්ළරහ්,පල්ශ්ල්අළුශ් නි ,ශ්ගළිඔ

ED77
ED78
ED79

ශ් ොරළුශ්ේ ර ු් ශ්ේ ශ්නලතලි ප  ඇ
ණ්ඩ ර ශ් ොරළුව 2013.04.10
2013.05.22
වික්රසසිං න්දි  ඇශ්හේ් ශ්ේ ඉසුමිනි හහංග වික්රසසිං
2013.12.12
චනුමි හ ඇ කුස රසිං

හ්ත්රී
හ්ත්රී
හ්ත්රී

ඩි.ජි.එහ්.ශ්ේ ශ්හනවිර කන
එ ඇ.ශ්ේ.සී.පී නුගලි ්ය
ජි.පි.ආර්.එහ්.ඒ පතිරණ

796090880V
855924153V
197379401299

7 ඒ/ප9,න ගහ්තැ ඇන
ප ර,මීපිටි ,කෑගල්්
287/7,ප යි ඇගන්ව,හිාග්
321,සි ඹ් ශ්ගොඩ ,  ඇලතශ්ර්

ED80

ශ්කෝන ර න්දි  ඇශ්හේ් ශ්ේ ගසශ්ග ර තරි ඇදි හහ්මි
ශ්කෝන ර

2013.02.03

හ්ත්රී

පි.එම්.ඩි ර කනවීර

758302725V

1/96,ශ්කො කත ශ්ගොඩ
ප ර,ගංශ්ගොඩ,පිළිසත් ව

ED81

කනකර කන න්දි  ඇශ්හේ් ශ්ේ ශ්රශ් න තරුෂි අදිශ
කනකර කන

2013.03.02

හ්ත්රී

ශ්ේ.ඒ.ටි.ටි. ශ්පශ්ර්ර

787520022V

58/3,  ඇත න ප ර, ස නුවර

ED82
ED83
ED84
ED85

ජ වර් න රූපසිං න්දි  ඇශ්හේ් ශ්ේ හගී කන ත කසිළුනි
කුස රි මි
ඕෂදී ශ්කෞශ්ය ශ්හේන ධිර
කුස රසිං
හ්න ක්ශ්ේ ශ්කොයිෂ දිනුලි ශ්හේන ර කන
ත්පනවඩන න්දි  ඇශ්හේ් ශ්ේ නදුනි අ  කස ණ්ඩ ර

2013.02.08
2013.09.15
2013.03.21
2014.01.16

හ්ත්රී
හ්ත්රී
හ්ත්රී
හ්ත්රී

ශ්ේ.ආර්.එම්.ඒ ණ්ඩ ර
ඊ.එම්.පි සංගලික
ශ්ේ.බි.බි.ටි ශ්හේන ර කන
ඒ.අයි.ටි.ශ්ේ ශ්හනවිර කන

701731220V
7559683949V
812542257V
786492335V

266 සී,"ශ  ඇත ශ්හවණ",ඒ ඩුව ව
,ශ්ප්ර ශ් ණියට
145,කුරුදුව කත කඩවීදි ,ගම්ශ්පෝ
69,ශ්කොහ්සි ඇන,කැළව්,ශ්්ේ්
89,ශ්ේගිරි ,ශ් ොඩි ශ් ණියට

ED86

නවර කන වික්රසසිං හසරශ්කෝ ඇ ජ ති්ක පණ්ඩිත
ව හ් න්දි  ඇශ්හේ් ශ්ේ අ  ඇහ තිසුලි දුල්්ැව

2013.10.13

හ්ත්රී

ඩබ්.ජි.සි.පි වීරසිං

797534170V

115/ඒ,ග ඇශ්නොරුව, ශ්ප්ර ශ් ණියට

ED88
ED89

අධික රි න්දි  ඇශ්හේ් ශ්ේ හදි සි  කර නිම්හදී
ධර්සර කන
ර ජකරුණ ශ්පොල්ව කශ් ක තනුගි ශ්නලතස නි ර ජකරුණ

2014.01.16
2014.01.04

හ්ත්රී
හ්ත්රී

ඩබ්.ශ්ේ. ල්පශ්ේ
පි.ටි.එ ඇ.පි ජ ර කන

836932951V
198081702305

106/ජි,්හිරු
උ න,  ඇලතශ්ර්,පිළිසත් ව
84/3 ඒ, ටි ්ග්,ස නුවර

ED90

න න ේක ර වහ ඇ ශ්ගොඩගස ගසශ්ේ ශ්්ලතමි සනු්ය
න න ේක ර

2013.12.14

හ්ත්රී

එච්.එම්.ජි.එම් ශ් ේර ක

867581863V

ED91

අහල්

2013.08.18

හ්ත්රී

ආර්.ඊ.

826553383V

ED92

අ කතන ක න්දි  ඇශ්හේ් ශ්ේ ත ්රී හිස ර
අ කතන ක

2013.05.24

හ්ත්රී

ඒ.එම්.සි කුස ර

782572067V

ED93

ශ් ේසච ඇද්ර විු්වංශශ්ේ නලතලි දින  කස ශ්හේන ධින ක

2013.06.07

හ්ත්රී

පි.ජි.එච්.යු ලි නශ්ේ

846313346V

143,දිේකුඹුර,ශ්පොල්ශ්ගොල්්,ස නුව
ර
536/15,උ කප්ව ඇන
ස වත,හිරැහ්හග්,ස නුවර

ED94

ශ්ත ඇනශ්කෝ ඇ න්දි  ඇශ්හේ්ෑ ශ්ග ර නිම්හර ශ් ේතය ග
ශ්ත ඇනශ්කෝ ඇ

2013.02.28

හ්ත්රී

ඒ.එච්.එච්.ශ්ේ විශ්ේර කන

836011015V

64/සී,ඕවිහ්හ,ුජ පිටි

ලිස ඇහ ශ් ෝවි ඇදි ශ් ේවශ්ේ

61,රුව ඇුර, ුගහ්ත් ව,න ව්පිටි

එව ඇමි

ශ්ල්ශ්ග ර

12/ඒ,ශ්පෝසිශ්් ඇ
ශ්පශ් හ,වරක න්ර,උකුශ්ව්

ED95

ඕභ ශි නිම්හරනි ධර්ස ශ්රී

2013.12.18

හ්ත්රී

ඩි.ජි.එ ඇ.එහ් ගුණති්ක

856130606V

131/1,අ කතරගස,පට්ටි ව කත

ED96

විශ්ේශ්කෝ ඇ න්දි  ඇශ්හේ් ශ්ේ විශ් ෝධ ලීශ්්ෝය
සැණියටශ්ේ විශ්ේශ්කෝ ඇ

2013.03.23

හ්ත්රී

ඩි.එම්.එම් දිහ න ක

196454002316

355/3,විල්අන්ණ ,ශ්තල්ශ් ණියට

ED98
ED100

ශ්සනුදි සි සිනි විජ සිරි
අශ්ේශ්ගොඩ ශ්ග ර හහ්ස දු් ඇමි වික්රසසිං

2013.12.23
2013.12.03

හ්ත්රී
හ්ත්රී

එම්.එහ් ශ් ට්ටිආරච්චි
ඩි.ජි.එහ්.ශ්ේ. ැලිව්

197954301306
776511188V

161,ස නුවර ප ර,අ්වලතශ්ගොඩ20140
104,වල්ගම්ප ,  ඇලතශ්ර්

ED101

කරුන ධිපති දිව ර කන ව හ් න්දි  ඇශ්හේ් ශ්ේ
ුහි ඇශ් ඇ ශ්ග ර ඉස ෂි නශ්වෝ ය දිව ර කන

2013.03.23

හ්ත්රී

එහ්.එම්.ටි.ශ්ේ.ඩි හසරශ්කෝ ඇ

845692971V

114/ඒ,අ  ඇව්ශ්ග ර
ව කත,ඉළුේව කත,පිළිසත් ව

