2019 - 1 ශ්රේණියට ළ ුන් ඇ ුලත් ක රීම ස හා ස ශ්හේ ස ශ ත වස සව දේශ්ගත ව

ුස සශ්ේ නස

උප ඇ
දින

හ්ත්රී/පු
රුෂ
භස

FR01

දිනුරි චිර ඇවයස ් ඇදුලි දේශ්ෝශ්ක  ඇ

2013.03.14

FR02

ණ

ළශ් ක whÿï ක් whÿïlre  ඇ

ස /පපි ස/පභසරකරුශ්ේ නස

ජසතික
ැදුනුම්ප ක
ශංක

ලිපින

හ්ත්රී

සී.පී.ශ්ේ දේශ්ෝශ්ක  ඇ

7316108941V

4,නි් නි සහ, ස ැලි ජසතික ශධ සපන
දේද්යසපීඨ ,ශ්පොල්ශ් ොල්්

නිම්හසනස දේක්රසර කන

2013.02.28

හ්ත්රී

එල්.එ ඇ දේක්රසර කන

740552848V

213/2/2,පුන් පටුස ,ශ්ක ට්ශ්ට්ශ් ොඩ
උද්යසන ,කඩු  ඇනස

FR03

එශිනි ශංජසනස ගුණ ර්ධන

2013.08.28

හ්ත්රී

ඩි.ඒ ගුණ ර්ධන

801721290V

95/9,ශ් ේ ස ැළ පසර,වල්  කව,ස නු ර

FR04

නසරස ඇ හ්පිටි ශ් ද්ර ඉසුමි ශ්හ  ඇහස
ඉ්ං ශ්ක  ඇ

2013.04.20

හ්ත්රී

ශ්ේ.ඒ.එ ඇ.ඩි ශ්පශ්ර්රස

768600201V

30,බළ ල්්,ුජසපිටි

FR05

හතිනි ලිනස ස රදේ ඇද්ර ඇ

2013.02.11

හ්ත්රී

ඒ.එම් රදේ ඇද්ර ඇ

810290196V

122/4, සරි ශ්පොු ශ්රී සුසං ්
සස ව,ශහ්ගිරි ,ස නු ර

FR06

දේ ් පල්ශ්ල් ශ් ද්ර දිනසදිනි වහසරස ශසරසං

2013.11.18

හ්ත්රී

ඩබ්.ජි.බි.ඒ.බි ශසරසං

198020801022

66/28/ඒ,රජපිහිල්් සස ව,ස නු ර

FR07

උඩ ස පල්ශ්ල්  කශ් ක ්ලතරිකස ජනං නස
පල්ශ්්  කව

2013.11.09

හ්ත්රී

යු.පි ශලත්

743612280V

604,දි න,රජ ැල්්

FR08

ශ්හනුල්සස දි  ඇහස රණලතං ආරච්චිශ්ේ

2013.02.05

හ්ත්රී

ඒ.එහ්ආර් ආරච්චිශ්ේ

782430149V

59/ඒ,ශ්ජ ර්ෝ ඊ ද් සල් ස සස ව,ස නු ර

FR09

ලි  ඇ හ් ගුර දිනමිත්රශ්ේ දි  ඇහස ශ්ද්්මමිණියට
කු්ශ්හේකර

2013.02.24

හ්ත්රී

ස.ඒ.ජි සදුතසනි

1980819006448

82/3,රජ ැල්් 2,රජ ැල්් ,දි න

ශනු
ශංක

FR10

රසජනස ක ස සහ් ශ්හනදේර කන පණ්ඩිව
ශශ්බ්ශ්ක  ඇ බණ්ඩසර රසු සමි්සශ්ේ ශ් හසරස
ධමි ඇදී කුසසරි සමි ශ්හේනසනස ක

2013.05.16

හ්ත්රී

FR11
FR12
FR13

ඔනලි ශ්හනස සශ්පරන්නශ්ේ
කංකසනිශ්ේ ශ්ද්ො ඇ රනුරී ශ්තේසස ස
ශ්නවසෂස හසරදේක්රස

2013.07.05
2013.12.27
2013.07.02

හ්ත්රී
හ්ත්රී
හ්ත්රී

ශ්ේ.ඩි.එම් කරුණසනස ක

808341875V

129/17/ඒ,ශ්ෝ කුළුපන
සස ව,බු ලිකඩ,ස නු ර

එම්.පි.ඩි ලතෂසරි
බී.ඩබ්.එ ඇ හජි නි
එහ් හසරදේක්රස

198259201362
897800209V
781443980V

60/18(48/3),ශ්ජ ර්ෝ ඊ ද් සල් ස
සස ව,ස නු ර
168/8,  ඇශ්නොරු ,ශ්ේරසශ්ද්ණියට
76(249),ති කවපෝජ්, ැරැල්් ස

