2019 - 1 ශ්රේණියට ළ ුන් ඇ ුලත් ක රීම ස හා ආ ී ශ ෂ්ය ණය

ළශ් ක whÿï ක් whÿïlreව ඇ

අනු
අංක

ුස ආශ්ේ නස

උප ඇදින

හ්ත්රී/පු
රු
භආව

සව/පපි ආ/පභආරකරුශ්ේ නස

ජආතික
ැදුනුම්ප ක
අංක

ලිපින

OGA01

ශ්න ක ආ අනුරී නවර කන

2913.09,20

හ්ත්රී

එල්.එහ් සිරිවර්ධන

816252300V

389/5,හිල් ශ්ෙහ් ග රී ඇ 2,
ශ් ෝව්ව කත,ස නුවර

OGA02

පආඩිණසශ්ේ සිලතලි ලත්ංණනආ පආඩිණස

2013.05.04

හ්ත්රී

වී.එම්.ඩි.ශ්ේ කුසආරි

828274384V

64/බී/ප2,වරකආපිටි ,වල්ශ්ණොව්වආශ්ණො
ඩ,ද ඇලතශ්ර්

OGA03

සආරසිං ශ්ේ ශ් ේ  ඇආ විශ්සොේෂිනි ශ්රේසවං

2013.09.12

හ්ත්රී

ඒ.එහ් විස්ර කන

197874403044

128/බී,එශ්ේ
කණුව,පිලිණල්්,  ඇශ්දහ්හ

OGA04

ආපආ න්දි  ඇශ්හේ්ආශ්ේ ශ්පොල්ව කශ් කශ්ණදර හතිකආ
2013.11.18
ශ්ම්ධආවී ආපආ ණ්ඩආර

හ්ත්රී

ඩි.එම්.අයි.ශ්ේ දිහආනආ ක

908384024V

118,සනවැලිතැ ඇනණස,පල්ශ්්කැ
ශ්ල්,කුණ්ඩහආශ්ල්

OGA05

දුනිති නු ආරආ විශ්ේශ්හේකර

2013.03.12

හ්ත්රී

ඒ.එම්.ටි.එහ් අ කතනආ ක

848041114V

2/11,අළු කකුඹුර,ණ ඇශ්නොරුව,ශ්ේරආ
ශ්දණියට

OGA06

ර කනආ ක න්දි  ඇශ්හේ්ආශ්ේ පවනි තරි ඇදි
ර කනආ ක

2013.11.02

හ්ත්රී

ඩබ්.ශ්ේ.වී.එම්.එ ඇ.ඒ.ශ්ේ
විශ්ේශ්කෝ ඇ

848062863V

543, ආ ග ෆීල්ඩ්,ශ් ෝව්,ණම්ශ්පෝ

OGA07
OGA08

ක ඇශ්ේ ණසරආල්්ආශ්ේ ශ්හලතමිහි  ඇහආ
ක ඇශ්ේණස
ශ්හනුලි ර වි
් නආ ශ්සන ඇ

2013.04.03
2013.09.16

හ්ත්රී
හ්ත්රී

පි.එ ඇ.ශ්ේ හසරසිං
ජි.බී ශ් කනුවර

198157702253
836243749V

1/3,නික ැටි ,ව ගළේශ්පෝ
7 සී,දහ්කර,න්රුතණ න්්

OGA09
OGA10
OGA11
OGA12

කරුනආධිපති න්දි  ඇශ්හේ්ආශ්ේ තහ ඇ ආ ඔදආරි
දිල්රුේෂි ණ්ඩආර
ගී කසආ ඉ ඇදුමිණියට සැණියටශ්ේ දිහආනආ ක
ශ් ෝධසිං ශ්ේ මිනුදි ලිහ ඇහආ ජ න ඇද
ශ් ෝධසිං ශ්ේ හනුදි සිහ ඇහආ ජ න ඇද

2013.12.04
2013.03.19
2013.10.02
2013.10.02

හ්ත්රී
හ්ත්රී
හ්ත්රී
හ්ත්රී

එහ්.ඩි.කුරශ්බ්ශ්ණදර
එහ්.එම්.ජි.පි.එම්.හක්සූරි
ීර්.එච්.එම්.එ ඇ.ඒ උඩංණන්ව
ීර්.එච්.එම්.එ ඇ.ඒ උඩංණන්ව

826973960V
197567901915
815140915V
815140915V

OGA13
OGA14

ශ්හශ්ල්නිහ් ීරච්චිශ්ේ මිනුදි ශ්හනවිර කන
සිලතමි උ කතරආ රයසිං

2013.05.11
2013.05.04

හ් කම 
හ්ත්රී

ඒ.ීර්.ඒ.එහ් විශ්ේසිං
වයි.ජි.ීර්.ශ්ේ.ශ්ේ ති්කර කන

815954327V
198378902996

443,සුරි ශ්ණොඩ,කුරශ්බ්,රීරි  කශ්ණො
ඩ
11/6,සිරිසල්ව කත,ගු ඇනෑපආන
104/2,ශ්කොබ් ෑකඩුව, ්තැ ඇන
104/2,ශ්කොබ් ෑකඩුව, ්තැ ඇන
179/51,ප ්
තැ ඇශ් ඇකුඹුර,ස නුවර
42,ණැන්ණු සආවත,  ඇතආන

ශ්පශ්දහ,නිවආහ ෙස ,ස නුවර
121/1/ඒ,ද ඇලතශ්ර්
පආර,අරශ්ේණස,පිළිසත්ආව
89,අංණම්පිටි පආර,
සැදශ් ෝව්,ස නුවර
363/20,රී ඇවැලි,ශ් ෝව්ව කත,ස
නුවර
177,ශ්ජෝර්ේ ඊ ද සිල්වආ
සආවත,ස නුවර

OGA15

හර ඇගු ශ් ව
ේ ශ්ේ පිනිපආ රන්දි

2013.08.10

හ්ත්රී

ඩි.එම්.ීර්.එ ඇ දිහආනආ ක

795593250V

OGA16

ශ්හනුජි දම්හ ශ දහනආ ක

2013.10.15

හ්ත්රී

ශ්ේ.ඒ විශ්ේවර්දන

798120450V

OGA17

2013.02.22

හ්ත්රී

එච්.ටි කරුයආර කන

808040751V

OGA18

මියුරු අසආන ශ අශ්බ්සු ඇදර
දිහආනආ ක න්දි  ඇශ්හේ්ආශ්ේ සිලතලි ්ආවනයආ
විශ්ේසු ඇදර

2013.12.09

හ්ත්රී

එහ්.එම්.එහ්.පි ශ්හනවිර කන

847873000V

OGA19
OGA20

රආජනආ ක න්දි  ඇශ්හේ්ආශ්ේ ශ්කෝරශ්ල් ශ්ණදර
සදආරආ අරු ඇදතී කුසආරි ර කනආ ක
සුභසිං න්දි  ඇශ්හේ්ආශ්ේ හහඳු්ආ ප  ඇ ශ සුභසිං

2014.01.26
2013.09.27

හ්ත්රී
හ්ත්රී

ඒ.එම්.ශ්ේ.ටි අධිකආරි
ටි.වී ලි නශ්ේ

807482190V
746173156V

OGA21

විතආන ණසශ්ේ ඕලී වි ආරආ ණසශ්ේ

2013.10.23

හ්ත්රී

ශ්ේ.එම්.එ ඇ.එහ් කආංණර

877690245V

376/3,අකුරැටි ශ් ේන,වැවතැ ඇන
පආර,අම්පිටි
52/ඒ/ප2,හීපිටි ,සැණියටේහි ඇන
"අභ ශ්හවය",පි ඇන
ව කත,ශ් ෝව්,ණම්ශ්පෝ

2013.03.01

හ්ත්රී

පි.එම්.එම් රයවීර

856150160V

138/බී,පිච්චසල්ව කත,ගුරුශ්දණියට

2013.12.27

හ්ත්රී

ඩබ්.ඩබ්.ීර්.එහ්.ශ්ේ ච ඇද්රශ්හේන

198284103074

84/20 ඩි,සුදුහුම්ශ්පොු,ස නුවර
200 බි,ධර්සආශ් ෝක
සආවත,ශ්ල්වැල්්
16/2,උඩුශ්ව් පආර,
දළුේශ්ණොල්්,අම්පිටි
68/24 ඒ,ශ්හ ඇපති පආරමී කු්ලතංණ
සආවත,ස නුවර
51,හස ඇතආ,එරන්දුශ්ණොල්්,සැණියටේහි
 ඇන
59 සී,ඒ.බි.දන්ණුශ්පෝ
සආවත,අනිව කත,ස නුවර
32,ණල්සඩුව ව කත,කුණ්ඩහආශ්ල්
19,උඩපආර,සිංණආපිටි ,ණම්ශ්පෝ
2/4,සආළිණආතැ ඇන,සිරිසල්ව කත,ගු ඇ
නෑපආන
21/194,අරුේප් ව කත

OGA23

ශ් ේවආවිතආරය ණස් කශ්ේ හනුති රනුල් ආ
ශ්ස කකු්නි ණස් ක
සආලිම් ඩ ීරච්චි්ආශ්ේ ශ්න කසආ ශ්චනආ ශ
සආලිම් ඩ ීරච්චි

OGA24

ටිරීරි අේුශ්ේ ශ් ආලි අසආ ආ

2013.09.23

හ්ත්රී

එච්.ඩි.ජි ශ්  ගටිීරච්චි

856435032V

OGA25

ත කතිරි ීරච්චි්ආශ්ේ ශ්හනුදි දිශ්  ඇ ආ න්යසිං

2013.02.20

හ්ත්රී

එම්.එ ඇ.ශ්ේ පිරිහ්

867932801V

OGA26

2013.10.15

හ්ත්රී

ඩබ්.ඒ.ටි.එම්.යු විශ්ේකු්සුරි

198455202200

OGA27

ණම්් ක රආල්්ආශ්ේ හආස ඇ ශ වි ණනආ ණම්් ක
ශ් ෝශ්ේ ශ්  ගටිීරච්චිශ්ේ ්නි ශ්න කහ්ආ
ශ්  ගටිීරච්චි

2013.04.15

හ්ත්රී

ඒ.එම්.ජි.ශ්ේ.ශ්ේ අ් ශ්කෝ ඇ

806550439V

OGA28
OGA29
OGA30

ඹරැ ඇශ්ේ ණසශ්ේ හිස ඇති ්වනයආ හසරනආ ක
චනුදි ඔනආරආ අධිකආරි
ශ්හනුදි දින ඇ ආ ශ්්ොකුසුරි

2013.08.06
2013.12.22
2013.10.16

හ්ත්රී
හ්ත්රී
හ්ත්රී

ඩබ්.එම්.ඩි.ඩි.ශ්ේ උඩුශ්ණොඩ
සි.එල් නආනආ ේකආර
එහ්.වී.ශ්ේ.ටි.සි හසරනආ ක

838215157V
826211141V
81666150V

OGA31
OGA32

රයවීර න්දි  ඇශ්හේ්ආශ්ේ මිහිණියට දු්ආරආ රයවීර
ක ඇද ප ් ශ්ණදර ශ්හලතමිලි ශ්්  ඇහආ අසරසිං

2013.08.23
2014.01.22

හ්ත්රී
හ්ත්රී

එ ඇ.එ ඇ.ඩි ශ්පශ්ර්රආ
එම්.ීර්.ඩබ් දහනආ ක

737990176V
857914678V

OGA22

පආර,අරුේප්,ස නුවර
2013.03.27

හ්ත්රී

එහ්.එහ් උඩුශ්ව්

755380750

121,අම්පිටි පආර,ස නුවර

OGA34

තරණියට හනු කමි සආහආරච්චි
වීරශ්හේකර න්දි  ඇශ්හේ්ආශ්ේ පිනිති ශ් ඇත්ආංජනආ
වීරශ්හේකර

2013.06.16

හ්ත්රී

ඩබ්.ඩබ්.එම්.ීර්.ඒ.එච්.ශ්ේ වීරශ්හේකර

825330186V

OGA35
OGA36

ෂිනි ශ්තවි ඇදි ධර්සප්රි
ලිලතමි ශ්හේලතමි ආ රආජපේ

2013.04.10
2014.01.12

හ්ත්රී
හ්ත්රී

ඩි.එම්.එච්.එ ඇ දිහආනආ ක
එම්.ඒ.ඩි.ශ්ේ අශ්බ්ර කන

856694100V
755281972V

OGA37

සූරි ශ්ේ ශ්දෝන ශ්

2013.09.29

හ්ත්රී

ටි.ඩි ණ් ඩව කත

198371103300

OGA38

මි ඇදි හශ්ව්ජආ නවර කන

2013.03.17

හ්ත්රී

එල්.එම් ජ ශ්හේන

787641989V

75/සී,වල්ණම්පආ ,ද ඇලතශ්ර්
14,ජර්ස ඇ නිවආහ පආර,නව නණර
ුඹිලිපිටි
3/8,සල්ලිකආව කත ,න කතර ඇශ්පොත
2/5,සල්පආනව කත,සල්පආන,ශ්ක ඇණ
ල්්
602,හසආධි
සආවත, ්ශ්ණොල්්,ශ්ක ඇණල්්

OGA39

දිහආනආ ක න්දි  ඇශ්හේ්ආශ්ේ සිලතලි ර ඇදිනි
වි ඇදයආ දිහආනආ ක

2013.03.11

හ්ත්රී

එ ඇ.එම්.එච් ශ්ත ඇනශ්කෝ ඇ

727312714V

OGA40

අ ්මි ශ්සලතහම  ණ්ඩආර

2013.07.19

හ්ත්රී

ජි.පි.සශ්නෝරංගි

818003145V

OGA41

උසආලි ශ්නආ ආ කුසආරි ාපආ ඇශ්ණොඩ

2014.01.29

හ්ත්රී

ීර්.එම්.සි.ශ්ේ.ශ්ේ ර කනආ ක

805494018V

44,ුර්ය පටුසණ,ස නුවර
29/36(26/29),අම්පිටි
පආර,ස නුවර
15/1 එහ්,හආ/පහආ නිවආහ හංරීර්ය
ණම්වූදආව,පල්ශ්්කැශ්ල්

2014.01.20

හ්ත්රී

බි.ඩි.එ ඇ.ීර්. ආ්සුරි

767701276V

341-4 ඒ. 1/1,සුදුහුම්ප්,ස නුවර

2013.05.03

හ්ත්රී

ඩබ්.එම්.එහ්.එල් පආ්සකුඹුර

856504212V

OGA33

ආරආ අ ්විනි

OGA43

ශ්  ගටිශ්ණදර දිහආනආ ක න්දි  ඇශ්හේ්ආශ්ේ
ශ්සොවි ඇදි ශ්හශ්  ඇහආ දිහආනආ ක
දිහආනආ ක න්දි  ඇශ්හේ්ආශ්ේ දසුනි තිේය
දිහආනආ ක

OGA44

න්ලතලි නතආරආ දහනආ ක

2013.07.28

හ්ත්රී

ටි.ශ්ේ.එහ් හසරශ්කෝ ඇ

726202796V

2/11,දම් රආව,සැණියටේහි ඇන
23,ශ්රී ධර්සපආ්
සආවත,අහ්ගිරි ,ස නුවර

OGA45

කආරි ේශ්පරුස න්දි  ඇශ්හේ්ආශ්ේ ශ් නුලි හසි කසආ
රුශ්තෝණස

2013.12.04

හ්ත්රී

එ ඇ.ඩබ්.එල්.එහ් නී්වලතර

855024110V

147/සී,අර කතන,  ඇශ්දහ්හ

OGA46

දිහආනආ ක න්දි  ඇශ්හේ්ආශ්ේ හයුනි සිලතලිනි
ශ් නුල් ආ දිහආනආ ක

2013.10.21

හ්ත්රී

එම්.අයි.ශ්ේ කු්සූරි

198463102064

10/7/ඒ,ස සආ ආ සආවත,ස නුවර

OGA47

ඒකනආ ක අලතශ්කෝරආු්ආශ්ේ ශ්දෝන පියුමි
අරුශ්යෝදි ඒකනආ ක

2013.11.10

හ්ත්රී

එම්.ඩි.ජි.ඊ.සි.ශ්ේ රයවීර

745534392V

OGA48
OGA49

හදි ශ්හ  ඇහආ ජ වර්ධන
හතිනි ආකය ගුයශ්හේකර

2013.09.12
2013.06.27

හ්ත්රී
හ්ත්රී

වී.එල්.ශ්්ොකුසුරි
ටි.එච්.ශ්ේ කරුයආර කන

805980290V
856444414V

333,80, උඩණස ,අම්පිටි
67,සිං ආපිටි
ව කත,ර කසල්කඩුව,ණම්ශ්පෝ
28/7,වි ආර සආවත,සැණියටේහි ඇන

OGA42

OGA50
OGA51

ශ්ත ඇනශ්කෝ ඇ න්දි  ඇශ්හේ්ආශ්ේ ශ්හ කමි ළආනිආ
ශ්ත ඇනශ්කෝ ඇ
නශ්වලිකආ පංචනී පතිරය

2013.11.23
2013.06.20

හ්ත්රී
හ්ත්රී

ශ්ේ.ඒ.ර කනආ ක
ශ්ේ.එම්.එ ඇ කු්ලතංණ

836651480V
197979300202

OGA52

හනුරී දිශ්න කරආ ශ්රේසසිං

2013.10.15

හ්ත්රී

එම්.ඩි.ටි.සි විශ්ේවර්දන

827153621V

OGA53

2013.02.11

හ්ත්රී

ශ්ේ.අ.අයි.ඒ කුරුේු

825530142V

2013.07.12
2013.08.30

හ්ත්රී
හ්ත්රී

ටි.එල් නආර ඇශ්කොටුව
යු.එහ්.ශ්ේ අශ්බ්සිං

876891263V
805763051V

OGA56

හනිති ලිනආ ආ රවී ඇද්රනී
උඩ කංකආන ඇශ්ේ ශ්දො ඇ සි  ඇහආ ශ්ස කසුවී
සිල්වආ
රී කනුලි හවි කසආ රආජපේ
ර ඇශ්තොටුවි් පළ ැදිශ්ේ ශ් හලි ආත්ආ
ර ඇශ්තොටුවි්

2013.07.10

හ්ත්රී

ශ්ේ.ජි.ීර්.ශ්ේ වීරශ්හේකර

896660250V

OGA57
OGA58

බ්රආ ්සන ශ්ණදර ශ්හනුමි මිනුල් ආ සුරලතංණ
ණ්පිළ ශ්ණදර විදුෂි රවිනයආ ගුයර කන

2013.04.22
2013.12.27

හ්ත්රී
හ්ත්රී

ඒ.පි.ජි.එහ් අසරලතංණ
එම්.බි.ශ්ේ.එ ඇ.අයි කරුයආර කන

838033571V
828583859V

OGA54
OGA55

OGA60

සිරිවර්ධන ර කනආ ක න්දි  ඇශ්හේ්ආශ්ේ ශ් හ ඇ ආ
දිනදි ර කනආ ක
ඒකනආ ක න්දි  ඇශ්හේ්ආශ්ේ වි ඟි විදුමිණියට
ශ්පොේදල්ශ්ණොඩ

OGA61

කා ඇශ් ේශ් ඇ ණංඳුර ශ්ණදර ශ් ෝදරආ ක්රිහ්ටි
හාණ් ශ්හෝසර කන

2013.04.19

හ්ත්රී

ඩබ්.සි හ්වර්යසආලි

857833511V

OGA62
OGA63
OGA64

ඉසුරි උපආදයආ ඉ ඇ ශවම  දිහආන ක
ශ්කනුදි චිනආරආ උඩව කත
කුළුණම්සන නඳු ඇශ්ේ ශ්හනුදි ප  ඇ ආ

2013.03.20
2013.09.14
2013.12.10

හ්ත්රී
හ්ත්රී
හ්ත්රී

එල්.ශ්ේ.එහ් කළුීරච්චි
පි.ඩි.බි.එල්.යු ණ්ඩආර
ඩබ්.ඩි.එ ඇ.එල් ගුයර කන

865511337V
855783673V
817653170V

OGA65

අසරසිං ීරච්චිශ්ේ ශ්හොනආලි හනුල් ආ අසරසිං

2013.07.25

හ්ත්රී

ඩබ්.එම්.එහ්.වී.ශ්ේ ව ඇනිනආ ක

846700706V

OGA66

ඓ ්වම  ශ්න  ඇහආ ටිරීරි කුසආරි ආමි විශ්ේශ්හේකර

2013.05.25

හ්ත්රී

ඩි.බි පල්ශ්ල්ණස

856792510V

OGA67

ශ් ර
ේ  ක න්දි  ඇශ්හේ්ආශ්ේ ශ්තනුලි ශ්ප  ඇහආ
ශ් ර
ේ  ක

2013.11.19

හ්ත්රී

ඩබ්.එම්.සි.පි.ශ්ේ රයසිං

837253390V

OGA59

2013.12.20

හ්ත්රී

එච්.ශ්ේ.ඩි.ඩබ්.එම්.එම්.ීර් දිවආර කන

857934610V

2013.05.16

හ්ත්රී

පි.ඩබ්.එච්.ටි අන්ණුණස

868530634V

29/46(29/52),අම්පිටි
පආර,ස නුවර.
240/1,උඩපිටි ,ණ්ශ්ණදර
38/8,'රණ්වි න',ණල්අන්ය,සැණියටේ
හි ඇන
122/4,වආරි ශ්පොු ශ්රී සුසංණ්
සආවත,අහ්ගිරි ,ස නුවර
117/2,අනණආරික ධර්සපආ්
සආවත,ස නුවර
6/142,කුඩුණ්ව කත,ශ්පොල්ශ්ණොල්්
61,ණ් පආර,හිාණ්
51/1/ඒ,
ැබි්ශ් න
ේ ව කත,රජපිහිල්්,ප ගටි ආ
ව කත
119,රුව ඇුර,වැරැල්්ණස
1/56,ශ් ේවආ ැළ ශ්ණදර
, ුශ්ණොඩ,අඹතැ ඇන
2/31,එුසල්ශ්පොත,ශ්ණොසශ්ණොඩ,ස
නුවර ර ආ
38/1,"හආණර",ක ඇද ඇශ් න
ේ ,
ණල්්ෑල්්ණස
"ශ්රී ධර",ඩි.බී.විශ්ේලතංණ සආවත,
පිළිසත්ආව
172/2,සල්පආන,ශ්ක ඇණල්්
61,ස තැ ඇන, ටි ණ්,ස නුවර
29/1,නිවආහ ශ් ෝජනආ
ෙස ,ණ ඇශ්නොරුව,ශ්ේරආශ්දණියට
46/5,ව ගළආර ඇතැ ඇන පආර,
ස නුවර
2/28,"සුදර් න",ව්්,සැණියටේහි ඇන

OGA68
OGA69

පෑ්ව ේදුශ්ව් ශ්ණදර විනුලි ද ම්හආ ගුයලතංණ

2013.08.29

හ්ත්රී

ශ්ේ.පි කරුයආර කන

747552002V

ශ්නආලි ධනංජනආ ගුයති්ක

2013.09.02

හ්ත්රී

ඩි.එම්.ඒ.ඩි දහනආ ක

866043469V

7/40,ශ් ේවආ ැළ
පආර,තල්ව කත,ස නුවර
62/6,සුප්රීම්
සිටී,ඉලුේව කත,කඩුණ ඇනආව

2013.08.24

හ්ත්රී

ටි.එම්.එ ඇ.එම් ශ්ත ඇනශ්කෝ ඇ

827120820V

272,"්ේමිණියට",ඉලුේශ්සෝදරව කත,ගු
රුශ්දනි

2013.07.29

හ්ත්රී

සි.අයි ඒකනආ ක

847573287V

1/සී, ේණ පිටි ,ගු ඇනෑපආන

2013.03.21

හ්ත්රී

ශ්ේ.එම්.බි.එම්.ශ්ේ උඩුශ්ව්රි

828533525V

2013.04.16
2013.04.06

හ්ත්රී
හ්ත්රී

ඩබ්.එම්.එහ්.ශ්ේ.එහ් විශ්ේශ්හේකර
යු.ඊ.ශ්ේ ගුනවර්දන

845722340V
795012222V

2013.04.07

හ්ත්රී

යු.සි.ශ්ේ ශ් ේවආවිතආරය

847952792V

69,ශ්කොහ්සි ඇන,කැළව්,ශ්්ව්්
119/බී/ප2,ශ්ජෝර්ේ ඊ ද සිල්වආ
සආවත,ස නුවර
103,හ්ව ේතිණස,දිණන,රජවැල්්
179,මසත්රි සආවත,ස වැලි
උ න,ස නුවර

OGA72

ශ් ේර ක න්දි  ඇශ්හේ්ආශ්ේ කටුශ්පොල්් ඇශ්ේ ශ්ණදර
ශ්දව්ලි ශ්ද  ඇහආ වආහ් ණ්ඩආර ර කති ඇද
දිහආනආ ක න්දි  ඇශ්හේ්ආශ්ේ හනආ ආ ශ්න  ඇසි
දිහආන ක
කුසආරසිං
හ්නආ ක්ආශ්ේ ශ්කයිආ දිනුලි
ශ්හේනආර කන

OGA73
OGA74

ශ්  ගටිීරච්චිශ්ේ කු්මි ගීආ විශ්ේතිහ්හ
ශ්දොඩම්ශ්ේණසශ්ේ ගිහඳි අනආ ආ ද සිල්වආ

OGA70
OGA71

OGA75

හැ ශ උ කභආෂ් කහ්ලතරිසිං

OGA76

බ්රආ ්සය ශ්ණදර කු්ලතංණ න්දි  ඇශ්හේ්ආශ්ේ ශ්ණහදි
ගුව ඇසආ තහ ඇ ශ ශ්හනර ක කු්ලතංණ

2013.08.20

හ්ත්රී

ජි.ඒ.ශ්ේ.ඒ.අශ්බ්සිං

767612087V

OGA77

ශ්ණ  ඇහආ ජ නුලි විතආන

2013.05.30

හ්ත්රී

ශ්ේ.ඩබ් ස කුසආර

198083201432

OGA78

තසුනි දු් ඇසආ සුභසිං

2013.07.04

හ්ත්රී

ඩි.ශ්ේ.ඩබ් න්යසිං

878143523V

2013.11.13

හ්ත්රී

ඩබ්.ීර්.ඩි.එම්.ීර්.ඩබ්.ශ්ේ
විෙසසිං

827783242V

2013.03.23

හ්ත්රී

වයි.එම්.ඒ.එච් ජ ර කන

848382779V

OGA80

අලු ක ශ්ණදර ර කනආ ක න්දි  ඇශ්හේ්ආශ්ේ ඉසුමි
ශ්්  ඇහආ කුසආරි ර කනආ ක
ීල්විර න්දි  ඇශ්හේ්ආශ්ේ ශ් හ ඇ ආ ශ්නවි ඇ ශ
ීල්විර

OGA81

ශ්දයි ංශ්ේ ශ්ණදර ගි කමි නිසංහආ හ කහරණී

2013.07.24

හ්ත්රී

අයි.එම්.ජි.ටි.එහ් ශ්හේනආර කන

9372231946V

OGA82

අේආරි ශ්හේ හ්නආ කුසආරි

2013.05.01

හ්ත්රී

එච්.එම්.ටි.ඒ.ශ්ේ ශ් ේර ක

827042650V

2013.07.29

හ්ත්රී

එම් ණ්ශ්ණොඩ

828153528V

2013.06.07

හ්ත්රී

පි.එහ්.එහ්.එම් ශ්හනවිර කන

855803704V

OGA79

OGA83
OGA84

රයරආජ න්දි  ඇශ්හේ රආු ආමිල්්ආශ්ේ ශ්හනආරි
ච්නයආ රයරආජ
සැදශ්ණදර එහදි ීරධයආ සූර් සැණියටශ්ේ
ශ්හනවිර කන

27,ඌරආශ්පෝ.පිළිසත්ආව
334
බී,කැ ඇදලි ේදපආළුව,ණශ්ණ්න්ල්්
85,ශ් ෝධි ංණන සආවත
,ශ් ෝව්,ස නුවර
102,ශ්කෝ ඇණහ්පිටි ,අම්පිටි
74/1,ශ්හ ඇපති පආරමී කු්ලතංණ
සආවත,ස නුවර
5/1/ඒ/ප4,ප ්
දම් රආව,සැණියටේහි ඇන
61/28 බී,ශ් ෝධි ංණන සආවත
,ශ් ෝව්,ස නුවර
25/3,අන්ණුණස,ගු ඇනෑපආන
20/ඒ,සආවත
05,අරුේශ්පෝ,ස නුවර

OGA85
OGA87
OGA88
OGA89
OGA90
OGA91

අනු කතරආ හාමිණියට ර කනසූරි
රආජකරුයආ දිහආන ක න්දි  ඇශ්හේ්ආශ්ේ ීරධයආ
ජීව ඇති කුසආරි දිහආනආ ක
වීරශ්හේකර න්දි  ඇශ්හේ්ආශ්ේ ශ්හනුදි ද ම්හආ
වීරශ්හේකර
ශ් ේර ක න්දි  ඇශ්හේ්ආශ්ේ තිනආදි තිසනයආ සි හම 
ශ් ේර ක
නවිනි ශ්දවනයආ දවළව කත
ශ්ේ.වී ශ්න කමිණියට

2013.11.13

හ්ත්රී

එ ඇ.එහ් ශ්හෝසර කන

736930250V

31/බී,ප්රිම්ශ්රෝහ් උ න, ස නුවර

2013.03.07

හ් කම 

ීර්.එහ්.ඩබ්.එම්.ීර්.ඒ.එහ් හු්ංණන්ව

845993882V

04,සැදශ්ණොඩ,ණ්ශ්ණදර

2013.10.16

හ්ත්රී

එහ්.එම් ුලතණල්පිටි

855643774V

1/196,උඩුවආව්,කටුණහ්ශ්තොළ

2013.04.17
2013.08.24
2013.12.14

හ්ත්රී
හ්ත්රී
හ්ත්රී

යු.එල් අසරසිං
බි.ඒ.ඩි.පි බු් කසිං ්
එහ්.වීරසිං

825940375V
856040208V
847341459V

08 බී,අනිව කත පආර ,ස නුවර
92/ඒ,අම්පිටි පආර,ස නුවර
565/24 ඒ,ඔරආ  ඇ ව කත,ණම්ශ්පෝ

