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

උප ඇදින

හ්ත්රී/පු
රුෂ
භව

2014.01.12

ශ් ේර ක න්දි  ඇශ්හේ් ශ්ේ කටුශ්පොල්් ඇශ්ේ ශ්ගදර
ශ්දව්ලි ශ්ද  ඇහ ව හ් බණ්ඩ ර

S03
S04

ifydaor ගණ

ළශ් ක whÿï ක් whÿïlreව ඇ

සව/පපි /පභ රකරුශ්ේ නස

ජ තික
ැදුනුම්ප ක
අංක

ලිපින

හ්ත්රී

එම්.ඒ.ඩි.ශ්ක්.අශ්ේර කන

755281972V

3/8,සල්ලික ව කත,න කතරම්ශ්පොත

2013.08.24

හ්ත්රී

බී.ඩේ.බී. ර කනි ඇද

801144683V

272"්ක්මිණියට",ඉලුක්ශ්සෝදරව කත,ගුරුශ්දනි

ගුණසං ආරච්චිශ්ේ ශ් ේෂ ද්රි තරුකාක ගුණසං
මි ඇදි හශ්ව්ජ නවර කන

2013.04.19
2013.03.17

හ්ත්රී
හ්ත්රී

ජි.ඒ.එ ඇ.ඩි ගුණසං
එල්.එම් ජ ශ්හේන

741013436V
787641989V

96,තැ ඇශ් ඇකුඹුර,ස නුවර
602,හස ධි ස වත,බ්ශ්ගොල්්,ශ්ක ඇගල්්

S05

වීරක්ශ්කොඩි් ශ්ේ ජ නි ද ම්හ වීරක්ශ්කොඩි

2013.10.11

හ්ත්රී

ශ්ක්.ඩේ.වීරක්ශ්කොඩි

661210486V

63/1,වර පිටි ,කුණ්ඩහ ශ්ල්

S06

සුභසං න්දි  ඇශ්හේ් ශ්ේ හහඳු් ප  ඇදී
සුභසං

2013.09.27

හ්ත්රී

ටි.වී ලි නශ්ේ

746173156V

52/ඒ/ප2,හීපිටි ,සැණියටක්හි ඇන

S07

ගජන කශ්ේ ශ් ඇ
විශ්ේර කන

2013.04.11

හ්ත්රී

එ ඇ.එම්.සී.එ ඇ විශ්ේර කන

706862692V

171/4,උඩගු ඇනෑප න,ගු ඇනෑප න

අනු
අංක

ුස ශ්ේ නස

S01

ලිලතමි ශ්හලතමි

S02

ර ජපක්ෂ

නිල්ශ් ඇලත ශ්පශ්ේර

S08

ක ඇද ප ් ශ්ගදර ශ්හලතමිලි ශ්්  ඇහ අසරසං

2014.01.22

හ්ත්රී

එම්.ආේ.වී දහන ක

857914678V

21/194, අරුප්ශ්පෝ ව කත ප ර,
අරුප්ශ්පෝ,ස නුවර

S09

ගසශ්ේ ආරච්චි් ශ්ේ විශ්මි රශ්මිනි ගසශ්ේ

2013.11.09

හ්ත්රී

ජී.ඒ විශ්ේසං

690200767V

1/4,සරිසල්ුර,ගු ඇනෑප න

S10

ගී කස ඉ ඇදුමිණියට සැණියටශ්ක් දිහ න ක

2013.03.19

හ්ත්රී

ශ්ක්.එම්.සී.ශ්ේ.බි දිහ න ක

1972215103
165

11/6,සරිසල්ව කත,ගු ඇනෑප න

S11

රණවීර න්දි  ඇශ්හේ් ශ්ේ මිහිණියට දු් ර රණවීර

2013.08.23

හ්ත්රී

එ ඇ.එ ඇ.ඩි ශ්පශ්ේර

737990176V

2/4,ස ලිග තැ ඇන ,සරිසල්ව කත,ගු ඇනෑප න

S12

රී කමිණියට හ ර කුස රි මිවික්රසසං
පල්ශ්ල්කුඹුර

2013.06.11

හ්ත්රී

ශ්ේ.ආේ.බී.ඩේ.පල්ශ්ල්කුඹුර

730143583V

12/26,ශ්ල්වැල්් ප ර, ස නුවර

S13

කැකු් ඇදර දිහ න කශ්ේ ඉසුමි අස්ය
බණ්ඩ රව කත

2013.07.22

හ්ත්රී

ශ්ක්.ඩි.එහ් බණ්ඩ රව කත

753173196V

68/20,ශ්ල්වැල්් ප ර,ස නුවර

S14

පෑ්ව ේදශ්ව් ශ්ගදර විනුලි ද ම්හ ගුණලතංග

2013.08.29

හ්ත්රී

ශ්ක්.පි කරුණ ර කන

747552002V

7//40,ශ් ේව ැළ ප ර,තල්ව කත,ස නුවර

S15

හ්ශ්ව් ඇද්රනි හිස

වීරසුරි

2014.01.20

හ්ත්රී

ඩේ.එහ්.ඒ.ඩි.පී.එච්
ශ්හේන ර කන

1980617041
06

75/2,ශ් ේව ැළ ප ර,තල්ව කත,ස නුවර

S16

ර කන ක න්දි  ඇශ්හේ් ශ්ේ ච්නි ශ්ේවි ඇදි
ර කන ක

2014.01.09

හ්ත්රී

ආේ.එම්.එහ්.බණ්ඩ ර

763551959V

111/4,ශ්ල්වැල්්,ස නුවර
24/11 ඒ,පුන් පටුසග,ධේසර ජ
ස වත,ස නුවර
207/16 බී,තල්ව කත,ස නුවර

S17

න්ලතකුඩආරච්චි් ශ්ේ අහිංහ මිශ්නෝලිබණ්ඩ ර

2013.04.21

හ්ත්රී

බී.ඩේ.එ ඇ.ඩි.ශ්ස ඇඩිහ්

1981795044
21

S18

දුේග ඇන න්දි  ඇශ්හේ් ශ්ේ සලතලි වි ර
දිහ න ක

2013.03.06

හ්ත්රී

ඩි.එම්.යු දිහ න ක

702690293V

S19

අන් කත හ්ත අශ්ේශ්කෝ ඇ න්දි  ඇශ්හේ් ශ්ේ විදුනි
කවය ංගි බණ බණ්ඩ ර

2013.02.19

හ්ත්රී

ඩේ.එම්.ඒ.යු විශ්ේශ්කෝ ඇ

857464095V

S20
S21

හංජ් ශ්දව්කා ශ්හනවිර කන
ුේදස රු ශ්ේ ශ්හේනුරී හිස කා ධේසද හ

2013.07.01
2013.07.08

හ්ත්රී
හ්ත්රී

ශ්ක්.ඒ.එහ් ශ්හනවිර කන
පී.වී ධේසද හ

780662204V
761732013V

10/30,ශ්රී ශ්බෝධිර ජ
ස වත,බූවැලිකඩ,ස නුවර
11/9,ු ැශ්ල්ශ්පෝ කුස රි මි
ස වත,ස නුවර
103/107 ඒ,ධේසර ජ ස වත,ස නුවර

S22
S23

විද නපතිරණශ්ේ විලතලි හිරු ඇ
න්ලතලි නත ර දහන ක

2013.10.07
2013.07.28

හ්ත්රී
හ්ත්රී

වී.ජි.අයි ජ ශ්හේකර
ටි.ශ්ක්.එහ් හසරශ්කෝ ඇ

782673432V
726202796V

66/68 සී,රජපිහිල්් ස වත,ස නුවර
23,ශ්රී ධේසප ් ස වත,අහ්ගි බණරි ,ස නුවර

S24

ශ්දවැශ්ේ ශ්ගදර හිස ෂ හ ඇලතකා ශ්පශ්ේර

2014.01.10

හ්ත්රී

ඩි.ජි.එ ඇ කුස ර

791502497V

33/7,ජ් ශ ප ර,ස නුවර

S25

අසරසං ස න සශ්ේ තනුගි බණ හරැලි
සුරි බණ්ඩ ර

2013.04.04

හ්ත්රී

එල්.එ ඇ.වික්රසර කන

806253391V

08,ජ් ශ ප ර,ස නුවර

S26

උ ශ් ඇ ශ්ගදර ශ්හනුරි හ ර ශ්ගොඩන් ඇශ් ඇ

2013.09.15

හ්ත්රී

යු.ජි.එ ඇ ශ්ගොඩන් ඇශ් ඇ

640052627V

22,ජ් ශ ප ර,ස නුවර

S27
S28

අග්ව කශ් ක ශ්ගදර ශ්හලතනි ද ම්දී අග්ව කත
තල්ශ්ප්ශ්ේ ශ්ප  ඇහ ශ්හලිනි

2013.09.09
2013.09.07

ඒ.ජි.පි.බී අග්ව කත
සී.ආේ.ද ගුරුවංශ

1966031012
20
795084053V

39/14,හරණංකර ප ර,ස නුවර
29/67 ඒ,අම්පිටි ප ර, නුවරශ්ව්,ස නුවර

ජ ශ්හේකර

හ්ත්රී
හ්ත්රී

S29

ර කන ක න්දි  ඇශ්හේ් ශ්ේ ශ්හනුරි ත කහරණියට
ර කන ක

2013.03.14

හ්ත්රී

ආේ.එම්.එහ්.යු ර කන ක

721582132V

444/ඒ,කළු කැශ්ල් ව කත ක ඇද,අම්පිටි

S30

දිහ ශ්ව් න්දි  ඇශ්හේ් ශ්ේ හ ඇදී ශ්නොවි ඇ
දිහ න ක

2013.06.22

හ්ත්රී

ඩි.එම්.ඒ.එහ් දිහ න ක

780862963V

29/255 ඒ,අම්පිටි ප ර,ස නුවර

S31

ස රසං න්දි  ඇශ්හේ් ශ්ේ ජින  ඇද්ර විස
ස රසං

2014.01.22

හ්ත්රී

ඩේ.එම්.එහ් කුස ම 

738261470V

29/52,නුවරශ්ව්,අම්පිටි ප ර,ස නුවර

S32
S33

ශ්ත ඇනශ්කෝ ඇ න්දි  ඇශ්හේ් ශ්ේ ශ්ප කමි ළනිෂ
ශ්ත ඇනශ්කෝ ඇ
ර ඇශ්කො කශ්ගදර ඉස කා ආධිතය

2013.11.23
2013.10.20

හ්ත්රී
හ්ත්රී

ටි.එම්.ඒ.බි ශ්ත ඇනශ්කෝ ඇ
ආේ.ජි.හර ක

761940910V
720923440V

29/48/(29/52),අම්පිටි ප ර,ස නුවර
66/47,රජපිහිල්් ස වත,ස නුවර

S34

කු්ලතංග න්දි  ඇශ්හේ් ශ්ේ දුලි කස තිනුලි උදම්හ
වික්රසර කන

2013.10.17

හ්ත්රී

ශ්ක්.එම්.වී වික්රසර කන

763583376V

83/27 සී,නුවරශ්ව්,අම්පිටි ප ර,ස නුවර

S35

ශ්ත ඇනශ්කෝ ඇ න්දි  ඇශ්හේ් ශ්ේ නත ෂ හාමිණියට
ශ්ත ඇනශ්කෝ ඇ

2013.06.10

හ්ත්රී

ටි.එම් රණසං

732161074V

66/6,රජපිහිල්් ස වත,ස නුවර

S36

ශ් ේටිආරච්චි් ශ්ේ ප්රශ්බෝදිනි විසංහ ච ඇද්රර කන

2013.05.28

හ්ත්රී

එච්.ඒ.එ ඇ.ජි ච ඇද්රර කන

823654340V

29/72,(29/100),පිරිහ් ව කත,අම්පිටි
ප ර,ස නුවර

S37

ුල්ශ්ගොඩ රණවකශ්ේ ගි බණ ක වී ගුනවේදන

2013.06.26

හ්ත්රී

ඊ.ජි.ඩේ ශ්හෝසති්ක

767151748V

80,රජපිහිල්් ස වත, ස නුවර

S38

රණසං ආරච්චි් ශ්ේ ශ්සලත නි ක වය රණසං

2013.09.30

හ්ත්රී

ආේ.ඒ.ආේ.අයි රණසං

722723040V

223/2,රජපිහිල්් ස වත,ස නුවර

S39

කු්ශ්හේකර න්දි  ඇශ්හේ් ශ්ේ ්ක්ෂී පශ්බෝධනි
කු්ශ්හේකර

2013.12.14

හ්ත්රී

ශ්ක්.එම්.සී.එ ඇ ශ්හනවිර කන

1971211027
43

66/56,රජපිහිල්් ස වත,රජපිහිල්්,ස නුවර

S40

ඒකන ක අලතශ්කෝර ්් ශ්ේ ශ්දෝන පියුමි
අරුශ්ණෝදී ඒකන ක

2013.11.10

හ්ත්රී

ඊ.ඒ.ඩි.එ ඇ.ආේ ඒකන ක

733232269V

333,80,උඩගස,අම්පිටි

S41

වීරසං ගුණවේදනශ්ේ ශ්හනුමි ශ් ෝ  ඇහ
ගුණවේධන

2013.04.26

හ්ත්රී

ඩේ.ජි.පි.ආේ ගුනවේදන

143/4,අම්පිටි ප ර, ස නුවර

S42
S43

ශ්දො ඇ න න ක්ක ර ප්රගති දි ඇහර

2013.12.07

හ්ත්රී

බී.එම්.ජි.එච් ජ ර කන

760371033V
1977767602
466

S44

තසුනි දු් ඇස සුභසං

2013.07.04

හ්ත්රී

එහ්.ඒ.ආේ.පි.ශ්ක් සුභසං

801494714V

85,ශ්බෝධි ංගන ස වත,ශ්බෝව්,ස නුවර

110/3,ශ්ෙරිහිල්ව කත,වැරල්්ගස

S45
S46

කු්ලතංග න්දි  ඇශ්හේ් ශ්ේ හංජ් ්හිරුනී
නශ්වලික පංචනි පතිරණ

2013.11.25
2013.06.20

හ්ත්රී
හ්ත්රී

ශ්ක්.එම්.එහ් බණ්ඩ ර
ශ්ක්.එම්.එ ඇ කු්ලතංග

740490745V

37/1,ඔවිහ්හ දකුණ,ුජ පිටි
240/1,උඩපිටි ,ග්ශ්ගදර

S47

ර ජකරුණ දිහ න ක න්දි  ඇශ්හේ් ශ්ේ ආරධය
ජීව ඇති කුස රි දිහ න ක

2013.03.07

හ්ත්රී

ආේ.ඩි.එම්.ඒ.බි දිහ න ක

752130256V

4,සැදශ්ගොඩ,ග්ශ්ගදර

S49
S51

ක්ල්ශ්දොර න්දි  ඇශ්හේ් ශ්ේ හලි ශ්කන ර
ජ වේධන
ප ් ශ්ගදර චමිෂ රහංජනී ජ තිහ්හ

2013.03.21
2013.03.01

හ්ත්රී
හ්ත්රී

ශ්ක්.එම්.එහ්.ඩේ ජ වේදන
ඒ.ජි.ස.ඩි කරුණ ර කන

811271764V
748340920V

2/4,දම්බර ව,පි්ව්,ස නුවර
74/5,දිව නව කත,බටුශ්ගොඩ

S52

දවශ්ේ ශ්ගදර උස ලි ශ්හ  ඇහ අශ්ේන ක

2013.10.01

හ්ත්රී

ඩි.පි.ස.එල් අශ්ේන ක

723270855V

138/1,ශ්ගෝනිශ්ගොඩ,සැදව්, රිහ්ප කලතව

S53

ත්පතනවඩන න්දි  ඇශ්හේ් ශ්ේ නදුනි අ  කස
බණ්ඩ ර

2013.01.16

හ්ත්රී

ඒ.අයි.ටි.ශ්ක් ශ්හනවිර කන

786492335V

89,ශ්ව්ගි බණරි ශ් ොඬි ශ්දනි

S54

ශ් ේම්පිටි ශ්ගදර ක ්සී ශ්හන ෂ ධේසශ්හේන

2013.12.24

හ්ත්රී

එම්.ජි.ජි.එල් ගි බණර ගස

857981936V

36-ස,ගි බණර ගස,පිළිසත් ව

S55

ර ජකරුණ ශ්පොල්ව කශ් ක තනුගී ශ්නලතස නි
ර ජකරුණ

2014.01.04

හ්ත්රී

පි.ටි.එ ඇ.ජි ජ ර කන

S56

හශ් ේලි රු  ඇහ

ලතරුසං

2013.05.20

හ්ත්රී

එච්.ජි.එහ් ශ්ප්රේසති්ක

1980817023
05
1974232006
77

S57

බහ්න ක න්දි  ඇශ්හේ් ශ්ේ ලිහ ඇදී උශ්ප කන
බහ්න ක

2013.10.03

හ්ත්රී

බී.එම්.පී.ශ්ක්.ඩි බහ්න ක

782210440V

29/86(100/29බී),අම්පිටි ප ර,ස නුවර

S58

රූපසං ආරච්චි් ශ්ේ ශ්හනු්ය හිරු ඇදී
රූපසං

2013.11.11

හ්ත්රී

එච්.ඒ.ස.ඩි ජ වි් ල්

848184390V

34/ඩි, අ්ශ්දණියට ,වැරල්්ගස

S59

ශ් ේර ක අශ්ේශ්කෝ ඇ ව හ් න්දි  ඇශ්හේ
ර ු මිු ශ්ේ විදේශනී ් වනය උඩුගස

2013.10.19

හ්ත්රී

එච්.ඒ.ඩේ.එම්.ආේ.ශ්ේ.බි
උඩුගස

740503375V

5/237,වැල්්ශ්තොළ,රසඹුක්වැල්්,ශ්තල්ශ්ද
ණියට

84/3 ඒ, ටි ග්,ස නුවර
14,ස ළිග ස් ,ප ඇවි්තැ ඇන,ගම්ශ්පෝ

