2019 - 1 ශ්රේණියට ළ ුන් ඇ ුලත් ක රීම ස හා rcfha wjYH;d u; ia:dk udre ùï ,enQ rdcH$ ixia:d$ rdcH nexl=
ks,Orhkaf.a ගණ
ළශ් ක whÿï ක් whÿïlreව ඇ

උප ඇ දින

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

ජ තික
ැදුනුම්ප ක
අංක

ලිපින

අකුර ක ශ්ෙණියටශ්ේ ශ්ගෙර ශ්න කහරණියට දිනිති
ශ්රේස් ඇර

2013.10.09

හ්ත්රී

ඒ.ජි.ජි.එහ් ශ්රේසර කන

730301375V

182,ශ්කොටුශ්ගොඩැල්් විදි ,ස නුවර

TR02

ස ලිම්බඩ ආරච්චි් ශ්ේ ශ්න කස ශ්්න දී
ස ලිම්බඩ ආරච්චි

2013.12.27

හ්ත්රී

ඩබ්.ඩබ්.ආර්.එහ්.ශ්ේ ් ඇරශ්හේන

198284103074

84/20 ඩි,සුදුහුම්ශ්පොු ,ස නුවර

TR03

ර සන ක න්දි  ඇශ්හේ් ශ්ේ හනුලි
හසල් අ්වලතශ්ගොඩ

2013.08.17

හ්ත්රී

ශ්ේ.ඒ.අයි.ඒ ශ්කොඩිලතවේකු

84851262V

203/7,රජපිල්් ශ්ළරහ්,ස නුවර

TR04

ශ් නර ක ශ්සොශ් ොට්ටි් ශ්ේ ශ්ජන දී
රි ඇහ බණ්ඩ ර

2013.05.02

හ්ත්රී

ආර්.ආර්.එම්.පි.එම් බඹරශ්ෙණියට

777400193V

40/3/1/1,ශ්ජෝර්ජ් ඊ ෙ සිල්ව ස වත,ස නුවර

2013.08.08

හ්ත්රී

ආර්.එම්.ජි.බී කුශ්කොටුව

691301133V

47/34/බී, ලුවී පිරිහ් ස වත,ස නුවර

2013.02.07
2013.12.23

හ්ත්රී
හ්ත්රී

එම්.ජි.එ ඇ.ටි ්ේස ලි
එච්.එම්.ඒ.එම් ශ් ේර ක

79/13,විලි ම් ශ්ගොපල්්ව ස වත,ස නුවර
4, අනග රික ධර්සප ් ස වත, ස නුවර

2013.05.13
2013.06.30

හ්ත්රී
හ්ත්රී

බී.වී.එ ඇ.එහ් කරුන ජීව
බී.එහ්.එච් ඉ ඇරශ්හේන

817510957V
855821621V
198369401497
0
722051580V

අනු
අංක

ුස ශ්ේ නස

TR01

TR10

ර ජපේෂ න්දි  ඇශ්හේ් ශ්ේ ශ් ෂ
ේ නි රභ ්රී
කුශ්කොටුව
බළගල්ශ්ල් ශ්ගෙර තිශ්්ෝක බුද්ධිනි
එදිරිසිං
කන කතගසශ්ේ ශ්ෙෝන ශ්සලතලි හශ්ව කස
න්ත සිං බ ්ශ්ගොඩශ්ේ ශ්සලතලි ශ් හ ර
න්නසිං
සිලතලි දි හ්න ඉ ඇරශ්හේන
වීශ්ජසිං
ආරච්චි් ශ්ේ ්වි ඇෙය ශ්ද්ශ  කමි
විශ්ජ්සිං

TR11

දිහ ශ්ේ න්දි  ඇශ්හේ් ශ්ේ  ඇහදී
ශ්නොමිතය දිහ න ක

TR05
TR06
TR07
TR08
TR09

11/17, ශ්රෝ ් පටුසග,ස නුවර
188,උඩුශ්ව් ප ර,අම්පිටි

2013.12.06

හ්ත්රී

ඩබ්.ඒ.ශ්ේ.සි විශ්ජ්සිං

852963999V

6 ඒ,ශ්රෝ ් නි් නිව හ ,ස නුවර ස
ශ්රෝ ්,ස නුවර

2013.06.22

හ්ත්රී

ඩි.එම්.ඒ.එහ් දිහ න ක

780862963V

29/255 ඒ,අම්පිටි ප ර,ස නුවර

TR15

ර ජපේෂ ශ්ගෙර නිහලි හිස ධ
දිහ න ක
අස න රීතශ්ේ තරූශ දූරංගි රණසිං
න්ලතකුඩආරච්චි් ශ්ේ ශ් හනය දින  කදි
ශ් ේස් ඇර
අශ්බ්ශ්කෝ ඇ න්දි  ඇශ්හේ් ශ්ේ නිසිනි
උුනය අශ්බ්ශ්කෝ ඇ

TR16

කුස රසිං බහ්න ක් ශ්ේ ශ්කොයිශ
දිනුලි ශ්හේන ර කන

TR12
TR13
TR14

2013.06.30
2013.10.23

හ්ත්රී
හ්ත්රී

එම්.ඒ.එහ්.එම් ් ඇරශ්හෝස
ඒ.ශ්ේ.ඩි රණසිං

198452010044
198026300387

29/19,අම්පිටි ප ර,නුවරශ්ව්,ස නුවර
22/29,අම්පිටි ප ර,නුවරශ්ව්,ස නුවර

2013.05.16

හ්ත්රී

ශ්ේ.ඒ.ඩි.එහ් ජ වර්ෙන

198180303435

29/45,අම්පිටි ප ර ,නුවරශ්ව්

2014.01.27

හ්ත්රී

ඒ.එම්.එහ්.බි අශ්බ්ශ්කෝ ඇ

792583725V

69/6,අම්පිටි ප ර,ස නුවර

2013.03.21

හ්ත්රී

ශ්ේ.බි.බි.ටි ශ්හේන ර කන

812542257V

69,ශ්කොහ්සි ඇන,කැළව්,ශ්්ේ්

ආර්.ඊ

826553383V

12/ඒ,ශ්පෝසිශ්් ඇ
ශ්පශ්ෙහ,වරක න්ර,උකුශ්ව්

TR18
TR19

අහ්ය ලිස ඇහ ශ්බෝවි ඇදි ශ් ේවශ්ේ
අංගප්ුලිශ්ේ ශ්ග කමි ධ න ඔන ලි
රන  ඇදු
ගවීන සධු සිනි කුස රි ජ ශ්හේකර

TR20

ජ ශ්කොඩි ආරච්චි් ශ්ේ වි ංග ශලි ඇදි
ර ජපේෂ

TR21

ප න්දි  ඇශ්හේ් ශ්ේ ශ්නලතලි ශ්හ  ඇහ
කරුණ ර කන

2013.07.08

හ්ත්රී

TR22
TR23

ජ වර්ධන රූපසිං න්දි  ඇශ්හේ් ශ්ේ
හගී කන ත කසිලුනි කුස රි මි
ශ්රහදි ගි  ඇහ විශ්ජ්ර කන

2013.02.08
2013.12.18

හ්ත්රී
හ්ත්රී

TR17

201.3.08.18 හ්ත්රී

ශ්ල්ශ්ගෙර

2013.05.30
2013.12.07

හ්ත්රී
හ්ත්රී

ඒ.එම්.ඒ.අයි ආරි ර කන
පි.එ ඇ ජ ශ්හේකර

756951491V
723552230V

150/1,කෙ කු්කු්,ත් ලතඔ
6/1/1, ශ්බෝධිර ජ ස වත, බුවැලිකඩ

2013.08.19

හ්ත්රී

ශ්ජ්.ඒ.එල් ර ජපේෂ

682580755V

10 බී/ප01,අනග රික ධර්සප ් ස වත,ස නුවර

වයි.එම්.ආර් කරුණ ර කන

197607602296

24/12,1 වැනි පටුසග,ධර්සර ජ
ස වත,ස නුවර

ශ්ජ්.ආර්.එම්.ඒ බණ්ඩ ර
සී.එල් කුස රසිං

701731220V
796442735V

266 සී,"ශ  ඇත ශ්හවන" ඒ
ෙඩුව ව,ශ්ප්ර ශ්ෙණියට
25/18,සැෙශ්බෝව් ප ර,ස නුවර

TR24

වි ර සිලතමිණියට ති්කසිරි

2013.02.18

හ්ත්රී

ඒ.වී.සි අභ ගුණශ්හේකර

787102476V

9, රජශ්ේ නිව හ,ප්ලතරු ශ්භෝග පර්
හ්ථ න ,ග ඇශ්නොරුව,ශ්ප්ර ශ්ෙණියට

TR25
TR26

සූරි බණ්ඩ ර පතිර ජශ්ේ ශ්න කමිනී
ආශංහන බණ්ඩ ර
්ේනි නවිනය හහ්විනී එරන්දුශ්ගොල්්
සැටිව් කුඹුශ්ර් ශ්ගෙර හනුරි තිහ ර
සිරින ඇෙන

2013.11.27
2014.01.01

හ්ත්රී
හ්ත්රී

එහ්.පි.ශ්ජ්.එ ඇ බණ්ඩ ර`
ශ්ේ.එච්.ඒ එරන්දුශ්ගොල්්

197907201209
826181397V

302/4,ග ඇශ්නොරුව,ශ්ප්ර ශ්ෙණියට
එරන්දුශ්ගොල්් ව්ේව ,ව ්ශ්ව්,ස තශ්ල්

2013.04.19

හ්ත්රී

එම්.ඒ.ජි.එහ්.පි වික්රසසුරි

838103910V

307/3,දිගන,රජවැල්්

2013.02.12

හ්ත්රී

ආර්.එම්.එහ්.ශ්ේ ර කන ක

831740868V

15/11,ශ්බෝගම්බර, ස නුවර]

2013.11.20

හ්ත්රී

අයි.එහ් වික්රසන ක

816120110V

26,අලු කගස,ශ්ෙොරගන්ව

TR27
TR28
TR29

ර කන ක න්දි  ඇශ්හේ් ශ්ේ ඉසංහ ගගනි
ර කන ක
ශ් ේර ක න්දි  ඇශ්හේ්ෑ රීහ ් මිහිරංගි
ශ් ේර ක

හං

TR31
TR32

වීරසිං ආරච්චි් ශ්ේ ශ්පෝෂධි විහල්ක
වීරසිං
දිවුල්ලි ද්ශ්ද් ඉශ්ස කස ශ්්ෝහදී
ස නවසිං
සන දී ශ්  ඇහ සල්රීනී

TR33
TR34
TR35
TR36

ප න්දි  ඇශ්හේ් ශ්ේ ශ්ජනුලි ශශ්රනය
ෙම්හදී ප
ශ් ෝධසිං ශ්ේ මිනුදි ලිහ ඇහ ජ න ඇෙ
ශ් ෝධසිං ශ්ේ හනුදි සි  ඇහ ජ න ඇෙ
හලි ශ්නලි ඇහ ක්ංසූරි

TR30

2013.07.28

හ්ත්රී

ඩබ්.ඒ.එම්.ආර්.ශ්ේ වීරසිං

760194387V

74/3,හුනුකැශ්ට්,ර කශ්තොළ,ස තශ්ල්

2013.05.02
2013.10.12

හ්ත්රී
හ්ත්රී

ඒ.පි.එහ්.එ ඇ හසරසිං
යු.එච්.ජි.සි වීරසිං

825352031V
822904556V

34/3,ශ්බෝසළුව ප ර,වළුළුව,ස නුවර
106/4/ඒ ,ශ්බෝසළුව ප ර,වළුළුව,ස නුවර

2013.05.02
2013.10.02
2013.03.13
2013.08.05

හ්ත්රී
හ්ත්රී
හ්ත්රී
හ්ත්රී

ජි.ඒ.ඒ. ජ ස ලි
ආර්.එච්.එම්.එ ඇ.ඒ උඩංගන්ව
ආර්.එච්.එම්.එ ඇ.ඒ උඩංගන්ව
යු.එහ් ක් ඇසූරි

846973605V
815140915V
815140915V
803254303V

34/ඒ,1 පටුසග,ස විල්සඩ, ස නුවර
104/2,ශ්කොබ්බෑකඩුව, ්තැ ඇන
104/2,ශ්කොබ්බෑකඩුව, ්තැ ඇන
38,සිරිසල් උ න,ඕගහ්ළ ව කත ස නුවර

2014.01.13

හ්ත්රී

ඒ.එම්.ටි.ජි.ශ්ේ ශ්රේසර කන

878482867V

21/1,පිළක ඇෙ ප ර,ස යි ව,ස නුවර

2013.08.14

හ්ත්රී

ශ්ේ.ආර්.ඒ.ඩි විශ්ජ්ර කන

775642130V

TR38

අරශ්කොළවැල්ශ්ල් ර ්් ශ්ේ හෙලි සි කහදී
ති්කර කන
ගම්් ක ර ්් ශ්ේ ශ්නතය තිනුලි
ගම්් ක

TR39

සනශ්ම්නු පළබැදිශ්ේ හ්ය ආවි ඇදි
්ංක ති්ක

2014.01.06

හ්ත්රී

එම්.පි.ඩබ්.ශ්ේ ්ංක ති්ක

198422801440

43/2/ඒ,වීදුරුශ්ේව කත,න්ංවැලිව කත,කුණ්ඩ
හ ශ්ල්
130/ඩි,පැලතම්
උ න,ගල්සඩුව කත,කුණ්ඩහ ශ්ල්

TR40

වල්ශ්තොළ ආරච්චිශ්ේ ශ්වනුශ ්ස කක ෙ
සිල්ව

2013.08.02

හ්ත්රී

ඩබ්.ඒ.ආර්.ටි. ෙ සිල්ව

832600784V

05,ජ් හම්ප ෙන නි්
නිව හ,කු ඇඩ් ගස,කුණ්ඩහ ශ්ල්

TR41

න ප ශ්ගොඩ ආරච්චි් ශ්ේ ශ්රශ ර හවි ඇදි
න ප ශ්ගොඩ

2013.11.28

හ්ත්රී

ශ්ේ.එම්.ජි.ශ්ේ.එ ඇ ක රි වහම්

776780693V

16/7/1,සිරිසල්ව කත,ගු ඇනෑප න,ස නුවර

TR42

ගම්් ක ර ්් ශ්ේ තිසුලි ශ්සොන දී
ගම්් ක

2013.10.03

හ්ත්රී

ජි.ආර්.ආර්.ඩි ගම්් ක

842161509V

26/6/14,ගල්ක ඇෙ ව කත,4 වන
පටුසග,ව්්,සැණියටේහි ඇන

TR43

සිලතම් උ කතර රණසිං

2013.05.04

හ්ත්රී

වයි.ජි.ආර්.ශ්ේ.ශ්ේ ති්කර කන

198378902996

42,ගැන්ණු ස වත,  ඇත න ශ්පශ්ෙහ,නිව හ
ක්රස ,ස නුවර

TR44

බඹරු ඇශ්ද් ගසශ්ේ හිස ඇති ්වනය
හසරන ක

TR37

TR45
TR46

එකන ක න්දි  ඇශ්හේ් ශ්ේ පශ්සෝෙ
ශ්හේතිනි එකන ක
ඥ ණර කශ් ඇශ්ේ ශ්හලිනි අ  ඇහ
ඥ ණර කන

2013.08.06

හ්ත්රී

ඩබ්.එම්.ඩි.ඩි.ශ්ේ උඩුශ්ගොඩ

838215157V

59 සී,ඒ.බි ෙන්ණුශ්පෝ
ස වත,අනිව කත,ස නුවර

2013.05.21

හ්ත්රී

ටි.ජි.ඩබ්.ඒ.එහ්.සි වීරසිං

805784520V

104,ගල්ක ඇෙ ප ර,අනිව කත,ස නුවර

2013.05.21

හ්ත්රී

පි.ජි.සි.ශ්ේ ගුණර කන

818541430V

184/4,පලිප න,ුජ පිටි

TR50

ශ්ෙසළ පේෂ විත න රච්චි් ශ්ේ ්ලතර්නි
නිලතනය විත රන
වීරසිං න ර න රි ඇහ ශ්කශ්නෝලි
කු්ලතංග න්දි  ඇශ්හේ් ශ්ේ හයුනි ශ්නලතහදී
ඔරී කස විශ්ජ්ර කන
ජ සිං න්දි  ඇශ්හේ් ශ්ේ රුසිරු ළස ශ
ජ සිං

TR51

අග්ශ්වශ්ල් රංශ්කො ක ශ්ගෙර ශ්සොවි ඇදී
ලි  ඇස දිහ න ක

2013.10.03

හ්ත්රී

එහ්.ඒ.එම් ුෂ්පකුස ර

770691028V

640/13,ස බල් කුශ්ර් ස වත,ප්රිම්ශ්රොහ් හිල්
,ස නුවර

TR52
TR53

දිහ න ක න්දි  ඇශ්හේ් ශ්ේ සිලතලි
ශ්ස කහර දිහ න ක
බු් කසිං ්ශ්ේ ශ්ෙො ඇ ජනුදි හ  ඇහ

2013.11.20
2013.05.30

හ්ත්රී
හ්ත්රී

ඩි.එම්.ඒ.බී දිහ න ක
පි.ආර්.එම්.වී රංගික

812780425V
876283875V

30/1,ශ් ේව ැළ ප ර,තල්ව කත,ස නුවර
85/7,ආසිරි ස වත,රලතපහ්ව්,න්දු ඇශ්ගොඩ

TR54
TR55
TR56

ඌර ශ්ගොඩ අප්ු මි් ශ්ේ තිශ්හනි
දිශ්හනය ශ් කවි ඇදි
තිහංහ රීශ්නෝලී විශ්ජ්වර්ධන
මිරිහ්හ ්ංක ශ්ේ ශ්හනු්ය ශ්හනුදි ෙන ර

2013.06.13
2014.01.01
2013.04.08

හ්ත්රී
හ්ත්රී
හ්ත්රී

යු.ඒ.සි කුස ර
ආර්.එ ඇ.එහ් විශ්ජ්වර්ධන
ශ්ේ.යු.දිශ් ඇශක

831101253V
771680852V
848651915V

191/30/බී,ශ්කොහ්මි උෙය න ,්රීස ක
කුඩ ර කව කත ස වත,ස නුවර
5/4,වඩුශ්ගොඩපිටි විදි ,ස නුවර
76/4,න ගහ්තැ ඇන,ස නුවර

2013.08.05

හ්ත්රී

ආර්.එම්.ඒ.ඩි.ශ්ේ ර කන ක

818241275V

126/1,දීග්,රලතශ්කොශ් ොදීග්

2013.05.12

හ්ත්රී

ආර්.ඒ.ශ්ේ.ශ්ජ්.ශ්ේ උභ ර කන

838562450V

116/ඒ,ශ්ල්ඩි ශ්ගෝඩ ඇ ප ර, ස නුවර

2013.11.13

හ්ත්රී

ඩි.එම්.ජි.පි වික්රසසිං

838453619V

ශ් ඇව සික ග ර ධිපති,නි් නිවහ,ධර්සර ජ
විෙය ් ,ස නුවර

2013.08.13

හ්ත්රී

එච්.එම්.සී.එහ් බණ්ඩ ර

812814192V

100/12/ඒ, ධර්සර ජ ස වත,ස නුවර

2013.03.06
2013.12.11

හ්ත්රී
හ්ත්රී

ශ්ේ.ඒ.ශ්ේ.පි ගුණර කන
වී.ශ්ේ.වයි ෙ නි

801983855V
765910692V

ටි.ඩබ් /පසි 6/93,ධර්සර ජ ස වත,ස නුවර
66 බී,ධර්සර ජ ස වත,ස නුවර

TR47
TR48
TR49

TR57
TR58

ශ් ෝල්අරඹ ගසර ු් ශ්ේ ංසින
අශ්සෝෙය ගුනසිං
දිහ න ක න්දි  ඇශ්හේ් ශ්ේ කවි කස
ශ්ද්දුනු දිහ න ක

TR63

ජ සු ඇෙර න්දි  ඇශ්හේ් ශ්ේ දුලිනි
බණ්ඩ ර
ශ් ේර ක න්දි  ඇශ්හේ් ශ්ේ හනුලී දිශ් ඇත්ර
බණ්ඩ ර
ශ්කොඩිසිං ආරච්චිශ්ේ බිනුරී බිස ඇහ
ගුනර කන
ශ්්ොකු බහිතිශ්ේ තරිනි දි  ඇහ
ප න්දි  ඇශ්හේ් ශ්ේ හනුලි ලි  ඇහ
කරුණ ර කන

TR64

ශ් ේර ක න්දි  ඇශ්හේ් ශ්ේ ශ්හලතලි
යුශ්ස කස ශ් ේර ක

TR59
TR60
TR61
TR62

2013.10.18
2013.04.05

හ්ත්රී
හ්ත්රී

එ ඇ.එම්.ටි.එ ඇ.ශ්ේ සල්ව කතශ්ේ
ශ්ේ.පි.ජි.ඩි.් රුක

846123458V
846253696V

6/4, රගස,ගුරුශ්ෙනි
74/බී, කුරු ඇශ්ෙනි ,අකුරණ

2013.12.24

හ්ත්රී

එච්.ඒ.එහ් කුන්දුණියට

865463035V

1/1,රලතශ්කොශ් ොදිග්,අකුරණ,ස නුවර

2013.08.21

හ්ත්රී

පි.එච්.එහ්.එම් සිරිවර්ෙන

726613273V

18,ශ්කොශ්්ො ඇශ්ගොල්්,ශ්සොනර ග්

2013.07.08

හ්ත්රී

වයි.එම්.ආර් කරුණ ර කන

197607602296

24/12,1 වැනි පටුසග,ධර්සර ජ
ස වත,ස නුවර

2013.09.06

හ්ත්රී

එච්.එම්.ඒ ශ් ේර ක

781410055V

62,ධර්සර ජ ස වත,ස නුවර

TR65
TR67
TR68
TR69
TR70
TR71

ශ්සම්ශ්ස ඇෙ ආරච්චි් ශ්ේ ළනුදි මිනු්ය
ගුණර කන
ශ්ෙොඹග පතිරණ ් ශ්ේ මිනුලි ශ්හන ශ
පිරිහ්
ප ඇශ්ේ හ ඇශ්හේ

ශ්ෙේසිලුනි ද් සිල්ව

එදිරිල්ශ්ල් න්දි  ඇශ්හේ් ශ්ේ ශ්හනුජි
හි  ඇහ ් ඇරර කන
ව කශ් ක ශ්ගෙර හනුලි තිසනය
ව කශ් කශ්ගෙර
ශ්හනුලි රශ්මික ශ්සත ඇ

TR73
TR74

ේසන ව්ේශ්ේ ශ මි ඇදි ග  කස
රඹුේවැල්්
උෙටි ව් ආ් රිශ්ේ ශ්හලතමි ශ්ත ර
උෙටි ව්
සූදිරිේකු ැ ඇනදීශ්ේ ගි  ඇහ හනු කමී

TR75
TR76

TR72

2013.10.30

හ්ත්රී

ඩි.එල්.එහ්.එ ඇ ශ්පශ්ර්ර

198170302346

23/11,ශ්්ොකුව කත,සිරිසල්ව කත,ගු ඇනෑප න

2013.05.25

හ්ත්රී

ඒ.ජි.ඩබ්.ඒ. ජ ශ්හේන

877272877V

200/75/1,බටුඅශ්ේ ,නුගශ්ව්

2013.03.13

හ්ත්රී

ඊ.ශ්ජ්.ජි.එල් වීරසිං

827302996V

128/ඒ/ප2,ඉඩශ්ම් ශ්ගෙර,බඹරවැල්
කුටි ,සැණියටේහි ඇන

2013.02.22

හ්ත්රී

ඊ.එම්.ආර්.එල් ් ඇරර කන

198232000480

174/ඒ,උඩුව ව්,කටුගහ්ශ්තොළ

2013.04.17
2013.09.16

හ්ත්රී
හ්ත්රී

පි.එහ් ජ සිං
ජි.බී ශ් කනුවර

838083218V
836243749V

277/3,ශ් ේශ් ඇගස පල්කුඹුර ,සැෙව් ( .ප)
7 සී,ෙහ්කර,ම්,න්රුතග න්්

ඊ.එම්.එහ්.එහ් ඉ ගස

835622258V

84 ඒ,
ශ්කොළගල්ඔළුව,ශ් ෝඩි ශ්ෙනි ,ගම්ශ්පෝ

2013..07.23 හ්ත්රී
2013.11.26
2013.04.06

හ්ත්රී
හ්ත්රී

යු.ඒ.එල්.එ ඇ ජ ර කන
එහ්.එච්.ආර් හංජිව

700660150V
772343256V

39,ශ් ේව ැළ ප ර,තල්ව කත,ස නුවර
126 ඊ,තල්පිටි ,පන ව්,ු ැලි ශ්ගොඩ

ර ජපේෂ ශ්හේන න ක න්දි  ඇශ්හේ් ශ්ේ
හනුති විශ්වඩිනූ හු්ංගන්ව

2013.10.15

හ්ත්රී

ඒ.එච්.ජි ජ ශ්න කති

198585100899

20/2,ශ්ෙගල්ශ්ෙොරුව,ගු ඇනෑප න

රනර ජ න්දි  ඇශ්හේ ර ් මි් ශ්ේ
ශ්හන රි ්්නය රණර ජ

2013.07.29

හ්ත්රී

එම්.ග්ශ්ගොඩ

828153528V

25/3,අන්ණුගස,ගු ඇනෑප න

ඔශ්නොලි ශ්නත ර එදිරිසිං

2013.10.09

හ්ත්රී

එම්.අයි එදිරිසිං

791821320V

112,සල්ව කතගස ,කුරුදුව කත නව
නගර ,ගම්ශ්පෝ

TR79

සැෙගම්සැද්ශ්ද් ශ්ගෙර සුුනි ශ්නලූශ
ජ සිං

2013.12.02

හ්ත්රී

බී.ඒ.එම් ශ්ම්නක

855141965V

399/1, ටි ්ග්,ස නුවර

TR80

ශ් ේව වහම් ේගල්්ශ්ේ රනුරී හහ්මිනී
රී කන ර ශ් ේව වහම්

2013.12.27

හ්ත්රී

එච්.එච්.සී.ඒ ශ් ේව වහම්

842290040V

2,දුම්රි ස ල් නිව හ,විලි ම් ශ්ගොපල්්ව
ස වත,ස නුවර

TR77
TR78

TR81
TR82

න න ේක ර ආරච්චිශ්ේ ්සල්ශ
ත කහරණියට ශ්පශ්ර්ර
ප න්දි  ඇශ්හේ් ශ්ේ ්විනි ්තූර්ය
ප ර කන

2013.12.18

හ්ත්රී

එ ඇ.ඒ.ආර්.ශ්ජ් ශ්පශ්ර්ර

831401443V

16,රජශ්ේ නිව හ,ශ්හේව හංහ්කරන අභය හ
ආ තන ,ග ඇශ්නොරුව

2013.09.03

හ්ත්රී

බි.ශ්ේ.ඒ.එම් සැණියටශ්ේ

765502667V

595,ඒ,ශ්ප්ර ශ්ෙණියට ප ර,ස නුවර

808533049V
741082284V

30,ශ්රෝ ල් නි් නිව හ,කැප්පැටිශ්පොු
ස වත,ස නුවර
145,කුරුදුව කත කඩවීදි ,ගම්ශ්පෝ

එච්.ඩබ්.ආර්.සී ශ්හේන ධින ක

831401486V

536/15,උ කප්ව ඇන ස වත,
හිරැහ්හග්,ස නුවර

හ්ත්රී

ආර්.එම්.එහ්.එ ඇ ර කන ක

818000758V

63 ඒ1/1, ශ් ේව ැළ ප ර,තල්ව කත,ස නුවර

2014.01.08

හ්ත්රී

ඊ.ජි.එහ් පද්සකුස ර

760660493V

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

2013.07.15

හ්ත්රී

ශ්ජ්.ඒ.එ ඇ ප්රි  ඇත

740282026V

439,ශ්ප්ර ශ්ෙණියට ප ර, ස නුවර

2013.04.30
2013.11.15
2013.03.28

හ්ත්රී
හ්ත්රී
හ්ත්රී

ඒ.එම්.ඩබ්.ශ්ජ් බණ්ඩ ර
ශ්හේ.ඒ.ඒ. ්මි ඇෙ
එහ්.එම්.ඕ.ඩබ් ති්කර කන

712002743V
820253205V
846791108V

30/2,ධර්ස ශ්ශෝක ස වත,අරුප්ප්,ස නුවර
905/1,අළුවි ර ,ස තශ්ල්
71/71,ශ් ේව ැළ ප ර,තල්ව කත,ස නුවර

TR83
TR84

ශ්රි න්දි  ඇශ්හේ් ශ්ේ හම්ප ක ශ්ගෙර
ගි  කස ශ්හලතමිනී කුස රි හම්ප ක
ඔශදී ශ්කෞශ්ය ශ්හේන රර

TR85

ශ් ේස් ඇර විු්වංශශ්ේ නලතලි දික  කස
ශ්හේන රන ක

2013.06.07

හ්ත්රී

TR86

ශ්සලතලි මින ගී ශ් ො නය වික්රසසිං

2013.11.10

TR88

ුල්ව කශ් ක ශ්ගෙර හවි ඇෙය ශ්ර  ඇහ
රහරණියට
ජ ශ්කොඩි ආරච්චි් ශ්ේ ජනුදි ශ්න ඇහ
ජ ශ්කොඩි

TR89
TR90
TR91

අශ්බ්ශ්කෝ ඇ න්දි  ඇශ්හේ් ශ්ේ ශ්න කමිනී
අස ශ කුස රි අශ්බ්ශ්කෝ ඇ
සුරවීර ආරච්චිශ්ේ සිලතරී මිහි ඇදි සුරවීර
ශ්නලතරී ඉස ඇදි දිහ න ක

TR92

ශ්ේ් ත ඇත්රි් ශ්ේ ශ් ේලි දිශ්න කස
හ කහරණියට ශ්බොශ් කජු

TR87

TR93
TR94

ඉ් ඇගශ්කෝ ඇ න්දි  ඇශ්හේ් ශ්ේ ශ්සලතම්ලී
වි  ඇහ ඉ් ඇගශ්කෝ ඇ
එකන ක සධුරංගශ්ේ කවිත විධ නි
එකන ක

2013.06.14
2013.09.15

හ්ත්රී
හ්ත්රී

ඒ.එල් ශ් ට්ටිආරච්චි
පි.ශ්හේන රර

2013.02.04

හ්ත්රී

ඩබ්.ඒ.ඩි.එම් ති්කර කන

845781109V

59/76/ඒ, ු ැශ්ල්ශ්පෝ කුස රි මි
ස වත,ස නුවර

2013.05.11

හ්ත්රී

ආර්.එම්.ඒ.ටි ශ්ේ ර කන ක

858473080V

25/35, රීර්ති ්රී ර ජසිං ස වත,ස නුවර

2013.10.07

හ්ත්රී

ඊ.එම්.එහ්.එහ්.ශ්ජ් ඒකන ක

750334202V

123,්රී ධම්සෙහ්සි ස වත,ස යි ව

