තාවකාලික ලැයිස්තුව
ගණය :- පාසලට ආසන්න පදිංචිකරුවන්ගේ ළමයින්
පුරප්පාඩු සිංඛ්යාව :- 93
අනුක්ර
මික
අිංකය

ළමයාගේ නම

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

කේ.එච්.එච්.කේ.ජී නුදාරා
ජී. බ්. බ්. ඔකිත්ම
එච්.එම්.කයි. ශමී ා
බ්.එල් .එස්. නු න්සා
පී.ජී. සව
එස්.වී. ගුණික්රම
ආර්.එම්. සයුනි
එන්.ඩී. ගුණකසේකර
ක්ජ.පී.වී.කේ. රන්දිර
ඒ.බී.කේ.ටී. කසනුත්මා
ඊ.එම්.එස්. මන්දාරි
කේ.බී. කත්නුවර
ජී.එච්.එච්. සකැන්
එච්.ඒ.එස්. කලසාරා
එච්. බ්.ඒ.ටී. කදව්මිණි
එම්.ජී.එස්. ලුග දී
පී. බ්.ටී. දි ාදි
ක්ජ.කේ.වයි.ඩී. කභි දි
කේ.කේ. ශෂිල
බී.ජී.එන්. කමන්දිනි
බ්.එල් .ජී.කහිංසා
ඩී.ආර්.ඒ.එස්. ාබසර
එම්.එන්. ලරිටං කේ
ටී.ඩී. ික්රමරත්
එච්.ජී. චතුරි සඳකර්ශා

මව / පියා භාරකරුගේ නම

හැඳුනුම්පත්
අිංකය

ලිපිනය

ලබා
ගත්
ලකු
ණු

කේ.එච්.එච්.ගයාන් ප්රසංග
ජී.ඒ. වය ාත්
එච්.එම්. සුසන්ල
කේ.එල් .ඉන්දිකා
පී.ජී. සමන්ල
යූ.ඒ.වී. ිමන්ති
වී. වයි. රණවීර
එස්.ජී. ගුණකසේකර
ක්ජ.පී. කමරිටරි
ඒ.බී.කේ.එස්.කලයාණ
ඊ.එම්.ඕ. ද කරෝෂිල
එම්.එන්. කත්නුවර
එම්.එච්.ඒ. තිෂාන්ති
එච්.ඒ.එම්. එරංග
එච්. බ්.ඒ.ලුින්ද්රතිලක
එම්.ජී. කංව ගකන්ෂ්
පී. බ්.කේ. ඉන්දික
ක්ජ.කේ.වජිර ඉන්දික
කේ.කේ.පුෂ්ාුරමාර
ඒ.ජී. දිලුකා නිශානි
එච්.එම්. කමිලා ාත්මිණි
ඩී.ආර්.ඒ. කිත්ිටරි
එන්. ලරිටං කේ
ඩී.පී. ික්රමරත්
එච්.ජී. සමිල බුද්ධප්රිය

812903861V
890531881V
821831253V
858441587V
782155199V
85669221V
197130000647
692943600V
71241449V
712561700V
762871404V
19126901760
897122391V
782992201V
760280216V
810920084V
651114420V
790650328V
751971796V
798464388V
837112958V
742983960V
197000301144
790725603V
198306901421

ක ො.446, කසන්ට්රල්  ිටි,, කුරුගකගො ාාර, කලිජ්ජවිල
24/ E, ාැිජගලක ේ , කලිජ්ජවිල
240/A , 3 කදියර, කලස්වත්ල, කලිජ්ජවිල
ක ො.230, 3 කදියර, කලස්වත්ල, කලිජ්ජවිල
ගැටකකොස්ග මුල් ල, මාලර ාාර, කලිජ්ජවිල
සතිව්, කංක 8, ාැරමවුන්ට් කටරස්, මාලර ාාර, කලිජ්ජවිල
කංක 89, වලව්වත්ල, කලිජ්ජවිල
36/C, ිටතුමිණ, කලිජ්ජවිල
ක ො.303/A/11, වයිබීනියා වත්ල, කලිජ්ජවිල
ක ො.303/A/14, වයිබීනියා වත්ල, උඩුකාව,කලිජ්ජවිල
ක ො.76, වයිබීනියා වත්ල, කලිජ්ජවිල
ක ො.67, කකොකල් ්ජ වීව්, කලිජ්ජවිල
ක ො.56, ප්රිය කසව , සන්කසට් ාාේ, වයිබීනියා වත්ල, කලිජ්ජවිල
180/B, ාැිජගලක ේ , මැදිිදු ල ඉදිරිපිට, කලිජ්ජවිල
ගලාකගො කබ්කරිය, කුරරැස්ස ාාර, කලිජ්ජවිල
ක ො.06, කකොකල් ්ජ වීව්, කුරුගකගො ාාර,කලිජ්ජවිල
ම කගො වත්ල, වැිජගම ාාර, කලිජ්ජවිල
කංක 60C, කකොකල් ්ජ වීව්, කුරුගකගො ාාර,කලිජ්ජවිල
12/4, මිහිිටිටල, ගුණකසේකර මාවල, කලිජ්ජවිල
කංක 59, වයිබීනියා වත්ල, උඩුකාව,කලිජ්ජවිල
ක ො.232, 3 කදියර, කලස්වත්ල, කලිජ්ජවිල
50/1, කපුකේවත්ල,ගම්සභා න්දිය, මාලර ාාර, කලිජ්ජවිල
39/A/1, ිට ාරා ,ගම්සභා න්දිය, කලිජ්ජවිල
283, 3 කදියර, කලස්වත්ල, කලිජ්ජවිල
රංචිකගො , ාකේ, කලිජ්ජවිල

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

විග ේෂ සටහන්

26

එන්.වී.එස්.

27

දීශා

එන්.වී. කද්වප්රිය

782621750V

උඩුවතුකරකග වත්ල,

ක්ජ.එල් .කට ංසා කදව්මි

ක්ජ.එල් . ුරලතුංග

710920990V

“වය නිවස”, ඉඳුුගකගො ,

28

පී.ඒ.පී. ලාරිකා

පි.ඒ. වගත්

751142315V

74/B, කඩුකන් , කලිජ්ජවිල

100

29

කේ.ජී.එන්.ටී. කකබ්සූරිය

කේ.ජී.ඒ.ආර්. කකබ්සූරිය

790211731V

පිි,ටනිය කගදර, වල් පිට, කලිජ්ජවිල

100

30

පී.එම්.එස්. තිසාේයා

පී.එම්. චමින්ද ලේමාල් 

198208801524

ඉඳුුගකගො ,

100

31

ආර්.ඒ.කේ.ටී. නුදාරා

ආර්.ඒ.කේ. එස්. සී. ුරමාර

702981336V

වඩුවන්කේ වත්ල, වල් පිට, කලිජ්ජවිල

100

32

වයි.ටී. ුරුගේපුආරච්චි

ජී.ඒ.එස්. ුරුගේපුආරච්චි

198012901457

“ශ්රී වයමිණ”, වල් පිට, කලිජ්ජවිල

100

33

එන්.වී.ඒ.එස්.ටී. කමත්දිනි

එන්.බී.ඒ. කසංක ඉන්දික

820591860V

150, වල් පිට වත්ල, වල් පිට, කලිජ්ජවිල

100

34

එස්.ටී. ඩිකාම්

එම්.පී. ඩිකාම්

780423021V

149/4, වල් පිට, කලිජ්ජවිල

100

35

පී.ඒ.සී.ඕ. ඔ ාිට

පී.ඒ. රංජිත් වසන්ල

721501574V

74,

36

ආර්.වයි. ඔකබ්කසේකර

එම්.පී. ඔකබ්කසේකර

683390810V

121/3, ුරුගඳුවත්ල, කඩුකන් , කලිජ්ජවිල

100

37

බී.කේ. සමරිටං

කේ. සමරිටං

732913041V

173/B, වල් පිට, කලිජ්ජවිල

100

38

එම්.වී. කත්වාන්

ජී.එච්. ලේමිණි කර්ණුකා

867442596V

74/A3, ාරග කගදර, කඩුකන් , කලිජ්ජවිල

100

39

ආර්.ඒ.කේ.ආර්. ිනුලක

කේ.එච්. ගයානි රමයලලා

767584539V

ාාවුලකකොරටුව, වල් පිට, කලිජ්ජවිල

100

40

වී.ආර්.වත්සලා

වී.මක ේෂ්

810885661V

ගල් ාමුණකගදර, කඩුකන් , කලිජ්ජවිල

100

41

ඒ.ජී.එස්. ි ංගා

ඒ.ජී.සී. බුද්ධික

803451842V

ම වත්ලක ේ , වල් පිට, කලිජ්ජවිල

100

42

ආර්.ක්ජ.සී. නිමාෂා

ආර්.ක්ජ. වයන්ල

70321171V

156/B, මුත්කලට්ටුවත්ල, වල් පිට, කලිජ්ජවිල

100

43

කේ. බ්.ඩී. ක ත්මිර

ජී.ජී.එම්. ට්රිිජෂියා

855114283V

දිනුවය, වයිබීනියා වත්ල, උඩුකාව, කලිජ්ජවිල

100

44

කේ.එච්.එස්. ස න්සා

කේ.එච්. මක ෂ
ේ ් පුෂ්ාකීර්ති

197225600388

පුවේග ිලක ේ

100

45

ආර්.දිනිති කසො ේෂි

ආර්.

772351933V

ක ො.09, කරෝස්මවුන්ට් ගාර්ඩ්න්, උඩුකාව, කලිජ්ජවිල

100

46

ටී.කේ.ඕ. සනුලක

ඩී.එම්. සමන්මලී

198069801451

ශ්රී කුග

100

47

ජී.එල් .එස්. කනුාදි

796580461V

ක ො.55, රිච්ලන්ඩ් කකෝට්, වැිජගම ාාර, කලිජ්ජවිල

100

48

ජී.එස්. නිම්සරා

ජී. ප්රියන්ල

801834108V

ක ො.12/A, කසෞභාගය ිම , උඩුකාව, කලිජ්ජවිල

100

49

බී.පී.එස්. හිම්සරණි

බී.ජී. වයන්ල

793612613V

ක ො. 14/ A, කසෞභාගය ිම , උඩුකාව, කලිජ්ජවිල

100

50

ඩී.එම්.ඩී. මුල් සර

වී.පී. රිටලා මල් කාන්ති

745943420V

ක ො.254, රිච්ලන්ඩ් කකෝට්, කලිජ්ජවිල

100

න්ද ුරමාර

බ්.ක්ජ.එල් .සී. වයමාිජ

ාකා, කලිජ්ජවිල
ාකා,කලිජ්ජවිල

ාකේ, කලිජ්ජවිල

න්දි නිවස, කඩුකන් , කලිජ්ජවිල

වත්ල, උඩුකාව, කලිජ්ජවිල

, ක ො.17, රිච්ලන්ඩ් කකෝට්, උඩුකාව

100
100

100

51
52
53
54
55
56
57
58
59

එන්.වී.කයි. සස්මිල
බ්.ජී.ටී. දිල් සර
වී.ජී.ඩී. උධීර
බ්.ටී. වගීෂ
කේ.ජී.ඒ.ඕ. ිසුල් යා
ආර්.එල් . නි න්සා
එස්.එස්.ක ට්ි,ආරච්චි
බ්.එස්.ඒ.එල් . සන්දිර
සී.ඩී.ඒ. ිලා කේ

එන්.වී.එන්. චන්දික
බ්.ජී. ර ල්  කකලංක
වී.ජී.ඩී. සංජීව
ක්ජ.කේ. ගය ා ලේමාිජ
ආර්.ජී.එම්.ප්රියංකකා
ආර්.ජී. ධනුෂ්ක
එස්.එම්.පී. සුකලෝච ා
බ්.එස්.ඒ.ප්රසාද් සුරංජීව
ඩී. සී.ඒ. ිලා කේ

197706300568
811820733 V

60

ආර්.එල් .එස්. ද ම්සා

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

100

198307601624

“සකඳස් ා”, කරෝස්මවුන්ට් වත්ල, උඩුකාව,කලිජ්ජවිල
උස්කගො ාාර, ාකා න්දිය, කලිජ්ජවිල
ක ො.161, ාකා න්දිය, උඩුකාව,කලිජ්ජවිල
ක ො.09, ලේෂලා උය , කුරුගකගො , කලිජ්ජවිල
62/17A, ලල් ග කාකදස, කිරිමැි,මුල් ල,කලිජ්ජවිල
62/53/1, ධනුෂ්ක, හිල් සයිඩ් මාවල, කිරිමැි,මුල් ල,කලිජ්ජවිල
62/17/ B, ලල් ග කාකදස, කිරිමැි,මුල් ල,කලිජ්ජවිල
72/149, කලස්වත්ල, කිරිමැි,මුල් ල,කලිජ්ජවිල
71/ A, ලලගස්ක ේ , කලස්වත්ල, කිරිමැි,මුල් ල,කලිජ්ජවිල

ආර්.බී. ලේමාිජ

198175203498

62/61, කලස්වත්ල, කිරිමැි,මුල් ල,කලිජ්ජවිල

100

ඩී.ඩී. මතීෂ

ඩී.ඩී. කුගණාදාස

670832392V

ක ො.210, කලස්වත්ල, කිරිමැි,මුල් ල,කලිජ්ජවිල

100

එම්.එම්.ඒ. පින්සර

එම්.එම්.ක්ජ.කප්රේමවන්ල

196730101322

ක ො.62/1/C, සපුමල් මාවල, කලස්වත්ල, කිරිමැි,මුල් ල

100

වී.කේ.එස්. දිසා ායක

ඒ.එස්. දිසා ායක

663600257V

වයමිණි, කිරිමැි,මුල් ල,කලිජ්ජවිල

100

ඒ.ඩී.කයි. ය න්සා

ඒ.ඩී. රකිල

841632958V

වවුල් කදොලවත්ල, කලිජ්ජවිල

97.5

ටී.කේ.එන්. දිනුව

ටී.කේ. ගයාන් ප්රියදර්ශ

861771687 V

293- A/1, මුවාාාකදනිය,

97.5

එච්.ජී. සතිර

එච්.එම්. ුරමුදුනි

135160227V

ක ො.49/ A, ක ේක කගකදර වත්ල, ගම්සභා න්දිය

95

එස්.එස්.ඒ.ිටරිවර්ධ
ක්ජ.ඒ. කදනුවන්
යූ.ජී.ඕ. ින්ිටල
බ්.ඒ.කේ. ිජතුමයා
එල් .එල් .එච්. ක න්සා
පී.එච්. කව්රකගො ආරච්චි
ඒ.වී.එස්.කසල් යා
කේ.බී.සී.කල න්සා
ජී. බ්.ඩී. කමත්සුක

බ්.ඩී. මධූශා ුරමාරි
එච්.පී. ප්රභා ගුණතිලක
බ්.ඒ.කේ. එස්. ලේමාිජ
බ්.ඒ.කේ. ුගවන් ප්රසාද්
එල් .එල් .සුධීර
එම්.සී. කව්රකගො ආරච්චි
බ්.කේ.කයි. ප්රියංකකා
කේ.බී. ඉන්දික
ජී. බ් උපුල්  පුෂ්ාුරමාර

897914590V

ාැිජගලක ේ , රබර් කකොරටුව, කලිජ්ජවිල
432/2, ිටරිකල, ගල් ඇන්දුරට්ි,ය, කලිජ්ජවිල
ිටරිරත් , ාකා, කලිජ්ජවිල
වැල් ලාකන් කගදර, වල් පිට, කලිජ්ජවිල
තු ැල් ල වත්ල, වල් පිට, කලිජ්ජවිල
ම වත්ල, වල් පිට, කලිජ්ජවිල
චන්දි, වල් පිට වත්ල, කලිජ්ජවිල
71/C, කඩුකන් , කලිජ්ජවිල
කංක 05, කරෝස්මවුන්ට් වත්ල, උඩුකාව

95
95

198006802088
828253034V
197881501810
830991832V
198154500388
198519704580

8258701713V
828554644V
762802287V
813663007V
811050741V
198251603298
770505119V
731063761V

ාකා, කලිජ්ජවිල

100
100
100
100
100
100
100
100

95
95
95
95
95
95
95

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

පී.ජී.ටී. දිලේෂිල
එස්.ඒ. රත් ායක
කේ.එල් .ක්ජ. න්සාරා
ටී.කේ.සී. චා කය
ජී. වී.ජී. කද්ශප්රිය
කේ.ජී.ඒ. ඉලීෂා
එස්.ජී.එස්.දිසා ායක
එච්.ඒ.එස්. කින්ශා
කේ.ජී.එම්. කදව්මිණි
කේ.කේ.පී.කයි. ලේශාන්
පී.ඒ.පී.එම්. ක න්සා
ඩී.ජී.ආර්. හිමංසා

කේ.ඒ.ඩී. ප්රසාදිනි
ආර්. වීන් චතුර
යූ.ආර්.ක ට්ි,ආරච්චි
ටී.කේ.සී. වා ක
ආර්.ජීවා ගයාත්රි
එච්.පි. ප්රියන්ති
එස්.සී.එස්. දිසා ායක
එච්.ඒ. ප්රසන්
කේ.ජී. දුමිත් ුරමාර
කේ.කේ.පී. කජිත්
පී.ඒ. කැ ම්
ආර්. ාරණිලා

905370936V
872452400V
856031284V
790060822V
86538236V
737002640V
830734198V
198336200592
198114903171
790093526V
198108506114
696291837V

කංක 44, කරෝයල්  කර්න්්ජ, උඩුකාව
කංක 15, සම ළ ිම , කලිජ්ජවිල
62/58, කලස්වත්ල, කිරිමැි,මුල් ල
62/29, සම්ාත්, ලල් ග කාකදස, කිරිමැි,මුල් ල
60/51/ A,කධිකාරිිල ගම, කිරිමැි,මුල් ල
62/11/1, කලස්වත්ල, කිරිමැි,මුල් ල
62/ඊ, ලල් ග ක ේ , කලිජ්ජවිල
19, කධිකාරිිල ගම, කිරිමැි,මුල් ල
28, කධිකාරිිල ගම, කිරිමැි,මුල් ල
30 ඒ, කධිකාරිිල ගම, කිරිමැි,මුල් ල
60/44 ඒ, කධිකාරිිල ගම, කිරිමැි,මුල් ල
ද වත්ල, ක ොරකගො , කලිජ්ජවිල

95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95

සම්මුඛ ාරීේෂණ මණ් ලය :1. ඒ.ඩී. ක ආරච්චි ( සභාාති)
..................................
4. ාාසල්  සංවර්ධ සමිති නිකයෝජිල
.......................
2. එම්.ජී. කාන්තිලලා ( කල් කම්) .................................
5. ආදිශිෂය සංගම් නිකයෝජිල ..................................
3. බී.කේ.කයි. කකබ්ික්රම ( ප්රාථමිමික ගුුග) ..................................

තාවකාලික ලැයිස්තුව
ගණය :- අධ්යයන කා්යය ම්ඩලලයට අයත් තැනැත්තන්ගේ ළමයින්
පුරප්පාඩු සිංඛ්යාව :- 09
අනුක්ර
මික
අිංකය

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

ළමයාගේ නම

එච්.ඒ.පී. ාබසර
පී.එච්.එච්. කස න්සා
කේ.ඒ.එල් .කලන්සූරිය
එම්.ඩී.පී. ගයන්සා
ටී.ඩී. ාැළෑකැි,ය
වී.පී. සිදු දිල්  ද
පී.ජී.ආර්.එන්.ගුණවර්ධ
යූ.ඒ.සී.දම්ස
ටී.ඩී. ක ආරච්චි
බ්.එම්. තිසත්මා

මව / පියා භාරකරුගේ නම

පී.ඒ. දමයන්ති කර්ණුකා
එච්. බ්. රූපිකා
කේ.ඒ.කේ.කලන්සූරිය
එන්.ඩී. සරත්
ඩී.ඒ.ඒ. වීරකසේකර
ි.පී. යස්
බී.වී. සුවානි
එච්.එන්. ක ආරච්චි
ඊ. කකබ්කකෝන්කේ
එස්.ජී.කයි. ප්රියදර්ශ

හැඳුනුම්පත්
අිංකය

708651141
785312511
812240650
633381119
198177000039
763311929
825841199
775892811
855641097
198260210027

ලිපිනය

කාෝරබ නිවස, කුරුගකගො , කලිජ්ජවිල
ිටතුස න්, ාල් ාන්කදණිය, මිරිස්ස
ශ්රී ාානි, කිරිමැි,මුල් ල, කලිජ්ජවිල
94/2, කගොකඩ්වත්ල, ාා දුගම
4/88, ාන්සල්  වත්ල ාාර, කේාරකලොට
කඵත්ක ේ ,ක ොරකගො , කලිජ්ජවිල
214/22 ඒ, කබොරාල ාාර, වැල් ලේක
ප්රභාත්, මිත්රා න්ද වත්ල, කුරුගකගො
ාන්සල ාාර, වබුරකගො , වැිජගම
169/3/1, බැද්කදවත්ල, වැිජහිද, කදනිපිටය

ලබා
ගත්
ලකු
ණු

58
57
54
54
45
44
44
36
35
35

සම්මුඛ ාරීේෂණ මණ් ලය :1. ඒ.ඩී. ක ආරච්චි ( සභාාති)
..................................
4. ාාසල්  සංවර්ධ සමිති නිකයෝජිල
.......................
2. එම්.ජී. කාන්තිලලා ( කල් කම්) .................................
5. ආදිශිෂය සංගම් නිකයෝජිල ..................................
3. බී.කේ.කයි. කකබ්ික්රම ( ප්රාථමිමික ගුුග) ..................................

විග ේෂ සටහන්

තාවකාලික ලැයිස්තුව
ගණය :- ළමයා සමඟ විගේ රටක පදිංචිව සිට පැමිගනන තැනැත්තන්ගේ ළමයි
පුරප්පාඩු සිංඛ්යාව :- 02

අනුක්ර
මික
අිංකය
01

ළමයාගේ නම
හිුගනි ාබසරා ිලා කේ

මව / පියා භාරකරුගේ නම
කයි. බ්.ඒ.ඉක ෝකා ුරමාරි

හැඳුනුම්පත්
අිංකය
198565403455

ලිපිනය
ශ්රියා නිවස, මිත්රා න්ද වත්ල, සුල් ලා ාකගො , කුරුගකගො

ලබා
ගත්
ලකු
ණු
69.5

සම්මුඛ ාරීේෂණ මණ් ලය :1. ඒ.ඩී. ක ආරච්චි ( සභාාති)
..................................
4. ාාසල්  සංවර්ධ සමිති නිකයෝජිල
.......................
2. එම්.ජී. කාන්තිලලා ( කල් කම්) .................................
5. ආදිශිෂය සංගම් නිකයෝජිල ..................................
3. බී.කේ.කයි. කකබ්ික්රම ( ප්රාථමිමික ගුුග) ..................................

විග ේෂ සටහන්

තාවකාලික ලැයිස්තුව
ගණය :- රජගේ ගසේවා අව යතා මත වා්යිකක ස්ාාන මාරුීමම් ලැූ  ිළළධ්ාීනන්ගේ ළමයින්
පුරප්පාඩු සිංඛ්යාව :- 07
අනුක්ර
මික
අිංකය

ළමයාගේ නම

01
02
03
04
05
06
07

ඒ.එස්.එන්.ඒක ායකකේ
ඊ.කේ.එස්.ඩී. එදිරිසූරිය
ඊ.එල් .එස්.එල් . කලොුරකේ
පී.ඊ.එස්. කසත්ින්
වී.ජී.ඩී. කන්ලක
කේ.ඒ.ටී.වයි. ික්රමරත්
ආර්.පී.පී. සන්යා

මව / පියා භාරකරුගේ නම

ඩී.ඩී. ඒක ායකකේ
ඊ.කේ.ආර්. සංජීව
ඊ.එල් .ටී. ුගචිර
එච්.ජී. චන්ද්රකාන්ති
වී.ජී. දී ඩිෂාන්ල
කේ.ඒ. කනුර ුරමාර
ටී.ඩී. බ්.වයකසේකර

හැඳුනුම්පත්
අිංකය

197919600290
197715800904
822932983V
747342520 V
753033009V
763170942V
857744292

ලිපිනය

35/සී, ම ව චිකිත්සාගාරය, කුරරැස්ස ාාර, කලිජ්ජවිල
51/3ඒ, සු න්ද ාාර, කවකල් කගො
ිටසල, ශ්රී රල ාාල මාවල, මාිජම්බ
ශ්රී නිවාස, කවනිකුරල ාාර, කිරිමැි,මුල් ල
ලේමිණ, දවටකදණිය, ිල් පිට
220/බී, මාරගස්කෑල් ල. ාහුරන්ිල
කේසරා, ාා වත්ල, ාාලටුව

ලබා
ගත්
ලකු
ණු

91
88
87
86
85
80
76

සම්මුඛ ාරීේෂණ මණ් ලය :1. ඒ.ඩී. ක ආරච්චි ( සභාාති)
..................................
4. ාාසල්  සංවර්ධ සමිති නිකයෝජිල
.......................
2. එම්.ජී. කාන්තිලලා ( කල් කම්) .................................
5. ආදිශිෂය සංගම් නිකයෝජිල ..................................
3. බී.කේ.කයි. කකබ්ික්රම ( ප්රාථමිමික ගුුග) ..................................

විග ේෂ සටහන්

තාවකාලික ලැයිස්තුව
ගණය :- පාසගේ ආදසිසු / සිසුවියන් වන මව්පියන්ගේ ළමයින්
පුරප්පාඩු සිංඛ්යාව :- 47
අනුක්ර
මික
අිංකය

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
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ළමයාගේ නම

මව / පියා භාරකරුගේ නම

හැඳුනුම්පත්
අිංකය

එස්.ඩී. ඒක ායක
ඩී.එම්.එස්. ද ායක
ටී.ඩී. යාාා
එච්.ඒ.වී. සන්තුල
එල් .පී.කයි.එච්.මුදිජකේ
එච්.බී. කයි.ඒ. ික්ජිටං
එම්.ජී.ඩී. දික ත්මා
ජී.බී.එච්. හිුගව දම්ිටතු
එච්.එම්.එල් .කේනුක
ඩී.ජී.එස්. දින්සර
එච්. බ්.එස්.ඩී. නිම්සර
ආර්.එස්.ාසන්දුන්
එස්.ඒ.ඕ. ි ංසා
ආර්.ඩී.එස්.ටී. රාවාේෂ
බ්. බ්. වයවර්ධ
ටී.ඩී. රණිටං
ආර්.බී.බී. සංකල
බ්.ඒ.කේ.කයි. සයුරංග

ඊ.ජී.සී.එම්. කප්රේමරත්
ඩී.රණිටං
ඒ.එල් . යාාා
බ්.ඒ. දීශා මධුෂාණි
කේ.එම්.එන්. ලේමාිජ
එච්.බී.එස්.ආර. ික්ජිටං
එම්.ජී.එස්.චන්ද්රකාන්ල
ජි.බී. ගයාන් බුද්ධික
බ්.ඒ. මයුමි ධර්මානි
ඒ.වී. බුද්ධි මධුභාෂිණි
එච්. බ්.චන්ද
ආර්.එස්. න්ද ලංකා
එල් .පී.ඩී. කබෝකගො
ක්ජ.පී.කයි.ආර්. කසව්වන්දි
ඩී.ඩී. කල කකෝන්
ආර්. රණිටං
ආර්.බී. ප්රියන්ල සුකද්ශ්
බ්.ඒ.කේ.ඒ. මංජුල

815520696 V
886632665 V
850950806 V
876520770 V
798132482 V
841810066 V
920883702 V
800721695 V
887282897 V
916812213V

එන්.වී.එස්. කසේනිල

එන්.වී.

එම්.ජී.ඕ. දින්සත්

ලිපිනය

ලබා
ගත්
ලකු
ණු

761220306V

නිම්සර, කැුරණකවල, කලිජ්ජවිල
පුවේග ිල, ාකේ න්දිය, කලිජ්ජවිල
වළාුර කගවත්ල, කුරුගකගො
172/ ඒ, කවකළදකගො , කලිජ්ජවිල
ශාන්ති වත්ල. කුරුගකගො
173, ලල් ග වත්ල, මු ාැල් ල, කලිජ්ජවිල
308, ශාන්ල, කිරිමැි,මුල් ල
51/ ඒ, ශ්රී ික්ජවාස, කබෝකගො
කගො ගම කගදර, වයමාන් වත්ල, දම්ාැල් ල
ගමකේ වත්ල, කිරිමැට්මුල් ල, කලිජ්ජවිල
කකෝ ග වත්ල. මූ මල් ා, කදනිපිි,ය
ාාවුලවත්ල, උස්කගො , කලිජ්ජවිල
දිනුක, ගල් ඇන්ද ුරට්ි,ය, කුරුගකගො
“මධුරංගා”, උඩුකාව, කදනිපිි,ය
කාරියවත්ල, කවළදකගො , කලිජ්ජවිල
“සදහිුග”, ාකා න්දිය, උඩුකාව
වලකපුකදනිය, උස්කගො , කලිජ්ජවිල
138 ඩී, කසන්ට්රල්  ාාේ, වල් පිට, කලිජ්ජවිල

59.6
54.4
53.1
52.9
51.7
51.1
51.1
49.9
48.6
48.1
47.4
47.1
46.9
46.7
46.2
45.7
45.5
45.2

197815201205

302 සී,

ැටව්වත්ල, කුරුගකගො

44.7

එම්.ජී.ජී.ඒ. ුගවන්

821105749V

44.2

වී.වී.එස්. කබෝකමත්

වී.වී. චමින්ද

713090581 V

ිටිටර නිවස, ගල් ඇන්ද ුරට්ි,ය, කුරුගකගො
“ිටරිාති”, කවළදකගො , කලිජ්ජවිල

ක්ජ.එස්.ටී. වීරිටං
බ්.එල් .ඩී.එස්.පී.දින්සස්
එම්.ජී.එස්. ංස
ජී.එච්.එල් .එන්. සම ලී

බී.පී. වීරිටං
බී.ඒ. ලනුවා ප්රියදර්ශ
එම්.ජී. සම්ාත්
ඊ.ජී. වන්නිආරච්චි

843582826V

184ඩී. මුුගලග කදනිය, කුරුගකගො
496/1, මැණිේාාය, කුරුගකගො
“දික ල”, ළිද මුල් ල වත්ල, ාාකලගම, කලිජ්ජවිල
“සම්ාත්” ,කඩුකන් , කලිජ්ජවිල

44
43.7
43.2
42

න්ද

ිපුල ුරමාර

803261571V
802413416V
826950609V
905071130V
856502007V
832640069V
850691916V

897612690V
871504296V
19756071300

44

විග ේෂ සටහන්

26 කේ.කේ.ටී.එස්. සත්සර
27 එච්.ජී.සී. මිහින්දි
28 එම්.ජී.ඕ. දමින්දි
29 එච්.එම්.වයි. ක ත්සරණි
30 එස්.එච්.පී. ක ිටරි
31 ඒ.ඒ. මනුති දුලන්සා
32 එච්.කේ.එම්.ඩී. රිද්මාල් 
33 එම්.ටී.වී. ක ේමන්ල
34 පී.ජී.කේ. හිුගත්මි
35 කේ.ටී. ිලා කේ
36 එම්.ඩී.එම්.කමොක ොට්කේ
37 එම්.පී.කේ. ස්මිණ
38 එන්.පී. කකබ්ගුණවර්ධ
39 එම්.ඒ.කේ.ඕ. භාසුර
40 වී.කයි. මලිආරච්චි
41 වයි.එල් .ක ේවා මුල් ලකේ
42 එන්.පී. ඊ. දම් ද
43 එස්.වයි. සමරවීර
44 ඒ.ජී.කේ. සු ස්
45 එම්.ජී.එස්. කවීශ
46 එච්.ජී.ඩී. රශ්මික
47 එම්.එන්.කකොඩිතුවේුර
48 එච්.බී.කේ. ර්ෂමාල් 
49
සම්මුඛ ාරීේෂණ මණ් ලය :-

කේ.කේ. ධනුෂ්ක
ජී.ඩී.ජී. සන්ධයා දමයන්ති
එම්.ජී.සී. නිශාන්ල
කේ.ජී. මයුරි
එච්.පී. දිනුෂි උදයංග
ඒ.එල් . චමරි ික්ජවන්ල
එච්.කේ.එම්.ජී. චමින්ද
එම්.ටී.එස්. ක ේමන්ල
ජී.ජී.කේ.ටී. මධුෂාණි
වී. උපුල් 
ආර්.එස්.කමොක ොට්ි,කේ
එම්.පී. චමින්ද
එන්.පී.කයි. ගයාත්රි
එම්.ඒ.කේ. ලීන් ධම්මික
ටී.කයි. මලිආරච්චි
කයි.යූ. කගොකඩ්ිලා
එන්.පී. චාමර
එන්.කයි. සමරවීර
බ්.වී.පී. චන්දිමා
යසලා දීා ගුණකසේකර
එච්.ජී. රංග සංජීව
බ්. කකොඩිතුවේුර
එච්.බී.කනුර

ම
1.
2.
3.

730545000V
847513101V
813412578V
197870400764
948492571V
855881110V
823562802V
841641019V
887502765V
197810903505
833264087V
822940315 V
856282023V
198402600810
763262847V
905421867V
831431202V
853464627V
728502193V
907240584V
197622201462
852483121V
772911947V

159/3, “මහිම්”, කපුක ේ , කුරුගකගො
“සම්ාත්”, මැදවත්ල, කුරුගකගො
සම්ාත්, කම්මල් කගො , කදනිපිි,ය
30/ඒ, ඉෂාර, රාවාේෂකග වත්ල, කුරුගකගො
ගල්  කමුණ ක ය, උඩුකාව, කලිජ්ජවිල
29ඒ, කණිෂ්කා, ාාවුලවත්ල, කලිජ්ජවිල
ක ො.105, ාරණවත්ල ක ේ , කුරුගකගො
ගංකගො වත්ල, මීුගේා, කදනිපිි,ය
කකොම්ාැණික ේ , උඩුකාව, කලිජ්ජවිල
2/40, ාා වත්ල, කුරුගකගො
145/3ඒ, ක ොරකගො , කලිජ්ජවිල
ස්මිණ, ම වත්ල, උඩුකාව
කකබ්කකෝන් වත්ල, උඩුකාව, කදනිපිි,ය
පියුම, මැදි ිදු ල්  මාවල, කලිජ්ජවිල
කංක 500, කපුක ේ , කුරුගකගො
216ඒ, කවරිය වත්ල, මංවැල් ල, කලිජ්ජවිල
කකබ්කකෝන් වත්ල, උඩුකාව, කදනිපිි,ය
මුදිජකග වත්ල, කරිජයක ේ ාාර, කකොේමාදුව
ික්රම, ගල් ඇන්ද ුරට්ි,ය, කුරුගකගො
සමර නිවස, වැිජගම ාාර, කලිජ්ජවිල
මල් මඩුකව් කගකදර, උස්කගො , කලිජ්ජවිල
138/ඒ/2/2, ගල් කමුණ, උඩුකාව
40, භාගයගම, ක ොරකගො , කලිජ්ජවිල

කත්ස
............................................
............................................
............................................

ම
4.
5.

42
41.8
41.6
41.6
41.2
41
40.2
40
40
40
39.8
39.1
39
39
39
38
38
37.7
37
37
37
37
37

කත්ස
...........................................
............................................

තාවකාලික ලැයිස්තුව
ගණය :- පාසගේ අධ්යාපනය ලබන සිසු / සිසුවියන්ගේ සගහර/ර/ සගහර/යනයන්
පුරප්පාඩු සිංඛ්යාව :- 27
අනුක්ර
මික
අිංකය

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ළමයාගේ නම

වයි.ටී. මුණිටං
යු.ජී.එස්. ලුගන්දික
එච්.ජී.බී. කාින්දි
පී.ජී.පී. ාන්ිට
ටී. බ්.කයි. කදනුවන්
එච්.ඒ.ඩී. කලෝච ා
කේ.වී.වී. ඉන්සර
එල් .එම්.බී. තිමාිජ
ටී.එම්.එස්. දික ත්ුග
කේ.පී.වී. සංව ා
එච්.ඊ.ඒ.ජී.එස්.ලත්ිටල
ටී.එස්. ක ට්ි,ආරච්චි
වී.පී.කයි. ලේෂාන්
බ්.ඩී.ටී. ද ම්ස
ආර්.ඉදූෂ ක ත්සර
එස්.පී.වයි. ඉසුරින්දි
කේ.කේ.ටී. සාරාංගා
බ්.ජී.ි,. දිකසන්දි
වී.එන්.එස්. ඒක ායක
බ්.ඩී. උදාර
එච්.ඒ.පී. කස ස්
ටී.කේ.යූ. සංකල් ා
ජී. බ්.එස්.ඩී. සංහිල
කේ.කේ.ජී. කලින්යා

මව / පියා භාරකරුගේ නම

දිකන්ෂ් මුණිටං
යු.ජී. බිමල්  රසාංග
එච්.ජී.පී.කේ.චන්ද
පි.ජී. ිටරා්ජ
එන්.කේ.එල් .කර්ණුකා
එච්.ඒ. ලසන්ල ිරාජිත්
කේ.වී. සමන්ල කකෝිජල
ආර්.කරෝහිණි
ටී.එම්.එස්.වයතිස්ස
කේ.පී.එස්.ටී. ුරමාර
පි.එම්. දිලානි
එස්.එල් . ක ට්ි,ආරච්චි
වී.පී.ඒ.එම්. ුරමාර
බ්.ඩී. ප්රදීේ ුරමාර
ඒ.එම්.ජී. පුෂ්ාකාන්ති
එස්.පී. රිටක උදයංග
කේ.කේ. කනුර ප්රියන්ල
බ්.ජී. මක ේෂ්
ි.එම්. ුරමා ායක
බ්. කතුල නිශාන්ල
එච්.ඒ. කපිල කරෝ
ටී.කේ.ඩී. ිටිටර ුරමාර
ජී. බ්. සංජීව
ඩී.ආර්.ඒ.එන්.දිල් ුගේෂි

හැඳුනුම්පත්
අිංකය

811453668 V
741063204 V
743071832 V
730821727 V
805033355 V
742260640 V
741100231 V
857455100 V
792324304 V
731622206 V
198272000395
723081521 V
196814500360
742823130 V
198075310030
740272195 V
700511332V
812140051 V
866112355V
770842441V
770823552V
771181406V
197721703741
766130380V

ලිපිනය

60/63ඒ, කධිකාරිිල ගම, කිරිමැි,මුල් ල. කලිජ්ජවිල
ලල් ග ක ේ , උඩුකාව, කලිජ්ජවිල
45 මිදිදූව, ගම්සභා න්දිය, කලිජ්ජවිල
60/68/බී, කධිකාරිිල ගම, කිරිමැි,මුල් ල
කකොම්ාැණි ක ේ , උඩුකාව, කලිජ්ජවිල
ඉද්දග කකොරටුව, මාිජම්බ , ාාලටුව
136/1, ලල් ග ක ේ , උඩුකාව
ාාවුලවත්ල, කවළදකගො , කලිජ්ජවිල
197/1, තිේාලා වත්ල, කුරරැස්ස
සුසුදු කසව බාකර්, උස්කගො , කලිජ්ජවිල
කංක 82, කදාෑකැි,ය, දම්ාැල් ල, කලිජ්ජවිල
සදමලී,ළිදමුල වත්ල, කලිජ්ජවිල
ාති නිවස, ක ොරකගො , කලිජ්ජවිල
කලලබු ග වත්ල, කදද්දුකගො , කිරිමැි,මුල් ල
නිදන් උය , උඩුකාව, කදනිපිි,ය
උදුපිි,ය ක ේ , වයන්ති ාාර, ල් ලල
ුරුගදු වත්ල, වැිජපිි,ය, වැිජගම
බටවල කගදර, කබරලෑිජය, වැිජපිි,ය
40, කබොුරටුග ක ේ , දම්ාැල් ල
කවලවත්ල කගදර, පුවේකදොළ, කලිජ්ජවිල
තිුගවන්කදවත්ල, කිරිමැි,මුල් ල, කලිජ්ජවිල
85/5ඒ, ා ළ වත්ල, කම්මල් කගො , කලිජ්ජවිල
ගමකග වත්ල, කුරුගකගො , සුල් ලා ාකගො
තුෂර, වල් පිට ාාර, කලිජ්ජවිල

ලබා
ගත්
ලකු
ණු

92
90
90
90
84
84
83
83
83
81
81
81
80
80
79
79
79
78
78
78
78
78
78
78

විග ේෂ සටහන්

25

බ්.ජී.සී. කම ායා

බ්.ජී. චන්ද ුරමාර

740944258V

චන්ද්රිලා, කම්මල් කගො ,කදනිපිි,ය

77

ක ොරකගො වත්ල, කැරැන්කලොල් ල, කලිජ්ජවිල
223/ඒ, කගොරකතුඩුව, කවළදකගො
62 ,කධිකාරිිල ගම, කිරිමැි,මුල් ල
60/52ඒ, කධිකාරිිල ගම, කිරිමැි,මුල් ල
කවලවත්කල කගදර, පුවේකදොළ, කලිජ්ජවිල

77

26

ඊ. බ්.පී.බී. ආරියරත්

ඊ. බ්.යූ.එස්. ආරියරත්

820890442 V

27

ක්ජ.එල් .බී. කය ාරා
වී.ජී. කාින්දි
බ්.ඒ.ටී. කර ාරා
පි.වී. ශෂිනි

කේ.ජී. කනුෂා කකබ්සුරිය
ි.සී.ආර්. සම්ාත්
බ්.ඒ. ුරමුදු
පී.වී. ුගවන් සම්ාත්

775920432 V

28
29
30

810412003 V
197521802329
198305702082

76
76
76
76

සම්මුඛ ාරීේෂණ මණ් ලය :ම
1.
2.
3.

කත්ස
............................................
............................................
............................................

ම
4.
5.

කත්ස
...........................................
............................................

තාවකාලික ගපොගරොත්තු ලැයිස්තුව
ගණය :- රජගේ ගසේවා අව යතා මත වා්යිකක ස්ාාන මාරුීමම් ලැූ  ිළළධ්ාීනන්ගේ ළමයින්
පුරප්පාඩු සිංඛ්යාව :- 07
අනුක්ර
මික
අිංකය

01
02
03

ළමයාගේ නම

එන්.කේ.එස්.යූ. බණ් ාර
ක්ජ.පී.එස්.චන්තුක
බ්.ඩී.එස්. ප්රශාන්

මව / පියා භාරකරුගේ නම

හැඳුනුම්පත්
අිංකය

පී.එස්.එච්.ඒ. ප්රියන්ල
එල් .ක්ජ. බ්. ික්ජිටං

777411659V

කේ.එස්. මුණිටං

ලිපිනය

ලබා
ගත්
ලකු
ණු

815413300V

සදව්ව, සුල් ලා ාකගො
ාැලවත්ල, මීුගේා, කදනිපිි,ය

66
65

845430780 V

380, කදල් ග වත්ල, ඇල් කරිය

61

සම්මුඛ ාරීේෂණ මණ් ලය :1. ඒ.ඩී. ක ආරච්චි ( සභාාති)
..................................
4. ාාසල්  සංවර්ධ සමිති නිකයෝජිල
.......................
2. එම්.ජී. කාන්තිලලා ( කල් කම්) .................................
5. ආදිශිෂය සංගම් නිකයෝජිල ..................................
3. බී.කේ.කයි. කකබ්ික්රම ( ප්රාථමිමික ගුුග) ..................................

විග ේෂ සටහන්

තාවකාලික ගපොගරොත්තු ලැයිස්තුව
ගණය :- අධ්යයන කා්යය ම්ඩලලයට අයත් තැනැත්තන්ගේ ළමයින්
පුරප්පාඩු සිංඛ්යාව :- 09
අනුක්ර
මික
අිංකය

ළමයාගේ නම

මව / පියා භාරකරුගේ නම

01
02
03
04

ක්ජ.පී.ආර්. කයන්සා
එන්.කේ.එස්.යූ. බණ් ාර
කේ.පී. ධීමාන්
එස්.එම්.පී.බී. මින්සදි

එච්.කයි. බ්. කුගණාතිලක
පී.එස්.එච්.ඒ. ප්රියන්ති
කේ.සුපුන් සම්ාත්
එස්.එම්.පී.ටී. ප්රියදර්ශ

හැඳුනුම්පත්
අිංකය
785192443V
777411659V
871781290V
760520284V

ලිපිනය

ක කදකග වත්ල, වඹුකර්කගො , වැිජගම
සදව්ව, සුල් ලා ාකගො
30/සී/1, දම්බරකගො වත්ල, ාරදූව, කුරරැස්ස
සඳමිණ, ක ත්කගදර, ල් ලල, වැිජගම

ලබා
ගත්
ලකු
ණු

32
28
25
25

සම්මුඛ ාරීේෂණ මණ් ලය :1. ඒ.ඩී. ක ආරච්චි ( සභාාති)
..................................
4. ාාසල්  සංවර්ධ සමිති නිකයෝජිල
.......................
2. එම්.ජී. කාන්තිලලා ( කල් කම්) .................................
5. ආදිශිෂය සංගම් නිකයෝජිල ..................................
3. බී.කේ.කයි. කකබ්ික්රම ( ප්රාථමිමික ගුුග) ..................................

විග ේෂ සටහන්

තාවකාලික ගපොගරොත්තු ලැයිස්තුව
ගණය :- පාසගේ අධ්යාපනය ලබන සිසු / සිසුවියන්ගේ සගහර/ර/ සගහර/යනයන්
පුරප්පාඩු සිංඛ්යාව :- 27
අනුක්ර
මික
අිංකය

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

ළමයාගේ නම

එන්.වී.කයි. සස්මිල
ඒ.ජී.එස්. ි ංගා
එච්. බ්.එස්.ඩී. නිම්සර
කේ.ජී.එස්. වයශ්රී
එච්. බ්.එස්. ඔමාසා
පී.ජී.බී. වයමිණි
එස්.ඒ. රත් ායක
ඒ.ජී.එම්.එස්. නුවන්
බ්.ජී.කගනුල කනු ස්
පී.එම්.ඩී. ා ායේකාර
එස්.වී. ගුණික්රම
බී.එල් . ක තුිජ

මව / පියා භාරකරුගේ නම

එන්.වී.එන්. චන්දික
ඒ.ජී.සී. බුද්ධික
එච්. බ්. සී. පුෂ්ාුරමාර
එච්.ජී. චන්ද්රලලා
එච්. බ්.චන්ද කාන්ල
පී.ජී. ප්රියන්ල
ආර්. වීන් චතුර
ඒ.ජී.කරො ාන් මංජුල
බ්.ජී. ප්රියන්ල රංජිත්
පී. චන්ද
ා ායේකාර
යූ.ඒ.වී. ිමන්ති
බී. සංජීව උදයුරමාර

හැඳුනුම්පත්
අිංකය
197706300568
803451842V
803261571V
198365201471
813201003V
743310330V
872452400V
730030274V
197603800369
710641684V
856692221V
713183172V

ලබා
ගත්
ලකු
ණු

ලිපිනය

සකඳස් ා, කරෝස්මවුන්ට් වත්ල, උඩුකාව, කලිජ්ජවිල
ම වත්ල ක ේ , වල් පිට, කලිජ්ජවිල
කකෝන්ග වත්ල, මුණමල් ා, කදනිපිි,ය
දාුගේා වත්ල, ල් ලල, වැිජගම
318 ඒ, ඉ ළාග වත්ල, කැරැන්කලොල් ල, කලිජ්ජවිල
පුවේ වත්ල, මූණමල් ා, කදනිපිි,ය
ක ො.15, සම ළ ිම , කලිජ්ජවිල
කකොස්ාැළ වත්ල, ක ොරකගො , කලිජ්ජවිල
කකෝන්ග වත්ල, උඩුකාව, කදනිපිි,ය
ක ේකන්කගදර වත්ල, උඩුකාව, කදනිපිි,ය
සතිව්, කංක 08, ාැරමවුන්ට් කටරස්, මාලර ාාර, කලිජ්ජවිල
ශයාස , කිරිමැි,මුල් ල වත්ල, කිරිමැි,මුල් ල, කලිජ්ජවිල

විග ේෂ සටහන්

75
75
75
75
73
73
73
72
72
71
71
70

සම්මුඛ ාරීේෂණ මණ් ලය :ම
1.
2.
3.

කත්ස
............................................
............................................
............................................

ම
4.
5.

කත්ස
...........................................
............................................

තාවකාලික ගපොගරොත්තු ලැයිස්තුව
ගණය :- පාසගේ ආදසිසු / සිසුවියන් වන මව්පියන්ගේ ළමයින්
පුරප්පාඩු සිංඛ්යාව :- 47
අනුක්ර
මික
අිංකය

ළමයාගේ නම

01 එච්.බී. ිදයාරූා
02 එච්.ඒ.ඒ.එන්. කකෞෂලයා
බ්.ජී. කගනුල කනු ස්
03
04 පී.එච්.එස්. කකීත්
05 පී.එම්.ඩී. ා ායේකාර
06 යූ.බී. සී.ඒ. බණ් ාර
07 ආර්.කේ.ආර්. චමත්කා
බ්.එම්.ඒ.ආර්. ික්ජිටං
08
09 කේ.පී.එස්.ඩී. දිල්  ද
10 එච්.කේ.එස්.එස්.ක ත්සර
11 එච්.ඒ. බ්. කදව්සර
12 ඩී.එල් .එස්. නිම්සර
13 එච්.ඒ.එන්. සදූාමා
14 එම්.ටී. වයවීර
15 වී.පී.බී.එන්. ලාරා
16 කේ.එස්. දිනුල් යා
බ්. බ්.ඒ. ඉකම්දි
17
18 පී.එල් .ටී. කමො ාදි
19 එල් .එම්.බි. තිමාල
සම්මුඛ ාරීේෂණ මණ් ලය :-

මව / පියා භාරකරුගේ නම

බ්.එම්.කේ.එම්.මධුශිකා
පී.එල් . කචලා ිජිලමාිජ
බ්.ජී. ප්රියන්ල රංජිත්
එච්.ජී. සන්ධයා පුෂ්ාුරමාරි
පී. චන්ද
ා ායේකාර
පී.ඒ.සී. දිල් ුගේෂි
එස්.ඒ. ඉමල් කා කම්ධානි
ආර්.කේ. නිකරෝෂා
කේ.පී. එන්.පුෂ්ාුරමාර
බ්.ජී. ගංගා ර්ෂණී
එච්.ඒ. සී.ආරියදර්ශ
එම්.කේ.චාමලී කර්ණුකා
එම්.එස්.කේ. සී. උදයානි
එන්.එච්.වීරිටං
බී.ඩී. කයි.එස්. කසෝමදාස
ඒ.ජී. නිල් මිණි දමයන්ති
එම්.ජී. දීශා ලේමාිජ
පි.එල් . නිශාන්ල
ආර්.කරෝහිණි

හැඳුනුම්පත්
අිංකය

935731453
916921616
197603800369
785593642
710641684
855512050
198254601400
945771780
820711300V
866832587V
790451503V
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කංක 31, කකොේමාදුව, වැිජපිි,ය
506/1, කපුක ේ , කුරුගකගො , සුල් ලා ාකගො
ම කගදර වත්ල, කැරැන්කලොල් ල, කලිජ්ජවිල
දිකවල් ාාවුල වත්ල, කවළදකගො , කලිජ්ජවිල
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1. ඒ.ඩී. ක ආරච්චි ( සභාාති)
..................................
4. ාාසල්  සංවර්ධ සමිති නිකයෝජිල
.......................
2. එම්.ජී. කාන්තිලලා ( කල් කම්) .................................
5. ආදිශිෂය සංගම් නිකයෝජිල ..................................
3. බී.කේ.කයි. කකබ්ික්රම ( ප්රාථමිමික ගුුග) ..................................

තාවකාලික ගපොගරොත්තු ලැයිස්තුව
ගණය :- පාසලට ආසන්න පදිංචිකරුවන්ගේ ළමයින්
පුරප්පාඩු සිංඛ්යාව : 93
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ක්ජ.එල් .බී. කය ාරා
එච්.ජී.එස්. කවක ෝෂ
පී.වී. ශෂිනි
ජී.කයි.ඒ.එම්. ආරච්චි
බ්.ඩී. උදාර
එච්.ඒ.පී. ාබසර
එම්.ජී.ඩී. දික ත්මා
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කේ.යු.කේ.එම්. ආරච්චි
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එච්.ඒ. සරත් කප්රේමචන්ද්ර
එම්.ජී. එස්. චන්ද්රකාන්ල
ජී.ඩී.ජී. ඉන්දික තුෂාර
එච්. බ්. චන්ද කාන්ල
කේ.වී. සමන්ල කකෝිජල
යු.ජී. බිමල්  රසාංග
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ිටරාති, කවළදකගො , කලිජ්ජවිල
223/ඒ, කගොරකතුඩුව, කවළදකගො , කලිජ්ජවිල
ලේෂිලා, කවළදකගො , කලිජ්ජවිල
කවලවත්කත් කගදර, පුවේකදොළ, කලිජ්ජවිල
මල් ලව නිවස, කුරුගකගො , කලිජ්ජවිල
කවලවත්කත් කගදර, පුවේකදොළ, කලිජ්ජවිල
කාෝරඹ නිවස, කුරුගකගො , කලිජ්ජවිල
308, ශාන්ල,කිරිමැි,මුල් ල, කලිජ්ජවිල
ක ො.104 ඒ, ක ත්කගදර වත්ල, කිරිමැි,මුල් ල, කලිජ්ජවිල
318 ඒ, ඉ ලාගවත්ල, කැරැන්කලොල් ල, කලිජ්ජවිල
136/1, ලල් ග ක ේ , උඩුකාව, කලිජ්ජවිල
ලල් ග ක ේ , උඩුකාව, කලිජ්ජවිල
දීේති, ල් ලල, වැිජගම
කකෝන්ග වත්ල, උඩුකාව, කදනිපිි,ය
මුුගලග කදනිය, කුරුගකගො , කලිජ්ජවිල

එස්.එන්. කුගණා ායක
කයි.ජී.එස්. සංකල් ා
ටී.කේ.එම්. ආකර්ශා
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ටී.එන්. ගව ායක
එස්.ඩී. ික්ජිටරිවර්ධ
පී.ජී.ඩී. කක ේන්යා

එස්.එම්. කුගණා ායක
කයි.ජී. සුරංග ශ්රි ාත්
ටී.කේ. ිටරන්ල ලේෂාන්
බ්.ඒ.ලරංග
එස්.කයි. ගව ායක
ඩී.යූ. ික්ජිටරිවර්ධ
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ක ො.35/සී/1, කුරරැස්ස ාාර, කලිජ්ජවිල
ක ො.01, කධිකාරිිල ගම, කිරිමැට්මුල් ල, කලිජ්ජවිල
ලලනි ඖෂධාලය, 6 කණුව, කරෝස්මවුන්ට්, උඩුකාව
යසානි නිවස, කුරුගකගො , කලිජ්ජවිල
72/173 ඩී, සපුමල්  මාවල,කලස්වත්ල, කිරිමැට්මුල් ල
ක ො.71, කලස්වත්ල, කිරිමැට්මුල් ල, කලිජ්ජවිල
ක ො.06, ලේසලා උය , කුරුගකගො ාාර, කලිජ්ජවිල
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ඩී.එල් . කදව්මිණි

ඩී.එම්.එස්. ද

ඩී.ආර්.ඒ. ආර්. සමන්මාලා

ායක

ජී.වාස ා කසව්වන්දි

එන්.පී.කේ.එස්. ද
එන්.නිසංක

ායක

816731216V
863641195V
916951850V

ක ො.331, 3 කදියර, කලස්වත්ල, කලිජ්ජවිල

80

පුවේග ිල,

77

ාකා න්දිය, උඩුකාව, කලිජ්ජවිල

කසෝමාවාස, කසේ ානි කාකදස, කලිජ්ජවිල
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සම්මුඛ ාරීේෂණ මණ් ලය :1. ඒ.ඩී. ක ආරච්චි ( සභාාති)
..................................
4. ාාසල්  සංවර්ධ සමිති නිකයෝජිල
.......................
2. එම්.ජී. කාන්තිලලා ( කල් කම්) .................................
5. ආදිශිෂය සංගම් නිකයෝජිල ..................................
3. බී.කේ.කයි. කකබ්ික්රම ( ප්රාථමිමික ගුුග) ..................................

