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පුස්තකාල සසේවක
අනු නම
අංකය

ජළ.ශෆ.අං.

ලර්තමළන සවේලළ වහථළනය

වහථළනමළරු කරන ද ඳළව

1 ඊ.එම්.එවහ.ඒකනළයක මයළ

701400895V

බ/නළඋල් මධය මශළ විදයළය,නළඋල්

බ/ළන්ත සජෝප් ජළතික ඳළව,බණ්ඩළරසල

2 ඩබ්.එම්.සල්ටන් මයළ

833070320V

බ/නළඋල් මධය මශළ විදයළය,නළඋල්

බ/ළන්ත සජෝප් ජළතික ඳළව,බණ්ඩළරසල

3 එච්.එම්.කුසුමළලතී මිය
4 එවහ.එච්.ඒ.ජීලන්ති අප්වරළ මිය 197956903025

සමො/දුටුගෆමුණු ජළතික ඳළව,සමොණරළග
බ/බදුල් මධය මශළ විදයළය

සමො/රළජකීය විදයළය,සමොණරළග
බ/ඇටම්පිටිය ජළතික ඳළව,ඇටම්පිටිය

5 ඒ.එවහ.හුසවයිදීන් මයළ
6 ඊ.එම්.සී.ඒකනළයක මයළ

672430844V
810280182V

බ/ගුරුතළල ජළතික ඳළව,ගුරුතළල
බ/ළන්ත සජෝප් ජළතික ඳළව,බණ්ඩළරසල

බ/කශසගොල් ජළතික ඳළව,කශසගොල්
බ/නළඋල් මධය මශළ විදයළය,නළඋල්

7 බී.එම්.යූ.එවහ.ඩබ්.වමරසංශ
මයළ
8 ආර්.එම්.ඩී.සකෞයළ මිය

712842229V

බ/ළන්ත සජෝප් ජළතික ඳළව,බණ්ඩළරසල

බ/නළඋල් මධය මශළ විදයළය,නළඋල්

876420830V

බ/ළන්ත සජෝප් ජළතික ඳළව,බණ්ඩළරසල

බ/කශසගොල් ජළතික ඳළව,කශසගොල්

791951992V
701491440V

බ/කශසගොල් ජළතික ඳළව,කශසගොල්
බ/කශසගොල් ජළතික ඳළව,කශසගොල්

බ/ගුරුතළල ජළතික ඳළව,ගුරුතළල
බ/ළන්ත සජෝප් ජළතික ඳළව,බණ්ඩළරසල

බ/ධර්මදත ජළතික ඳළව,බදුල්
බ/ධර්මදත ජළතික ඳළව,බදුල්
සමො/මෆදගම ජළතික ඳළව,මෆදගම

බ/විළඛළ බළලිකළ මශ විදයළය,බදුල්
සමො/මෆදගම ජළතික ඳළව,මෆදගම
බ/ධර්මදත ජළතික ඳළව,බදුල්

9 ඩී.බී.අයි.නිළන්ත මයළ
10 ආර්.එම්.සුනිල් මයළ

11 සේ.ඒ.ප්රියදර්ණී මිය
677111224V
12 ඩී.එම්.ආර්.බණ්ඩළර මයළ
640153377V
13 යූ.ඩබ්.එන්.බකිනිගශසල මයළ 653153430V

14 ඩී.එවහ.සී.සවනවිරත්න මිය

676710159V

සමො/රළජකීය විදයළය,සමොණරළග

සමො/දුටුගෆමුණු ජළතික ඳළව,සමොණරළග

15 සේ.එම්.ඒ.එවහ.සකෝනළර මිය

826913576V

සමො/නිහංක ජළතික ඳළව,බඩල්කුඹුර

සමො/මශනළම ජළතික ඳළව,සමොණරළග

725252730V
73692096V
853241458V
736753111V
658283880V

සමො/මශනළම ජළතික ඳළව,සමොණරළග
බ/විළඛළ බළලිකළ මශ විදයළය,බදුල්
බ/ඇටම්පිටිය ජළතික ඳළව,ඇටම්පිටිය
සුජාතා බාලිකා විද්යාය,මශනුලර
ගහගද්ර මධ්ය මශා විද්යාය,ගහගද්ර

සමො/නිහංක ජළතික ඳළව,බඩල්කුඹුර
බ/ධර්මදත ජළතික ඳළව,බදුල්
බ/බදුල් මධය මශළ විදයළය
ගහගද්ර මධ්ය මශා විද්යාය,ගහගද්ර
සුජාතා බාලිකා විද්යාය,මශනුලර

21
22
23
24
25
26
27
28

ඩී.එම්.එවහ.වමන්කළන්ති මිය
ආර්.එන්.තුළරි මිය
ඩී.එම්.ඒ.පී.දිවළනළයක මයළ
එච්.එව්.ඩි.හශට්ටිආරච්චි
එව්.එම්.එච්.ජි.අයි.
හ ොඩිමැණිහේ
ජි.එව්.පියහවේන
එච්.එම්.ආර්.වමන් හශේරත්
එව්.නි
ඒ.එව්.හේ.විතානහේ
එච්.පි.පි.ජි.පි. ල්හල්පිටිය
හේ.රාජහවේකරන්
එව්.වකුන්තා
එන්.සි.විද්ානගමහේ

652862969V
740530143V
768393800V
782932692V
687551028V
720924315V
676134220V
856381390V

ගහගද්ර මධ්ය මශා විද්යාය,ගහගද්ර
ගහගද්ර මධ්ය මශා විද්යාය,ගහගද්ර
ශ්රි ාද් ජාතික අධ්යා න විද්යාපිඨය
ශ්රි ාද් ජාතික අධ්යා න විද්යාපිඨය
ගිරාගම ගුරු විද්යාය, ගිරාගම
රජහේ ගුරු විද්යාය,හකොටග
රජහේ ගුරු විද්යාය,හකොටග
ක්රිව්තුහේල ජාතික ාව, මාතහල්

මශ/නුගහල මධ්ය මශා විද්යාය
ශ්රි රාහු විද්යාය, කටුගව්හතොට
රජහේ ගුරු විද්යාය,හකොටග
රජහේ ගුරු විද්යාය,හකොටග
උවව් බාලිකා විද්යාය,මශනුලර
ශ්රි ාද් ජාතික අධ්යා න විද්යාපිඨය
ශ්රි ාද් ජාතික අධ්යා න විද්යාපිඨය
බදුදින් මශමුඩ් බාලිකා විද්යාය, මශනුලර

29
30
31
32
33
34

බි.එම්.ජි.හේ.බව්නායක
ආර්.ඒ.ඒ.එම්.රණසිිංශ
පි.ජයලද්නි
එම්.ජි.ජයන්ති
එම්.ජි.හශේමතා
බි.අයි.ජි.අයි.කුමාරි

770053056V
81690025V
656580496V
665490410V
665373517V
865081600V

මා/ ාකයම් විද්යාය,මාතහල්
කෑ/පින්නල මධ්ය මශා විද්යාය
ශ්රි රාහු විද්යාය, කටුගව්හතොට
මශාමයා බාලිකා විද්යාය,මශනුලර
ගිරාගම ගුරු විද්යාය, ගිරාගම
පු් ද්ාන බාලිකා විද්යාය, මශනුලර

35 ප්රදිප් කුමාර
36 එම්.ආර්.ඒ.අයි.හමොරවින්න
37 එන්.එම්.ආර්.ඒ.හේ.ආර්.
කරුණාරත්න
38 පි.ජි.එව්.මැණිහේ

800020859V
858521521V
616751573V

වාන්ත හතෝමව් විද්යාය, මාතහල්
උවව් බාලිකා විද්යාය,මශනුලර
උවව් බාලිකා විද්යාය,මශනුලර
උවව් බාලිකා විද්යාය,මශනුලර
උවව් බාලිකා විද්යාය,මශනුලර
එව්.ඩබ්.ආර්.ඩි. බණ්ඩාරනායක විද්යාය,
කුන්ඩවාහල්
ශ්රි රාහු විද්යාය, කටුගව්හතොට
ශ්රි රාහු විද්යාය, කටුගව්හතොට
මශාමයා බාලිකා විද්යාය,මශනුලර

687641175V

කඩුගන්නාල ජාතික ාව,කඩුගන්නාල

ධ්ර්මරාජ විද්යාය, මශනුලර

16
17
18
19
20

ගහගද්ර මධ්ය මශා විද්යාය,ගහගද්ර
උවව් බාලිකා විද්යාය,මශනුලර
උවව් බාලිකා විද්යාය,මශනුලර

39 ඩබ්.එම්.එල්.හේ. ලන්නිනායක 766740227V

ධ්ර්මරාජ විද්යාය, මශනුලර

උවව් බාලිකා විද්යාය,මශනුලර

40 ටි.එම්.එන්.එව්.කුමාරි
41 ඩබ්.ඒ.ආර්.මල්කාන්ති

ධ්ර්මරාජ විද්යාය, මශනුලර
පු් ද්ාන බාලිකා විද්යාය, මශනුලර
බදුදින් මශමුඩ් බාලිකා විද්යාය, මශනුලර
මශ/නුගහල මධ්ය මශා විද්යාය

කඩුගන්නාල ජාතික ාව,කඩුගන්නාල
එව්.ඩබ්.ආර්.ඩි. බණ්ඩාරනායක විද්යාය,
කුන්ඩවාහල්
ක්රිව්තුහේල ජාතික ාව, මාතහල්
මශ/ගහගද්ර මධ්ය මශා විද්යාය,ගහගද්ර

816012163V
748280189V

886182147V
42 ඒ.ජි.නදිකා කුමාරසිිංශ
43 බී.එම්.එන්.හේ.බව්නායක මයා
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

ආර්.පී.එන්.වංජීලනී මිය

857522974

මශ/සදනු/කඩුගන්නළල ජළතික ඳළව

ක/පිංසදනිය ජළතික ඳළව

ඒ.එච්.ආරියලති
හේ.එච්.ජි.ගුණද්ාව
හේ.හේ.රූපිකා
ජි.එල්.නිශාරි
හේ.එල්.සිරිහවේන
හේ.හේ.ලජිරා
හේ.ජි.ජි.මානි
ඩබ්.හේ.එව්.කුමාරි
ඩබ්.ඒ.ඩි.ඒ.විහේසුරිය
ඩි.ජගත් ාන්ත
ශර්නි වමරමාන්න

635151323V
622150662V
778602750V
787982450X
611873409V
755200298V
645922530V
755693693V
837212138V
671712611V
866210711V

ගා/වහිරා විද්යාය,ගින්හතොට
ගා/මි ාල අමරසුරිය විද්යාය
ගා/රි න් බාලිකා විද්යාය, ගාල්
ගා/ක්රිව්තුහේල පිරිමි විද්යාය, බේහේගම
ගා/මි ාල අමරසුරිය විද්යාය
ගා/විංඝමිත්තා බාලිකා විද්යාය, ගාල්
ග/විංඝමිත්තා බාලිකා විද්යාය, ගාල්
ගා/බහට්මුල් ජාතික ාව, ඉමදුල
ගා/ශ්රි හේලානන්ද් විද්යාය, අම්බන්හගොඩ
ශ්රි සුමිංග මධ්ය මශා විද්යාය, හිේකඩුල
ගා/ධ්ර්මාහෝක විද්යාය, අම්බන්හගොඩ

ගා/විද්යාහෝක විද්යාය, ගාල්
ග/විංඝමිත්තා බාලිකා විද්යාය, ගාල්
අමරසුරිය ගුරු විද්යාය, උනලටුන
ගා/මල්ශරසුල්ලියා ජාතික ාව, ගාල්
ගා/හේල තිරාජ ජාතික ාව
ගා/විද්යාහෝක විද්යාය, ගාල්
ගා/මි ාල අමරසුරිය විද්යාය
අමරසුරිය ගුරු විද්යාය, උනලටුන
ගා/ධ්ර්මාහෝක විද්යාය, අම්බන්හගොඩ
ගා/හේල තිරාජ ජාතික ාව
ගා/ශ්රි හේලානන්ද් විද්යාය, අම්බන්හගොඩ

56
57
58
59
60
61
62

හේ.වි.සුරිංගනි මධුභාෂිනි
ඩි.එන්.පි.එච්.වික්රමනායක
සි.යු.කලුහලන
වි.ජි.එව්.ශර් කුමාර
ටි.එච්.වම් ත්
ඩබ්.එච්.චන්ද්රතා
එච්.පි.ජයන්ත

865032471V
707743824V
801381928V
780392258V
810516038V
596540631V
652860733V

ගා/ධ්ර්මාහෝක විද්යාය, අම්බන්හගොඩ
මාර/මාතර මධ්ය මශා විද්යාය, මාතර
රාහු විද්යාය, මාතර
ශ/තිංගල් පිරිමි ජාතික ාව
අමරසුරිය ගුරු විද්යාය, උනලටුන
අමරසුරිය ගුරු විද්යාය, උනලටුන
නිල්ලා ජාතික අධ්යා න විද්යාපිඨය,අකුරැව්ව

ගා/හර්ලත ජාතික ාව
රාහු විද්යාය, මාතර
මාර/මාතර මධ්ය මශා විද්යාය, මාතර
ශ/තිංගල් බාලිකා ජාතික ාව
ගා/බහට්මුල් ජාතික ාව, ඉමදුල
ගා/රි න් බාලිකා විද්යාය, ගාල්
මාර/හගොඩපිටිය ජාතික ාව

645190769V

නිල්ලා ජාතික අධ්යා න විද්යාපිඨය,අකුරැව්ව

මාර/නාරන්හද්නිය ජාතික ාව

63 ඩබ්.ඒ.හවෝමාලති

64 සි.ආර්. ණ්ඩිතරත්න

685610078V

නිල්ලා ජාතික අධ්යා න විද්යාපිඨය,අකුරැව්ව

මාර/හද්යියන්ද්ර ජාතික ාව

65 හේ.ඒ.කුසුමතා

687051025V

නිල්ලා ජාතික අධ්යා න විද්යාපිඨය,අකුරැව්ව

මාර/හතලිේජවි ජාතික ාව

66 වමන්මලි වමරසිිංශ

698641231V

මාර/හද්යියන්ද්ර ජාතික ාව

නිල්ලා ජාතික අධ්යා න විද්යාපිඨය,අකුරැව්ව

67 එච්.එල්.එන්.එන්. අහබ්ලර්ධ්න 682070315V

මාර/නාරන්හද්නිය ජාතික ාව

නිල්ලා ජාතික අධ්යා න විද්යාපිඨය,අකුරැව්ව

68 එම්.එම්.විහේතුිංග

685210042V

මාර/හගොඩපිටිය ජාතික ාව

නිල්ලා ජාතික අධ්යා න විද්යාපිඨය,අකුරැව්ව

69 එම්.ඒ.ආරියතික
70 එම්.වි.එව්.රූ සිිංශ

680082189V
807240528V

මාර/හද්නියාය ජාතික ාව
මාර/හද්නියාය ජාතික ාව

71 පි.එල්.හරොාන් සුරිංග
72 වි.ජි.පි.චමින්ද් කුමාර

761880705V
800370280V

මාර/හකොටහ ො ජාතික ාව
ශ/සුරියලැල ජාතික ාව

මාර/හකොටහ ො ජාතික ාව
මාර/හමොරලක කීර්ති අහබ්වික්රම ජාතික
ාව,හමොරලක
මාර/හද්නියාය ජාතික ාව
ශ/හෙරපුත්ත ජාතික ාව, අම්බන්හතොට

ඩි.ජි.තුාරි විමසිරි
ආර්.පි.වමරධිර
පි.ජි.සිරි ා
යු.ජි.ජිලන්ති
එන්.එන්.රනධිර
ජි.එම්.ේමාලි
ආර්.සුවනත ද් සිල්ලා
ඩබ්.ාන්ත ාල්
ලිේනව් ඈ ා
එව්.එච්. ත්මසිරි
ටි.එම්.කරුණාතික
ඩබ්.හේ.හේ.ඒ. චන්ද්රකාන්ති
මිය
85 ඩබ්.රිංජනී මිය

197169103210
635472570V
602024121V
757632772V
787713661V
827874752V
752270473V
19710350149
637411101V
630870607V
632460420V
607981795V

ශ/තිංගල් බාලිකා ජාතික ාව
ශ/තිංගල් බාලිකා ජාතික ාව
ශ/විරකැටිය රාජ ේ මධ්ය විද්යාය
ශ/හෙරපුත්ත ජාතික ාව, අම්බන්හතොට
ගා/ගාමිනි මධ්ය මශා විද්යාය, හබන්හතොට
ගා/කරන්හද්නිය ජාතික ාව
ගා/හර්ලත ජාතික ාව
ගා/මල්ශරසුල්ලියා ජාතික ාව, ගාල්
ගා/නහගොඩ රාජකිය විද්යාය
ගා/විද්යාහෝක විද්යාය, ගාල්
ගා/විද්යාහෝක විද්යාය, ගාල්
මාර/හමොරලක කීර්ති අහබ්වික්රම ජාතික
ාව,හමොරලක
මාර/හමොරලක කීර්ති අහබ්වික්රම ජාතික
ාව,හමොරලක

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

657303054V

ශ/තිංගල් පිරිමි ජාතික ාව
ශ/විරකැටිය රාජ ේ මධ්ය විද්යාය
ශ/තිංගල් බාලිකා ජාතික ාව
ශ/සුරියලැල ජාතික ාව
ව්දුන්රට ජාතික අධ්යා න විද්යාපීඨය
ගා/ශ්රී සුමිංග ජාතික ාව,හිේකඩුල
ගා/ධ්ර්මාහෝක විද්යාය, අම්බන්හගොඩ
ගා/ක්රිව්තුහේල පිරිමි විද්යාය, බේහේගම
රුහුණු ජාතික අධ්යා න විද්යාපීඨය
ගා/විංඝමිත්තා බාලිකා විද්යාය, ගාල්
ගා/වහිරා විද්යාය,ගින්හතොට
මාර/හද්නියාය ජාතික ාව
මාර/ඌරුහබොේක ජාතික ාව,ඌරුහබොේක

86 සී.සියාසිිංශ මිය

768382646V

මාර/ඌරුහබොේක ජාතික ාව,ඌරුහබොේක

87 එම්.ජී.ටී.සී.චාන්ද්නී මිය
88 පී.සේ.ළන්ත මයළ
89 එවහ.එච්.එම්.ජහුලර්

656081310V
726133130V

රුහුණු ජාතික අධ්යා න විද්යාපීඨය
ගා/ශ්රී සුමිංග ජාතික ාව,හිේකඩුල
මදිනළ ජළතික ඳළව, සයඹළගවහසකොටුල

90 අයි.එම්.සේ.බණ්ඩළර

753463909V

මශලෆලි ජළතික ඳළව, මීගල

91 එවහ.එච්.ඩබ්.අසබ්සවේකර

743064461V

මශලෆලි ජළතික ඳළව, මීගල

92 ඩබ්.ඒ.ආර්.බණ්ඩළර

816511402V

මශලෆලි ජළතික ඳළව, මීගල

691680991V
198261703688
620421863V
721761517V

මලියසේල විදයළය, කුරුනග
මලියසේල විදයළය, කුරුනග
මලියසේල විදයළය, කුරුනග
ැරකුම්පුර ජාතික ාව, යාය 03, හවොහල්පුර

97 එම්.ටි.ආතිරළ

775282118V

කෆකුණසගොල් ජළතික ඳළව, කෆකුණසගොල් මදිනළ ජළතික ඳළව, සයඹළගවහසකොටුල

98 ඊ.එම්.ඩි.උසදනි

643130220V

99 ටි.එම්.පි.එවහ. සතන්නසකෝන්

746012144V

ශ්රී නිහංක මධය මශළ විදයළය,
ඉඳුල්සගොඩකන්ද
මලියසේල බළලිකළ විදයළය, කුරුණග

100 ඒ.වි.අයි.වීරසංශ
101 ආර්.එවහ.රත්නළයක
102 ඩබ්.සර්ණුකළ දමයන්ති

695700458V
705410640V
786574170V

මලියසේල බළලිකළ විදයළය, කුරුණග
මලියසේල විදයළය, කුරුනග
සඳොල්පිතිගම ජළතික ඳළව, සඳොල්පිතිගම
විජයබළ ජළතික ඳළව, මශල
යු.බි.ලන්නිනළයක මධය මශළ විදයළය, ගල්ගමුල මශලෆලි ජළතික ඳළව, මීගල

103 එම්.ඒ.එන්.පි.සේ. සවොයිවළ

775860472V

යු.බි.ලන්නිනළයක මධය මශළ විදයළය, ගල්ගමුල විජයබළ ජළතික ඳළව, මශල

104 ඩබ්.එම්.ටි.බි.වික්රමසංශ

640600273V

යු.බි.ලන්නිනළයක මධය මශළ විදයළය, ගල්ගමුල මශලෆලි ජළතික ඳළව, මීගල

93
94
95
96

එන්.සුනිල් මුණසංශ
ඒ.එම්.ජි.එන්.කුමළරි
ලයි.එම්.කමල්ජිත්
ඩී.එම්.ඩී.ඒ.ජයත්

මාර/හමොරලක කීර්ති අහබ්වික්රම ජාතික
ාව,හමොරලක
ගා/නහගොඩ රාජකිය විද්යාය
ගා/කරන්හද්නිය ජාතික ාව
ශ්රී නිහංක මධය මශළ විදයළය,
ඉඳුල්සගොඩකන්ද
යු.බි.ලන්නිනළයක මධය මශළ විදයළය,
ගල්ගමුල
යු.බි.ලන්නිනළයක මධය මශළ විදයළය,
ගල්ගමුල
යු.බි.ලන්නිනළයක මධය මශළ විදයළය,
ගල්ගමුල
මලියසේල බළලිකළ විදයළය, කුරුණග
මලියසේල බළලිකළ විදයළය, කුරුණග
අව්ල ශ්රි රළහු විදයළය, අව්ල
සකො/ඩී.එවහ.සවේනළනළයක විදයළය,සකොෂඹ

ඉබ්බළගමුල මධය මශළ විදයළය
මලියසේල විදයළය, කුරුනග

105 ඩබ්.එම්.ඒ.සේ.ආරියදළව

791122406V

යු.බි.ලන්නිනළයක මධය මශළ විදයළය, ගල්ගමුල මශලෆලි ජළතික ඳළව, මීගල

106 ඩබ්.එම්.එන්.පි. අරුණළන්ති

838234216V

වංකළල මධය මශළ විදයළය

107 පි.එච්.ජි.සේ.සඳසර්රළ

745532816V

ඉබ්බළගමුල මධය මශළ විදයළය

108 අයි.එම්.අසබ්සංශ
109 එන්.පි.ස.ඳතිරළජ
110 එවහ.එම්.ඒ.සවේනළනළයක

770534747V
710974152V
811803960V

ඒ.ස.එවහ.කරුණළරත්න
ජි.පි.එම්.සඳසර්රළ
ටි.එම්.ද්මයන්තා කුමාරි
එම්.එල්.සී.පර්ණික මයළ

808412993V
783305186V
715040620V
841601149V

111
112
113
114

115 එල්.එවහ.ආර්.සඳසර්රළ මයළ

723620147V

116 ආර්.ඒ.පී.ශර්ණී මිය

855291215V

117 එච්.එන්.අසබ්ලර්ධන මිය

656683880V

118 ඒ.ඩී.අරුණ ළන්ත මයළ

7100090459V

119 සේ.ජී.වහලර්ණතළ මිය

ධම්මිවහවර ජළතික ඳළව, නළත්තන්ඩිය

ශ්රී නිහංක මධය මශළ විදයළය,
ඉඳුල්සගොඩකන්ද
මශහවන් ජාතික ාව, නිකලැරටිය
විජයබළ ජළතික ඳළව, මශල
විජයබළ ජළතික ඳළව, මශල
සඳොල්පිතිගම ජළතික ඳළව, සඳොල්පිතිගම
විජයබළ ජළතික ඳළව, මශල
යු.බි.ලන්නිනළයක මධය මශළ විදයළය,
ගල්ගමුල
අව්ල ශ්රි රළහු විදයළය, අව්ල
මලියසේල විදයළය, කුරුනග
ශළ/ධම්මිවහවර ජළතික ඳළව,නළත්තන්ඩිය
වංකළල මධය මශළ විදයළය
මශහවන් ජාතික ාව, නිකලැරටිය
විජයබළ ජළතික ඳළව, මශල
සකො/ඩී.එවහ.සවේනළනළයක විදයළය,සකොෂඹ 07 මශ/කඩුගන්නළල ජළතික ඳළව,කඩුගන්නළල
සකො/ඉසඳතන විදයළය,සකොෂඹ

696350051V

සකො/සරිමළසලෝ බණ්ඩළරණළයක
විදයළය,සකොෂඹ 07
සකො/සරිමළසලෝ බණ්ඩළරණළයක
විදයළය,සකොෂඹ 08
සකො/සකොසෂොන්නළල බළලිකළ
විදයළය,සකොසෂොන්නළල
සකො/සකොසෂොන්නළල බළලිකළ
විදයළය,සකොසෂොන්නළල
සකො/ළන්ත ඳළවුළු බළලිකළ විදයළය,මිළගිරිය

120 ඩී.පී.සී.එන්.පීරිවහ මිය

625190754V

සකො/ළන්ත ඳළවුළු බළලිකළ විදයළය,මිළගිරිය

සකො/සව්ල්වහ කුමරි විදයළය,සමොරටුල

121 එන්.ටී.එදිරිසරිය මිය
122 එවහ.ඒ.එවහ.එවහ.සුරවීර මිය
123 එල්.ඩබ්.දර්නී මිය

805103230V
888370218V
657157432V

සකො/ලුම්බිණි විදයළය,සකොෂඹ 05
සකො/නළන්දළ විදයළය,සකොෂඹ
සකො/නළන්දළ විදයළය,සකොෂඹ

සකො/රළජකීය විදයළය,සකොෂඹ
සකො/ධර්මඳළ විදයළය,ඳන්නිපිටිය
සකො/සේවි බළලිකළ විදයළය,සකොෂඹ

සකො/ළන්ත ඳළවුළු බළලිකළ විදයළය,මිළගිරිය
ගම්/බණ්ඩළරණළයක විදයළය,ගම්ඳශ
සකො/ආනන්ද විදයළය,සකොෂඹ
කළු/ශ්රී සුමංග බළලිකළ විදයළය,ඳළනදුර

124 එන්.ආර්.සේ.කළුආරච්චි මිය

847473797V

සකො/විළඛළ විදයළය,සකොෂඹ

කළු/රළජකීය විදයළය,සශොරණ

125 සීඩී.එවහ.නිවංවළ
126 එල්.පී.සේ.එවහ.සඳසර්රළ මයළ

886090064V
901662452V

 කො/විළඛළ විදයළය,සකොෂඹ
ස
සකො/ශ්රී සුභූති ජළතික ඳළව

සකො/සගෝතමී බළලිකළ විදයළය
සකො/රළජකීය විදයළය,සකොෂඹ

127 එවහ.සේ.සරෝශණ මයළ

712870320V

සකො/ශ්රී සුභූති ජළතික ඳළව

128 ඩී.ආර්.එල්.ලළනගුරු මයළ
129 ආර්.එච්.ඒ.ඩී.අමරසංශ මයළ

803504628V
721420965V

සකො/ඉසඳතන විදයළය,සකොෂඹ
සකො/ඉසඳතන විදයළය,සකොෂඹ

130 සේ.එම්.පී.ගයළනි මිය

795741330V

සකො/ඉසඳතන විදයළය,සකොෂඹ

131 සේ.එම්.ඒ.පුහඳකුමළර මයළ

703073476V

සකො/ශමීඩ් අල් හුසවේන් විදයළය,සකොෂඹ -12

සකො/සකොසෂොන්නළල බළලිකළ
විදයළය,සකොසෂොන්නළල
සකො/ධර්මඳළ විදයළය,ඳන්නිපිටිය
ගම්/සවනරත් ඳරණවිතළන ජළතික
ඳළව,උඩුගම්ඳෂ
සකො/සරිමළසලෝ බණ්ඩළරණළයක
විදයළය,සකොෂඹ 07
සකො/රළජකීය විදයළය,සකොෂඹ

132 යූ.පී.සශේමචන්ද්ර මයළ

771270034V

සකො/ශමීඩ් අල් හුසවේන් විදයළය,සකොෂඹ -12

සකො/හින්දු විදයළය,සකොෂඹ

723140323V
703193404V
626891683V
19717390326
875934350V
805400137V
706751963V

සකො/සගෝතමී බළලිකළ විදයළය
සකො/සබෝමිරිය ජළතික ඳළව,කඩුසල
සකො/ධර්මඳළ විදයළය,ඳන්නිපිටිය
සකො/ධර්මඳළ විදයළය,ඳන්නිපිටිය
සකො/ධර්මඳළ විදයළය,ඳන්නිපිටිය
සකො/ධර්මඳළ විදයළය,ඳන්නිපිටිය
සකො/ධර්මඳළ විදයළය,ඳන්නිපිටිය

 කො/විළඛළ විදයළය,සකොෂඹ
ස
කෆෂ/ගුරුකු විදයළය,කෆෂණිය
සකො/ඉසඳතන විදයළය,සකොෂඹ
සශෝ/මහින්ද රළඳේ විදයළය,පිටිඳන
සකො/නළන්දළ විදයළය,සකොෂඹ
සකො/අනුළ විදයළය,සකොෂඹ
සකො/රළජසංශ මධය මශළ විදයළය,ශංලෆල්

140 යූ.ඩී.එවහ.දිල්රුේෂි මිය
141 එන්.රවිචන්ද්රන් මයළ

798264103921
701090837V

සකො/ලුම්බිණි විදයළය,සකොෂඹ 05
සකො/හින්දු විදයළය,සකොෂඹ

 කො/විළඛළ විදයළය,සකොෂඹ
ස
සකො/ශමීඩ් අල් හුසවේන් විදයළය,සකොෂඹ -12

142 ඩබ්.එච්.නිසරෝණී මිය

855072700V

143 එවහ.ඒ.එවහ.යූ.වමරසවේකර මිය

765062390V

බඳ/සශෝ/සීතළලක මධය මශළ
විදයළය,අවිවහවළසව්ල්
බඳ/සශෝ/සීතළලක මධය මශළ
විදයළය,අවිවහවළසව්ල්

ක/සදහි/ආචළර්ය ඇන්.ඇම්.සඳසර්රළ ජළතික
ඳළව,යටියන්සතොට
ර/ඇශෆලියසගොඩ ජළතික ඳළව,ඇශෆලියසගොඩ

133
134
135
136
137
138
139

ඩබ්.යූ.එම්.ප්රනළන්දු මයළ
එම්.ඩී.ජයතික මයළ
බී.සේ.ශ්රියළනි මිය
පී.ජී.පී.වීරසරිය
බී.ඒ.ඒ.අයි.බමුණුආරච්චි
ඩී.කුසංශ මිය
ඩී.සේ.එම්.එල්.ප්රියංකළ මිය

144 ඩබ්.ඒ.ඊ.එච්.විසේතුංග මිය
145 ඊ.ඩී.සී.කිත්සරි මයළ

836604199V
731673314V

සශෝ/මහින්ද රළඳේ විදයළය,පිටිඳන
සකො/රළජසංශ මධය මශළ විදයළය,ශංලෆල්

සකො/ධර්මඳළ විදයළය,ඳන්නිපිටිය
සකො/ධර්මඳළ විදයළය,ඳන්නිපිටිය

146 සේ.ඒ.ඩී.එම්.ප්රියංගනී මිය

837692806V

147 යූ.ජී.දමයන්ති මිය

745940331V

148 ඩී.එවහ.ටී.ගුණලර්ධන මිය

695390831V

දර්ගළ නගර් ජළතික අධයළඳන විදයළපීඨය,දර්ගළ
නගරය
දර්ගළ නගර් ජළතික අධයළඳන විදයළපීඨය,දර්ගළ
නගරය
ඳවහදුන්රට ජළතික අධයළඳන විදයළපීඨය,කළුතර

කළු/අළුත්ගම්වීදිය මුවහලීම්ජළතික
ඳළව,දර්ගළනගරය
කළු/අලුත්ගම්වීදිය මුවහලිම් මශළ
විදයළය,අලුත්ගම
කළු/කළුතර විදයළය,කළුතර

149 එම්.පී.කළන්ති මිය

617642000V

ඳවහදුන්රට ජළතික අධයළඳන විදයළපීඨය,කළුතර

කළු/ඩී.එවහ.සවේනළනළයක ජළතික ඳළව ඩී.එවහ

150 ආර්.ඒ.පී.සරෝහිණි මිය

617382733V

ඳවහදුන්රට ජළතික අධයළඳන විදයළපීඨය,කළුතර

කළු/බණ්ඩළරගම ජළතික ඳළව,බණ්ඩළරගම

151 ටී.එවහ ද සල්ලළ මයළ

737562123V

ඳවහදුන්රට ජළතික අධයළඳන විදයළපීඨය,කළුතර

කළු/මිරිවහලත්ත ජළතික ඳළව,සදොඩම්සගොඩ

152 ඒ.පී.ඩබ්.අමරදිලළකර මිය

745130429V

සයන ජළතික අධයළඳන විදයළපීඨය,සව්යන්සගොඩ ශළපිටිගම ජළතික අධයළඳන විදයළපීඨය

153 සේ.ඩී.රළමචන්ද්ර මයළ

822800108V

154 එච්.ඩබ්.පී.පී.සශේලළලවම් මයළ

633350485V

155 ආර්.එඒ.ටී.එවහ.රළජඳේ මයළ

801831869V

156 යූ.ඩී.නීළ මළග්රට් මිය

646504082V

සයන ජළතික අධයළඳන විදයළපීඨය,සව්යන්සගොඩ ගම්/ගහිටියළල මධය මශළ
විදයළය,ගහිටියළල
සයන ජළතික අධයළඳන විදයළපීඨය,සව්යන්සගොඩ වළරිපුත්ත ජළතික අධයළඳන
විදයළපීඨය,නිට්ටඹුල
වළරිපුත්ත ජළතික අධයළඳන විදයළපීඨය,නිට්ටඹුල සයන ජළතික අධයළඳන
විදයළපීඨය,සව්යන්සගොඩ
ශළපිටිගම ජළතික අධයළඳන විදයළපීඨය,මීරිගම
ගම්/ඩී.එවහ.සවේනළනළයක විදයළය,මීරිගම

157 එන්.ඒ.ඒ.කීර්ති මයළ

623195228V

ශළපිටිගම ජළතික අධයළඳන විදයළපීඨය,මීරිගම

158 සේ.එච්.එවහ.නිලඳළ මිය

805680482V

සයන ජළතික අධයළඳන
විදයළපීඨය,සව්යන්සගොඩ
කළු/සී.ඩබ්.ඩබ්.කන්නන්ගර මධය මශළ විදයළය කළු/මිරිවහලත්ත ජළතික ඳළව,සදොඩම්සගොඩ

159 ඩී.සුදත්සරි මයළ

76158055V

කළු/සී.ඩබ්.ඩබ්.කන්නන්ගර මධය මශළ විදයළය කළු/මිරිවහලත්ත ජළතික ඳළව,සදොඩම්සගොඩ

160 සේ.ඩී.සේ.සරිලර්ධන මයළ

71693474V

කළු/සී.ඩබ්.ඩබ්.කන්නන්ගර මධය මශළ විදයළය කළු/මිරිවහලත්ත ජළතික ඳළව,සදොඩම්සගොඩ

161 සේ.ඒ.නිළන්ත මයළ

731632928V

කළු/සී.ඩබ්.ඩබ්.කන්නන්ගර මධය මශළ විදයළය කළු/ඩී.එවහ.සවේනළනළයක ජළතික ඳළව ඩී.එවහ

162 අයි.අයි.ප්රියදර්නී මිය

847160195V

කළු/සී.ඩබ්.ඩබ්.කන්නන්ගර මධය මශළ විදයළය කළු/ආනන්ද ළවහත්රළය,මතුගම

163 ආර්.එවහ.ඩබ්.බී.ඩබ්.එම්.අයි.සී. 735283979V
සේ.රණතුංග මිය
164 සේ.සේ.එම්.එන්.රණවීර මිය 738183320V

කළු/බුත්සංශ මධය මශළ
විදයළය,බුත්සංශ
කළු/කළුතර විදයළය,කළුතර

කළු/තේෂිළ විදයළය,සශොරණ

791042020V
766150187V
818631871V
806971693V

කළු/ශ්රීඳළලි විදයළය,සශොරණ
කළු/ශ්රීඳළලි විදයළය,සශොරණ
කළු/ශ්රීඳළලි විදයළය,සශොරණ
කළු/මිරිවහලත්ත ජළතික ඳළව,සදොඩම්සගොඩ

169 ඊ.ඒ.රළණි මිය

628460051V

කළු/මිරිවහලත්ත ජළතික ඳළව,සදොඩම්සගොඩ

170 ටී.තිකරත්න මයළ
171 ආර්.සුවන්ත ළල් මයළ
172 යූ.ඒ.එන්.එවහ.යූ.අතුසකෝර
මිය
173 ඩී.ඩී.එන්.සඳසර්රළ මිය
174 එවහ.ටී.ඳතිරසේ මිය

661620579V
822740405V
845471651V

කළු/රළජකීය විදයළය,සශොරණ
කළු/තේෂිළ විදයළය,සශොරණ
කළු/තේෂිළ විදයළය,සශොරණ

කළු/රළජකීය විදයළය,සශොරණ
කළු/තේෂිළ විදයළය,සශොරණ
සප්රළසදණිය ජළතික අධයළඳන විදයළපීඨය
කළු/සී.ඩබ්.ඩබ්.කන්නන්ගර මධය මශළ
විදයළය
කළු/සී.ඩබ්.ඩබ්.කන්නන්ගර මධය මශළ
විදයළය
කළු/ශ්රීඳළලි විදයළය,සශොරණ
කළු/ශ්රීඳළලි විදයළය,සශොරණ
කළු/ශ්රීඳළලි විදයළය,සශොරණ

837944392V
1981732040

කළු/තේෂිළ විදයළය,සශොරණ
කළු/බණ්ඩළරගම ජළතික ඳළව,බණ්ඩළරගම

කළු/ශ්රී සුමංග පිරිමි විදයළය,ඳළනදුර
කළු/ශ්රීඳළලි විදයළය,සශොරණ

175 පී.පී.ලළනගුරු මයළ

721712575V

කළු/බණ්ඩළරගම ජළතික ඳළව,බණ්ඩළරගම

ඳවහදුන්රට ජළතික අධයළඳන විදයළපීඨය,කළුතර

776270490V
786540640V
758010155V
796120231V

කළු/ශ්රී සුමංග පිරිමි විදයළය,ඳළනදුර
කළු/ශ්රී සුමංග පිරිමි විදයළය,ඳළනදුර
කළු/ශ්රීඳළලි විදයළය,සශොරණ
කළු/ශ්රී සුමංග බළලිකළ විදයළය,ඳළනදුර

කළු/තේෂිළ විදයළය,සශොරණ
කළු/තිවහව මධය මශළ විදයළය,කළුතර
කළු/තේෂිළ විදයළය,සශොරණ
කළු/කළුතර බළලිකළ විදයළය,ඳළනදුර

165
166
167
168

176
177
178
179

එන්.ජී.යූ.සප්රේමජයන්ත මයළ
පී.එවහ.කුමළරසංශ මිය
පී.වී.සේ.එන්.සඳසර්රළ මිය
සේ.බී.එම්.ඩී.සව්ළරත්න මිය

එච්.ආර්.ප්රනළන්දු මිය
පී.ඩී.අයි.එවහ.කුමළරි මිය
එම්.සේ.නදීළනි මිය
එම්.ඒ.එවහ.වමළධි මිය

ඳවහදුන්රට ජළතික අධයළඳන විදයළපීඨය,කළුතර

180 එවහ.ඩී.ටී.සල්ලළ මිය

688620830V

කළු/ශ්රී සුමංග බළලිකළ විදයළය,ඳළනදුර

සකො/ළන්ත ඳළවුළු බළලිකළ විදයළය,මිළගිරිය

181 එච්.එම්.ටී.නන්දනී මිය

806971693V

කළු/මිරිවහලත්ත ජළතික ඳළව,සදොඩම්සගොඩ

ඳවහදුන්රට ජළතික අධයළඳන විදයළපීඨය,කළුතර

182 එවහ.එවහ.සවේනළධීර මිය

827585289V

කළු/මිරිවහලත්ත ජළතික ඳළව,සදොඩම්සගොඩ

183 ඩී.ජී.එන්තඑවහ.සප්රේමරත්න මිය

777220314V

184 ඩබ්.පී.ඩබ්.දයළරත්න මිය

866861455V

185 ආර්.ඒ.සී.සරිලර්ධන මයළ

750710484V

186 එම්.බී.ඩී.වංජීලනී මිය

846900551V

187 එන්.පී.එන්.රත්නළයක මයළ

630563607V

188 එම්.එවහ.රුේමල් මයළ
189 එන්.එන්.එවහ.නළනළයේකළර
මිය
190 ආර්.එම්.ඒ.ටී.වී.රළජකරුණළ
මිය
191 වී.සේ.ඒ.ප්රියංජලී මිය

810771844V
875880845V

මිනු/සවනරත් ඳරණවිතළන ජළතික
ඳළව,උඩුගම්සඳොෂ
ගම්/බණ්ඩළරණළයක මධය මශළ
විදයළය,සව්යන්සගොඩ
ගම්/බණ්ඩළරණළයක මධය මශළ
විදයළය,සව්යන්සගොඩ
ගම්/බණ්ඩළරණළයක මධය මශළ
විදයළය,සව්යන්සගොඩ
ගම්/බණ්ඩළරණළයක මධය මශළ
විදයළය,සව්යන්සගොඩ
මීග/ශරිවහචන්ද්ර ජළතික ඳළව,මීගමුල
ගම්/රත්නළලලී බළලිකළ විදයළය,ගම්ඳශ

කළු/සී.ඩබ්.ඩබ්.කන්නන්ගර මධය මශළ
විදයළය
ගම්/බණ්ඩළරණළයක මධය මශළ
විදයළය,සව්යන්සගොඩ
ක/ඩඩ්ලි සවේනළනළයක මධය මශළ
විදයළය,සතෝංගමුල
ගම්/සයන ජළතික ඳළව,සදොම්සඳ

192 ඒ.පී.එවහ.මළරසංශ මයළ

640524510V

193 එච්.බී.ජී.එවහ.වන්ධයළ මිය

656841931V

194 එච්.ඩී.ජී.සප්රේමතික මයළ

680370036V

මිනු/සවනරත් ඳරණවිතළන ජළතික
ඳළව,උඩුගම්සඳොෂ
ගම්/නිව්වහටඩ් බළලිකළ විදයළය,මීගමුල
ගම්/බණ්ඩළරණළයක මධය මශළ
විදයළය,ගම්ඳශ
ගම්/රත්නළලලී බළලිකළ විදයළය,ගම්ඳශ
ගම්/බණ්ඩළරණළයක මධය මශළ
විදයළය,සව්යන්සගොඩ
ගම්/රත්නළලලී බළලිකළ විදයළය,ගම්ඳශ
ගම්/බණ්ඩළරණළයක මධය මශළ
විදයළය,ගම්ඳශ
මීග/ශ්රී ඳඤහඤළනන්ද ජළතික
මිනු/සවනරත් ඳරණවිතළන ජළතික
ඳළව,රේසදොළුල,සකොටුසගොඩ
ඳළව,උඩුගම්සඳොෂ
ගම්/සයන ජළතික ඳළව,සදොම්සඳ
ගම්/බණ්ඩළරණළයක මධය මශළ
විදයළය,සව්යන්සගොඩ
ගම්/ගහිටියළල මධය මශළ විදයළය,ගසණ්මුල් කෆෂ/ශ්රී ධර්මළසෝක විදයළය,කෆෂණිය

195 එවහ.ඒ.සුජළතළ මිය

727670238V

මීග/නිවුවහටඩ් බළලිකළ විදයළය,මීගමුල

756682423V
647130259V

ගම්/රත්නළලලී බළලිකළ විදයළය,ගම්ඳශ

මිනු/නළන්දළ පිරිමි විදයළය,මිනුලන්සගොඩ

196 එච්.එච්.එවහ.එම්.සශේලළලවම් මිය 627472250V

ගම්/ඩී.එවහ.සවේනළනළයක විදයළය,මීරිගම

ශළපිටිගම ජළතික අධයළඳන විදයළපීඨය,මීරිගම

197 සේ.බී.ප්රියන්ත මයළ

753561919V

කෆෂ/ශ්රී ධර්මළසෝක විදයළය,කෆෂණිය

198 ටී.සේ.එම්.ශ්රියළනි මිය
199 එල්.ආර්.මළසනල් මිය
200 සේ.ඩී.කරුණළතළ මිය

615643289V
756441809V

සකො/තර්වහටන් විදයළය,සකොෂඹ
කෆෂ/ගුරුකු විදයළය,කෆෂණිය
ඳවහදුන්රට ජළතික අධයළඳන විදයළපීඨය,කළුතර

ගම්/ගහිටියළල මධය මශළ
විදයළය,ගසණ්මුල්
සකො/ආනන්ද විදයළය,සකොෂඹ
සකො/සබෝමිරිය ජළතික ඳළව,කඩුසල
සකො/සව්ල්වහ කුමරි විදයළය,සමොරටුල

756322230V
672101085V
788360061V
717700023V

සකො/සේවි බළලිකළ විදයළය,සකොෂඹ
සකො/රළජකීය විදයළය,සකොෂඹ
සකො/රළජකීය විදයළය,සකොෂඹ
සකො/රළජකීය විදයළය,සකොෂඹ

මශ/ධර්මරළජ විදයළය,මශනුලර
සකො/ලුම්බිණි විදයළය,සකොෂඹ 05
සකො/ශ්රී සුභූති ජළතික ඳළව
සකො/ශමීඩ් අල් හුසවේන් විදයළය,සකොෂඹ -12

201
202
203
204

සේ.ආර්.එන්.සඳසර්රළ මිය
එච්.ජී.චන්ද්රසරි මයළ
අයි.ලන්නළආරච්චි සමය
එම්.ජී.ලයි.ඉසරෝෂිකළ මිය

205 ආර්.එවහ.විතළනළච්චි මයළ
796193911V
206 එවහ.බී.ආර්.ආර්.පී.වමරසකෝන් 1972 78401490
මිය
207 එන්.පී.පී.ජයන්ති මිය
695453442V

සකො/රළජකීය විදයළය,සකොෂඹ
සකො/ජනළධිඳති විදයළය,රළජගිරිය
ගම්/බණ්ඩළරණළයක මධය මශළ විදයළය,ගම්ඳශ ගම්/රත්නළලලී බළලිකළ විදයළය,ගම්ඳශ

208 එවහ.පී.දිල්රුේෂි මිය

827120499V

මිනු/නළන්දළ පිරිමි විදයළය,මිනුලන්සගොඩ

209 සේ.ඒ.එම්.එවහ.ගුණරත්න මිය

836793463V

මිනු/නළන්දළ පිරිමි විදයළය,මිනුලන්සගොඩ

210 සේ.ඩී.සේ.එම් ද සල්ලළ
211 එම්.එච්.සේ.දයළනි මිය

8682542111V
635850630V

කළු/තිවහව මධය මශළ විදයළය,කළුතර
කළු/ආනන්ද ළවහත්රළය,මතුගම

213 එම්.ඉන්ද්රසරි මයළ

621121723V

කළු/අළුත්ගම්වීදිය මුවහලීම්ජළතික
ඳළව,දර්ගළනගරය
කළු/තේෂිළ විදයළය,සශොරණ

214 පී.ඩබ්.බී.මසනෝශළරි මිය

715462826V

සකො/ආනන්ද විදයළය,සකොෂඹ

212 ජී.ඩබ්.එවහ.සේප්ප්රිය මයළ

ගම්/බණ්ඩළරණළයක මධය මශළ විදයළය,ගම්ඳශ ගම්/රත්නළලලී බළලිකළ විදයළය,ගම්ඳශ
මීග/ශ්රී ඳඤහඤළනන්ද ජළතික
ඳළව,රේසදොළුල,සකොටුසගොඩ
මීග/නිවුවහටඩ් බළලිකළ විදයළය,මීගමුල
කළු/ශ්රී සුමංග පිරිමි විදයළය,ඳළනදුර
කළු/සී.ඩබ්.ඩබ්.කන්නන්ගර මධය මශළ
විදයළය
දර්ගළ නගර් ජළතික අධයළඳන විදයළපීඨය,දර්ගළ
නගරය
කළු/බුත්සංශ මධය මශළ
විදයළය,බුත්සංශ
සකො/සකොසෂොන්නළල බළලිකළ
විදයළය,සකොසෂොන්නළල

215 පී.ඒ.එවහ.ඳතිරණ මයළ
216 ඒ.සේ.ජී.අධිකළරි

621380419ඪ

සකො/ආනන්ද විදයළය,සකොෂඹ
මිනු/සවනරත් ඳරණවිතළන ජළතික
ඳළව,උඩුගම්සඳොෂ

සකො/තර්වහටන් විදයළය,සකොෂඹ
මිනු/නළන්දළ පිරිමි විදයළය,මිනුලන්සගොඩ
කළු/බණ්ඩළරගම ජළතික ඳළව,බණ්ඩළරගම

217
ඩබ්.යූ.ලියනසේ

කළු/ශ්රීඳළලි විදයළය,සශොරණ
ඳවහදුන්රට ජළතික අධයළඳන විදයළපීඨය,කළුතර

218
ඩී.පී.බී.ඩයවහ මිය

කළු/ඩී.එවහ.සවේනළනළයක විදයළය,සබ්රුල

219 එච්.ඒ.පී.කුමළර
220 ආර්.බී.එවහ.ගුණලතී
221 සේ.ඒ.එන්.ප්රියදර්නී මිය
222

සකො/විසව්කළනන්ද ජළතික ඳළව
සකො/විසව්කළනන්ද ජළතික ඳළව
සකො/මුවහලිම් බළලිකළ විදයළය

එච්.එම්.ආර්.ටී.වමරනළයක මිය

සකො/ආරේකසවේලළ විදයළය
සකො/ආරේකසවේලළ විදයළය
සකො/ආරේක සවේලළ විදයළය
සකො/විළඛළ විදයළය,සකොෂඹ

සකො/ජනළධිඳති විදයළය

223 සේ.ඒ.එවහ.ඒ.විසේගුණසරි මයළ 841563883V

ක/සදහි/සරිවමන් ජළතික ඳළව,දෆරණියග

ක/සදහිඕවිට ජළතික ඳළව,සදහිඕවිට

224 සේ.ඩී.එල්.ජයත් මයළ
225 ඒ.ටී.උදයංගනී සමය
226 එච්.ජී.සේ.චන්ද්රරත්න මයළ

680210616V
815430107V
780933097V

ක/මළල/මයුරඳළද ජළතික ඳළව
ක/මළල/මයුරඳළද ජළතික ඳළව
ක/ළන්ත සජෝප් බළලිකළ විදයළය,කගල්

ක/වහිරළ ජළතික ඳළව,මළලනෆල්
ක/පින්නල ජළතික ඳළව,පින්නල
ක/කගලු විදයළය,කගල්

227 ඩබ්.යූ.රණවීර මයළ

721050289V

ක/ළන්ත සජෝප් බළලිකළ විදයළය,කගල්

ක/කගලු විදයළය,කගල්

228 ඩබ්.ආර්.ධම්මිකළ මිය

695644655V

ක/ළන්ත සජෝප් බළලිකළ විදයළය,කගල්

ක/කගලු විදයළය,කගල්

229 ඒ.ඒ.ඒ.එන්.ආරියප්සඳරුම මිය 826510730V

ක/ළන්ත සජෝප් බළලිකළ විදයළය,කගල්

230 ලයි.එම්.එම්.රණතුංග මිය

675551928V

ක/කගලු විදයළය,කගල්

ක/ඩඩ්ලි සවේනළනළයක ජළතික
ඳළව,සතෝංගමුල
ක/ළන්ත සජෝප් බළලිකළ විදයළය,කගල්

231 පී.පී.එන්.විසේසංශ මිය

808123908V

ක/කගලු විදයළය,කගල්

ක/ළන්ත සජෝප් බළලිකළ විදයළය,කගල්

232 ඩබ්.සී.කුමළරි මිය

826494085V

ක/කගලු විදයළය,කගල්

ක/ළන්ත සජෝප් බළලිකළ විදයළය,කගල්

233 ඩී.එම්.එවහ.පී.බණ්ඩළර මිය

807745611V

ක/කගලු විදයළය,කගල්

ක/රුලන්ලෆල් රළජසංශ ජළතික
ඳළව,රුලන්ලෆල්

234 ඩී.ආර්.එල්.බී.අටුසගොඩ මයළ
235 එච්.ජී.සුධර්මළ මිය

632282559V
646980160V

ක/පින්නල ජළතික ඳළව,පින්නල
ක/පින්නල ජතික ඳළව,පින්නල

236 එන්.පී.ඒ.සේ.ගුණලර්ධන මිය

805143924V

ක/පින්නල ජතික ඳළව,පින්නල

ක/මළල/මයුරඳළද ජළතික ඳළව
මශ/ශතරලියේද ජළතික ඳළව,ශතරලියේද

ක/වහිරළ ජළතික ඳළව

237 ආර්.ඩබ්.එම්.එල්.සේ.රළජඳේ 685092522V
මිය
238 ඩී.ඒ.සේ.සේ.දවනළයක මයළ
75218321V
239 සේ.එවහ.ගුණසවේකර මයළ
240 ඩබ්.ආර්.ඒ.කුමළරි මිය

612832102V
716811310V

241
බී.ඒ.අයි.එන්.බළසරිය මයළ

832490040V

242
ඒ.ආර්.බී.ඩී.අත්තනසගොඩ මිය 818610440V
661331380V
243 සේ.ඒ.එවහ.විමසරි මයළ
244
ආර්.පී.ඩී.එවහ.රළජඳේ මයළ
820411544V
245
යූ.ඩබ්.අයි.අමරසවේකර මිය
816031703V
246
පී.එම්.එවහ.ගුණතික මයළ
730641427V
247 එච්.ඒ.ආර්.ඒ.සේ.සතන්නසකෝ 727672214V
න් මිය
248 ඩබ්.ඩබ්.එවහ.ඩී.සවෝමරත්න මිය 847343494V
249 ඩී.ඩී.එන්.වමරනළයක මිය

837782236V

ක/සදහිඕවිට ජළතික ඳළව,සදහිඕවිට

ක/සදහි/සරිවමන් ජළතික ඳළව,දෆරණියග

ක/ළන්ත මරියළ ජළතික ඳළව,කගල්
ක/ළන්ත මරියළ ජළතික ඳළව,කගල්
ක/රුලන්ලෆල් රළජසංශ ජළතික
ඳළව,රුලන්ලෆල්
ක/රුලන්ලෆල් රළජසංශ ජළතික
ඳළව,රුලන්ලෆල්
ක/ඩඩ්ලි සවේනළනළයක ජළතික
ඳළව,සතෝංගමුල
ර/සර්ගවන් බළලිකළ විදයළය,රත්නපුර

ක/පිංසදණිය ජළතික ඳළව,පිංසදණිය
ක/කගලු බළලිකළ විදයළය,කගල්
ක/සදහි/ආචළර්ය ඇන්.ඇම්.සඳසර්රළ ජළතික
ඳළව,යටියන්සතොට
ක/කගලු විදයළය,කගල්
ක/ළන්ත සජෝප් බළලිකළ විදයළය,කගල්

ර/ඇශෆලියසගොඩ ජළතික ඳළව,ඇශෆලියසගොඩ

කළු/තේෂිළ විදයළය,සශොරණ
බඳ/සශෝ/සීතළලක මධය මශළ
විදයළය,අවිවහවළසව්ල්

ර/ගන්කන්ද ජළතික ඳළව,ඳෆල්මඩුල්

ර/ආනන්ද මමත්රිය ජළතික ඳළව,බංසගොඩ

ර/ආනන්ද මමත්රිය ජළතික ඳළව,බංසගොඩ
ක/කගලු බළලිකළ විදයළය,කගල්

ර/ගන්කන්ද ජළතික ඳළව,ඳෆල්මඩුල්
ක/ළන්ත මරියළ ජළතික ඳළව,කගල්

ක/වහිරළ ජළතික ඳළව,මළලනෆල්
ක/සදහි/ආචළර්ය ඇන්.ඇම්.සඳසර්රළ ජළතික
ඳළව,යටියන්සතොට

ක/මළල/මයුරඳළද ජළතික ඳළව
ක/රුලන්ලෆල් රළජසංශ ජළතික
ඳළව,රුලන්ලෆල්

250 එච්.ඒ.ඒ.ජයසංශ මිය

857583892V

772781644V

ක/සදහි/ආචළර්ය ඇන්.ඇම්.සඳසර්රළ ජළතික
ඳළව,යටියන්සතොට
මශ/ශතරලියේද ජළතික ඳළව,ශතරලියේද
අනු/මමත්රීඳළ සවේනළනළයක ජළතික ඳළව

බඳ/සශෝ/සීතළලක මධය මශළ
විදයළය,අවිවහවළසව්ල්
ක/පින්නල ජතික ඳළව,පින්නල
අනු/වහලර්ණඳළලි බළලිකළ විදයළය,අනුරළධපුර

251 පී.සගොඩසලසේ මිය
252 පී.එම්.ඳතිරළජ මයළ
253 එවහ.පී.ඒකනළයක මිය

718111021V

අනු/කෆකිරළල ජළතික ඳළව,කෆකිරළල

අනු/වහලර්ණඳළලි බළලිකළ විදයළය,අනුරළධපුර

254 ඩී.එම්.එවහ.පී.දිවළනළයක මයළ

760803278V

අනු/කෆකිරළල ජළතික ඳළව,කෆකිරළල

අනු/වහලර්ණඳළලි බළලිකළ විදයළය,අනුරළධපුර

255 ඩබ්.ඒ.ජී.සේ.සවනවිරත්න මිය

අනු/වහලර්ණඳළලි බළලිකළ විදයළය,අනුරළධපුර

අනු/කෆකිරළල ජළතික ඳළව,කෆකිරළල

256 ඒ.ජී.අසබ්රත්න බංඩළ මයළ

අනු/වහලර්ණඳළලි බළලිකළ විදයළය,අනුරළධපුර

අනු/කෆකිරළල ජළතික ඳළව,කෆකිරළල

257 ජී.බී.එම්.අයි.ගසගදර මයළ

අනු/වහලර්ණඳළලි බළලිකළ විදයළය,අනුරළධපුර

අනු/මමත්රීඳළ සවේනළනළයක ජළතික ඳළව

මඩ/ඳදිරිප්පු ජළතික ඳළව
මඩ/ළන්ත මිසචල් ජළතික ඳළව
මඩ/ශිලළනන්ද ජළතික ඳළව
කළන්තේකුඩි මධය මශළ විදයළය
මඩ/ශිලළනන්ද ජළතික ඳළව
මඩකපුල ජළතික අධයළඳන විදයළපීඨය,මඩකපුල

මඩකපුල ජළතික අධයළඳන විදයළපීඨය
මඩකපුල ජළතික අධයළඳන විදයළපීඨය
මඩකපුල ජළතික අධයළඳන විදයළපීඨය
මඩ/ළන්ත මිසචල් ජළතික ඳළව
මඩ/ළන්ත මිසචල් ජළතික ඳළව

උළනන්ේ මයළ
පී.නිතීවහලරන් මයළ
ඩබ්.සුදරුනළත් මිය
යූ.එල්.ඒ.ශකීම් මයළ
සේ.සප්රේමදළවහ මයළ

812631950V
772120923V

සේ.කළන්තරළජන් මයළ
264 අයි.ශිලසෝගනළදන් මිය

7414411543V
7251430144V

258
259
260
261
262
263

701683030V

265
ආර්.වරලනඳලන් මිය
266 සේ.ජයකළන්තන් මිය
267 එවහ.ශ්රී මුරුගන් මයළ

765511992V
852131390V

මඩ/ළන්ත සසලියළ ජළතික ඳළව
මඩකපුල ජළතික අධයළඳන විදයළපීඨය,මඩකපුල
මඩ/ශිලළනන්ද ජළතික ඳළව
මඩකපුල ජළතික අධයළඳන විදයළපීඨය,මඩකපුල

මඩ/වින්වන්ට් බළලිකළ ජළතික ඳළව
මඩ/ළන්ත සසලියළ ජළතික ඳළව
මඩ/ඳදිරිප්පු ජළතික ඳළව

731121397V
මඩකපුල ජළතික අධයළඳන විදයළපීඨය,මඩකපුල

268
එන්.සව්දනළයගම් මයළ
269 ආර්.ලරදරළවන් මයළ
270 සේ.ප්රවන්න මයළ

මඩ/ළන්ත මිසචල් ජළතික ඳළව
මඩ/ළන්ත මිසචල් ජළතික ඳළව

702751861V
780733284V
830624074V

මඩ/ළන්ත සසලියළ ජළතික ඳළව
මඩ/ළන්ත මිසචල් ජළතික ඳළව

මඩ/ශිලළනන්ද ජළතික ඳළව
මඩ/ශිලළනන්ද ජළතික ඳළව
මඩ/ශිලළනන්ද ජළතික ඳළව

271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281

ඒ.සකීළ මිය
එම්.අයි.එම්.වභීර් මයළ
එවහ.ලළසුදන් මයළ
එම්.අයි.එච්.මර්ජළන් මිය
ලයි.සුතළන් මයළ
එවහ.ඒ.රෆීල් මයළ
එම්.එච්.ඒ.නිළ මිය
ඒ.සේසුදළවන් මයළ
සේ.සෝගරළවළ මයළ
ඒ.කළල්දීන් මයළ

282
283
284
285
286

එවහ.ඒ.සී.එම්.රමීන් මයළ
ඒ.එල්.ජළනවහ මයළ
වී.ශ්රී කළන්තන් මයළ
ටී.ගසන්හලරන් මිය
මුේතළර් මයළ
අයි.එල්.එම්.තවහතළකීර් මයළ

287
288
289
290
291
292
293
294
295

එම්.එච්.ඉවහමයිල් මයළ
ඒ.එම්.රියළවහ මයළ
එම්.ඒ.සළකුවළර් මයළ
සේ.රමීවහ මයළ
එවහ.එල්.අබිදුල් ශසීන් මයළ
එම්.ඒ.එම්.අවනළර්
එම්.බී.රයිශළනතුම්මළ මිය
අයි.තමීම්
එම්.එල්.එම්.රළසීන්

296
297
298
299

ඒ.ආර්.වල්මළ බීවි
එම්.ඒ.අයි.මුබළරේ මයළ
සුසන්ත්රළ සේවි මිය
එම්.ශරීරළ බීවි මිය

691001423V
862211014V
836491114V
873083255V
772370610V
805251182V
742622800V
763391892V
730080123V

810741996V
850243972V
777731467V
642611755V

741382652V
782202774V
750611435V
665050920V
730253036V
811810053V

677110309V

කළන්තේකුඩි මධය මශළ විදයළය
මඩ/මීරළ බළලිකළ ජළතික ඳළව
මඩ/ළන්ත මිසචල් ජළතික ඳළව
අන්නර් මධය මශළ විදයළය
මඩ/අලිගළර් ජළතික ඳළව
මඩ/ඔඩ්ඩමළලඩි ජළතික ඳළව
මඩ/ඔඩ්ඩමළලඩි ජළතික ඳළව
අම්/ශ්රී රළමක්රිහණ ජළතික ඳළව
අම්/ශ්රී රළමක්රිහණ ජළතික ඳළව
අම්/ශ්රී රළමක්රිහණ ජළතික ඳළව
අේ/අේකසරයිඳත්තු මුවහලීම් මධය මශළ විදයළය

මඩ/මීරළ බළලිකළ විදයළය
කළන්තන්කුඩි මධය මශළ විදයළය
කළන්තන්කුඩි මධය මශළ විදයළය
මඩ/ඔඩ්ඩමළලඩී ජළතික ඳළව
මඩ/අන්නර් මධය මශළ විදයළය
මඩ/අලිගළර් ජළතික ඳළව
මඩ/අන්නර් මධය මශළ විදයළය
මඩ/ඔඩ්ඩමළලඩී ජළතික ඳළව
කල්/අල්-අහරේ ජළතික ඳළව
කල්/වහිරළ ජළතික ඳළව
අම්/ශ්රී රළමක්රිහණ ජළතික ඳළව

අේ/අඩ්ඩළච්සච්න ජළතික ඳළව
කල්/කළසමල් සළතිමළ ජළතික ඳළව
කල්/කළසමල් සළතිමළ ජළතික ඳළව
කල්/වහිරළ ජළතික ඳළව
අඩ්ඩළච්සච්න ජළතික අධයළඳන
විදයළපීඨය,අඩ්ඩළච්සච්න
කල්/වහිරළ ජළතික ඳළව
කල්/වහිරළ ජළතික ඳළව
කල්/අල්-අහරේ ජළතික ඳළව
අේ/අඩ්ඩළච්සච්න ජළතික ඳළව
අේ/අල්-අහරේ ජළතික ඳළව
අේ/අේකසරයිඳත්තු මුවහලිම් ජළතික ඳළව
අම්/වමන්තුසර් මුවහලිම් මධය මශළ විදයළය
අම්/වමන්තුසර් මුවහලිම් මධය මශළ විදයළය
අඩ්ඩළච්සච්න ජළතික අධයළඳන
විදයළපීඨය,අඩ්ඩළච්සච්න
අේ/අේකසරයිඳත්තු මුවහලිම් ජළතික ඳළව
කල්/වහිරළ ජළතික ඳළව
කල්/වහිරළ ජළතික ඳළව
අම්/වමන්තුසර් මුවහලිම් මධය මශළ විදයළය

අම්/ශ්රී රළමක්රිහණ ජළතික ඳළව
අම්/ශ්රී රළමක්රිහණ ජළතික ඳළව
වමන්තුසරයි මුවහලීම් මධය මශළ විදයළය
වමන්තුසරයි මුවහලීම් මධය මශළ විදයළය
කල්/අල්-අහරේ ජළතික ඳළව
කල්/අල්-අහරේ ජළතික ඳළව
අේ/අේකසරයිඳත්තු මුවහලිම් ජළතික ඳළව
අේ/අේකසරයිඳත්තු මුවහලිම් ජළතික ඳළව
අේ/අේකසරයිඳත්තු මුවහලිම් ජළතික ඳළව
අේ/අඩ්ඩළච්සච්න ජළතික ඳළව
අේ/අඩ්ඩළච්සච්න ජළතික ඳළව
කල්/වහිරළ ජළතික ඳළව
කල්/වහිරළ ජළතික ඳළව
කල්/වහිරළ ජළතික ඳළව
මඩකපුල ජළතික අධයළඳන විදයළපීඨය
මඩකපුල ජළතික අධයළඳන විදයළපීඨය
කල්/කළසමල් සළතිමළ ජළතික ඳළව
කල්/කළසමල් සළතිමළ ජළතික ඳළව
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කල්/අල්-අහරේ ජළතික ඳළව

වමන්තුසරයි මුවහලීම් මධය මශළ විදයළය

