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Name
පද්මි මන ෝහාරි කංලසූරිය
ඩී.ඒ.එල්.එන්.නපනේරා
නේ. අන ෝජා
නවටිනවලු නිලේෂන්
ආේ.ටී.ඩී.ප්රියදේශණී
එච්.එච්.නිනම්දා අනුරාධනී
බී.සීලරත හිමි
එම්.එම්.එච්.එම්. ඩබ්.ජී.ඩබ්.එස්. කුමාරිහාමි
බී.එම්.ඩී.නේ. ස් ායක
ආේ.පි.ඒ.මල්ශානි
ජයනි උද්රානි වාසල නසන විරත්
බී.ඩී.එන්.නේ. රාජපේෂ
නසේපාලි එරන්දිකා විනේරත් නපොන් ම්නපරුම
එම්.එම්.ප්රීතිකා සඳමාලි
එච්.ඒ.එස්.පී.නහට්ටිආරච්චි නමය
උඩහ ාලසූරිය නගදර නිෂානී දීකා පුෂ්ප කුමාරී
ඩැනිනයල් දුමින්ද නිපු ආරච්චි
අේච්කා ා රිශිනේෂන්
තඹවිට මද්දුමානේ නටේලා දිලුේෂි
වික්රම නප්ඩිනේ ශෂිකා චතුරංගනී නසෝමවීර
වයි ආේ.රත් ායක නමය
නේ.ඩබ්.ඒ.එච්.විනේසිරි
ආේ.එල්. නහට්ටිආරච්චි
විදා ගමනේ දිස් ා රන්ජනී
ආර්.එච්. ආර්.එල්. ආරියරත්න මිය
එන්.ඒ.ඩී. දිල්හානි
ශිවරංගිනි කමලදාසන්
විනේසිංහ ආරච්චිනේ මිහිරි සංකල්පනි විනේසිංහ
ප්රශාමනී මධුෂිකා මල්ලිකාරච්චි

Postal Address
න ො.23, එකමුතුගම, හිදැල්ල , රත් පුර
න ො.107/1/සී,පහල බියන්විල,කඩවත
Ward අංක 04, නකොම්පාවිල්, පුතුේකුඩිරුප්
වටප්පනලයි, මුල්ලියාවනලයි
න ො.109/3/සී,පහල බියන්විල,කඩවත
මා නහේ , ඉහළ නහනවස්ස , පිටිගල
න ො.133,න ෝධිරුේඛාරාමය,බියගම
න ො:312/1, නගෝනිනගොඩ, වැරැල්ලගම
න ො. 45, නුගනවල
න ො.194,මීගහවත්ත,නදල්නගොඩ
න ො:86,අඹතලාව,නකොත්මනල්
ඉවත්ත, නගෝ වල, කැලණිය
11,නදව පටුමඟ, ශ්රී සද්ධාතිස්ස මාවත, වල්ගම, මාතර
නසේද නිවාසය , මිරිස්වත්ත , පැලවත්ත
104,නමනගොඩතම්මිට, මාකවිට
ශ්රී නම්දන්කර මාවත උඩුමහ ,මාව ැල්ල.
අංක.01, පාළුවත්ත නහේ , දීයගහ, මාතර.
න ො 50, නකෝවිල් වාසල්, ඉනුවිල් ටහිර , ඉනුවිල්
ගුලවිට උතුර,වලල්ලාවිට
ගල්නකොටුව, පලනපොලුව, යට්නටෝනගොඩ
නකොට්ටල,රේවා
න ො.133/5,පහල බියන්විල,කඩවත
73/3, ාවින් පාර, උලුවිටනේ, ගාල්ල
18,තිලි පුර,තලගල ,නගෝ පල හන්දිය.
නනො. 57, දික්ඇල්ල, කෑගල්ල
7, න ොගහනගොඩල්ල විහාර මාවත, වේවැල්ල පාර, ගාල්ල
ප්රධා වීදිය, කිරන්කුලම් -08, මඩකලපුව.
විජිත කී වල, පල්නල්නවල
න ො.160, මුල්නල්ගම, නහෝමාගම.
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නමොනහොමඩ් බුහාරි සියන්
නමොනහොමඩ් බුහාරි සියන්
ජී.ජී.ඒ.හේෂ
නට්නපොලනේ මධුෂා ලේමාලි නට්නපොල
ටී.අරුන ෝතිනි
චතුරංගිකා චන්ද්රමාලි ා ායේකාර
ගම නගදර නිලූකා තේෂිලා ජයසිංහ
යූසූෆ් නමොනහොමඩ් ව්සාත් මහතා
යූසූෆ් නමොනහොමඩ් ව්සාත් මහතා
නමොනහොමඩ් අස ාේ අසරියා
විල්ෆ්රඩ් නිනරෝජන්
රනිතා කිරිතරන්
එල්.එච්.එස්.මිහිරනී
ගල්නගොඩපිටිනේ මුදියන්නසේලානේ දිලානි දිල්රුේෂි
විනේරත්
වා ගුරුනේ දීකා ප්රියදේශණී නසන විරත්
ප්රතාප සායේකාරනේ මධුෂා දීෂනි
නේ.ඒ.එන්.ලේමාලි
රණවක ආරච්චිනේ නදෝ සුරංගී රසිකලා
ඩී.එල්.එස්.ඩයස්
නුවනි ධනුෂ්කා නවලනගදර
එම්.පි.එස්.ලේමාලි මිය
නගෝදාව පතිරණනේ දිනන්ෂා ලේමාලි
ායක ණ්ඩාරලානේ සංජිව සඳරුවන් රත් ායක
එස්.ඩී.ඩී.සී.එම්. මැණිනේ නම/විය
එච්.එම් ටී.එන්.එස්.හල්ගහවත්ත

48, මාතරසා පාර, ගර අංශය -02 අේකනරයිපත්තු
48, මාතරසා පාර, ගර අංශය -02 අේකනරයිපත්තු
40/46,නසන්ට්රි පාර, න ොරුප ,රත්මලා .
අංක 27/1,අටුනපොත් නදණිය නලෝලුවානගොඩ
204/6, පහළ පාර, ඕේස් හිල්, ත්රිකුණාමලය
65A ,දියඇල් ,න ෝවල, ගම්නපොල
F/93/1,යටියෑව, රංදිවල, මාව ැල්ල
123, ජී.ටී.සී. උතුරු පාර, අද්ලයිනචන යි -04
123, ජී.ටී.සී. උතුරු පාර, අද්ලයිනචන යි -04
අංක: 30 ආයුේනව්ද නහොස්පිටල් පාර, ෆරීඩ් ටවුන්, ව කට්ටන්කුඩි 2
26, බීච් පාර, ගුරු ගේ, යාප ය
14, නපන්තනකොස් පටුමග, මහනුවර පාර, යාප ය
40/2/ඒ, ඔනබ්නසේකර මාවත, දාරළුව, න ම්මුල්ල
න ො.1041, ඇත්ගාල, ගම්නපොල
න ො.343, පන්විල නිවස, උඩනහේන්තැන් , ගම්නපොල
No.227/7, පන්සල පාර, උඩුව ,නහෝමාගම
මුණසිංහනගොඩවත්ත, නපොල්පානගොඩ,යේකලමුල්ල.
158/ බී/9, කුරුප්පුමුල්ල, පා දුර
න ො.33, ටලන්ද වත්ත,වල්නපොල,ඉමදුව.
NO:28/1,පාසල අසල කලපිටිය,හැදුනුවැව
න ො:140/1, සත්සරණි, වාසලවලව්වත්ත, කපුදුව
උස්රුප්ප, මල්වතුනගොඩ, පුහුල්වැල්ල
න ො.44/18 පිංනදනියවත්ත,ග ඩා පාර,රඹුේක
තිස්ස රජ මාවත, අහුනගොඩ, නපොතුහැර
හල්ගහවත්ත, ඌරුමීවල, බුලත්නකොහුපිටිය

53

නහේරත් මුදියන්නසේලානේ රසිකා අමාලි නහේරත්

විලනපොල, උඩු ද්දාව

54
55
56
57
58

එච්.ඩී.ඩී.එස්. නසව්වන්දි
නේ.එම්.ඩී.එස්. ජයසුන්දර මිය
ජයසුන්දර මුදියන්නසේලානේ සමුද්රිකා මිහිරාණි ජයසුන්දර
දහ ායක මුදියන්නසේලානේ ඉන්දුනී ලේමාලි දහ ායක
ගනන්ගම ලිය නේ නදොන් මන ෝරී ප්රියදේශනී නපනේරා

න ො 335/3, පිටනදණිය, නදහිඕවිට
අංක. 61, කණුමුලයාය, ාඋල
අංක 324/1, පාලුඋස්වැව, මීවැල්ලෑව,
පල්නල් කඩුව, පල්නදනිය, මහනවල, මාතනල්
න ො 129/C/1/6,
කුරුදුවත්ත පාර,අගු ාවල,නප්රානදණිය

830443312V
830443312V
916170220V
1.98774E+11
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847280425V
856552276V
860963655V
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887450404v
875811177V
856950301 V
875881663V
876781808V
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847702079V
199171201559
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878602463V
845711968V
898020037V

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
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90

එස්.සිසිර කුමාර
ලසංකාර නහේරත් මුදියන්නසේලානේ ජයන්තා නරෝහිණි
මැනිනේ
නේ.නේ.එන්.පී.අනබ්වේධ මයා
බි.එච්.එන්.පුෂ්පා දමයන්ති විනේතිලක
සුසීලන් නකන ෝජා

කපුවැල්ල පාර , න ෝතලාව , මීගහතැන්
අංක : 94/14/2, පූජානගොඩ වත්ත, හන්නදස්ස
න ො.39,පලා ද්දල,රම්මල, වරාපිටිය.
තංතිරිගම,මකුල්වැව
තාවසිකුලම්, නකොඩිකාමම්

පැලෑනන්ගමඇති රාලලානේ දිල්හානි භාගයා ඒක ායක න ො.318/ඒ/නමෝරගල පාර, බුළුගහපිටිය, ඇහැලියනගොඩ
නේ. වී. නිලංකා විජයන්ති
ඩබ්ලිව්.ඒ.ආේ.අසංක
නතන් නකෝන් මුදියන්නසේලානේ නිනරෝෂා ප්රියදේශනි
නකන් නකෝන්
ආේ.නේ.ඩි.එන්. රන්නදනිය
ඊ.නවනීදන්
ඒ.එම්.ඉබ්රාහිම්
පරපාමුල්නල් සමිත හිමි
එච්.පී.නදීකා මධුභාෂිණී මිය
වැලිවිටිනේ වනරතන හිමි
එච්.බී.නනලිනි ශශිකලා මිය
නමොහමඩ් රමීෂ් ඉනසයිනබ් නිනරෝෂා
නාරායන මුදියන්නසේලැ නිලන්ති නිර්මලා කුමාරි
නසනවිරත්න
ඊ.එම්.ටී.පී. ඒකනායක
එම්.එන්.ඩී.එස්. සනත්චන්ද්ර
ඩබ්.සි.නකෞශලයා
ගංනගොඩ නගදර අශාන් හර්ශ
එස්. මජුරිනි
නේ.එම්.එන්.එස්.නක් ජයවර්ධන
තංගවඩිනවල් කීතාරමණන්
හලිසිංහ ලියනනේ දිනන්ෂා දිල්හානි
එච්.එච්.ලක්ෂිකා මධුවන්ති වික්රමසිංහ නමය
ටී.එච්.ජී. ලක්මාලි
පී.එම්.ආේ. චාමිකර
ඩී.එම්.එන්.එස්.බණ්ඩාර නමනවිය
එම්.ආර්.එස්.චතුරංග
නක්.එස් තනුෂ්ක

ගලනගොඩ වත්ත, කටු දම්නප්, නදොඩන්දුව
39/සී, සියඹලානගොඩ, දන්තුනේ
ඇහැනල්නපොල පාර, පල්නල්නපොල
පරහැරනගදර, ඇල්ලන්තුඩුව පාර, කඩවැද්දුව, යටිය
අංක: 100 ඒ, කුමාරනකොවිල් පාර, ජයන්තිපුරම්, මඩකලපුව
543, ප්රධා වීදිය, නවල්නලයිමා ල්, චයි ානබ්, ත්රිකුණාමලය
ශ්රි විජයාරාම පුරාණ විහාරය, පහල විටියල, තිහනගොඩ
පා වැව-බිංගිරිය
168,පරම විශුද්ධාරාමය,කහදූව
ශෂිකලා, ටුවිට,තිහනගොඩ
NO 6/2, ඇල්ල මුල්ල, පස්යාල
20/2, කුරුණෑගල පාර, යටවත්ත, මාතනල්
න ො. 725/ඒ, පදවි- පරාක්රමපුර
න ො 78, වැවනගදර උය , නව්රනපොල, වාරියනපොළ
මුදු කනඩ්,මුරුතනවල,වලස්මුල්ල.
46/40, නසන්ට්රේ පාර, න ොරුප , රත්මලා
119, මහා වීදිය, ත්රිකුණාමලය
353, කුඹුකලාව,නපොල්පිතිගම
වඩ්ඩු ටහිර, වඩ්ඩුනකොද්දායි
“ප්රියංගා“, උන් ාන්නසේ නකොරටුව, පානත්ගම දකුණ, නකෝට්ටනගොඩ
නමොරනගොල්ල, නකොන යිගනන්
367/ඒ/1, වේවැල්ල පාර, ගාල්ල
254/8,මහරනුනේනගොඩ,කඩවත
මුරුංගාවත්ත, අයිනවල, බිබිල
කපුවරල, අලව්ව.
78/බී පිල්ලෑව පාර න ෝගහවත්ත
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කුෂියන්දි සචිනේසන්
ජී.ආර්.ප්රිනසේරා
එම්.බී.ඉසංක
නක්ටී.සී.එම්.රත්නනසේකර
ඩබ්.එම්.යූ.සමන්මලී
යූ.වී.එච්.ඉනර්ශානී
එන්.ඩි.එන්.සිල්වා නමය
එම්.ආර්.එෆ්.ඉෆාසා මිය
එම්.සී.එස්. නිරූපා මිය
ඩී.ජී.එස්. කල්පනී
ඩි.එම්.නේ.ඒ.නක්.ගුණරත්න මිය.
ආර්.එම්.ආර්. පිනයෝමනී කුමාරි නවරත්න
තැඹිලියන මනන්නලානේ ස්වර්ණමාලි නුවන්තිකා ප්රියදර්ශනී
තැඹිලියන මනන්නලානේ ස්වර්ණමාලි නුවන්තිකා ප්රියදර්ශනී
කරුණයිනාතන් සංකීදා
ආර්.ඒ.එන්.නදීෂානි
රත්නායක මුදියන්නසේලානේ සුභානි සුගන්ධිකා රත්නායක
නහොරණ පතිරනේ නිනරෝෂණී සඳමාලි පතිරණ
නහොරණ පතිරනේ නිනරෝෂණී සඳමාලි පතිරණ
ඒ.ඒ.එම්.එන් අදිකාරි නමය
එස්.ආේ.එස්. ප්ර ාන්දු
නිේරා වසන්තකුමාර්
එච්.ඩබ්.ඩී.ලක්රුවනී
එච්.එම්.ඒ.පී.නහේරත්
නක්.ඩී.වීරසූරිය
රිස්මි ෆාතිමා රිස්ලා
අම්බල සායක්කාරනේ ඩිලාන් මධුසංක
ඩබ.එච්.ජී.අජිත් කුමාර
ඉෂාර මධුෂංක වීරසිංහ
බී.එම්.එස්.පී.බස්නායක
පුජය සුරියවැව සුසිල හිමි
නමොහමඩ් ජවුෆේ ජමී ා

සාම්පූේ ැනග හිර,මුතූේ
න ො.619/4,දරණගම,නදල්නගොඩ
න ො.292/1,දිේවල පාර,සිය ලානප්
න ො.130/10,නද්වාල පාර,මානකොළ
න ො.378/ඒ,මානකොළ උතුර,මානකොළ
න ො.834,ඔ වත්ත,නහයියන්තුඩුව
ශ්රි සමගිපුර, කුඩා වස්කඩුව, වස්කඩුව
වැල්නපොතුවැව, න ොරළුවැව
ජය මාවත, පන් ව, නකොන යිගනන්
43ඒ, උඩුගම පාර, මකුළුව, ගාල්ල
පටලීය, අංහන්දිය.
328/3, හල්ඹය,9 කණුව, හිඳගල
17/332,උදයපුර,දිගාමඩුල්ල,වීරනගොඩ
17/332,උදයපුර,දිගාමඩුල්ල,වීරනගොඩ
ශ්රී ාරාය පුරම්, නතොප්පූේ
18, ජයතිළිණගම, ඇල්ලනවල ටහිර, හේමණ
5 කණුව, මහියංග පාර, නසොරණානතොට, දුල්ල
23/121/1,ගලහිටියානගොඩ,උහ ,අම්පාර
23/121/1,ගලහිටියානගොඩ,උහ ,අම්පාර
පඩිනවල-පඩිනවල ;කුලියාපිටිය
න ො: 77, නහේ පාර, ගල්කිස්ස.
සි ේකුලම්, පල්ලිකුදිරුප්පු, නතොපූේ
216/12,ඥා නමෝලී මාවත,මානකොළ උතුර,මානකොළ
කිත්මිණ,මැදනවල පාර.අඹගස්නදෝව
දිරිනිවස, සපුනගොල්ල, ඌවපරණගම
ජින් ා ගේ, මුතුේ 02
257,එකමුතුගම,නසව ගල
"නසේ ානි",නකොනළොන් පාර,ප ාමුර.
146/1,ජ රජ මාවත, මැද්දවත්ත, මාතර
83ඒ, සමගිපුර, හිඟුරා
ජයමහ විජරය, නූනප්, මාතර
අංක 8, නසරියුලේ පාර,
ංගලාවත්ත, මාන ෝල,
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918133038V
918133038V
915160760V
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888592130V
888592130V
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135
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138
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ආේ.පී.ඩී.එන්.ඩී.විනේවේධ
නප්රුකන්දනේ ඩයනි ශ්රියා වික්රමරත්
ටී.ඩී.එච්.ඩී.කරුණාරත් මිය.
ගීකිය නේ නදෝ ලිලානි මධුෂානි
එස්.එම්.එස්.නසේ විරත්
ආේ.එම්.එස්.එම්.රත් සිංහ
පත්මලාල් න්දුලලානේ ප්රියදේශනී න්දුලනේ
ඩී.ඒ.එස්.එමි. ගුණරත්
ඩබ්.එන්.ප්රියදේශනී
සුරවීර ආරච්චිනේ මනහේෂිකා සන්දිපනි ජයලත්
හමීඩ් නමොනහොමඩ් ජවහේ
රන්ගිකා නසව්වන්දි සුරිය ආරච්චිනේ
ආේ.එම්.උදයංගනී මාන ල්
නහේරත් මුදියන්නසේලානේ ධම්මිකා ප්රියදේශනී රත් ායක
ඩී.එම්.එන්.ඒ.දිසා ායක
මැණිේහිටි මුදියන්නසේලානේ මනහේෂා සුන ෝධනි විනේසිංහ
නේ.එම්.එන්.ජයවේධ
වලිතූේ නමොනහොමඩ් අයිෂාන්
අනබ්නකෝන් මුදියන්නසේලානේ නිසංසලා සංජීවනී
අනබ්නකෝන්
පී.එන්.පතිරන
වීරේනකොඩි මුදියන්නසේලානේ මාන ල් ශ්රියානි චන්ද්රිකා
ඉලුේගැනට් නගදර සඳමාලි දේශිකා අත්ත ායක
ඒ.තිලකා
එම්.වි.අයි.චාන්දනි මිය
නේ.එල්.මරී ා
ඩබ්.එම්.එන්.එම්.එස්. ණ්ඩාර

ශාන්ති, දිේකපිටිය, වැලිමඩ
න ො 955/3, පළමුව පටුමග, නගොතටුව
අනුර නවළඳසැල, කණනදනියාවල, කණනදනියාවල
222/ඒ/1,වාද්දුවනහේ ,දකුණු උඩුව, කුඩා උඩුව.
12,සැලසුම්ගම, නදහිඅත්තකණ්ඩිය
අංක 142, දුළුගස්තැන් ,බිදුණුවැව, /වල
අංක 171/1,මීවද්ද , මුණානකොටුව
න ො.237 A, දිගපත, බදනානගොඩ, නබ්රුවල
344/ඒ,තිබ්න ොටුවාව,කහදූව
23/2 කී නදණිය අනබ්පුස්ස
65/5, නල්ේ පාර, නදමළ නකොට්ටාශය - 01, සමන්තුනරයි.
වැලිඹ්විට,ඉහල අතුරලිය,අකුරැස්ස
දියළුමගම, ගම්පහ, ඌවමානවලගම
න ො.151/5, ලීනකොලවැව, මහගල්කඩවල, ගල්ගමුව
207/01,එරියාව නකොටස,අතරගල්ල,ගල්ගමුව
අටලනහේ නගදර, එනගොඩගම, හාලිඇල.
11/2 අළුත්වැව ඇහැටුවැව
අරාබි විදයාල පාර, මුතුේ
නකොළඹුගම,නිවිතිගල
5/8, වික්රමසිංහ මාවත, නකොටුව, ගාල්ල
අංක 124/27, උස්බිම් ජ පදය, පස්සරමුල්ල, ඉඹුල්නප්, ලංනගොඩ.
168/A,මැද්නද්නගොඩ,හන්නදස්ස
පල්ලිය පාර,කළුතානව්ලි - 3,මඩකලපුව
අංක 47 මාලක පුර. ගිරිතනල්
282/3,මුංගිලඩිපාර,සමන්තුනේයි
නද්වමිත්ත මාවත, නදනහල්ගමුව, ඉබ් ාගමුව
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320/14/ඒ,කළුකැනල් ඇල්නලපාර,කිරිඳිගල, ලංනගොඩ,

148
149
151
152

සංගීතා සංජීව්
බී.එම්.එස්.එන්. ජයවික්රම මිය
පූජය. නද ගම සිරිවිමල හිමි
කුඩා රාළලානේ චානිකා

134/3,උඩයාේ පාර,කලුචාංචිකුඩි දකුණ
න ො : 199 , කුඩාමීගස්සෑගම , ඉපනලෝගම
ශ්රී මුනින්දාරාමය, නද්නුවල, අහංගම
ඉහළගම,උඩු ද්දාව

906500370v
885910815V
886952384V
916900112V
908212630V
935270200V
198755003480
908032101v
895663463v
199281103906
881862590V
907900045v
896532995V
198463302243
847583738V
925540153V
835090493v
882971163V
198583001548
797631540V
845064504 V
887013438V
886513305V
857452984V
856174174v
880063928V
897584190v
199150802211
865651120V
900182848V
897563894V

153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184

වාද්දුවනේ අනේෂා ලක්මාලි නපනර්රා
ඩී.එම්.එස්.පී.දිසා ායක
එම්.යූ.එම්.මුජාහිත්
ඩබ්.ඒ.ඒ.නේ.අත්තනායක
එස්.යු.නසේනාරත්න
ඩබ්.එම්.එල්. නවලනගදර
එච්.නේ.ජි.පී.පියනසේන
ටි.එච්.ඩි.ඩි.එම්.චන්ද්රසිරි
එන්.එම්.එච්.ආර්.නවරත්න
ඩබ්.ඒ.යු.එම්.නහේමකුමාරි
එස්.එම්.එම්.එම්. සමරනකෝන්
ආර්.එල්.ආර්.වීරසිංහ
නක්.ආර්.ඩි.රත්නසූරිය
ආර්.ඩි.වි.ඩබ්.දිසානායක
ඒ.ඊ.සුභාෂිනි කරුණාරත්න
එස්.ඒ.එල්.තිලකරත්න
නේ.ඒ.පි.නක්.ජයනකොඩි
ඩි.එම්.එස්. පි.එම්.දසනායක
එස්.ඒ.එස්.ජයරත්න
නේ.පි.එස්.අයි.නරේමදාස
පි.ඩි.එන්.එස්.විනේවර්ධන
ඒ.සි.කුමාරනේ
නේ.එම්.නේ.එන්.දසනායක
එම්.එම්.එම්.නාසීර්
එම්.අයි.එෆ්.හෆ්සා
ආර්.ජී.ඩී.නක්.රාජපක්ෂ
එම්.පී. අමරදිවාකර
එම්.පී.අමරදිවාකර මිය
එම්.එච්.ඒ.එස්. නසෝමරත් මයා
ජී.එච්.ජී.එස්.එස්. විනේරත් නමය.
ඩී.එම්.අයි.එස්.දිසා ායක මිය
නේ.ඒ.එස්.එම්.ජයසිංහ මයා

නනො.244/බී,කහටනවලපාර,කිනදල්පිටිය, වැල්මිල්ල හංදිය
අංක.290/1,සිසිරවත්ත,දඹුල්ල
න ො.280 ,හිේරා මාවත,මල්ලවපිටිය, කු/ගල
ගනල්වත්ත,හැඟව,නතෝරයාය
නනො. 19 මිල්ලව, මානනල්වත්ත, කුරුණෑගල
122/1 ඊ. ආදාගල කන්ද වත්ත, වැල්ලව පාර , මරළුවාව,
ඇලිවලතැන්න, නකොහිනල්නගදර
වල්නපොලකන්ද,ඉදුල්නගොඩකන්ද, කුරුණෑගල
පල්නල්නබල්නගොඩ, නකොස්නගොල්ල
294/8 නකොස්ගහමුල වත්ත,
30/1 නමොනහොත්තව, නතෝරයාය
නනො.103 උයන්දන, හිඳනගොල්ල,
පිල්ලපිටිය,වත්ත ,මැස්සගම්මන, නදොරටියාව,කුරුණෑගල
මහනගදර, මැහිඇල්ල, කුරුණෑගල
රණවන,නතෝරයාය, කු/ගල
මහගම ,නගොලුවාමුල්ල,නකොහිනල්නගදර ,කු/ගල
නනො.297 ,නිදහස්ගම, වැල්ලව, කු/ගල
නකෝන්නගොල්ලවත්ත, හිදනගොල්ල
වත්නත්නගදර, නකොහිනල්නගදර, කු/ගල
නනො.310 නිදහස්ගම, වැල්ලව
කුඩානකෝවාන ,නතෝරයාය, කු/ගල
අඹනකොනේ ,මැද්නද්ගම, වැල්ලව
අරම්නපොල කනඩ්,නදොරටියාව කු/ගල
නනො.91 තක්කියා පාර,මල්ලවපිටිය, කු/ගල
ෆාතිමා ස්නටෝර්ස්,දඹුල්ල පාර, අලනකොළනදණිය, කු/ගල
පීල්ලනදනිය,වත්නත්නගදර, නකොහිනල්නගදර
න ො 96, යාය 09, මහඹගස්වැව , මැදිරිගිරිය, නපොනලොන් රුව
අංක 96,යාය 09,මහ අඹගස්වැව
අංක 285/2,1 පියවර,මැදිරිගිරිය
අංක 04,තැපැල් කාේයාලය අසල,
මීගස්වැව,මැදිරිගිරිය
අංක 253/ඒ,කුසුම්නපොකුණ,දිවුලන්කඩවල
අංක 25/ඒ,නයෝධ ඇලගම,යුධග ාව, හිඟුරේනගොඩ

837331870 V
827950440V
903571942V
917961816V
917853584V
887423032V
872600396V
917222061V
897830108 V
886150202V
927190028V
880773216V
858392195V
886480229V
908640195V
875922661V
895973939V
915193161V
898101959V
918001301V
1.98876E+11
902794964V
886531125V
840760650V
927000687V
918061495V
888414185
888414185V
921011334V
905701460V
891444133V
911041561V

185
186
187
188
189
190
191
192

ඒ.එම්.අයි.ලේමාලි මිය
එල්.ජී.ඒ.ඒ.ජී.එස්.එස්. අනබ්නකෝන් නමය.
නේ.ඒ.වී.බී.ජයරත්
ඕ.එම්.අයි.ඩී.ධ නසේ මිය
නේ.යූ.පී.නේ..තිලකරත් මයා
ආේ.ජී.එම්.එන්.රූපාවත්ත නමය.
ඩී.එම්.ඩබ්.පී.නේ.දස ායක මයා
ආේ. පී. ඩි. කරුණාදාස

අංක 80,117 මහනසන්පුර,කුසුම්නපොකුණ,දිවුලන්කඩවල
අංක 342,බිනසෝ උය ,දියනසන්පුර
අංක 473,8 ඇල,දියනසන්පුර,මැදිරිගිරිය
අංක 26,අේකර 70,හුධග ාව,හිඟුරේනගොඩ
අංක 26,අේකර 70,හුධග ාව, හිඟුරේනගොඩ
අංක 7,න ළුම්නපොකුණ,යුධග ාව,හිඟුරේනගොඩ
සී 80,එල්.බී.09, කවුඩුල්ල, හිඟුරේනගොඩ
න ෝ නසවණ, මලගනන්, නකොහිනල් නගදර

896512412V
906392240V
902572902V
916460244V
880153544V
915321674V
870221428V
882130991V

