
දදපාර්තදේන්තු ප්රතිසංවිධාන අභ්යන්තර ලාර්ෂික සථ්ාන මාරු 2021

1 ගේපහ දිසත්්රික්කය

අනු අංකය නම තනතුර ලර්ථමළන සවේලළ වහථළනය නල සවේලළ වහථළනය

1 ආර්.ඩි.කන්නන්ගර මිය ලෘ.මළ. නි දි.සේ.කළ - ගම්පශ දි.සේ.කළ - ගම්පශ

2 පි.එන්.එවහ.සපසර්රළ මිය ලෘ.මළ. නි දි.සේ.කළ  - ගම්පශ දි.සේ.කළ  - ගම්පශ

3 ඩබ්.එම්.ජී.බණ්ඩළර මයළ මළ.ව.ව.ව දි.සේ.කළ - ගම්පශ දි.සේ.කළ - ගම්පශ

4 පී.ආර්.එවහ.සේ.ජයත් මයළ මළ.ව.ව.ව දි.සේ.කළ - ගම්පශ දි.සේ.කළ - ගම්පශ

5 ඩි.එේ.ශ්රියළනී මිය මළ.ව.ව.ව දි.සේ.කළ - ගම්පශ ප්රළ.සේ.කළ - අත්තනගේ 

6 බී.ඒ.ජී.වංජීලනී මිය මළ.ව.ව.ව දි.සේ.කළ - ගම්පශ (pes) ප්රළ.සේ.කළ - මීරිගම 

7 එන්.ඩබ්.එේ.සේ.කුඩළසශට්ටි මිය මළ.ව.ව.ව දි.සේ.කළ - ගම්පශ PES ප්රළ.සේ.කළ - මිනුලන්සගොඩ 

8 ඩබ්.ඒ.ඩී.ජයමළලි මිය මළ.ව.ව.ව දි.සේ.කළ - ගම්පශ PES ප්රළ.සේ.කළ  -  දිවුපිටිය .   

9 ඊ.මේලආරච්චි මිය මළ.ව.ව.ව දි.සේ.කළ - ගම්පශ -PES ප්රළ.සේ.කළ  -  දිවුපිටිය .   

10 ඩබ්.එම්.සුරංග සවනවිරත්න මයළ මළ.ව.ව.ව ගම්පශ දි.සේ.කළ.   Pes ප්රළ.සේ.කළ - සදොම්සේ 

11 ඩී.පී.සී.කුවළානී මිය මළ.ව.ව.ව ප්රළ.සේ.කළ - ගම්පශ ප්රළ.සේ.කළ - ගම්පශ 

12 එච්.පී.පී.යූ එවහ.කුමළර මයළ මළ.ව.ව.ව ප්රළ.සේ.කළ  -  දිවුපිටිය .   ප්රළ.සේ.කළ - කටළන

13 ඩබ්.සී.විදළනපතිරණ මිය මළ.ව.ව.ව ප්රළ.සේ.කළ - ගම්පශ දි.සේ.කළ - ගම්පශ

14 ඒ.සේ.එන්.දිේරුේෂි මිය මළ.ව.ව.ව ප්රළ.සේ.කළ - ජළ ඇ ප්රළ.සේ.කළ - ගම්පශ

15 අයි.එම්.සේ.ගීතළනි මිය මළ.ව.ව.ව ප්රළ.සේ.කළ - කෆෂණිය ප්රළ.සේ.කළ - මශර,කඩලත 

16 ඒ.අයි.අයි.සපසර්රළ මයළ මළ.ව.ව.ව ප්රළ.සේ.කළ - ලත්ත බියගම වපුගවහකන්ද මළසකො ප්රළ

17 ඩබ්.එවහ.එන්.වික්රමසංශ මිය මළ.ව.ව.ව ප්රළ.සේ.කළ - අත්තනගේ ප්රළ.සේ.කළ - මිනුලන්සගොඩ 

18 එවහ.චන්ද්රතළ මිය මළ.ව.ව.ව ප්රළ.සේ.කළ - මශර,කඩලත ප්රළ.සේ.කළ - කෆෂණිය

19 එවහ.සේ.එවහ.සරිලර්ධන මිය මළ.ව.ව.ව බියගම වපුගවහකන්ද මළසකො ප්රළ දි.සේ.කළ - ගම්පශ

20 බී.එේ.ඩී.එවහ.පී.බළසරිය සමය මළ.ව.ව.ව ප්රළ.සේ.කළ - මිනුලන්සගොඩ ප්රළ.සේ.කළ - ජළ ඇ 

21 බී.බී.ජී.එවහ.සපසර්රළ මිය මළ.ව.ව.ව ප්රළ.සේ.කළ - මීගමුල ප්රළ.සේ.කළ - මීගමුල 



22 සේ.එන්.විතළනළරචිචී මළ.ව.ව.ව ප්රළ.සේ.කළ - සදොම්සේ ප්රළ.සේ.කළ - මශර,කඩලත 

23 එවහ.එම්.එවහ.පී.සවේනළනළයක මළ.ව.ව.ව ප්රළ.සේ.කළ - මීරිගම ප්රළ.සේ.කළ - පන්න කුරුණග

23 ඩබ්.ජී.සරිේ මයළ මළ.ව.ව.ව ප්රළ.සේ.කළ - කටළන ප්රළ.සේ.කළ - අත්තනගේ 

24 සේ.සේ.ඒ.එවහ. සපසර්රළ මළ.ව.ව.ව ප්රධළන කළර්යළය ප්රළ.සේ.කළ - ලත්ත 

2 බදුල් දිසත්්රික්කය

අනු අංකය නම තනතුර ලර්ථමළන සවේලළ වහථළනය නල සවේලළ වහථළනය

1 සේ.ඒ.එවහ.සීරත්න මිය ලෘ.මළ. නි දි.සේ.කළ  - බදුේ දි.සේ.කළ  - බදුේ

2 ඒ.එම්.ආර්.එවහ.ඒ. බණ්ඩළර මයළ මළ.ව.ව.ව දි.සේ.කළ - බදුේ PES දි.සේ.කළ  - බදුේ

3 බී.එම්.සේ.එන්.බවහනළයක මයළ මළ.ව.ව.ව දි.සේ.කළ - බදුේ
ප්රළ.සේ.කළ - සවොරණළසතොට (දින 3 රළජකළරි 

ආලරණය)

4 ඩී.එම්.සේ.දිවළනළයක මයළ මළ.ව.ව.ව ප්රළ.සේ.කළ - ඇේ ප්රළ.සේ.කළ - ඇේ 

5 එවහ.එම්.එන්.සුභසංශ මිය මළ.ව.ව.ව ප්රළ.සේ.කළ - බණ්ඩළරසල  ප්රළ.සේ.කළ - බණ්ඩළරසල  

6 සේ.ඩී.ගුණලර්ධන මයළ මළ.ව.ව.ව ප්රළ.සේ.කළ - සවොරණළසතොට ප්රළ.සේ.කළ  - බදුේ

7 ජී.ඩී.ජී.නන්ද කුමළර මයළ මළ.ව.ව.ව ප්රළ.සේ.කළ - රිදී මළලියද්ද ප්රළ.සේ.කළ - ලුනුග

8 ළනළවහ මිර්වළ  මිය මළ.ව.ව.ව ප්රළ.සේ.කළ - ශළලිඇ ප්රළ.සේ.කළ - ශළලිඇ 

9 ටි.එම්.සී.කිත්සරි මයළ වං නි III ප්රළ.සේ.කළ - ලුනුග ප්රළ.සේ.කළ - රිදී මළලියද්ද

10 එවහ.එඒ.එවහ.ලවන්තසවේන මයළ මළ.ව.ව.ව ප්රළ.සේ.කළ - කන්දකෆටිය ප්රළ.සේ.කළ - කන්දකෆටිය 

11 ආර්.එම්.ටී.සේ.කමකර මශතළ මළ.ව.ව.ව  ප්රළ.සේ.කළ - ශපුතසේ  ප්රළ.සේ.කළ - ශපුතසේ

12 එේ.සේ.එම්.ආරච්චි මිය මළ.ව.ව.ව පවහවර ප්රළ.සේ.කළ. මඩුේ (සමොණරළග)

13 එච්.එම්.ආර්.එවහ.සේ.වමරසංශ මිය වං නි III ප්රළ.සේ.කළ - මහියංගනය ප්රළ.සේ.කළ - මහියංගනය 

14 ඩී.එම්.ඩී. රළජපක්ෂ මයළ වං නි III ඌල පරණගම ඌල පරණගම

15 බී.පී.ටී.එම්.සපසර්රළ මිය වං.නි ලෆලිමඩ ලෆලිමඩ

16 ඩී.එම්.වහලර්ණතික මයළ වං නි III ප්රළ.සේ.කළ  - බදුේ දි.සේ.කළ - බදුේ



3 කුරුණෑග දිසත්්රික්කය

අනු අංකය නම තනතුර ලර්ථමළන සවේලළ වහථළනය නල සවේලළ වහථළනය

1 ආර්.ඩී.පී.සශේමතළ මිය ලෘ.මළ. නි කුලියළපිටිය -බටහිර ප්රළ.සේ.කළ. දි.සේ.කළ කුරුණෆග
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45 එම්.එම්.පී.ආර්.මළරසංශ මිය වං නි III අඹන්සපො ප්රළ.සේ.කළ. අඹන්සපො ප්රළ.සේ.කළ.

46 ආර්.ඩී.එවහ.විජයතළ මිය වං. නි.III පඬුලවහනුලර-බටහිර ප්රළ.සේ.කළ. පඬුලවහනුලර-බටහිර ප්රළ.සේ.කළ.

47 ඒ.එම්.කීර්තිරත්න මයළ මළ.ව.ව.ව සකොටසලශර ප්රළ.සේ.කළ. නිකලෆරටිය ප්රළ.සේ.කළ.

48 පී.එවහ.සේ.පනළසගොඩ මිය වං නි III ඉබ්බළගමුල ප්රළ.සේ.කළ. ඉබ්බළගමුල ප්රළ.සේ.කළ.



49 ආර්.ඩී.එවහ.අයි.අමරසංශ මිය මළ.ව.ව.ව ඉබ්බළගමුල ප්රළ.සේ.කළ. ගසේසල ප්රළ.සේ.කළ - මළතසේ

50 එේ.පී.එවහ.එන්.පතිරණ සමය වං. නි.III ඇශෆටුලෆල ප්රළ.සේ.කළ ඇශෆටුලෆල ප්රළ.සේ.කළ 

51 එච්.ආර්.ටී.වික්රමසංශ වං. නි.III ලළරියසපොෂ ප්රළ.සේ.කළ. ලළරියසපොෂ ප්රළ.සේ.කළ.

52 ආර්.එම්.සේ.එච්. ගජනළයක මිය වං. නි.III ප්රධළන කළර්යළය මශල ප්රළ.සේ.කළ.

4 අේපාර දිසත්්රික්කය

අනු අංකය නම තනතුර ලර්ථමළන සවේලළ වහථළනය නල සවේලළ වහථළනය

1 එම්.අයි. සමොසශොමඩ් බෂීර් මයළ වං. නි.III අම්පළර දි.සේ.කළ. අම්පළර දි.සේ.කළ. 

2 Mrs. P. Puwitha වං. නි.III අම්පළර දි.සේ.කළ. අම්පළර දි.සේ.කළ. 

3 Mr.Arulanandan මළ.ව.ව.ව අම්පළර දි.සේ.කළ. අම්පළර දි.සේ.කළ. 

4 Mrs. S. Tharshini වං. නි.III අම්පළර දි.සේ.කළ. අම්පළර දි.සේ.කළ. 

5 Mr. A.L.M.Nibras වං. නි.III අම්පළර දි.සේ.කළ. -PES අම්පළර දි.සේ.කළ. 

6 ඒ.එම්.ඊ.එවහ.පීරිවහ මයළ මළ.ව.ව.ව අම්පළර දි.සේ.කළ. -PES අම්පළර දි.සේ.කළ. 

7 Mr N.Kangatharan මළ.ව.ව.ව අම්පළර දි.සේ.කළ. -PES තිරුේසකෝවිේ

8 එවහ.එච්.පී.නිළන්ත මයළ මළ.ව.ව.ව උශන ප්රළ.සේ.කළ. උශන ප්රළ.සේ.කළ.

9 Mr.K.Mohamed Resvy මළ.ව.ව.ව අඩ්ඩච්සච්න අඩ්ඩච්සච්න

10 Mr.A.L.Thameem මළ.ව.ව.ව තිරුේසකොවිේ ඊරගම

11 Mr. S.Jeevarupan මළ.ව.ව.ව කේමුසන් (M) කේමුසන් (M)

12 ටී. රළහිනි මිය වං. නි.III කේමුසන් (දමි)ප්රළ.සේ.කළ අම්පළර දි.සේ.කළ. 

13 Mr. A.Thalsuroon මළ.ව.ව.ව නළවිතන්සව්ලි වයින්දමරදු

14 Mrs K.Thayananthi මළ.ව.ව.ව නීන්දවුර් කේමුසන් (දමිෂ)

15 Mr.S.M.Riyassleen මළ.ව.ව.ව සවන්දමර්දු ප්රළ.සේ.කළ අයළඩිසලම්බු

16 Mr.M.Thajudeen මළ.ව.ව.ව කළරතිවු කරයිතිව්

17 Mr.A.L.M.Shafeek මළ.ව.ව.ව වමන්තුසර් වමන්තුසර්

18 Mr.N.M.Jahufer මළ.ව.ව.ව ළහුග ළහුග 



19 Mrs. A.J.S. Navushiya වං. නි.III ඊරළගම (irakkamam) නින්දවුර්

20 Mr.L.Chandrabavan මළ.ව.ව.ව අයළඩිසලම්බු ප්රළ.සේ.කළ සපොතුවිේ

21 ඒ.සේ.ලයිවහ මයළ වං. නි.III මශඔය  ප්රළ.සේ.කළ. අම්පළර දි.සේ.කළ. 

22 එවහ. සුභළජිනී වං. නි.III අේකසරයිපත්තුල අේකසරයිපත්තුල

23 ඒ.ජමීේ මයළ මළ.ව.ව.ව දමන ප්රළ.සේ.කළ දමන ප්රළ.සේ.කළ

24 ඩබ්.එම්.සප්රේමතික මයළ මළ.ව.ව.ව සදහිඅත්තකණ්ඩිය ප්රළ.සේ.කළ සදහිඅත්තකණ්ඩිය ප්රළ.සේ.කළ

25 ආර්. බී. ආර් විජිත මයළ වං. නි.III පදියතළල ප්රළ.සේ.කළ පදියතළල ප්රළ.සේ.කළ

26 සේ.එේ.ඒ.එන්.වංජීලනී මිය මළ.ව.ව.ව අම්පළර ප්රළ.සේ.කළ. අම්පළර ප්රළ.සේ.කළ.

5 මන්නාරම දිසත්්රික්කය

අනු අංකය නම තනතුර ලර්ථමළන සවේලළ වහථළනය නල සවේලළ වහථළනය

1 Ms K.Thulasikumary මළ.ව.ව.ව දි.සේ.කළ. මන්නළරම -PES Mannar Town ( ප්රළ.සේ.කළ. මන්නළරම)

2 Mrs.J.R.C.Lambert මළ.ව.ව.ව දි.සේ.කළ. මන්නළරම දි.සේ.කළ. මන්නළරම

3 Mr.L.H.Sabarjahaan මළ.ව.ව.ව මළන්සත් බටහිර මළන්සත් බටහිර

4 Mrs Sivagowry මළ.ව.ව.ව ප්රළ.සේ.කළ. මන්නළරම දි.සේ.කළ. මන්නළරම

5 Mr M.A.C.M.M.Aslam මළ.ව.ව.ව නළනළට්ටළන් ප්රළ.සේ.කළ නළනළට්ටළන් ප්රළ.සේ.කළ

6 වී.තේෂිණි මිය වං.නි. III මඩු ප්රළ.සේ.කළ මඩු ප්රළ.සේ.කළ

7 ඊ.ජී.ඒ.එවහ.ප්රනළන්දු මිය වං.නි. III මුවලි ප්රළ.සේ.කළ මුවලි ප්රළ.සේ.කළ

8 පී.එම්.සයළලිනි මිය වං.නි. III දි.සේ.කළ. මන්නළරම දි.සේ.කළ. මන්නළරම

6 ත්රිකුණාමය දිසත්්රික්කය

අනු අංකය නම තනතුර ලර්ථමළන සවේලළ වහථළනය නල සවේලළ වහථළනය

1 ඒ.එච්.හිේමියළ සමය වං.නි  III දි.සේ.කළ -ත්රිකුණළමය දි.සේ.කළ -ත්රිකුණළමය 

2 Mr.I.Mubarak මළ.ව.ව.ව දි.සේ.කළ -ත්රිකුණළමය දි.සේ.කළ -ත්රිකුණළමය 

3 ටී.පුරබළනන්දන් මළ.ව.ව.ව ප්රළ.සේ.කළ තඹගමුල ප්රළ.සේ.කළ තඹගමුල



4 එම්.එසහ.එම්.සසීේ වං නි III ප්රළ.සේ.කළ-කින්නියළ නළවින්දසව්ලි - අම්පළර දිවහ

5 එන් අනුජන් මයළ වං නි III ප්රළ.සේ.කළ. සවේරුලළවි ප්රළ.සේ.කළ. සවේරුලළවි

6 එවහ.සුජළන්තන් මයළ වං නි.III සලරුගේ සලරුගේ

7 Mrs  Jezeena Fahmy මළ.ව.ව.ව ප්රළ.සේ.කළ - මුතූර් ප්රළ.සේ.කළ - මුතූර්

8 ජී.ඒ.එන්.නන්දසරි මයළ මළ.ව.ව.ව පදවි ශ්රී පුර ප්රළ.සේ.කළ. පදවි ශ්රී පුර ප්රළ.සේ.කළ.

9 එන්.එම්.අවහම් වං නි.III ප්රළ.සේ.කළ සමොරලෆල ප්රළ.සේ.කළ සමොරලෆල

7 දපොදළොන්නරුල දිසත්්රික්කය

අනු අංකය නම තනතුර ලර්ථමළන සවේලළ වහථළනය නල සවේලළ වහථළනය

1 එම්.ඩි.එවහ.එවහ.රත්නසරි මිය මළ.ව.ව.ව දි.සේ.කළ සපොසෂොන්නරුල PES ප්රධළන කළර්යළය

2 ඊ.ජී.ඒම්.පී.විජයකුසංශ මිය මළ.ව.ව.ව ලෆලිකන්ද ප්රළ.සේ.කළ. ලෆලිකන්ද ප්රළ.සේ.කළ.

3 සේ.සේ.ජී.එන්.පි.බණ්ඩළර මයළ වං නි III දිඹුළග ප්රළ.සේ.කළ. දිඹුළග ප්රළ.සේ.කළ.

4 එච්.ඩි.අයි.යු.ශදුන්සේ මයළ මළ.ව.ව.ව ප්රළ.සේ.කළ තමන්කඩුල ප්රළ.සේ.කළ තමන්කඩුල

5 පි.සේ.ඊ.සේ.ජයලර්ධන මිය මළ.ව.ව.ව ප්රළ.සේ.කළ හිඟුරේසගොඩ ප්රළ.සේ.කළ හිඟුරේසගොඩ

6 ටී.ඩබ්.ජී.සේ.කුමළරි මිය වං නි III දි.සේ.කළ  - සපොාාසෂොන්නරුල දි.සේ.කළ  - සපොාාසෂොන්නරුල

7 එම්.එම්.එන්.එන්. නළකුළුගමුල මිය වං නි III මෆදිරිගිරිය ප්රළ.සේ.කළ මෆදිරිගිරිය ප්රළ.සේ.කළ

8 ආර්.පී.පී.විාාාාමසරි මයළ ලෘ.මළ. නි දි.සේ.කළ  - සපොාාසෂොන්නරුල දි.සේ.කළ  - සපොාාසෂොන්නරුල

9 ආර්.එම්.පී.ජී.ආර්.බංඩළර මයළ ලෘ.මළ. නි දි.සේ.කළ  - සපොාාසෂොන්නරුල දි.සේ.කළ  - සපොාාසෂොන්නරුල

10 ඩබ්.සේ.ජී.විාසේසංශ මයළ ලෘ.මළ. නි දි.සේ.කළ  - සපොාාසෂොන්නරුල දි.සේ.කළ  - සපොාාසෂොන්නරුල

8 ලව්නියා දිසත්්රික්කය

අනු අංකය නම තනතුර ලර්ථමළන සවේලළ වහථළනය නල සවේලළ වහථළනය

1 Mr S.Sureshkumar මළ.ව.ව.ව දි.සේ.කළ. ලව්නියළල Vengalachettikulam

2 ඒවහ.වසලළනි මිය වං.නි.III ලව්නියළල දි.සේ.කළ. ලව්නියළල දි.සේ.කළ.

3 සේ.මයුරන් මයළ වං.නි.III ලව්නියළල දි.සේ.කළ. ලව්නියළල දි.සේ.කළ.



4 වී.ඉංසගෝ මයළ වං.නි.III ලව්නියළල දි.සේ.කළ. ලව්නියළල දි.සේ.කළ.

5 ආර්.චන්ද්රකුමළරි මිය වං.නි.III  ලව්නියළල දි.සේ.කළ. ලව්නියළල දි.සේ.කළ.

6 Mr A.C.Thevarasa මළ.ව.ව.ව Vengalachettikulam ලව්නියළල දි.සේ.කළ.

7 K. Tharshnai මළ.ව.ව.ව ප්රළ.සේ.කළ ලවුනියළල - දකුණ ප්රළ.සේ.කළ ලවුනියළල - දකුණ

8 බී.ක්රිහනන්ති මිය වං.නි.III ප්රළ.සේ.කළ ලවුනියළල ප්රළ.සේ.කළ ලවුනියළල 

9 සේ.සලන්තන් මයළ වං.නි.III ලව්නියළල - උතුර ලව්නියළල - උතුර

9 නුලරඑළිය දිසත්්රික්කය

අනු අංකය නම තනතුර ලර්ථමළන සවේලළ වහථළනය නල සවේලළ වහථළනය

1 ආර්.ඩී.ඩී.පී.ඩබ්.සරිසවේන මළ.ව.ව.ව දි.සේ.කළ - නුලරඑළිය දි.සේ.කළ - නුලරඑළිය

2 ඒ.එම්.බී.එවහ.නලරත්න මළ.ව.ව.ව දි.සේ.කළ - නුලරඑළිය දි.සේ.කළ - නුලරඑළිය

3 එම්.එම්.නන්ද කුමළර මළ.ව.ව.ව ප්රළ.සේ.කළ ශඟුරන්සකත ලපසන් ප්රළ.සේ.කළ.

4 ඒ.ජී.ඩී.සේ.ජයතික මිය වං නි III ගිනිගත්සශේන/අඹගමුල ගිනිගත්සශේන/අඹගමුල 

5 ආර්.ඩබ්.එන්.බී.සේ.දිවළනළයක මිය වං නි III ප්රළ.සේ.කළ සකොත්මසේ ප්රළ.සේ.කළ සකොත්මසේ

6 එම්.ජී.එම්.සේ.ආර්.සේ. මශළසලේසේ මයළවං නි III ප්රළ.සේ.කළ නුලරඑළිය ප්රළ.සේ.කළ නුලරඑළිය

7 එන්.ජි.අයි.කුමළරි මිය මළ.ව.ව.ව ලපසන් ප්රළ.සේ.කළ. ප්රළ.සේ.කළ ශඟුරන්සකත

8 ඩබ්.ඒ.ඩී.එන්.පීරිවහ මිය වං නි III දි.සේ.කළ - නුලරඑළිය කුරුණග පර්සේණ ඒකකය

9 ලයි.ජී.එන්.ඩබ්.කුමළර මයළ වං නි III දි.සේ.කළ - නුලරඑළිය දි.සේ.කළ - නුලරඑළිය

10 මාතදල් දිසත්්රික්කය

අනු අංකය නම තනතුර ලර්ථමළන සවේලළ වහථළනය නල සවේලළ වහථළනය

1 අයි.එම්.ඩී.ඒ.රත්විට මයළ ලෘ.මළ.නි දි.සේ.කළ - මළතසේ දි.සේ.කළ - මළතසේ 

2 ටී.ජී.ඩී.එන්.ඒකනළයක මිය ලයළ.නි දි.සේ.කළ - මළතසේ දි.සේ.කළ - මළතසේ 

3 එවහ.ආර්.සුභසංශ මයළ මළ.ව.ව.ව දි.සේ.කළ - මළතසේ ප්රළ.සේ.කළ උකුසල

4 ආර්.එවහ.එවහ.රළජපේ මිය මළ.ව.ව.ව දි.සේ.කළ - මළතසේ දි.සේ.කළ - මළතසේ 



5 එම්.ඩී.ජී.ජී.විපුසරි මයළ වං.නි. දි.සේ.කළ - මළතසේ ශතරලියෆද්ද ප්රළ.සේ.කළ.

6 ඩබ්.ඒ.ආර්.ඩී.බණ්ඩළර සමය වං නිIII දි.සේ.කළ - මළතසේ දි.සේ.කළ - මළතසේ 

7 සේ.පි.ඩී.කුමළරපතිරණ මයළ වං.නි. දි.සේ.කළ - මළතසේ දි.සේ.කළ - මළතසේ 

8 එවහ.ලත්සතසගදර මිය මළ.ව.ව.ව මළතසේ දි.සේ.කළ. PES දි.සේ.කළ - මළතසේ 

9 වමන්ත තලතුර මළ.ව.ව.ව මළතසේ දි.සේ.කළ. PES පේසේසපො ප්රළ.සේ.කළ.

10 එවහ.එච්.එන්.කුමළර මයළ  මළ.ව.ව.ව ප්රළ.සේ.කළ - මළතසේ ප්රළ.සේ.කළ - මළතසේ 

11 ඩී.ඩී.ඩී.ජි.ඩි.එන්.සරිසවේන මයළ මළ.ව.ව.ව ප්රළ.සේ.කළ උකුසල රත්සතොට ප්රළ.සේ.කළ

12 එච්.එම්.පී.ජී.එවහ.සේ.පටබෆඳිසේ මයළමළ.ව.ව.ව ප්රළ.සේ.කළ නළවු ේග පේසේගම

13 ඩී.එම්.එවහ.එන්.දශනක මළ.ව.ව.ව පේසේසපො ප්රළ.සේ.කළ. දඹුේ ප්රළ.සේ.කළ.

14 එච්.එම්.කරුණළරත්න මයළ වං.නි. දඹුේ ප්රළ.සේ.කළ. දඹුේ ප්රළ.සේ.කළ.

15 බී.ජී.එවහ.එවහ.ධර්මසවේකර මයළ වං.නි. ේග පේසේගම ප්රළ.සේ.කළ නළවු

16 ආර්.බී.ඉංගසංශ මයළ මළ.ව.ව.ව ගසේසල ප්රළ.සේ.කළ. කුරුණග දි.සේ

17 සේ.ඒ.එවහ.සේ.මෆණිසේ මිය මළ.ව.ව.ව ප්රළ.සේ.කළ යටලත්ත ප්රළ.සේ.කළ යටලත්ත

18 ඒ. ජී.එන්.ඩී. පුහපමළලී මිය වං.නි. ප්රළ.සේ.කළ අඔන්ගඟසකෝරසෂේ ප්රළ.සේ.කළ අඔන්ගඟසකෝරසෂේ

19 එච්.එම්.සී.සේ.සශේරත් මිය වං.නි. රත්සතොට ප්රළ.සේ.කළ යටලත්ත ප්රළ.සේ.කළ

20 ඊ.ඩබ්..ඩී.ආර්.එසගොඩවිතළරණ මයළ වං.නි. ප්රළ.සේ.ක විේගමුල ප්රළ.සේ.ක විේගමුල 

11 රත්නපුර දිසත්්රික්කය

අනු අංකය නම තනතුර ලර්ථමළන සවේලළ වහථළනය නල සවේලළ වහථළනය

1 ඊ.වී.ජි.එපිටකුඹුර මයළ ලෘ.මළ. නි දි.සේ.කළ  - රත්නපුර දි.සේ.කළ  - රත්නපුර

2 සුජීලළ මේකළන්ති මළ.ව.ව.ව  දි.ලේ.කා. රත්නපුර  දි.ලේ.කා. රත්නපුර

3 ආර්.පී.මංගලිකා මිය   මළ.ව.ව.ව  දි.ලේ.කා. රත්නපුර ඇශැලියලගොඩ ප්රා.ලේ.කා.

4 එේ.එන්.ජී.සී.ප්රවාදිනි මිය වං නි III දි.ලේ.කා  - රත්නපුර දි.සේ.කළ  - රත්නපුර

5 එේ.එන්.එවහ.නළරංසගොඩ මිය මළ.ව.ව.ව  දි.ලේ.කා. රත්නපුර දි.සේ.කළ  - රත්නපුර

6 ඒ.එන්. තිකරත්න මයළ වං නි III රත්නපුර දි.සේ.කළ. -PES දි.සේ.කළ  - රත්නපුර



7 ඒ.ජී.එේ.ඒ.පත්ලේරිය මයා මළ.ව.ව.ව රත්නපුර දි.ලේ.කා. -PES දි.සේ.කළ  - රත්නපුර

8 ඩී.පී.වීරසකෝන් මළ.ව.ව.ව දි.ලේ.කා -  රත්නපුර -pes කුරුවිට ප්රළ.සේ.කළ.

9 එන්.ඒ.ඒ.රමයතා මිය මළ.ව.ව.ව ප්රා.ලේ.කා -  ඇඹිලිපිටිය ප්රා.ලේ.කා -  ඇඹිලිපිටිය

10 එන්.එේ.ඒ.ජී.ලේ.මුණිදාව මිය මළ.ව.ව.ව ඇශැලියලගොඩ ප්රා.ලේ.කා. කුරුවිට ප්රළ.සේ.කළ.

11 එච්.ඩී.සී.දමයන්ති මිය වං නි III අයගම ප්රළ.සේ.කළ. අයගම ප්රළ.සේ.කළ.

12 එන්.ඒ.ලේ.ඩේ.නේ ලපරුම මිය මළ.ව.ව.ව කලාන ප්රා/ලේ.කා. කලාන ප්රා/ලේ.කා.

13 ඩේ.ඩී.එව් ප්රියන්ති මිය මළ.ව.ව.ව ඕපනායක ප්රා.ලේ.කා. බන්ලගොඩ ප්රා.ලේ.කා.

14 ලේ.ඩේ.එම්.අයිරාංගනී මිය මළ.ව.ව.ව බන්ලගොඩ ප්රා.ලේ.කා. ඕපනායක ප්රා.ලේ.කා.

15 බී.ඒ.සී.රාජකරුණා මිය මළ.ව.ව.ව කුරුවිට ප්රළ.සේ.කළ. දි.සේ.කළ  - රත්නපුර

16 ටී.ලේ.පේලියගුරු  මිය මළ.ව.ව.ව ඉඹුේලේ ප්රා.ලේ.කා. ඉඹුේලේ ප්රා.ලේ.කා.

17 ඩේ.පී.ඒ.පී.නන්දලවේන මයා මළ.ව.ව.ව ප්රා.ලේ.කා -  රත්නපුර ප්රා.ලේ.කා -  රත්නපුර

18 ලේ.වී.සී.එේ.විලේගුණරත්න මළ.ව.ව.ව නිවිතිග ප්රා.ලේ.කා. නිවිතිග ප්රා.ලේ.කා.

19 ඩබ්.බී.විසේතුංග මයළ මළ.ව.ව.ව සගොඩකසල  ප්රළ.සේ.කළ. කශලත්ත ප්රළ.සේ.කළ.

20 බී.සේ.එන්.බුත්සංශ මිය මළ.ව.ව.ව ඇපළත  ප්රළ.සේ.කළ. ඇපළත  ප්රළ.සේ.කළ.

21 එම්.ඒ.එන්. චතුරළනි මිය වං නි III කශලත්ත ප්රළ.සේ.කළ. සගොඩකසල  ප්රළ.සේ.කළ.

22 ඩබ්. ජයසරි මයළ මළ.ව.ව.ව ප්රළ.සේ.කළ -  සකොසොන්න ප්රළ.සේ.කළ -  සකොසොන්න

23 එම්.ඒ.පී.ජී කුමළරි මිය වං නි III ප්රළ.සේ.කළ -  ලෆලිසගසපොෂ ප්රළ.සේ.කළ -  ලෆලිසගසපොෂ

24 එච්.සේ.එවහ.නිර්මළ මිය වං නි III පෆේමඩුේ පෆේමඩුේ

25 එම්.ජී.එම්.ඩී. මඩගම මිය වං නි III කේසතොට කේසතොට

26 පී.එම්.නිරංජනී සමය වං නි III කිරිඇේ  ප්රළ.සේ.කළ. කිරිඇේ  ප්රළ.සේ.කළ.

12 ගාල් දිසත්්රික්කය

අනු අංකය නම තනතුර ලර්ථමළන සවේලළ වහථළනය නල සවේලළ වහථළනය

1 එම්.ආර්.එව.්ලබෝපලේ මයා ලෘ.මා. නි දි.ලේ.කා  - ගාේ දි.ලේ.කා  - ගාේ

2 ඩේ.ලයි.පි.ආර්.ලේ.ඩයව් මයා ලෘ.මා. නි දි.ලේ.කා  - ගාේ දි.සේ.කළ.- මළතර



3 ඩේ.ඩී.ඩේ.දීපිකා ලමය මළ.ව.ව.ව දි.ලේ.කා  - ගාේ දි.ලේ.කා  - ලගෝණපීනුල

4 ඩී.ලේ.තිේසිරි මයා මළ.ව.ව.ව දි.ලේ.කා. - ගාේ ප්රා.ලේ.කා. - බද්ලද්ගම 

5 ටී.පී.ලේ.ආර්.පතිරණ මිය මළ.ව.ව.ව දි.ලේ.කා. - ගාේ ප්රළ.සේ.කළ - හිේකඩුල

6  ලේ.ලේ.පී.කුමාරි මිය මළ.ව.ව.ව දි.ලේ.කා. - ගාේ ප්රා.ලේ.කා. - ගාේ,කඩලත්වතර 

7 ඒ.ඒ.පී.ඩී.අමරසිංශ මිය මළ.ව.ව.ව දි.ලේ.කා. - ගාේ දි.ලේ.කා. - ගාේ 

8 එච්.එන්.පි.රත්නවීර මිය මළ.ව.ව.ව දි.ලේ.කා. - ගාේ දි.ලේ.කා. - ගාේ 

9 ඩී.එම්.ජී.එව.්ගුණලර්ධන මයා මළ.ව.ව.ව දි.ලේ.කා. - ගාේ -PES දි.ලේ.කා. - ගාේ 

10 එච්.ඩේ.ඩි.සී.ලශට්ටිලත්ත මයා මළ.ව.ව.ව දි.ලේ.කා. - ගාේ -PES ප්රා.ලේ.කා. - අේමීමන

11 පී.රත්නායක ලමය මළ.ව.ව.ව දි.ලේ.කා. - ගාේ -PES ප්රා.ලේ.කා. - ශබරාදල

12 ඒ.එච්.ඩබ්. උදයංගනී වං. නි. III ප්රළ.සේ.කළ- සබන්සතොට ප්රළ.සේ.කළ- සබන්සතොට

13 පී.ඩේ.රමයා ක්රිාන්ති ලමය මළ.ව.ව.ව ප්රළ.සේ.කළ- සබන්සතොට ප්රළ.සේ.කළ- සබන්සතොට

14 ටී.ආර්.ඩී.ලමන්ඩිව ්මයා මළ.ව.ව.ව ප්රා.ලේ.කා. - අම්බන්ලගොඩ ප්රා.ලේ.කා. - බපිටිය  

15 ටී.එච්.යූ.පී.ේමිණි වං නි III ප්රළ.සේ.කළ - හිේකඩුල ප්රළ.සේ.කළ - රත්ගම

16 එන්.යූ.නාරයන මිය වං. නි. III ප්රා.ලේ.කා. - හිේකඩුල (sub office) ප්රළ.සේ.කළ - මළදම්පළගම

17 ඩේ.එව.්ප්රලමෝදිනි ලමය වං නි III ප්රා.ලේ.කා. - ඇේපිටිය  ප්රළ.සේ.කළ - ලෆලිවිටිය දිවිතුර

18 ලේ.ලේ.ද.සිේලා මිය මළ.ව.ව.ව ප්රා.ලේ.කා. - බපිටිය  ප්රා.ලේ.කා. - අම්බන්ලගොඩ 

19 එච්.පී.අයි.චාන්දනී මිය මළ.ව.ව.ව ප්රා.ලේ.කා. - ගාේ,කඩලත්වතර දි.ලේ.කා. - ගාේ 

20 රුවිනි ගුණලවේකර මිය මළ.ව.ව.ව ප්රා.ලේ.කා. -  ලබෝලේලපෝද්ද ප්රා.ලේ.කා. -  ලබෝලේලපෝද්ද

21 බී.එන්.ආර්.පි.නානායේකාර මිය මළ.ව.ව.ව ප්රා.ලේ.කා. - ශබරාදල දි.ලේ.කා. - ගාේ 

22 සේ.A. ප්රියන්ති මිය මළ.ව.ව.ව ප්රා.ලේ.කා. - නියාගම ප්රා.ලේ.කා. - නියාගම

23 එව.්කුසිංශ මිය මළ.ව.ව.ව ප්රා.ලේ.කා. - යේකමුේ ප්රා.ලේ.කා. - යේකමුේ

24  පී.ලේ.එන්.ලරෝශන මයා මළ.ව.ව.ව ප්රා.ලේ.කා. - අේමීමන ප්රා.ලේ.කා. - අේමීමන

25 සේ.ජී.ඩබ්.අමළලි මිය වං. නි. III ප්රා.ලේ.කා. - ඉමදල ප්රා.ලේ.කා. - ඉමදල 

26 ඩේ.ඩේ.සී.වංජීලන මයා මළ.ව.ව.ව ප්රා.ලේ.කා. - බද්ලද්ගම ප්රළ.සේ.කළ - ලදුරඹ

27 ඩී.ටී.ලේ.උදයබණ්ඩාර මිය වං නි III ප්රළ.සේ.කළ - කරන්සදනිය ප්රළ.සේ.කළ - කරන්සදනිය 



28 ඊ.ඒ.අයි.ප්රීතිමළලි සමය වං නි III ප්රළ.සේ.කළ - ලෆලිවිටිය දිවිතුර ප්රා.ලේ.කා. - ඇේපිටිය  

29 එච්.ලේ.සී.කාන්ති මිය වං නි III ප්රළ.සේ.කළ - නළසගොඩ ප්රළ.සේ.කළ - නළසගොඩ

30 ඩබ්.ඒ.ජී.සේ.විසේසංශ මිය මළ.ව.ව.ව ප්රළ.සේ.කළ - සගෝනපීනුල දි.සේ.කළ - ගළේ

31 යු.ජී.එම් රංගන මයළ වං නි III ප්රළ.සේ.කළ තලම ප්රළ.සේ.කළ තලම

32 එච්.ඒ.අයි පුබුදුනී වං නි III ප්රළ.සේ.කළ - සනළුල ප්රළ.සේ.කළ - සනළුල

13 හේබන්දතොට දිසත්්රික්කය

අනු අංකය නම තනතුර ලර්ථමළන සවේලළ වහථළනය නල සවේලළ වහථළනය

1 ආර්.ලේ.විමරත්න මයා ලෘ.මා. නි දි.ලේ.කා - ශම්බන්ලතොට දි.ලේ.කා - ශම්බන්ලතොට 

2 පි.ලශේමාමානී මිය ලෘ.මා. නි දි.ලේ.කා - ශම්බන්ලතොට දි.ලේ.කා - ශම්බන්ලතොට 

3 ඊ.එේ.බන්දුරාම මයා ලෘ.මා. නි දි.ලේ.කා - ශම්බන්ලතොට දි.ලේ.කා - ශම්බන්ලතොට 

4 පී.සී.එන්.වමරසිංශ මිය මා.ව.ව.ව දි.ලේ.කා - ශම්බන්ලතොට දි.ලේ.කා - ශම්බන්ලතොට 

5 ආර්.ජී.එව.්ඉන්දික මයා මා.ව.ව.ව දි.ලේ.කා - ශම්බන්ලතොට ප්රළ.සේ.කළ. - ශම්බන්සතොට

6 එම්.ලයි.ශිලරෝමිණී මිය මා.ව.ව.ව දි.ලේ.කා - ශම්බන්ලතොට පර්සේණ ඒකකය - ශම්

7 එම්.බී.ජී.ප්රියදර්නී මිය මා.ව.ව.ව දි.ලේ.කා - ශම්බන්ලතොට ප්රළ.සේ.කළ වීරකෆටිය

8 ඊ.සී.නින්ති මිය මා.ව.ව.ව දි.ලේ.කා - ශම්බන්ලතොට පර්සේණ ඒකකය - ශම්

9 ලේ.ඒ.ඩී යනේ මයා මා.ව.ව.ව දි.ලේ.කා - ශම්බන්ලතොට අම්බන්සතොට

10 ජී.ඒ.සුලර්කා ලමය මා.ව.ව.ව ප්රා.ලේ.කා - තංගේ PES වහථළන මළරුල තළලකළලිකල අලංගු කර ඇත.

11 පී.ජී.ඩේ.එව.්පු්පකාන්ති මිය මා.ව.ව.ව ප්රා.ලේ.කා - තංගේ -PES ප්රා.ලේ.කා  -  ඔලේලල

12 ඩේ.ඩී.ඒ.රත්නසිරි මයා වං.නි ප්රා.ලේ.කා - තංගේ -PES දි.ලේ.කා - ශම්බන්ලතොට 

13 ආර්.ඩේ.ආර්.එන්.ප්රියදර්නී මිය මා.ව.ව.ව ප්රා.ලේ.කා - තංගේ pes ප්රා.ලේ.කා - තංගේ pes

14 ලේ.නීාකාන්ති මා.ව.ව.ව ප්රා.ලේ.කා - තංගේ -PES දි.ලේ.කා - ශම්බන්ලතොට 

15 ලේ.පී.ලශටිටිආරචිචි මයා මා.ව.ව.ව ප්රා.ලේ.කා - තංගේ -PES දි.ලේ.කා - මාතර  research pool

16 ඊ.එව.්ලරෝහිත ඒකනායක මයා මා.ව.ව.ව ප්රා.ලේ.කා - තංගේ -PES ප්රා.ලේ.කා - ලබලිඅත්ත 

17 එම්.ඩී.ආර්.අලේලර්ධන මා.ව.ව.ව ප්රා.ලේ.කා - තංගේ -PES ප්රා.ලේ.කා - තංගේ -PES



18 ඩී.ඒ.අජිත් මයා මා.ව.ව.ව ප්රළ.සේ.කළ - අගුණසකොපෆෆවහව ප්රළ.සේ.කළ - අගුණසකොපෆෆවහව

19 එචි.ඩබි.ලේ.නීේලශේලා මයා මා.ව.ව.ව ප්රා.ලේ.කා - ලබලිඅත්ත ප්රා.ලේ.කා - ලබලිඅත්ත 

20 ඩේ.ජී.ඩේ.චතුරාණි මිය මා.ව.ව.ව ප්රා.ලේ.කා  -  ඔලේලල ප්රා.ලේ.කා - තංගේ 

21 ඒ.පී.එන්.ප්රවාදි මා.ව.ව.ව ප්රළ.සේ.කළ වීරකෆටිය ප්රළ.සේ.කළ වීරකෆටිය

22 ඩේ.එේ. පියලවේන මයා මා.ව.ව.ව ප්රා.ලේ.කා  -  කටුලන ප්රා.ලේ.කා  -  කටුලන

23 ආර්.ලේ.එන්.දමයන්ති මිය මා.ව.ව.ව ප්රා.ලේ.කා - තංගේ ප්රා.ලේ.කා - ලව්මුේ

24 එව.්රූබසිංශ ලමය මා.ව.ව.ව ප්රා.ලේ.කා - තිව්වමශාරාමය ප්රා.ලේ.කා - තිව්වමශාරාමය

25 ඩේ.එච්.එේ.පද්මිණි මිය මා.ව.ව.ව ප්රා.ලේ.කා - ශම්බන්ලතොට දි.ලේ.කා - ශම්බන්ලතොට 

26 ඩේ.ආර්.පී.කුමාර මයා මා.ව.ව.ව ප්රා.ලේ.කා - ලව්මුේ මළතර දි.සේ.කළ. පර්සේණ ඒක

27 ශ්රියාණි ලර්ණුකා මිය මා.ව.ව.ව ප්රා.ලේ.කා - සුරිය ලැල ප්රා.ලේ.කා - සුරිය ලැල

28 ලේ.ලේ.වී.එන් ශ්රීමාලි මිය මා.ව.ව.ව ප්රළ.සේ.කළ - ලුණුගම්සලසශර ප්රළ.සේ.කළ - ලුණුගම්සලසශර

14 මඩකපුල දිසත්්රික්කය

අනු අංකය නම තනතුර ලර්ථමළන සවේලළ වහථළනය නල සවේලළ වහථළනය

1 Mr U.Sureshkumar මළ.ව.ව.ව මඩකපුල දි.සේ.කළ මඩකපුල දි.සේ.කළ 

2 ඒ.කරුණළකරන් මයළ වං නි.III මඩකපුල දි.සේ.කළ මඩකපුල දි.සේ.කළ 

3 වී.තිරුආනන්තරළවළ වං නි.III මඩකපුල දි.සේ.කළ මඩකපුල දි.සේ.කළ 

4 Mrs.K.Theiventhirakumary මළ.ව.ව.ව මඩකපුල දි.සේ.කළ මඩකපුල දි.සේ.කළ 

5 Mrs. Krishnapillai Meenambigai වං නි.III මඩකපුල දි.සේ.කළ - මඩකපුල දි.සේ.කළ -

6 Mr.Theivakadatcham Ragavan වං. නි. III මඩකපුල දි.සේ.කළ - මඩකපුල දි.සේ.කළ -

7 Mr. M.T.M.Azmy Thajudeen මළ.ව.ව.ව මඩකපුල දි.සේ.කළ - මඩකපුල දි.සේ.කළ -

8 Mr T.Surenthiran මළ.ව.ව.ව මඩකපුල දි.සේ.කළ - PES Eravur pattu - Chenkalady

9 Mr. A.R.Mohamed Fasil මළ.ව.ව.ව මඩකපුල දි.සේ.කළ - PES මඩකපුල දි.සේ.කළ -

10 Mr T.Sugirthanantharajah මළ.ව.ව.ව මඩකපුල දි.සේ.කළ - PES මඩකපුල දි.සේ.කළ -

11 Mr.Y.Sukirtharajah වං නි III මඩකපුල දි.සේ.කළ මඩකපුල දි.සේ.කළ -



12 Mrs Sivani Jeevakumar වං.නි. III ආරයම්පදි ආරයම්පදි

13 Mr W.M.Collin මළ.ව.ව.ව සචන්කඩි මඩකපුල දි.සේ.කළ 

14 Mr L.Kamalanathan මළ.ව.ව.ව මළන්මුසන් බටහිර/ලව්නතිව් මළන්මුසන් බටහිර/ලව්නතිව්

15 Mr. .S.L.Mohamed Sibly මළ.ව.ව.ව සකෝරසේ පත්තු මධයම සකෝරසේ පත්තු මධයම

16 Mr. A.B.Mohamed Faisal මළ.ව.ව.ව සකෝරසේ පත්තු උතුර /ලළකසරයි සකෝරසේ පත්තු උතුර /ලළකසරයි

17 Ms.v.Kohila වං නි III පට්ටිේපළයි පට්ටිේපළයි

18 Mr T.Paskar මළ.ව.ව.ව එරළවර් නගර එරළවර් නගර

19 Mrs Kohila Shivananthan මළ.ව.ව.ව සකෝරසේ පත්තු බටහිර / ඔඩ්ඩළමළලඩි සකෝරසේ පත්තු බටහිර / ඔඩ්ඩළමළලඩි

20 ඒ.මශළසුඩී මිය වං නි III කලන්චිකුඩි/ එරවුේ පත්තු/ කලන්චිකුඩි/ එරවුේ පත්තු/

21
Mr. K.Raveendran මළ.ව.ව.ව

කලන්චිකුඩි /මළන්මුසන් දකුණ වශ 

එරවුේ පත්තු/

කලන්චිකුඩි /මළන්මුසන් දකුණ වශ එරවුේ 

පත්තු/

22 Mr. K.Pakeerathan මළ.ව.ව.ව සපොරතිව්පත්තු /සලේලෆලි සපොරතිව්පත්තු /සලේලෆලි

23 පී.මදන් මිය වං නි.III මන්මුසනයි උතුර මන්මුසනයි උතුර

24 Mrs Yamuna .P මළ.ව.ව.ව මන්මුසනයි උතුර Eravur pattu - Chenkalady

25 සේ.තිවළන් මයළ වං නි III සකෝරසේ පත්තු -දකුණ /කිරළන් සකෝරසේ පත්තු -දකුණ /කිරළන්

26 Mrs. Selvamalar Selvalingam මළ.ව.ව.ව කළත්තන්කුඩි කළත්තන්කුඩි

27 ඒ.එම් අේලත් වං නි.III සකෝරසේ පත්තු /ලළච්සච්සනයි සකෝරසේ පත්තු /ලළච්සච්සනයි 

15 යාපනය දිසත්්රික්කය

අනු අංකය නම තනතුර ලර්ථමළන සවේලළ වහථළනය නල සවේලළ වහථළනය

1 Miss.S.Sujenthini (Murugesh) වං. නි. III දි.සේ.කළ-යළපනය දි.සේ.කළ-යළපනය

2 Miss Lavanya Pathmanathan වං. නි. III දි.සේ.කළ-යළපනය දි.සේ.කළ-යළපනය

3 Mr R.Ponnampalam මළ.ව.ව.ව දි.සේ.කළ-යළපනය සකෝපළයි - ලලිකළමම් නෆසගනහිර

4 Ms Sivapriya Kathiravelu මළ.ව.ව.ව දි.සේ.කළ -යළපනය Nullur

5 Mrs. Sinnathamby Vanaja වං. නි. III යළපනය දි.සේ.කළ දි.සේ.කළ-යළපනය



6 පී.වකින්තන් මිය වං. නි.III චන්කසනයි - ලලිකළමම් බටහිර දි.සේ.කළ-යළපනය research pool

7 Mr S.Sivaranchithan මළ.ව.ව.ව යළපනය දි.සේ.කළ දි.සේ.කළ-යළපනය research pool

8 Mrs. K.Theepa වං. නි. III යළපනය දි.සේ.කළ දි.සේ.කළ-යළපනය

9 බී.ලනිජළ වං. නි. III යළපනය දි.සේ.කළ pes දි.සේ.කළ-යළපනය

10 Mr A.Roshan Clementine මළ.ව.ව.ව velanei velanei

11 Mrs.Anithan Sujanthini වං. නි. III සකෝපළයි - ලලිකළමම් නෆසගනහිර Karaveddy/ලඩමළරච්චි නිරිත

12 Miss. Sellaiah Kupethiny වං. නි. III චන්කසනයි - ලලිකළමම් බටහිර චන්කසනයි - ලලිකළමම් බටහිර

13 Mrs M.Nilanthy මළ.ව.ව.ව Chavakachcheri /සත්න්මළරච්චි Chavakachcheri /සත්න්මළරච්චි 

14 Ms. Xavier Willfred Jasmine Carmellaවං. නි. III කයිටිවහ ප්රළ.සේ.කළ දි.සේ.කළ-යළපනය research pool

15 Mr. Peter Nicholas winsion වං නි III කළසරයිනගර් කයිටිවහ ප්රළ.සේ.කළ

16 Mrs S.Dillyrani මළ.ව.ව.ව Pointpedro /ලඩමළරච්චි උතුර Pointpedro /ලඩමළරච්චි උතුර

17 Mr. Kuganeshan මළ.ව.ව.ව උඩුව්ේ - ලලිකළමන් දකුණ සතේලිේපයි - ලලිකළමන් උතුර

18 Mr V. Muthruban මළ.ව.ව.ව ප්රළ.සේ.කළ -යළපනය ප්රළ.සේ.කළ -යළපනය 

19 Mr T.Sureshkumar මළ.ව.ව.ව වන්දිාලිේපළයි වන්දිාලිේපළයි

20 Mr E.S.Ranjith Raj මළ.ව.ව.ව සතේලිේපයි - ලලිකළමන් උතුර සතේලිේපයි - ලලිකළමන් උතුර

21 Mr S.Chandrakumar මළ.ව.ව.ව Karaveddy/ලඩමළරච්චි නිරිත දි.සේ.කළ-යළපනය

22 Mr. Seevaratnam Sivathasan වං. නි.III මරුතන්සකනි ලඩමළරච්චි නෆ Chavakachcheri /සත්න්මළරච්චි 

23 එන්.මයුරන් මිය වං. නි.III කළසරයිනගර් කළසරයිනගර්

24 සේ.කවහතුරි වං. නි. III උඩුව්ේ - ලලිකළමන් දකුණ උඩුව්ේ - ලලිකළමන් දකුණ

25 Mr.Sivakumar K මළ.ව.ව.ව Chavakachcheri /සත්න්මළරච්චි Chavakachcheri /සත්න්මළරච්චි 

26 එවහ.කවීතළ මිය වං. නි. III නේලර් නේලර්

27 Mr K.Karunakaran මළ.ව.ව.ව නේලර් දි.සේ.කළ-යළපනය

28 Mr A.Liston Rajani kanth මළ.ව.ව.ව යළපනය දි.සේ.කළ දි.සේ.කළ-යළපනය



16 කෑගල් දිසත්්රික්කය

අනු අංකය නම තනතුර ලර්ථමළන සවේලළ වහථළනය නල සවේලළ වහථළනය

1 එච්.පි.එන්.ආර්.මුගුණුල මයළ ලෘ.මළ. නි. දි.සේ.කළ -  කගේ දි.සේ.කළ -  කගේ

2 ඩබ්.ජී.සේ.සවනරත් මයළ මළ.ව.ව.ව දි.සේ.කළ - කගේ දි.සේ.කළ. - ගම්පශ පර්සේණ

3 ඩබ්.ඒ.ආර්.ඩී.විසේසංශ සමය වං. නි. III දි.සේ.කළ - කගේ දි.සේ.කළ - කගේ

4 ඩබ්.එවහ.ේමළලි සමය වං නිIII දි.සේ.කළ - කගේ රඹුේකන ප්රළ.සේ.කළ.

5 ඒ.ඒ.යූ.තිකසරි මයළ මළ.ව.ව.ව දි.සේ.කළ - කගේ දි.සේ.කළ - කගේ

6 ඒ.වී.අයි.එවහ.ජයවීර මයළ මළ.ව.ව.ව දි.සේ.කළ - කගේ දි.සේ.කළ - කගේ 

7 ජී.එම්.ඩී.එච් සරිසවේන මිය මළ.ව.ව.ව දි.සේ.කළ - කගේ දි.සේ.කළ - කගේ 

8 සේ.එම්.යු.බණ්ඩළර මිය මළ.ව.ව.ව දි.සේ.කළ - කගේ රඹුේකන ප්රළ.සේ.කළ.

9 ජී.ආර්.එේ.වමරසංශ සමය වං. නි. III දි.සේ.කළ - කගේ -PES අරණළයක ප්රළ.සේ.කළ.

10 එච්.එම්.ජී.සශේරත් මයළ මළ.ව.ව.ව දි.සේ.කළ - කගේ දි.සේ.කළ - කගේ 

11 එච්.ඩී.එම්.පුහපකුමළර මයළ මළ.ව.ව.ව දි.සේ.කළ - කගේ pes මළලනෆේ ප්රළ.සේ.කළ

12 ඒ.පී.එන්.පී. ආරියරත්න මයළ මළ.ව.ව.ව දි.සේ.කළ - කගේ PES කගේ ප්රළ.සේ.කළ.

13 ඒ.එම්.එවහ.යු.සේ.සප්රේමරත්න මයළ මළ.ව.ව.ව දි.සේ.කළ - කගේ -PES බුත්සකොහුපිටිය ප්රළ.සේ.කළ.

14 සේ.ඒ.යු.කළන්ති මිය මළ.ව.ව.ව බුත්සකොහුපිටිය ප්රළ.සේ.කළ. දි.සේ.කළ - කගේ

15 ඩබ්.ධම්මිකළ මිය මළ.ව.ව.ව කගේ ප්රළ.සේ.කළ. මළලනෆේ ප්රළ.සේ.කළ

16 සේ.එම්.සී.සේ.මෆණිසේ මිය මළ.ව.ව.ව රඹුේකන ප්රළ.සේ.කළ. කගේ ප්රළ.සේ.කළ.

17 ඒ.සී.වීරලර්ධන මිය මළ.ව.ව.ව ලරකළසපො ප්රළ.සේ.කළ. ලරකළසපො ප්රළ.සේ.කළ.

18 එච්.එච්.සී.එේ.පතිරළජ මයළ මළ.ව.ව.ව යටියන්සතොට ප්රළ.සේ.කළ. සදහිඕවිට ප්රළ.සේ.කළ

19 ඩී.සේ.එවහ.ජයලර්ධන මයළ මළ.ව.ව.ව සදහිඕවිට ප්රළ.සේ.කළ යටියන්සතොට ප්රළ.සේ.කළ.

20 එම්.සේ.ඒ.සී.ජයසවේන මිය මළ.ව.ව.ව මළලනෆේ ප්රළ.සේ.කළ අරණළයක ප්රළ.සේ.කළ.

21 එවහ.ඩී.සේ.ගුණමුණි මිය මළ.ව.ව.ව අරණළයක ප්රළ.සේ.කළ. ගලිගමුල ප්රළ.සේ.කළ.

22 එන්.ජී.එන්.ගුණතික මයළ මළ.ව.ව.ව රුලන්ලෆේ ප්රළ.සේ.කළ. දෆරනියග ප්රළ.සේ.කළ



23 එච්.එම්.එවහ.කුමළරසංශ මයළ මළ.ව.ව.ව දෆරනියග ප්රළ.සේ.කළ රුලන්ලෆේ ප්රළ.සේ.කළ.

24 එම්.එේ.යූ.සේ.විසේරත්න මළ.ව.ව.ව ගලිගමුල ප්රළ.සේ.කළ. ලරකළසපො ප්රළ.සේ.කළ.

17 කළුතර දිසත්්රික්කය

අනු අංකය නම තනතුර ලර්ථමළන සවේලළ වහථළනය නල සවේලළ වහථළනය

1 ඩී.සේ.ලනිගතුංග මයළ ලෘ.මළ. නි දි.සේ.කළ  - කළුතර දි.සේ.කළ  - කළුතර 

2 ජී.ඒ.චන්ද්රළනි මිය ලෘ.මළ. නි දි.සේ.කළ  - කළුතර දි.සේ.කළ  - කළුතර 

3 ඩබ්.එේ.ජී.සලේගම මයළ    මළ.ව.ව.ව දි.සේ.කළ  - කළුතර දි.සේ.කළ  - කළුතර

4 ඩබ්.එම්.ඩබ්.කුමළර මයළ මළ.ව.ව.ව දි.සේ.කළ - කළුතර දි.සේ.කළ - කළුතර 

5 ඊ.ඩබ්.එවහ.සේ. ඒකනළයක මිය මළ.ව.ව.ව දි.සේ.කළ  - කළුතර ප්රළ.සේ.කළ   - බන්ඩළරගම  

6 එේ.එච්.ඒ.එවහ.කුමළර මයළ මළ.ව.ව.ව දි.සේ.කළ  - කළුතර ප්රළ.සේ.කළ - පළලින්දනුලර 

7 බී.ඩබ්.ඒ.එවහ.ප්රියංකර මයළ මළ.ව.ව.ව දි.සේ.කළ - කළුතර  PES ප්රළ.සේ.කළ -  සබ්රුල 

8 පී.ඒ.ආර්.ඩි.සපසර්රළ මිය මළ.ව.ව.ව දි.සේ.කළ  - කළුතර PES ප්රළ.සේ.කළ - කළුතර

9 සේ.ඩී.ආර්.සී.කිත්සරි මයළ මළ.ව.ව.ව දි.සේ.කළ - කළුතර  PES සදොඩන්සගොඩ ප්රළ.සේ.කළ

10 ඩබ්.ඒ.ස.පී.වික්රමආරච්චි මිය මළ.ව.ව.ව ප්රළ.සේ.කළ   - බන්ඩළරගම  ප්රළ.සේ.කළ - කළුතර

11 ජී.අයි.ශර්නී මිය මළ.ව.ව.ව ප්රළ.සේ.කළ  - සශොරණ ප්රළ.සේ.කළ - ඉංගිරිය 

12 ටී.එවහ.දමයන්ති මිය මළ.ව.ව.ව ප්රළ.සේ.කළ  - මදුරළාල ප්රළ.සේ.කළ - මිේසනිය

13 එච්.ඩී.එවහ.වේගළදු මිය මළ.ව.ව.ව ප්රළ.සේ.කළ - මතුගම පළනදුර ප්රළ.සේ.කළ

14 එම්.වී.ඒ.ඩී.එන්.සේ.කරුණළසවේකර සමයමළ.ව.ව.ව ප්රළ.සේ.කළ - මතුගම ප්රළ.සේ.කළ - අගලත්ත 

15 බී.වී.ඩබ්.සවේපළලි මිය මළ.ව.ව.ව ප්රළ.සේ.කළ - පළලින්දනුලර ප්රළ.සේ.කළ - බුත්සංශ 

16 එච්.එේ.සී.දමයන්ති මළ.ව.ව.ව ප්රළ.සේ.කළ -  ලේළවිට ප්රළ.සේ.කළ - මතුගම 

17 සේ.එවහ.දර්ෂී සමය මළ.ව.ව.ව ප්රළ.සේ.කළ - අගලත්ත ප්රළ.සේ.කළ  - සශොරණ 

18 ඩී.වී.සේ.ගුණලර්ධන මයළ මළ.ව.ව.ව ප්රළ.සේ.කළ -  සබ්රුල ප්රළ.සේ.කළ -  ලේළවිට 

19 එම්.ඩී.එවහ.සේලළ වං. නි. III ප්රළ.සේ.කළ - කළුතර දි.සේ.කළ  - කළුතර

20 ලයි.ඩී.යකුපිටිය මිය මළ.ව.ව.ව ප්රළ.සේ.කළ - මිේසනිය ප්රළ.සේ.කළ  - සශොරණ 



21 ඩබ්.පී.එම්.ඩී.කුමළරි මිය මළ.ව.ව.ව ප්රළ.සේ.කළ - ඉංගිරිය දි.සේ.කළ  - කළුතර

22 අයි.ඩී.සේ.ලවන්ති මිය වං. නි. III ප්රළ.සේ.කළ - බුත්සංශ ප්රළ.සේ.කළ  - මදුරළාල 

23 ආර්.ආර්.ලයි.ජී.ජී.සේ.රළජපේ මයළමළ.ව.ව.ව පළනදුර ප්රළ.සේ.කළ පළනදුර ප්රළ.සේ.කළ

24 එම්.ආර්.කුසුමතළ මිය වං. නි. සදොඩන්සගොඩ ප්රළ.සේ.කළ ප්රළ.සේ.කළ -  සබ්රුල 

18 පුත්තම දිසත්්රික්කය

අනු අංකය නම තනතුර ලර්ථමළන සවේලළ වහථළනය නල සවේලළ වහථළනය

1 එම්.එම්.එවහ.ආර්.පුහප කුමළරි  මිය ලෘ.මළ. නි ප්රළ.සේ.කළ - නළත්තණ්ඩිය පුත්තම දි.සේ.කළ

2 ඒ.ආර්.ආර්.සර්වින් මිය වං නි III පුත්තම දි.සේ.කළ පුත්තම ප්රළ.සේ.කළ

3 පී.එම්.එන්.ඩී.පී.වික්රමසංශ මිය වං නි III පුත්තම දි.සේ.කළ නලගත්සත්ගම ප්රළ.සේ.කළ

4 එච්.එම්.ටී.එන්. සශේරත් මයළ මළ.ව.ව.ව පුත්තම දි.සේ.කළ PES ආණමඩුල ප්රළ.සේ.කළ

5 ඒවහ.එම්.සළරීවහ මයළ මළ.ව.ව.ව පුත්තම ප්රළ.සේ.කළ පුත්තම දි.සේ.කළ

6 එච්.එම්.ජී.පී.දිේරුේෂි සමය වං නි III කරුලගවහලෆල ප්රළ.සේ -පුත්තම කරුලගවහලෆල ප්රළ.සේ -පුත්තම

7 ජී.ඒ.එවහ.ගමසේ මිය මළ.ව.ව.ව ආරච්චිකට්ටුලප්රළ.සේ.කළ. ආරච්චිකට්ටුලප්රළ.සේ.කළ.

8 එන්.සී.ඩී.ද සේලළ මිය මළ.ව.ව.ව නළත්තන්ඩිය ප්රළ.සේ.කළ.  මළදම්සේ ප්රළ.සේ.කළ

9 සේ.එම්.එම්.පුහපමළලි මිය   මළ.ව.ව.ව දංසකොටුල ප්රළ.සේ.කළ නළත්තන්ඩිය ප්රළ.සේ.කළ.

10 ආර්.ඩී.එේ.ලළවනළ මයළ  මළ.ව.ව.ව මශලෆල ප්රළ.සේ.කළ සලන්නේපුල ප්රළ.සේ.කළ.

11 ආර්.එම්.එවහ.රළජපේ මයළ  මළ.ව.ව.ව ආණමඩුල ප්රළ.සේ.කළ මශකුඹුේකඩල ප්රළ.සේ.කළ

12 පී.පී.එන්.ප්රනළන්දු මිය  මළ.ව.ව.ව සලන්නේපුල ප්රළ.සේ.කළ. දංසකොටුල ප්රළ.සේ.කළ

13  ආර්.එම්.එම්. ශිරන්ති මළ.ව.ව.ව  මළදම්සේ ප්රළ.සේ.කළ උඩුබද්දළල - කුරුණග

14 සේ.එච්.ජී.එන්.කුමළරි වං නි III නලගත්සත්ගම ප්රළ.සේ.කළ සකොටසලසශර - කුරුණග

15 එච්.එම්.එන්.පී. සශේරත් මිය වං නි III ප්රධළන කළර්යළය මශලෆල ප්රළ.සේ.කළ



19 මහනුලර දිසත්්රික්කය

අනු අංකය නම තනතුර ලර්ථමළන සවේලළ වහථළනය නල සවේලළ වහථළනය

1 ඊ.එච්.ජි.පී.පද්මකුමළර මයළ ලෘ.මළ. නි දි.සේ.කළ -  මශනුලර දි.සේ.කළ -  මශනුලර

2 ඩබ්.ආර්.එම්.එන්.එවහ.විසේසකෝන් මියලෘ.මළ. නි දි.සේ.කළ -  මශනුලර දි.සේ.කළ -  මශනුලර

3 එම්.ජි.එේ.ඔසබ්සවේකර මළ.ව.ව.ව දි.සේ.කළ -  මශනුලර දි.සේ.කළ -  මශනුලර

4 පී.එච්.එවහ.අරුණළන්ත මයළ මළ.ව.ව.ව දි.සේ.කළ මශනුලර දි.සේ.කළ මශනුලර

5 ඩබ්.එම්.එවහ..සේ.විසේසුන්දර මිය මළ.ව.ව.ව දි.සේ.කළ -  මශනුලර දි.සේ.කළ -  මශනුලර

6 සේ. ටී.එන්.සකොඩිතුලේකු මිය මළ.ව.ව.ව දි.සේ.කළ -  මශනුලර ප්රළ.සේ.කළ.-පශතසශේලළශෆට

7 එච්.ජයන්ති මිය මළ.ව.ව.ව දි.සේ.කළ -  මශනුලර දි.සේ.කළ -  මශනුලර

8 ඊ.එම්.ඩබ්.සේ.ගුණරත්න මිය මළ.ව.ව.ව දි.සේ.කළ -  මශනුලර ප්රළ.සේ.කළ.-මෆදදුම්බර

9 එම්.ජී.ජී.එවහ.සේ.ගුණතික මිය මළ.ව.ව.ව දි.සේ.කළ -  මශනුලර ප්රළ.සේ.කළ.-පජළපිටිය

10 බී.පී.ජී.යූ.ලනිගසවේකර මයළ මළ.ව.ව.ව දි.සේ.කළ -  මශනුලර PES ප්රළ.සේ.කළ.-යටිනුලර

11 ආර්.එම්.එන්.ඩබ්.බන්ඩළර මයළ මළ.ව.ව.ව දි.සේ.කළ -  මශනුලර (pes) ප්රළ.සේ.කළ.-delthota

12
සේ.ඩබ්.පතිරණ මිය මළ.ව.ව.ව ප්රළ.සේ.කළ -  පන්වි

ප්රළ.සේ.කළ.-මශනුලර,කඩලත්වතර 

ගඟලටසකෝරසෂේ

13 ඩබ්.ජී.සී.එන් වීරසකෝන් මිය ව.නි III ප්රළ.සේ.කළ -  පන්වි ප්රළ.සේ.කළ-පළතදුම්බර

14 ඩබ්.එම්.එන්.බී.විසේරත්න මයළ මළ.ව.ව.ව ප්රළ.සේ.කළ-පළතදුම්බර ප්රළ.සේ.කළ.-පජළපිටිය

15 සී.සේ.චන්ද්රසවෝම මයළ මළ.ව.ව.ව අකුරණ ප්රළ.සේ.කළ. තුම්පසන් ප්රළ.සේ.කළ.

16 ඩබ්.ඒ.ජී.ඩී.වීරසංශ මිය මළ.ව.ව.ව පවහබළසේ සකෝරසේ / නළලපිටිය විසද්ගත වී ඇත

17 ඩබ්.එන්.රළජරත්න මිය මළ.ව.ව.ව ප්රළ.සේ.කළ.-උඩුනුලර ප්රළ.සේ.කළ.-උඩපෂළත

18
සේ.එම්.ඊ.සේ.ජයසුන්දර මිය මළ.ව.ව.ව

ප්රළ.සේ.කළ.-මශනුලර,කඩලත්වතර 

ගඟලටසකෝරසෂේ  පර්සේණ ඒකකය - මශනුලර

19 ඩබ්.ඩබ්.ඩී.එවහ.සේ.තගුසන් මිය මළ.ව.ව.ව ප්රළ.සේ.කළ.-පජළපිටිය අකුරණ ප්රළ.සේ.කළ.

20 ඒ.එම්.අසබ්සංශ මයළ මළ.ව.ව.ව ප්රළ.සේ.කළ.-ශතරලියද්ද මශනුලර දි.සේ.කළ

21 එම්.ජී.එවහ.ඩී.කුමළරී මිය මළ.ව.ව.ව තුම්පසන් ප්රළ.සේ.කළ. ප්රළ.සේ.කළ.-ශළරිවහපත්තුල

22 ඒ.එම්.එවහ.එවහ.බී.ආතළවුද මිය මළ.ව.ව.ව ප්රළ.සේ.කළ.-පශතසශේලළශෆට ප්රළ.සේ.කළ.-කුන්ඩවළසේ



23 සේ.ඩී.එවහ.පත්මිණී ම්ය මළ.ව.ව.ව ප්රළ.සේ.කළ.-ශළරිවහපත්තුල ප්රළ.සේ.කළ.-මෆදදුම්බර

24
ඩී.එච්.එම්.දයළනන්ද මිය මළ.ව.ව.ව ප්රළ.සේ.කළ.-යටිනුලර

ප්රළ.සේ.කළ.-මශනුලර,කඩලත්වතර 

ගඟලටසකෝරසෂේ

25 සේ.පී.ඇතුග මිය මළ.ව.ව.ව ප්රළ.සේ.කළ.-සදොළුල ප්රළ.සේ.කළ.-යටිනුලර

26 ලයි.ජී.පී.ආර්.විමදළව මයළ මළ.ව.ව.ව මශනුලර දි.සේ.කළ (pes) ප්රළ.සේ.කළ. තුම්පසන්

27 ඩී.සේ.ජි.ඒ.සේ.අසබ්සංශ  මයළ මළ.ව.ව.ව ප්රළ.සේ.කළ.-උඩපෂළත ප්රළ.සේ.කළ.-සදොළුල

28 ඩී.එම්.අයි.කුමළරි මිය මළ.ව.ව.ව ප්රළ.සේ.කළ.-කුන්ඩවළසේ ප්රළ.සේ.කළ -  පන්වි

29
ටී.ජි.පී.ආර්.ජිනළදීර මයළ මළ.ව.ව.ව

සදේසතොට ප්රළ.සේ.කළ. (රළජකළරී 

ආලරණ දිසේ PES) ප්රළ.සේ.කළ.-උඩුනුලර

30 ආර්.එම්.සී.රණතුංග මයළ මළ.ව.ව.ව ප්රළ.සේ.කළ.-මෆදදුම්බර දි.සේ.කළ -  මශනුලර

31 බී.ඩී.ජී.පී.ජයසංශ මිය මළ.ව.ව.ව ගඟ ඉශෂ සකෝරසේ ප්රළ.සේ.කළ. පවහබළසේ සකෝරසේ / නළලපිටිය

32 එච්.එම්.සී.සේ.සශේරත් මිය වං.නි ප්රළ.සේ.කළ.-උඩුදුම්බර ප්රළ.සේ.කළ.-උඩුදුම්බර

33 ආර්.එම්.සේ.සප්රේමතික මයළ මළ.ව.ව.ව මිනිසේ ප්රළ.සේ.කළ මිනිසේ ප්රළ.සේ.කළ

34 පී.ජී.අයි.ඩී. ගසන්සගොඩ මිය වං.නි දි.සේ.කළ.-මශනුලර (නල) ගඟ ඉශෂ සකෝරසේ ප්රළ.සේ.කළ.

20 මාතර දිසත්්රික්කය

අනු අංකය නම තනතුර ලර්තමළන සවේලළ වහථළනය නල සවේලළ වහථළනය

1 ලේ.ලේ.විරතුංග මිය ලෘ.මළ. නි දි.ලේ.කා  - මාතර පර්ලේණ ඒකකය - මාතර

2 පි.විලේගුණලවේකර මයා ලෘ.මළ. නි දි.ලේ.කා  - මාතර දි.ලේ.කා  - මාතර

3 ටි.එච්.ලේ.තිනාත් මයා ලෘ.මළ. නි දි.ලේ.කා  - මාතර දි.ලේ.කා  - මාතර

4 ලේ.ලේ.පි.පද්මසිරි මයා ලෘ.මළ. නි දි.ලේ.කා  - මාතර දි.ලේ.කා  - මාතර

5 එන්.පී.සරියආරචිචී මිය මළ.ව.ව.ව දි.ලේ.කා - මාතර ප්රා.ලේ.කා - මාතර,කඩලත්වතර

6 සී.කුසිංශ මිය මළ.ව.ව.ව දි.ලේ.කා  - මාතර දි.ලේ.කා  - මාතර

7 සී.එමි.එචි ලියනලේ මිය මළ.ව.ව.ව දි.ලේ.කා  - මාතර පර්ලේණ ඒකකය - මාතර

8 ඩේ.සී.දිලීේ කුමාර මයා මළ.ව.ව.ව දි.ලේ.කා  - මාතර පර්ලේණ ඒකකය - මාතර

9 එච්.ඩී.එව.්එන්. ආරියලවේන මිය ව.නි දි.ලේ.කා  - මාතර පර්ලේණ ඒකකය - මාතර



10 එන්.එවහ.වමරවික්රම මිය මළ.ව.ව.ව දි.ලේ.කා  - මාතර පර්ලේණ ඒකකය - මාතර

11 ඩේ.ඩී.අයි.නිරංජා මිය මළ.ව.ව.ව දි.ලේ.කා  - මාතර දි.ලේ.කා  - මාතර

12 එන්.ඩී.දිව්නා මිය මළ.ව.ව.ව දි.ලේ.කා - මාතර -PES ප්රා.ලේ.කා.- අකුරැව්ව  

13 එච්.ආර්.එන්.චූාංගනී මිය මළ.ව.ව.ව දි.ලේ.කා - මාතර -PES පර්ලේණ ඒකකය - මාතර

14 එේ.ජී. ලප්රේමසිරි මයා මළ.ව.ව.ව දි.ලේ.කා - මාතර -PES පර්ලේණ ඒකකය - මාතර

15 එව.්ඒ.එව.්ඉන්දිකා මිය මළ.ව.ව.ව ප්රා.ලේ.කා - මාලිම්බඩ දි.ලේ.කා  - මාතර

16 පී.එම්.ඩී.ලරෝශණ මයා මළ.ව.ව.ව ප්රා.ලේ.කා - මාලිම්බඩ ප්රා.ලේ.කා - මාලිම්බඩ

17 ලේ.ඒ.චන්ද්රසිරි මයා මළ.ව.ව.ව ප්රා.ලේ.කා .- මුටියන ප්රා.ලේ.කා - පිටබැද්දර

18 සේ.එඒ.එේ.එන්. වළගරිකළ මිය ව.නි ප්රා.ලේ.කා .- පව්ලගොඩ ප්රා.ලේ.කා .- පව්ලගොඩ

19 එම්.ආර්.විලේසිංශ මළ.ව.ව.ව ප්රා.ලේ.කා - පිටබැද්දර ප්රා.ලේ.කා .- මුටියන

20 යූ.ප්රියංගිකා මිය මළ.ව.ව.ව ප්රා.ලේ.කා. - ලැලිපිටිය ප්රා.ලේ.කා - කඹුරුපිටිය

21 ඩේ.ජී.එන්.යාමලී මිය මළ.ව.ව.ව ප්රා.ලේ.කා - මාතර,කඩලත්වතර දි.ලේ.කා  - මාතර

22 එච්.ජී.කුමුද් නී මිය මළ.ව.ව.ව ප්රා.ලේ.කා.- අකුරැව්ව  ප්රා.ලේ.කා. - අතුරලිය

23 ඩී.ඒ.එව.්පී.කරුණාසිරි මිය මළ.ව.ව.ව ප්රා.ලේ.කා ලකොටලපො   ප්රා.ලේ.කා ලකොටලපො   

24 ලේ.ලේ.නිශාේ මයා මළ.ව.ව.ව ප්රා.ලේ.කා. - අතුරලිය ප්රළ.සේ.කළ.- තිශසගොඩ

25 ටී.ඩී දෂදාලත්ත මිය මළ.ව.ව.ව ප්රා.ලේ.කා.- තිශලගොඩ ප්රා.ලේ.කා - මාතර,කඩලත්වතර

26 එම්.ඒ.එව.්පු්පකාන්ති මිය මළ.ව.ව.ව ප්රා.ලේ.කා - කඹුරුපිටිය ප්රා.ලේ.කා. - ලැලිපිටිය

27 එම්.ඩී.පියලර්ධන මයා මළ.ව.ව.ව ප්රා.ලේ.කා .- ලදවිනුලර ප්රා.ලේ.කා .- ලදවිනුලර

28 ඒ.ඒ.චන්ද්රදාව මයා මළ.ව.ව.ව ප්රා.ලේ.කා - ශේමණ ප්රා.ලේ.කා. - කිරින්ද  

29 ලේ.ඩි.ආර්.සී.ජයලකොඩි මළ.ව.ව.ව ප්රා.ලේ.කා  - දිේලැේ ප්රා.ලේ.කා  - දිේලැේ

30 පී.එව.්කඩලශට්ටිලේ මිය මළ.ව.ව.ව ප්රා.ලේ.කා. - ලැලිගම   ප්රා.ලේ.කා. - ලැලිගම   

31 සී.එන්.ලශට්ටිආරච්චි මිය මළ.ව.ව.ව ප්රා.ලේ.කා. - කිරින්ද  ප්රා.ලේ.කා - ශේමණ 



21 අනුරාධපුර දිසත්්රික්කය

අනු අංකය නම තනතුර ලර්තමළන සවේලළ වහථළනය නල සවේලළ වහථළනය

1 ජී.පි.පී.එන්.එවහ.ඩබ්.සේ.රළජපතිරණ මයළවං නි III මිහින්තය ප්රළ.සේ දි.සේ.කළ - අනුරළධපුර

2 එච්.ඊ.ඩබ්.සේ.විසේසංශ මයළ මළ.ව.ව.ව දි.සේ.කළ - අනුරළධපුර දි.සේ.කළ - අනුරළධපුර

3 එචි.සේ.සේ.ඒ.සී.දයළරත්න මයළ මළ.ව.ව.ව දි.සේ.කළ - අනුරළධපුර දි.සේ.කළ - අනුරළධපුර

4 එච්.එම්.එඒ.යූ.බන්දුසවේන මිය වං නි III අනුරළධපුර දි.සේ.කළ. PES රඹල ප්රළ.සේ.

5 සී.ඒ.එන්.චන්ද්රපළ සමය වං නි III ගේනල ප්රළ.සේ. ඉපසෝගම ප්රළ.සේ.කළ.

6 ඩබ්.එවහ.විසේබණ්ඩළර මයළ වං නි III තිරේපසන් ප්රළ.සේ. පළග ප්රළ.සේ

7 එම්.සී.එේ.ගුණරත්න වං නි III සනොච්චියළගම ප්රළ.සේ සනොච්චියළගම ප්රළ.සේ

8 වී.එච්.වී.සවෝමසරි මිය. වං නි III ඉපසෝගම ප්රළ.සේ.කළ. කෆකිරළල  ප්රළ.සේ.කළ.

9 ඒ.පී.සශට්ටිආරච්චි මිය වං නි III රඹල ප්රළ.සේ. දි.සේ.කළ - අනුරළධපුර

10 එච්.එම්.එවහ.සේ.සශේරත් මිය මළ.ව.ව.ව කෆකිරළල  ප්රළ.සේ.කළ. පලුගවහලෆල  ප්රළ.සේ.කළ.

11 ඩබ්.එම්.ඩී. ේළනි මිය මළ.ව.ව.ව නෆසගනහිර නුලරගම් පෂළත නෆසගනහිර නුලරගම් පෂළත

12 ජී.එම්.ප්රියන්ති මළ.ව.ව.ව මධයම නුලරගම් පෂළත මධයම නුලරගම් පෂළත 

13 බී.ඒ.ළන්ති බළසරිය මිය මළ.ව.ව.ව ගසන්බිදුනු ලෆල ප්රළ.සේ.කළ. ගසන්බිදුනු ලෆල ප්රළ.සේ.කළ.

14 සේ.පී.ඩබ්.එවහ.චන්ද්රරත්න මයළ මළ.ව.ව.ව තඹුත්සත්ගම ප්රළ.සේ.කළ තඹුත්සත්ගම ප්රළ.සේ.කළ

15 සේ.පී.ටී.පත්මකුමළර මයළ මළ.ව.ව.ව පලුගවහලෆල  ප්රළ.සේ.කළ. ගේනල ප්රළ.සේ.

16 ටී.බී.ජයසංශ මයළ මළ.ව.ව.ව මෆදලච්චිය ප්රළ.සේ.කළ. මෆදලච්චිය ප්රළ.සේ.කළ.

17 සේ.ඩබ්.ලයි.යූ. ලඩුසේ මිය වං නි III ප්රළ.සේ.කළ නළච්චළදල ප්රළ.සේ.කළ නළච්චළදල

18 ඒ.ඩී.එන් ේමළලි වං නි III තළල ප්රළ.සේ.කළ තළල ප්රළ.සේ.කළ

19 ඩී.එච්.එම්.එන්.කුමළර මළ.ව.ව.ව රළජළංගනය  ප්රළ.සේ.කළ. කුරුණග දිසේකළ

20 ආරියරත්න මයළ වං නි III කශටගවහදිගිලිය ප්රළ.සේ.කළ. කශටගවහදිගිලිය ප්රළ.සේ.කළ.

21 රළධිකළ ජයසරිය මිහින්තය ප්රළ.සේ මිහින්තය ප්රළ.සේ

22 ඩී..එම්. විජිතළ පද්මළලති මිය ලෘ.මළ. නි. දි.සේ.කළ - අනුරළධපුර දි.සේ.කළ - අනුරළධපුර



22 මුතිව් දිසත්්රික්කය

අනු අංකය නම තනතුර ලර්තමළන සවේලළ වහථළනය නල සවේලළ වහථළනය

1 සේ. තුසරළේ මයළ වං නි III මුතිව් දි.සේ.කළ මුතිව් දි.සේ.කළ 

2 එවහ.කුපින්වහසටළ සමය වං නි III මුතිව් දි.සේ.කළ මුතිව් දි.සේ.කළ 

3 සේ.ජනසම්ජයන්ත් මයළ වං නි III ඔඩ්ඩුසුඩළන් ඔඩ්ඩුසුඩළන්

4 ටී.සවන්තුරන් වං නි III තුනුේකළයි තුනුේකළයි

5 එවහ.ලකීවන් මයළ වං නි III මුතිව් දි.සේ.කළ මුතිව් දි.සේ.කළ 

6 සී.මයුරන් මයළ වං නි III මළන්සත් නෆසගනහිර ප්රළ.සේ.කළ මළන්සත් නෆසගනහිර ප්රළ.සේ.කළ

23 දකොළඹ දිසත්්රික්කය

අනු අංකය නම තනතුර ලර්තමළන සවේලළ වහථළනය නල සවේලළ වහථළනය

1 සී.පී.වීරරත්න මිය මළ.ව.ව.ව සකොෂඹ දි.සේ.කළ. සකෝට්සට් ප්රළ.සේ.කළ.

2 ඩබ්.තමරළ ප්රියන්ති මිය මළ.ව.ව.ව සකොසොන්නළල ප්රළ.සේ.කළ. සකොසොන්නළල ප්රළ.සේ.කළ.

3 එවහ.ඩී.එන්.සී.පියතිවහව මයළ මළ.ව.ව.ව සකොෂඹ දි.සේ.කළ. සකොෂඹ දි.සේ.කළ.

4 ඩබ්.එම්.සේ.බණ්ඩළර මයළ වං නි III සකොෂඹ දි.සේ.කළ. -PES සකොෂඹ දි.සේ.කළ.

5 ඩී.එම්.එන්.දමයන්ති මිය මළ.ව.ව.ව සකොෂඹ දි.සේ.කළ. -PES සකොෂඹ දි.සේ.කළ.

6 ටී.ජී.අරුණකළන්ති මිය මළ.ව.ව.ව කඩුසල ප්රළ.සේ.කළ කඩුසල ප්රළ.සේ.කළ

7 ඩබ්.ඒ.නයනළ කුමුදිනී මිය මළ.ව.ව.ව පළදුේක ප්රළ.සේ.කළ පළදුේක ප්රළ.සේ.කළ

8 සී.ඩබ්.ඒ.වීරසංශ මිය මළ.ව.ව.ව සදහිල ප්රළ.සේ.කළ. සදහිල ප්රළ.සේ.කළ.

9 සේ.පී.ආර්.එවහ.සප්රේමචන්ද්ර මිය මළ.ව.ව.ව රත්මළන ප්රළ.සේ.කළ. රත්මළන ප්රළ.සේ.කළ.

10 ඩබ්.එවහ.සේ.විතළරම මයළ මළ.ව.ව.ව ශංලෆේ ප්රළ.සේ.කළ. ශංලෆේ ප්රළ.සේ.කළ.

11 ටී.එච්.සර්ණුකළ මිය මළ.ව.ව.ව සශෝමළගම ප්රළ.සේ.කළ. සශෝමළගම ප්රළ.සේ.කළ.

12 ඒ.නන්දනී මිය මළ.ව.ව.ව සශෝමළගම ප්රළ.සේ.කළ. සශෝමළගම ප්රළ.සේ.කළ.

13 ඩබ්.බි.එම්.ඒ.විසේසකෝන් මයළ ලෘ.මළ. නි සකෝට්සට් ප්රළ.සේ.කළ. ප්රධළන කළර්යළය

14 සී.ඩබ්.ලියනසේ මිය මළ.ව.ව.ව මශරගම ප්රළ.සේ.කළ. මශරගම ප්රළ.සේ.කළ.



15 ඒ. අනුෂියළ මළ.ව.ව.ව තිඹිරිගවහාායළය ප්රළ.සේ.කළ තිඹිරිගවහාායළය ප්රළ.සේ.කළ

16 එේ.එම්.අජිත් වමන්ත කුමළර මයළ මළ.ව.ව.ව සකොෂඹ ප්රළ.සේ.කළ. සකොෂඹ දි.සේ.කළ.

17 බී.එම්.එන්.පුහපකුමළරි මිය මළ.ව.ව.ව  කෆවහබල ප්රළ.සේ.කළ.  කෆවහබල ප්රළ.සේ.කළ.

18 පී.ඒ.අයි.මධුළනී සමය වං නි III සමොරටුල ප්රළ.සේ.කළ. සමොරටුල ප්රළ.සේ.කළ.

*** කිළිසනොච්චි ශළ සමොණරළග දිවහත්රිේකයන් හි වහථළන මළරු සදු සනොකරන දී.


