
අනු 

අංකය
නම හැඳුනුම්පත් අංකය වර්තමාන ස ේවා  ්ථානය

1 ලයි.පද්මාලති 718242061V
ල/ලවුනියාල දදමෂ මධය මශා 

විදයාය

2 සින්නතුරයි ලාසුදද්ලන් 842022932V
ගුරු මධයව්ථානය.කාප 

කාර්යාය,මුල්තිවු

3 දේරි දවව්රියන් රවීන්ද්රන් 687751027V
මන්/සිත්ති විනායගර් හින්දු 

විදයාය

4 එව.්පුලදන්ව්ලරන් 652692370V
යා/දේේබඩි උවව ්බාලිකා 

විදයාය.

5 ඉ.දද්ලරාජන් 713230561V යා/මධයම විදයාය

6 දේ.පද්මකාන්තන් 196302700650 යා/මානිප්පායි හින්දු විදයාය

7 එව.්කදන්වරාවා 700563669V යා/මානිප්පායි හින්දු විදයාය

8 එන්.අකින් 940393035V යා/හින්දු විදයාය

9 පී ප්රබානන්දා 79842659V යා/හින්දු විදයාය

10 කන්දවාමි දජගදිපන් 931174223V
ජාති අදයාපන විදයා 

පීඨය,දකෝපායි

11 වී.දජයගෟරි මිය 718001340V
යා/දේේබඩි උවව ්බාලිකා 

විදයාය

12 එල්.සිලගාමි 725911912V
ල/ලවුනියාල දදමෂ මධය මශා 

විදයාය

13 එව.්අන්රනයිව් 801964338V යා/හින්දු විදයාය

14 ධර්මලිිංගේ එබ්රශාේලිිංගන් 630891639V යා/මධය විදයාය.

15 ඉ.උකන්දරාවා 712543817V යා/මධය විදයාය.

16 නදේසු ජීලකුමාර් 197611703880 යා/මධය විදයාය.

17 එේ.මශරාජ් 713511420V යා/හින්දු විදයාය

18 දේ.දයෝදේද්රන් 690232570V යා/හින්දු විදයාය

19
දශේලා පල්ලියගුරුදේ සුගත් 

පල්ලියගුරු
820881907V

අේ/ඩි/එව ්දවේනානායක 

ජාතික පාව

20 ඒ.දේ.ජී.ලජිර රණතුිංග 790934520V
අේ/ඩි/එව ්දවේනානායක 

ජාතික පාව

21 දේ.පී.ආර්.එන්.පියරත්න 730280289V
අේ/ඩි/එව ්දවේනානායක 

ජාතික පාව

22 එච්.දේ.පී.එව.්ධේමික 762784394V
අේ/ඩි/එව ්දවේනානායක 

ජාතික පාව

23 ඩී.එේ.තිකරත්න 711393870V අේ/පදියතාල ජාතික පාව

24 දේ එච්.එේ.විදජ්පා 752091862V අේ/පදියතාල ජාතික පාව

25
එව.්එේ.නලින් ඉන්දික 

දිවානායක
198913100242

ත්රි/අදෙබා්්ධි ජාතික 

පාව,කන්තදල්

26 ආර්.එේ.එන්.උදයිංගනී 936752624V
මන්/ාන්ත ේදේවියර් පිරිමි 

ජාතික පාව

27 එව.්දජයකුමාරන් 632982070V
යා/දේේබඩි උවව ්බාලිකා 

විදයාය

28 එව.්මනිලන්නන් 776873888V යාපනය මධයම විදයාය

29 එන්.මයිදිලි 865993218V යාපනය මධයම විදයාය

30 දේ.පත්මනාදන් 613323457V යා/මානිප්පායි හින්දු විදයාය

31 එච්.ඩී.වමන් බන්දු ජයවීර 772521561V අේ/පදියතාල ජාතික පාව

32 ඒ.අදෝසියව් 761863517V
ලවුනියා ජාතික අධයාපන 

විදයාපීඨය

33 එව.්මරියදාව් 760893978V
යා/දේේබඩි උවව ්බාලිකා 

විදයාය.

34 දද්ලවකායේ ජීලරට්නේ 751523866V
යා/දේේබඩි උවව ්බාලිකා 

විදයාය.

35 පී.දමයියකන් 662052060V යා/මධයමවිදයාය.

36 දේ.මදශේන්ද්රන් 761843141V යා/මධයමවිදයාය.
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37 එව.්ලාවන් 851481796V යා/මධයමවිදයාය.

38 දජ්.යතීව් 199217703102 යා/මානිප්පායි හින්දු විදයාය

39 වී.විනායගමූර්ති 742630617V
ජාතික අධයාපන විදයා 

පීඨය,දකෝපායි

40 එව.්මදනෝශරන් 632262149V
ලවුනියා ජාතික අධයාපන 

විදයාපීඨය

41 දේ.තිදේලරී 196363202970
ලවුනියා ජාතික අධයාපන 

විදයාපීඨය

42 ටී. දජයිරාණි මිය 1.97351E+11
ලේනියා ජාතික අධයාපන විදයා 

පීඨය

43 වි.ගදන්්ලරන් 62124193V

44 ආර්.රමනි 636624268V

45 ඒ.එච්.ටී.කමනි 706071709V

46 දජ්.දජනකර්ෂිදන් 930381063V

47 එව.්ඒ.සී.සරියආරච්චි 743352653V ත්රි/අෙදබෝධි ජාතික පාව

48 ටී. දජයිරාණි මිය 1.97351E+11
ලේනියා ජාතික අධයාපන විදයා 

පීඨය


