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අනු 

අංකය
වියය මළධයය ජළ.ශෆ.අ. සිවිල් තත්ත්ලය නම

60 මදලන බව සිංශ 955732154V මමය ඊ.ජි. දිනුළ ේමිණි

61 මදලන බව සිංශ 920692958V මමය මේ.එම්.එල්.එම්.මේ.කීර්තිසිංශ

62 මදලන බව සිංශ 958293720V මමය ආර්.ඒ.එන්.වි.රණසිංශ

63 විමේ අධයළඳනය සිංශ 955482484V මමය ඩේලිව්.ජි.මේ.එම්.මෆණිමේ

64 විමේ අධයළඳනය සිංශ 947392336V මමය මේ.එම්.ඒ.යූ.ජයමවේකර

65 විමේ අධයළඳනය සිංශ 956583217V මමය
ආර්.එච්.මේ.පී.ඩේ.ඩේ.ටී.එච්.මලදමුදලි

මේ

66 විමේ අධයළඳනය සිංශ 956100348V මමය එච්.එම්.එන්.එම්.තිකරත්න

67 විමේ අධයළඳනය සිංශ 948363011V මමය එම්.එ.ජී. නිළදි

68 විමේ අධයළඳනය සිංශ 946552500V මමය ඩේලිව්.ජී.එල්.ඩේලිව්.අමේලර්ධන.

69 විමේ අධයළඳනය සිංශ 938562105V මමය  ඊ.මේ.ප්රියංකළ මධුළනි කංකළනමමේ



අනු 

අංකය
වියය මළධයය ජළ.ශෆ.අ. සිවිල් තත්ත්ලය නම

70 විමේ අධයළඳනය සිංශ 199579002588 මමය ඒ.ජී.එවහ.ඒ.අලුත්මගදර

71 විමේ අධයළඳනය සිංශ 965150242V මමය එම්.එම්.මේ.පි.මවිට

72 රළථමික අධයළඳනය සිංශ 957173730V මමය ටී.එල්. මශයියන්තුඩුල

73 රළථමික අධයළඳනය සිංශ 956491100V මමය ඩේලිව්.එම්.ඒ.ඩි.බි. වික්රමසිංශ

74 රළථමික අධයළඳනය සිංශ 957851185V මමය ඩේ.ජී.එල්.එන්.විමේරංගන

75 රළථමික අධයළඳනය සිංශ 199465500337 මමය ආර්.මේ.පී.එන්.මවමනවිරත්න

76 රළථමික අධයළඳනය සිංශ 948274094V මමය ඩී.ජී.එල්.මේ.මේදුනුපිටිය

77 රළථමික අධයළඳනය සිංශ 945800852V මමය
ඊ. එම්. ඒ. ජී. එවහ. එවහ. මේ. 

ඒකනළයක

78 රළථමික අධයළඳනය සිංශ 955852419V මමය එච්.එම්.පී.එන්. මශේරත්

79 රළථමික අධයළඳනය සිංශ 936421326V මමය පී.ජී.ආර්.එම්.එච්.එම්.එන්.එම්. මශේරත්



අනු 

අංකය
වියය මළධයය ජළ.ශෆ.අ. සිවිල් තත්ත්ලය නම

80 රළථමික අධයළඳනය සිංශ 957211720V මමය මේ.බී.එම්.ඩේලිව්.ඒ.එන්.ජයරත්න

81 රළථමික අධයළඳනය සිංශ 942431686V මයළ  එම්.ඩි.ජි.ඩි.වි.කුමළර

82 රළථමික අධයළඳනය සිංශ 957130429V මමය එන්.මේ.එම්.එන් ගුණමවේකර

83 රළථමික අධයළඳනය සිංශ 945772514V මමය එච්.ජී.එච්.එම්.එන්.ඩී. ශබගශතෆන්න

84 රළථමික අධයළඳනය සිංශ 956081491V මමය ආර්.ජී.එවහ. කුමළරසිංශ

85 රළථමික අධයළඳනය සිංශ 947541528V මමය ආර්.මේ.එම්.මේ.ජී.එල්. මරොමමළ

86 රළථමික අධයළඳනය සිංශ 956882311V මමය එවහ.මේ.ටී.මේ.වමරසිංශ

87 රළථමික අධයළඳනය සිංශ 956120632V මමය
ජී.ජී.ළන්තිනී බුේධිකළ කුමළරි 

චන්ද්රමවේන.

88 රළථමික අධයළඳනය සිංශ 947073028V මමය එල්.ඒ.එවහ.එවහ.එවහ.මශේලළගම

89 රළථමික අධයළඳනය සිංශ 948150336V මමය ජී.ජී.අයි.එම්.ජයලර්ධන.



අනු 

අංකය
වියය මළධයය ජළ.ශෆ.අ. සිවිල් තත්ත්ලය නම

90 රළථමික අධයළඳනය සිංශ 958250908V මමය එම්.සී.ආර්. මරේමදළව

91 රළථමික අධයළඳනය සිංශ 957733336V මමය මේ.එච්.ජී.එන්.උමේශිකළ

92 රළථමික අධයළඳනය සිංශ 940743141V මයළ පී.වී.මධුවංක

93 රළථමික අධයළඳනය සිංශ 956662540V මමය මේ.ඒ.එවහ.එවහ.කරුණළමගොඩ

94 රළථමික අධයළඳනය සිංශ 947540076V මමය පී.එච්.මේ.සී.ධර්මඳළ

95 රළථමික අධයළඳනය සිංශ 948633850V මමය පී.මේ.යූ.එම්.එම් කෆටල

96 රළථමික අධයළඳනය සිංශ 936462529V මමය මේ.මේ.අමේගුණමවේකර

97 රළථමික අධයළඳනය සිංශ 947043919V මමය එච්.එම්.බුේධිමළ තරංගනී මශේරත්

98 රළථමික අධයළඳනය සිංශ 965251766V මමය ලයි. ජී.ආර්.එන් උඩලත්ත

99 රළථමික අධයළඳනය සිංශ 946411035V මමය ජී.ජී.ඩී.යූ.විමරත්න



අනු 

අංකය
වියය මළධයය ජළ.ශෆ.අ. සිවිල් තත්ත්ලය නම

100 රළථමික අධයළඳනය සිංශ 199585501010 මමය ඩී.එච්.එම්.එවහ.පී.බණ්ඩළර

101 රළථමික අධයළඳනය සිංශ 955420683V මමය ඩේ. එම්. එම්. පී. මේ. විමේමකෝන්

102 රළථමික අධයළඳනය සිංශ 957361927v මමය ජී.ජී.ආර්.ඩේලිව්.වමරනළයක

103 රළථමික අධයළඳනය සිංශ 965013610v මමය පී.ජී.ඩී.වී. මවෞභළගයළ

104 රළථමික අධයළඳනය සිංශ 956680557V මමය ඩී.එච්.ටී.එන්. කුමරි

105 රළථමික අධයළඳනය සිංශ 955983556V මමය ජී.ජී.එන්.එම්.විමේරත්න

106 රළථමික අධයළඳනය සිංශ 927422913V මමය ආර්.ජී.පී.එම්.රණසිංශ

107 රළථමික අධයළඳනය සිංශ 941430430V මයළ ෂිරළේ රංග විදළනඳතිරණ

108 රළථමික අධයළඳනය සිංශ 947070533V මමය ඒ.ජී.එච්.එවහ.අලුත්මගදර

109 රළථමික අධයළඳනය සිංශ 947991671V මමය පී.මේ.බේමේගමමේ



අනු 

අංකය
වියය මළධයය ජළ.ශෆ.අ. සිවිල් තත්ත්ලය නම

110 රළථමික අධයළඳනය සිංශ 947002805V මමය ලයි.ජී.ජී.ආර්.මමනෝෂිකළ

111 රළථමික අධයළඳනය සිංශ 957193382V මමය ආර්.ජී.එවහ.එවහ. මවේනළරත්න

112 රළථමික අධයළඳනය සිංශ 916171935V මමය එම්. ජී. එවහ. සී. පර්ණිමළ

113 රළථමික අධයළඳනය සිංශ 956080452V මමය
ආර්.ආර්.ඩේලිව් 

.එම්.ටි.එන්.මේ.රත්නළයක
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134 භරත නෆටුම් මදමෂ 946261360V මමය මේ.වංගීතළ
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170 විදයළල මදමෂ 950620200V මයළ එල්.තිරුමචල්ලම්

171 විදයළල මදමෂ 946783170V මමය මේ.ධිළන්තනී
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189 විදයළල මදමෂ 951052485V මයළ මේ.වත්ගුණරළේ



අනු 

අංකය
වියය මළධයය ජළ.ශෆ.අ. සිවිල් තත්ත්ලය නම

190 විදයළල මදමෂ 940473063V මයළ එම්.එවහ.ටිමරෝන්

191 රළථමික අධයළඳනය මදමෂ 958292171V මමය එවහ.ලයි.ප්රියදර්නී

192 රළථමික අධයළඳනය මදමෂ 957441858V මමය එම්.අයි.මමශෞවහමළ

193 රළථමික අධයළඳනය මදමෂ 957161588V මමය මේ.මේලමර්

194 රළථමික අධයළඳනය මදමෂ 958661690V මමය මේ.අජන්තළ

195 රළථමික අධයළඳනය මදමෂ 955371151V මමය ඒ.මේ.එසහ.රිවහනළ

196 රළථමික අධයළඳනය මදමෂ 945350997V මමය ආර්.එම්.එසහ.රිවහකළ

197 රළථමික අධයළඳනය මදමෂ 958261586V මමය එන්.රුබිනි

198 රළථමික අධයළඳනය මදමෂ 952941593V මයළ එවහ.රමම්හ

199 රළථමික අධයළඳනය මදමෂ 958650094V මමය එවහ.සුගන්යළ



අනු 

අංකය
වියය මළධයය ජළ.ශෆ.අ. සිවිල් තත්ත්ලය නම

200 රළථමික අධයළඳනය මදමෂ 957930174V මමය ලයි.මධුභළවෂිණි

201 රළථමික අධයළඳනය මදමෂ 957893163V මමය එම්.එම්.එසහ.මර්ෂිකළ

202 රළථමික අධයළඳනය මදමෂ 948150549V මමය එම්.ආර්.එසහ.නිළරළ

203 රළථමික අධයළඳනය මදමෂ 937873816V මමය පී.මම්ගළ

204 රළථමික අධයළඳනය මදමෂ 955422139V මමය එම්.ආර්.එසහ.රිසහකළ

205 රළථමික අධයළඳනය මදමෂ 956041554V මමය එම්.ඉමවඩ්.එසහ.ළකිරළ

206 රළථමික අධයළඳනය මදමෂ 957481736V මමය ඒ.එවහ.එසහ.ළශහනවහ

207 රළථමික අධයළඳනය මදමෂ 958121130V මමය ඒ.මේ.එසහ.රිවහනළ

208 රළථමික අධයළඳනය මදමෂ 955941950V මමය ටී.ළලනයළ

209 රළථමික අධයළඳනය මදමෂ 936681930V මමය එන්.මෝගිනි



අනු 

අංකය
වියය මළධයය ජළ.ශෆ.අ. සිවිල් තත්ත්ලය නම

210 රළථමික අධයළඳනය මදමෂ 965130063V මමය එවහ.විමනෝදනී

211 රළථමික අධයළඳනය මදමෂ 956562660V මමය ඩී.ධනප්රියළ

212 රළථමික අධයළඳනය මදමෂ 958601425V මමය මේ.කිළන්තනී

213 රළථමික අධයළඳනය මදමෂ 958581580V මමය එම්.එන්.එසහ.යවහමින්

214 රළථමික අධයළඳනය මදමෂ 965200010V මමය එම්.මජගනී

215 රළථමික අධයළඳනය මදමෂ 956052742V මමය ආර්.මේ.අනළ

216 රළථමික අධයළඳනය මදමෂ 947500570V මමය ඩී.දිවිළ

217 රළථමික අධයළඳනය මදමෂ 958032102V මමය එසහ.සවහමිනළ

218 රළථමික අධයළඳනය මදමෂ 947272420V මමය ඒ.වහමටල්මම්රි

219 රළථමික අධයළඳනය මදමෂ 945843420V මමය එම්.ඉමවඩ්.එසහ.වමරෝසළ



අනු 

අංකය
වියය මළධයය ජළ.ශෆ.අ. සිවිල් තත්ත්ලය නම

220 රළථමික අධයළඳනය මදමෂ 958110880V මමය එන්.එල්.එන්.මජෝරීවහ

221 රළථමික අධයළඳනය මදමෂ 955893549V මමය එම්.මකෝගිලළතනී

222 රළථමික අධයළඳනය මදමෂ 936811680V මමය ලයි.ආර්.දිනළ

223 රළථමික අධයළඳනය මදමෂ 956620384V

මමය

ඒ.අයි.එසහ.සහනළවහ

224 රළථමික අධයළඳනය මදමෂ 958103590V මමය ජී.කුමළරි සින්දුජළ

225 රළථමික අධයළඳනය මදමෂ 957882889V මමය එම්.ඒ.එසහ.ඉමළළ

226 රළථමික අධයළඳනය මදමෂ 199574000000 මමය එන්.ම්බළවි

227 රළථමික අධයළඳනය මදමෂ 937940580V මමය ඒ.ඳත්මමෝජිනි

228 රළථමික අධයළඳනය මදමෂ 955842316V මමය එම්.ේ.එසහ.සශහමිධළ

229 රළථමික අධයළඳනය මදමෂ 199572703378 මමය බී.නිමරෝළ



අනු 

අංකය
වියය මළධයය ජළ.ශෆ.අ. සිවිල් තත්ත්ලය නම

230 රළථමික අධයළඳනය මදමෂ 951733504V මයළ ආර්.විමනෝත්

231 රළථමික අධයළඳනය මදමෂ 945760788V මමය ඒ.ජී.එසහ.රුේකයියළ

232 ගෘශ ආර්ථික විදයළල මදමෂ 957853811V මමය ලයි.බළනුප්රියළ

233 ගෘශ ආර්ථික විදයළල මදමෂ 956062322V මමය ආර්.බී.ළලිනි

234 නළටය ශළ රංගකළල මදමෂ 951012360V මයළ එන්.එම්.සුන්දරනන්

235 මදලනබව මදමෂ 956231825V මමය එම්.එන්.එසහ.මවහමළ

236 මදලනබව මදමෂ 960181280V මයළ මේ.මුහුන්තන්

237 කෘෂීකර්මය මදමෂ 958393911V මමය එම්.එසහ.මුසහහිමළ

238 ඳෂමුබව මදමෂ 950892706V මයළ එම්.මරොෂින්ටන්

239 ඳෂමුබව මදමෂ 945172495V මමය ආර්.කමිල්මවල්වි



අනු 

අංකය
වියය මළධයය ජළ.ශෆ.අ. සිවිල් තත්ත්ලය නම

240 ඳෂමුබව මදමෂ 948192004V මමය එවහ.තුහයන්ති

241 ඳෂමුබව මදමෂ 955672780V මමය ඩී.ලුසියළමේබි

242 ඳෂමුබව මදමෂ 955463102V මමය එවහ.වී.මතියලළතනළ

243 ඳෂමුබව මදමෂ 199564504158 මමය එම්.දුළන්තනී

244 ඳෂමුබව මදමෂ 957003567V මයළ ආර්.වංගීතළ

245 ඳෂමුබව මදමෂ 957610080V මමය වී.කුමුතිනි

246 ඳෂමුබව මදමෂ 948362058V මමය ආර්.තුේනළ

247 ඳෂමුබව මදමෂ 955643690V මමය එවහ.ශිලකුමළරි

248 ඳෂමුබව මදමෂ 951173835V මයළ එම්.අයි.එම්.ඊබ්රළහිම්

249 ඳෂමුබව මදමෂ 958061838V මමය එම්.මේ.එසහ.රිසහළ



අනු 

අංකය
වියය මළධයය ජළ.ශෆ.අ. සිවිල් තත්ත්ලය නම

250 ඳෂමුබව මදමෂ 199558701057 මමය එම්.ඒ.එසහ.රිසහකළ

251 ඳෂමුබව මදමෂ 956601649V මමය එම්.එවහ.එවහ.සර්වින්

252 ඳෂමුබව මදමෂ 958560567V මමය එම්.එන්.එසහ.රුවහතළ

253 ඳෂමුබව මදමෂ 958502109V මමය වී.බ්රින්ධළ

254 ඳෂමුබව මදමෂ 957093736V මමය අආර්.ව්ේමන්ලරී

255 ඳෂමුබව මදමෂ 955541774V මමය එවහ.යළලිනි

256 ඳෂමුබව මදමෂ 958240074V මමය එවහ.බී.ළමිණි

257 හින්දු ධර්මය මදමෂ 945823364V මමය එම්.අභිරළ

258 වමළජ විදයළල මදමෂ 955811666V මමය ආර්.රළධිකළ

259 වමළජ විදයළල මදමෂ 956463114V මමය එල්.වංජු



අනු 

අංකය
වියය මළධයය ජළ.ශෆ.අ. සිවිල් තත්ත්ලය නම

260 වමළජ විදයළල මදමෂ 938102414V මමය එවහ.මකෝමළ

261 වමළජ විදයළල මදමෂ 935323126V මමය එවහ.අේරළනළ

262 වමළජ විදයළල මදමෂ 946312274V මමය වී.මයෝමේවහලරී

263 වමළජ විදයළල මදමෂ 956022630V මමය එවහ.ඳත්මිණි

264 වමළජ විදයළල මදමෂ 956581311V මමය ඒ.ආර්.විමනෝජනි

265 වමළජ විදයළල මදමෂ 946442119V මමය ජී.නිතිළන්තනී

266 වමළජ විදයළල මදමෂ 955142110V මමය මේ.කුමුදුනි

267 වමළජ විදයළල මදමෂ 952652940V මයළ එවහ.තමවේදරන්

268 වමළජ විදයළල මදමෂ 951591068V මයළ ඩී.මකෝගිරළේ

269 කර්ණළටක වංගීතය මදමෂ 958440146V මමය මේ.මළග්රට්මම්රි



අනු 

අංකය
වියය මළධයය ජළ.ශෆ.අ. සිවිල් තත්ත්ලය නම

270 කර්ණළටක වංගීතය මදමෂ 956321654V මමය එම්.ඳවිත්රළ

271 කර්ණළටක වංගීතය මදමෂ 957882706V මමය මේ.විමනෝදනී

272 කර්ණළටක වංගීතය මදමෂ 955694058V මමය වී.නිතයළරබී

273 කර්ණළටක වංගීතය මදමෂ 957972110V මමය මේ.නලරබිනි

274 කර්ණළටක වංගීතය මදමෂ 965272771V මමය එවහ.රවීනළ

275 කර්ණළටක වංගීතය මදමෂ 965152415V මමය ඒ.ධයළනි

276 කර්ණළටක වංගීතය මදමෂ 935773547V මමය එවහ.ර්මිළ

277 කර්ණළටක වංගීතය මදමෂ 956340080V මමය පී.රංජිතළ

278 කර්ණළටක වංගීතය මදමෂ 957351808V මමය මේ.නින්තනී

279 කර්ණළටක වංගීතය මදමෂ 965021426V මමය එම්.අනළ



අනු 

අංකය
වියය මළධයය ජළ.ශෆ.අ. සිවිල් තත්ත්ලය නම

280 කර්ණළටක වංගීතය මදමෂ 947290916V මමය ටී.මේ.ආනන්දි

281 කර්ණළටක වංගීතය මදමෂ 956232619V මමය පී.මරෝහිනී

282 කර්ණළටක වංගීතය මදමෂ 955752686V මමය වී.මර්ප්රියළ

283 කර්ණළටක වංගීතය මදමෂ 956942810V මමය අර්.ධර්ෂිකළමේවී

284 කර්ණළටක වංගීතය මදමෂ 958403623V මමය ආර්.උමළමේවි

285 ක්රිවහතියළනි/ කමතෝලික ධර්මය මදමෂ 955561759V මමය ලයි.ශර්ළන්තනිමම්රි

286 ක්රිවහතියළනි/ කමතෝලික ධර්මය මදමෂ 937041195V මමය මේ.වහමටළ

287 ක්රිවහතියළනි/ කමතෝලික ධර්මය මදමෂ 943462054V මයළ මේ.එවහ.එවහ.කිවු.වෆමුමලල්

288 ළරීරික අධයළඳනය මදමෂ 957630189V මමය එවහ.රළන්තනී

289 ළරීරික අධයළඳනය මදමෂ 942223986V මයළ මේ.මුරලිදරන්



අනු 

අංකය
වියය මළධයය ජළ.ශෆ.අ. සිවිල් තත්ත්ලය නම

290 ළරීරික අධයළඳනය මදමෂ 952681494V මයළ එවහ.සුජීලන්

291 ළරීරික අධයළඳනය මදමෂ 951342750V මයළ මේ.ලවන්තමමෝශන්

292 ළරීරික අධයළඳනය මදමෂ 957950604V මමය ඒ.එවහ.එසහ.වනත්

293 ළරීරික අධයළඳනය මදමෂ 946283797V මමය බී.වතයලළනි

294 ළරීරික අධයළඳනය මදමෂ 953510219V මයළ මේ.මජයරළමේහකන්නළ

295 ළරීරික අධයළඳනය මදමෂ 965302336V මමය මේ.විදයළ

296 ළරීරික අධයළඳනය මදමෂ 946354066V මමය පී.මයෝගමර්

297 ළරීරික අධයළඳනය මදමෂ 935864097V මමය ඒ.සුමිත්රළමේවි

298 විමේ අධයළඳනය මදමෂ 928220150V මමය ටී.රළජකුමළර්

299 විමේ අධයළඳනය මදමෂ 965200061V මමය වී.මර්මවල්වි



අනු 

අංකය
වියය මළධයය ජළ.ශෆ.අ. සිවිල් තත්ත්ලය නම

300 විමේ අධයළඳනය මදමෂ 957431704v මමය එම්.යූ.එසහ.වහීරළ

301 විමේ අධයළඳනය මදමෂ 957192696v මමය එම්.ආර්.එසහ.එන්.රළසිේ

302
නිර්මළණකරණය ශළ යළන්ත්රික 

තළේණමව්දය
මදමෂ 942480458V මයළ ඒ.වී.කෆවහමරෝ

303
නිර්මළණකරණය ශළ යළන්ත්රික 

තළේණමව්දය
මදමෂ 930783838V මයළ මේ.ගමේකුමළර්

304
නිර්මළණකරණය ශළ යළන්ත්රික 

තළේණමව්දය
මදමෂ 942092784V මයළ ලයි.තයළගරළජන්

305 විදයළල ඉංග්රීසි 936891519V මමය යූ.ජී.එවහ.එවහ.මදුමළලි

306 විදයළල ඉංග්රීසි 955490452V මමය ආර්.එම්.ඒ.පී.රණතුංග

307 විදයළල ඉංග්රීසි 947352687V මමය එවහ. ඩී. ඉඹුල්ගවහතෆන්න

308 විදයළල ඉංග්රීසි 945712490V මමය පී.එන්.එවහ.චන්ද්රමවේකර

309 විදයළල ඉංග්රීසි 938570604V මමය ඒ.මේ.එම්.වී.එම්.එම්. ජයමවේකර



අනු 

අංකය
වියය මළධයය ජළ.ශෆ.අ. සිවිල් තත්ත්ලය නම

310 විදයළල ඉංග්රීසි 947031058V මමය එවහ.එම්.එන්.ඩී. ද සිල්ලළ

311 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 955610920V මමය එවහ.ඩී. කනගරළ

312 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 957513530V මමය එවහ.එල්.මශේලළගමමේ

313 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 948432625V මමය ඒ.වී.ටී.එන්. අමරසිංශ

314 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 947060953V මමය එම්.ඩේලිව්.ජි.පි.එවහ.මරේමරත්න

315 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 936532721V මමය එච්.ජී.ඊ.සී. ආරියතික

316 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 950203641V මයළ ඒ. මේ. එම්. වජීල්

317 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 965034048V මමය එම්.ආර්.ආර්.මනළල්

318 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 946070955V මමය මේ.මේ.එම්.එවහ.පී.දිවළනළයක

319 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 199384500099 මමය ආර්.ඩී.ඒ.සී. ඉලන්තිකළ



අනු 

අංකය
වියය මළධයය ජළ.ශෆ.අ. සිවිල් තත්ත්ලය නම

320 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 956382998V මමය එච්. එම්. මේ. එම්. කරුණළරත්න
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