
අනු 

අංකය
නම හැඳුනුම්පත් අංකය වර්තමාන ස ේවා  ්ථානය

1
ඊ.එච්.ඒ.ඒ.වජීලනී 

කුසිංශ මිය
815320689 කෑ/කෑගලු බාලිකා විදයාය

2
ලයි.ටී.කුමුදුනී මල්කාන්ති 

මිය
685691400 කෑ/දදහිඕවිට ජාතික ඳාව

3 ටී.එම්.පී.එ ්. සේමසිරි මයා 810810670
ර/ඇහැලියස ොඩ ම.ම.වි.- 

ඇහැලියස ොඩ

4
ටී.දේ.ඩී.ඒ.දේ. ජිනදාව 

මයා
721374114

කෑ/දදහි/ආචාර්ය 

ඇන්.ඇම්.දඳදර්රා ම.ම.වි.

5 ඩී.සී.රන්දිම උමගිලිය මයා 197919804262
රත්නපුර සුමනා බාලිකා 

විදයාය

6
ඩබ්.ඒ.වතිව්ක මධුවිංක 

වික්රමසිංශ මයා
811660612

මයුරඳාද මධය මශා විදයාය, 

මාලනැල්

7 ටී.එම්.එව්.ශ්රියා කුමාරි මිය 197954504098    
කෑ/දදහි/රාජසිංශ 

ම.වි.රුලන්ලැල්

8
බී.එල්.චන්ද්රසරි බණ්ඩාර 

මයා
672873339 ාන්ත මරියා විදයාය, කෑගල්

9
එව්.ඒ.ඒ.ශිලන්ත බණ්ඩාර 

මයා
වහීරා විදයාය - මාලනැල්.

10
ඊ.එච්.ඒ.ඒ.වජීලනී 

කුසිංශ මිය
815320689 කෑ/කෑගලු බාලිකා විදයාය

11
ලයි.ටී.කුමුදුනී මල්කාන්ති 

මිය
685691400 කෑ/දදහිඕවිට ජාතික ඳාව

12 ටී.එම්.පී.එ ්. සේමසිරි මයා 810810670
ර/ඇහැලියස ොඩ ම.ම.වි.- 

ඇහැලියස ොඩ

13
ටී.දේ.ඩී.ඒ.දේ. ජිනදාව 

මයා
721374114

කෑ/දදහි/ආචාර්ය 

ඇන්.ඇම්.දඳදර්රා ම.ම.වි.

14 ඩී.සී.රන්දිම උමගිලිය මයා 197919804262
රත්නපුර සුමනා බාලිකා 

විදයාය

 වාර්ෂික  ථ්ාන මාරු-2020  ( බර මුව පළාත)



අනු 

අංකය
නම හැඳුනුම්පත් අංකය වර්තමාන ස ේවා  ්ථානය

 වාර්ෂික  ථ්ාන මාරු-2020  ( බර මුව පළාත)

15
ඩබ්.ඒ.වතිව්ක මධුවිංක 

වික්රමසිංශ මයා
811660612

මයුරඳාද මධය මශා විදයාය, 

මාලනැල්

16 ටී.එම්.එව්.ශ්රියා කුමාරි මිය 197954504098    
කෑ/දදහි/රාජසිංශ 

ම.වි.රුලන්ලැල්

17
බී.එල්.චන්ද්රසරි බණ්ඩාර 

මයා
672873339 ාන්ත මරියා විදයාය, කෑගල්

18
එව්.ඒ.ඒ.ශිලන්ත බණ්ඩාර 

මයා
වහීරා විදයාය - මාලනැල්.

19 ඊ.එම්.සී.ඩී.එදිරිසිංශ 897153980V
ර/ෆර්ගවන් උවව ්බාලිකා 

විදයාය

20 ජී.ආර්.ආර්.ප්රියදර්නී 197277302373 කෑ/දදහිඕවිට ජාතික ඳාව

21 ඊ.ඩබ්.සී.දශේමමලි 686671100V කෑ/දදහිඕවිට ජාතික ඳාව

22 ඩබ්.ඒ.ජී.බී.දඳදර්රා 19758161374 කෑ/දදහිඕවිට ජාතික ඳාව

23 බී.ඒ.ඒ.පී.දඳදර්රා 815631846V
බ/ආන්නද මමත්රය මධය මශා 

විදයාය

24 පී.එම්.එව්.ගුණතික 730641427V
බ/ආනන්ද මමත්රය මධය මශා 

විදයාය

25 ඩබ්.ටී.එම්.ඩී.දවෝමවීර 846720979V
බ/ආනන්ද මමත්රය මධය මශා 

විදයාය

26 එල්.ඩී.විංජීලනී 198083200037
බ/ආනන්ද මමත්රය මධය මශා 

විදයාය

27 අයි.දේ.එන්.විංජීලනී 198252401779
බ/ආනන්ද මමත්රය මධය මශා 

විදයාය

28 යූ.එල්.දේ.දිවානායක 706992847V
ර/ඇශැලියදගොඩ මධය මශා 

විදයාය



අනු 

අංකය
නම හැඳුනුම්පත් අංකය වර්තමාන ස ේවා  ්ථානය

 වාර්ෂික  ථ්ාන මාරු-2020  ( බර මුව පළාත)

29
ඊ.ඩබ්.ආර්.ඊ.දවදනවිරත්

න
70692847V

ර/ඇශැලියදගොඩ මධය මශා 

විදයාය

30 පී.ජී.එන්.ගුණතික 635110547V සීලලී මධය විදයාය

31 පී.දේ.පී.වමරසිංශ 880042777V සීලලී මධය විදයාය

32 බී.ඒ.ඩබ්.ආර්.කුමාරි 715030187V සීලලී මධය විදයාය

33 දේ.එම්.දේ.චතුරිංගිකා 947922068V සීලලී මධය විදයාය

34 එව්.නි 768393800V
ශ්රී ඳාද ජාතික අධයාඳන 

විදයාපීඨය

35 ඒ.එව්.දේ.විතානදේ 782932692V
ශ්රී ඳාද ජාතික අධයාඳන 

විදයාපීඨය

36 දේ.එම්.එම්.පියුමිකා 957641814V ර/දකොදොන්න ජාතික ඳාව

37 ඩබ්.ඒ.දේ.ජී.වික්රමසිංශ 765212308V කෑගලු විදයාය

38 ආර්.ඒ.අයි.ඩී.රණසිංශ 808373866V කෑගලු විදයාය

39 එව්.වදරෝජනී 646740223V කෑගලු විදයාය

40 එම්.එල්.සී.ඊ.ජයලර්ධන 845553475V කෑගලු විදයාය

41
දේ.ඒ.එව්.ආර්.කන්නන්ග

ර
670973590V කෑගලු විදයාය

42 දේ.බී.එම්.සී.එම්.බණ්ඩාර 198020800832 ර/කලාන ජාතික ඳාව



අනු 

අංකය
නම හැඳුනුම්පත් අංකය වර්තමාන ස ේවා  ්ථානය

 වාර්ෂික  ථ්ාන මාරු-2020  ( බර මුව පළාත)

43 එච්.ඒ.ඒ.ජයසිංශ 857583892V

දදහි/ආචාර්ය 

ඇන්.ඇම්.දඳදර්රා මධය මශා 

විදයාය

44 ඩබ්.ආර්.ඒ.කුමාරී 716811310V

දදහි/ආචාර්ය 

ඇන්.ඇම්.දඳදර්රා මධය මශා 

විදයාය

45 පී.එන්.එම්.චන්දද්රව්න 785182260V

දදහි/ආචාර්ය 

ඇන්.ඇම්.දඳදර්රා මධය මශා 

විදයාය

46
දේ.දේ.එව්.දේ.දකොතා

ල
740893599V

දදහි/ආචාර්ය 

ඇන්.ඇම්.දඳදර්රා මධය මශා 

විදයාය

47 ආර්.ඩී.ජී.තේෂිා 898663299V ර/ෆර්ගවන් උවව ්විදුශ

48 එම්.එච්.ටී.එන්.කුමාරි 856011496V ර/ෆර්ගවන් උවව ්විදුශ

49 දේ.වී.ආනන්ද 652444087V ර/ෆර්ගවන් උවව ්විදුශ

50 එම්.එව්.පි.මුලගමදේ 790174100V ර/ෆර්ගවන් උවව ්විදුශ

51 එච්.පි.ඩී.චන්ද්රලතී 717040465V ර/ෆර්ගවන් උවව ්විදුශ

52 ඊ.එම්.ඒ.සී.පී.එදිරිසිංශ 198964701414
රුලන්පුර ජාතික අධයාඳන 

විදයාපීඨය

53 ඩී.වී.එන්.වමරසිංශ 843323308V කෑ/දදහිඔවිට ජාතික ඳාව

54 බී.එම්.ඩී.පී.බාසරිය 942763735V
ර/බ/ආනන්ද මමත්රි ජාතික 

ඳාව

55 එම්.ආර්.එව්.කුමාරණ 198922000270
ර/බ/ආනන්ද මමත්රි ජාතික 

ඳාව

56 ආර්.එම්.ඒ.රත්නායක 891143427V
ර/ඇ.ම.ම.විදයාය 

ඇශලියදගොඩ



අනු 

අංකය
නම හැඳුනුම්පත් අංකය වර්තමාන ස ේවා  ්ථානය

 වාර්ෂික  ථ්ාන මාරු-2020  ( බර මුව පළාත)

57 එල්.එම්.ආර්.එල්.අධිකාරී 931520946V
ර/ඇ.ම.ම.විදයාය 

ඇශලියදගොඩ

58 දේ.බී.එව්.පී.කුමාරි 957100201V ර/සීලලී මධය විදයාය

59 එව්.වරලනන් 792674216V
ශ්රී ඳාද ජාතික අධයාඳන 

විදයාපීඨය

60 එව්.මාරියම්මා 856694160V
ශ්රී ඳාද ජාතික අධයාඳන 

විදයාපීඨය

61 එව්.එම්.ඩැනිදයල්ව් 698524243V
ශ්රී ඳාද ජාතික අධයාඳන 

විදයාපීඨය

62 වී.එම්.මිත්රඳා 701164369X
ශ්රී ඳාද ජාතික අධයාඳන 

විදයාපීඨය

63 අයි.එන්.ඒ.ලියනදේ 726952973V
ශ්රී ඳාද ජාතික අධයාඳන 

විදයාපීඨය

64
එව්.එන්.එම්.ඒ.එම්.දවේම

සිංශ
957830986V ර/කලාන ජාතික ඳාව

65 ඒ.එම්.එන්.කුමාරි 757580551V ර/කලාන ජාතික ඳාව

66 දේ.ජී.සී.ඳිංචාලි 865400977V ර/කලාන ජාතික ඳාව

67 දේ.වී.ඩී.ආර්.කරවිට 643424657V ර/කලාන ජාතික ඳාව

68 එව්.එම්.එච්.අනුරාධා 908393910V කෑගලු විදයාය

69 ඩී.බී.ඩී.විජයමාලි 847453311V කෑගලු විදයාය

70 බී.ඒ.පී.අයි.ටී.එව්.ඳතිරණ 785393082V කෑගලු විදයාය



අනු 

අංකය
නම හැඳුනුම්පත් අංකය වර්තමාන ස ේවා  ්ථානය

 වාර්ෂික  ථ්ාන මාරු-2020  ( බර මුව පළාත)

71 ආර්.ඩබ්.දේ.මානී 757941325V කෑගලු විදයාය

72 දේ.දේ.එම්.රත්නායක 668541232V ර/නිව්/කරවිට මධය විදයාය

73 එල්.පී.එල්.පී.දරේමදාව 780160900V

කෑ/දදහි/ආචාර්ය 

ඇන්.ඇම්.දඳදර්රා මධය මශා 

විදයාය

74 ඩබ්.වී.අදනෝමා 648301219V

කෑ/දදහි/ආචාර්ය 

ඇන්.ඇම්.දඳදර්රා මධය මශා 

විදයාය

75 ඩබ්.ඩබ්.දේ.ගුණලර්ධන 693433924V

කෑ/දදහි/ආචාර්ය 

ඇන්.ඇම්.දඳදර්රා මධය මශා 

විදයාය

76 දේ.ඒ.තිකරත්න 652740540V

කෑ/දදහි/ආචාර්ය 

ඇන්.ඇම්.දඳදර්රා මධය මශා 

විදයාය

77 ඩබ්.වී.ටී.ඒ.කුමාරි 735042572V

කෑ/දදහි/ආචාර්ය 

ඇන්.ඇම්.දඳදර්රා මධය මශා 

විදයාය

78 ඒ.දේ.එම්.ඒ.කුමාරිශාමි 745520766V
කෑ/ාන්ත දජෝවප් බාලිකා 

මධය විදයාය

79 එච්.එම්.ඊ.එම්.දශේරත් 947423355V
කෑ/ාන්ත දජෝවප් බාලිකා 

මධය විදයාය

80 එම්.එම්.ඕ.ඩී.කුරත්න 900950063V
කෑ/ාන්ත දජෝවප් බාලිකා 

මධය විදයාය

81 එච්.පී.අයි.පී.විදේසිංශ 198608004719
කෑ/ාන්ත දජෝවප් බාලිකා 

මධය විදයාය

82 අයි.එම්.ආර්.මධුාන් 942473745V ර/දජයිානි ජාතික ඳාව

83
එම්.දේ.එල්.එව්.විදේනාය

ක
942002432V ර/දජයිානි ජාතික ඳාව

84 දේ.පී.දේ.ටී.විදේනායක 965870660V ර/දජයිානි ජාතික ඳාව



අනු 

අංකය
නම හැඳුනුම්පත් අංකය වර්තමාන ස ේවා  ්ථානය

 වාර්ෂික  ථ්ාන මාරු-2020  ( බර මුව පළාත)

85 ඩී.ඩබ්.ජී.අයි.යු.චිත්රාිංගනී 856337861V ර/සුමනා බාලිකා විදයාය

86 දේ.දේ.එච්.විදේරත්න 731022070V ර/සුමනා බාලිකා විදයාය

87 ආර්.එම්.සී.රාජගුරු 761162624V
කෑ/ඩඩ්ලි දවේනානායක මධය 

මශා විදයාය

88 ඩබ්.පී.එන්.එව්.වීරේදකොඩි 878310586V
කෑ/ඩඩ්ලි දවේනානායක මධය 

මශා විදයාය

89 ඩී.එම්.එම්.දිවානායක 786793955V
කෑ/මාල/පින්නල මධය මශා 

විදයාය

90 ආර්.ඒ.දිවානායක 822082513V
පින්නල මධය මශා විදයාය 

රඹුේකන

91 ඒ.ඒ.යූ.ගුණරත්න 745121462V කෑගලු බාලිකා විදයාය

92 ඒ.ආර්.සී.ප්රියදර්න 833100254V කෑගලු බාලිකා විදයාය

93 ටී.එච්.සී.ඒ.කුමාර 891913311V කෑගලු බාලිකා විදයාය

94
ඩබ්.එම්.එන්.එව්.විදේදකෝ

න්
955144104V කෑගලු බාලිකා විදයාය

95 එච්.එව්.බිංඩාරලත්ත 196658803213 කෑගලු බාලිකා විදයාය

96 පී.එව්.කඩිගමුල 681404260V කෑගලු බාලිකා විදයාය

97 ආර්.ඩී.ආර්. මදුවන්කා මිය 885833330V
ඩඩ්ලි දවේනානායක ජාතික 

ඳාව

98
එව්.එම්.එන්. ප්රියදර්නී 

මිය
855500922V

ඩඩ්ලි දවේනානායක ජාතික 

ඳාව



අනු 

අංකය
නම හැඳුනුම්පත් අංකය වර්තමාන ස ේවා  ්ථානය

 වාර්ෂික  ථ්ාන මාරු-2020  ( බර මුව පළාත)

99 ටී.එෆ්. වාජියා මිය 958333439V
ඩඩ්ලි දවේනානායක ජාතික 

ඳාව

100 ඩබ්.එම්.ඒ. විංජීලනී මිය 1.97884E+11
ඩඩ්ලි දවේනානායක ජාතික 

ඳාව

101 ඊ.ජී. රත්නායක මයා 650700040V කෑ/මල/ පින්නල ජාතික ඳාව

102 පී.ජී. කුමාරදවේන මයා 1.96506E+11 කෑ/මල/ පින්නල ජාතික ඳාව

103 එච්.එම්. මදුභාෂිණී දමය 925743275V කෑ/මල/ පින්නල ජාතික ඳාව

104 පී.ඒ.එන්. ප්රියදර්නී මිය 728592095V
මාලනැල් මයුරඳාද ජාතික 

ඳාව

105
එම්.එම්.පී.දේ.මාන්නප්දඳ

රුම මිය
916342810V

මාලනැල් මයුරඳාද ජාතික 

ඳාව

106
ඊ.එම්.ඒ.ඩී.එව්. එදිරිසිංශ 

මිය
777072803V

මාලනැල් මයුරඳාද ජාතික 

ඳාව

107
ඩබ්.ඒ.එම්.සී.එම්. 

දවදනවිරත්න මයා
870451091V ර/දජයිානි ජාතික ඳාව

108
ඩබ්.ඩී.එන්.ඩී. 

අරමුතුදගොඩ දමය
775400617V

කෑ/ාන්ත දජෝප් බාලිකා 

මශා විදයාය

109 ආර්.එම්.යූ. රත්නායක මිය 815820134V
කෑ/ාන්ත දජෝප් බාලිකා 

මශා විදයාය

110
දේ.දේ.වී.යූ.එව්. 

කරුණාතික මිය
895273325V

කෑ/ාන්ත දජෝප් බාලිකා 

මශා විදයාය

111
එම්.පී.එන්.දේ. විදේසිංශ 

මිය
706753095V

කෑ/ාන්ත දජෝප් බාලිකා 

මශා විදයාය

112 ආර්.එන්. ඩයව් මිය 896660713V කෑගලු බාලිකා විදයාය



අනු 

අංකය
නම හැඳුනුම්පත් අංකය වර්තමාන ස ේවා  ්ථානය

 වාර්ෂික  ථ්ාන මාරු-2020  ( බර මුව පළාත)

113 අයි.එව්.ඒ. ගුණරත්න මිය 665301397V කෑගලු බාලිකා විදයාය

114 එම්.ඒ.ඒ. ජිලනී මිය 855240548V ර/දකොදොන්න ජාතික ඳාව

115
යටන්ල ගමරාාදේ 

කුමුදිනී මල්කාන්ති
685691400V කෑ/ දදහිඹ්විට ජාතික ඳාව

116 ආර්.පී.චතුරිංග ප්රියදර්න 831321059V කෑ/ාන්ත මරියා විදයාය

117 ටී.එම්.එව්.ශ්රියා කුමාරි 1.97955E+11
කෑ/දදහි/රාජසිංශ මධය 

විදයාය

118 එන්.ඒ.ඹ්.පී. සුමතිවීර 927511223V
කෑ/දදහි/රාජසිංශ මධය 

විදයාය

119 එම්.එම්.ඒ.එම්.මාඳා 941921793V
කෑ/දදහි/රාජසිංශ මධය 

විදයාය

120 දේ.එම්.එම්.දේ.ලියනදේ 950632089V
කෑ/දදහි/රාජසිංශ මධය 

විදයාය

121
එල්.අයි.එම්.ඩී.නිිංකා 

ිංවකාර
908551958V

කෑ/දදහි/රාජසිංශ මධය 

විදයාය

122 එම්.ටී.එෆ්.රිල්ලානියා 800462509V
කෑ/දදහි/රාජසිංශ මධය 

විදයාය

123 එව්. ඒ. විනිතා ශ්රියාකාන්ති 665774066V
ර/ෆර්ගවන් උවව ්බාලිකා 

විදයාය

124 එම්. පීත්නදවේන 786380480V කෑ/කෑගලු බාලිකා විදයාය

125
එච්. එම්. එච්. එම්. කුමාරි 

මිය
976640489V කෑ/කෑගලු බාලිකා විදයාය

126 එව්. එම්. ටී. ප්රියිංගනී 19845410751 ර/ සුමන බාලිකා විදයාය



අනු 

අංකය
නම හැඳුනුම්පත් අංකය වර්තමාන ස ේවා  ්ථානය

 වාර්ෂික  ථ්ාන මාරු-2020  ( බර මුව පළාත)

127 ආර්. පී. එන්. පී. ධර්මදවේන 796872284V ර/ සුමන බාලිකා විදයාය

128
දේ. පී. ඩී. දරෝහිණි 

රත්නායක
776180831V

කෑ/ ඩඩ්ලි දවේනානායක ම. 

විදයාය

129 බී. ඒ. මල්ලිකා සරිතුිංග 1.97585E+11 ර/ සීලලී මධය විදයාය

130
එන්. ඩබ්. ඒ. ඩබ්. පී. 

කුමාර මයා
723453372V පින්නල ම. ම. විදයාය

131 ඩී. එච්. බී. එම්. විදේසිංශ 707421690V ර/ සීලලී මධය විදයාය

132 එම්. වෆිේ මයා 663123114V ර/ සීලලී මධය විදයාය

133 ඒ. ඩබ්. ජයදවේකර 667953634V
තෑ/ දදහි/ රාජසිංශ මධය 

විදයාය

134 එච්. ඊ. ජී. කුමුදුනී 656083064V
තෑ/ දදහි/ රාජසිංශ මධය 

විදයාය

135 එම්. පී. එව්. මදුරසිංශ 660131566V
තෑ/ දදහි/ රාජසිංශ මධය 

විදයාය

136
බි.එව්. එල්. එම්. 

බුත්සිංශ
942370784V

තෑ/ දදහි/ රාජසිංශ මධය 

විදයාය

137 එම්. පී. සුනිල් දරේමරත්න 670953190V
තෑ/ දදහි/ රාජසිංශ මධය 

විදයාය

138 ජී.ආර්.ඩී.ප්රියදර්නී 686440974V
දතෝිංගමුල ඩඩ්ලි 

දවේනානායක ම.වි.

139
පී රමය කාන්ති 

දගොඩකුඹුර මිය
685351722V පින්නල ම. ම. වි.

140 දේ.එම්.එව්.මධුවිංඛ 901770557V කෑ/මාල/ පින්නල ම.ම.වි.



අනු 

අංකය
නම හැඳුනුම්පත් අංකය වර්තමාන ස ේවා  ්ථානය

 වාර්ෂික  ථ්ාන මාරු-2020  ( බර මුව පළාත)

141 ඊ.ඒ. දවෝමා ගුණරත්න 641330797V ර/ සුමන බාලිකා විදයාය

142
එව්.ඒ.දිදන්් මධුවිංඛ 

මයා
961551196V කෑ/දදහි/රාජසිංශ ම.වි.

143 එව්.ඒ.රිදම් ගිතානි මිය 766182704V ර/දකොදොන්න ජාතික ඳාව

144 ඩබ්.දේ.ඩී.තරිංගනී මිය 888582924V
කෑ/ාන්ත දජෝප් බාලිකා 

මශා විදයාය

145 ආර්.එම්.දේ.රාජගුරු මිය 755821829V
කෑ/ාන්ත දජෝප් බාලිකා 

මශා විදයාය

146
එන්.එම්.පී.දවදනවිරත්න 

මිය
956741092V ර/සුමන බාලිකා විදයාය

147
දේ.ඒ.දේ.ටී.ජයදකොඩි 

මිය
965581804V ර/සුමන බාලිකා විදයාය

148
ආර්.පී.ඩී.එව්.එම්.රාජඳේ

 මිය
1.97969E+11 ර/සුමන බාලිකා විදයාය

149 එව්.ආර්.විමදාව මයා 700124444V කෑ/මා රිවිව ජා.ඳා.

150 එම්.පී.ඩී.වීරසරිය මයා 781774723V කෑ/මා රිවිව ජා.ඳා.

151
ඩබ්.ඒ.එව්.ඒ.විදේසිංශ 

මයා
760672700V

ගුරු ලෘත්තීය විංලර්ධන 

මධයව්ථානය

152 ඩබ්.ඒ.රාජකරුණා මයා 722292368V ර/කලාන ජා.ඳා.

153
ඩබ්.එම්.ජී.අයි.ඩී.වරුලන්

 මයා
901193215V ගන්කන්ද ජා.ඳා

154 එම්.ජී.ජයමැණිදේ මිය 676692568V
ශ්රී ඳාද ජාතික අධයාඳන 

විදයාපීඨය



අනු 

අංකය
නම හැඳුනුම්පත් අංකය වර්තමාන ස ේවා  ්ථානය

 වාර්ෂික  ථ්ාන මාරු-2020  ( බර මුව පළාත)

155 වි.ඳරදම්්ලරී මිය 796464364V
ශ්රී ඳාද ජාතික අධයාඳන 

විදයාපීඨය

156
එම්.එම්.ටී.වමන් කුමාරි 

මිය
197251103790V ර/බ/ආනන්ද මමත්රී ජා.ඳා.

157 එව්.එම්.කුමාර් මයා 781002160V ර/සීලලි ම.ම.වි.

158 ආර්.ඩබ්.දේ.මානි මිය 757941325V

159 ජී.දේ.පී.ගුණදවේකර 640830107V කෑ/මා රිවිව ජාතික ඳාව

160 ඩබ්.දේ.කයාණි චන්ද්රිකා 628460671V කෑ/මා රිවිව ජාතික ඳාව

161 ඒ.ඒ.ඒ.එන්.ආරියප්දඳරුම 826510730V
කෑ/ඩඩ්ලි දවේනානායක ම.ම. 

විදයාය

162 දේ.ඒ.එව්.ච්ත්රා කුමාරි 766440380V ර/සුමන බලිකා විදයාය

163 එව්.පී.එව්.ආර්.දශේමතික 877493695V ර/සුමන බලිකා විදයාය

164 ඒ.පී.කරුණාලති 645140990V
කෑ/ාන්ත දජෝප් බාලිකා 

විදයාය

165 පී.ජී.ඒ.සී.ගුණතික 915922015V
කෑ/ාන්ත දජෝප් බාලිකා 

විදයාය

166 ඩබ්.ජී.කමනි දශේමමාා 837501270V
කෑ/ාන්ත දජෝප් බාලිකා 

විදයාය

167 එම්.ටී.දේ.මුශන්දිරම් 765312280V කෑගලු බාලිකා විදයාය

168 ඒ.ඒ.එන්.එන්.අධිකාරි 875310755V කෑගලු බාලිකා විදයාය



අනු 

අංකය
නම හැඳුනුම්පත් අංකය වර්තමාන ස ේවා  ්ථානය

 වාර්ෂික  ථ්ාන මාරු-2020  ( බර මුව පළාත)

169
ඊ.එම්.චතුරිකා දර්නී 

එදිරිසිංශ
897153980V ර/ෆර්ගවන් බාලිකා විදයාය

170 ටී.ආර්.දශේලදේ 626010644V කෑ/මාල/පින්නල ජාතික ඳාව

171
ඩබ්.ඒ.ඩී.දේ.එන්.අයි.විල්

ල
811613932V පින්නල ජාතික  ඳාව

172 ආර්.ඩී.ලවන්ති ජයමාලි 805722495V පින්නල ජාතික  ඳාව

173 ආර්.ඒ.එව්.විදේවික්රම 810711507V ර/දජයිානි ජාතික ඳාව

174 ආර්.එන්.එව්.විදේසුන්දර 735200461V ර/දජයිානි ජාතික ඳාව


