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Name NIC No 

 Ellagoda Gamage Rangana Thilini 935703573v 

 Liyanaduwa Kankanamge Himali Sagarika  918314334v 

 Nanayakkara Wasam Hetti Kankanamge Sureni Isurika  946530344v 

 Narigama Gamage Eaeandi Ruwan Kumari 927363828v 

 Thilini Chathurangi Edigahawela  895743968v 

 Yaddehi Adisha Sankalpani  937291299v 

 අරුග්ගොඩ ගම්ග හෂිනි ත් ෝජො 947151070v 

 අලුත්ගම්ග හිරුණි ් ෝච ො 936511295v 

 ඈපෝග සචින්ත මධුරන්ග ධ ංඡය 921300832v 

 ඉදිකඩුල්   කංකො මි්ග සමිපත් උදිත කුමොර 910471520v 

 ඉ්ේෂො උදයංගි  ෝගොඩ විතො  925612081v  

 ඉ න්දොරි පුර පසිදු මදුභොෂ  901182469v 

 ඉහ  මැදගම ගම්ග සදීෂො පියුමිණී ගම්ග  965271198v 

 ඕපොත කංකො ේ්ග ෂොනිකො විරොජිනි  807943120v 

 ඕපොත කන්කො ේ්ග නිසංකො ප්රදීපී 835831914v 

 කහ්ෙ විතො  සදීකො ම්හේෂි  907561976v 

 කළු්කෝට්ට කංකො ේ්ග ප්රියංගිකො උදයකුමොරි 197561602306 

 කොරියෙසේ ගම්ග කිෂොන් ම් ෝජය 199135604057 

 කොරියෙසේ ගම්ග ගයනි ්කෞශ යො කොරියෙසේ  925572730v 

 කීණිගමය ෝග දිලිනි සමන්කුමොර 886471858v 

 ්කෝර්ල් ්හේේග සුමිත් ප්රියංකර ්හේේග 940043042v 

 ගයත්රි තෂිලෂි ො අරුරුධිකාකො ගොල් ්ග 886593546v 

 ග බඩ ගම්ග චින්තක  ෂිලමොල්  198716000821 

 ්ගොඩකන්ද ආරච්චචි පර්ලලි ම්හේෂිකො  927964228v 

 ්ගොඩොමුණ විතො ්ග  ෂිලෂිකො ප්රියදර්ලශී  198974300541 

 ඡය ත්්ග දර්ලෂණි කුමොරි 927894440v 

 ජයසිංහ ආරච්චචි්ග නි්ේෂො විරොජිී අමරතංග 927980401v 

 ජයසිංහ කංකො ේ්ග ප්රියොනි මංල ො  895283967v 

 තෂොනි මි න්ිකො ඈපො  918502785v 

  දීකො දිල්රුෂිලෂි එදිරිසිංහ 868552310v 

  ො ොයෂිලකොර ්හට්ි ආරච්චචි්ග ෙරුණි නිසංස ො  937994559v 

  ො ොයෂිලකොරෙසේ මෝගදර ගම්ග සඳුනි මධූෂො 945542470v 

 නිපුනි ප්රමින්දිකො ඩයසේ පි ොයක 937371497v 

 නිේමි තරංගො වි්ේ්සේකර 895543144v 

 නිසංස ො සඳමොලි  ො ොයෂිලකොර 905054210v 

 පිර කේකො ්ග මදුෂොනි ෙොස ො  918352228v 

 පිර්ග ්දොන් අසංකො චොමනි පිර්ග  888552057v 
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 පත්ිනි ෙසේ ගයන්ි දර්ලිකො 906652498v 

 පුන්සරො මදුෂොනි බ් ොෂිල  886750846v 

 ්පොරේබ ලිය ්ග අරුරොධ සමන්මලී  199280100384 

 ්බෝාතන්ත්රි රසිකො ප්රියදර්ලශී 866141045v 

 ම වි ආරච්චචි ගම්ග දිීෂො ප්රභොවි 898154076v 

 මලිගසේ්ප ්කෝර ්ග අනූශො  සන්ි  197564603128 

 මල් ෙ ආරච්චචි ගම්ග මිහිරි  ෂිලමොලි  868582014v 

 මහ්ගොඩ්ග සුපුනි ශොනිකො 928151565v 

 මොදුගැට කුමොර්ග සොවිත්රි ි කරත්  955922123v 

 මොෙ ො  ්හට්ි්ග ්ට ොනි හෂිණිකො  926600427v 

 මුතමොලි ජයවීර 915591604v 

 ්මොරපිිය ්හේේග ෙොස ො ප්රියදර්ලශී  925412716v 

 ්මොහමඩ් සහීල් ෆොිමො සැමීරො  936602290v 

 ඹල්ෙත්ත්ග පියුමි හන්සිකො 947711520v 

 රණසිංහ වීරෂිල්කොඩි චතභොෂී  936711413v 

  ෂිලෂිකො රසන්ි ්ගෝඩ්පිරණ 906434059v 

 ් ොකු්හේේග ජයනි ිරන්ි ්සව්ෙන්දි 955132670v 

 වි්ේ ොයක ගම්ග සමුද්රො ෙ මලී  905630512v 

 විතො ්ග ෙොස ො නිශොන්ි  886281153v 

 ශොලිකො නිේමි රණවීර  878612914v 

 සපු ්කොට්ග ඉෂොරො ඡයමොලි  955303148v 

 ්හට්ි ආරච්චචි්ග නි්ේෂො ප්රසොදිනි  199478203019 

 ්හේෙොෙසේ කන්දඋඩ්ග සුජොනි සමරසිංහ 917821682v 

Amugoda Vidanelage Sameera Sampath Srimal 912391485 V 

Deenamulla Kankanamge Indika Nadeeshani 858512565 V 

Hussain Farook Fathima Rifka 935722519v 

Malik Fathima Ziyana 885991424v 

Mohamad Naieem Mirshad Husain  932701022v 

Mohamed  Fathima Muziya 955230710v 

Mohamed Mueen Bishrul Mazhara 198976000927 

Mohamed Shafeek Fathima Rimsha 898404536v 

Mohomad Muzammil Fathumma Fareeha 947291122 V 

Mohomed Naufar Fathima Nafla Naufar 886641974v 

Mohomed Raseen Fathima Rifpa 935141346v 

Mohommed Hadhy Mohommed Hamdhan 921882688v 

Muhammad Asmy Fathima Isma 198965900804 

Shanmuganathan Sutharsini 905530070v 

Wadu Meistrige Geethanjali Udayani 928364356v 

අංගප්පපුලි ්හේේග  දීශො 935033144v 

අංගප්පපුලි්ග මංල  සිසි  කුමොර 772490348v 

අංගම්පොඩ් ්මෂොන් චමක ද සිල්ෙො  932461200v 
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අංගමිපුලි ්හේේග අමි ො භොෂිණි ්සවිෙන්දි 945371013 V 

අංගේ්පොඩි  ක්ෂිකො ශයොමිණි ද ්සොසසො 868224045v 

අංජලී ඉෂංකො කුමොරි රණසිංහ 198678603842 

අකුරිය  ගම්ග චතරිකො හසන්ි 935360161v 

අකුරිය ගම්ග උත්ප ො ඉ්රෝෂී 905902539v 

අකුරිය ගම්ග එරන්දි කල්හොරි 935313171v 

අකුරිය ගම්ග චතරිකො මදුෙන්ි 948371944v 

අකුරිය ගම්ග චො ක මධූෂොන්  922071233v 

අකුරිය ගම්ග මධුිකො  ෂිලමලි 927912708v 

අකුරිය විතො ්ග චමි ො නිශේශංක 885583571v 

අකුරැිය ගම්ග තෂොනි රසොංගිකො 915730817v 

අකුරිිය ගම්ග අචිනි ඉෂොරො 945731222v 

අකුරු්ගොඩ පිරණ්ග අ්ප්පෂිලෂො අමොලි ද න්ජි 896842668v 

අකුරුිය ගම්ග දිල්කි  කීෂො  906050919v 

අෂිලමීමණ ඕබඩ මුදලි්ග  ් ල්කේෙසමි සන්ීෙ  ො ොයෂිලකොර  198219301061 

අෂිලමීම  ඕබඩ මුදලි්ග ්ත්ජො ්ල්ඛේෙසේ  ො ොයෂිලකොර 947272551v 

අෂිලමීම  පල්ලිය ගුරැ්ග  දීර සදරුෙන් අමරසිංහ 900951450v 

අෂිලමීම  පල්ලිය ගුරු්ග විරොඡ් සංීෙ 823560184v 

අෂිලමීම  විතො ්ග හි්ේෂො රුවිනි දිසේනිකො 918593926v 

අගං්පොඩි ිලිණි  ශොකයො ද සිල්ෙො  937701314v 

අගන්්පොඩි දිදු සන්දුී ්මන්ඩිසේ 897842971v 

අගමි්පොඩි රන්දිමො නිලුෂීකො ශ්රි ද ්සොසසො 905122428 V 

අගේ්පොඩි ඉ්ර්ලෂො ම් ෝහොරි 867302999 V 

අගේ්පොඩි ගීතමොලි ප්රියංෙදො ද ්සොසසො 835684466v 
අගේ්පොඩි චතනි දිල්ෂිකො ්මන්ඩිසේ ගුණ්සේකර 918481079v 

අගේ්පොඩි ජයනි චතසේකො ද සිල්ෙො 946550752v 

අගේ්පොඩි දිලිනි ප්රියංගිකො ්මන්ඩිසේ 886712197v 

අගේ්පොඩි මල්ෂො මධුෂොනි ඩ් ්සොසසො 928583139v 

අගේ්පොඩි රසොදරී දමයන්ි මැන්ඩිසේ 847423030v 

අගේ්පොඩි ෙොර්ලෂික රුෂිලමොල් ගු ්සේකර 910042890 V 

අගේ්පොඩි සමන්ි ද ්සොසසො 846511911v 

අගු ගහ කළුආරව්වි්ග නිල්මිණි 898364070v 

අගුළුගහ ජෝගොඩ්ග  දුනි ගිමොෂො  918470069v 

අගුළුගහ ජෝගොඩ්ග ප්රියොන් මධුශංඛ 900452632v 

අ්ගෝසේිරු්ග ර ොලි කොවින්දි       945820306v 

අඟේ්පොඩි ජීෂො අරවින්දි ද ්සොසසො 947041991 V 

අඟුළුගහ ගම්ග චින්ිකො  දිනි  947931725v 

අඟුළුගහ ජෝගොඩ්ග ිළිණි ජෝගොඩ 198966200800 

අච ො උදයංගනි ්හේේග 858161614v 

අචිනි චොමිකො ජය්සේකර  926413112v 

අචිනි මදුෙන්ි ්ත්රුෙර 918283960v 
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අටොනිික පිරණ්ග සංජය කුමොර 901100063v 

අඩි්හට්ි වීරසිංහ චතරිකො වි් ෝදී 946201367v 

අතපත්ත ප්රතොප්ග චතරි පවි්ො 887522693v 

අත්කෝර  ආරච්චචි්ග හිමොලි මධුෙන්ි 926170457v 

අත්කෝර  දහ ොයක දිල්ෂොන් රුෙන්ක  890263887v 

අත්කෝරළ ආරච්චචි්ග පවි්ො මල්ෂොණි 945793678v 

අත්කෝරළ ෝග අයංගී ගංගො  886262310v 

අත්කෝරළ ෝග මදුෂොන් රංදික 900701608v 

අතරලිය බඩල්්ග නිමල්කො ගිේහොනි 928303780v 

අත්ත ොයක මුදියන්්සේ ෝග ෙරුණි කොංච ො 946604313v 

අත්්තොට්ග   දිකො තරංගනි අත්ත ොයක 197675802536 

අදත්ූරිය්ග ්දොන් හර්ලෂ ප්රභොත්  930861669v 

අ ගිපුර  ්යෝමි දිල්රුක්ෂි  857673263v 

අ ගියධික්දණිය්ග ධරුෂි ඉෂොරො මුණිරත්  966020628v 

අරුපමො ප්රභොෂිණි වීරූරිය 906402181 V 

අරුපමො හංසමොලි ආරියසිංහ 946651745v 

අරුරොධො ධ ංජී රන්මුත 866853380 V 

අරුරොධො  ෂිලමොලි පි ොයක 916900520 V 

අනූපමො ්දව්මිණී ජය ත් ්හට්ි්ගොඩ 865691750v 

අනූශො දිල්හොනි බන්ඩොරි්ගොඩ 935263085v 

අනූෂො මධුෂොනි සුභසිංහ  927503727v 

අනූෂො වික්රමසිංහ 198964501774 

අ් ෝමො සඳමොලි වික්රමසිංහ 906362406v  

අ් ෝෂො ප්රියදර්ලශී විතොරණ්ග 198855501580 

අන්්කොෂිලකොෙ  ලිය ්ග  ලිනි ජයමිනි 765013526v 

අන්ගප්පපුලි ්හේේග දීපොනි ්හේේග 198960800946 

අන්ජ  කුමොර ෙඩු්ග  750723853 V 

අන්ජ ො දු ොිී මද ොයක 757653117v 

අන්්තොනි්ග ශකි ො ඩිෂොනි ද සිල්ෙො 925762539v 

අන්්තෝනි ප්රියංගිකො දිල්හොනි  926350838v 

අන්්තෝනි්ග ්ර්ලණුකො රණතංග 905201700v 

අන්්තෝනිදුර ශොනිකො රුෙන්ගි ද සිල්ෙො 926551949v 

අන්දරඔවිට ගම්ග ඉන්ද්රණි මංගලිකො 198552002328 

අන්ද්රෙොසේ පටබැදි ෙොස ො ද ෙොසේ ගුණෙර්ලධ  905440969v 

අප්පපෙොදුර ඉ්ේෂිකො පියුමොලි ්සොසසො 925752444v 

අප්පපු ත ත්රි කංකො ේ ෝග ක නි චතරිකො  917211515v 

අප්පපු තන්ිරි කංකො ේ්ග දිනූෂි ්කෝෂි ො  ෂිලෂොනි 938073619v 

අප්පපු තන්ත්රි කංකො ේ්ග  දීශො ප්රියශොී 945913100v 

අප්පපු තන්ත්රි කන්කො ේ්ග දිනූෂො  ොනි බඩඩොර 199186202209 

අප්පපුෙො බදු්ග දි්ේෂො රුෙන්දි  937474296v 

අප්පසරො උමයංගී රත් ොයක 936582575v 
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අ්බ ොයක අමල් ප්රදීප්ප 933622126v 

අ්බපිිය  දිෂොනි වි්ේතංග 898023214v 

අ්බවික්රම කඩඩොෙක්ග ක නි රවින්ිකො  938633428v 

අ්බවික්රම දිසො ොයක  දීකො ගයොනි  927783339v 

අ්බවික්රම බේණුසිංහ කංකො ම්ග සමන්මලී 898173330v 

අ්බවික්රම මල්ගහ ගම්ග   ය ො ම් ෝරි  198357701423 

අ්බසිංහ ආරච්චචි්ග කසුන් උදයංග  920092250v 

අ්බසිංහ ජයෙධ  ි් ෝකො  ෂිලමිණි කුමොරි 198070703362 

අ්බ්සේකර ජයෙර්ලධ   ්ෙෝදො අජොනි 947561170v 

අ්බ්සේකර දන්ගර්ගොඩ්ග හිමොෂිණි චතරිකො අ්බ්සේකර 938343071v 

අ්බ්සේකර ම ොෂො අංජලී  928623521v 

අමරවීර වික්රම ගුණෙර්ලධ   සුනි මධුෂිකො 937622180v 

අමරසිංහ්ග පියුේ සචින්තො අමරසිංහ 199152403185 

අමල් ජීෙන්ත ් ොකු ොරං්ගොඩ 933664031v 

අමල් ්හේෙොගම 882483266v 

අමොලි ඉසුරිනි ඩයසේ පි ොයක  938612161v 

අමොලි එරන්ජ ො පිරෙසේ 199358800211 

අමිබ න්්ගොඩ ලිය ්ග අප්පසරො  ෂිලමිණි  905212923v 

අමි  අරුරුධිකධ බඩඩොර ොයක 892510393v 

අමි  උ්ප්පෂිලෂො ූරියආරච්චචි  938302405 V 

අමි  මධුශංඛ ගුරු්ග  903373580v 

අමු්ගොඩ කංකො ේ්ග ශී ො කුමුදු කුමොරි 868052902v 

අමු්ගොඩ විදො  ෝග ආසිරි ඉ් ෝකො කරැණොි ක  197878501100 

අේපොවි  එ්ඩ්ර්ග අ් ෝමො ප්රියංගී 847100192v 

අේ්පගම ගම්ග තරිදු සේපත් ්ප්ර්ලරො 913651332v 

අේ්පගම ගම්ග මධුශොන් කල්හොර 911110695v 

අේබ  ගුරු්ග ගයනි නිසංස ො ගුණෙර්ලධ  907142817v 

අේබ  පල්ලිය ගුරු්ග දු ොනි හර්ලෂිකො 915090281v 

අේබ  පල්ලිය ගුරුන් ෝස ෝග ්දොන් චින්තො රංගනි ගුණෙර්ලඩ  917140421v 

අේබ ොන්දු්ව් කංකො ේ්ග විරොජිනි  ෂිලෂිකො  න්දසිරි  937794568v 

අේුළුග  ගම්ග නි්රෝෂො ප්රියදර්ලශනි 845290890v 

අඹගහ ්හේේග දීප්පි මදුෂොනි 936580416v 

අඹගහ ්හේෙෝග ජයනි උ්ධිකිකො  948623820v 

අඹගහදුේග අච ො උදයොංගනි 199279900547 

අඹගහදුේග ්ධිකවිකො අරුණ කොන්ි 915761178v 

අ්ේෂො ිළිණි වික්රමසිංහ 886361157 V 

අ්ේෂො දු ංජලී පඩඩිත ගුණෙර්ලධ  908271033v 

අ්ේෂො සදරැෙනි සමර්සේකර 907161765v 

අ්ේෂො හිමොනි ූරිආරච්චචි 925763012v 

අ්යෝධයො  ෂිලමොලි ගුණියං්ගොඩ  938180628v 

අර්ඹ්ෙ ෝග එරන්දි හන්සී 945332174v 
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අරුණ දමිත් චතරංග අ හ්කෝන්  922041245v 

අරුණි ඉ්ර්ලෂො ්හට්ි්ගොඩ්ග   855030403v 

අරුමඩුර අනූපම තලී ්මන්ඩිසේ ජය්සේකර 946051098v 

අරුමදුර සිතමිනි නිසංස ො ද සිල්ෙො 948174286v 

අරුමො කංකො ේ්ග ිළිණි ්කෞශ යො 937794932v 

අරුමො හන්දි  ෂිලසඳුන් ප්රියභොෂණ 199224300977 

අරුමොදුර අංජ ො ගීිකො ද සිල්ෙො 936181074v 

අරුමොහන්දි උ්ධිකනි දි රුෂිලෂි ද සිල්ෙො 908404319v 

අර්ලස මරෂිලක  ්ධිකදුණු චන්දිමො ද සිල්ෙො 895693898v 

අ කුඹු්ර්ල රත් ොයක මුදියන්්සේ ෝග චතරිකො චොමී රත් ොයක 877033228v 

අ ගිය හන්දි නිරෑකො ්සේපොලි ද සිල්ෙො 826980613v 

අ ගිය හන්දිය සුමුදු කසුන් ්ස් විරත්  921611846v 

අ ගිය ්හේේග නිලූෂො  ෂිලමොලි 938043957v 

අ ගියෙඩු නිපුනිකො මධුෙන්ි 918341579v 

අ ප ෝදණිය සුධේම හිමි 901192944v 

අ ප ෝදනිය දහ ොයක්ග චොමිකො ්සව්ෙන්දි 927812517v 

අ ෙත්ත කංකො මි්ග හිමොලි ්කෞෂ යො 848183113v 

අ ෙත්ත කංකො ේ්ග විරොජිී  ෂිලමොලි 856143864v 

අලුත්ගම ගුරු්ග අරුෂො දිල්ෂොනි 935902746v 

අලුත්්ගදර ගිේහොනි කොංච ො අලුත්්ගදර 937430132v 

අලුත්දුෙ ්හේෙො ගුණෙර්ලධ  චතරිකො මධුශොනි 865022905v 

අලුත්දුෙ ්හේෙෝග ගුණෙර්ලධ  ගයොන් සුසන්ත 198529701428 

අලුත්ූ්ව් ්හේෙෝග හර්ලෂි තරංගිකො සිරි්සේ  935780357v 

අලුත්ෙ  ්හේේග චමරි ෙත්ස ො 947111647 V 

අලු්පොත ගම්ග කවීශ චතපම ගුණෙර්ලධ  932021889v 

අල්්ගෙත්ත්ග දිල්රැෂිලෂි කුමොරි 926810367v 

අල්බරදුර  දීශො නිමොලි 907572277v 

අල්් ්ෙ  කන්කො ේ්ග චතරි උදයංගනි 895782769v 

අශොනි මරුෂිකො සිරිවීර 917994200v 

අශොන් රුෙන්ත ද ්කොසේතො දස ොයක 930131008v 

අසංකො එරන්දි සමරවීර 907463451v 

අහංග ෝගොඩ ආරච්චච්ච්ග චමදොරි පුෂේපකුමොරි 907974227v 

අහංගම විතො ්ග ද න්ජී 198674103294 

අහංගම විදො ්ග  ෂිලසිරි ප්රසන්  900982364v 

අහංගම ්හේෙො ගම්ග ශයොමලි ්පො ේිිකො 198277003834 

අහංගම්ග ත් ෝඡො  දිසොනි 867962328v 

අහ  කපු්ග ඉෂොර චමිදු දු ොංජ  922584257v 

අහමිඩ් හුසේ්සන් ්මෝහොේඩ් අමිර්ල හු්සේන් 199419701768 

අහිංසො කුමොරි ්ෙත්තසිංහ 936720390v 

අළුත්ගම ගම්ග තොරකො තරින්දි  928381676v 

අළුත්දුෙ ්හේේග රුව්  සංජීෙ ගුණෙර්ලධ  198406802480 
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ආගේ්පොඩි ්ධිකෙ ිසරු  ය තොරො කුමොරසිරි 938183031v 

ආඩඩෙත්ත කංක ේ ෝග මල්කි තොරිකො 925814032v 

ආඩඩෙත්ත කන්කො ේ්ග ක්රිශොන්ි සඳරුෙනි දස ොයක 927971330v 

ආරිය මුනි නිමර්ලෂිකො දිල්හොරි 936590438v 

ආශො  ෂිලචොනි සුම ්සේකර 937631669v 

ඇත්ිලි්ගොඩ ගම්ග මලීෂො දීමොලි 917121931v 

ඇන්තී චොරැන්දි නිරොෂො 946772380v 

ඇන්තී  දීෂො චතරංගී 925563099v 

ඇපො බිල්ටො මල්ෂො 928313956v 

ඇමිත්ත ්ගොඩ්ග පිපුනි කල්හොරි 938642834v 

ඇරැව්ෙ  ලිය ්ග ්දෝ  මධුෂොනි ර මයුරි ්හේමචන්ද්ර 888492232v 

ඇ බඩ්ග ි ො න් රංජන් 931510177v 

ඇලිබඩ ගම්ග නිමොලි සු්ර්ලඛො  925600440v 

ඇලිබඩ ගම්ග රසිකො ශයොමලී 955160215v 

ඇලිබඩ ගම්ග ෙසන්ි චතරොනි 928130070v 

ඇලිබඩ ගම්ග ෙොස ො චන්ද්රමොලි  947130544v 

ඇල්  මුල්  කපු්ග චමල්කි ්කෞශ යො 948020068 V 

ඇල්  මුල්  කපු්ග ිලිණි විජයංගණී 199176703268 

ඇල්  ්ගොඩ ගම්ග හිරණයො මූශොනි 928261212v 

ඇල් ල්්ගොඩ ගම්ග ශ්රියොනි සඳමොලි 199280910011 

ඇල්්ල්ප  කංකො ේ්ග කවිදු ජයශංඛ 930160423v 

ඇල්්ල්්ෙ   ොගිත හිමි 198827400986 

ඇසේසැධිකදු්ව් ජයනි ්කෞශ යො 938512620v 

ඈපො ආරච්චචි අනූෂො උදයංගී 868440104v 

ඈපො කංකො මි්ග ධරුෂි සවින්දයො 957950892v 

ඈපො කංකො මි්ග හර්ලෂි චතරංගි 895113140v 

ඈපො කංකො ේ්ග උදයංගි ශොීකො  ෂිලමිණි 938612030v 

ඈපො කංකො ේ්ග නිල්මිනි කුමොරි 938242623v 

ඈපො ගයොන් පුෂේප කුමොර 901650640v 

ඈපො දර්ලශ  සංජීෙ 940690048v 

ඈපො ්ස විරත් ්ග ්ටෂිල ො මධුෂොනි  955221230v 

ඈපො ්ස් විරත්  නි්රෝෂො උදයංගී 935142474v 

ඈපෝග අ්ේෂො ප්ර්මෝා 945612932v 

ඉඩන්්තොට්ග හසංගො  සන්ජනි  948273225v 

ඉදේ මුදලි්ග විශේමි චොනිකො  948180219v 

ඉදිගහෙ ්ග එරන්ි අ්ේෂො 935610524v 

ඉදිප්පපිලි පිර්ග දි්ල්කො මධුෂොනි 925620050v 

ඉදිරිමුණි කල්පී ෙත්ස ො ද සිල්ෙො 898212050v 

ඉදිරිමුණූ නි්රෝෂො ද සිල්ෙො  198454303429 

ඉදිරිමුනි හර්ලසනි ්ධිකදු කො 866362084v 

ඉදුරු මුල්  ආරචිචි්ග ශෂික ො ්සවිෙන්දි  938191590v 



8 
 

ඉදුරු්ව් ගම්ග හර්ලිකො මදුශොනි 199350800398 

ඉ ත්තප්පපුලි ්හේ ය ෝග සුීෙො සමන් තො 898271277v 

ඉනිමංකඩ කංකො ේ්ග තරිඳු ජ ප්රිය 913470346v 

ඉ් ෝකො දර්ලශී ඉහ විතො  795472231v 

ඉ් ෝකො මහආරච්චචි 887620229 V 

ඉ් ෝකො ශයොමලී සිල්ෙො  865621825 

ඉ් ෝකො ්හේමොලි වි්ජසිංහ 198480102289 

ඉන්දිකො ්ගොන්සල් ්කෝරොළ 782261975v 

ඉමදුම වික්රම ආචොරි්ග සුජොනි 935370264v 

ඉමදුම විතො ්ග චතර හංසිත 933031578v 

ඉමදුෙ විතො ්ග කසුන් චොමර සඳරුෙන්  940213576v 

ඉමදුෙ විතො ්ග  ො ක සදරුෙන් 840341488v 

ඉමූෙ විතො ්ග ධේමිකො ප්රියදරශනි 937702752v 

ඉමූෙ විතො ්ග නිමොලි හංසී 916492871v 

ඉමොෂො මධුභොෂිණී වි්ේසිංහ  955202317v 

ඉරොෂො ඕෂදී මොස්කෝරො  937781555v 

ඉ්ර්ලෂො තොරුකො ්ධිකෙසු්ර්ලන්ද්ර  908493230v 

ඉ්ර්ලෂො මධුචොනි රුහුණ්ග 958413637v 

ඉ්ර්ලෂො සදමොලි ්මොරෙක ජයසිංහ 199260401991 

ඉ්ර්ලෂිකො සදුනි වීරප්ප්පරුම 955431464v 

ඉ්රෝෂො සදමොලි ෙල්පිට 895170992v 

ඉ ංගසිංහ කළුකුමොර මුදියන්්සේ ෝග සුගන්දි කසුන් ඉ ංගසිංහ  916283032v 

ඉ න්දරි ්ධිකෙ  හිරු මදුශංක 920971911v 

ඉ න්දොරි ්ධිකෙ චතරිකො හංසිමොලි ගුණි ක  945192089v 

ඉ න්දොරි ්ධිකෙ චන්ද්රකො කුමොරි පිරොජ 865731230v 

ඉ න්දොරි ්ධිකෙ දි්න්ෂො සුබසිංහ 867112626 V 

ඉ න්දොරි ්ධිකෙ පූර්ලණිමො නිමන්ි රත් ොයක 888033769v 

ඉ න්දොරි ්ධිකෙ ෙසන්ි චතරොණි 818272367v 

ඉ න්දොරි ්ධිකෙ විරොේ මධුශොන් රණසිංහ 942042493v 

ඉ න්දොරි ්ධිකෙ සුභද්රො සු්ධිකිකො 917121702v 

ඉ න්දොරි ්ධිකෙො මදුභොෂිනි සංජිතො  928661881v 

ඉ න්දොරි පුර චොමලී රුෙන්ිකො ගුණසිංහ 955180941v 

ඉ න්දොරි්ධිකෙ  ්යෝමි අ්බවික්රම  875973096v 

ඉ න්දොරී්ධිකෙ මි ංකො මධුෂොී  857303300 V 

ඉලුෂිලපැල්  ්කොඩිකොර්ග ස නි දු ංඡ ො 945380241v 

ඉලුප්පපිිය විත ්ග චි්ො කුමොරි 886553641v 

ඉ්ල්කුිට්්ග හෂොනි  ෂිලයො ො ප්ර ොන්දු 937010761v 

ඉල් දොරි ්ධිකෙ විදර්ලිකො සඳරුෙනි 926801465v 

ඉල්න්දොරි ්ධිකෙ අචිනි රුෙන්ිකො  946660868v 

ඉෂංකො මධුරොනි ෙරුෂවිතො  926570536v 

ඉෂොර සදරැෙන් කුමොර ොයක 922291705v 
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ඉෂොරො දිල්රුෂිලෂි ්කොළඹ්ග 915712169v 

ඉෂොරො ුධිකාී අ්බසිංහ 936861199v 

ඉෂොරො සද්ර්ලඛො ්කොළඹ්ග 936851584v 

ඉසංක ජයරුෙන් ෙැලිකුඹුර 930151408v 

ඉසංකො ශ්රීමොලි අත්ත ොයක  866460523v 

ඉසංකො ෂො ලී බඩඩොරි්ගොඩ  945790032v 

ඉසුරිකො ප්රසොදිී පරණවිතො  918331190v 

ඉසුරු සේපත් උදයංග රූපසිංහ 882453413v 

ඉසුරුණී විමර්ලිකො වි්ේ්සේකර 937800134v 

ඉහ  ගම්ග අරුසො සදමොලි ප්රියදර්ලෂණී  937350872 V 

ඉහ  ගම්ග ඉෂොන් මධුසංඛ 199136004180 

ඉහ  ගම්ග  දීකො කුමුදුමොලි 199153303060 

ඉහ  ගම්ග නිපුනි පූර්ලනිමො සදමොලි 199379200539 

ඉහ   න්ද්ග ගිහොනි  ්යෝමි  856873587v 

ඉහ ගම්ග අරුෂේමි ශ්රි  ්ල්න්ද්රො ප්රොෙ  797893510v 

ඉහළ ගම්ග ිළිණි ්ධිකශොනි  915330983v 

ඉහළ ගම්ග දි්න්ෂො මධුෙන්ි කුමොරි 936332030v 

ඉහළ ගම්ග ශොනිකො දි ොනි 908092007v 

ඉහළ මැදගම ගම්ග ඉ්ර්ලෂො මධුෂොනි 925323217v 

ඉළුෂිල්පොත්ග  ොමලි සුසන්ි 948042525v 

ඊරියෙ  කළුෙ දුර්ග ශයොමලී දිල්රුෂිලෂි  199354603297 

ඊරියෙ  ්හේේග චින්තනි මල්ෂො ඊරියෙ  925672246v 

ඊරිෙරො මහදු්ග නිලූකො ප්රියදර්ලශණී 948631431v 

ඊරිෙරො ්හේේග දු ොංජලී ධේමිකො 928391612v 

ඊශේෙර කංකො ේ්ග යසිත මදුශොන් 943103810v 

උෂිලෙත්ත ූර්ග රේසික උදයංග  910421875v 

උඩ්ග ආරච්චචි්ග අෂිකො දු ොංගි 917180490 V 

උඩම ග  උළුවිි්ග ධරුෂිකො සුමුදු කුමොරි  928103579v 

උඩ මත්ත ගම්ග අ් ෝමො උදයංගී 198459602243 

උඩ මත්ත ගම්ග ිළිණි අප්පසරො මධුෂොනි 927431220v 

උඩ මත්්ත ගම්ග නි්රෝෂො මධුෂොනි ප්රියදර්ලශණී  896940163v 

උඩෙත්ත ගම්ග ශයොන් විමුෂිලි උඩ මත්ත 940034388v 

උඩුගම ්කෝරළ ෝග ්  නි නි්ධිකිකො උඩුගම  198961501177 

උඩුගම ගම්ග ඉ් ෝකො ෂොමලී 198376002173 

උඩුගම සුරි්ග ්දෝ  ඉ්ර්ලෂො කොංච මො ො 875402250v 

උඩුගේප ්ග චමොනි ජයෙරුනි  905052187v 

උඩුබැිිෙ ෙැදි්ග ඉ්රෝෂේ චතරංගි  930293164v 

උඩුමග ග ගම්ග ඉෂොනි උදයංගී  947060058 V 

උඩුම ග  ආචොරි්ග අ්ේෂො ඉෂොනි 198965601243 

උඩුම ග  ආරච්චචි්ග රුවිනි ප්රදීපිකො 928221156v 

උඩුම ග  ගම්ග ඩි ොනි මධුෂොනි 936112200v 
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උඩුම ග  ගම්ග දිමුත මධුෂොන් 943061289v 

උඩුම ග  ගම්ග ම්හේෂො ඉරුෂි  ංකොනි 916260946v 

උඩුම ග  ගම්ග යු්න්කො මධුභොෂිණි 877463273v 

උඩුම ග  ගම්ග රන්දිකො  ෂිලෂොනි 868042818v 

උඩුම ග  ජෝගොඩ්ග ඉෂොරො එරන්දි 948431670v 

උඩුෙක ෙඩු ආරච්චචි්ග සජ ො දිල්රුෂිලෂි උඩුෙක 946024090v 

උඩුෙැල්  දුර්ග උ්ධිකිකො තත්සරණි වීරසිරි 946910970v 

උඩුවි  ආරච්චචි තරිඳු සඳරුෙන් 941751512v 

උත්තම ෙඩු කොන්ච ො ්හේමමො ො ද සිල්ෙො  876263548v 

උත්තරො සඳමොලි ප්රතොපසිංහ 946570508v 

උත්ප ො කොවින්දි ඩයසේ ්සේ ො ොයක 945660180v 

උදියොෙ ්ග ගයොන් සසංක 950171782v 

උදතොරි නිසංස ො  ොගහෙත්ත  955572475v 

උදයංගී සඳමොලි ්කොඩිකොර 897002949v 

උදු්ගොඩ්ග මරුරොඡි එරුෂිලෂිකො 877070832v 

උ්ධිකිකො දිල්හොරි කු ්සේකර 198566101159 

උ න්ඕවිට්ග චොමර  ෂිලමොල් චතරංග 930673102v 

උ්පකො ඉන්දවිරි  ො යෂිලකොර ්හෙොෙසේ 198580300048 

උ්ප්පෂිලි සුපුන් මදුමොලි විර්සේකර 915332390v 

උමගිලිය්ග ධරුෂේකො ඔමොලි සුදර්ලෂිකො 928172716v 

උය ්ග චතරි මධුභොෂිී 885453430v 
උය ්ග්දොන් සිර මධුසංක 198719303367 

උයන්්ග අශොනි සකුන්ත ො  935840325v 

උයන්්ගොඩ මො ්ග හසිනි නි ෂිලෂි යුලින්කො 945540192v 

උයන්්ගොඩ්ග නි්රෝෂො දි ොනි වි්ේතංග 816571367v 

උරරත්  නිපුණි ද සිල්ෙො 948640589v 

උ්ර්ලෂො සුභොෂිණි කුරුප්පපුආරචිච්ච 897550768v 

උෂොනි ඉන්දිමො ෙැලික  198885500410 

උසේ්ගොඩ මො ්ග ඉෂංකො උ්ධිකි 937403879v 

උසේෙත්ත ලිය ්ග චතරි මිණිමුත ද සිල්ෙො 887680388v 

උසේෙත්ත ලිය ්ග හෂිනි සදුනිකො 947001620v 

උහන් ඕවිට්ග දිමුත දි ෂිලෂි 937461860v 

උහන්ඕවිට්ග ුධිකාකො  අරුරොා 878574451v 

උහන්වවිට්ග ්ටෂිල ො ප්රසොදි 847663421v 

උළුවිට ගම්ග ි් ෝෂො දි ොෂේමි කොරියෙසේ 925652253v 

ඌරගහ උ්ප්පෂිලශො ශර්ලමි ො 898013278v 

ඌරගහ සුපුනි දි ංකො  896352881v 

ඌර්ගොඩ අප්පපුහොමි ඉෂොරො අරුරොා 936160450v 

ඌර  ක ොසි රසංගි සිල්ෙො  926351320v 

ඌර  ගම්ග කිශොනි නිමන්ිකො 887482101v 
ඌර  ගම්ග මි ොනි චින්තී 897430533v 
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ඌර  ලිය ්ග සුපුන් ්හේමොල් 922092974v 

ඌර ්ග සඡිත් ධරුෂේක 930842311v 

ඌරෙත්ත්ග දමයන්ි 938371946v 

එ්ගොඩ්ග දි්න්ෂේ ප්රසන්  913512944v 

එදිරිමුණි අකි ො චතරංගී 876184044v 

එදිරිමුණි රැ්මෂේ මධුෂොන් ද සිල්ෙො 870491905v 

එදිරිමුනි සන්ධයො කුමුදුී ්රොිගු 198082703250 

එදිරිසිංහ ආරච්චචි දිරුෂො ිරොණි 915940749v 

එදිරිසිංහ මුදියන්්සේ ්ග ශිකො චතරි පුර්ලණනි 907640698v 

එදිරිසුරිය මධිකදුම්ග  දීෂේ චතරංගො දිල්රුෂිලෂි 199282602707 

එදිරිූරිය මුදියන්්සේ ො ් ග ්න්රංජ ො තෂොරි 857412877v 

එදුරුමුනි තොරුකො දි ොනි ද ්සොසසො සිරිෙර්ලධ  19936480039 

එ ොදි සකුනි මධයො ද සිල්ෙො 936430244v 

එරංගො කොවින්දි  ධිකදුේහට්ි 945530340v 

එරංගො මදුශොනි ඉ්ල්්පරුම 199551402250 

එරන්ද විරොේ ලිය ගම්ග  199432401660 

එරබධික්ධික්ගොඩ  ැකනි්ග මධුශොණී නිසංස ො  936102271 V 

එල් ොෙ  කංකො ේ්ග ුධිකාකො ගයනි 877343456v 

එෂොනි උයංගිකො ්කොඩිතෙෂිලකු රණධීර 907981592v 

එසොයො කොන්ච ො කුමුදුනි 945621893v 

එසේ.ඒ.රසිකො සමන්මලී 918382208v 

ඒ.ඒ. හෂිනි නිසංස ො 199471102538 

ඒක ොයක කලුපහ  අචිනි  ෂිලමොලි 198068702814 

ඒක ොයක මුදියන්්සේ ෝග නි ංකො සඳමොලි ඒක ොයක 199360501553 

ඔවිනි නි ෂිලෂි ඉහ විතො  886332440 V 

ඕකන්ද ෙත්ත ්හේේග සු්ර්ලකො කුමුදුී 855402190v 

ඕපොත ආරචිචි කංකො මි්ග මධුෂොනි උ්ප්පො  876030292 V 

ඕපොත කංකො ේ්ග ගයොනි සදමොලි 936812724 V 

ඕපොත කංකො ේ්ග ්දොන් භොගයො අක ංක 861560597v 

ඕපොත කංකො ේ්ග ්දොන් මංල ශ්රී ප්රදීප්ප  198910603580 

ඕපොත කංකො ේ්ග ්දෝ  විශේෙී පවි්ො 888303014v 

ඕපොත කංකො ේ්ග ්දෝ  සජිනි පවි්ො 945191210 V 

ඕපොත කන්කො ේ්ග ්දෝ  අරුෂේ කො හිරන්ි 925852414 V 

ඕපොත ගම විදයො ෝග  දීෂො  ෂිලමොලි 918123792v 

ඕපිට පිරණ්ග ෙත්ස ො 908102860v 

ඕබඩ මුදලි්ග දු ොනි මදුමොලි 915213596v 

ඕවිි මුල් ්ග කසුනිකො 199076903694 

ඕෂදි රුෙන්ිකො රණසිංහ 905630024v 

කංකො ේ ගම්ග ෙසන්ි චතරොී 807623923v 

කංකො ේ ගම්ග සුමින්ද සදරුෙන්  922803900v 

කංකො ේ දුර්ග රුෙනි ශෂික ො කුමොරි 198764103442 
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කංකො ේ පිරණ්ග කසුනි ඵරන්දිකො 965022651 V 

කංකො ේ්ග නි්ේෂො ජීෙමොලි 928184200v 

කංකො ේ්ග නිලූකො දර්ලශී  916851103v 

කංකො ේ්ග මයුමි ශශ්රිකො දිල්රුෂිලෂි 888112766v 

කංකොනි විදෝ  ෝග මධුෂිකො දිල්රුෂිලෂි 945041080v 

කංකොනි්ග පංචොලි සොධික ො ්සව්ෙන්දි 898474569v 

කංකොන් ත්රි හර්ලෂනි අ්ේෂො 875391003v 
කංකොන්ත්රි ගිහොන් කොංච  කරුණොි ක 942701594v 

කංකොන්ත්රි තනූජ ප්රසොධික කරුණොි ක 925273376v 

කංකොන්ත්රි සුභොෂිණි ආශො ගුණෙර්ලධ   876953463v 

කග්ගොඩ තන්ත්රි්ග තමොලි අරුරුධිකදිකො 927121670v 

කටුක්කොලිහ ගම්ග නිපුනි හංසිකො සඳ්ර්ලරු 947853376v 

කටුකුරුන්ද ක ත්ත්ග මුදිතො  ම් ෝරි 896071173v 

කටුකුරුන්ද කලුආරච්චචි්ග චින්තො සන්දීපනි 927580675v 

කටුදමි්ප්ප විතො ්ග දි්න්ෂේ ිෙන්ක ආරියරත්  933182185v 

කටුදේප විතො ්ග නි ංකො විඡයන්ි 848222682v 

කටුදේ්ප්ප විතොරණ්ග රුෂිලමොලි ප්රියන්ී 198575103495 

කඩෂිලකුට්ි ආරච්චචි අශොන්ි චන්දිමො  925452580v 

කඩුකන් ෝගොඩ ගම්ග  දීෂො මධුෂොනි 876652137v 

කණහැර ආරච්චචි ්දෝ  ්ඩලීෂො චන්දිමොලි  937300760v 

කඩඩේබි්ග අමි  විකසිත  912910989 

කතලුෙ ලිය ්ග ඉසුරි භොගයො ගුණෙර්ලධ  946222160v 

කතලුෙ ලිය ්ග නිසංස ො  ෂිලමිණි ගු ෙර්ලධ   918212086v 

කතලුෙ ෙැලිගම්ග සුමල්කො ෂොමින්දි 938542481v 

කතළුෙ ්ධිකේග ම්හේෂො සසික ො කුමොරි 198554503886 

කතළුෙ ු ත්්ත් ශෂික ො මධුෂොනි අමරසිංහ 925273163v 

කතළු්ෙ ලිය  ්ග තත්සරණි ගුණෙර්ලධ  846453563v 

කතළු්ෙ ලිය  ්ග සිතමිණි ගුණෙර්ලධ  927053128v 

කදිරප්පපුලි ්හේේග ඩය ො නිල්මිණි කුමොරි  915030726v 

කදිරප්පපුලි ්හේේග නිකස ො මධුමොලි 876233975v 

කදි්ර්ලෂන් ශහිල්ජො 199376401800 

කදුරුෙො  බට්ගොඩ ්හේේග අමොලි ප්රියංගිකො 888013067 V 

ක ංක පිරණ්ග මංල ො  න්ද  කුමොර  842594588v 

ක ංක ්හේේග නිලූකො ගයන්ි 926931229v 

ක ං්ෂිල ලිය  ආරච්චචි්ග ශේමිකො කුමොර       912612139v 

ක ත්ත කංකො ේ්ග ගයනි ප්රසංිකො 199160801111 

ක ත්ත කංකො ේ්ග  යනි උ්ධිකිකො 945742631v 

ක පධිකද  ගම්ග දුෂොන්ි  937020295v 

ක ්පධිකද  ් ොකු්ග රුෙන් හර්ලෂණ 901512043v 

ක ්පධිකද ො ගම්ග රුෙන්ිකො මදුෂොනි 945971010 V 

කන්ිරි ආරච්චචි්ග ජො ක සේපත් 810155590v 
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කන්ද උඩ අජන්ත ද සිල්ෙො 199122302433 

කන්ද බඩ්ග චොමර මධුෂොන්  912633756v 

කන්දඋඩ දු ංජලිී ද සිල්ෙො 917444358v 
කන්දඋඩ ්ධිකේග ජ නි සමල්කො 948633361v 

කන්දිලි අප්පප ්හට්ි්ග තෂිලෂි ො දිල්හොරො  918473939 V 

කන්දිලි අප්පප ්හට්ි්ග සු්ර්ලෂේ සොරංග 941791840v 

කන්්ද්ගොඩ ගම්ග  ෂිකො හංසිී 945674245 V 
කන්්ධික උෂොනි ද සිල්ෙො 775102179v 

කන් ධිකදර බදල්්ග නිපුණී දි්න්ෂො 199376704104 

කපුකංකො ම ෝග කොංච ො පුර්ලනිමො ි්සේරො 926820257v 

කපුගම ගීග ්ග ක්රිෂොනි උ්ධිකනිකො සිල්ෙො  927573598 V 

කපුගම ගීග ්ග සංජීෙ ඉසුරු පියුමොල් 891094540v 

කපුගමිපත එදිරිසිංහ ආරචිච්ච්ග  ්යෝමී එදිරිසිංහ 936632424v 

කපු්ග ජීෙන්ි ශික ො  937551312v 

කප්පපර්ග යු්ර්ලෂො විදුමිණි 926402137v 

කප්පපර්ග ්හේෂොන් නිර්ලම  931280457v 

කමොලිකො උදයොනි වික්රමසිංහ ජය ් සේකර  947913875v 

කඹුරොෙ  කංකො ේ්ග ්දෝ  ඌෂොනි උ්ධිකිකො  876271664v 

කඹුරැගම ්හේෙො බැට්ට්ග රුෙනි ්ේඛ ො  916741103v 

කර්ගොඩ ්හේෙ ගම්ග ච නි හසන්ිකො 928223345v 

කරසිං ආරචිචි්ග දිනූමොල් ශ්රී හෂන් 882182584v 

කරසිං කේකො ේ්ග ඩි ංග අරුණ මධුෂොන් 881430380v 

කරෝගොඩ පිරණ්ග ගයත්රි මදුෂොනි 905840657v 

කරෝගොඩ විදො  ගම්ග  ලිත් මි ොන් චමින්ද ජයෙර්ලධ  910571443v 

කරියෙසේ ග බඩ ලිය ්ග නිමොශො මධුශොනි 926380710v 

කරියව්හසේ මො ්ග අරුශො දිල්මිනි 867550534v 

ක ංූරිය ආරච්චචි්ග ශ්රී අගසේි  920202357v 

ක ්හ පිරණ්ග දිනූෂො ජො කි 876981840v 

ක ්හ ් ොකු්ග අරුණි ප්ර්බෝධො 948040239 V 

ක ්හ ෙත්ත්ග හර්ලශී නිසංස ො  938353140v 

ක ්හෙත්ත්ග සජිෂිල ජයංග 910821229v 

ක ්හේ එ්ඩ්ර්ග දිලිනි තොරුකො අ්යෝමි 876503344v 

ක ්හේ ගම්ග ශොරිකො ශ්රිමොලි  937280815v 

ක ොනි කලුපහ  886233736v 

කලු අප්පපුෙො හන් ැදි ඉ්ර්ලෂො 925612600v 

කලුඅප්පපු හන් ැදි චමි ො ශොන්ි තරංගිකො 836763696 V 

කලුගම්ග ිලිනි ඉ් ෝකො ද සිල්ෙො 916750080v 

කලුග  මුහන්දිරේ්ග චතර සමීර 912371930v 

කලුතන්ී පටබැදි ප්රියංගිකො 935091730v 

කලු්තොට්ග සදුනි රංගිකො 868513322v 

කලුදුර චතකො  ෂිලෂොනි තොබෘෘෘෘ 199364600127 
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කලු්ධිකෙ ිලිණි ප්රියංගිකො 946530620v 

කලුප්ග සංජිෙ අසංක 920912290v 

කලුපහ ්ග චොමිනි භොගයො  199284010029 

කලුපහ ්ග ජො ක විකුේජිත්  940160871v 

කලුපහ ්ග මධුෂිකො  ෂිලමොලි  918563415v 

කලුමැදිරිය කංකො ේ්ග ඉසුරු අරුරුධිකද 933480020v 

කලුමුණි හසන්ගි දි්ල්කො ද සිල්ෙො 947462130v 

කලුෙ ්ධිකෙ සුමින්ද නි්රෝෂන් 900114974v 

කලුෙො ්හේේග ප්රමි ො මධුභොෂණි 908424484v 

කලුහන්  යොන්  ෂිලමොල් ද සිල්ෙො 831533234 V 

කලුහොර සුමිත් රංග  ද සිල්ෙො  941240771v 

ක් ්හේ අචොරි්ග සමන්ි 815900502 

කල්ආරච්චචි ලිය ්ග දිමුත තරංග 893643257v 

කල්ප  ෂිල ොත් දිසො ොයක 920722482v 

කල්ප්ග සයුරි නිසංස ො 938501335v 

කල්ප ො හංසදි පුංචි්හේෙො 917112215v 

කල්පී රුෙන්ිකො විදො පිරණ 928573389v 

කවිකොර චිරන්ත  අමර්සේ  861551105v 

කවිඳු කුසල් ්කොඩිකොර 903182601v 
කසුනි ගයොත්රි කැි්ප්පආරච්චචි 938082863v 

කසුනි ද් ෝධයො මුණසිංහ ්සේ ො ොයක 948421631v 

කසුනි පින් ූෙ  198886300678 

කසුනි විරොජි මො ො ආරච්චචි 916072481v 

කසුනි ්ේරෝනිකො ්හට්ිආරච්චචි ්සේ ො ොයක 888573364v 

කසුන් අරුරංග ලිය ්ග  931563505v 

කසුන් දීපචන්ද්ර ආදි්හට්ි 903051191v 

කසේතරි ආරච්චචි්ග ඩය ො ්රෝෂිනි  ෂිලමොලි 866140065v 

කසේතරි ආරව්වි  සිකො ඩි ෂිලෂි 937231865v 

කහග ්ග දි්ල්කො ්සව්ෙන්දි  955211472v 

කහද ක ත්ත්ග  ෂිලසික හසිනි  926780590v 

කහද ගම්ග භොි පියුෂොනි ප්මෝදයො 955223250v 

කහද ගම්ග  ෂිලමොලි ජයි ක 886372370v 

කහද පීල් ්ග ිළිණි රුෙන් කුමොරි  848062316v 

කහදෙ  මුදියන්්සේ ෝග ගයත්රි කංච ්ධිකවි කරුණොරත්   908391179v 

කහඳ ්කෝර ්ග තෂිලෂි ො මධුෙන්ි  935260060v 

කහඳ ්කෝර්ල්්ග ගිහොරි  දීෂො 888223665v 

කහ්ම පල්ලි්ය ගුරු්ග සකුනි ඉෂංකො  936991025v 

කහෙ ගුරු්ග නිලූකො රණසිංහ 198564003432 

කහ්ෙ විතො ්ග සුබොනි දිල්රුෂිලෂිකො  936950205v 

කහ්ව් ආරව්වි්ග දිලුමි මල්ෂො ධර්ලමෙර්ලධ  918124608v 

කහ්ව් විදො  ෝග ඉ්ර්ලෂො  ෂිලමොලි  905693271v 
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කළ්හේ ආචොරි ්ේසේත්රි්ග ඉ්ර්ලනි හංසිකො 916681259v 

කළු ආරච්චචි ්ේඛ ො රන්මලි 875231472v 

කළු ගම්ග පූර්ලණිකො දමයන්ි  198758802740 

කළුඅප්පපු හන්හැදි්ග කමනි ප්රියන්ි 856733211v 

කළුඅප්පපුෙො හන් ැදි දයොසිරි 893411933v 

කළුඅප්පපුෙො හැන් ැදි්ග දිරුෂි කල්ප ො  945190574 V 

කළුආරච්චචි්ග සහනි හසොරො කරුණො ොයක 897833530v 

කළුකන්ඩො ලිය ්ග ඉ්ර්ලෂො මධුයන්ි 945291460 V 

කළුග  ආරචිචි්ග ශෂිකො චතරංගි 918183736v 

කළුග  ආරච්චචි්ග තරුජො සමන්ි 898053989v 

කළුග ්ග චො ක සුනිත් මධුසංක 921541805v 

කළුතන්ත්රි්ග ුධිකාකො ප්රියදර්ලශී 906070456v 

කළුතර දුෂොන් තොරක තෝේවි 921202610v 

කළු්තොට්ග ගයනි සසංකො  දීෂොනි  928092704v 

කළු්ධිකෙ  යන්තරො හිමොදි 936960057v 

කළු්ධිකෙ ර්ේෂො සමොරි සිල්ෙො 918093648v 

කළුමුනි  දී කොංච ො අ්යෝමි ද සිල්ෙො 845540519 V 

කළුෙ ්හේේග මධුෂොන් චොමර වි්ේ ොයක 930892572v 

කළුෙො ්ධිකෙ නිෂොදි දිල්රුෂිලෂි 935550262v 

කළුෙො ්ධිකෙො ශොලිකො දිල්රුෂිලෂි 877933423v 

කළුෙො හන්දි මධුකො  ෂිලෂොණි එදිරිවීර 199477601609 

කළුෙෝධිකෙ අ්ේෂො ප්රිමොලි ඡයමොන්  948461102 V 

කළුෙෝධිකෙ ෙොස ො දිල්රුක්ෂි 936611834 V 

කළුෙොහන්දි  ෂිලමොලි ශ්රී නිශේශංක 926680439v 

කළුහත් දසුන් ග්ේෂොන් ද අබෘෘ වි්ේසිංහ 900032293v 

කොංච  මධුසංඛ ගේමන්පි  933634175v 

කොංච ො නිලුෂිලෂි ජෝගොඩ්ග  875273515v 

කොරියකරෙ ්ග ශඛි ො කොරියකරෙ  198980502328 

කොරියෙසමි ගම්ග ්සේපොලිකො හංසමොලි  937962649v 

කොරියෙසමි ්දවිලි්ගොඩ ගම්ග මොලිංග දමිත් 910691171v 

කොරියෙසමි පටුෙත විතො ්ග දිරුෂො නි ංගනි 925811300 V 

කොරියෙසේ  විරසිංහ  දීකො දිල්හොනි 916852738v 

කොරියෙසේ අකුරිය ගම්ග සමීර මධුසංක 830294287v 

කොරියෙසේ අකුරැිය ගම්ග තොරකො ්සව්ෙන්දි  916201770v 

කොරියෙසේ අතරැලිය ගම්ග ්දොන් ගයොන් පුරඡිත් කුමොර 922270805v 

කොරියෙසේ අේ්ප්පගම ගම්ග ිලිනි ෙොස ො සදමොලි  938440441v 

කොරියෙසේ ඉදිප ්ග රුවිනි අංජලි ො  926902156v 

කොරියෙසේ ඉදිප ්ග ්හොෂොනි තරංගො  897412403v 

කොරියෙසේ උළුවිි්ක ගම්ග කු නි ගිත්මි 198957500107 

කොරියෙසේ උළුවිි්ෂිල ගම්ග ම්හේෂි රන්මිණි චන්ද  කොරියෙසේ 198378100116 

කොරියෙසේ ඔළුවිිය ගම්ග චොමලී  ගීෂො 938040540v 
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කොරියෙසේ කට්කොලිය ගම්ග  ෂිලදිණි ෙගීෂො 948271664v 

කොරියෙසේ කටු්කොලිහ ගම්ග මයුරි නිසංස ො 888633669v  

කොරියෙසේ කටු්කොලිහ ගම්ග ි්රෝමො හර්ලෂණි සිරිෙර්ලද  816313694v 

කොරියෙසේ කටු්කොළිහ ගම්ග  දීෂො කල්හොරි 877583368v 

කොරියෙසේ ක ත්ත්ග ප්රමි ො ජයන්ි 875770527v  

කොරියෙසේ කැල් පත විතො ්ග කුමුදුමලී  දීෂිකො 936710115v 

කොරියෙසේ ්කොට්ටෙ ගම්ග දසුනි මධුහොෂිකො 927001233v 

කොරියෙසේ ්කෝබසෙත්ත්ග කංච ො ගිේහනි 947510860v 

කොරියෙසේ ගම්ග ඉසුරු  දීශෘෘන් චතරංග 920990827v 

කොරියෙසේ ගම්ග ්කෝකි ො මධුභොෂිණී  937820852v 

කොරියෙසේ ගම්ග ගීිකො චොන්දී 836950682v 

කොරියෙසේ ගම්ග තරුජො දිලුරැෂිලෂි 895351113v  

කොරියෙසේ ගම්ග ිළිණි දර්ලිකො  898630420v 

කොරියෙසේ ගම්ග  දිශො මධුශොනි 917862885v 

කොරියෙසේ ගම්ග හිෂොනි චොමින්දිකො කොරියෙසේ  916130791v 

කොරියෙසේ ්ගෝ පිරුෙ  ගම්ග විශොකො ප්රියදර්ලශී 199182704510 

කොරියෙසේ ්ගෝවිතන්ී ශර්ලමි ො ජො කී  905311565 V 

කොරියෙසේ ඡෝගොඩ්ග ිලිණි සෂික ො 925541885v 

කොරියෙසේ ජ ත් තන්ත්රි ශිකො මධුෂොණි 936100937v 

කොරියෙසේ ජො ත් තන්ත්රි ඉන්දික දයන්ත  930991538v 

කොරියෙසේ ජො ත්්ග මධුෂොනි විසේමල් කරියෙසේ 905721275v 

කොරියෙසේ ිරො ගම ගම්ග ධරුෂිකො චතරංගී කොංච ො කොරියෙසේ 938381186v 

කොරියෙසේ පටුෙ  විතො ්ග දිනූෂො නි ංගී 925811300v 

කොරියෙසේ පිණිකහ  ගම්ග චතරි මල්ෂොනි 886063270v 

කොරියෙසේ ්පර්දොර්ප්ග තනූඡ දයොන් 931410750v 

කොරියෙසේ බධික්ධිකගම ගම්ග අ්ේෂො ්හේමන්ි 915573673v 

කොරියෙසේ ්බොවිත් ත්රි සමන්ි ජයමොලි 906401320v 

කොරියෙසේ ්බෝ්ගොඩ්ග පියුමි  සිකො මදුෂොනි 917772541v 

කොරියෙසේ ්බෝවිතන්ත්රි මංල ො ගයන්ි  198262403856 

කොරියෙසේ ්බෝවිතන්ත්රි රසික සදරුෙන් 911351820v 

කොරියෙසේ ්බෝවිතන්ත්රි සදළුකො චොමලී  956432278v 

කොරියෙසේ ්බෝවිතන්ී ගයනි දි ංකො කොරියෙසේ 898062260v 

කොරියෙසේ ්බෝව්තත්ී ශර්ලමි ො ජො කී 905311565v 

කොරියෙසේ මඩක ගම්ග හසිනි මදුශොනි උත්ප ෙන් ො 916620799v 

කොරියෙසේ මඩකඩ ගම්ග චමි ො නි්රෝෂිනි 866703167v 

කොරියෙසේ මඩකඩ ගම්ග මල්ෂො මධුරංගි  947911473v 

කොරියෙසේ මඩකඩ ගම්ග  ෂිලෂිකො රුෙන් කුමොරි 906351048v 

කොරියෙසේ මඩකඩ ගම්ග සුමුදු ෙත්ස ො 198750503078 

කොරියෙසේ මොඡුෙො  ගම්ග දිරුෂො සුරංගි 926750097v 

කොරියෙසේ මොලෙො  ගම්ග අරුණි  දීශො 888020373v 

කොරියෙසේ මොලෙො  ගම්ග උ්ේෂේ මදුශොන්ත ඩයසේ 933403122v 
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කොරියෙසේ මොලෙො  ගම්ග ප්ර්ේෂො කල්හොරි 927914522v 

කොරියෙසේ මොලෙො   කීෂො සමන්මලී 199482602819 

කොරියෙසේ මො ්ග චතරොනි තනූජො කුමොරි 836733509v 

කොරියෙසේ මො ්ග චතරිකො එරන්දි 895063606v 

කොරියෙසේ මො ්ග දිසේ ො සඳමොලි 875640704v 

කොරියෙසේ මොසොචිචී රුවිර මධුෂොන්  199232102230 

කොරියෙසේ රණවීර කංකො ම ෝග සුභොණි  ෂිලෂිකො කුමොරි  816853494v 

කොරියෙසේ රණසිංහ්ග ඉ්ර්ලෂො මධුෂොනි  907213722v 

කොරියෙසේ ර වි තන්ී්ග  ෂිලෂිත කෂාෂොල් දයො න්ද 910793330v 

කොරියෙසේ ්ල්ල්ෙ  ගම්ග දිලිනි නිශොදිනි ම්හේෂිකො 947913123v 

කොරියෙසේ ෙරැ්ගොඩ්ග ප්ර සොදි ෂර්ලමි ො අමරසිරි 927161222v 

කොරියෙසේ ෙරු්ගොඩ්ග මංල ො මිහිරොනි අමරසිරි 865013396v 

කොරියෙසේ වීරසිංහ ආච්චචි ්ේ කො මධුෂොණී  937342152v 

කොරියෙසේ වීරසිංහ ආරච්චච්ච ම් ෝරි දිල්හොනි ප්රසංගිකො 876873613v 

කොරියෙසේ සිත්තර්ග චතනි මජින්තො  856960820 V 

කොරියෙසේ හපුතන්ිරි්ග චමිල් ප්රසංග  882393631v 

කොරියෙසේ හපුතන්ත්රි ගම්ග මධුෂොනි චතරංගි  926012592v 

කොරියෙසේ හපුතන්ත්රි ගම්ග යමු ො  ෂිලමොලි  915511325v 

කොරියෙසේ හපුතන්ත්රි දිල්සො සන්දිපනි 938283133v 

කොරියෙසේ හපුතන්ත්රි්ග චතරි සවින්දයො කොරියෙසේ  937221134v 

කොරියෙසේ හපුතන්ත්රි්ග චරිත් භොිය  922632448v 

කොරියෙසේ හපුතන්ී ගම්ග චිරසේි නිර්ලමොනිකො 917693609v 

කොරියෙසේ හපුතන්ී ගම්ග දීප්පිකො ්සව්ෙන්දී 925790397v 
කොරියෙසේ හපුතන්ී්ග කුමුදිී දිල්රුෂිලෂි 826334266v 

කොරියෙසේ හියෝර්ල ්හේේග නිලුෂිලෂිකො මිහිරොංගනි 926550977v 

කොරියෙසේ හියෝර්ල ්හේේග මධුෂො ්සව්ෙන්දි 926161040v 

කොරියෙසේ හියෝර්ල ්හේේග රැෙනි නිසංස ො 945392630v 

කොරියෙසේ ්හේෙ මො ්ග දිලිනි නිසංස ො 955143930v 

කොරියෙසේ ්හේෙො මො ්ග  ය ො සංජීෙී කුමොරි 198351002823 

කොරිෙසේ ්හේෙොමො ්ග ්කිතො මධුශොන් 933370119v 

කො වි  පිර්ග චතරි ම්හේෂිකො 947004271v 

කොලිංග ඉ්රෝෂො උදයංගී 928431002v 

කොලිංග ඉසුරු සදරුෙන්  920491090 V 

කොලිංග උදොරි ෙොස ො 945191074v 

කොලිංග සුදත් ්රෝහණ ෙර්ල සිරි 902894659v 

කොලිංග හර්ලෂණී මලින්දි 927231557v 

කොසි ොද පැතේ සිසොර ි කෙර්ලධ  840791602v 

කැකිරිෙර ගම්ග ෙොස ො ම ්  ෝරි නිසංස ො 936480934v 

කැකු න්ද  ලිය ්ග සජිතො නි ෂිලෂි  865100671v 

කැකු ොෙ  විදො  ෝග දිලූකො සුභොෂිණී ්ප්ර්ලරො 927503603 V 

කැකු ොෙ  විදො  ෝග සඳුනි ය්ශෝධො ්ප්රරො 955891325v 
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කැට්ගොඩ්ග ගීිකො සමන් කුමොරි  917192766v 

කැි්පකන්කො ේ්ග චමී ප්රීිකො ඡයි ක 908502701v 

කැපිි ආරච්චචි්ග සුජොනි ම්හේෂිකො 199268501438 

කැප්පපිියෝගොඩ විතො ්ග  දිරො  ෂිලමොලි  856581608v 
කැප්ප්පි ්ගොඩ්ග චමරි  ෂිලමොලි 945921145v 

කැලුමි නිරංගො ජයමුණි 926813960v 

කැලුේ දිල්රුක්ෂි වික්රම ආරච්චචි   865561490v 

කිතල්්ගොඩ ්කෝහොඹ්ග මිහිරි මධුභොෂිණී 897872226v 

කිතල්්ගොඩ්ග සදුනිකො රුෙන්ි 947700782v 

කිත්තං්ගොඩ ගම්ග අ් ෝමො ඉන්ද්ර තො 877851079v 

කිත්ින්ගල් හර්ලෂො චතරන්ගී ද ්සොසසො  937853823v 

කිත්මොලි ගයත්රි  ්ස් විරත්   938091811v  

කිර  ෙැල්  පල්ලිය ගුරු්ග සජිත් කුෂොන් ජයරත්  892974608v 

කිරොහන්දි හර්ලෂී ප්රසංගිකො අ්බ ොයක 887222576v 

කිරිං්ගොඩ ආරච්චචි්ග ඩය ො මධුෙන්ි 937293780v 

කිරින්්ගොඩ ගම්ග තරුජො දිල්හොනි 878102916v 

කිරුේබර ලිය ්ග  ෂිලමො ප්රියදර්ලශනි 199255601347 

කිශොනි තරංගො ්සේ ොාරත්   198266603758 

කිෂොනි චොරන්ි ෙෂිලෙැල්  ගම්ග 199158300064 

කිහොන්ඩුේග චතූරි ෙසුන්දරො ්ේමි ක 898321894v 

කිහොන්ඩුේග ජ කි සමුධිකදිකො 915951260v 

කීඹිය පිරණ්ග ප්රියන්ත කුමොර 802990138v 

කීඹිය පිරණ ෝග ්ධිකවිකො මධුෂොනි ගුණ්සේකර   867634274v 

කුකු  ්කෝර ්ග ්ෂිලෂොන් චරිත් රංග  903133171v 

කුකු  විතො ්ග චේපිකො දිල්හොනි 936393586v 

කුකු්  ලිය ්ග ්ර්ලණුකො සජීෙී  885740502v 

කුකු්  විතො  ඉෂොනි මධුෂිකො  906490889v 

කුකුළු විතො ්ග ්සෞමයො සුභොෂිණී 935371732v 

කුටුදේ්ප්ප විතොරණ පියුමොලි සිල්ෙො 948540827v 

කුඩො කංකො ේ්ග පියුමි චතරංගි 918004408v 

කුඩො කංකො ේ්ග මදුෂො ප්රියදර්ලශී 945251700v 

කුඩො ක ටුෙොේග දු ංජලී කවින්දයො වික්රමි ක 936100228v 

කුඩොගම්ග මි ොන් දුෂොන්ත  ෂිලප්රිය 770363063v 

කුඩොගම්ග ශෂික ො මධුභොෂිණි 917843112v 

කුඩෝගොඩ්ග මදුිකො යසන්ි 927302586v 

කු  හැන් දී්ග දිනිි නිර්ලමොණි ද සිල්ෙො 917910189v 

කුනි ්හන් දි්ග ඉෂොරො චතරොනි අරු  ශොන්ත 199467800065 

කුමො ොයක්ග රචිනි මල්කො 908254198v 

කුමොර ෙඩු අ්ේෂො දිලිදි පුෂේපකුමොරි 946772410v 
කුමොර්ග ්යොහොන් ඉන්ද්රජිත් 940104270v 

කුමොරන් ැහැ ෝග චේපිකො පත්මිණී කරු ොරත්  937413297 V 
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කුමොරෙඩු චමුි ෙත්ස ො 926490664v 

කුමොරෙඩු තරිඳු ප්රියසොධික ද සිල්ෙො 932832461v 

කුමොරෙඩු ප්රියොජි ශික ො ද සිල්ෙො 916743246v 

කුමුදු කොංච මො ො වික්රම්සේකර 937550588v 

කුමුදු ෙත්ස ො ජයෙර්ලධ   936350828v 

කුමුදුී කුමොරසිරි  905880349v 

කුඹුර්ග  දීශො සංජීෙී 938173737v 

කුරුපණොෙ ගම්ග චොන්දිමො අරුරුධිකදිකො 917632014v 

කුරුප ොෙ ගම්ග ඉෂොරො අ්මොදී ්ප්ර්ලරො 926102060v 

කුරුප ොෙ පුසේසෙ ්ග  හංෂිකො මධුශොනි 946360376v 

කුරුප්පපු ආරචිචි්ග ප්රියංගනි මි්ි ො මි ොන් කුරුප්පපු 908500652  V 

කුරුප්පපු ආරච්චචි  හිරු චතරංග ඥොණරත්   902250980 V 

කුරුේබො මී්ේ ්ගදර ්ධිකවිකො රණසිංහ  807203681v 

කුරුවිට කේකො ේ්ග අරැණි තරංගො මොධවී ගුණි ක 927680343ඩ V 

කු ී දි ංකො වි්ඡ්සිරි ගුණෙර්ලධ  935630436v 

කු ප්පපු තන්ිරි්ග දුල්නි දිලීපො 927030179v 

කු ප්පපුෙො ෙඩු අමන්දො  ෂිලචොනි 917943613v 

කු ප්පපුෙො ෙඩු ඉමන්ත උදන්ජය 941390161v 

කු සිංහ්ග චතරිකො සුභොෂී 896673033v 

කු ්සේකර ඉ්ර්ලෂො සමන්මලී 935271290v 

කු ො තන්ිරි ්ග ප්ර්මෝදි චොමිකො ්සෝමරත්  938031940v 

කුලී්ගොඩ පත්ිනි්ගස ටනූජො පියුමි මධුශොනි 915621848v 

කුලී්ගොඩ පත්ිනි්ග  ංකො හර්ලෂණි 199474801703 

කුවින්දොහන්දි උදොරි අරුපමො විජයමොලි ද සිල්ෙො 927924188v 

කුෂොණි ත් ෝදිකො ජයසිංහ 926822390v 

කුසුමිකො චතරොනි ්ගොඩකන්ද 837743400 V 

්කි්ප්ප කන්කො ේ්ග ශොනිකො නි්රෝෂී 867772898v 

්කධිකදෝගොඩ ගම්ග ඉෂොනි ්සේව්ෙන්දි 927371936v 

්කරමිනිය්ග අංල දර්ලශ ො ද සිල්ෙො 938520470v 

්කලිකඩ ආරව්වි්ග හර්ලෂො ්රොෂොනි 877444406 V 
්කලිූෙ විතො ්ග උෂොන් පැතේ ප්රියංකර සමරසිංහ 893212493v 

්ක්හ ේබි ආරච්චචි්ග නිපුනි නිශොනිකො 937920520v 

්ෂිලර්ල් කංකො ේ්ග ප්රසොදි චතරංගි 918094911v 

්ෂිලෂ ො උ්ධිකනිකො පඩඩිත ගුණෙර්ලධ   927113651 V 

්කොෂිලමොූෙ ජයසිංහ ආරච්චචි්ග නිලූෂො චොමරී 198065101730 

්කොගග  ්ෙල් ො ්ග ෙර්ලණො කුමොරි  917162301v 

්කොගග  ්හේේග දිලිනි මධුමොලි විම රත්  946161063v 

්කොට්ගොඩ ්හට්ි ්ධිකිකො මධුෙන්ි  936962718v 

්කොට්හේෙො මිලුපො හංසමොලි  956571448v 

්කොට්ටෙ ඉනිය්ග යසිකො කල්හොරි 946472131v 

්කොට්ටෙ ඉනියන්්ග නිරොශො ්සව්ෙන්දි 926251341v 
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්කොට්ටෙ යධික්දහි ගම්ග අ් ෝජො ආශො කුමොරි 845963185v 

්කොට්ටෙගම්ග ්ම නි මදුශ්රිනි 198864503779 

්කොට්ටොෙ  කළු ගම්ග හිමොෂො ප්රියන්ි 875553674v 

්කොට්ටොෙ ගම්ග චතරංගී උ්ධිකිකො  945070250v 

්කොට්්ට කංකො ේ්ග විූෂො දුල්මිණි 926531840v 

්කොඩිතෙෂිලකු අ්ේෂො   න්ි ජය ් සේකර 878102967v 

්කොඩිතෙෂිලකු ආරචිචි්ග සු්ේධ 198906700636 

්කොඩිතෙෂිලකු ආරච්චචි අසන්ිකො මදුමොලි 199384303844 

්කොඩිතෙෂිලකු ආරච්චචි්ග ිදොසි ් ත්මො  975072983v 

්කොඩිතෙෂිලකු ආරච්චචි්ග පසිදු මො ක 199414901332 

්කොඩිතෙෂිලකු ආරව්වි ෝග මයුරිකො සුභොෂොනි ්කොඩිතෙෂිලකු 807710877v 

්කොඩිතෙෂිලකු කංකො ේ්ග අසන්ගි දස ොයක 945940026v 

්කොඩිතෙෂිලකු කංකො ේ්ග කවීශො ්ර්ලෂොනි 927031485v 

්කොඩිතෙෂිලකු කංකො ේ්ග කුමුදු හෂිණි මධුෙන්ි 907582892v 

්කොඩිතෙෂිලකු කංකො ේ්ග දුර්ලගො දුර්ලගො මධුෂොී 885511260v 

්කොඩිතෙෂිලකු සංල ො හන්සී ජය්සේකර 946813010v 

්කොඩිප්පපිලි ආරව්වි්ග හර්ලෂණී ශොනිකො ගුණරත්   875941011v 

්කොඩිප්පපිලි ්හිට් ආරචිච්ච්ග දිරුකො සංඡිෙනි 895921041v 

්කොත්ි්ගොඩ කංකො මි්ග තරුජො දිල්ෂොනි  917300259v 

්කො ොර මුදියන්්සේ ෝග ගිහොන් ශො ක 830674730v 

්කොමන්ද කංකො ේ්ග හර්ලෂ ොත් සදරුෙන් 891730098 V 

්කොමන්ද කේකෝ ේ්ග ුධිකා මධුශොනි ද සිල්ෙො 927895080v 

්කොමන්ද  න්ක ේ්ග මඩුකො මඩුශනි ද සිල්ෙො 199278905072 

්කොමිසේ්ත්රු ආරච්චචි්ග ප්රදිප්ප මධුසංක 851600531v 

්කොේු උ්ේන්ද්ර  දීශොී ද සිල්ෙො 937791470v 

්කොේමොදුර ෙසන්ි කුමොරි 805010312v 

්කොරේග නිසංස ො  ෂිලමොලි 927471280v 

්කොරේග වි් ෝදයො කල්පී  946081019v 

්කොර්ළේ ලිය ්ග තොරිකො හංසිී 935920175v 

්කෝ ොන්්තොටුෙ සිල්ෙන්්ග ප්රියන්ි 927701316 V 

්කොසේගල්  ූර්ග උ්ධිකි ප්රියමොලි පධිකමො ොල් 937912293v 

්කොසේගල්   දුර්ග ඉෂංඛො අසංගි 918292977 V 

්කොසේගල්   දුර්ග මධුෂිකො ්සව්ෙන්දි  198768803058 

්කොසේගල්   දුර්ග රුෙනි චමිපිකො ප්ර ොන්දු 877233332 V 

්කොසේගල්   දුර්ග ෙරුණ ශෝල්න් 941613098v 

්කොසේසගල්   දුර්ග  දීෂො විපුලි කුමොරරත්  846293361 V 

්කෝහොඹ්ග උ්ධිකිකො සුභොෂිණී 955071697v 

්කෝහොඹන්්ග ලිත්මි අ්යෝධයො  ය යතොරො  199361400327 

්කොළඹ තන්ත්රි ආරච්චචි්ග ම්හේෂිකො සඳමොලි  866521522v 

්කොළඹත් ත්රි්ග ඊිකො උමොනි ්ප්ර්ලරො 876660164v 

්කෝළොන් ඕවිට්ග රෂි තොරකො සංදීපනි 915161243v 
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්කෝංග  ලිය ්ග අ්යෂේ ඩිෂොන් 910580450v 

්කෝදො මුල් ්ග වි් ෝකො උ්දනි චු ිකො 906181185v 

්කෝදෝගොඩ ගම්ග ෙොස ො සදමොලි 926671634v 

්කෝදෝගොඩ සබීතො සඳමොලි රණවීර 936531750v 

්කෝදෝගොඩ ්හේෙො විතොරණ්ග ගයනි මධුෙන්ි 198951603007 

්කෝ ොර මුදියන්්සේ ෝග ආිංස ො පියුමොලි කුමොරි 927150620v 

්කෝ ොර මුදියන්්සේ ෝග රොංජී ්කෝ ොර  828042173v 

්කෝන්්ගොඩ ගමරො  ෝග දිනූෂො උදොරි 928520803v 
්කෝමන් ්ගොඩ්ග තරුජි  ර්ලමදො 915822843v 

්කෝම  විතො ්ග දි්න්ෂිකො සඳමොලි 945440520v 
්කෝේම ්ග අචිනි කොංච මො ො 916620853v 

්කෝඹ  ලිය ්ග ඉ්ෙෝන් පුෂේප කුමොරි 825012060v 

්කෝඹ  ලිය ්ග ඉසුරුදිී 926630814v 

්කෝඹ  ලිය ්ග ටෂි ො  ෂිලමී ජි ොංජලී 956801583v 

්කෝඹ  ලිය ්ග  දීෂොනි ජය්සේකර 935920043v 

්කෝඹ  විතො ්ග කීර්ලි තෂොරි විතො ්ග 878052420v 

්කෝඹ  විතො ්ග ් ත්මි අ්බසිරි වික්රමආරචිචි 936560032 V 

්කෝඹළ ලිය ්ග  ෂිලමිණී  876001802v 

්කෝර ්ග අරුරොධො ජයමිණි 928113612v  

්කෝර්ල් ්හේේග  දීෂො මධුෂොනි 936391095v 

්කෝර්ල්ගම ්හේේග ඉන්දික ප්රියංකර 923531343v 

්කෝර්ළේගම ්හේේග දිනූෂො  ෂිලමොලි 935852366v 

්කෝසේම මධුෂිකො දිල්හොනි 917881073v 

්කෞශ යො ජිහොනි සුදුසිංහ 898401898v 

්කෞශ යො  දීශොනි සමරසිංහ 905372165v 

ක්රිෂොන්ි පහ  ගම්ග  846100148v 

ක්රිෂේනි ම ් න්ෂො නිශේශංක 906252465v 

ක්රිසේටො ම රංගනි ඡයසිංහ 926964208v 

ගං්ගොඩ ඇ පොත්ග රසොදරි ප්රියංගිකො 866400792 V 

ගං්ගොඩ ගමොචිචි්ග නිලුජො දමයන්ි 917694176 V 

ගං්ගොඩ ලිය ්ග උදොර පැතේ සේපත් 941872271v 

ගං්ගොඩ ලිය ්ග සු්ර්ලෂේමි ප්රදීපිකො 917211779v 

ගඟබඩ්ග ඉසුරි උත්ප ො 948042436v 

ගඟබඩ්ග චතර රංග  ප්රදීප්ප 832411140v 

ගඟබඩ්ග ්ේඛ ො රත් මොලි 918611835v 

ගජ ොයක පිර්ග අෂොනි සතෂේාකො  897213818v 

ගජ ොයක පිර්ග ්ච්චත ො අමොලි  908073550v 

ගජ ොයක පිරණ්ග  ්යෝගො ප්රියදර්ලශනි අරුණ ශොන්ි 886261489v 

ගජ ොයක පිරි්ග රංගි ඉ්ර්ලෂිකො 947331493v 

ගජහින් ගම්ග අ්ේෂො දිල්හොරි 868653760v 

ග්ඩ්ගොඩ ්සේ ොරත් ්ග දිලිප්ප ්ේම කුමොර 800760852v 



22 
 

ග්න් ගම්ග පූර්ලනිමො ක්රිෂොනි   948340208v 

ග්න්ගම ගනිත්ග ප්රමි ො කංච ො 907112594v 

ග්න්්ගොඩ ්සේ ොරත් ්ග හිරන්ි සු්ර්ලකො චතරොනි  855073730v 

ග්න්්ගොඩ ්හේෙො පිරණ්ග ිරොන් විමුෂිලි 920293859v 

ග්න්ෙත්ත රසික චොමර මදුසංඛ 933091376v 

ග්න්ෙත්ත රුවිනි නිසංස ො 928070514 V 

ගන්ෙරී ම් ෝරි සජීෙී 198756403517 

ගම ආරච්චචි සුභොෂිණි සඳමොලි 927293439v 

ගමආරච්චචි්ග  මිහිරි චතරංගි 898503151v 

ගමඇි්ග ්දොන් ශ්රීමොලී ප්රියංගිකො  866331960v 

ගම්ග ්දෝ  උදයංගි නි්රෝෂිී 955033280v 

ගම්ග  දි උදොර ප්රියදර්ලෂණි 896872737v 

ගම්ග  හිරු සදරුෙන් මදුසංක 913552164v 

ගමරො  ෝග අ්ේෂො ජිෙන්ි 947391755v 

ගම්හේේග කොන්ච  ුධිකා ප්රදිපො ්සෝමසිරි  911141124v 

ගමිමැධිකද්ගොඩ ලිය ්ග දිලිනි හර්ලෂනි කුමොරි 908393082 V 

ග්ේ කංකො ේ්ග ම්හේෂො චොමලී ්සේ ොරත්  938040362v 

ග්ේ කමිකො මි්ග ්සෞභොගයො ශ්රි ිළිණි ෙොස ො  925341118v 

ග්ේ කේකො මි්ග ශ්රි්ධිකවි චරිත උදය න්ද 199302903083 

ගේම  පටබැදි්ග ්දොන් දිලිප්ප මධුරංග  940371651v 

ගේම  ලිය ්ග දර්ලිකො  ෂිලමලි 198775201095 

ගේමැධිකදගම්ග  ්දෝ  උ්ධිකනි සන්ධයො කුමොරි  875460838v  

ගේමැධික්ද ගම්ග මධුෂිකො දිල්හොනි 876802350v 

ගේ ෂිලෂ්ග චතරි ඉෂොරො ්ස් විරත්   938451532v 

ගයනි උ්ධිකිකො තඩුේග 925351148v 

ගයනි චේපිකො රණසිංහ 947621823v 

ගයනි ය්ශෝදො හංසිනි විරසිංහ 928080579v 

ගයන්ත ්හේෙොවිතොර   943523824v 

ගයොනි පුෂේපිකො වි්ේසිංහ 856983340v 

ගයොනි ශර්ලමි ො විදිසින්හ 877813630v 

ගයොනි සුභොෂිණි එදිරිසිංහ 915742270v 

ගයොන් දර්ලශ  ්පල් ො   783352958v 

ගරුමුණි ිසරො රන්මලී ද ්සොසසො 198166600238 

ග  ගම්ග කල්පනි ෙොස ො 916661193v 

ග ්ගදර්ග රුෙනි තරංගො 875780450v 

ග ප්පපත්ි ගුරු්ග ිලිනි මදුශන්කො 911311232v 

ග ප්පපත්ි මි්ර්ලව්ව්්ග විදත් තරුෂික බොසුරු 932182734v 

ග බඩ ආරච්චචි්ග ශොමලී ෂසිකො 945411228v 

ග බඩ ගම්ග විශොකො ශයොමලී 867751130v 

ග ෙ  ්සො ොලි ය්ශෝදරො මධුෙන්ි 947352466v 

ග ්හන් කන්්ධික ගම්ග පව්්ො ම්හේෂි 947120816 V 
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ග ්හේ  කේකො ේ්ග හෂිනි සුදර්ලෂිකො 965013474v 

ගල් ඇටබ්ග කමනි මංගලිකො 908123115v 

ගල්කැිය ගම්ග ශොනිකො මධුෂි  946630055v 

ගල්්කො  කංකො ේ්ග චතරි මධුෂොනි 917681090v 

ගල්්ගොඩැල් ්ග ්ශහොන් මධුසංක ඩයසේ 883632800v 

ගල්බඩ්ග ්දෝ  ඉ්ර්ලෂො කල්පී 888553908v 

ගල්්බොෂිලක ්හේේග ගයොනි පුෂේපිකො 828281518v  

ගල්මත්්ගොඩ ගුරු්ග චමි ො නිශොන්ි  817605010v 

ගල්මන්්ගොඩ ගුරු්ග උ්ධිකිකො ිසරණී 928600530v 

ගල්මන්්ගොඩ ගුරු්ග ශරිනි සුභොෂි ජයි ක 945160934v 

ගල්මන්්ගොඩ රත් ්ග සචිනි මධුෂොනි 937190360v 

ගල්ෙඩු අෙොරි්ග  දීකො දිල්රුෂිලෂි 866751021v  

ගොඩි්ේ ්හේෙොෙසේ ්දොඩන්්ගොඩ්ග  යනි දර්ලිකො ්දොඩන්්ගොඩ 917731837v 

ගොර්ලදි ආරච්චචි්ග සචින්ත මහීෂොන් 942620837v 

ගොර්ලදි ්හට්ි ආරව්වි්ග කසුන් ප්රදීප්ප  892933049v 

ගොර්ලදි ්හට්ි ආරව්වි්ග ඩි ොනි කොංෙ ො ්ජෝිරත්  897422565 V 

ගොර්ලදි ්හට්ිආරච්චචි අසංගො ්ේක ො කුමොරි  897003686v 

ගොර්ලදි ්හේෙොෙසේ තඩුේග කොංච ො හර්ලෂණි සඳමොලි  198757003439 

ගොර්ලදි ්හේෙොෙසේ ්දොඩන්්ගොපඩ්ග ඉ්ර්ලෂො මධුෂොනි 947831062 V 

ගොර්ලදි ්හේෙොෙසේමධිකදු ්දොඩේ්ගොඩ්ග  ෂිලමොලි ද ංජී 917634203v 

ගොර්ලදිය ෙැලිගම්ග වින්ධයො තරංගිකො දිල්හොනි 957332420v 

ගොර්ලදි්ේ ෙැලිගම්ග රුවිනි හෂොරී 945883782v 

ගොර්ලදි්ේ ්හේෙොෙසේ ගම්ග  දීශො ගුණෙර්ලධ  898131165v 

ගොර්ලා ඉ්ල්්ග ිළිණි මධුශොනි 935941504v 

ගොල්  ්හේග මූෂො සජීෙී ජයසංඛ  936092705v 

ගොල්  ්හේේග  ්ෙෝදො මදුපොී වික්රමසිරි 926240897v 

ගොල්  ්හේේග මධුෂි චන්දිමො දයොකීර්ලි  935870232v 

ගොල්  ්හේේග සමිර මදුසංක 950190140v 

ගොල් ්ග ගිහොනි රශේමිකො  937711573v 

ගොල් ්ග ෙජිර ශොන්ත ි කරත්  198203503692 

ගොල් ්ග සචිනි කල්ප ො 946583561v 
ගොල් ්ග සමින්තො  ෂිලෂිකො 935650275v 

ගොල් ්ග සුපිපි මොලිකො ද සිල්ෙො  199364300651 

ගොල්්ල් ආරච්චචි්ග මූෂො චතරංගි 927411784v 

ගැටෙ කන්ද්ග ප්මෝදි ෙොසු ො 935120608v 

ගැටෙ කන්ද්ග  ෂිලෂොන් මදුසංක වික්රමි ක 930830798v 

ගිග ්ග ඉ් ෝකො 197656302510 

ගිගුේමඩුෙ ගම්ග නිර්ලමොණි චතරංගි නිසංස ො 937643853v 

ගිගුරුෙ ගම්ග දිලිනි මල්කො චතරංගී  938600627v 

ගිනි්ග ඉෂොරි සදුනිකො 946170526v 

ගිනිමැල් ගහ ්හේේග  දීකො ගයොනි 847523115v 
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ගිේහොනි ක ංූරිය  936612490v 

ගිේහොනි සුගන්ාකො රොජප්ප ෂ 946524301v 

ගිරග ්හේෙො ිලිණි චන්දිමො  ෂිලමොලි  885382827v 

ගිහොන් මධුශංඛ ඩයසේ බො ූරිය 940970318v 

ගී ග ්ග නිර්ලම ො ප්රියදර්ලශනි 199161101355 

ගීග  ගම්ග තරුෂි රුෙන්දිකො 886773145v 

ගීග ්ග චොරුණී ෙත්ස ො  947012207v 

ගීග ්ග  දීෂො දිල්හොනි 898621480v 

ගීග ්ග හසින්ත මධුශංඛ 911400553v 

ගීතො චොන්දී ගුණෙර්ලධ  925442771v 

ගීතොනි ම් ෝජො ්ෙල්ගම 815651995v 

ගීිකො චින්තො ි්රෝමලී අමරසිරි 866481318v 

ගීමුනි චමලි සඳමොලි 857644433v 

ගුණන්දොෙඩු ච නි ශොනිකො ද ්සොසසො 947940988v 

ගුණරත්   ෂිලෂිකො ප්රියදර්ලශී ද සිල්ෙො  928031322v 

ගුණෙර්ලධ  අමිතො  ො නි කුමොරි ජයූරිය 895291714v 

ගුණෙර්ලධ  මුදලි්ග ම්හේෂේ 870883447 V 

ගුණෙර්ලධ  මුදලි්ග මිහිරි කොංච ො 935380820v 

ගුණ්සේකර කංකො ේ්ග චමිනි නිලුෂො 897843200v 

ගුණ්සේකර ලිය ්ග ය්ශෝධො  ෂිලමොලි  938034486v 

ගු ෙර්ලධ  මුදලි්ග දි්න්ෂො  838113575 V 

ගුරු්ග ඩය ො  ෂිලමොලි 876271753v 

ගුරුමුනි දු ංගි  දිකො ද ්සොසසො 946000124v 

ගුරුෙත්ත විද්රො රො  ෝග සන්ධයො පුෂේප කුමොරි 838253385v 

ගුරුසිංහ ආරච්චචි චන්ිකො උ්ධිකිී 926580400v 

ගුරුසිංහ ආරච්චචි්ග ඉ්ර්ලෂො  දීශොනි 877782778v 

ගුරුසිංහ වි්ේ්සේකර ආරච්චචි්ග යසිදු ප්රභොත් ඩයසේ 198801602144 

ගුසේිඤේඤො ෙඩු ඉරුනිකො සත්සරණි 947611755v 

ගුසේිඥඤේඤො ෙඩු හසිනි  ංිකො 945030054v 

්ගොඩකන්ද කංකො ේ්ග අසංක 198814804072 

්ගොඩකන්ද කංකො ේ්ග දිල්හොනි ප්රියදර්ලශී ්ගොඩකන්ද 1.9826e+11 

්ගොඩකන්ද කංකො ේ්ග නිලුෂො ප්රියදර්ලශණි 937071361v 

්ගොඩකන්ද විතො ්ග ුධිකා රසොංගිකො 947500481v 

්ගොඩකන්ද්ග ම්හේෂේ සුරංග අමරසිරිෙර්ලධ  852854022v 

්ගොඩගම රොළ ෝග නිමොලි ජයි ක 797070157v 

්ගොඩගම්ග තයොගො ම්හේෂණි කරුණොරත්  886391110v 

්ගොඩ්ග දිලූෂි සමුධිකාකො ්ේමචන්ද්ර 936620469v 

්ගොඩපිට ගම්ග අන්ඡ ො ඡයරංගි 907022145v 

්ගොඩපිට ගම්ග නිලූෂො සේෙර්ලණමොලි  895473855 V 

්ගොඩෙත්ත කංකො ේ්ග ම්හේෂිකො 925320536v 

්ගොඩෙත් ත්ග සංජීෙ ඉන්ද්රජිත් 941532330v 
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්ගොඩ්හේ  කංකො ේ්ග  ෂිලමොලි නිරංජ ො 885071376v 

්ගොඩ්හේ  ්හේෙො නිපු   ෂිලමොල් රත් ි ක 911850087v 

්ගොඩොමුණ විතො ්ග සඳුනි ශෂික ො 946913421v 

්ගොඩොමුණ විතො ්ග සමන්්සේ  (ජී වී ) 790722680 V 

්ගොඩොමු  විතො ්ග ඥොණො න්ද 871942366v 

්ගොඩොමු  විතො ්ග මරුජ සමන්ි 918604805v 

්ගොඩැල් ්ග කුෂොන් හිමරුෂිලෂ  913563263v 

්ගොඩැල් ෙත්ත ්ෙද්ග අරුෂංග ද අල්විසේ  932752174v 

්ගොන්සලු ්කෝර ්ග සුජොී ්හේමොලී ද චි්ෂිලරො 895850080v 

්ගොන්සොලුෙො ෙසේ ශොනිකො මධුශොනි 928474640v 

්ගොලුෙ මරෂිලක ්ග ්කෞෂ යො කුමුදිමලි    916303068 V 

්ගෝහොරු ෙත්ත්ග කුමුදු ප්රදීපිකො ෙත්ත්ග 866973016v 

්ගෝ ගමුෙ ආරච්චචි ෝග ඉෂොරො මධුභොෂිී ආරියරත්  948651645v 

්ගෝ පිරුෙ  ගම්ග නිලූෂො දිල්හොනි 198181401904 

්ගෝ පිරුෙ  විතො ්ග චත=රිකො දිල්රැෂිලෂි 928402983v 

්ගෝ පීරුෙ  විතො ්ග ගයොෂි මධුෙන්ි 927380960v 

්ගෝල්  හීන් ්ග රැෙන්  ෂිලමොල් 199812601766 

චතදුර්ග තනූඡො නි්රෝෂී 887592136v 

චතර චු ංග  ොගහෙත්ත 922280444v 

චතර තරංග සමරසිංහ 943303983v 

චතරි ්ධිකෂොනි ප්ර ොන්දු අ්බසිංහ ගුණ්සේකර 876993716v 

චතරි නිසංස ො වීරතංග 876010461v 

චතරි පර විතොරණ  907252922v 

චතරි හංසනි එ්ගොඩ්ග 925660620v 

චතරි ්හේෙොපිර   199086203843 

චතරිකො නි්ේෂී ලිය ්ග  917764301v 

චතරිකො නිෂොා වි්ේතංග අමරදිෙොකර 936872107v 

චතරිකො ප්රභොෂිණී මො න්කන්ද 935053960v 

චතරිකො මදුශොනි වි්ේතංග 198866601452 

චතෂිකො දසුනි ජයසිංහ 928390713v 

චන්දි නිසංස ො ්හේේග 856002462 V 

චන්දිමො පන්ඩිප්ප්පරුම 198250402512 

චන්ද්රොාපිය ෝග සංජය ප්රසොධික කුමොර 880671774v 

චන්ිකො ශයොමලී විතො ොච්චචි 875733117v 

චමිත්  ෂිලෂොන් ිසර වික්රමසිංහ 199501000060 

චමි ො ප්රසොදිනි එදිරිසිංහ ්කොඩිතෙෂිලකු 848292320 V 

චරිතො  වින්දි වීරසිංහ 888372890v 

ච නි දිල්හොරි වි්ේවික්රම 925902225v 

ච නි හඹරකඩ ලිය ්ග  878532813 V 

චොනිකො ්සේ ො ොයක 847803169v 

චොන්දී එදිරිසිංහ  895093025v 
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චොමරිකො ගීතොංජලී වි්ේ්සේකර 938081778v 

චොමරී දිල්හොී ප්රියංගො ් ොකුවිතො ්ග 798374141v 

චොමිී  දීකො ඉ ත්තප්පපුලී 878403002v 

චොමින්දි ඩිලුෂිකො එදිරිවීර   948434253v 

චොලිකො ජ ොානි වීරප්ප්පරුම 895910856v 

චින්තක දිනූෂ සේපත් ගුණි ක 791711070v 

්ච්චත ො කසුනි ජය්සේකර 935340535v 

්ච්ච සදො ෙඩු්ග එරන්දි දුල්ෂොනි 926483390v 

චචතයො ොද ්මෝහොප්පපු ්හට්ි්ග නි්රෝෂො සඳමොලි 198769500987 

ඡයෙර්ලධ  දහ ොයක ශොෙර දිප්පතොංග 942170777v 

ඡයසිංහ ආරච්චචි ඉමොෂො උදයංගනි 937111681v 

ඡයසිංහ සොලිකො මදුෂොනි 957252168v 

ඡ්සන්ත ලිය  චතසේකො සමින්දි පු ොන්දු 937052600v 

ඡෝගොඩ්ග චතරිකො මධුෂොනි 928604110v 

ඡුෙන් ්හේෙො ඉෂොරො ්සව්ෙන්දි 938460450v 

ජංගු්ග ් ත්මො කල්පී ි කරත්  සිල්ෙො 897993465v 

ජනිත ිෙංක මො ආරච්චචි 931600087v 

ජනිතො ජයමිණි බඩඩොරි්ගොඩ 926700065v 

ජනිතො නිර්ලමොණි  ල් ්පරුම 199275302174 

ජුරුත්ගොඩ ගම්ග හරිනි උ්ධිකිකො චන්ද්රොමොලී 917251142v 

ජඹුරත්ගොඩ ගම්ග චොරුණි වින්දයො චමොලි  928160629v 

ජඹුරුතඩු්ගොඩ ගම්ග  ෂිලමිණී 845722552v 

ජයත්රි චන්දිමො  ොකන්ද  755523224 V 

ජයනි  දීරො අත්කොර  948413302v 
ජය් ත්ි ආරච්චචි ්ර්ලණුකො දමයන්ි 887902003v 

ජය ත් පිරණ්ග ගිහොන්  ෂිලිලිණ පිරණ 882934144v 

ජයෙර්ලධ  ගමොච්චචි්ග අ්ේෂො මධුෂොනි  926600435v 

ජයෙර්ලධ  දහ ොයක දිනූෂො දිල්හොනි 199259101143 

ජයෙර්ලධ  විදො  ගම්ග දිනූෂො උදයංගී  787732453v 

ජයවික්රම කංකො ේ්ග උ්ධිකිකො 896781189v 

ජයවික්රම වි්ේතංග ප්ර්බෝධො ගංගොනි  916180810v 

ජයවීර කංකො ේ්ග මයුරි  847952784v 

ජයසිංහ ආරච්චචි්ග ශොනිකො ච්මෝදි 936911277v 

ජයසිංහ ආරව්වි්ග නි නිි 198962800538 

ජයසිංහ මධිකදුම ෙොව්ේග තරුරි දරුෂිකො 907784460v 

ජයසිංහ්ග  දීශොී නි්රෝෂිකො ජයසිංහ 947560689v 

ජයසිංහ ෝග ඉ්ර්ලෂො ගයොනි  917733686v 

ජයසුන්දර දීප්පි  ංකො  888113533v 

ජයසුන්දර මුදියන්්සේ ්ග අරුර චන්ද්ර්සේ  බන්ඩොර 197910103232 

ජය්සේකර ආරච්චචි්ග ධේමිකො ජීෙනි ජය්සේකර 878303245 V 

ජය්සේකර වි්ේතංග චින්තක ප්රියදර්ලශ  951330736v 
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ජ්සන්ත ලිය  ්රෝෂිණී දර්ලිකො ප්ර ොන්දු 928102696 V 

ජෝගොඩ්ග ගයොනි මධුෂිකො  926051849v 

ජෝගොඩ්ග තරිදු ඉෂොර 940090300v 

ජොතං දහ ොයක හර්ලෂිකො උෂොනි 915014070v 

ජොතංග දහ ොයක නි්රෝෂො  926681699v 

ජොතංග දහ ොයක සච්චන්තො 866653798v 

ජො ක ප්රියන්ත කුමොර එදිරිමොන්  793232721v 

ජො ක මධුසංක වීරසිංහ 199234601728 

ජො කී  ෂිලමොලි වීරතංග 877623564v 

ජෝන්ෂේරවින්ද්ර රණසිංහ   922920311v  

ජොසිං ආරච්චචි්ග උ්ේෂො උදයංගී  946143022v  

ජොසිං කංකො ේ්ග  දීශො චතරංගි  927151600v 

ජොසිං ්කෝර්ළේ ආරච්චචි්ග මිහිරි වෂදී 855373955v 

ජොසිං පිරණ්ග ්ෂිලෂොන් සමීර 199119302369 

ජොසිං පිරණ්ග ශ්රිමොලි  858372968v 

ජොසිංහ නි්රෝෂි මධුෂොනි 935171300v 

ජී.ඩබලිව්.්යෂොනි රොජිකො 915093299 V 

ජීෙී වින්ධයො ්හට්ිආරච්චචි 788062281v 

ලෙන්ෙඩු කෝන්සො අංජලී ඉ ෂිලෂණො ද සිල්ෙො 936440193v 

ලෙොන් ්හේෙො අමි  ප්රසොධික ද සිල්ෙො 941430511v 

්ජෝන් විතො ්ග ්කොත්මීණි හංසමලී  895762326v  

ටෂොනි  ්ෙෝදො ක ංූරිය 948073943v 

ටොනියො කුමොරි ග්න්ෙත්ත 886672063v 

ිකිරි  ැන් ැදි්ග ්මොරැදි කසුන්දො චන්ද්ර්සේ   916642873v 

ිකිරියොදුර්ග දු ංජලි ්කෞෂ යො සිල්ෙො 199364801647 

්ටෂිල ො ක නි  ොඔටුන්   866423652v 

්ටෂිල ො රණසිංහ 835771369v 

ඩයොන් ී් ෝ මිදිගසේ්ප 199027004558 

ඩි ොන් සමීර ්සොසසො  852604077v 

ඩිල්ශො  ්ෙෝදනි ප්ර ොන්දු 948222540v 

්ඩ්ෂිකො මොනි සොමලි ්පෝධිකදිෙ  815770676v 

තරුජො  ්යෝමි බධික්දවිතො  845192723v 

තනූජො  ්යෝමි ගුරුසිංහ 886890982v 

තනූජො මල්ලිකො ද අල්විසේ 198271100086 

තන්ිරි ෙත්ත්ග අනූෂො සදමොලි  915880711v 

තන්ත්රි්ග ම්හේෂො මධුෂොනි ද සිල්ෙො 946061603v 

තමොලි පමොයො බිගම 818461992v 

තේ මට්ටය ෝග  සන්ි සමන් කුමොරි  865991215v 
තඹවිට මධිකදුමෝග අ්යෝදයො සංදීපී 946123056v 

තරංග ගුරැසිංහ 920153224v 

තරංග සුමීර කුමොර ගුරු්ග 922782822v 
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තරංගනි උපමොලි ලිය ්ග 838423884v 

තරිදු දිල්හොන් වික්රමසිංහ 199013000623 

තරිදු සේපත් හෑ්ගොඩආරච්චචි 931911716v 

තරිඳු විශේෙප්රිය ගුරුසිංහ 901572828 V 

ත ංගම ආරච්චචි්ග චමිල්කො සංදිපනි 945312475v 

ත ්ප්ප ලිය ්ග සු්ේදො කුමොරි  935133319 V 

ත ල්  ගම්ග ්දෝ  ඉන්දීෙරී නිසංස ො  906382113v 

ත හගම ආචොරි්ග පූර්ලණිමො හංසිනි 896104250v 

ත හගම ්හේේග චතරි මධුෂිකො 947710869v 

ත හිිය විතො ්ග ි ොනි ඉ ංගරත්  896953583 V 

ත හිිය විතො ්ග ප්රසොදිනි රුෙන්ිකො 905051784 V 

තල්්ප ලිය ්ග ඩ  ො  ්යෝමි  905242270 V 

තල්්ප ලිය ්ග පියුමි ප්රසංගිකො 918592644 V 

තල්්ප්ප ගම්ග කලිදු ඔෂොන් විජිතපො   931250922v 

තල්්ප්ප පඩඩිත ගම්ග නිමන්ි මධුශොනි ආසිරි 945551003v 

තෙ ම ගම්ග අරුෂො දමයන්ි ගම්ග 905541188v 

තෙ ම ගම්ග චරිත් මදුසංක 933560023v 

තොන්ත ්ග සප්ප ො රුෙනි ප්ර ොන්දු 937151926v 

තොමන්දි උදයමොලි රණසිංහ 846600647v 

තොරිකො සදරු කන් න්ගර 915651097v 

තොරුකො දි්න්ෂිී ෙනිගරත්  927931087v 

තැඹිලිය ්ගොඩ්ග නිශොදිී රත් ොයක 947820290v 

තැඹිලිය්ගොඩ ගම්ග චොමර ප්රසොධික කුමොර 930083879v 

ිත්ත ගල්ගම්ග සුජොනි මධුෙන්ි ගම්ග  925442089v 

ිත්තගල්  ගම්ග රුෙන් නිශොන්ත 833334328v 

ිප්පප  ගම ආරච්චචි සොලිකො මධුෙන්ි  927800896 V 

ිඹිය ්හිි්ග ඉ්ර්ලෂො දිලිනි 918543953 V 

ිරණොගම පඩඩිත කු්ේෂො මධුසංකනි 916381310v 

ිරොණගම පඩඩිත උපමොලි ් රංජ ො  936170340v 

ිරොණගම පඩඩිත්ග ගරුෂො ශයොමදී 908460065v 

ිරො ගම ගම්ග ජීෙන්ි මධුමොලිකො කොරියෙසේ  887642680v 

ිරිමොදුර චමින්ද ්මන්ඩිසේ 781903418v 

ිරිමොදුර සමිතො ක්රිෂේමොලි 936811647v 

ි ක්හට්ි භොගයො  ෂිලමොලි වීරසිංහ 935034140v 

ි න්ක  ්ෙෝදය ක කරත්  199102404000 

ිලිණි සදමොලි ඡයෙර්ලධ   198852202714 

ිලිනි ගයොනිකො ෙැරනිය්ගොඩ 888422064v 

ිලිනි ්ධිකිකො රණසිංහ 935620970v 

ිලිනි මධු දි්න්ෂිකො මහආරච්චචි 866203059 V 

ිසල් මධුසංක වීර්සේකර  892433291v 

ි්සරො ්හේරත් ශොනිකො දිල්හොනි ර්න්පුර 907374025v 
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ිසේසපුර ්හේරත් ෝග තරිඳු චමල්ක 199128203229 

ිළිණි ධරුෂේකො ක ංූරිය 946331139v 

ිළිණි මධුමොලි පරණවිතො  936270948 V 

ිළිණි ෙොස ො ජයසිංහ 937580037v 

ිළිනි ඉෂංගො ්හේේග  938193509 V 

තඩුේග ජයනි ජීෙන්ිකො  916312172v 

තඩුේග ධනූෂි අසන්දි 937192304v 

තඩුේග පමුධිකද චලිත 950760109v 

තඩු්ෙ කංකො ේ්ග ඉන්ද්රොනි කුමොරි 198369803092 

තඩු්ෙ කංකො ේ්ග රීතො විරොජී 905161326v 

තඩු්ව් කංකො ේ්ග රසොන්ජලී ්සව්ෙන්දි 199082003135 

තඩු්ව් ෙත්ත්ගස කසුන් කුමොර 921713088v 

තසය ෝග ් ලුේ හංසිකො ි ෂිලෂි 946372706v 

තසයො ගේ්හේෙො පියව් ආ් ෝකො ද සිල්ෙො 898650448v 

තසයොහන්දි අමල්කො දිලිහොනි  948492768 V 

තසයොහන් ැදි සුදර්ලමො මල්කොන්ි 927770431v 

තරිතො ්ධිකවි ඉ් ද්ගොඩ  ෝගොඩවිතො  808043548v 

තෂොයො ්හේෙො ඉෂොරි සත්සරනි ජයතංග 945730668v 

තෂොරි රණසිංහ 198680003774 

තෂොරී මධුශංක හෑ්ගොඩආරච්චචි 933652289v 

ත්සව් මුදිතො ෙසන්ි  857303466v 

ත්සව්ෙො හන්දි දරුෂේක උදයංග ද සිල්ෙො 933002012v 

ත්සව්ෙොහන්දි කසුන් සමීර ද සිල්ෙො  942161018v 

්තන් ්කෝන් ප්රභොත් සේපත් කුමොර 920482740v 

්තන් ්කෝන් ්හේේග ශේමි අ්ේෂො ජයසිංහ  927491494v 

්තන්හැන්දි සොගරිකො ප්රියදර්ලශණී 9376429338v 

්තුෙ ්ග දු්ර්ලෂො ක්රිෂොමලි ප්ර ොන්දු  198173203294 

්තලිකඩ පල්ලිය ගුරැ්ග ස ත් අල්විසේ 198116501252 

්තලිකඩ පල්ලිය ගුරු්ග ෙත්මී රුවින්සො 908184048v 

්තලිකඩ පල්ලිය ගුරු්ග සුභොනි සචින්තො 947891120v 

්තලිකඩ පල්ලිය්ග රසිකො ප්රියදර්ලශී 898293122v 

්තලිකඩ ්බෝප්ග ය්ශෝධො කුමුදුමොලි 955552008v 

්තල් ුර ්හට්ි්ග රුෙනි 937993390v 

්තල් ඹුර විතො ්ග  දීකො 855633337v 

්තල් ඹුර ්හට්ි්ග ඉ්ේෂො සදුනි මදුෂිලෂිකො 935763460v 

්තල් ඹුර ්හට්ට්්ග ජි ොනි ප්රියදර්ලශනි 868232773v 

්තල් ඹුර ්හට්ට්්ග  දිෂො සදමොලි  916982860v 

්තල්ෙත්ත කළුආරච්චචි්ග සඳුනි 946850195v 

්තල්හුර බබරන්ද්ග කසුනි මල්හොරි 915152104v 

්තව්ෙො හන්දි පියුමි ශ්රීමොලි  198981103728 

්ත්ජො සදමොලි ්සේ ොාරත්   886231202v 
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්ත්රුෙර ආචොරි්ග ුධිකා සුරන්ගි 945103124v 

්ත්රුෙර ආචොරි්ග සරුජි ිසොරො ්ත්රුෙර  937993080v 

්ත්රුෙර ආරච්චච්ච්ග ඉසංකො ිරොී 847332018v 

්ත්රුෙර ගම්ග සංජීෙනි කුමොරි 945871083v 

්ත්රුෙර බට්පො ්ග නිශොන්ි දීපොනි 897643502v 

්ත්රුෙර හැන් ැදි්ග ගයොනි  ෂිලමොලි 828274562v 

්ත්රුෙර හැන් ැදි්ග දිලූපො රංගී චන්ද්රසිරි 847812605v 

්ත්රුෙර ්හේෙොෙසේ ්කෞෂ යො ප්ර සොාී ්ේමදොස 946243558 V 
්තොටගමුෙ කමිකො ේ්ග උ්ර්ලෂො රවිහොරි 199265602215 

්තොටබැධිකද්ග ගිෂොන් මි න්ග ද සි ෙො 892563977v 

්තොටමුණු වි්ේෙර්ලධ ්ග අ්යෝෂො සමන්මලී 948403161v 

්තොටෙත්ත්ග නිෂොදි ්කෝෂි ො ද සිල්ෙො 928191168v 

්තොේමය ්හේෙො ගීි ිෙන්ි මධුමොලි 926964410v 

්තොේමයො හකුරැ දි්න්ෂො මධුෂොනි සිරිකුමොරි 925280607v 

්තොේ්ේ හකුරු නි ංකො ශොමිණි  906312158v 

දං්ගස නි න්ි චේපිකො  858531594v 

දඩයෂිලකොර ්ධිකෙ සුභොෂේ ජො ක වි්ේි ක 911904829v 

දඩයෂිලකොර ්ධිකේග ශොලිකො මියුරංගි  957173764v 

දඩල්්ග සු්රකො ප්රියදර්ලසනි 945530600v 

දඩල් ්ග රංගි පූර්ලණිමො ඉ්ෙෝනි  898041832v 

දඩල් ්ග සුදර්ලශන් ජයන්ත රොජකරුණො 198822100197 

දඩැල් ්ග මිතනි මදුෂිකො රොජකරුණො 928552608v 

ද න්්ගොඩ ගම්ග ප්රසදනි තොරකො 856380718v 

දන්ෙත්ත්ග ්දෝ  දිලිනි ්හේෙොෙසේ 915470696v 

දේපැල්  ගම්ග දි්න්ෂේ මධුසංඛ 930050741v 

දේමි ආරච්චචි්ග නිලූකො කුමොරි 836621573 V 

දඹගහ ්ගදර චොමිී ජයමොලී  867182837v 

දයොනි දීපිකො විදො පිරණ 765360129v 

දර්ලිකො චතරංගි ග්න්්ගොඩ 947602764v 

ද ෙැල්  ්හේේග රන්දිමො අමොලි 896264893v 

දලුමුත මුල්  ගම්ග  ෂිලෂිකො පියුමොලි 947793306v 

දලුෙතමුල්  ගම්ග  සන්තො නි්රෝෂී 816151015v 

දස ොයක මුදියන්්සේ ෝග අ්ේෂො මධුමොලී 915762816v 

දහ ොයක දලුෙත්ත්ග ඉදුනිල් ම්හේෂිකො දහ ොයක 198858901756 

දහ ොයක ලිය ්ග ිලිනි 936253245v 

දහ ොයක සදුනි අරුණිකො 935691648v 

දහෙ  විතො ්ග රුෙනි කොෂේමීරො දු ොජි 917551561v 

දළුෙක මුල්  ගම්ග මි් ෝලි ස් ෝච ො 927893061v 

දොප  දුර්ග අරුරොධො 908323394 V 

දොප  දුර්ග අරුෂි ජිෙනි දයොරත්  875843940 V 

දොප  දුර්ග කොංච ො අරුරොධො 938460850v 
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දොප  දුර්ග දිමුත නි ක්ෂි 938440255 V 

දොේම  ලිය ්ග අමි  මධුශංක  930020656v 

දොේම  ලිය ්ග දිපීකො ප්රියදර්ලශණි  938073643v 

දොඹුර ්හේේග ආ්රෝෂො චොමරී 935570620v 

දොඹුර ්හේේග නිශොන්ි දර්ලිකො  936610480v 

දොඹුර ්හේේග විරොජි ඉෂොරිකො 935231922v 

දොඹු්ර්ල ලිය ්ග අ්ේෂො සුභොෂණී 198967704395 

දොසිලි වික්රමසිංහ තරුජො  ෂිලමොලි 198857210874 

දැකුමිපිිය ආචොරි්ග අරුෂො දධුශොනි 936912109v 

දැකුේපිිය අචොරි්ග හර්ලෂණී දිල්රුෂිලෂි  957532985v 

දැකුේපිිය ආචොරි්ග දිනූෂො ්රෝහිනි 947092960v 

දැඩිමුණි දිල්ෂො මධුෂොී මැන්දිසේ 928222527v 

දැඩිමුණි ප්රිමල් මදුසංඛ ප්රියසොධික ද සිල්ෙො 913423313v 

දැඩිමුනි නිමොලි ෙත්ස ොද සිල්ෙො 917713537 V 

දැල්කඩ කේකො ේ්ග සච්ච ්  ොමල් 902893687v 

දිෂිලකුඹුර්ග රෂිනි  ෂිලෂිකො 917514046v 

දිෂිලෙැල්  පටබැදි්ග ඉ්ර්ලෂො සොරංගි 878512383v 

දිෂිලෙැල්  පටබැදි්ග චමීශො ශයොමලී 926024957v 

දිෂිලෙැල්  පටබැදි්ග නිමොෂි මධුෂිකො 928301214v 

දිෂිලෙැල්  විධො  ෝග සමන් ප්රියන්ත 198911601905 

දිෂිලෙැල්  ්හේේග ්ධිකවිකො මිහිරොණි 937453302v 

දි්ගොඩ ගම්ග එරංගො ප්ර්බෝදනි 917614652v 

දිධිකදි පත මොතර්ග ් ළුේ සඳරුෙනි 198481200502 

දිධිකදිනිපත මොතර්ග  දීශො ක්රිශොන්ි 198971401469 

දි යදුර ක ත්මො  ෙොංඡලී සමන්ි ද සිල්ෙො  945560860 V 

දිනිි තත්සරො කැි්ප්ප ආරච්චචි 947641921v 

දිනිි රුෙන්ගී වික්රමසිංහ 918053921v 
දිනිදු ප්රභොෂේ මධුරංග වීර්සේකර 930551007v 

දිනූෂො සඳ්ර්ලණු විශේෙො කු ි ක 927561220v 

දි් ල්කො ච්මෝදි අ හ්කෝන් 937802595v 

දි්න්කො සංදීපනි සුරසිංහ 918490035v 

දි්න්ෂො ිසරු සුබසිංහ 917213429v 

දි්න්ෂො සංජීෙණි ්හේෙොවිතොරණ 896243900v 

දිප්පපිි විතො ්ග අරුණි ෙොස ො 835173070 V 

දිමුත මදුශොන් හිරින්්ග 961220707v 

දිමුත සඳුනිකො කුමොරි එදිරිසිංහ 866151377v 

දියගු ආරච්චචි්ග සචිත්රි නිමොෂො ද සිල්ෙො 946593222v 

දියඟුකංකොණි  න්දික රසොංජ  912300200v 

දියුණු්ග හංසී චොනිකො රණතංග  918092340 V 

දි ොංජලී ්හේමමොලි විතො ොච්චචි 925800546v 

දි ොන් සුරංග වික්රමසිංහ මද ොයක 901950970v 
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දිලිණි ප්රදීපිකො වික්රමරත්  938112886v 

දිලිනි අ්බසිංහ පිරණ 198863304133 

දිලිනි  ෂිලමොලි ජයෙර්ලධ  916060602v 

දිල්කි මින්සද විම සිරි ්ධිකෙසු්ර්ලන්ද්ර 896993569v 

දිල්මිණී අ්බසිං පිරණ 825563040v 

දිල්හොනි දිල්රුෂිලෂි දොඹු්ර්ල ලිය ්ග 926142682v 

දිසො ොයක මුදොයන්්සේ ෝග ෙරුනි රෂිලෂිකො 946790559v 

දිසො ොයක මුදියන්්සේ ෝග ිලිනි මදුමොලි දිසො ොයක 925652644 V 

දිසො ොයක මුදියන්්සේ ෝග ප්ර්මෝදිකො මධුෂොනි 937712103v 

දිසො ොයක මුදියන්්සේ ෝග ශ්රියොනි දිසො ොයක 856290786v 

දිසේ ො තෂොරි මුත්්තට්ටු ෙත්ත්ග 828564447v 

දීග  ගම්ග ්ප්පශ ො සදමොලි  848253529v 

දී්ගොඩ ගම්ග චමි ො  දීශොනි  935502632v 

දී්ගොඩ ගම්ග නිශොන්ි දිල්රුෂිලෂි 885300367v 

දී්ගොඩ ගම්ග ම්හේෂේ චන්ද්ර කුමොර 883302826v 

දී්ගොඩ ගම්ග  සිකො ෙරුනි පූර්ලණිකො  908460537 V 

දී මුල්  කංකො ේ්ග චතරි දිල්හොරි  936742351v 

දීප්පි සුමුදු දිෂිලමොදු්ගොඩ්ග 927280531v 

දුෂිලගන් ො රො  ෝග සජිී වි්ේවීර 945101466v 

දුරුහිංග සු්න්්ො මල්කොන්ි ද  සිල්ෙො 866611297v 

දුඹුර ලිය ්ග  සිකො රිෂොනි 938602751v 

දුර්ග තයොගො  ෂිලශොනි 935701120v 

දු ොංජලී වීරප්ප්පරුම  906421917 V 
දු ොේ රුසිරු ගම්ග 931770365v 

දු ොනි මහෙ  ගම්ග 198967801774 

දුෙනි වි්ව්කො වීරතංග 857380428v 

දුෂයන්ි ශෂික ො පඩඩිතරත්  1.99474e+11 

්ද ගම්ග අප්පසරො කුමුදු කුමොරි 947251694v 

්ද ගම්ග භොගයො ඉදුනිල් 937944624v 

්ද් ත්ි සපුනි අචින්තයො ද සිල්ෙො 945320109v 

්ද ොත් මිහිරි පුර්ලණිමො ්මන්ඩිසේ 915851479v 

්දල්පො ්ගොඩ්ග හංසනි ප්රියන්ෙදො 916203454v 

්දල්ෙෂිලකඩ ලිය ්ග ඉ්ර්ලෂො 936494838v 

්දල්ෙෂිලකඩ ලිය ්ග ඉෂොරි මදුෂිකො  947060627v 

්දෙරො හන්දි අචින්තො සංගීතොංජලී 937561423v 

්දෙරො හන්දි චතරි  ෂිලෂිකො ගුණරත්  886080352v 

්දවිපුර ආචොරි්ග  ෂිලෂොනි විජිත කුමොරි 935940494v 

්දෂාන්දර ්ධිකේග දි්න්ෂො චතරි කුමොරි 886413076v 

්දෂාන්දර මහ ග ප්පපත්ි ආරව්වි්ග චතර කොංච  සුම රත්  862202155v 

්දහිගහෙත්ත ගම්ග පෙනි කොවියංග ො 957423051v 

්දහි්ගොඩ්ග නිසංස ො ප්රියදර්ලෂී  938482276 V 
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්දහිෙත්ත අත්කෝර  ෝග තොරුකො ්ච්චදනි අත්කෝර  876770296 V 

්ධිකගිරි එ්ේෂේ අසංක මැන්දිසේ 922620695v 

්ධිකගිරි එිකො ්දරුෙන්ි ්මන්ඩිසේ 926761773v 

්ධිකගිරි පියුමි සිරිමලි ්සව්ෙන්දි ද ්සොසසො  855700832v 

්ධිකමුණි  තොරුණි හංසිකො  947940783v 

්ධිකමුණි සිතොරො මදුශොනි 198985504090 

්ධිකෙ ඉ්ර්ලෂො උමයංගී 836500970v 

්ධිකෙ ශෂික ො ්සව්ෙන්දි 926580825v 

්ධිකෙගිරි ්ශෝභො  දීරො ද ්සොසසො 867350225v 

්ධිකේගොඩ ගුරුසිංහ්ග නිස  ප්රසොදි ආරිය්සේ  198585402260 

්ධිකෙරොහන්දි චතරිකො තරංගී ද සිල්ෙො 937380879v 

්ධිකෙොන්ගී මධුෂොන් ග්න්ෙත්ත 199366603699 

්ධිකවිණි ශෂිපබො වී්ේරත්  199363200023 

්ධිකශොනි පවි්ො විරතංග 898413349 V 

්ධිකහිංග ්රොහොන් පියසුම  ද සිල්ෙො 800280656v 

්ධිකහිංග ්රෝහොන් පියසුම  ද සිල්ෙො 800280656 V 

්දොඔ්ගොඩ ලිය ්ග සන්දයො කුමොරි  917541469v 

්දොඩන් ්ගොඩ්ග අශොන් ශො ක සදරුෙන් 933171400v 

්දොඩන්දුෙ  ැුණු ්හේේග ගවින්දයො කොමලි ද සිල්ෙො 9162837171v 

්දොඩන්ූෙ  ැුණු්හේේග ි ංගො ් ත්මි ද සිල්ෙො 917902577v 

්දොඩේ්ගොඩ ගම්ග අසංක ධ ංඡය 903443375v 

්දොඩේූෙ ෙඩු්ග ගයොෂොනි සචින්තී  937250010v 

්දොඩේ්ප ගම්ග කුමුදි ඉ්රෝෂණි අ්බගුණෙර්ලධ  946630527v 

්දොඩේ්ප ගම්ග නිලූකො දීපොංජලී  917171190v 

්දොඩේ්ප ගම්ග ප්රසන්ිකො මධුෂොනි  936770304v 

්දොඩේ්ප ගම්ග සුමොලි කල්පී 905023586v 

්දොඩේ්ප්ප ගම්ග ඉසුරි දි න්ිකො 918223240v 

්දොඩේ්ප්ප ගම්ග ඡ ී ප්ර්බෝධනි කිර්ලිරත්   908004388v 

්දොඩේ්ප්ප ගම්ග පූර්ලණි දිරුෂිකො ඩයසේ 947232223v 

්දොන් ඇ් ෂිලසැන්ඩර්ල ශෂිනි අරුරොධො කලුපහ  936894194v 

්දොන් ඉ් ෝකො සඳමොලී පි ොයක 906000776v 

්දොන් ප්රැන්සිසේ්කෝ මියුරන්දි හංසිකො රංගනි 199172603620 

්දොන් රිචඩ්  සේනි ත යරත්   945523050v 

්දොන් සංධයො ්හේමමලිනි වික්ර මසිංහ 197979503814 

්දොන් ස්රෝජිී සකුන්ත ො විට්ටහච්චචි 946741388v 

්දොන් සීමන් රොළ ෝග චින්තො සඳමොලි ගුණෙර්ලධ  845901449v 

්දොන්මනි්ග සු්න්්ො 845462860v 

්දොේමනි්ග රුවිනි  925262285v 

්දොර්ප විතො ්ග නි ැසි සත්සරණි  925571393v 

්දොර ් ප්ප ගම්ග  දිශොනි රත් පොලි 915272274v 

්දොර ්ගොඩ කංකො ේ්ග ඉදුනිල් අ්සේ  832273074v 
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්දො  මුල්  කංකො ම්ග ගීත්මො සදලි 938074496v 

්දො  මුල් ්ග  න්දිකො ජයසුන්දර 856913554 V 

්දො මුල්  ගම්ග දර්ලශී චතරොනි  858562716v 

්දො මුල් ්ග දු ංජලී ්ේමි ක 945183519v 

්දො මුල් ්ග රසොංජලි අරුරොධො  907653315v 

්දෝ  අත්කෝර  ෙසන්ි සදමොලි 876630273v 

්දෝ  ඉ්රෝශො ඉෙන්ි සමරසිංහ 198380400020 

්දෝ  තෂිලෂි ො සඳමොලි පලිහෙඩ  945702575v 

්දෝ  මොධයො නිර්ලමොනි උඩ මත්ත ගම්ග 945293004v 

්දෝ   ෂිලෂේමි වික්රමි ක 918531785v 

්දෝ  විතො ්ග ඩිලිනි ම්හේෂිකො 928233472v 

ද්රඹු්ර්ල විතො ්ග තරිදු රුෙන්  922451044v 

ධ පො  ආරච්චචි්ග ්ේ කො හර්ලෂණී  887931143v 

ධරුෂේක චන්ද  රත් ොයක 922590370v 
ධරුෂේක දිසො ොයක 923120963v 

ධරුෂේක  ෂිලමොල් බඩඩොරණොයක  199326104391 

ධර්ලපකීර්ලි සෙෘෘධිකධී ්ප්ර්ලරො වි්ේ්සේකර 936833632v 

ධර්ලමි ක ්ස් විරත්  නි ංකො දු ොරි 927050862v 

 දිෂො  ෂිලෂොනි කුමුදු කුමොරි සමර ොයක්ග 926974157v 

 දීකො ්කොඩිතෙෂිලකු ලිය ආරච්චචි 817403425v 

 දීකො සුභොෂිී විදො ගම්ග 877120961 V 

 දීකො සුරංගි සිරිෙර්ලධ  877992870v 

 දීරො නිලූෂිනි ්ස විරත්   936011799v 

 දීරො පියුමොලි බො සුරිය 937603460 V 

 දීරො විදුමී අ්බගුණෙර්ලධ  876603691v 

 දීෂො අ්යෝමි අ්බවික්රම  907413349v 

 දීෂො තරංගි ්කොට්ටෑදුෙ ගම්ග 926701894v 

 දීෂො  සන්ි ්තන් ්කෝන් 905333739 V 

 දීෂොී ඌර  ලිය ්ග  937840845v 

  යෂිලකොරෙසේ ජෝගොඩ්ග ශයොමලි මධුශොනි 945390409v 

 බදෙ විතො ්ග ඉසුරු මධුශොන් 199103501940 

 බදෙ විතො ්ග කල්හොරි ්ේදොන්ජලී 907022404v 

 බදෙ විතො ්ග රසොංජලී 947520393v 

 මිුකොර හෑ ඹ්ග උ්ප්පෂිලෂි තොරිකො සුසොන් ්සේ ොරත්  948501350 V 

 ේුකොර හැලුම්ග දිලිනි ප්රසොන්දි ්සේ ොධීර  856550419v 

 ේුකොරෙසේ මහො සරගු ්හේේග සඡිනි මදුෂිකො 906401339v 

 ය ො දි්න්ෂො සිරිතංග  198066900309 

 යනි රණසිංහ 198285002000 

 සදප්පපු ්හේෙො අඛි   ෂිලශොන් ද සිල්ෙො 930580201v 

 සදුෙො හන්දි කසුේ අසංක 930620181v 

 සදුෙො හන්දි චොමර රැෙන් ප්රියංග  842944287v 
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 ්යෝමි ඉ්ර්ලෂො ෙැලිෙත්ත ලිය ්ග  906590719v 

 රොෙ  ගම්ග ගයොන් මධුසංඛ  912331083v 

 ලින් ජයසිංහ ෙන්නිආරව්වි  198310500667 

 ල් ්ග ්දොන් නිලූකො ප්රියදරශී 856432343v 

 ල් ්පරැම තන්ත්රි්ග ්සේමිණි හසොර 948610884v 

 ල් ්පරුම  ආරච්චචි්ග චොමිකො ප්රසොදිනි 937082070v 

 ල් ්පරුම තන්ත්රි ගයොනි පුෂේපමො ො  857934571v 

 ල් ්පරුම ් ොකු තන්ත්රි්ග අ් ෝමො දිල්හොනි 926222317v 

 ේදොෙ විතො ්ග ඉමොශො රසොංජලි 937343442v 

 වින්දි බිේසරො අමරසිරි ජයසිංහ 946470040v 

 වින්දයො අරුරුධිකාකො ්ගොඩඋඩ පිරණ 826583355v 

 ොකන්ද ්ග ්දොන් කැළුේ ගයොෂොන්  882972623v 

 ොකන්ද ්ග ්දෝ  තමොලි ෙොස ො 955121139v 

 ොකන්ද ්ග ්දෝ  සුීෙො දිල්රුෂිලෂි 897323710v 

 ොග කංකො ේ්ග තරිදු දිල්හොන් ඉඳුශංක 910772031v 

 ොග කන්කො ේ්ග ිලිණි ්රෝෂිකො 945820160v 

 ොගහෙත්ත්ග ්දන් ඩි ොන්  හිරු  941930840v 

 ෝගොඩ ගම්ග රමය තො  926930427v 

 ෝගොඩ ගම්ග සදමොලි චන්දිමො 907674029 V 

 ෝගොඩ විතො ්ග ුධිකාකො  887093121v 

 ෝගොඩ විතො ්ග මොලින්ද ප්රදීප්ප  881562561v 

 ෝගොඩ විතො ්ග  සිකො නිමොලි 926451715v 

 ොධිකදුෙ  ගම්ග ිලිනි මධුශොනි 955253884v 

 ො යෂිලකොර බදුන්්ගොඩ්ග උ්ේෂො නිෂොදි 937791453v 

 ො යෂිලකොර ෙසේ මහ කපු්ග තෂිලෂි ො  දීශොනි 947241400v 

 ො ොයෂිලකරෙසමි අලිසන්දර විදො ්ග දිලුකො අල්විසේ 887091862v 

 ො ොයෂිලකරෙසමි කරිේජෙත්්ත්  ොජිකො තත්සරණි 917493332v 

 ො ොයෂිලකොර  කොරියෙසමි හපුතන්ත්රි ඉෂොරො රුෙන්ි 9472034495v 

 ො ොයෂිලකොර ආගර්ග තරු  හරින්ද 1922190640 V 

 ො ොයෂිලකොර කුඩො ආරචිචි්ග දි්න්සේ තොරක 932320797v 

 ො ොයෂිලකොර කුඩො ආරච්චචි්ග දිමුත චොමර 950521155v 

 ො ොයෂිලකොර ජෝගොඩ්ග අ්සේ  උ්ධිකරුෙන්  901841888v 

 ො ොයෂිලකොර ්දොළ්ග පුුදු රංගිකො 907092690v 

 ො ොයෂිලකොර පටබැදි ්දහිගසේ්ප්ග චතධිකාකො ්සව්ෙන්දි 945680326v 

 ො ොයෂිලකොර ්ේමි ක සමුිකො සදමොලි 908030044v 

 ො ොයෂිලකොර බදුන්්ගොඩ්ග චි්ො රංජී 866553335v 

 ො ොයෂිලකොර බදුන්්ගොඩ්ග දිනිෂො ප්රියංගිකො 876164108v 
 ො ොයෂිලකොර ්බෝ්ප්ප වීරතංග අචින්තො සඳමොලි 198986404332 

 ො ොයෂිලකොර ම ල්පිිය  මිුකොර විතො  රවින්ද අරැණශොන්ත 912845117v 

 ො ොයෂිලකොර ෙසමි කුරුප්පපු්ග  රණි දිරුෂො  ො ොයෂිලකොර 935104092 V 

 ො ොයෂිලකොර ෙසමි බ ්ගොඩ පල්්ල්්ග දුෂොන් 942660170v 
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 ො ොයෂිලකොර ෙසේ කහටෙත්ත්ග දර්ලිකො මධුෂොී 936800068v 

 ො ොයෂිලකොර ෙසේ ජෝගොඩ්ග  ෂිලමොල් රංග කුමොර 923072403v 

 ො ොයෂිලකොර ෙසේ ්දහිගසේ්ප්ග දුශොී කවින්දිකො 938563985v 

 ො ොයෂිලකොර ෙසේ පිටුෙ  කංකො ේ්ග ්දොන් ගොමලී දි ංකො අල්විසේ  897302543v 

 ො ොයෂිලකොර ෙසේ බටූෙ විදො  ෝග  දීෂො දිල්රැෂිලෂි 885703682v 

 ො ොයෂිලකොර ෙසේ මොසොච්චචි්ග අකි  රංග  882423220v 

 ො ොයෂිලකොර ෙසේ මුේමුල් ්ග පවි්ො හර්ලෂණි 948253518v 

 ො ොයෂිලකොර ෙසේ ්සේබකුට්ි විදො  ෝග ෙොස ො ප්රියදර්ලශනි 918013717v 

 ො ොයෂිලකොරෙසේ  ්සේබකුට්ට් විදො  ෝග සතයශ්රී 931280791v 

 ො ොයෂිලකොරෙසේ  හිනිදුම ලිය ්ග ුධිකානි ආ් ෝකො 945941278v 

 ො ොයෂිලකොරෙසේ ආගර්ග දිලුේ සංදීපො ඩයසේ  927563100v 

 ො ොයෂිලකොරෙසේ ්තලිකඩ පල්ලිය ගුරු්ග ්සේපොලිකො දිල්හොනි 915991335v 

 ො ොයෂිලකොරෙසේ පල්්ල් එ්ේර ආරච්චචි්ග දි්න්ෂො සඳමොලි ඩයසේ ගුණෙර්ලධ  878283643v 

 ෝප්ප පිරණ්ග මුදිතො ශොමලී 927401738v 

 ොරං ඕවිට පිරණ්ග කසුන් එරන්ද 932471574v 

 ොරං්ගොඩ්ග තමොලි උදයංගී  946400815v 

නිකමුණි සමොා නිසංස ො ්මන්ඩිසේ  928663647v 

නිගමුනි උ්ධිකනි ි කරත්   948061341v 

නිගමුනි උ්ේෂො මල්ෂොනි ්මන්ඩිසේ  938192901v 

නිපුනි ශොරිකො ්පරමුණ 937091940v 

නිමන්ි ගංගො කලුදුර්ග 815993349v 

නි්ේෂො චිරොන්ි එදිරිමුණි 945350164v 

නි්ේෂො ෂොමිනි ගුරුසිංහ 878261771v 

නි්ේෂි දිසො ොයක 937642482v 

නියොගම ගම්ග තරුඡො  ෂිලමොලි 916790708v 

නියොගම ගම්ග  දීෂො ්සව්ෙන්දි 958610858v 

නියොගම ගම්ග නිලුකො ප්රියදර්ලශනි 897060094v 

නියොගම ් ොකු ගම්ග  දීශො සදමොලි 906601265v 

නිරොශො මන්දීරො රත් ොයක 906152568v 

නි්රොෂො උමයන්ගී ම ෙැන්  907742083v 

නි්රොෂො  ෂිලමොලී ්සේ ොරත්  886971370v 

නි්රෝෂො සදමොලි ඉ්ල්්ග 885021085v 

නිර්ලමොණි චොයො ්ප්පරුසිංහ 935350522v 

නිර්ලමොණි ුධිකාකො ්හේෙොවිතොරණ 886813325v 

නිර්ලමි සත්සරණි කුමොරසිංහ 965980440v 

නි ෂිලෂි සංජ ො ලිය ොරච්චචි 935063388v 

නි ෂිලෂී ප්රභොෂනි කුමොරතංග 857980620 V 

නි න් ්රොෂොන් ්හට්ිආරච්චචි  802551932v 

නි න්ි  ෂිලමොලි ් ොකු ොරං්ගොඩ්ග  915741240v  

නි න්දුේග ලුමොලි මධුෂොනි  928422836v 

නිලුකො සදමොලි මහ අරච්චචි 958221223v 
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නිලූෂො  ලිනි විදො පිරණ  815143698v 

නිලූෂො ෙඩු්ග 888583130v 

නි් ත්ි රමීෂො මධුෂොනි ද සිල්ෙො 927510413v 

නිශොනි ුධිකාමො විතො ොච්චචි 917341729v 

නිෂොදි  ය තරො මධුභොෂිණි පධිකමි ක  947030779v 

නිෂොන්ි අ්බවික්රම ජයි ක 198954001510 

නිසංස ො සඳමොලි ගුරුසිංහ 937111878v 

ීතො මධුමොලි වික්රමසිංහ 858332877v 

රුගූෙ විතො ්ග ඉෂොරො මදුමොලි 926920200v 

රුගූෙ විතො ්ග ඩි ොනි නිසංස ො 926853040v 

රුෙනි දිනූෂිකො ්හට්ිගම්ග 905490516v 

රුෙන් චතරංග අ ් බවික්රම 932202166v 

රුෙන් දිසො ොයක 902644695v 

් ලුෙ යධික්දහි්ග ිසරි මධුරංගි 955721284v 

් ල් ඹුර විතො ්ග උ්ධිකි මධුෂිකො බන්දු රත්  917342776v 

් ළුෙ කොරියකර ්ග හර්ලෂී මධුමොලී  926011510v 

් ළුෙ ලිය ්ග රූපිකො ප්රියංගී 887762490v 

් ළුෙ ්හේේග සජිනි ්ේඛ ො  928411117v 

්  ළු්ව් කන්කො න්්ග ගීිකො නිසංස ො 876254034v 

් ොරගල් මෝ ල් ප්රියදර්ලශනි 925773042v 

පෂිලමි ොනි රොජිකො වි්ේසිංහ 938182337v 

පටුෙත විතො ්ග දයොනි ුධිකාකො ම්හේෂිණි  925861111v 

පට්ිකොර බන්ධ ්ග ්ෂහොනි දිල්හොරො 916513721v 

පට්ිදුර චොමී සමුිතො වි්ේත්  198782610050 

පඩඩිත විදො  සදුනි හසොරො ගුණෙර්ලධ  947260952v 

පඩඩිත්ග දි්න්ශො ්සව්ෙන්දි  948450909v 

පි ොයක මුදි ො දිල්හොනි 928230155v 

පිර කංකො මි්ග චොමර මදුසංක 933150542v 

පිර කංකො ේ්ග  දීශො ප්රියංගී 945133082v 

පිර්ග චොනිකො කිත්මිණි 927633116v 

පිර්ග ්දෝ  චේ ො කුමොරි පිර්ග  938431647v 

පිර්ග ප්රින්සි ප්ර්මෝදො 199461400058 

පිර්ග  හිරු සේපත් චන්ද්රකුමොර 942660855 V 

පිරණ්ග හිමොෂි මරුරංගි පිරණ 856251659v 

පිර  දිසො ොයක ෝග අ්ේශො කුමොරි වි්ේසිංහ 947552490v 

පිර ්ග රුෙනි සකුන්ත ො 915222501v 

පිරසිංහ ආරච්චචි්ග ඉ්ර්ලශො චතරොණි 926553445v 

පත්ිනි ෙසේ ඉ්ර්ලෂො  දීශොී  938634297v 

පත්ිනි හකුරු ිළිණි මධුෙන්ි පුෂේප කුමොරි 928124339v 

පත්ිනියො ්ධිකෙ සමන් චන්ද්ර කුමොර 913122925v 

පත්මික මදුරංග විම සිරි කොහිංග  872825002v 
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ප ංග  ලිය ්ග ඉ්ර්ලෂො මදුෙන්ි  916742967v 

ප ංග  ලිය ්ග ඉ ෂිලෂි ශයොමරිකො  938064148v 

ප ංග  ලිය ්ග ප්රභොෂේ රංග  ෂිලමොල් 931520920v 

ප ංග  විතො ්ග ශයනි නි ෂිලෂිකො 927950383v 

ප න්ග  පිර්ග අමොලි ම්හේිකො  875191446v 

ප න්ග  පිරණ්ග තොරිකො ගිේහොනි 946132373v 

ප න්ග  ලිය ්ග ිළිනි නිෂොා  935400902v 

ප න්ග  ලිය  ්ග දු ංජි  ෂිලශොනි 935283485v 

ප න්ග  ලිය ්ග මයුේ අරුරුධිකදිකො 926391062v 

ප න්ග  ලිය ්ග ශොමිකො ප්රසොදිනි  935251222v 

ප න්ග  ලිය ්ග සමීර ප්රියංකර 841221338v 

ප න්ග  විතො ්ග අරැණි නිශොදිී 947350862v 

ප න්ග  විතො ච්චචි්ග ම්හේෂිකො දිල්රුක්ෂි  928600114v 

ප ොකඩුෙ ගම්ග දීපො කුමුදුී  926781820v 

ප ොකඩුෙ ගම්ග නිලූෂො නිල්මිණි 855371820v 

ප ොකඩුෙ ගම්ග යමු ො කොන්ි  948132419v 

පනියන්දුේග ශෂි අප්පසරො දිල්හොනි 916912595v 

පමල්කො ප්රසොදිී වීරගුණරත්  සහබන්දු 936791034v 

පමුදිනි මධුමොලි සමර ොයක 935531667v 

පඹ්ගොඩ පිරණ්ග මල්ෂොන් සචිර චන්දිම  931502280v 

පයොග ්ග අයන්ි මධුමොලි  907043673v 

පයොග ්ග සමන්මලී 199279903970 

පර්ගොඩ ලිය පිරණ්ග ස්රෝජී දමයන්ි 846991786v 

පරණ පල්ලිය ගුරැ්ග හර්ලෂණී මධූෂො 925202215v 

පරණ විතො  සුමිත් ප්රියංග 892030715v 

පරණ විතො ්ග චොන්දී සුමිපො  917754888v 

පරණ සට්ටමබි්ග තරංගො කුමුදුනි 868512148v 

පරණගම ආරච්චචි්ග දිරුෂො සඳමොලි 937462603v 

පරණමො ්ග ගයොත්රි අසින්ිකො 906660423v 

පරණමො ්ග සසිනි ඉසුරිකො ගුණ්සේකර 945992387v 

පරණවිතො ්ග තරුෂේකො මධුභොෂිණි වි්ේසිංහ 927731967v 

පර  මො ්ග  ්ෙෝදයො පියුමි කරුණොි ක 945642629v 

පර මො ්ග චමිල්කො ජ්යෝදී 887712069v 

ප  ්ග චතරි හසන්ිකො 935650259v 

පලිදුෙ ආරච්චචි්ග උෂොරො තත්සරණී 937571720v 

පලිහපිිය ගම්ග යමු ො නි්රෝශී  956040582v 

පල්මුර ්හේේග මෝ ල් විරසිංහ 885900208v 

පල්ලිමුල්්ල් ්හේෙො ගිග ්ග හසිකො  ෂිලමොලි ි කරත්  885292852v 

පල්ලිය ලිය ්ග නිලූකො ශයොමලී  818643535v 

පල්ලිය්ගොඩ විතො ්ග සමොා කසුන්ික 926442252v 

පල්් ගම ගම්ග මධුෂිකො දිල්හොනි සමරසිංහ 908250010v 
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පල්්ල්ෂිල කංකො ේ්ග ඉශොරො මධුෂොනි 945920270v 

පෙනි මධුමොලි දහ ොයක  948242737v 

පවි්ො කුමොරි පින් ූෙ  935790140v 

පවි්ො ්ේධොවි කැකුළොෙ  908580788v 

පවි්ො හිමයන්ි වි්ඡ්ි ක  935690293v 

පසිෂිලකු හැන් දි්ග ම් ොජි ප්රියංජිනි 926720724v 

පසිඳු නිසල් ඩයසේ ම ේ්ප්පරි ජයෙර්ලධ   933272818v 

පසේකුෙල් හන්දි සඳුනි පබසරො තරුෂිලෂි ද සිල්ෙො 948533154v 

පසේකුෙල් හන්දි සො ක මධුශංක ද සිල්ෙො 910660160v 

පහ  ගම්ග ඉෂොරො ්සව්ෙන්දි  938501297v 

පහ  ගම්ග චමි ො ප්රියදර්ලශනි 847260580v 

පහ  ගම්ග තරංගො සුභොෂී 198460401389 

පහ  ගම්ග නිසල් ඉඳුෙර 943044147v 

පහ  ගම්ග මධුශොනි ඉන්ද්රචොපො 926581635 V 

පහ  ගම්ග ය්සෝධො ්සව්ෙන්දි 926393367v 

පහ  ගම්ග රමයො  ොමලි 905742370v 

පහ  ගම්ග ෙසන්ත සමපත් 197801602597 

පහ  මැදගම ගම්ග චතරිකො මදුභොෂිණි කුමොරි 937770189v 

පහ  මැදගම ගම්ග ච්මෝදි සමන්ිකො ගු ි ක 936350186v 

පහ  විතො ්ග  ෂිලෂොනි  ් කෞෂ ය 915841570v 

පහළ ගම්ග ඡය ත් සංීෙ 932081067v 

පහළ ගම්ග ජීෙී ප්රියදර්ලශී 886912765v 

පහළ මැදගම ගම්ග අමිල් චතරංග 870431180v 

පහළ මැදගම ගම්ග ඥ ො චතරිකො 935501520v 

පොඩිගම්ග ්දොන් දරුෂිකො සදමොලි මල්කොන්ි 905522531v 

පොඬිගම්ග රුෙන්ි චන්දිමො  858192641v 

පො දු්ර්ල ් ෝකුරු්ග අචිනි  ර්ලමදො 868283840v 

පොන්ිය ෙඩු්ග ්ෙන්යො උදොරි ප්ර ොන්දු 957063578v 

පොරමී ප්රුධිකා වික්රමොදර 936990274v 

පොලිත අරුණ ප්රබොසේ 912182550v 

පැටැකිරි්ග නිසංස ො සඳමොලි 887682372v 

පැිකිරි ්කෝරොළ ්ග ශසිකො  ෂිලමොලි  886773943v 

පැ කැිය්ග චතරි මධුෂොනි 946203629v 

පැ ප ගම්ග පුුදු පූජිත 921342322v 

පැ ෑ ්ග ගයොනි  ෂිලෂිකො 198861001686 

පැල්ෙත්ත ්හිට්ග සමන්ි 855850664v 

පිටෙ  ලිය ්ග  චේපි නි්රෝෂණි  198852902186 

පිිග  මුහන්දිරේ්ග තමරො ඉන්දුමී ගුණ්සේකර 936181023v 

පිිග  ලිය ආරච්චචි අ්ේෂො හංසිී 925193097v 

පිිග  ලිය ්ග දු ංජී තෂොරි 936880533v 

පිිදුෙ ්කොරළ්ග ිළිණි උදයංගනි 945331143v 



40 
 

පිිදුෙ ගම්ග අශොන් ඉසුරූ  942680643 V 

පිිදුෙ ලිය ්ග  අමි  චතරංග ්සෝමරත්   880670158v 

පිිෙ  විතො ්ග දි්ල්ෂො නිෙන්ි ජයමිණි 948640457v 

පිටුෙ  කංකො ේ්ග ්දොන් ඉ්ර්ලෂේ සේපත් 883212002v 

පිටුෙ  කේකො ේ්ග ්දෝ   ෂිලමි ග්න්ෂො පිටුෙ  925900109v 

පිටුෙ  රත් ්ග චමිපිකො සදමොලි 935501180v 

පිටුෙ  ලිය  චතරි උ්ධිකනි කුමොරි  928044769v 

පිටුෙ  ලිය ්ග ඔමන්ි ගීතො න්ද  905113062v 

පිටුෙ  ලිය ්ග ප්රසොධික ඡය ොල් 922340684v 

පිටුෙ  ලිය ්ග රෂේමි ශෂික ො 945320281v 

පිටුෙ  ලිය ්ග සජිනි තොරුකො    925901954v 
පිටුෙ  ලිය ්ග හෂිනි එරන්දි 918392963v 

පිටුෙ  විතො ්ග තෂොරී චතරිකො 916113137v 

පිනිකහ  ගම්ග රසිකො සදමොලි 916982011v 

පින් දුෙ ්හේෙො ්ෂහොනි ප්මෝදයො 926611755v 

පින් දුේග උ්ප්පකෂිකො ඉසුරුී ද සිල්ෙො 907141756v 

පින් දුේග ම්හේෂො  ෂිලමොලි  856813568v 

පින් ූේග දිනූෂො ම් ෝහරි 946370037v 

පියදිගම ගම්ග හංසිකො ප්ර්බෝදනි 948311380v 

පිය ්ග ්දොන් අකි  උදොර අක ංක 950083212v 

පියභොෂිණි චමුර්ලාකො  ැ ්රොල් 946690260v 

පියොදි ගම්ග ්සෞභොගයො මදුශොනි 906132494v 

පියුමි අල්්ගෙත්ත්ග 935372879v 

පියුමි මදොරො ්ේමෙංශ 927231166v 

පියුමි ම්හේෂිකො ්ගොඩකන්ද 938000816v 

පියුමි ්ේඛ ො ජයසිංහ 947441469 V 

පියුමිකො ලිය ගම්ග  896851969v 

පියුමිකො සඳමොලි  ො යෂිලකොර 937600313v 

පි දුෙ ්බෝගහෙත්්ත් පසිදු සදරැෙන් 902353631v 

පි ො  ගම්ග ශොනි මධුෂො රත් සිරි 945123184v 

පි ො  ්ගොඩකන්ද්ග දසුන් ප්රියමොල් 910210599v 

පි ො  විතො ්ග තරිඳු සේපත් 199228901702 

පිළිමත ොෙ දිසො ොයක ෝග  දීෂො චොමලී වික්රමරත්   865744250 V 

පීි දි් ත් තොලු 922911967v 

පුංචි ්හේෙො හරිත ප්රසොධික ප්රියදර්ලශ  803321990 V 

පුංචි්හේෙෝග හංසී චතරිකො පුංචි්හේෙො 946620777v 

පුජය ඌරු්බොෂිල්ෂිල අරුරුධිකධ හිමි 840614891v 

පුජය තල්ගේප   න්ද හිමි 942973454v 

පුජය තොමඩු්ෙ ්ධිකෙො න්ද හිමි 932762510v 

පුජය රෑකඩ්හේ  ආ න්ද හිමි 903443804v 

පුජය ්සෝරුත්තර  ංකො න්ද හිමි 900054700v 
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පුන්ක ො යසසේ පඩඩිත 935410983v 

පුුදුී මධුසංඛො සමර ොයක  866831947v 

පුෂප්ෙ  කංකො ේ්ග චමි ො රිෂොනි 915500854v 

පුෂේපොනි හිෂොරො ධ ංජනි ්කෝදෝගොඩ 947790811v 

පුසේෙත්ත ගම්ග හරින්දි  ෂිලෂිණි ්කෞශ යො 945820047v 

පුසේස  ්හේේග ඉ්ේෂො හංසී බෙන්ිකො  955283309v 
පුසේසෙ  කේකො ේ්ග නිසංස ො ්සව්ෙන්දි 908570537v 

පුසේසෙ ්ග  න්ද  පුෂේප කුමොර 931590480v 

පුසේ්සේෙ  කංකො ේ්ග අමොලී ප්රසංගො 947330543v 

පුසේ්සේෙ  කංකො ේ්ග එරංගි චතරිකො 198859201310 

පුසේ්සේෙ  ්හේේග  දීෂො ්රොෂොනි සමරරත්  906030497v 

පූජය උසේග  සුීත හිමි 953191679v 

පූජය ගිරෝව ධේමරුචි  හිමි  903343206v 

පූජය දංග  ධේමික හිමි 933551105v 

පූජය බ ං්ගොඩ දමිත්ජෝි හිමි 910480383v 

පූජය ෙටග  ධේමකුස  හිමි  910833456v 

පූජය ෙැලිවිි්ේ ෙ රත  හිමි 863493099v 

පූජය සියඹ ෝගොඩ අරිය න්ද හිමි  861460843v 

පූර්ලණිමො ම් ෝහොරි ්ධිකෙසු්ර්ලන්ද්ර 198279002055 

්පත්ත තන්ත්රි ආශො නිල්මිණි 925052760v 

්පත්ත දුර්ග රුෙන්කො නිල්නි කුමොරි 199159503921 

්පත්ත ්ධිකේග ිළිණි උ්පෂිලෂො චන්ද්රසිරි 926572121v 

්පත්ත ්හේේග ශොන්ි මදුෂොනි 926921320v 

්පත්තො දුර්ග ම් ෝජො ක්රිෂොන්ි 876022931 V 

්පත්තො දුර්ග මෝ ල් සබීතො දිල්රැෂිලෂි 847300574v 

්පත්තොදුර්ග හසිත රුෙන්ජිත් 921590075v 

්පත්තොයධික්දහි ක නිකො නිමන්ි ද සිල්ෙො 895473448v 

්පත්තොෙඩු දුලි ශොන්ත ද සිල්ෙො 198555303359 

්පන් ේ්පරැම ආරච්චචි්ග සුපුනි ,සදනිරො 955120922v 

්පමත්ත ්හේේග ඉසුරු සේපත් 199301104073 

්පමත්ත ්හේේග උ්ප්පො සඳමොලි 199483200266 

්පමිකො රන්මලි හිෂිලකඩුෙ ලිය ්ග  198463400181 

්පරමුණ කංකො ේ්ග ශේමි සමොා  917803080v 

්පරුම ්හේෙො සොගරිකො සදමොලි ද සිල්ෙො 786440734v 

්පරුේබඩ්ග ඉ්ර්ලශො දිල්රුෂිලෂි රොජපෂිලෂ 876154013v 

්ප්පත්තහන්දි ්ටොෂිනි ප්රියංගිකො ද සිල්ෙො 915330207v 

්ප්පදුරැ ර්ඩපුර ්හේේග සිතොර චින්තක සිරි්සේ  942513810v 

්ප්පදුරැ ්හේේග රුෙන් තෂොර 199211001910 

්ප්පදුරු ්ධිකෙ සචිනි මධුෙන්ි 928211347v 

්ප්පදුරු සිංහ්ග ශොන්ි 846142193v 

්ප්පදුරු ්හේෙ  දීෂො මධුශොනි වි්ේරත්  928144224v 

්ප්පදුරු ්හේේග චින්තක ප්රියදර්ලශණ 902003622v 

්ප්පදුරු ්හේේග දිල්ෂොන් මදුරංග 922754713v 
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්ප්පදුරු ්හේේග නි්රෝෂො දිල්හොනි 828331850v 

්ප්පදුරු ්හේේග පියුමි ම්හේෂිකො රණවීර  916692161v 

්ප්පදුරු ්හේේග ප්රභොත් චතරංග 199213202992 

්ප්පදුරු ්හේේග මධූෂො සුමුදු සඳමොලි  955252381v 

්ප්පදුරු ්හේේග ෙොස ො මධුෂොනි වීර්සේකර 948121638 V 

්ප්පදුරු ්හේෙො ඉෂොර ුධිකාක  ජයරත්  921940734 V 

්ප්පදුරු ්හේෙො කංකො ේ්ග ඉමොෂො ත ෂිලෂි රණසිංහ 948500728 V 

්ප්පදුරු ්හේෙො කංකො ේ්ග ගයත්රි නිර්ලමලි රණසිංහ 885763952v 

්ප්පදුරු ්හේෙො ්කෞශ යො ඊෙන්ි  199286403247 

්ප්පදුරු ්හේෙො මදුශොනි චතරිකො 918283951v 

්ප්පදුරු ්හේෙො හශොන් අචින්ත 911942968v 

්ප්පදුරු ්හේෙෝග චොන්දී  7779901434v 

්ප්පදුරු්ග මල්ලිකො කුමුදුනි රණසිංහ 197760302166 

්ප්පදුරුෙ ්හේෙ  සන්ි චොරුනි 948211467v 

්ප්පදුරුෙො හකුරු ඉෂොරො නිල්මිණි රුෙන්ිකො 917381607 V 

්ප්පදුරුෙො හන්දි සචි්ො දිනූෂිණි  199284801905 

්ප්පදුරු්හේෙො හර්ලෂිකො මධුෂොණි 935113547v 

්ප්පයොහන්දි  දීරො කල්පී ද සිල්ෙො 927271850v 

්ප්පලි තන්ත්රි ්දෝ  නිසංස ො සංදීපී 906463032v 

්ප්පළි තන්ත්රි ්දොන් ි ංකො චතමිණි 947044060v 

්පොඩිමරෂිලක ්ග නි්ේෂො දිල්හොරි 927111500v 

්පොඩිෙ  ්හේේග ධරුශේකො 910173413v 

්පොතවි  කංකො ේ්ග සීරො කුමොරි 927920360v 

්පොතවි ්ග දි්න්ෂො සදමොලි 947711997v 

්පොධිකදිෙ  මොර්ග උෂොදි චතරිකො  876010453 

්පොධිකදිෙ  ්හේේග මයුර ශොන් රන්දික  941830889v 

්පොන් ප්ප්පරුම ආරච්චචි්ග ඉන්දිකො  සන්ි 806861081v 

්පොන් මි්පරැම ආරචිචි්ග සු්ර්ලශො මධුශොනි 936260659v 

්පොන් ේ්පරුම ආරච්චචි්ග ්යොෂානි ජ න්දි 926670778v 

්පොන් ේ්පරුම ආරච්චචි්ග ශොනිකො ජයමිණි 925891878v 

්පොන් ේ්පරුම ආරච්චචි්ග සංජීෙනි 938461740v 

්පොන් ේ්පරුම ආරච්චචි්ග සදීකො දිල්හොනි 887190658v 

්පොන් ේ්පරුම ආරව්වි්ග සිසිර වි්ේරත්  893630546v 

්පොන් ොහන්දි අෂන්කො 947510495 V 

්පොන් ොහන්දි  සොන්ජනි ඉ්ර්ලෂිකො ද සිල්ෙො 866940495v  

්පොරෙකොර ආරච්චචි සජිත් දි හොන් සමන්ප්රිය 923123644v  

්පොරේගොඩ චමත් ජනිත කුමොර ද සිල්ෙො  872624473v 

්පෝධිකදිෙ  මොර්ග චමොලි නිලූෂිකො  938482497v 

්පෝධිකදිෙ  මොර්ග ච්ේදි චතරිකො   876012553v 

්පෝධිකදිෙ  මොර්ග ිලිනි  දිශොනි 897032210v 

්පෝධිකදිෙ  මොර්ග දිපිකො ප්රියංගනි  948552566 V 

්පෝධිකදිෙ  ්හේේග මුදිශොන් ච්මෝධික  951021334v 
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්පෝධිකදීෙ  මොර්ග හර්ලෂණි ්කෝස ො ජයමොලී 915010407v 

්පෝධිකධිකෙ  මොර්ග දිලිනි ඉෂොරො විඡිතසිරි 937751354v 

්පෝරඹ ලිය ්ග ඉ්ර්ලෂො උදොනි 948293641v 

්පෝරඹ ලිය ්ග නිෂොදි ් රංජො 935183227v 

්පෝරඹ්ග ්දෝ  චතරිකො  ෂිලමොලි  885642110v 

්පෝරු්තොට හපුආරච්චචි ෝග විසේ ො ෙයන්ි ජයි ක 905303678v 

ප්රතොපසිං බංගමුේග රන්මලී 198265301886 

ප්රීත් මධුශංක ්ගොඩ්ග  943333947v 

ප්රන්ි කංකො මි්ග සසිකො දර්ලශී 896623486v 

ප්රබොනි නිෂොමො සුබසංහ 199481103163 

ප්රුධිකා ප්රශංසො සුදුසිංහ 936770223v 

ප්ර්බෝධික කැලුමි රණසිංහ 873501197 

ප්රභොි සුමුදු්ේඛ ො ් ොකු ොරං්ගොඩ 198850402341 

ප්රභොවි උචි්ො පසන්භොණි අන්දරවීර  937612982v 

ප්රභොෂි  ෂිලමිණි ්ගොඩ්ග  907171736v 

ප්රමි ො ෙසන්ි ගුරුසිංහ 918003827v 

ප්ර ෂොා රිධිකමිකො ග්න්ෙත්ත 945210060v 

ප්රසන්  කල්ප්ග 830750746v 

ප්රසොදිනි එරන්දිකො රත් ොයක 938423180v 

ප්රැන්සිසේකු ගම්ග මිහිරි මදුෂොී 866111715v 

ප්රිි ඉෂංකො සමරසිංහ වික්රමරත්  907021645v 

ප්රියංගිකො ප්රියදර්ලශනි ප්ර ොන්දු 867492488v 

ප්රියන්ි දීපිකො වික්රමි ක  786500397v 

ඵේඩිප්පපුලි ආරචිච්ච්ග පුර්ලණිමො සංඡිෙනි 198078102980 

බංගම ගමොච්චචි්ග නි්ේධො ශයොමලි 895320420v 

බංගමු ්හේෙො අප්පපු ආරච්චචි්ග තෂංකො ජයනි  925543497v 

බංගමුෙ ආරච්චචි්ග ුධිකදිකො මදුශොනි 936762751 V 

බංඩොර්ග ප්රි ො ්රිෂිලෂි 935410940v 

බට්ගොඩ කංකො ේ්ග අමල්කො මදුෂොනි 936550410v 

බටුෙංග  කොරියකර ්ග සිතොරො ්සව්ෙන්දි 927011700v 

බඩඩොර ්ගොඩ්ග චරිතො කල්පණී  936071422v 

බඩඩොරි්ගොඩ්ග අ්යෝමි උ්ධිකිකො 935382610v 

බඩඩොරි්ගොඩ්ග නිලුකො  198852703009 

බඩඩොරි්ගොඩ්ග ප්ර්බෝධො මධුෂොනි 907080340v 

බඩඩොරි්ගෝඩ්ග ගංගො සංජීෙනි  907764176v 

බධික්ධිකගම ගණිත්ග නිෂොදි චොමිකො 896530470v 

බධික්ධිකගම ගණිත්ග රුෙනි චන්ද්රකොන්ි 828551795v 

බධික්ධිකගම ගම්ග ්කෞශ යො කොරියෙසේ 928181880v 

බධික්ධිකගම පවි් මධුසංක 872010890v 

බන්ඩොරි්ගොඩ්ග කෂුන් සංජීෙ 923642064v 

බන්දු්ග සමීරො උසොනි 935661161v 
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බන්දු  ්හේෙො  ෂිලෂොනි නිෙන්ිකො 956481198v 

බන්දු  ්හේෙො ශොනිකො මධුෂොී  938000506v 

බන්දු  ්හේෙො සමන්ි මධුෂිකො 936261965 V 

බමන්ත ආරච්චචි්ග ප්රසොදි පියුමිකො 927152509v 

බමරැන්්ද ගම්ග ශොන්ි කුමොරි 877962725v 

බමින්දනි විරොජිකො අත්කෝර  965782087v 

බමුණු ආරච්චචි්ග කුමුදික 931721836v 

බමුණුසිංහ ලිය ්ග ඉ්ර්ලෂො මදුශොනි 905760378v 

බමුණුසිංහ ලිය ්ග  හිරු සදරුෙන් 920581587 V 

බඹරෙ  ලිය  ගම්ග රසිනි රසන්ිකො 915080162v 

බඹරෙො  ලිය ්ග ් ළුේ චමි ො දර්ලශී  905043765v 

බඹරෙො  ලිය ්ග ම්හේෂිකො මි ොනි 925481920v 

බඹරැන්ද  ්ප්පදුරු්ග අරුෂේකො මධුභොෂිණී 198958101211 

බඹරැන්ද ගම්ග ධීරො සජනි 945200030v 

බරණසුරිය පටබැඳි්ග ෂවි්ො ්ශහොරි 198855410069 

බරණි්ග සු්ර්ලනි ෙොස ො කුමොරි ද සිල්ෙො 925611085v 

බරණිෙ  ලිය ්ග නිලූකො සංජීෙී 907832090v 

බරනිෙ  ලිය ්ග චතරිකො දිල්හොනි ලිය ්ග  9370633334v 

බරුප  චතර හෂොන් ගුණරත්  933043959v 

බ ගම ආරච්චචි ෝග  හිරු සේපත් 923170111v 

බ ගම්ග අවිශේකො ්කෞශ යො 947551906v 

බ ම ලිය්ග ප්රදීප්ප දර්ලශ  පුෂේපකුමොර 880513826v 

බ ෙත් බඩඩොර ෝග දිල්හොනි ්සව්ෙන්දිකො අ්බ්කෝන් 915811442v 

බසේ ොයක නි ්ේ ෝග   ් යෝමි ද ංජී 945213094 V 

බො  පටබැදි්ග ඉසුරැ ශොලික 923481753v 

බො  ම ලිය්ග ම්හේෂණී දිල්රුක්ෂි ධර්ලමෙංශ  935990734v 

බො  ්හේේග  දීකො  ෂිලමොලි ගුණපො  198752403152 

බො ්ග ආශො සදමොලි ්ර්ලණුකො  917481601v 

බො මො ්ග දිලිනි චතරිකො 876164124v 

බො සුරිය මුදියන්්සේ ෝග නිපු  මදුශංක බඩඩොර 942730560 V 

බැට්ට්ගොඩ්ග චොලිකො මධුෂොණි 936170021v 

බැධික්ධිකෙත්ත සිංහරෝග ගීත්මො ගිමිහොනි 937721480v 

බි එචි නිරංගි ශමිරො මදුශොනි 898611620v 

බිේබිරි ්ගොඩ ් ග දිසේ ො උමයංගී  926300229v 

බිේබිරි්ගොඩ්ග ිළිණ ප්රසොධික 892280398v 

ුධිකධ ්කෝරොළ  දීෂො ශයොමනි 927461463v 

ුධිකාකො සදමොලි ගොල් ්ග 198868200925 

බූෙළු පටබැදි්ග ්ටහොනි මධුිකො  935060206v 

්බ ්තොට කංකො ේ්ග දිලිනි තොරකො  926631810v 

්බන්තර ්කොිටොච්චචි සදමොලි 885722490v 

්බන්තර මහ සෝමල් ෝග යමු ො ප්රියදර්ලශී 918411887v 
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්බන්තර යහත්ගොඩ බඩල්්ග දෂිලෂිකො ප්ර්බෝධනි ද සිල්ෙො 936452752v 

්බන්තර ලිය ්ග කල්පනි  දීරො 945271108v 

්බන්තර ෙඩු ්ේසේත්රි්ග ර්ේෂේ ්කෞශ ය 921893396v 

්බන්තර ෙඩු්ේසේී්ග ීලූකො දමයන්ි  198573203432 

්බන්තර විතො ්ග ශිී ශොනිකො 936730302v 

්බන්තර ්හේ ්ග ශෂි මධුශංක ගුණෙර්ලද  900801114v 

්බන්තරවිතො ්ග ඉ්ර්ලෂො මධුමොලි 938271330v 

්බන්්තොට ගම්ග තරුෂි දිල්හොරො 948490730v 

්බන්දර්ග ්දෝ ො ඉ් ෝෂො ඉන්දිකො කුමොරි 927873060v 

්බලිකැි්ේ ගම්ග ප්රසොදි දුල්යො  ො ොයෂිලකොර 907873188 

්බල්පොමුල්්ල් අප්පපු්ග දිල්රුක්ෂි අරුරුධිකාකො  857292642v 

්බරු්ගොඩ ආරච්චචි්ග ප්රියංගො ිළිණි 945882270v 

්බරුෙ  කපු්ග අවිෂේකො එරන්දි  945780070v 

්බරුෙ ගම්ග චන්ද්රකොන්ි සමන්මලී  908311060v 

්බරුෙ ්ග තරනි සංදීපී ි කරත්  935283922v 

්බොමිරිය ආරච්චචි්ග ම් ෝේ චතරංග 911263114v 

්බො ඳ හකුරු විශොකො දමයන්ි 198959201076 

්බෝගහෙත්ත්ග තරංග පුෂේපකුමොරි 198276703641 

්බෝ්ගොඩ මුදියන්්සේ ෝග අ්ශෝක ශයොමන්ත දිසො ොයක 873070986v 

්බෝ්ගොඩ විතො ්ග අෂිනි අරුත්තරො සිරිෙර්ලධ  945040106v 

්බෝදො හන්දිය්ග පියුමි මධුෂිකො සංජිෙනි 199451200991 

්බෝදොදුර දිල්කි ඉෂොරො ද සි ෙො 947622293v 

්බෝදොහන්දි සජිනි නි්ේෂ ො ද සිල්ෙො 886613334v 

්බෝප්ග තරිදු දිල්ෂොන් 882042570v 

්බෝපිිය්ග ිළිණි මධුෂිකො  928420612v 

්බෝ්ප ්කොඩිතෙෂිලකු සදුනි ගීිකො  947061526v  
්බෝවිතන්ී නිපුනි නිසංස ො රොජකරුණො 945920068v 

බ්රොහේමණ්ග ගයොනි මල්කොන්ි 947651870v 

භද්ර ජො කි ූරියආරව්වි  896463390v 

භොගයො සදමොලි රංචෝගොඩ 938110840v 

මංඡු ො දයොනි බන්ඩොර ොයක 888082425v 

මකුන්දො ගම්ග  දීශොන්  ලි   දීර 199115002569 

මග්ග නිමොෂො සු න්දිමො 905811304v 

මග්ග  සිතො එමොලි 906510979v 

මග්ග ෙරැණි චොමිකො 927880725v 

මග්ග විදුෂිකො නි්රෝෂණී 199364300767 

මග්ගො  බඩහැ   දීෂො පියුමොලි 199350103135 

මග්ගො ්ග රුෙන්ි  917861609v 

මලෙො ො කන්ක ේ්ග ඉසන්ගි ්ටොලුසිමො ්හේමෙංශ 937330898v 

මලෙො ො කන්ක ේ්ග ජනිත් සංජීෙ 910750216 V 
මලෙෝ  කන්කො ේ්ග ්දොන් චමරි තරංගො  දීශොනි 955842529v 
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මඩෙ  මධිකදුමෝග ශොනිකො මධුෙන්ි අමරතංඟ 907640876 V 

මඩුගල්  දිසො ොයක්ග ඉ්ර්ලෂො මධුෙන්ි ගුණි ක 199184202986 

මඩඩොෙ  කංකො ේ්ග තමීර උදො  852350350v 

මතගම ලිය ්ග ෙත්ස ො රංගනි  955152980v 

ම්තසේ කංකො ේ්ග අ්ේෂො සින්දුී ද සිල්ෙො  878303253v 

ම්තසේ කංකො ේ්ග ඉෂොරො සංලනි 946890065v 

මත්තක ගම්ග කොමිී ප්රියදර්ලශී 925172073v 

මත්තක ගම්ග චතරිකො ප්රියදර්ලෂී 877843238 V 

මත්තක ගම්ග චතරිකො මධුෂොනි  928342107v 

මත්තක ගම්ග ඩිලීකො ඉමොලි  888602933v 

මත්තක ගම්ග ි කරත්   ය ො සන්ධයො කුමොරි 906161540v 

මත්තක ගම්ග නිසංස ො චතරංගි  926431021v 

මත්තක ගම්ග ් ළුේකො  878462963v 

මත්තක ගම්ග ෙත්ස ො ෙසන්ි 937633114v 

මත්තක ගම්ග විශේෙ චින්තක මතරංග ි කරත්  883544218v 

මත්ස ො ්හේේග කව්මනි සු්ේසො 946170879v 

මදොරො රුචිනි ්සව්ෙන්දි අ්බසිංහ 955073932v 

මදුකි දිමන්තො උමගිලිය 936113370v 

මදුචොනි කුමොරෙඩු  917714398v 

මදුර සේපත් විදො ගම 921450885v 

මදුෂිකො උදයන්ි ජයසිංහ 926322613v 

මධිකදුම ආරච්චචි දිසේ ො ශයොමලී 906961873v 

මධිකදුම ්දොඩං්ගොඩ්ග තරින්දි චමල්කො 948252309v 
මධිකදුම ්ෙල් ො ්ග ඉසංකො සංජීෙී 945560886v 

මධිකදුම ්ෙල් ො ්ග සුමුදු දිනූෂිකො 888281657v 

මධිකදුම හල්ලින්  ලිය ්ග ගයත්රි ශෂික ො 917110301v 

මධිකදුම හල්ලින්  ලිය ්ග ශමින්ද ප්රදීප්ප        922620202v 

මධිකදුම හල්ලින්  ලිය ්ග සදමොලි 886200587v 

මධිකදුම හල්ලින් ්ග අසංගි  දීකො ්රෝෂී 885312373v 

මධිකදුම්ග ්දොන් චමරි  දීශො මධිකදුම බංඩොර 896870980v 

මධුනිකො ජයෙර්ලධ   917780650 V 

මධුෂොන් ප්රසොදිත් ්හට්ිආරච්චචි 902214720v 

මධූකො ්හට්ිආරව්වි  935670225v 

මධූෂො ්සව්ෙන්දි අ හ්කෝන් 945710900v 

ම ේ්ේරි්ග පුජො 876493349v 

ම ේ්ප්පරි ්කෝර  ෝග ප්රියන්ි ෙොස ො  937110790v 

ම ේ්ප්පරි ්කෝරළෝග මංඡු  පධිකමකුමොර 922534497v 

ම ේ්ප්පරි සජිත්ී මියුරංගී  948190885v 

මනිකුකෙොදුර සුේධිකශ විරංජිෙ ් ෝයර්ල ද සිල්ෙො 753132775v 

මනිෂිලකු කුප්පපහි්ග නිපුනි අචින්දිකො ප්ර ොන්දු 865620829v 

මනිෂිලකු බඩතරු්ග අචිනි ්කෝකි ො 926490501v  
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මනිෂිලකුෙොදුර කුසුේ ප්රියදර්ලශී  937152949v 

මනිෂිලකුෙොදුර ශ්හන්ෂො රසංගි 925721352v 

මනි්මල් දුර චතරි පුුදුනි 908342275v 

මනි්මල් දුර්ග හසිනි නිමොෂො විදයොෙර්ලධ  936831893 V 

මනි්මල් ෙඩු චන්චලි හිමොසිකො 938240540v 

මනි්මල්දුර ම්හේෂිකො මධුමොලි 928344010v 

මනි්මල්දුර ය්ශෝදො  ෂිලමොලි කරු ො න්ද 926372980v 

මනි්මල්දුර ්රොජි අරුසරි ්මන්ඩිසේ  948063360v 

මනි්මල්ෙඩු ශයොමිකො නිල්මිණී 935790158v 

මරුජො දුල්මි කහෙත්ත 198563200340 

මනූෂො අක ංකො කන් ංගර 199177901813 

ම් ෝජො සමර ොයක 949080535v 

මන්තක ගම්ග ඉන්දිකො ගයොනි  918031243v 

මන්ත්රි විතො ්ග චමි ො ඉ්රෝෂණි 825593489v 

මන්ී විතොරණ චොමලී හර්ලෂිකො  945760125 V 

මන් කු කංකො ේ්ග  දීකො සදමොලි  896103296v 

මයුරි උදයශන්ි ජයෙර්ලධ  898022641v 

ම ල්්ගොඩ පිිය ගම්ග දිනිි රන්දිකො  936101321v 

ම ෙැන්  ්හේේග නිලු දිල්හොනි 908513320v 

ම වි ආච්චචි ගම්ග ඉ්ර්ලෂො උදයංගී  937960719v 

ම වි ආරච්චචිගම්ග ජයනි උ්ප්පෂිකො 898081044v 

ම වීර ආරච්චචි්ග යුශේමන්ත 930460311v 

ම ව්ආරව්වි ගම්ග ි ංකො හර්ලෂනි 917844941v 

මලිගසේප ්කෝර ්ග රවිශොන් සොමංග 931590715v 

මලිගසේ්ප ්කෝර ්ග මධුසිකො ි්රෝමො ො 905171828v 

මලිගසේ්ප ්කෝරො ්ග ජයමිණි චන්දිකො  ො ොයෂිලකොර 908280997v 

මලිත්  න්ද  වික්රමසිංහ මද ොයක 922950962v 

මලිදුෙ කංකො මි්ග පුුදිී ්ධිකිකො 198566103712 

මලිඳුෙ ආරච්චචි්ග හෂිනි නිමන්ිකො 948011743v 

මල්ගල්  ලිය ්ග ඩය ො ඉන්දීෙරී 947210432v 

මල්ගල්  ලිය ්ග හසුනි දිල්රුෂිලෂි 928210235v 

මල් ්ගොඩ පිිය ගම්ග නිසංස ො මධුෂොී මල් ්ගොඩ 947090640v 

මල් ෙ ආරච්චචි්ග ඉ්ර්ලෂො අංජලී 947553097v 

මල්ලිකෝග සයුරි ගිේහොනි 926133225v 

මල්ලියො ෙඩු තශොර සේපත් 852080507v 

මල්ලියො ෙඩු මදුෂොනි මංල ො ද සිල්ෙො 199382503501 

මල්ලියො ෙඩු  ෂිලෂොණි රන්දුරු ආරියපො  935791863v 

මල්ලියොමඩු ප්රභොනි ද සිල්ෙො  947420763v 

මල්ලියොෙඩු උදයංගී ්කෝෂ ො 877071855v 

මල්ෙත්ත ්හේේග ්කෝෂ ො රංගී 198452001641 

මල්ෙ  ආරච්චචි්ග සුසන්ත 198632403610 
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මල්ෙැන්  ගුරැ්ග නිමොලි ප්රියදර්ලෂණී 935421497v 

මල්ෙැන්  ්හේේග තෂිණි චොමලී විජයරත්  198252201719 

මල්ෙැන්  ්හේේග  දිෂො දිල්හොනි 937502249v 

මල්ෂො ප්රසොදි අේබ  925423378v 

මසේස ්ග ්දෝ  ප්මෝදො මධුෙන්ි 948312859v 

මහ ආරච්චචි චමල්කො ප්රසොදී 946690562v 

මහ දුර්ග අමිත් කුමෝර 198718603733 

මහ ්බන්තර්ග ච්මොදි නි්ේෂිකො 927042169v 

මහ ්හට්ි්ග මලිත් සුරමය මදුසන්ිංක 932870924v 

මහකුමර්ග දිරුිකො මදුශොනි 937201494v 

මහ්කල්්ග ධරුෂිකො අරුරොධො පීරිසේ 916633130v 

මහගම කංකො ේ්ග පියුමි භොගයො ජයසිංහ 897303698v 

මහගම කංකො ේ්ග විසොකො සඳමොලි 916461046v 

මහගම්ග ඉ්ර්ලෂො දු ොනි සමරසිරි 876803160v 

මහගම්ග චමීරො අසිංෂනි 945210133v 

මහගම ් ග තෂොරිකො සඳමොලි 875460722v 

මහ්ග ච නි දිරුො  938093148v 

මහ්ග  දීෂො කුමොරි 945631449v 

මහ්ගොඩ විතො ්ග ි නි මධුහංසි ධර්ලමෙර්ලධ  935202949v 

මහ්ගොඩ්ග ගයී  දීශොනි 917053367v 

මහ්ගොඩ්ග ත ොරි තත්සරණි 917843210v 

මහ්ගොඩ්ග පුුදු චොමර ි කරත්  922712581v 

මහ්ගොඩ්ග මිණි ශ්රි ඉදුනිල් 925221740v 

මහතන්ත්රි  දීකො දමයන්ි 907131882v 

මහතන්ත්රි පියුමි අප්පසරො ශ්රිහොනි  927180669v 

මහත්මො ආරච්චචි්ග සජිනි දිල්හොරි ද සිල්ෙො 888333436v 

මහදුර අිනි සුරංගි මුණසිංහ 887472467v 

මහදුර තරින්දි  ර්ලමදො ධර්ලමකීර්ලි 946352276v 

මහදුර ය්ශෝධ දිරුජි ද ්සොසසො 921940742v 

මහදුර්ග අිකො ගිේහොී  925620580v 

මහදුර්ග ඉෂංකො මදුෂි ප්රසොදිකො 945263016v 
මහදුර්ග ගීිකො 935171121v 

මහදුර්ග චතරිකො ්සව්ෙන්දි 878253850 

මහධුර ශොනිකො තශොරි ද සිල්ෙො 907231321v 

මහප්පපු තන්ත්රි්ග ඉ් ෝකො ප්රසංගි 926742191 V 

මහමරෂිලක  පටබැඳි්ග ්කෞශ යො ඩයසේ 896314521v 

මහමරෂිලක  පටබැඳි්ග ඩසේනි සුරංගි ඩයසේ 847102675v 

මහෙත්්ත් ්කොඩිතෙෂිලකු්ග අරුෂේකො දිල්ෂොනි 895233340v 

මහවිතො  වි් ෝදයො ්සවිෙන්දි ද සිල්ෙො 956030188v 

මහවිතො  හශොන් මධුශංක ද සිල්ෙො  199501803381 

ම්හේෂො මධුමොලි වි්ේවීර 935452899v 
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ම්හේෂි යොදිතො ඈපො ්ස විරත්  925043834v 

ම්හේෂිකො සඳමොලි සමර්සේකර  199382700759 

මොග්ග ්ේ කො සංජිෙනි  928562310v 

මොගි ො තෂොන්ි තමොරි මිරැන්ඩු 197966303638 

මොගි ොආරච්චචි්ග අනූෂො සමන්මලී  876481979v 

මෝගදර ගම්ග ඩි ොන්   න්ත කරුණොරත්  923492356v 

මෝගදර ගල්ෙො  ගම්ග  ෂිලමොල් උදයංග 902803378v 

මෝගදර මො ්ග දමිත් සංජය 933382591v 

මොලෙො  ගම්ග ඉෂොරො උධිකධීපී 917592675v 

මොණිෂිලක ආරච්චචි්ග දසිත් තරිඳු දිලි  891330413v 

මොතර්ග දයොනි අමොයො ්ප්ර්ලරො 957382274v 

මොදුකැට ජයරත්  විදො  ්ේත්රි්ග සු්ර්ලකො සදමොලි 905461265v 

මොදුගැට  සිල්ෙත්්ග ිලිණි ශයොනිකො 937340885v 

මොදුගැට විතො ්ග ්ත්ජො නිල්මිණි රණසිංහ 945073853v 

මොදුගැටවිතො ්ග තරංග උදයකුමොර 932870231v 

මොූෙ ගුරු්ග ගීතොනි ප්රියන්ි 766690475v 

මොූෙ ගුරු්ග නි න්ි 198951402328 

මොූේග කල්ප ො රසොදරී සමරසිංහ 925890332v 

මො  ෙඩු්ග දිල්ශො චන්ද්රමොලි 945631082v 

මො න් චේලිකො මදුශොනි ද සිල්ෙො 895583219v 

මො ෙඩු අරුරුධිකා ඉ්ේෂිකො  927343550v 

මො ෙඩු්ග ඉ්ර්ලෂො සදමොලි  946933236 V 

මොන්   ෂිලෂිකො ධ ංජය ද සිල්ෙො 876051702v 

මොප ගම අචොරි්ග ගිහොනි අමර්ලෂි ද සිල්ෙො 947061534v 

මොප ගම ආචොරි්ග දිලිනි හර්ලෂිකො මොප ගම 895904643v 

මොප ගම ආචොරි්ග ෂොනිකො ප්රියදර්ලශී 888473343v 

මොප ගම ආචොරි්ග හර්ලෂො රංගී 199378301668 

මොප ගම ආරච්චචි්ග ිලිනි මදුෂිකො 199279204331 

මොප ගම ්කොට්ට්ග සමිර මධුෂොන් 902303413v 

මොප ගම ඡය ත්්ග දිලිනි ෙොස ො 916150598v 

මොප ගම පල්ලිය ගුරු්ග ප්රගිත් වි්ජවිර 911722690v 

මොප ගම මො ්ග අංජ ො ස්රෝජනි 887343195 V 

මොප ගම මො ්ග ඉමොලි අසංකො 866822484v 

මොප ගම මො ්ග  ෂිලමිණි නිශංශ ො  907423190v 

මොප ්ග මො ්ග පියුමි නිෙර්ලත ො 199573900404 

මොපො මුදියන්්සේ ෝග ගය ො කමලිකො මොපො 895592242v 

මෝබොටුෙ  විතො ්ග ඉ්ර්ලෂො  ෂිලමොලි 199174802357 

මෝබොටුෙ  විතො ්ග ්කෝස ො ප්ර්බෝා 947161555v 

මෝබොටුෙ  විතො ්ග චන්දිම කසුන් ප්රියමොල්  950130067v  

මෝබොටුෙ  විතො ්ග තමොරො  ෂිලමොලි 885671390v 

මෝබොටුෙ  විතො ්ග  ෂිලස ො මධුෙන්ි 885862241v 
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මෝබෝටුෙො  විතො ්ග දර්ලි  ොවින්ද්ර 1993755801904 

මොේපිිය ආරච්චචි්ගස ශෂිනි ම් ෝෂිකො 946772895v 

මොේපිිය ආරච්චචි්ග රුෙනි ්ෂහොර 965211993v 

මොයො දුන් ්ග  ය තොරො 938473641v 

මොරකන්්ද නි්රෝෂො දිල්හොනි 906611678v 

මොරකපු ආරච්චචි්ග නි්රෝෂණි දමයන්ි 945072687v 

මොරකපු්ග සිතොරො මධුෙන්ි 927954125v 

මොර්ගොඩ ්හේෙෝග ශේමි නිසංස ො 925720780v 
මොර්ගොඩ්ග ෙ මලී දෂිලෂිකො 945741503v 

මොරඹ ්හේේග ෙොස ො ්සව්ෙන්දි 935654653v 

මොර්ලතපිිය ඈපෝග චො කී චතරංගි 935572916v 

මොර්ලතපිිය ඈපෝග රුෂිලස ො දර්ලහී 938283303v 

මොර්ලතපිිය ඈපෝග ෙත්ස ො සුදර්ලශණී  876611279v 

මො ්ග මිහිරි දයංගි 877351963v 

මො ්ගොඩ ගම්ග ධරුෂේකො සුදර්ලශණි 198778902794 

මො ො දමයන්ි කළුආරච්චචි  847511214v 

මොලිකො දිල්රුෂිලෂි ලිය අරච්චචි 875642111v 

මොලිකො ප්රසංගී  ො ොයෂිලකොරෙසන්  ොගහෙත්ත 908192281v 

මොලිමිබඩ කැකිල් ්ග සු්ර්ලකො මධුෂොනි 936952291v 

මොලිේබඩ ගම්ග දසුනි දිල්ශොනි 936921051v 

මොලිේබඩ  ො ොයෂිලකොර ලිය ්ග චන්දිමො ජීෙන්ි  199154903432 

මොෙත්ග ශොනි ුධිකාමො ්ම්දොන්සො 947821164v 

මොෙ ො  ්හට්ි්ග සජොනි උ්ධිකිකො  945422068v 

මොෙ ෝ  ්හෙො මනිෂො කොවින්දි 946670685 V 

මොෙැල්  කංකො ේ්ග සදුනි රුෙංග  946440051v 

මොෙැල්්  කංකො ේ්ග අරුෂො දිල්රුෂිලෂි වි්ේසිංහ 928603709v 

මොෙැල්්ල් විතො ෙසේ චරිත් ප්රභොගය  932290790v 

මොවිට ගම්ග  දීකො ප්රියදර්ලශී ්ේමි ක 916350422v 

මොවිට ගම්ග සන්ධයො සමන්මලි 888002693v 

මොසේවි  ගම්ග ඕෂදි දිරුෂිකො 935051169v 

මොහන්්ගොඩ ගම්ග රසික උදය කුමොර 791093945v 

මැටරබ ්කෝරළ්ග  දීකො නි්රෝෂි  865623933v 

මැටරඹ ක ත්ත ගම්ග ිළිණි ප්රභොත්  ටදළුෙ 912260496v 

මැටරඹ ක ත්්ත ගම්ග ජිත්මි ්රොෂොනි 908460588v 

මැටරඹ ක ත්්ත් ගම්ග රූපිකො ප්රියංගී කුමොරි 198259603952 

මැටරඹ ක ත්්ත් ්ගදර ප්රියන්ි 836300548v 

මැටරඹ ්කෝර ්ග ්හේෂොනි උත්ප ො වි්ේරත්   917740895v 

මැියොෙ  ගම්ග  හිරු පූර්ලණක ගම්ග 198915901721 

මැිවිලි ආචොරි්ග භොගයො දිල්රුෂිලෂි වීරසිංහ 926352423v 

මැිවිලියො ආෙොරි්ග දිලූෂො රුෙන්ි  917321981v 

මැදගම ගම්ග හසිකො චතරොණි 198753102642 
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මැදෙත්ත්ග කල්පී මල්ෂිකො ්ප්ර්ලරො 946031178v 

මැධිකද රොළ ෝග සු්ර්ලෂේ සුරංග 198920700458 

මැධිකදුෙ ලිය ්ග චතරු යසින්ත 927763931v 

මැ ්ගොඩ ගම්ග දිරුෂිකො මධුෂොනි 906623382v 

මැ ැවි්ව් තන්ත්රි්ග ුධිකාකො ප්ර්බෝධී 917611076v 

මැ ැව්්ව් ්න්ත්රි්ග හර්ලෂණී ජයරොනි  845173273v 

මැ ෑ්ගොඩ ගම්ග පියුමි ප්රසංගිකො  945092670v 

මැ ෑ්ගොඩ ගම්ග ්ප්පශ ො චතරොනි  935380812 V 

මැළැ්ගොඩ ලිය ්ග හසිනි සමල්කො 955861051v 

මිගේතැන්  කොරියකර ්ග චන්ද්රකොන්ි ලිය ්ග 938170827v 

මිගුන්තැන්  කොරියකරණ්ග සමීර මදුසංක 932240378v 

මි්ගල්ෙසේ  දීශො  ෂිලමොලි 947282751v 

මි්ගොඩ ගම්ග ඉ්ර්ලෂො සදමොලි 897343673v 

මි්ගොඩ මිදිහසේත්ග සුභොෂිණි දිමුත ්කෞශ යො 947402960v 

මිදි්කො ෙත්ත කංකො ේ්ග ත්මෝදි මධුශොනිකො  937371845v 

මිදිගසේ්ප්ග දර්ලශ  කැලුේ 932464349v 

මිපොග ්ග සදලි ෙගිෂො ්ප්ර්ලරො 935313490v 

මි්ප්ප ගම්ග  ෂිලෂිකො චතරොනි 886900589v 

මිය ්කොළතැන්  ්හේේග  ෂිලෂිකො සංජීෙී 947503693v 

මියුසි ්ේ ොනි ්ධික්ව්න්ද්ර 928235149v 

මිරිහො  ආරච්චචි්ග චොන්දනි කුමොරි ජයසිංහ 866001030v 

මිරිහො  කංකො මි්ග දීපිකො මල්කොන්ි 925071951 V 

මි ැව්ෙ තන්ත්රි්ග පියුමි නිසංස ො 946872210v 

මිල්  විතො ්ග  දීශො දිල්මිණි 935283396v 

මිල්  විතො ච්චචි ්ධිකිකො විරොඡි  927853698 V 

මිල් ෑ්ෙ ආචොරි්ග ශමල්කො ්ර්ලෂොනි ජය ත්  936513743v 

මිහිරි උදයංගි ්තන් ්කෝන්  918343318v 

මීකඳ ෙත්ත්ග අ්ේෂො මධුෂොණි 907820335v 

මීගම ෙැල් බඩ ෝග තරැෂි ඩි ංකො ි කරත්   948090031 V 

මීගම ්ෙල්  බො ්ග නි්ේසේ සත්සර 933421171v 

මී්ගොඩ ගම්ග ගීිකො  ්යෝමි  915243584v 

මී්ගොඩ ගම්ග ීටො දමයන්ි  875722514v 

මී්ගො ඩ මිදිහසේත්ග ප්රියංගි සදමොලි 936433340v 

මීපගම්ග ඉ්ර්ලෂො  ෂිලමොලි 199250502310 

මීපොෙ  සොන්ත හිමි  890272665v 

මී්ප්ප අලුත් ගම්ග සු්බෝදනි රංගමොලි  927724308v 

මී්ප්ප ආචොරි්ග  ෂිලෂිකො චතරංගි 928144100v 

මීම ්ග නිමොලි 918013741v 

මීය ෙතර ඉහළ ගම්ග චන්දිමො නි්රෝෂො ප්රියදර්ලශනි  197982902897 

මීරුප්පප රුබසිංහ ගම්ග ිළිණි  917020450v 

මුකදන්්ගස ුධිකානි සු්ර්ලිකො 908532198v 
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මුණ්ගොඩ ්හේේග ්රොෂොන් අරුරුධිකධ මධුසංක 943033927 V 

මුණවීර කංකො ේ්ග තනූජො ්රොෂොනි  877702995v 

මුණසිංහ ආරචිචි ෝග ශ්රිපොලි ්සවිෙන්දිකො  875773739 V 

මුණසිංහ දීපොලී ඉසොන්ි 848371670v 

මුත තන්ත්රි සු ෂිලෂ දිරුමොල් කු්ර්ල 950233451v 

මුත හංදි ්ෂිලෂී මධුෂොනි 927874873v 

මුතකුමොර  ්හේෙොතන්දි ්ග නිපු  හිරන්ය මුතකුමොර  933100154v 

මුතගල් ්පොඩි්ග දු ොනි ප්රියදර්ලෂිණි මුතග  908072685v 

මුතමිණි අ්ේෂො රංගමොලී ද සිල්ෙො 935591988v 

මුතමුනි කසුනි ්ච්චත ො 955961331v 

මුතෙො හංදි නි්රෝධො ඉන්දික 908481690 V 

මුතෙො හන්දි ඔසේකො මොදනි ද සිල්ෙො 936260071 V 

මුතෙොහන්දි තරිනි උමංගො ද සිල්ෙො 937912307v 

මුතෙොහන්දි දිල්රු මලිත් විදුරංග සිල්ෙො 892872260v 

මුතෙොහන්දි පියුමි දි හොරො 945293411v 

මුතෙොහන්දි ්මොර්ලෂො දිලුෂිකො ද සිල්ෙො 199067900270 

මුත්හට්ි ගම්ග අජන්තො මුතකුමොරි 199462502387 

මුත්තෙෝදොර ධයොරත්  කුමොර 801942423v 

මුදලි්ග උදොනි  ය තොරො ගුණෙර්ලධ  947791770v 

මුදලි්ග ්දොන් මොනි ො ද්න්ෂිකො නිශේශංක 918560998 V 

මුදිතො ජීෙන්ි කොරියෙසේ පරණවිතො  915732178v 

මුරු්ගොඩ ්හේේග දි්න්සො මධුෙන්ි 917783608v 

මුරු්ගොඩ ්හේේග නිර්ලමොණි දි්න්ිකො 198680802690 

මුරු්ගොඩ ්හේේග මදුර්ර්ලකො ්ේමමොලි 925321990 V 

මුන්් ත්ි පසිදු උ්ේෂො වික්රමි ක 943110395 V 

මුරුෂිලකුෙොදුර තරුජො දිල්රුෂිලෂි 946650706 V 

මුල්මැඩිය්ග දි් ල්කො සඳමොලි  938610509v 

මුහන්තෙො හන්දි සුජොනි චන්දිමො ද සිල්ෙො 938444331v 
මුහන්දිරේ ආරච්චචි හර්ලෂී චතරංගො 867732837v 

මුහුදුගම ආරච්චචි්ග සකුන් කුමොර කරුණොරත්   942521146v 

මුහුදුගමුෙ ්හේේග සිතොරො ්සවිෙන්දි 927953790v 

මූතො ්ම්රඤේඤ ච්මෝදි මො ෙසිංහ 926591916v 

මූද්ග හර්ලෂිකො ප්රියංගී 927862042v 

මූූගමුෙ ්හේේග ධරුෂේක ප්රදිප්ප කසුන් 198423610016 

්මරඤේඤ අමොලි දුශොන්ි ශ්රි ොත් සුමුදු කුමොරි 945510978 V 

්ම්රඤේඤ පුෂේපික රුෙන් කුමොර ද සිල්ෙො 873502924v 

්ේධො ප්රභොෂිණී වික්රම ොයක කරුණොරත්  875741888v 

්ේධොවි ඡයසිංහ 835864103v 

්ේ කො චතරොනි මො ෙඩු 918244557v 

්ේ කො වීරප්ප්පරැම 887942633v 

්ේරි අචිනි මුධුභොෂි සිල්ෙො 898663957v 
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්ේරුසිංහ පහළ්ග ප්රභො මංඡු ො 877270025v 

්මොරපිිය ්හේේග ිළිණීකො මධුෂොනි 957362338v 

්මොරෙක කංකො ේ්ග චේපිකො නිරංජනි 936792553v 

්මොරෙක්ග ඔෂොන් රන්දික ්ප්ර්ලරො  912312330v 

්මොහමඩ් මසුන් කසරුල් ෆර්ලසො ො  885642586v 

්මොහමඩ් සුහොර්ල ෆොතේමො ෆර්ලහො 946901300 V 

්මොහමඩ් හේසො ෆොිමො ෆෂාසො ො 198959801141 

්මෝහොට්ි ආරච්චචි්ග  ඉෂොරො උදයංගනි 947581198v 

්මෝහොට්ි ආරච්චචි්ග ඉෂොරො උදයංගි  947581198 V 

්මෝහොමඩි ්මොහිදීන් ෆොිමො සෆේරීන් 895313653v 

්මෝහොමඩ් අබදුල් බොරි රුරැල් ඉසේ ො 955251903v 

්මෝහොමඩ් අසොඩ් ෆොිමො  ෆේ ො  917973580v 

්මෝහොමඩ් මුසේමිල් ්මෝහොමඩ් රිහොබ 9210023219 V 

්මෝහොමඩ් ්මොහිදින් ්මෝහොමඩ් බි ොල් 930910112v 

්මෝහොමඩ් ශොකිර්ල ෆොිමො ෂමීරො 915940544v 

්මෝහොමඩ් සහීඩ් ෆොිමො ශහීමො 936002536v 

්මෝහොමඩ් සිරොේ ෆොිමො නිසේ ො 965101152v 

්මෝහොමඩ් සිහොබීන් ෆොිමො ෆසේමින් 917810460v 

්මෝහොමඩ් ෆොරුෂිල ෆොිමො ෆියොසො 927591766v 

ඹිපොත කංකො මි්ග විශොකො ස න් කුමොරි 907351122v 

වපොත කංකො ේ්ග ්දෝ  නි්ේෂො මදුමී 935522129v 

වපොත කන්කො මි්ග නිසංස ො දමයන්ි  926572083v  

වපොත ම්හේෂිකො මදුෙන්ි  926771868v 

වබඩ්ග හනූඡො  ෂිලමිණී ඡයෙර්ලධ  925820598v 

යෂිලගහ ්හේේග තරංගනි කුමොරි 198374602347 

යෂිල්දහි කන්ද්ග ඉ්ර්ලෂිකො මධුෙන්ි  956072263v 

යෂිල්දහි කන්ද්ග  දීෂො රසොංගී 916250630v 

යෂිල්දහි දිලීෂො එරංගි වීරරත්  945620293v 

යගගහ කිරින්ද්ග මිහිරි කොංච ො මධුමොලි ජයරත්  935193125v 

යගගහ රුහුරු්ග ෙොස ො ්සව්ෙන්දි 199054203070 

යගමො බෘෘ් ො ද සිල්ෙො 871240230v 

යටගම ්කෝහොඹන්්ග  ්ෙෝදො මධුභොෂිණී 915110436v 

යත් ො විඤඤොනි ඈපො ්ස් විරත්  199379704671 

යත්රමුල්  මුහන්දිරේ්ග රංගිකො දිල්ශොන් 931733079v 

යධික්දහි කන්ද්ග මධුෂිකො  ් කෞශ යො  936112838v 

යධික්දහි ගම්ග ච ී මල්ෂොනි  947751077v 

යධික්දහි දු ංජි අසංස ො ්සේ ොරත්  925123463v 

යධික්දහි  දීශො දි ොනි ද සිල්ෙො  867341609v 

යසසේ සංධීර මුල්ගිරිග  930181285v 

ය්සේකර ආරච්චචි ෝග ්ම නි උ්ධිකිකො ප්රභොනි  896093070v 

යහත්ගොඩ බඩල්්ග නිපු ො සදුී ද ්කොසේතො 915944280v 
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යොගම ක්රිෂොන් ද සිල්ෙො  882130894v 

යොපො පිරන් ැ්හ ෝග සසී නිර්ලම ො දයොරත්  906491613v 

යොපො මුදියන්්සේ ෝග ජ්ේෂිකො ශ්රීමොලි 947321862v 

්යොෂොනි චන්ද්රමොලි ක ත්ත්ග  867282467 V 

රංගිකො අ්ේෂො ධීරරත්  866470502v 

රංගිකො වි්ේරත්  සිරිමොන්  936261108v 

රංචි්ගොඩ ලිය ්ග ි ංක චතර කුමොර 942331118v 

රංමුත ිලිණි  කොංච මො ො 926190253v 

රංසි  ෂිලමිනි ෙන්නිආරච්චචි 816144460v 

රජප ත්සේෙ ේු ප්රථමමී තරුිකො 926861034v 

රජිත් අරුපම  ො ොයෂිලකොර  903051671v 

රණි ක මුදලි චරිතො ප්රියදර්ලශී  886743572v 

රණතංග ආරච්චචි්ග ඉ්ර්ලෂො සඳමොලි 198772503104 

රණතංග ආරච්චචි ෝග චන්ිකො කුමොරි  938511306v 

රණෙක ආරච්චචි්ග තරුජො  න්දී  895202282v 

රණවීර ආරච්චචි්ග යසන්ි භොගයො 926130978v 

රණසිංහ ආරචිචි්ග ඉ් ෝකො සදමොලි 895243507v 

රණසිංහ ආරච්චචි්ග සචිනි ගයොත්රි රත්සිංහ 915863418v 

රණසිංහ ඉෂොරො සමිමොනි  918013261v 

රණසිංහ චතරි සොනිකො 878602412v 

රණසිංහ ිලිනි ප්ර්බෝදනි 198555201717 

රණසිංහ විතො ්ග දීප්පි උදයකොන්ි 925641421 V 

රණසිංහ වීරෂිල්කොඩි ිලිණි ප්රියංගිකො  916600968v 

රණසිංහ වීරෂිල්කොඩි භද්රො  ො නි  935772427v 

රණසිංහ වීරෂිල්කොඩි  සිත් චතරංග 941862853v 

රණසිංහ හිරිමුත්ගොඩ්ග ්ේ කො මධුෂොනි 925961817v 

රණසිංහ ්හේේග සිතමිණි රුෙන්ිකො රණසිංහ 948563550v 

රණසිංහ්ග ්දොන් චතරිකො ඕගන්දි ්ප්ර්ලරො 938523088v 

ර්ඩපුර ්හේේග දි්න්ෂො මධුෙන්ි 199050901549 

රත්ගම්ග  සන්ි මදුමොලි ද සිල්ෙො  199366900076 

රත් විර රත් ි ක පලි්හේ  ෙ ව්්ව් සේපත් බන්ඩොර ්තන් ්කොන් 883110056v 

රත් ොයක ගම්ග තෂොරි  916270402v 

රත් ොයක පල්ලිය්ග ඉසුරු  වීන් ගුණරත්  781980757v 

රත් ොයක මලින්ද උදොර 911851253v 

රත් ොයක මුදියන්්සේ ෝග අච ො රත් ොයක 906790831v 

රත් ොයක මුදියන්්සේ ෝග ගිේහොනි භොගයො 916562810 V 

රත් ොයක මුදියන්්සේ ෝග ඡො ක සේපත් 941661408v 

රත් ොයක මුදියන්්සේ ෝග දමිත් තෂොර සමිපත්  911280426v 

රත් ොයක මුදියන්්සේ ෝග නි්ේෂො සදමොලි  907290034v 

රත් ොයක මුදියන්්සේ ෝග නිලුෂො රත් ොයක 935263530v 

රත් ොයක මුදියන්්සේ ෝග සනූජො කුමොරි 938203393v 
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රත් ොයක මුදියන්්සේ ෝග හර්ලෂණී චතරංගිකො රත් ොයක 935934265v  

රත් ොයක ලියන්්ග නිලුකො සුරංගි  808073226 V 

රත් ොයක ්ස් විරත්  දර්ලි මධුභොෂිණි 936283330v 

රත් ොයක ්ස් විරත්  දිලිනි රුෙන්ිකො 955711530v 

රත්රුළුසමොධී ශ්රි පුන්සරො ද ්සොසසො 925430501  V 

රදච්ච ගම ලිය ්ග ශොනිකො චතරොණි  885834523v 

රධිකදධිකදුෙ ෙ සිංහ ගංගො නිශොනි 927511096v 

රධිකදධිකදුෙ ෙ සිංහ චන්දිමො දමයන්ි  865861079v 

රධිකදොදුෙ ෙ සිංහ තරුජො දිල්හොනි 945410116v 

ර සිංහ ්හේෙ ්ප්පඩි්ග චොමරී ඔසොකො ර සිංහ 917502560v 

රනිල් පධිකම ොල් වික්රමආරච්චචි 901011427v 

ර ් න්පුර ්හේේග තරිනි ශෂික ො 916202040v 

ර්න්පුර ්හේේග ශ්රීමොලී  ෂිලමොලි 906843838v 

ර්න්පුර්ග පියුමි  ෂිලමොලි  907273245 V 

රන්්තොටුවි  පටබැඳි්ග චතන්දිකො මල්කොන්ි 938664331v 

රන්්දඹ්ග ි්රෝමි සමන්මලී  916461984v 

රන්්දොඹ්ග ළහිරු යසසේ හසිත ද සිල්ෙො  900224656v 

රන්මදු ශොලිත අ්බවික්රම දිසො ොයක 932523027v 

රන්මුත හන්සි අංජ ො 947582194v 

රන්මුත්ග ශොනිකො මධුෂොනි  948033550v 

රන්යුලු ශො නි ඉශොරො ද ්සොසසො 938534519v 

රුෂිලක ්ග ්දොන් රවීන්ධයො ජයරත්  947651919v 

රමුත පියුමි නිසංස ො  936740383v 

රඹුෂිලක  ලිය ්ග පෙනි  ෂිලෂිකො 935330955v 

රඹුෂිලක ්ග ම් ෝරි මල්කොන්ි 197759202940 

රසගම්ග ඉසුරිකො ්ධිකශොංජලී  945771208v 

රසගම්ග සසංකො සිතමිණී 935560420v 

රරියෙර ්හේේග සංීෙී නිසංස ො 927760894v 

රවිදු යසසේ අමර්කෝන්  943583269 V 

රවින්ද්ර ජ ක සංජිෙ ආදි්හට්ි 197715803555 

රශේමී ශික ො ජයසිංහ 876601451v 

රසංගිකො රණසිංහ 198384302450 

රසොංගො දුල්මිණි ඉ්ල්සිංහ 935170265v 

රසොංගිකො මධුමොලි ්ල්කේෙත්ත 905793136v 

රසොංගිකො මධුෂොනි ඡයසිංහ 918643818v 

රසොදි රන්දිමො සිරිෙර්ලධ  928632822v 

රසිකො චොන්දී ජයසිංහ  786562767v 

රසිකො නි මිණී වි්ේෙර්ලධ  198367603033 

රසිකො හර්ලෂනි ද සිල්ෙො මො ෙඩු 198159800654 

රොඡකරුණො මුදලි්ග සහන්  ෂිලෂිත ිබි්බොටුෙොෙ 932831122v 

රොඡපෂිලෂ ත්සව් ේබි දුල්ශොනි  ෂිලෂිකො සිල්ෙො 926482475v 
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රොඡපෂිලෂ මැනිෂිලකු ේබි ෂදිසේ ො හිරුෂිනි ද සිල්ෙො 905113089v 

රොජකරැණො ්හේරත් මුදියන්්සේ ෝග නිර්ලමොණි ශොඛයො දිසො ොයක 907651622v 

රොජපෂිලෂ ආරච්චචි ෝග ්සහොනි චොමිකො අමරෙංශ 906881993v 

රොජපෂිලෂ කංකො ේ්ග සොගරිකො සත්සරණී 905050540v 

රොජපෂිලෂ ජ්සන්ත ේබි දිරුපො මධුරංගි 945590327v 

රොජපෂිලෂ ත්සව් ේබි උ්ර්ලෂිකො ්සේව්ෙන්දි  199463200897 

රොජපෂිලෂ ්ධිකශප්රිය දමයන්ි චන්ද්රො කුමොරි 767724926 V 

රොජපෂිලෂ මනිෂිලකු ේබි අමොලි කොන්චී 868142898v 

රොජපෂිලෂ මනිෂිලකු ේබී ්ෂේහොනි තොරිකො මධුමොලි 955300335v 

රොජපෂිලෂ මුදියන්්සේ ෝග ජීෙී සුදර්ලිකො දු ොනි 898081036v 

රොජපෂිලෂ මුදියන්්සේ ෝග නි න්ි සුම  තො 795871721v 

රොජපෂිලෂ ෝග නි්ේෂො අ්මෝදී 906292122v 

රොමසුන්දර ්හිි්ග නිර්ලම ො ද සිල්ෙො 199465403080 

රොහුබධිකද කංකො ේ්ග ඉසංකො උදයමොලි  897123624 V 

රොහුබධිකද කංකො ේ්ග මල්ෂි හසොරො දිල්රංගි 947943626v 

රොහුබධිකද කංකො ේ්ග මොදුෂො කුමොරි  867201440v 

රොහුබධිකද කංකො ේ්ග හිමොෂි සු ෂිලෂිණී  887512680v 

රොහුබධික්ධික කංකො ේ්ග ිසොරො මධුෂොනි 896143840v 

රැදිරැෂිලකු්ග ව්න්දයො කුමොරි 885973590v 

රැෙන්පුර ම් ෝජො නිල්මිණි ද සිල්ෙො 787841775v 

රිධිකනි රන්දිමො ගේම ්ග 895012550v 

රිධිකමො තත්සරණි පර්ගොඩ ලිය ්ග 927731932v 

රිසිනි  දිශො ද අල්විසේ 897212269v 

රුබසිං ගම්ග චමරි ප්රියංකො 916450966v 

රුබසිංහ සිරිෙර්ලධ  නිශොදි සදුනිකො  927471493v 

රුෙන් පිරණ්ග දිලිනි අ්ේෂො රණතංග 947920995v 

රුෙන් ප්රදීප්ප ගුණතංග 842193770v 

රුෙන්දිකො ගයොනි ගුණසිංහ 908663195v 

රුෙන්පුර චන්දිමො හර්ලෂණී  918070788v 

රුවිනි තෂිලෂි ො ෙැලික  935082927v 

රුසිරු නිරංජ ො ගල්බඩආරච්චචි 922182299v 

රුහුණ්ග ්දොන් චොමිකො ජයෙර්ලධ   947251686v 

රුහූණ්ග ්දොන් සංජිෙනි ජයෙර්ලධ  197985901126 

රූ ්ග ්දොන්  ොලිකො දමයන්ි 927904292v 

රූපනිංගල්  දීර මධුසංඛ 913421132v 

රූපසිංහ ්රෝෂිකො රුෙන්ි 926400231v 

්රන්ද්ග සු්ෙන්ද්රො ක්රි්ේෂනි ප්ර  ොන්දු 935152801v 

්ර්ලණුක උදයංග  ොගහෙත්ත 913102606v 

්රොහොන් හරින්ද්ර ඉන්දික ග්න්්ගොඩ  951921882v  
්රෝෂිණී හංසිකො ්සේ ොාර 937430663v 

 ංකො ගිග ්ග සිධිකනි සිතොරො 936352197 V 
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 ංකො ඩි ොනි ක්රමුදුමොලි ද සිල්ෙො 927401410v 

 ෂිලමො ජයී සිරිමොන්   917444269v 

 ෂිලමොලි ්කෞෂ යො ගම්ග 199184602678 

 ෂිලමොලි නිසංස ො  ෝගොඩ විතො  856743381v 

 ෂිලමිණි මධුභොෂිණි වීරූරිය මුහන්දිරේ 926230107v 

 ෂිලමිී සුජොතො හද්ගොඩ ආරච්චචි 895022942v 

 ෂිලමී රසන්ගිකො ් ල්සන් ගේ්හේෙො  858452520v 

 ෂිලමුණි ්හේෙො ුධිකාකො හර්ලෂණී  947402498v 

 ෂිලමුණි ්හේෙො  කීෂො සමන්ි මදුරංගි 927063379 V 

 ෂිලෂොණි පිරණ්ග වි්ේ ොයක 898241300v 

 ෂිලෂිකො උදොරි සුභසිංහ  906992795v 

 ෂිලෂිකො රත්්ො ංජලී වි්ේරත්  945200049v 

 ෂිලෂිකො සදමොලි ගුරැසිංහ 927720582v 

 ෂිලෂිත මදුෂොන් වි්ඡ්ෙර්ලධ  880331701v 

 ත්තෙ හැන්දි දිලු ො දිල්රැෂිලෂි ද සිල්ෙො 925861235v 

 ත්මි සකුන්ත ො ජයසිංහ 935530288v 

 ධිකදු ඉමොෂි අක ංකො අමරෙංශ 9265222000v 

 ධිකදු පියුමි කල්හොර 932890801v 

 ධිකදු රශී නිතොසො ද සිල්ෙො 958243731v 

 ධිකදු හර්ලෂි රුෂිල න්ි ද සිල්ෙො 198082402095 

 න්කොී විමර්ලෂ ො ගුණෙර්ලධ  908623746v 

 න්තෙො හන්දි ඔිණි අ්ේෂො 956423023v 

 ෂිණි ්කෞශ යො වි්ේ්කොන් 935090695v 

 ෂේමි කොන්ි වීරසිංහ ආරච්චචි්ග  875093550v 

 සන්ත චතරංග ්පොන් ේ්පරුම 198813501862 

 ැුණ ්හේෙෝග ධරුෂි නිලුෂොනි 876951819v 

ලියදිපිි්ේ රත් ොයක මුදියන්්සේ ෝග ගුණෙර්ලධ  813275619v 

ලිය  ආරච්චචි ්රෝෂණී මධුසංකො 895684848v 

ලිය  ආරච්චචි්ග චතරිකො ජයමොලි ්සෝමසිරි 888371451 V 

ලිය  ආරච්චචී හිශොනි ද සිල්ෙො 946640360v 

ලිය  ගම්ග එරංග ්ෂිලෂොන් 930640549v 

ලිය  ගම්ග ච්මෝදි  ෂිලමොලි 908630025v 

ලිය  ගම්ග තෂිලෂි ො ් ලුේ කුමොරි 1.99553e+11 
ලිය  ගම්ග රංදික චතරංග 920340504v 

ලිය  දුර්ග චමින්ද සේපත්  910172697v 

ලිය  දුර්ග නිශොන්ි ජයවීර 817991041v 
ලිය  බඩල්්ග ්ත්ජී උමයංගී අමරරත්  937000049v 

ලිය ආව්වි යමු ො ෙසන්ි  856623300v 

ලිය කංකො ේ්ග ්රොෂොනි මධුරිකො 198977603753 

ලිය ගම කංකො ේ්ග ිළිණි සදමොලි ඡය්සේකර 917893438v 

ලිය ගම්ග ඉ්ර්ලෂො සුරංගි  898133338 V 
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ලිය ගම්ග තශීරො රවිහොරි 937221444v 

ලිය ගම්ග මධුෂිකො දිල්රුෂිලෂි 936100953v 

ලිය ්ග ්දො  චතරි මධුෙන්ි 935952760v 

ලිය ්ග විචි්ො නිදර්ලශී  897993368v 

ලිය දුෙ කංකො ම්ග දිලිනි ්ේක ො 935023742v 

ලිය දුෙ කංකො ේ්ග කල්හොරි ම්හේෂිකො  878480694v 

ලිය පල්ලිය්ග ම ොෂො හසන්ි 927602920v 

ලිරුෂිකො ් ව්ෙන්දි ද ්සොසසො ගුණි ක  936950280v 

ලිහිණියො ්ගොඩ්ග දිලුමි මධුභොෂිණි ජයසිංහ 937462050v 

ලූල්බධිකද ෙඩු්ග චොමිකො චතරොනි 875950479v 

ලූල්බධිකද ෙඩු්ග රුක්ෂි ො සමොා 847710926v 

් ල්ෙ  රඩසිංහ්ග මලිත් උමයන්ග මල් ෙොඅරච්චචි 940031702v 

්ල්කේෙසේ හිෂිලකඩුෙ ලිය ්ග ඉසුරි පූර්ලණිමො වික්රමසුරිය 199274301238 

්ල්කේෙසේ හිෂිලකඩුෙ ලිය ්ග යසිරු විදයොදර 932820285v 

්ල්ල්කඩ බො ්ග අනූෂො නිමොලි  845533547v 

්ල්ල්ෙ  ගම්ග එරන්ද  ෂිලමොල් 901170118v 

්ල්ල්ෙ  ගුරුගම්ග ෙරුණී 918332014v 

්ල්ල්ෙ  ගුරු්ග සුමුදු දසන්ිකො  198786101535 

්ල්ල්ෙ  ්ගොඩකන්ද්ග ්ධිකවිකො උදයොනි කුමොරි  867624058v  

්ල්ල්ෙ  ූර්ග දර්ලශ  නි ංග ගුණරත්  841735030v 

්ල්ල්ෙ  ්හේේග මධූෂො ප්ර සොදිනි 937380887v 

්ල්ල්ෙ  ්හේේග සුපුන්  ො ක සංජීෙ 881482002v 

්ල්ල්ෙ ්ග අසිකො  ෂිලමොලි රණසිංහ 886511027v 

්ල්සේතරු්ග සදුණි හංසිකො ප්ර ොන්දු  956430992v 

් ොකු ගීග ්ග අසංක නි්රෝෂන් 772652020 V 
් ොකු  ොරං්ගොඩ්ග චොමිකො ප්රියංගී 937701357v 

් ොකු බට්ගොඩ  සන්ි ්ප්ර්ලරො 855392364v 

් ොකු බදු්ග හිරුණි නි්ේදො 925203688v 

් ොකු යධිකදිහි්ග අරුරුධිකාකො ගීිකො සංජීෙී 947243705v 

් ොකු ්හේේග සදුනිල් ්සේපොලිකො 906703432v 

් ොකු්ග ්දොන් ඉමොෂො අමොදි කරැණොරත්  915841635v 

් ොකු්හේෙෝග දි්න්ෂො මදුරංගි  936102980 V 

් ෝකන් ෙත්ත්ග මලිි ්රෝශොනි 895724319v 

ෙකරපිිය ගම්ග සමන් සේපත් 903660538v 

ෙෂිලෙැල්  කංකො ේ්ග අරුනි අරුන්දිකො ්ත්ජො  917294577v 

ෙෂිලෙැල්  කංකො ේ්ග ිළිණි ්සව්ෙන්දි  848132217v 

ෙෂිලෙැල්  කංකො ේ්ග  දීකො දිල්රුක්ෂි  838643108v 

ෙෂිලෙැල්  ගම්ග චන්දික ජයශොන් 923503897v 

ෙෂිලෙැල්  ගම්ග නිසංස ො සුභොෂිණී 907371077v 

ෙග ආරච්චචි්ග අරුෂේකො 198364002151 

ෙගීෂො කසුන්දි ක ංූරිය 946880124v 
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ෙජිර අ්බසිංහ 923064117v 

ෙටරැක ගම්ග  ෂිලමොලි ෙත්ස ො නිරංජලී  848412910 V 

ෙටරැක ් ොකු්ග හර්ලෂී දිනූෂො  ්  ොකු්ග 875151223 V 

ෙටෙ ්ග ්දෝ  ඉ්ර්ලෂො ප්රියදර්ලශණී  865910649v 

ෙට්්ටොරු රො  ්ග පුර්ලනිශ සුපුන් මදුශ රත් ොයක 902910620v 

ෙඩු තන්ිරි ප්රදීප්ප ප්රියංකර 199310101049 

ෙඩු තන්ත්රි අනූෂො දිල්හොනි 875610830v 

ෙඩු තන්ත්රි නි ෂිලෂි මධුශොනි 907062627v 

ෙඩු තන්ත්රි සමීර හර්ලෂණ 941530516v 

ෙඩු ්මසේත්රි්ග දිල්හොනි ප්රමි ො  915391974v 

ෙඩු්ග  රෂිනි දු ොංඡලි ධර්ලමූරිය 917421498v 

ෙඩු්ග රුෙන්  දීක ප්ර ොන්දු 802053797v 

ෙඩු්ග හසිනි කල්ප ො දයොරත්  928070131v 

ෙඩුතන්ත්රි තරුෂිකො ඉ්ෙෝන් 877113027v 

ෙඩුතන්ී ශො ක මදුෙන්ත 931991345v 

ෙඩු්ේසේත්රි ප්රසන්  ම් ෝහර 940050707v 

ෙතෙ  විතො ්ග ිළිණි ෙොස ො  915053386v 

ෙිය්ග ශො ක සඳරුෙන් 950084006v 

ෙතග  ගම්ග දිරුක හිරොන් ගුණෙර්ලධ  940341191v 

ේතෝග  ්හේෙො කංකො ේ්ග චතරිකො ජයමොලි 927622785v 

ෙත්ත්ග සන්ධයො හංසී 935553318v 

ෙත්ත්ග සිතොරො  ෂිලමිණි  945800321v 

ෙත්්ත්ග ජ ක ම් ෝේ 923611614v 

ෙත්ස ො දිරුෂි ්බොසසේ 197876603460 

ෙත්ස ො ප්රියකළණි ුේ කබොහු  937573740v 

ෙත්ස ො සුරංජි රණතංග 907283500v 

ෙ සිංහ මුදියන්්සේ ෝග උදයොනි ධරුෂිකො  917512396 V 

ෙනිගරත්  ඩි ොනි සමන්මලි 1994611014 

ෙනිග්සේකර අනූෂො දමයන්ි 927893630 V 

ෙන්නි ආරචිචි කංකොකමි්ග ඉසුරි ප්රසොදිකො 938603618 V 

ෙන්නි ආරචිචි්ග කොංච ො ප්රියදර්ලශී 927103761v 

ෙන්නි ආරච්චචි කංකො ේ්ග ගයොන් චතරංග සේපත් 199204303847 

ෙන්නි ආරච්චචි කන්කො ේ්ග ශොමිණි ශික ො 198874903758 

ෙන්නි ආරච්චචි කේකො ේ්ග ්ෂහොන් ච්මෝධික අල්විසේ 942774427v 

ෙන්නි ආරච්චචි කුමුදු ඉමල්ෂො  දීශොනි 927061376v 

ෙන්නි ආරච්චචි නි න්ි ඡයසිංහ 928252027v 

ෙන්නි ආරව්වි කේකො ේ්ග තරංගො මදුබොනි ආ න්දෙන්ෂ 908423402v 

ෙන්නිආරචිචි කංකො මි්ග ිළිණි  ෂිලමොලි ෙන්නිආරචිචි 947271318v 

ෙන්නිආරච්චචි කංකො ම්ග ද ංඡී මදුෂොනි 945580275v 

ෙන්නිආරච්චචි කංකො ේ්ග ප්රියංකො කුමොරි 867080660v 

ෙන්නිආරච්චචි කංකො ේ්ග ෙොස ො උ්ධිකනි  887060908v 
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ෙන්නිආරච්චචි කන්කො ේ්ග සුභොනි දි්ල්කො මධුෙන්ි 925370053v 
ෙන්නිආරච්චචි කමිකො ේ්ග ක්රිෂොන්ි නි්රෝෂො 825761659v 

ෙන්නිපුර මයුමි ෙන්නිි ක  198964801045 

ෙයනි ඉ්ර්ලෂො වි්ේසිංහ 927430657v 

ෙරදො  දිලිනි නිරොශො ද සිල්ෙො  875253077v 

ෙරදො  සියොනි  ෂිලමොලි ද සිල්ෙො 935792320v 

ෙරෝහේ  ්ගදර අසංගිකො ගංගොනි  ෙරත්  885681638v 

ෙරෝහේ  ලිය ්ග තිකො මධුෂොනි  925273660v 

ෙරෝහේ  ලිය ්ග යසුරි පුශේපමොලි 927210738v 

ෙරෝහේ  ලිය ්ග සිතොරො මධුෂොනි  945800704v 

ෙරුශවිතොරණ දිල්හොනි සිල්ෙො 838093485v 

ෙර්ලණූරිය සිල්ෙ ෝග හංසී එරන්දිකො  918613790v 

ෙ ංචි පල්ලිය ගුරු්ග හර්ලෂී ශයමො  88742796v 

ෙ කඩ ගම්ග රුවිනි ්න්ක ො කුමොරි 936081010v 

ෙ කඩ ගම්ග සඳුනි ෙත්ස ො 947982265v 

ෙ කන්ද කංකො මි්ග දිරුෂිනි චමොලි 915182909v 

ෙ කුඹුර්ග ජ ක  ො ක ප්රියන්ත 199326601861 

ෙ  ක ගම්ග සංජීෙ කුමොර 900923180v 

ෙ ්ෙ මහ දුර්ග රුෙන් චොමර  911273144v 

ෙ ්ෙ‘ දුර්ග මිහිරි චතරංගනි වික්රමසිංහ 907351653v 

ෙ ්ෙදුර්ග ඉසුරු අප්පසරො උ්ධිකිනි ්සේ ොරත්  199054901881 

ෙ ්ව් දුර්ග ෙත්ස ො සදුනි ගුණ්සේකර  199273601310 

ෙ ්ව් ූර්ග උ්ප්පෂිලෂි ො සදුනි ගුණ්සේකර 948421216v 

ෙ ්ව් මහ දුර්ගස සුනිල් ශොන්ත 830374353v 

ෙ ව් දුර්ග රසික සේපත් 912282031v 

ෙ ්හේෙෝග දිලිනි ්කොෂි ො  ෂිලමොලි 937191553v 

ෙ ොකුලු ගම්ග චතරි නිසන්ස ො 928562433v 

ෙලිමුණි රැෙනි මංග ො ්මන්ඩිසේ අ්බ්සේකර  948123711v 

ෙලිමුනි දිනූෂ රංග කුමොර ්මන්ඩිසේ 872240551v 

ෙල්ගම ලිය ්ග අරුණ චන්දිමොල් 860102439v 

ෙල්ගම්ග චන්දිමො ගයොී 836974255v 

ෙල්ගම්ග හෂිනි උ්ධිකසිකො  916511981v 

ෙල්ප  මධිකද්ග ජයනි නිසංස ො  948544040v 

ෙල්පිට ගම්ග ඉ්ර්ලෂො දිල්රුෂිලෂි 956562252v 
ෙල්පිට ගම්ග ක නි ගයී මංජරිකො 947224530v 

ෙල්පිට ගම්ග ය්සෝමැණිකො කුමුදුී 905232843v 

ෙල්පිට ගම්ග සිකො මදුශොනි ගුණ්සේ   867622683v  

ෙල් ඹ ගණිත්ග ගයොන් මධුරංග සංජීෙ 920630839v 

ෙසුන්දරො සොවිත්රි ්ගෝ පිරුෙ  938134227v 

ෙළොකුලු ආරචිචි්ග රැෙන්ිකො මධුෂොනි 916391196v 

ෙළොකුළු ගම්ග සුමුදු ශ්රීයන්ි  908260139v 
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ෙළොකුළු්ග චතරි කවින්දිකො අ්බවික්රම 946612456v 

ෙෝගොඩ පගිර්ග  දීෂො  ෂිලමොලී 198755200296 

ෙෝගොඩ පිර්ග ජ ොදි චමිපිකො ඩිල්රැෂිලෂි 199270904398 

ෙෝගොඩ පිර්ග ශකි ො මිහිරොණි ගුණෙර්ලධ  866211507v 

ෙෝගොඩ පිරණ්ග විනිතො ්රෝහිණි 198970901631 

ෙොඩිය රො  ෝග චතරිකො සමන්මලී 928473333 V 

ෙොස ො උදයංගී වික්රමි ක 955661621v 

ෙොස ො මධුෂොනි මහආරච්චචි 199266802040 

ෙොස  මුදියන්්සේ ෝග මරුජො ්කෞමදි ගුණසිංහ 198657503764 

ෙොස ්ග සචිනි ඉ්රෝෂිී ද සිල්ෙො 867332545v 

ෙැෂිලෙැල්  ගම්ග උ්ධිකිකො අ්යෝමි ද සිල්ෙො  948502771v 

ෙැදි්ග යශීමො කුමුදුී 947833766v 

ෙැස්හේ  ගම්ග චමි ො ප්රියදර්ලශී 827161110v 

ෙැලිකන්ද්ග රු්ේෂො තරංගි ගුණසිංහ 876613549v 

ෙැලික ්ග ඉ්ර්ලෂො ගුණි ක 907903540 V 

ෙැලික ්ග ්දොන් චතර මධුශංඛ 199305000640 

ෙැලි්ගොඩ්ග උ්ප්පන්ද්ර ද සිල්ෙො 901262659v 

ෙැලි්ගොඩ්ග සුවිරු  ෂිල ො ද සිල්ෙො  927052695v 

ෙැලිතර්ග තරැෂිණි දිල්කි ජ ක ො 928451208v 

ෙැලිපිිය කන්කො ේ්ග චොමලී අරුණශොන්ි. 887322716v 

ෙැලිමන්්න් අර්ව්ගදර නි්ේෂො චොමිනි ආරියරත්   905991736v 

ෙැලිෙත්ත ලිය ්ග සුපුන් මදුශොන් සොරංග 198831901099 

ෙැලිවිට ්ගොඩ්ග ඉෂංකො අමොලි 945521376v 

ෙැලිවිට සොයෂිලකොර්ග ෙොසු  කුෂොන්  871500630v 

ෙැලිවිට්ගොඩ සුජිනි ම් ෝෂිකො ගුණතංග 877033910v 

ෙැලිවිිය කංකො ේ්ග අමි  එරන්ද 822140696v 

ෙැලිවිිය කංකො ේ්ග ගයොනි චතරිකො 866240647v 

ෙැලිවිිය කංකො ේ්ග  ෂිලසරො පියුමොලි 936180922v 

ෙැලි්ව්රිය ෙර්ලධ  ප්ර්බෝධො මැණි්ෂිල 867661158v 

ෙැලි්හේ  ගම්ග මධූෂො කිසොගී 947220322v 

ෙැල් ්ග ඉසුරි පුර්ලණිමො ද සිල්ෙො 199479601233 

ෙැල් ්ග ්ෂිලෂ ො උමයොන්ගී 946090123v 

ෙැල් ්ග තරංගී 908551133v 

ෙැල්්හල් ්ග නි්රෝෂො චන්දිමො 893064621v 

ෙැව්මුණි මදොරො විදුසංඛ ්මන්ඩිසේ 872503412v 

ෙැහි්හේ  ගම්ග සදුනි ඉ්ේෂිකො 946091464v 

ෙෑෙ  ගම්ග අචිනි එරංගිකො 906061090v 

වික්රම ආරච්චචි්ග පියුමි මධුෂිකො 938183066v 
වික්රම ආරච්චචි්ග හර්ලෂී මධූෂො 866191620v 

වික්රම ්ස විරත්  අසන්ි  දීරො ජයමොලි 865262868v 

වික්රම ්ස විරත්  ඉ් ෝකො ප්රියදර්ලනි 836093089v 
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වික්රම්ග ්දොන් කුශොන්ි මධුමොලි  867430350v 

වික්රමතංග ආරච්චචි්ග දිලිනි සදමොලි 938403058v 

වික්ර මතංග දිලිනි ශොනිකො  928403505v 

වික්රමසිංහ ගමොචිචි්ග  කොංච ො 948413590v 

වික්රමසිංහ ගුණ්සේකර උ්ධිකනි  ෂිලමොලි 907674096v 

වික්රමසිංහ ්ගෝඩ් විතො ්ග ම්හේිකො ප්රි යංගී 915450440v 

වික්රමසිංහ ම වි පිරණ්ග සසිකො  ෂිලමොලි 877270173v 

වික්රමසිංහ මුදියන්්සේ ෝග සු්න්්ො නිල්මිණි 875422839v 

වික්රමසිංහ විදො  පිරණ ්කෞශ යො මදුභොෂිණි 917833184v 

වික්රමසිංහ විදො පිරණ නි්ේශො මධුෙන්ි 945182466v 

වික්රමසිංහ ්ස  රත් යොපෝග රන්දික ශ්රීමොල් 923143904v 

වික්රමූරිය ්ද ගම්ග ගීික උදොර සේපත් 199114300428 

විඡයමුණි ඉ්ර්ලෂො  ෂිලමොලි  907693112 V 

වි්ඡ්මොන්   ්මෝහොිි්ග ිලිණි චතරිකො 945050225v 

වි්ඡ්මුනි හිරොන් හර්ලෂක ද සිල්ෙො 920980350v 

වි්ජ්සකර ගු ෙර්ලධණ ගු සිංහ ආරච්චචි්ග අසංක 912443060v 

වි්ේතංග ආරච්චචි්ග උදොනි නිසංස ො 855034271v 

වි්ේතංග මුදලි්ග දුෂේමන්ත චොමිණි වි්ේතංග  896230875v 

වි්ේමුණි ඉරුක චන්ද්ර කුමොරි ද සිල්ෙො  837184053v 

වි්ේමුණි දර්ලශො විමුෂිලි ද ්සොසසො 938094217v 

වි්ේමුණි මොලිකො රංගොලි 896963864v 

වි්ේමුනි විමොනි මධුහංසි ද ්සොසසො ගුණ්සේකර 199455000212 

වි්ේමුනි්ග ශයොමලී මධුෙන්ි 916511833v 

වි්ේරත්  සමර්සේකර ප්රදීපො උදයංගී 198754803315 

වි්ේසිංහ ආරව්වි්ග සමුද්රො රසොංජලි 916513151v 

වි්ේසිංහ ගමොච්චචි්ග දමිත් චතරංග 913372123v 

වි්ේසිංහ පිරන් ැහැ ෝග සුචරිතො  ෂිලමොලි වි්ේසිංහ 9056235883v 

වි්ේූරිය පටබැඳ මුහේදිරේ්ග ඩිලීෂියො චොමිී 796721391v 

වි්ේ්සේකර ගුණෙර්ලධ  ගුරුසිංහ ආරච්චචි ්සෞමයො  ෂිලමොලී 199283804144 

වි්ේ්සේකර දහ ොයක කසුන් චතරංග 903534109v 

විට්ටහච්චචි ඩි ොනි සඳමොලි 957390960v 

විත ්ග අ්ේශො දිරුෂිලෂි ජයෙර්ලධ  896514148v 

විතො  ්ගොඩෙත්ත්ග කවිදු මදුෂොන්  933411370 V 

විතො ්ගස අනූෂො නිමන්ි 925820105v 

විදො  ගම්ග   ය ො ප්රියදර්ලශණි  878101480v 

විදො  ගම්ග උ්ධිකෂි ්ේඛ ො ජයෙර්ලධ  946990078v 

විදො  ගම්ග දි්න්ෂේ සමන් ජයෙර්ලධ  198701603975 

විදො  ගම්ග  දීශොනි දිල්රුෂිලෂි 935281717v 

විදො  ගම්ග ප්රියංගිකො සඳමොලි  886133871v 

විදො  පිරණ්ග චතරි ජයංගී  937610394v 

විදො  පිර ්ග සු ොරි ි්රෝමී 867490787v 
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විදෝන් ගම්ග නිලුෂො සඳමොලි 915823220v 

විදෝන් පිරණ්ග චමිත් සංක 952250043v 

විදු ගම්ග අසන්කො  දුශොනි 199157700525 

විදුසොරී සමදරො  ෝප්පආරච්චචි 908652754v 

විද්ර්  ගම්ග ච  ො ජො කි ඡයෙර්ලධ  197768302979 

වින්ද යො රන්මොලි ක ංසුරිය 897853400v 

වින්දයො ෙොස ො ද අල්විසේ එදිරිසිංහ 866593973v 

වින්ධයො නිශොමිණි ්බෝා ොරොය  907451259v 

විමධයො හන්සනි කළුග  මුහන්දිරේ්ග 948241781 V 

විම සුරිය වික්රම ොයක අාගම මුදලි්ග සිතොරො ්සව්ෙන්ි 945710063v 
වියන්ූෙ ක ත්ත්ග සඳුනි අරු් ෝදො 948543516v 

වියන්ූෙ කන්ත්ත්ග ්දොන් මනූෂි ෙත්ස ො 199384203091 

විරංජ ො ප්ර්මෝදනි වීරසිංහ 198779200666 

විරෂිල්කොඩි හර්ලෂො ශොනිකො 896473298 V 

විර ොරොය  ්ස විරත්  ටසමි දිල්ිකො  936820166v 

විරසිංහ ආරච්චචි්ග කමිත චන්දු  විරසිංහ 911660180v 

විරසිංහ ආරච්චචි්ග ගීමො සත්සරණි විරසිංහ 938612226v 

විරසිංහ මනි්ේන්ද්ර රොජමන්ත්රි මදොරො ්සේව්ෙන්දි 935530130v 

විරසිංහ විදො  ෝග ිලිනි විමුෂිලිකො මල්ෂොනි 199468402079 

විරිත්තමුල්  ගම්ග ්ඩ්සිකො ී මණි 856212122v 

වි බඩ ගම්ග ශොලිකො නිශොන්ි 198680403377 
වි්ල්්ගොඩ ්ගස ඉසුරි උදොරො ගයොත්රි 947480286v 

විල්අධිකදර්ග ඉ් ෝකො ශයොමලි 898491820v 

විෂොී ිසොරො කළුපහ  947773437v 

විසොන් මිහිරොන්ග ෙර්ලකුෂේ 931881922v 

වීර්කොද ආරච්චචි චතරිකො මධුෂොනි  937682212v 

වීරෂිල්කොඩි හර්ලෂො ශොනිකො 896473298v 

වීරප්පපුල්ලි නිරුත්තරො ප්රශොනි 937060084v 

වීරප්ප්පරුම තරංගො දිල්රුෂිලෂි 199374800377 

වීරමන්්ග අචිනි මදුෂිකො 199177703017 

වීරමුණි ආරච්චචි්ග ඉෂංකො 198575903472 

වීරසිංහ ආරච්චචි්ග  දීකො සමන්මලි 845244324v 

වීරසිංහ ්දනිපිිය මුදීෂො මධුරශේමි 876833360v 

වීරූරිය ආරච්චචි්ග ිමීර දිරුරුෙන් 923541748v 

වීරහැන් දි්ග ්සේ ොනි අරුණ කුමොරි ප්ර ොන්දු 915203400v 

්ෙද්ග නිෂොදි මංල ො සංදිපනි 965014071v 

්ෙද්ග නිසංක සේපත්  871710988v 

්ෙදමුල්  මදි ්ග ම්න්ෂො දිල්හොනි 938250901v 

්ෙදි්ග චතරිකො හි්රොසනි 916664338v 

්ෙ සදු ෙඩු්ග රසික  ෂිලමොල් 891102410v 
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්ෙන්ඩරස ්හේේග ඩි ොන් මධුසංඛ  900681178v 

්ෙල්   විතො ්ග දුමින්ද කුමොර 197919700946 

්ෙල්  ෝග ්දොන් රශේමික  ෂිලෂොන් 931751425v 

්ව්රගම ්හේේග රුචිනි ප්රසොදිකො  938453250v 

්ව්ර්ගොඩ ආරව්වි්ග තෂිලෂි ො දිල්රැෂිලෂි 897313022v 

්ව්ර්ගොඩ ගුරුෙත්ත ගම්ග ප්රමි ො හර්ලෂණී  198864901000 

්ව්ර්ගොඩ ගුරුෙත්ත්ග තමොෂො හසොරි රන්දිම 957953441v 

්ව්ර්ගොඩ විතො ්ග ්යොහොන් තරිදු  931851055v 

්ව්රදුෙ ෙඩු්ග සදුනි  ් සව්ෙන්දි 199574600658 

්ව්රහැර ආරචිචි්ග චරිත් අමිතොභය 910810413v 

්ව්රහැර ආරච්චචි්ග තොරුඡ ි ංක 893422145v 

්ව් ොතන්ත්රි ගුරුන් ොන්්සේ ෝග චමරි ක යොණි  905920057v 

්ව්ෙැල්ෙ  ්හේේග දිලිනි මධුෂොංගනි 915512313v  

්ව්ෙැල්ෙ  ්හේේග මදුෂො හර්ලෂී රූප්සේ  198971900648 

්ව්ෙැල්ෙ  ්හේේග ෂොමිනි හසොරො අමරසිරි 937090129v 

්ව්ෙැල්ෙ  ්හේේග ෂයොමි ො පුසන්ි ම් ෝරො 855411377v 

්ව්ෙැල්ෙ  ්හේේග සේර ප්රභොත් චන්ද්රසිරි 930223905v 

චෙදය්සේකර විත ්ග ච්මෝදි කොංච ො වීරසිංහ 937542550v 

ශකි ො නිශොදි වි්ජ්සකර 936440479v 

ශෂිකො එරන්දි ෙැලිවිට්ගොඩ 878552610v 

ශෂිනි යසංගො හෑ්ගොඩආරච්චචි  936520014v 

ශෂී නි්ේෂො ආරි බඩඩොරි්ගොඩ 936012248v 

ශෂී සමීරණ ගොල් ්ග 797403342v 

ශොනිකො ප්රියදර්ලශී  බදෙ විතො  898123545v 

ශොනිකො මදුශොනි වික්රමසිංහ 947162829v 

ශොරිකො නිශොමී පරණවිතො  868422319v 

ශොලිත  හිරු ්ජෝශප්ප අමරසිංහ 199423804670 

ශොලුකො මයුමීන්දි ඡය්සේකර 935970369v 

ශයොමලී ්ේරෝනිකො ජයසිංහ 888381104v 

ශයොමිණි රුෙන්ිකො වි්ේසිංහ  946301248 V 

ශ්රී රොමචන්ද්ර ප්රසන්ිකො  ෂිලමොලි  855840960v 

ශ්රීමොලි සමරසිංහ 895013609v 

ෂමි ො දීප්පි විතොරණ 918173889v 

ෂේේ ශොනිකො ගොල් ්ග  199483903158 

්ෂ්ෙෝනි මලීෂො වීරවික්රම පි ොයක  958642105v 

සංකිනි ජොසින් පිරණ 915391761v 

සංචිහොමි ෝග ්ධිකශොන් මදුසංක 862001516v 

සංජීෙ කුමොර සමරසිංහ 199407501039 

සංදීපනි ්කෞෂ යො ්සව්ෙන්දි වි්ේතංග 199350802340 
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සචි් ්ේරො සිරිෙර්ලධ  910640763v 

සචිනි මරුකො වීරතංග 906012707 V 

සචිනි විතො ්ග  937150270v 

සචින්ත ගිහොන් ගොල් ්ග  921171897 V 

සචින්ත දිලුෂිල ්දොඩේ්ගොඩ 860691191v 

සජිත් ජයරංග ්හේේග  901404488v 

සජිනි කොවින්දයො කොරියෙසමි 957983626v 

සට්ටේබිරො  ෝග හංසි ි්රෝමි ්ප්ර්ලරො 955302001v 

සත්කු රත්   ො ොයෂිලකොර ්හන්දවිතොරණ චන්දිමො ගංගොනි 198861303120 

සත්සරණී ය්සෝධො මධුශොී ්සේ ොරත්  948121379v 

සදමොලි වි්ල්්ග  946780626v 

සදුනි කවින්ධයො ත්රිමොවිතො  ගුණ්සේකර 936320015v 

සදුනි තරංගො මදුෂොනි බ ට්පො  936630430v 

සදුන් ්තල් ඹුර විතො ්ග කු තංග  826361751v 

සදුේධිකෙ මදුශොරො කුමොරි වි්ේෙර්ලධ  907061809v 

ස්දව් හංසක වීරෂිල්කොඩි 960240413v 

සන්ධයො කුමොරි ගුරුසිංහ  785952685v 

සන්ධයො මධුෙන්ි එදිරිසිංහ 935591406v 

සඳමොලි ූරිආරච්චචි 855520842v 

සඳලි විශේමි ො ෙංශ ොථම 199384101590 
සඳුනි ෙත්ස ො අ්බවික්රම 947633600v 

සඳුනිකො පවිත්රි මොස්කෝරො  915752330v 

සපු ආරච්චචී ධ න්ඡනි කෞශ යො  945201274v 

සපු්ගොඩ ආරච්චචි්ග කොංච ො සංජීෙී 927383055v 

සපුතන්ී කංකො මි්ග අ් ෝමො දිල්රැෂිලෂි 927581892v 

සමන්තෙො ෙසන් අරුෂි මංගලී 837272793v 

සමන්ද්රො මරෂිලක  සදීප්ප ජයසංඛ සමන්ද්රො ද සිල්ෙො 199311700155 

සමර්කෝන් ජය්සේකර මුදියන්්සේ ෝග මදුෙන්ි ඉ්රෝෂණි සමර්කෝන් 896614746v 

සමර්කෝන් මුදියන්්සේ ෝග ගංගො නි්රෝෂණී 198951102054 

සමර්කෝන් මුදියන්්සේ ෝග චොමිනි නිශොදි සමර්කෝන්  895330833v 

සමරදිෙොකර ජයසුන්දර ්දොන් ෙසන්ත ්ධිකශපිය ද අල්විසේ 911874350v 

සමර ොයක විදො ගම්ග චන්දිමො  ෂිලමොලි 948373360v 

සමර ොයක ්හේෙො මල්ෙත්ත්ග  දීෂො එරන්දි  ෂිලමොලි  887080518v 

සමරවික්රම්ග සදරු   ංක  941020844v 

සමරවිර ගම්ග  ෂිලමිනි ප්රියදර්ලශනි දිපිකො 858214130v 

සමරවීර ආරච්චචි්ග චතර මධුෂංක 943212317v 

සමරවීරිදුෙ ෝග ිළිණි අරුරුධිකාකො  888633979v 

සමරසිංහ  කංකො ේ්ග ගයො කොංච ො 908260350v 

සමරසිංහ ආරච්චචි්ග ්දොන්  දීකො දිල්රුක්ෂි  896183940v 

සමරසිංහ ගුණ්සේකර ලිය ්ග චේපිකො නි්රෝෂණී  866332290v 

සමරසිංහ විදො  ගම්ග රිකො ප්රියංගනි  920912702v 
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සමරසිංහ්ග මොධවී ඉ්රෝෂිමො  936780261v 

සමර්සේකර ෝග වින්දයො රැෂිලෂොණි 898221555v 

සමුර්ලා විශොරධික ලිය මො  882832651v 

සේමු ම්හේෂො සදමොලි  936893309 V 

සේමු ශෂිමො සුරමයො ද සිල්ෙො 868103540v 

සේමු හන්දි කල්පී සු් ෝච ො කු රත්  198769603159 

සේමුහන්දි ්කෞෂ යො සිතමිනි මැණි්ෂිල 948543613v 

සරණි  ෂිලෂිකො මහආරව්වි 936910165v 

සරි සචිරොණි ගොල් ්ග 888353224v 

සරුෂිලකොලි්ග  ෂිලෂිකො තරංගනි 908072340v 

සල්ප්ග ිළිණිකො හංසී  947390694 V 

සල්ප්දෝරු තප්පපහි්ග නි්රෝෂො 945902507v 

සල්ප්දෝරු තප්පපහි්ග සදුනි සිතොරො 199457601407 

සවින්දයො නිසොදි වීර්සේකර 937182120v 

සෂාන්ද හැන් දි්ග ප්රසොනි  ෂිලමොලි  867111859v 

සිකො දිල්හොරි දන්ත රොය  887243220v 

සසිත පූර්ලණ ්බොර ැසේස 952152815v 

සසිත් මොධෙ ්කොට්ටහචිචී 920650341 V 

සසිනි උදොරි ්ගෝඩ්ලිය   ො ොයෂිලකොර 926161580v 

සොගම ඉන්ද්රජිත් සමරසිංහ 912212190v 

සොමසුන්දර ්හට්ි්ග අෂොනි උ්ධිකශො 907952177v 

සො ං කපු්ග කසුන් පබසර 902832882v 

සිංගපපුලි්ග තරුජො දමයන්ි 916811527 V 

සිතොරො අ්ශේන් ගීත ආරච්චචි 922313385v 

සිප්පකඩුෙ ආරචිචි්ග මල්මි මධුහංසි වික්රමූරිය 915872352 V 

සිමන් ෙසේ දිනූ තොරිකො 199477303990 

සියන් සිං ් ඤෝ ්පොල්ගහ මුල්්ල් ගම්ග සදුනි 936301398v 

සියඹ ෝගොඩ එදිරිෙන්  ්මෝහොට්ි්ග නි්ේෂො මධුෙන්ි 926362410v 

සිල්ෙත්ත්ග අමොලි ප්රීිකො  935850983v 

සිව්ෙන්ද ්හේේග හසින්ි ්කෞමදි ධර්ලමරත්  946510432v 

සීෂිලකු්ග ිලිණි භොගයො වීරසිරි 946100102v 

සීෂිලකු්ග ිළිණි මධුරංගි  916151390v 

සීෂිලකු්ග මල්ෂො මධුසංකි 938623813v 

සීෂිලකුෙ යමන් හිමරුෂිලෂි මධුභොෂිණී ආන් ද 916113935v 

සුගොන්ි දිලිනිකො ්කොළඹ්ග 885312110v 

සුඡිෙො සුමුදුනි ් ොකුබො සුරිය 875963309v 
සුජොතො ඉන්දික  ෝගොඩ විතො  867020322v 

සුජොනි ප්ර්බෝදො පර විතො  946533386v 

සුජොනි හංසිකො කුමොරි රණසිංහ  908452887v 

සුදසිංහ ්මෝහොට්ටො  ෝග ශිණි විමුෂිලිකො 935292581v 

සුදිරිෂිලකු සචිනි සමරවික්රම 937790970v 
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සුදීපො මදුෙන්ි අත්කෝරොළ 198373702852 

සුදු හකුරැ අිනි දීපිකො 947501720v 

සුදු හකුරු දිරුෂිකො සංජිෙනි 937021976 V 

සුදුනිළ්ේ ෙරුණි මොලිකො රවින්ද්ර ොල්  897072823v 

සුදුෙ ්ධිකෙ ් ටීෂියො තමරොණි  887183414v 

සුදුෙ ්ධිකෙ සුදිපො කිජො ක්රිෂේණො කුමොරි 855523590v 

සුදුෙො ්ධිකෙො සමිර මදුසංඛ 940260035v 

සුදුසිංහ තොරකො දු ංජී 895073571v 

සුදු්හේෙෝග අරුත්තරො 887161380v 

සු්ධිකි ප්රසංගී වික්රමූරිය  887302693v 

සු්න්ෂො හංසනි ි කරත්  886233345v 

සුන්දරප්ප්පරුම  මුදියන්්සේ ෝග ෙසන්ි චතරොණි අ හ්කෝන් 917362149v 

සුපුන් ම්හේෂිකො රණසිංහ 916472374v 

සුපුන් රුෙන්ි ත්රිමොවිතොරණ 918483250v 

සුබසිං අප්පපුහොමි ෝග  ෂිලමොලි අභයෙර්ලධ  846433864v 

සුභද්ර සමරවික්රම  938442096v 

සුභසිංහ ආරච්චචි්ග ිසරණි ්සව්ෙන්දි 918124330v 

සුභසිංහ ්හේේග සේපත් මදුසංක 910691147v 

සුභොිනි ප්රමි ො වීර්පරුම 955212681v 

සුභොෂිණි ප්රියංගිකො අමරසිංහ 875461583v 

සුම ්සේකර තෂොරො දිල්හොනි 936200923v 

සුමුදිකො නි්ේෂි ලිය ආරච්චචි කරුණොරත්  19955890612v 

සුමුදු මදුෂොණි අ්බවික්රම ගුණ්සේකර 886621892v 

සුරංගි ෙොස ො හැළඹ්ග  826320664v 

සුරිය මුදියන්්සේ ෝග සමොදි සසික ො මධුෙන්ි දයොරත්  928563804v 

සු්ර්ලන්ද්ර ආචොරි්ග  දීර යසිත් ශයො ක  842853290v 

සු් ෝච ො ්සව්ෙන්දි අල්්ගෙත්ත 947971042v 

සුෙඳ හැන් දි්ග නිලූකො   855072149v 

සුවිනි හසොරො ගමිම ්ග 935120489v 

ූරිය ආරච්චචි දිලිනි මධුෂිකො  916264135v 

ූරිය ආරච්චචි්ග දිනූෂි කොංච ො චන්ද්ර්සේ   965240527v 

ූරියආරච්චචි  ්යෝමි දිල්රුෂිලෂි ඩයසේ 198859902129 

්සෂිලකුෙ ෙසන් ිලිණි හසොරො දිල්රන්ගි 927934205v 

්ස පි  දීෂො ශ්රිමොලි ්මන්ඩිසේ 898483371v 

්සේබකුට්ි්ග තරින් සු නිජ සිල්ෙො  931741420v 

්සල් ො ෙඩු්ග පඤේචොලි ම්හේෂිකො ෙඩු්ග  927940779v 

්සේත ්හේෙො චොරුණී සු ෂිලඛණො 918304215v 

්සේදිගල් ්ග කවින්දයො මල්මි ද සිල්ෙො 915083552v 

්සේදියගොල් ්ග  ්ෙෝදො උත්ප ොවි ්සේ ො ොයක 925301809v 

්සේ ො හන්දි්ේ ඉෂොනි එරන්දි 916551479v 

්සේ ොාපිරන් ැහැ ෝග ආ් ෝකො මධුෂොනි 918654356v 



68 
 

්සේ ො ොයක ගම්ග සඳුනි තොරුකො 945831184v 

්සේ ො ොයක දොසිලි්ග රසිකො කුමොරි 926610538 V 

්සේම්ග උ්ධිකිකො  දිශොනි 935040892v 

්සේමිනි මුදොරො අමරතංග 896453378v 

්සේේබකුට්ි විදු  ෝග මධුකො දිල්රුෂිලෂි 198781803002 

්සේසත් ්ධිකෙ ශෂිනි ම්න්ෂො සිරිෙර්ලධ  935460689v 

්සෝමවීර චොමිනි එරන්දි ගුණතංග 948090970v 

ෆොතමො ෂෆේරො හු්සසන් 888533222v 

හංගමු ්මෝහොට්ි ශොනිකො  948421933v 

හංසි  ්ෙෝදො රණසිංහ 925340316v 

හෂිලකිනි හිරුණි රසන්දිකො ද සිල්ෙො 937801114v 

හතරසිංහ ්හේේග ක්රිසේ ො සඳමොලි  199461801382 

හතරුසිංහ ආරචිචි්ග අ්සේමි ප්රභොෂේෙරි හතරුසිංහ 897363801v 

හත්තක මහ ්හේේග ්ච්චත ො දිලුමිණි 915230067v 

හත්තක්ග  හිරු සේපත්  940172373v 

හත්තැල්  ආරචිච්ච්ග රසොංගනි  ෂිලමොලි  898424383v 

හත්්තොටුෙ ගම්ග කසුනි සචිත්රි දිමුතමොලි 947430106v 

හත්රැෙන්්ග ්රෝෂිකො දිල්හොනි ගුණි ක 199365300435 

හදුන්් ත්ි ම්හේෂි මැණි්ෂිල ්මන්ඩිසේ  937654324v 

හදුන්් ත්ි රුචිර සමීර 198225700313 

හදුන්් ත්ි  කිමිණි ඉන්දු කුමොරි 937771401v 

හදුන්්හත්ි දිල්කි මදුකො ද සිල්ෙො 948300265v 

හදුෙ  ්ධිකේග සචිනි අච ො ි කරත්  955303342v 
හඳුන්් ත්ි දර්ලිකො අමොලි ද ්සොසසො 947903900v 

හපුආරච්චචි ්හේෙෝග මංල  ප්රසන්  කුමොර  840460860v 

හපුගසේතැන්  ්හට්ි්ග යුහගි ්ශ ොෂො නිල්මිණි  9083703049v 

හපු්ගොඩ ආරච්චචි කංකො ේ්ග අ්ේෂො මධුෂොනි 947771647v 

හපු්ගොඩ ආරච්චචි කංකො ේ්ග ශොනිකො චතරොනි 936190944v 

හපුතන්ත්රි්ග ්කොෂිනි රුෙන්ිකො  916001355v 

හපුතන්ත්රි්ග දසින්ත  ොන් 199226704493 

හපුතන්ී්ග අශොන් ශොලික 930770973v 

හප්පපොෙ  විතො ්ග  දීෂො ක්රිෂොන්ි 948572184v 

හප්පපොෙ  විතො ්ග සෂිනි නි ් ධිකශො 918613579v 

හප්පපිිය කොරියකරණ්ේ ්සෞමයො කුමොරි  896084321v 

හබරකඩ ලිය ්ග ගයනි කල්ප ො 945970669v 

හබරකඩ ලිය ්ග ටොනියො ඩිල්ශොනි චතරංගි 927392410v 

හබරකඩ ලිය ්ග රසොංගිකො ්සව්ෙන්දි  887991901 V 

හබරොදුෙ පොඩි ගම්ග මල්ෂො දිල්ශොනි 907914089v 

හුරුග  මහවිතො ්ග ්ටනිෂො එරංගි  ෂිලමොලි  926602616v 

හේ්ප ලිය ්ග ම් ෝරි රසන්ිකො ජයරත්   897132389v 

හරිසේචන්ද්ර ්හේේග ආසිරි චතරංග 940230098v 
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හරිසේචන්ද්ර ්හේේග ශෂිකො හර්ලෂණී හරිසේචන්ද්ර 925814059v 

හර්ලශ සුුධිකදි මඩුශන්කො කි්ප්පආරච්චචි 875701010v 

හර්ලෂණී කල්හොරි ඩයසේ පි ොයක 895212792v 

හර්ලෂණී සචී නි ෂිලෂි රණසිංහ 918584269 V 

හ බ රසංජි ්ස රත් 876151316v 

හ ඹ ෙොසී ම්හේෂිකො ද සිල්ෙො  905150391v  

හ ල්  ්හේග ඉශොන් ්කෞශ ය 932622114v 

හලිහිංග ලිය ්ග හර්ලෂි ඩය ො අරුරොා ද සිල්ෙො  875411403v 

හල්ඕවිට්ග  සනි ම්හේෂිකො  198958104040 

හල්්ප්ග තරුජො  ෂිලමොලි  936002757v 

හල්  කන්ද ඈප්ග කසුන් දි ංක 941351018v 

හල් ඹ ගම්ග නිරංජ ො ප්රභොනි භොරුකො 858591929 V 

හල්ලින්  ගුරු්ග  දිකො කුමොරි 915743226v 

හල්ලින්  ගුරු්ග සවි්ො ක ණි ගුරු්ග 915780830v 

හල්ලින්  ගුරු්ග හසිත මලිත් 923233768v 

හල්් ොලුෙ කංකො ේ්ග ්ෙරුරි දිල්රුෂිලෂි ජය්සේකර 896433482v 

හල්් ොළු්ෙ කංකො ේ්ග ුධිකාක රුෙන් කුමොර  198218703797 

හල්ෙතර්ග ප්රභොත් චින්ත  197924100219 

හල්ෙ  ්හේේග සු්ධිකිකො චතරංගි ෙර්ලණපුර 946450103v 

හල්ෙ  ්හේෙෝග අනූෂො මධුමි ්සේ ොරත්  918013792v 

හල්විි කංකො ේ්ග අංජලි මදුමොලිකො  936511333v 

හෂා්ප්ප විතො ්ග  ්යෝමි සමන්කුමොරි 865574002v 

හව්්ප ලිය ්ග මයුරි හසන්ි ඡයරත්  925123420v 

හව්්ප්ප විදො ්ග මධූෂො හංසමොලි ගුණ්සේකර 199366401849 

හෂිනි තරුකො ්මන්ඩිසේ රොජකරුණො 937341091v 

හෂිනි ප්ර්බෝධී ්කෝහොඹන් වික්රම ජය්සේකර  917863466v 

හෂිනි ශෂිප්රභො ෙඩුතන්ත්රි 955660374v 

හසිනි එරන්දි ්කෝදෝගොඩ 956560748v 

හසිනි ්කොඩිතෙෂිලකු 896194569 V 

හසිනි චොමින්දි ෙඩු්ග  955550331v 

හළඹ දිසේ ො ප්රියදර්ලශී 855373840v 

හළඹ සිතොරො ධර්ලමසිරි 935122481v 

හොජො නි ොේදීන් ෆොතමො හෆේසො 947221809v 

හොල්පන්්දණිය ්හේෙෝග ිලිනි ෙොස ො 927893363v 

හැ ැසේස්ග ්ේධො පංචනි කල්්ධිකරො 935291593v 

හෑ්ගොඩ කංකො ේ්ග චමරිකො ප්රියදර්ලශී 917844550v 

හෑ ඔ්ග කුමොරි උදයංගනි විම සුරිය 935641292v 

හිෂිලකඩුෙ ගුරු්ග සුමුදු උ්ප්පෂිලෂො  927381540v 

හිෂිලකඩුෙ පල්ලිය ගුරු්ග යසොරො ් ෝච ො 945450355v 

හිෂිලකඩුෙ ලිය ්ග දි ොනි නිංසස ො 935821347v 

හිෂිලකඩුෙ විතො ්ග ්ල්ඛො කුමොරි 198066204241 
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හිෂිලකඩුෙ විතො ්ග හරීෂො සදරුෙනි  945220180v 

හිෂිලකඩුෙ විදො රො  ෝග ෙරුණි නි්රෝෂිකො  917262195v 

හිඟුරුදු්ෙ කංකොන්ේ්ග දිල්රුෂිලෂි දයොංගි 886320566v 

හිි බඩඩොරෝග  දිෂො ්සවිෙන්දි ඡයි ක 945290960v 

හිි මලුෙ  ොම්ග මි ොන් ්ේ ක 880320432v 

හිිය මුදියන්්සේ ෝග ඉසුරු  ෂිලෂොන්  932720957v 

හිත ොදුර ිළිණි රොජිකො ්සව්ෙන්දි ද සි ෙො 906142813v 

හිදමිප  මල්ලිකෝග ්දෝ  අහිංසො සදුනි 925610100v 

හිධිකදදුර විමල් ද ්සොසසො 791274443v 

හිධිකදොදුර මධොරො හංසී ද සිල්ෙො 947172549v 

හි ිග  පිරණ්ග රොජිනි රණසිංහ 775820659v 

හි ිග  බඩල්්ග චනිකො ඡයමිනි 907984451v 

හිනිදුම ලිය ්ග කල්පී ප්ර්බෝා  917212082v  

හිනිදුම ලිය ්ග මලිි ප්රසොදිනි 945500131v 

හිනිදුම ලිය ්ග රුෙනි තොරිකො ගුණෙර්ලධ  946442925v 

හිනිදුම ලිය ්ග සමිත් සිසංක  943162530v 

හිනිදුම විතො ොච්චචි ඩිමොලි හංසිකො 927391821v 

හිමොනි ම්හේෂිකො ලිය ොච්චචි 916940041v 

හිඹුටු්ගොඩ්ග ්ටෂිල ො මධුභොෂිණි 865022549v 

හියෝර්ල ප්පල්ලිය ගුරු්ග ඕෂා කු සිංහ 938381615v 

හිරොනි දිසේ ො වි්ඡ්සිංහ 197978702830 

හිරැමි සන්ින්දි ගුණෙර්ලධ   925720429v  

හිරිකුඹු්ර්ල මුදියන්්සේ ෝග චොන්දනි ප්රදීපිකො  සදමොලි 846403442v 

හිරිමුත්ගොඩ්ග සමන්ි ්ර්ලණුකො 198877303155 

හිරිඹුර ගම්ග යසසේ ශ්රී කුලුණු සත්සර 921742924v 

හිරිඹුර ගම්ග සුදර්ලශ ො දීපොනි 895393037v 

හිරිඹුර ගම්ග හංසී ප්රියමී 948562790v 

හිරිෂා්ර්ල ගම්ග සසිකො අ්යෝමි  947211358v 

හිරුණි සන්ින්දි ගුණෙර්ලධ  925720429 V 

හි්රෝෂිකො ප්ර්බෝධනි අ්බ න්ද 948003651 V 

හී ිග  ක ත්ත්ග ිෂොරො  දීශොනි 917854092v 

හී ිග  ක ත්්ත ගම්ග බරණ මිහිරොන් කරුණොරත්  901230757v 

හීරලු්ගොඩ කේකො ේ්ග නිලූකො ප්රියදර්ලශී 927201097v 

්හිි්ගොඩ්ග ්මොනිකො උදයංගනි 937861087v 

්හිට්යොහන්දි හසිනි සත්සරො ද සිල්ෙො 946521353v 

්හට්ි ආරව්වි්ග දිලිනි දර්ලශො විශේෙරංගි  935620600v 

්හට්ි කංකො ේ්ග ්රිෂි ො මධු ගුණෙර්ලධ  895072524v 

්හට්ි ෙත්ත්ග දිනූෂො නිසංස ො   846183701v 

්හට්ි ්හ ්ග දර්ලිකො දිශොනි රත් ොයක 198563500568 

්හට්ිආරච්චචි්ග  දීෂො එරන්දි 866723702v 

්හට්ි්ග රිධිකමි ඉ්රෝමිතො  866000778v 
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්හට්ි්ගොඩ ගම්ග මුදිතො මධුෂොී 917432732v 

්හට්ි්ගොඩ ප්රසොදි නිසංස ො ජයෙර්ලධ  937800215v 

්හට්ි්ගොඩ්ග ිලිනි කොංච මො ො ්ේමි ක 928113922v 

්හට්ි්ගොඩ්ග මදුෂො  ෂිලමොලි 955121562v 

්හට්ි්ගොඩ්ග මොලින්ද දිල්ෂොන් 950190132v 

්හට්ි්ගොඩ්ග මිලිදු සේපත්  199424401320 

්හට්ි්ගොඩ්ග ලි ංකො මධුරංගි 946301892v 

්හට්ි්ගොඩ්ග ශොනිකො සුපුන්මොලි 915082114v 

්හට්ිතන්ත්රි විදො  ෝග ම්හේසිකො 935691044 V 

්හට්ිතන්ත්රි ්හේමො චතරංගිකො 867603824v 

්හට්ියෝගොඩ නි්යෝසිකො කොවින්දි සමරසිංහ 936730620v 

්හට්ිෙත්්ත් හසුන් මධුෂංක 943663521v 

්හ රත් ්මෝහොට්ි ෝග  දීෂො ්සව්ෙන්දි ි කරත්   887051003v 

්හන්්ගදර ්හේේග කොංච ො දිල්රුෂිලෂි 947200895v 

්හන්ද විතොරණ හසන්ි ෙොස ො  ෂිලමොලි ද සිල්ෙො  916422245 V 

්හන්ද ්හේමො චොමිකො ්සො ොලි ද සිල්ෙො 917290202v 

්හන්ද ්හේෙො රංග  ප්රසොධික ද සිල්ෙො 913443527v 

්හන්ද්හේෙො එරන්දි  කුමුදුමලි   946632511v 

්හන්දො විතොරණ අචිනි සචිතො ්ධිකවිනි ආ න්ද ද සිල්ෙො 916050909v 

්හන්දොදුර තෂොරි  ංකො අමරෙර්ලධ  835531643 V 

්හන් ොයක මුදියන්්සේ ෝග සුමුදු සුරංගි 896500384v 

්හ  ්හේේග දිල්ෂොන් ගුණෙර්ලධ  932523086v 

්හ් සේස ්හේෙො කංකො ේ්ග යසින්තො මොධවී 878272307v 

්හ්ෙසේස ගම්ග නිපුනි සමුර්ලදිකො 907961524v 

්හේට්ිආරච්චචි අරුෂේක චන්ද  870724420v 

්හේ ්ගොඩ ගම්ග ඩිමොෂො  ෂිලෂීමී  905511106v 

්හේ ්ගොඩ විතො ච්චචි ෙසන්ි  887213771v 

්හේ ්ගොඩ විතො ොච්චචි ඉමන්ි අප්පසරො  948331470v 

්හේ ්ගොඩ විතො ොච්චචි ම් ෝහොරි 198166203545 

්හේ  ගම ගම්ග රුවිනි ිසොරි 936261159 V 

්හේ ැග්ග ඩය ො සුදර්ලශනි 818404883v 

්හේ් ්ගොඩ ගම්ග ඉෂංකො චතරංගි 867633111v 

්හේ් ්ගොඩ ගම්ග රන්දිම ඉසුරු සේපත් 942803745v 

්හේ්න්්ගොඩ විතො ොච්චචි උ්ේෂො ඉන්දීෙරි 937390106v 

්හේන්්ගදර ්හේේග හර්ලෂී භොගයො  918512454v 

්හේන්්ගදර්ග අරුරොධො කළයොණි 926760360v 
්හේමන්ත්හේෙො දිලූෂො මධුශොනි 927630613v 

්හේමො ්ධිකෙ අ්ේෂො දිල්රුෂිලෂි ජයරත්  927502690v 

්හේමොි නිසංස ො ෙනිග්සේකර  905122177v 

්හේරත් මුදියන්්සේ ෝග  දීශො දිල්හොනි  ොයකරත්  935921309v 

්හේරත් මුදියන්්සේ ෝග නි්රෝෂො ප්රියදරශී ්හේරත් 897753782v 
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්හේරත් මුදියන්්සේ ෝග පිට්බෝමු්ර්ල ්ගදර නි්රෝෂණි නිරෑපො මැණි්ෂිල ්හේරත් 198774402993 

්හේරත් මුදියන්්සේ ෝග පුෂේපො කුමොරි 807832840v 

්හේරත් මුදියන්්සේ ෝග මයුරි රුෙන්දිමො ්හේරත් 937861273v 

්හේරත් මුදියන්්සේ ෝග සේපත් සුභොෂිණී 898341577v 

්හේරුප්පප්ග යසින්  චොමර සරත්චන්ද්ර 941200850v 

්හේෙ ්ධිකෙ ස් ෝජො දිසො ොයක 876641437v 

්හේේග නිල්මිණී සුගන්දිකො 916912587v 

්හේේග සචිනි චේලිකො ්හේමරත්   928181189v 

්හේේග ්සේයො සදකුමොරි විම රත්  198771802770 

්හේෙො උ ෙඩු්ග ශයොලිකො නිෂොදි 199261101515 

්හේෙො කංකො ේ්ග ඉ්රෝෂො දිල්රුෂිලෂි 867112464v 

්හේෙො කංකො ේ්ග හෂිනි ජයසිංහ 868073365v 

්හේෙො කේකො ේ්ග දිලිී සිතොරො ජයසිංහ 916242158v 

්හේෙො කරුණොයක්ග දීපො සඳමොලි 898161471v 

්හේෙො කසකොර්ග නිශොදි මධු්ේඛ ො 898493580 V 

්හේෙො කිරින්ද්ග ම් ෝේ සංජීෙ  940970040v 

්හේෙො කුඩො අන්්තෝ ෝග ශයොමිකො තරින්දි අමරසිංහ 199479401003 

්හේෙො ්කෝම ්ග ිළිණි සඳ්ර්ලඛො  885333923 V 

්හේෙො ගම්ග තරංගො නිලුපුලි 936031420v 

්හේෙො ගම්ග ශ්රිමොලි ම්හේෂිනි වීර්කෝන් 947560352v 

්හේෙො ග මු ්ග නිපුනි පූර්ලණිමො  947440047v 

්හේෙො ගුරුලු තඩුේග ිසොරො රුෙන්ි තඩුේග 945560142v 

්හේෙො තැන් ්ග අමි  සේපත්  198906100560 

්හේෙො ්දො මුල්  කංකො ේ්ග ගිහොන් සේපත් ගුණ්සේකර 941631495v 

්හේෙො ්දො මුල්  කේකො ේ්ග ගයොන් ගුණ්සේකර 901122814v 

්හේෙො පිරණ්ග ෙත්ස ො දිපොනි කුමොරි 818251629v 

්හේෙො ්ප්පදුරු ආරච්චචි්ග තරිඳු  දීශොන් 932254492v 

්හේෙො බැට්ට්ග පියුමි නිසංස ො  888103147v 

්හේෙො බ්රොහේමණ ්ධිකශොනි අංජලි ජයසිංහ 946700509v 

්හේෙො මොන් ්ග ්දොන් චංක ශොකය 940680999 V 

්හේෙො මුදුගමුේග ඉෂොරො හර්ලෂණී 927511630v 

්හේෙො මුනි්ග ්පෝබෝධො  ොමලී  908192460v 

්හේෙො මුේමුල් ්ග රංගනි ෙත්ස ො  878593057v 

්හේෙො ෙල්ලි මුදියන්්සේ ෝග ස්ර්න්්ො සේෙර්ලණමොලි 895484059v 

්හේෙො විතො   දීකො ිරන්ි  856092038v 

්හේෙො හකුරැ  සන්ත විරොේ ගුණි ක 902592134v 

්හේෙො හකුරු දිරුෂිකො  ෂිලෂොණි නිල්මිණි ජයෙර්ලධ  947903535v 

්හේෙො හකුරු ්ප්පෂ ො සදුනි මධුෙන්ි 956062977v 

්හේෙො හකුරු මදුසංක සඳරුෙන්  901953180v 

්හේෙොකටුෙන්්දණිය්ග යසංගී මධුසරී කටුෙන්්දනිය 926570927v 

්හේෙොමො ්ග අසින්ත දිල්හොර කොරියෙසේ 931280465v 
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්හේෙොෙසන් ගම්ග චතරිකො මධුෂොනි 906730693v 

්හේෙොෙසමි ෙැදිග ඩි්ල්ඛො සදරුෙනි 936482058v 

්හේෙොෙසේ ගම්ග චොන්දී 198385300664 

්හේෙොෙසේ ගම්ග දීපිකො දමයන්ි 198472801286 

්හේෙොෙසේ ජය්කොඩි්ග ඉ්ර්ලෂො විරොජිනි 947332040v 

්හේෙොෙසේ තඩුෙත්ත්ග ශ්රියොනි රසිකොංගී  917024405v 

්හේෙොෙසේ තඩුෙෙත්ත්ග ුධිකාමොලි ආරියරත්  937884354v 

්හේෙොෙසේ පටුෙක බඩතරු්ග කළිඳු දු ංජය රමය්සෝම 893604995v 

්හේෙොෙසේ පටුෙත බඩතරු්ග දි්න්ෂො කල්පී 926181602v 

්හේෙොෙසේ ්ප්පරුකන්ද්ග හසිනි ච්මෝදිකො ්ේමරත්   926292595v 

්හේෙොෙසේ හල්් ොලුේග තරුජො උ්ධිකනි ්හේෙොෙසේ  907120180v 

්හේසර ගයොන් ෙනිගරත්  913310071v 

්හොදමුණි පර්ලලින් මල්හොරි මැන්දිසේ කරුණොරත්   875812408v 

්හොරගේපිට ගම්ග පෙනි මදුෙන්ි ගම්ග  935143780v 

්හොරගේපිට ් ොකු ගම්ග චතරිකො ිෙන්ි 198168801285 

්හොරද්රෝගොට ගම්ග ්සෞභොගයො  ෂිලමොලි වි්ේසිරිෙර්ලධ  927440695v 

්හොරෙ   විතො ්ග රු්ේෂො ශ්රිමොලි 198650203561 

්හොරෙ  විතො ්ග චතරොනි සිරිකුමොරි 936800360v 

්හොරෙ  විතො ්ග ්දොන් දිපිකො ප්රියශොන්ි 198458500550 

ළමො ්හේේග සුරංග  දීෂේ 920012205v 

ළහිරු දිල්ෂොන් ්බන්තර ්කොට්ටොච්චචි 199324001304 
 


