Nuwaraeliya District

Name
හශේරත් මුදියන්හවේළහේ ඳල්හල් හගදර මහශේෂිකළ දමයන්ති තිකරත්න

NIC
905511980V

ජයසිංශ මුදියන්හවේළහේ විංජිලනි කුමළරි ජයසිංශ

866693480V

ලෆටඳෆද්හද් හගදර රසකළ වමළලි

937332106v

Abraham Krishanth

921271549V

Arumugam Kaliyappan Chandramathi

906630028V

Balakrishnan Uthayachandrika

948112531V

Balakrushnan Surendran

932574411V

Balasubramaniam Geetha

926992074V

Elumalani Sasitharan

843380158V

Francis Stella

917700834V

Iyaram Gunaseelan

940972132V

Jeyandran Priyadharshani

895893080V

Jeyarathnam Jeyendran

911981076V

Kaliyaperumal Sasikala

938302863V

Kamalendran Chandrakumar

901972010V

Kanagarath Dhivyakumar

940842689V

Kanapathy Helankumar

852750065V

Keerathana Ravindran

905122843V

Kirushnaraj Kiruthika

936871569V

Kumarabalan Ganthimathi

943001804V

Letchuman Rathipriya

906543338V

Logamany Dilukshani Gayathry

938362211V

Madhavi Munasing Dissanayake

199177903964

Mahanama Wellage Roshani Madara

198755402800

Mahendran Sobna

917952051V

Mahendran Theeba

937222629V

Manogaran Kanagamani

199172504052

Marimuththu Aruljothy

199256804350

Marimuthu Mangalakumar

943311161V

Maruday Yadhurshana

926670727V

Mohamed Hakeem Fathima Hasna

935661064V

Mohamed Jawahir Fathima Suhaira

947434241V

Mohamed Riyal Fathima Fasmiya

945390026V

Mohammed Badurdeen Fathima Shalina

947052845V

Mohan Puwanambegai

925321621V

Mookiah Kaviyarasu

921440499V

Muhammed Razeek Muhammed Amjath

930071153V

Murugiah Kalaichelvan

199326400716

Muththulingam Nalini

925023590V

Pasupathy Barath Kumar

921421524V

Perumal Kirija

936063284V

Rajendran Mohanaselvi

199274203650

Rajendran Sabetha

898220907V

Rajendran Seetha

935102243V

Ramacrishnan Gowry

937801513V

Ramadahas Suganya

927102382V

Ramalingam Dayani

906262983V

Ramanathan Thinusha

935662770V

Sangapillai Dharmaseelan

941362230V

Sarathadevi Sockalingam

927010186V

Sathivel Sathiya

928200388V

Segar Divya

918650415V

Selliah Sahanuja

948213648V

Selvakumar Krishnadhivya

199260603685

Selvanayagam Anne Matilda

868463686V

Selvaraj Puwaneshwary

926143573V

Shagaralingam Indula

935442648V

Shanthiyagu Sensleethmary

916813198V

Sharmila Sathasivam

877681653V

Sivanathan Steeban

920481795V

Sivaperumal Dharshini

946282510V

Subramaniyam Karthikesu

903562382V

Subramaniyam Prashanth

921952104V

Subramaniyam Thiruchenduran

922281394V

Thangaraja Arumainayagam

943020930V

Thiyagarajah Rushanthane

928542262V

Udayakumar Priyadharshan

199425702980

Vengadasalam Balasakthi

867770593V

Vijayakumar Dinesh

910311786V

Vijayarathnam Dhivya

936271715V

Yogeshwaran Kumuthuni

199269802052

අකුරුහගොඩ ගමහේ නදිළ නිළන්ති ගමහේ

917812870V

අඛි චලින්ද ගයළන් කශටහදන

933354008V

අතඳත්තු ආරළචිචිළහේ ශර්නි

935391407V

අතුහකෝර හගදර ප්රියිංගළ ප්රියදර් ක කුමළරි අතුහකෝර

907813509V

අත්තනගම රළෂශළමිළහේ දසුන් තීක්ණ බණ්ඞළර

930983373V

අත්තනළයක මුදියන්හවේළහේ මහශේහ තළරක බණ්ඩළර අත්තනළයක

903500476V

අත්තනළයක මුදියන්හවේළහේ හෝනි හවෞමයළ අතත්නළයක

927613778V

අත්තනළයක මුදියන්හවේළහේ හලහල් කුඹුහර් හගදර වන්දයළ ව කුමළරි
අත්තනළයක

857641094V

අධිකළරි හගදර සුරිංගි අධිකළරි

888392890v

අධිකළරී හගදර සුරිංග අධිකළරී

883392280v

අඳරුක්හක් ජයසුන්දර මුදියන්හවේළහේ ළනිකළ චතුරිංගනි බණ්ඩළර

925952338V

අප්පුශළමි ආරච්චිළහේ චන්ද්රළ කුමළරි

917190445V

අප්පුශළමි ආරච්චිල් හගදර චළන්ද ක කුමළරි

938101710V

අහේහකෝන් ජයහවේකර මුදියන්හවේළහේ ජගත් පුහඳ කුමළර

921190506V

අහේහකෝන් මුදියන්හවේළහේ ඉන්ද්රජිත් පපුල් බණ්ඩළර අහේහකෝන්

883254155V

අඹගශ කුඹුහර් හගදර කමිවහක අහේරුලන්

920283950V

අඹගශහගදර අහනෝමළ කුමළරි වමරහකෝන්

875612050V

අරමුදහල් රත්නළයක මුදියන්හවේළහේ තිවරු ගිංගළනි බණ්ඩළර

946332291v

අරහේලත්හත් හදොන් ළන්තික හවේනළධිර

845423016V

අරුප්ඳ හගදර හරොළන් ධනුහවක

903283971V

අරුල් වික්ටර් මින්

938304041V

අශළහකෝන් මුදියන්හවේළහේ නිමළළ නුලන්ති අශහකෝන්

928212084V

අලුත් හගදර අහෝක වරත් කුමළර

198016700628

අලුත්ගම ගුරුහේ ක්මිණි දිල්ශළනි

917171688V

අලුත්හගදර රත්නළයක මුදියන්හවේළහේ ඉළර ළලිත රත්නළයක

922290610V

අලුත්හගදර රත්නළයක මුදියන්හවේළහේ බුද්ධිමළ ඉහරෝනි රත්නළයක

928590593V

අලුත්හගදර රත්නළයක මුදියන්හවේළහේ වදමළලි මෆණිහක්

866291993v

අලුත්හගදර රත්නළයක මුදියන්හවේළහේ ශර්නි නිලුකළ කුමළරි රත්නළයක

925080241V

අළුවිශළර මල්ලත්හත් හගදර නුලන්තිකළ ජයසිංශ

897900971V

ආණ්ඩලත්ත කන්කළනම්ළහේ පියුමි මධුමළලි බණ්ඩළර

905740393V

ආර්. රළහේන්ද්රන් දුළන්ත ක

926370693V

ඇල්ල ගමහේ නුලන් මදුවිංක ගමහේ

922403880v

ඉඞමි ගමහගදර රචිරළ ප්රියදර්නි ගමහේ

897010321V

ඉදිප්පිලි ඳතිරණහේ දිරිනි මධුළනිකළ

936100740V

ඉන්ද්රන් දනළලිනි

936393314V

ඉහර්ළ පදයිංග ක කුමළරනළයක

935933242 v

ඉිංහදොරි හද්ල සුහන්ත්රළ ජයත්

945143436v

පක්ලත්හත් ජළත්හේ අමළලි ළනිකළ

905771787v

පඞහශේලළ ශෆට හගදර අවිංක අනුරුද්ධ ශ්රිළල්

933151913V

පඩහගදර ඉළන් මදුරිංග බණ්ඩළර

921590660V

පඩහශේන්තෆන්හන් හගදර පහප්ක්ළ වදමළලි

908392000V

පඩුමල්ලත්හත් ගමරළළහේ අමල් ජිලන්ත හප්මරත්ත

850650977V

පහම්ළ ක්රිළණි කෆෂණියහේ

876801698v

පලුඳෆන් විදළනළහේ ඉහර්ළ මධළනි ධර්මලිං

199278502470

පල්ඳහත් හගදර ගීතළ අමරසිංශ

936442897V

පවිනි ධ කරළ හබොගශලත්ත

938592047V

ඌරුඇල්ලත්හත් ජයසිංශ මුදියන්හවේළහේ දික්ෂි හන්රිංජනළ ජයසිංශ

938020124V

එදිරිසිංශ රළජඳක්ෂ ශළලිවිද්රළ හන්ළහේ නහයෝමි කළිංචනමළළ ගුණසිංශ

938601941V

එල්ිංග හශට්ටිහේ ක්ෂිත කසුන් බින්ඩිලි හඳහර්රළ

880262858V

එල්ළල ඳශහේ දිලිනි තළරකළ නිර්මළණි

896640887V

ඒකනළයක මුදියන්හවේළහේ ධම්මික අනුර කුමළර

931632477V

ඒකනළයක මුදියන්හවේළහේ මුදිතළ යළමළලි ඒකනළයක

866322856V

ඒකනළයක මුදියන්හවේළහේ රසකළ කුමළරි ඒකනළයක

948551136V

ඔයඅරළහේ හගදර අමරළ කුමළරි

928030458V

ඔගන්ලත්හත් හගදර පමළලි ඉලන්තිකළ කුමළරි

856211916V

කටකිතුහල් ගමරළෂළහේ මල්කළන්ති

946893137V

කටුනළයක බණ්ඩළරණළයක හශේරත් මුදියන්හවේළහේ නිහරෝළන්ති
වන්තිකළ කටුගශ

908204824V

කටුලෆල් අරළහේ හගදර මධුිංඛ බණ්ඩළර කරුණළරත්න

923193863V

කතලුලහේ චමිළ දිල්රුක්ෂි කතලුලහේ

927780275V

කනක්ක හශේලහේ ශසීතළ වහලර්ණමළලී

936942679V

කනක්කහශේලහේ විහම විංගිත් මධුරිංග

921772670V

කරම්පිටිහේ ජයතික මුදියන්හවේළහේ අහයෝමළ ඉහරෝණි

916892829V

කරැණළහේ චතුරිංගනි රළඡිකළ කුමළරි

837995213V

කරුණළධිඳති දිලළරත්න ලළව ශළුලඞන නිෂහම්ළහේ දිද්හදණිහේ හගදර
ගළමිණි හවනරත් බණ්ඞළර දිලළරත්න

913590228V

කරුණළරත්න ආරචිච්හේ දමිත් මධුවිංක

930943436V

කරුණළරත්න මුදියන්හවේළහේ නහයෝමි දිහන්ළ කරුණළරත්න

916040741V

කරුණළරත්න මුදියන්හවේළහේ ක්මළලි හද්විකළ කරුණළරත්න

935861322V

කරුණළසිංශ හගදර මිහිරි කළිංචනළ මධුළනි චන්ද්රඳළ

945161906V

කලුදීරළහේ චන්දිකළ ිංකළ කුමළරි

947881493V

කලුඳශන ලියනහේ පදයිංග යළමල් කිංසුරිය

933063232V

කල්ලහගදර විජයහකෝන් මුදියන්හවේළහේ බුද්ධිකළ දර් ක

887480729V

කවහතුරි ආරච්චිළහේ ක්ෂණිකළ යළමලී කවහතුරිආරච්චි

896152424V

කශටගශහකොටුහේ හගදර දිනූළ චතුරිංග කුමළරි කශටගශහකොටුල

905470680V

කළුහශන්දර හගදර දිනුළ මධුළණි කුමළරි

928140024V

කළිංචනළ මධුළනි දිවළනළයක

925094579V

කළරියලවම් ඳතිරණහේ ටිළන් සුරනිම වම්ඳත්

910882422V

කළරියලවම් මරතිඤහඤ ගමහේ එරන්දි අනුත්තරළ

905810189 v

කළරියලවම් රණවිර කිංකළනමළහේ පහප්ක්ළ වදමළලි

928443434V

කෆකුන්දර මුදියන්හවේළහේ කළිංචනළ කෆකුන්දර

905961772V

කෆකුන්දර මුදියන්හවේළහේ හදහිඅත්හත් හගදර අනුර වම්ඳත්

900351461V

කෆටකදුහර් හගදර සුහන්ත්රළ නන්දමළලි

938223157V

කෆහකොරළෂළහේ හගදර ගයළන් චළනක බණ්ඩළර හකොරෂහේ

922304475V

කෆහකෝරළළහේ හගදර අයිරළිංගණි මෆණිහක් හකෝරහේ

857800702V

කිණිගමයළහේ දසුනි ශිංසකළ ජයවීර

945192895V

කිතුම්පිටිහේ විල්හොඩි ආරච්චිහේ ළනිකළ ඉදුනිල් ගුණහවේකර

936474659V

කිතුල්හගොල්හල් ගිදර විංඡය ශරිවහචන්ද්ර

872792538V

කිරිදළහන් හගදර නිමල් ළන්ත

940571090V

කුමළරඳතිරණළහේ රුචිරළණි හකෞයළ අමරතුිංග

845523720V

කුසුම් කුමළරි හශට්ටිහගදර

936223583 V

හකතකන්දුහර් හගදර සුහන්ත්රළ නන්දමලි

938223157v

හකොක්මළදුල හවේනළනළයකළහේ යුහර්ළ චහමෝදි හවේනළනළයක

925901377V

හකොඞිප්පිලි ඳටබෆදිහේ ඉහනෝකළ පදයළිංගනි ඡයසුරිය

878131185V

හකොටිඨළව ආරචිචිහේ එරන්දි වමන්තිකළ

938592535V

හකොටුහේහගදර ශළනි නිපුනයළ ආනන්ද

936872000V

හකොඩිප්පිලි ඳටබෆදිහේ ක්මිණි මහනෝරි ජයසරිය

928350894V

හකොතළල හලදහේ මිලින්ද පදය කුමළර

198914801446v

හකොම්ඳඤහඤහේ දිලුකළ ප්රියදර් ක කුමළරි හසොන්හවේකළ

887562571V

හකොල්හශේහන් හගදර ළනිකළ නිලන්ති චන්දදළව

928080994V

හකොවහහින්හන් හගදර දර්නි රත්නධිර

866951225V

හකෝදළහගොඩ විතළනහේ එරන්දි ඉහරෝෂිකළ හකෝදළහගොඩ

916340761V

හකෝනළර මුදියන්හවේළහේ දිනූළ සුහර්නි නලරත්න

936630561V

හකෝරළල්ළහේ ඕවදී තළරකළ කුමළරි බණ්ඩළර

906161931V

හකෝර්හප් ඡයහවේකර මුදියන්හවේළහේ නදිරළ මධුළනි ඡයහවේකර

916801424V

ගහන්ලත්ත කිංකළනම්ළහේ පර්ණිමළ ධනිංජ ක

916301006V

ගහන්න් වින්දිය හවෝබනළ

926253530V

ගන්නිහල් හශේරත් මුදියන්හවේළහේ ළන්ත බණ්ඩළර ගන්නිහල්

922850658V

ගමිමහශේළහේ ඉන්දික එමීර මශකුඹුර

851054456V

ගම්ඳලත්හත් හගදර චන්දිමළ ප්රියන්ග ක

887972079v

ගහශේහන් හගදර අජිත් ප්රියිංකර කුතුිංග

920710050V

ගල්කඩුහේ රළෂළහේ හර්ණුකළ දමයන්ති

878124138V

ගල්තෆන් ඕවිට හගදර නිලුකළ මදුළ ක

918012702V

ගල්හඳොත්හත් හගදර ඉන්දිකළ මධුළනි කුසරිය

925111473V

ගල්ලගම ආරච්චිළහේ අචළ නිර්මළණි

947791346V

ගළඩියලවම් ලෆලිගමහේ කවිජළ ප්රභාළෂි සතුමි ජයරතන

915722822V

ගළර්දි පුිංචිහශේලහේ ආළ චන්දිමළ ද සල්ලළ

765963060V

ගළල්හල් ඳතිරණහේ රිද්මළ වන්දිඳණි ඳතිරණ

935683629V

ගුණරළජළ පුලහන්හලරී

856203115V

ගුරුහේ දුළිංජලී හනලුනිකළ

948463563V

හගොඩකුඹුර් හගදර කමල් නිළන්ත මුණසිංශ

912591697V

හගොඩගම විතළනහේ චළඳළ ශර් ක ගුණතික

895611190V

හගොරකදුල ගමහේ ඹළණි චිරන්ති ගමහේ

916360550V

හගොල්ගම්මන හගදර හර්ණුකළ ක්මළලි

895473189V

හගෝනදුලහේ මිහිදු රිද්මික පුහඳකුමළර හඳහර්රළ

872462929V

චතුරිනළ දිල්ශළනි අහේගුණලර්ධන

936543090V

චන්ද්රහවේකර හතන්නහකෝන් අමළලි ප්රළර්ානළ

927271958V

චන්ද්රහවේකරම් විතයළ

918550771V

චමිළ කුමුදුනි දිඹුහගදර

896262416V

චමිළ විතළනළච්චි

835611965V

ඡයසිංශ මුදියන්හවේළහේ චන්දිකළ කුමුදු කුමළරි ඡයසිංශ

857453786V

ජයතික මුදියන්හවේළහේ තිහෝෂි ඳද්මළණි වදහර්ඛළ ජයතික

938502340V

ජයතික මුදියන්හවේළහේ නදීළ හවේලන්දි වීරසරිය

948450178V

ජයලර්ධන මුදියන්හවේළහේ නිමළලි ලත්වළ වික්රමසිංශ

917831661V

ජයසිංශ මුදියන්හවේහේ ඉසුරු ගයළන් බණ්ඩළර

942232055 V

ජයසිංශ මුදියන්හවේළහේ වතයළනන්ද ජයසිංශ

800373387V

ජයසුන්දර මුදියන්හවේළහේ නහලෝදිකළ ආසිං ක ජයසුන්දර

938472386V

ජයසුරිය ආරච්චිහේ අනුළ ජයසුරිය

875922777V

ජයහවේකර මුදියන්හවේළහේ වළලිය බණ්ඩළර ජයහවේකර

921330103V

ජළලර හගදර වදරුලන් බිංඩළර

932951290 V

හජගනළදන් හමෞසුමි ප්රියම්ලදළ

946162817V

ටජිලනි දිල්රුක්ෂිකළ මෆන්දිවහ වික්රමසිංශ

197781302265

ටි එම් ඒ ජි පුහඳළ චළන්දනි මුණසිංශ

867570845V

ටිකිරි ගමහේ හයල්හෝක කුමුදු කුසුම් ජයලර්ධන

888000496V

තන්දලරළයන්පිල දිලයළ

937432321V

තමිනිමුල්හල් විරසිංශ මුදියන්හවේළහේ නිල්මළ හකෞයළ විරසිංශ

928501370V

තරමළලිිංගම් හජයන්ති

788134576X

තර්මළලිිංගම් හප්රවතත්

881530600V

තගශහගදර කුමළරසිංශ මුදියන්හවේළහේ අනූළ වමළලි

916351267V

තල්දුහේ හල්කම්ළහේ ධනිංජනි කුමළරතික

936983006V

තෆන්න කණුහේ පහප්ක්ෂළ මධුලන්ති

946501379V

තිළිණි මදුළනි බිිංදුහශේලළ

907761142V

තුළරි චතුරළිංගනි හශට්ටිහගදර

875240935V

හතන්නහකෝන් මුදියන්හවේළහේ හබෝහප් හගදර ශ්රියළනි නදීකළ
හතන්නහකෝන්

895761443V

හත්නුලර ලඩුහේ දිහන්ළ මධුවිංඛළ කුමළරි චුරත්න

896780816V

හතොටඳහල් හගදර රසකළ ප්රියදර් ක

897211483V

හතොෂඹලත්හත් වීරසුරිය මුදියන්හවේළහේ වහලර්ණඳළලී මෆණිහක්

888660992V

දලුගම ලියනආරචිචිහේ ධමිමික ළන්ත බණ්ඞළර

1987085004

දවනයක මුදියන්හවේළහේ දර්ශිකළ හවේලන්දි ගුණරත්න

937002009v

දවනළයක මුදියන්හවේළහේ අහේළ චතුරිංග ක දවනළයක

885523234v

දවනළයක මුදියන්හවේළහේ කළිංසහගදර ළනිකළ ක්මළලි දවනළයක

885601553v

දෆල්පිටිය මුදියන්හවේළහේ හර්නුකළ ප්රියදර් ප පිහිල්හල්හගදර

875261894v

දිබුල් කුඹුහර් හගදර ක්මිණි රහමිකළ දිබුල් කුඹුර

938560773 V

දිඹු හගදර චමිළ පදයිංග ක කුමළරි

885161553V

දිඹුල්කුඹුහර් හගදර මළයළ ශර්ණි

895072338V

දිලිනි දිපිකළ විමසුරිය

807123408V

දිල්කළ ඉහම්ණි පඩහගදර

918662120V

දිවළනයක මුදියන්හවේහේ ශ්රීනළත් බණ්ඩළර දිවළනයක

872750916v

දිවළනයක මුදියන්හවේළහේ තිලිණි ක්මළලි දිවළනළයක

918120203v

දිවළනළයක මුදියන්හවේළහේ අහෝක පුහඳකුමළර දිවළනළයක

850732078V

දිවළනළයක මුදියන්හවේළහේ පදය ළන්ත බිංඩළර දිවළනළයක

912321819V

දිවළනළයක මුදියන්හවේළහේ චන්දන ජයවිර දිවළනළයක

912440494V

දිවළනළයක මුදියන්හවේළහේ නිහරෝළ ප්රියිංගනි දිවළනළයක

877911403V

දිවළනළයක මුදියන්හවේළහේ භාදළ මහනෝරි දිවළනළයක

885371752V

දිවළනළයක මුදියන්හවේළහේ ශර්ළ ජයමළලි දිවළනළයක

888073582V

හදමටහගොඩ කිංකළනම්ළහේ ඉමන්ති හකෞෂි ක වික්රමසිංශ

946953954V

හදලහගදර මුදියන්හවේළහේ චන්දික සුපුන් කුමළර

930901814V

හදලහගදර මුදියන්හවේළහේ හද්විකළ වන්ධයළ කුමළරි

199080201991

ධනඳළ මුදියන්හවේළහේ තරිදු වමින්ද ධනඳළ

920652018V

ධර්මළලිිංගම් විමහල් වහලර

925653373V

නයිමහල් හගදර තුළර ප්රදිප් කුමළර රත්නළයක

882870880V

නයිමහල් හගදර නයනළ ප්රියදර්නි රත්නළයක

915502520V

නයිමහල් හගදර මිංඡු ප්රවන්න කුමළර රත්නළයක

933590712V

නයිමහල් හගදර ශසත ක්ප්රිය බණ්ඩළර

960270541v

නලගමුහේ හොකුඳතිරණහේ චතුරිංග චන්දිමළල් ජයතික

883302400V

නලරත්න හකෝණළර මුදියන්හවේළහේ ජයශ්රී ලිතළ

906870835V

නලරත්නම් ලිත්කුමළර

931142879V

නළකන්දළහේ හදොන් චතුමිණි අනුඳමළ හප්රේමතික

926862391V

නළගවහ හශේනහේ නිලුෂිකළ කුමළරි ජයසිංශ

198170600200

නළගශ හකොටුහේ හගදර සර්ලි ඩයනළ හජෝවප්

906230461V

නළනළයක්කළර ජයසිංශ ආරච්චිළහේ දිනිති පියුමළලි ගුණරත්න

917430594V

නළඳළන මුදියන්හවේළහේ වමන්තිකළ දිල්රුක්ෂි මෆණිහක්

936742270V

නළයහකෝරළළහේ ගයළන් ක්ෂිත නුලන් බණ්ඩළර

860011050V

නෆකත් කුඹුහර් හගදර අහයෝමි පහප්ක්ළ හීන්හකන්ද

875932195 V

නෆකත්හගදර විහේහවකර මුදියන්හවේළහේ චින්තක අනුරුද්ධ බිංඩළර
විහේහවකර

199102201515

නිකලෆල්හල් හගදර රසකළ කුමළරි ප්රියදර් ක හප්රේමරත්න

936401031V

නිලුළ ප්රියදර් ප හල්කම් ආරච්චි

898160394v

 කල හගදර අචළ ජයහවේකර

907523950 V

ඳටිවහාළන හගදර ප්රවන්න රිංඡිත් බණ්ඞළර

863620600V

ඳතිරන්නෆහශේළහේ ලසුළ විංජීල ක මෆණිහක් ඳතිරණ

848480177V

ඳත්තුහේ ආරළච්චිහේ රුලන් කුමළර ඳත්තුහේ ආරළච්චි

911000890V

ඳරමනළදන් තිලයළහවෝබනළ

946713074V

ඳනිවළමි නිර්මළහද්වි

936133363V

ඳලුලත්හත් හගදර භාළරත දනුහක බිංඩළර ජයතික

891121245V

ඳල්හබළහේ හලදහගදරලත්හත් ප්රහමෝදි තළරකළ හප්රේමරත්න

888181318V

ඳල්හල් හගදර තිළිණි දිල්ශළනි

936260691V

ඳල්හල්ගම මුදියන්හවේළහේ ශර් බණ්ඩළර ඳල්හල්ගම

912160785V

ඳල්හල්ලත්හත් හගදර නිල්මළණිකළ කුමුදුනි අහේරත්න

858142768V

ඳවිත්රළ හම්ධළවි කෆකුෂළල

908580788V

ඳවහගම හගදර පදය ක්මිණි රළඡමන්ත්රි

88521773V

ඳශත් කුඹුර මුදියන්හවේළහේ අනුළ යළමලි ඳශත් කුඹුර

805530227V

ඳශෂ අධිකළරි හගදර සුදර් ක පුහඳකළන්ති

858321700V

ඳළඩළග විතළනළහේ ගිතිකළ මධුළනි

916592140V

ඳළළගම හගදර තිළිණි පුර්ණිමළ

926792237V

පියදිගමහේ සුපුන් නිහම්හ විමරත්න

900020015V

පිහිල්හල් හගදර එරන්දි සකළ කුමළරි

906100517V

පිහිල්හල් හගදර මිංජුළ වදමළලි

847931949V

පීල්හල්හගොඩ හශේලහේ අජන්තළ නිහරෝ ප ගුණසරි

198076101054

පුජය හදොඩම්ඳශ විජිතනන්ද හිමි

821714613V

පුදළහගොඞහේ ප්රමිළ මධුභාළෂිනි පුදළහගොඞ

886560257V

පුලක්ගවහලත්හත් හගදර ගිංගළ කුමළරි ධමයන්ති

857792050V

හඳරැමිබඞ හගදර ක්මිණි ශවන්තිකළ රත්නඳළ

945381370V

හඳරින්බළහලල් හනක්නළ

948653141V

හඳරුම්බඩ හගදර නිර්මළන් රිංජිත් මුණසිංශ

199117701721

හඳොල්පිටිය හල්කමළහේ මල්ළනි තළරිකළ වීරසිංශ

936442854V

හඳොල්ලත්හත් හගදර නිළන්ත නුලන් ප්රියදර්න රළජඳක් කරුණළලළව

921580290V

ප්රළනි වදුනිකළ අමරහවේකර

887910561V

ප්රවළදිනි සරිහවේන

895371246V

බේජ හගදර ඉන්ද්රළණි කුමළරිශළමි

825851801V

බේජ හගදර වමන් කුමළර

199303303638

බවහනළයක මුදියන්හවේළහේ චතුරිකළ මධුලන්ති බවහනළයක

955190068 V

බවහනළයක මුදියන්හවේළහේ මිශළර බවහනළයක

911321858V

බවහනළයක මුදියන්හවේළහේ ක්මළලි බවහනළයක

947502549V

බවහනළයක මුදියන්හවේළහේ ලත්හත් හගදර යමුනළ විංජිල ක අහේසිංශ

886251050V

බවහනළයක මුදියන්හවේළහේ ශ්රීමතී කුමළරි බවහනළයක

856851630V

බවහනළයක මුදියන්හවේළහේ සුමුදු සුජළනි බවහනළයක

915950981V

බළක්රිහණන් සුහර්හ

932732548V

බුලුගශපිටිහේ හගදර වහලර්ණතළ කුමළරි

918061398 V

හබෝධිකළ බදුහේ දිහන්හ කුමළර නලරත්න

902080023V

හබෝධිමළුහේ හගදර මයුරි නිහරෝළ කුමළරි

936301550V

හබෝධිමළුහේ හගදර රිංඡන් රණසිංශ

933390861V

හබෝයකුඹුහර්හගදර ප්රියන්ති මිංගලිකළ රළජරත්න

905121421V

භාළෂිනි ප්රියිංජළ මධුමළලි ගුණහවේකරන්

947541633V

මගුරුහදණිහේ හගදර ඉහනෝකළ දමයන්ති කුමළරි

866112525V

මධුළනි පුහපිකළ හශේලළවිතළරණ

918423591V

මන්දනළයක ආරච්චිහේ සුමළලි චතුරිකළ

868154284V

මයිප්පු ගමහේ තළරකළ එරන්දි නයනළිංජලී

915033288 V

මගහේ හදොන් කළිංචනළ දිල්ශළරි වීරරත්න

876512289V

මශගමහගදර ඉළරළ මෆණික් මශගමහේ

198865000440

මශහතල්හේ මිහිරි ප්රවළදි ක පීරිවහ

887542953v

මශහල්කම් හගදර වමන්තිකළ හවේලන්දී හල්කම්හේ

887551669V

මශලඩුහේ ඉවිංකළ මධුළනි ජයවික්රම

897343061V

මළහතොට ආරච්චිළහේ මදළරළ මළධවි මළහතොට ආරච්චි

918080201V

මළදුන්නළහේ හගදර චතුරළිංග ක පුහඳ කුමළරි

886831161V

මළනපතුම් මුදියන්හවේළහේ කපි ප්රියන්කර

882472965V

මළහනල්පුර හද්ලයෆ ඳශෂ හගදර පහද්ළ මළහනල් ජයහවේකර

867020225V

මළරබෆද්හද් රත්නළයක මුදියන්හවේළහේ කීර්ති ඡගත් කුමළර රත්නළයක

199405303481

මළරබෆද්හද් රත්නළයක මුදියන්හවේළහේ තිලිණි හකෞයළ රත්නළයක

199359203328

මළරබෆද්හද් රත්නළයක මුදියන්හවේළහේ ධමිමිකළ කුමළරි රත්නළයක

837081475V

මළරළබෆද්හද් රත්නළයක මුදියන්හවේළහේ ජයන්ති කුමළර රත්නළයක

199285102550

මළරළබෆද්හද් රත්නළයක මුදියන්හවේළහේ ළමළ කුමළරි රත්නළයක

887240582V

මළරිමුත්තු කරුනළගරන්

913290232V

මළ කළහේ ක්මි ක ජයත්

916743335 v

මළලියද්හද් හගදර ඉහනෝකළ දමයන්ති කුමළරි

915120075v

මළලියද්හද් හගදර මහනෝරී විංජීල ක යවරත්න

928643050V

මෆද හගදර මිහනෝලි නිපුනිකළ සුගතඳළ

928500578 V

මෆදහගදර විරළජිණි හකෞයළ

199475701664

මෆදදල හශේලහේ හවශළනි හකෞයළ

935173051V

මිටි හතොට හශේලහේ ෂහිරු වන්ත ද සල්ලළ

901142149V

මීඅහේ හගදර අහනෝමළ නිල්මි ප කුමළරි

875383388V

මුතුතන්ත්රිළහේ චම්පිකළ ප්රියදර් ක කුහර්

888091890V

මුතුතන්ත්රීහේ ජයනි චන්දිමළ ප්රනළන්දු

935420679V

මුතුමදිනළහේ ශ්රිමළ දමයන්ති හඳහර්රළ

877433625V

මුරමුදලි හගදර අනුළ දමයන්ති

866502358 V

මුශන්දිරම් මුදියන්හවේළහේ ළනිකළ මධුමළලි බණ්ඩළර

897504529V

ඹයඅරළහල හගදර විළකළ කුමළරි

199160910016

යල්අරළලහේ කළිංචනළ ගීතළනි

858652227V

යල්අරළහල හගදර වමිඳත් සුහඳමි කුමළර වපුමල් බණ්ඞළර

941250459V

යල්රළල විංගහවේකර මුදියන්හවේළහේ අවිංකළ ඉදුනිල් කුමළරි

915141382V

යල්රළහේ රත්නසරිය මුදියන්හවේළහේ චන්ද්රිකළ ප්රියදර්ණි යල්රළල

925160687v

යළත්රළමුල් මුශන්දිරමිහේ දිල්රුක්ෂි

199263400786

යළඳළ මුදියන්හවේළහේ කණිකළ දුළරි කරැණළතික

945242590V

යළඳළ මුදියන්හවේළහේ මධුෂිකළ ප්රියදර්නි යළඳළ

886532938V

යළඳළහේ තිළිණි මධුළනි අනුඳමළ පුෂුඳකුමළරි

946491497V

යළමිල්හල් හගදර ඉමළළ සුරිංගළ වික්රමසිංශ

885452353V

යළසිංශ මුදියන්හවේළහේ අනුත්තරළ මල්ළණි

917940320V

රහේන්ද්රන් යුලරළනි

199376603374

රටහගදර හශේරත් මුදියන්හවේහේ චන්දිමළ සුදර් ක හශේරත්

925882747V

රණසිංශ අරච්චිළහේ තිලි ප නිලළ

916162804v

රණසිංශ මුදියන්හවේළහේ චතුරිංග කුළර රණසිංශ

900230729V

රණසිංශ මුදියන්හවේළහේ සුහන්ත්රළ රණසිංශ

858390176v

රණසිංශහේ ඳළලිත සුරිංග රණසිංශ

940032393V

රණසිංශහේ සුහර්කළ වන්ති රණසිංශ

938272956V

රතමක හගදර රත්නළයක මුදියන්හවේළහේ තළරක පුහඳ කුමළර රත්නළයක

912771156V

රතඹහගදර රත්නළයක මුදියන්හවේළහේ තිලිනි දිනුළ මධුරිංගි රත්නළයක

897161052V

රත්නක් හගදර නිමළලි රත්න මෆණිහක්

856541746v

රත්නතික වීරසිංශ මුදියිංහවේළහේ මිංජුළ නිහරෝ ක වීරසිංශ

907601854 V

රත්නයක මුදියන්හවේහේ නළ ක රත්නයක

877470580v

රත්නළයක මුදියන්හවේළහේ ආරළහම් හගදර රෂික රුලන් බණ්ඩළර

912600297 V

රත්නළයක මුදියන්හවේළහේ ආළ නහයෝමි

938162832V

රත්නළයක මුදියන්හවේළහේ හක්ළනි නළලි

199371501250

රත්නළයක මුදියන්හවේළහේ ජළනක චමින්ද රත්නළයක

790541448V

රත්නළයක මුදියන්හවේළහේ තක්ෂිළ වදමළලි රත්නළයක

926000420V

රත්නළයක මුදියන්හවේළහේ දර්න බණ්ඩළර රත්නළයක

902570586V

රත්නළයක මුදියන්හවේළහේ නදිකළ දිල්රුක්ෂි විරතුිංග

897910063V

රත්නළයක මුදියන්හවේළහේ නදිළ දර් ක රත්නළයක

887713421V

රත්නළයක මුදියන්හවේළහේ ප්රදීපිකළ පදයිංග ක රත්නළයක

888593772V

රත්නළයක මුදියන්හවේළහේ මධුනි චනිකළ

908290615V

රත්නළයක මුදියන්හවේළහේ මිළනි මළහනල්

906790025V

රත්නළයක මුදියන්හවේළහේ යවන්ති කුමළරි රත්නළයක

868102373V

රත්නළයක මුදියන්හවේළහේ ළනිකළ මධුළනි

875333445V

රත්නළයක මුදියන්හවේළහේ යළමළ ප්රියදර් ක රත්නළයක

856193381V

රත්නළයක මුදියන්හවේළහේ වන්ජීල ක ක්මළලි කුමළරි

946172979v

රන්ඳෆටිපුර හද්ලයළහේ ළලිකළ මධුළනි ගම්ත්

926263250V

රන්මුතුහේ රුවිනි හවේලන්දි ආනන්ද

887431426V

රමිමණ්ඞ හගදර දිලිනි යළමලී දවනළයක

888453555V

රයිගම විදළන ආරචිචිළහේ නිමල් කුමළර

920881068V

රළඡනළයක මුදියන්හවේළහේ චන්දිකළ තරිංගනි කුමළරි රළඡනළයක

886061676V

රළඡශිල්ඳ හගදර දිලිනි අනුරැද්ධිකළ වමන්මලි

936441041V

රළජකරුණළ වමරවීර රත්නළයක මුදියන්හවේළහේ නිමන්ති දිලුක්ෂි රත්නළයක

815181611X

රළජඳක්ෂ මුදියන්හවේළහේ ජුළනි මධුලන්ති

918182101V

රළජමු ප හද්ලයළහේ ශර්ණි හවෝමරත්න

915130151V

රළධළක්රිහණන් ප්රියදර්ශි ක

938482691V

රුලන්මුර මුදලි මුදියන්හවේළහේ නන්ද ක කුමරි

198660104400

ිංකළනළු හගදර මිංගලිකළ ක්මළලි

945052457V

ක්මිණි රවිංගිකළ ලියනගමහේ

868124008V

න්හද්කුඹුර මුදියන්හවේළහේ චතුරිංගනි මධුශිංස

918583815V

ලිද කුඹුහර් ලේහේ ධනුෂිකළ මිමි විහේරත්න

915451675 V

ලියනරළළහේ විංගීතළ නදිළනි පඳතිවහව

927252775V

ලිළනි වමදරළ ලළවආරචිචි
ලුනුලතුහේ හගදර කනකරත්න මුදියන්හවේළහේ වහරෝඡනි
කනකරත්න

935313007V
798604864V

ලුවිවහ ද හවොයිවළහේ නිමළලි වකුිංතළ

946921718V

හේහල් විරහකෝන්ළහේ ශර්නි නදීකළ කුමළරි

946103268V

හල්මවහහතොට මුදියන්හවේළහේ වළලිය බණ්ඩර

913371151v

ලක්කුඹුහර් හගදර හරොන් චළනක ලක්කුඹුර

891601760v

ලගුහර් ගමරළෂළහේ හිරු මධුළ ප රත්නඳළ

937570880V

ලේගම ගමරළෂළහේ ක්මළලි මධුළණි විහේරත්න

915231004V

ලඞුහේ එරන්දිකළ තමළලි

898093700V

ලඞුහේ නිිංඡන් හයෝමළල්

893093923V

ලඩු හගදර නයනළ ප්රියදර් ක

887310262V

ලත්හත් හගදර ලිත් චතුරිංග දයළනන්ද

199012502130

ලනසිංශ මුදියන්හවේළහේ අහවේ බිංඩළර ලනසිංශ

913160304V

ලනසිංශ මුදියන්හවේළහේ ලයිංගළ ශිතළරි ඡයවිර

908100247V

ලන්නිසිංශ මුදියන්හවේළහේ තිලින මිළන් මධුවිංක

922953376V

ලරල්න්හද් හගදර ප්රවිංග ජයළන්ත ලරල්න්ද

895262560V

ලළහගොඩ හගදර ජයතිවහව

921400896V

ලෆරැල්හගොල්හල් හගදර රුවිනි ක්ෂිකළ නිහරෝ ක

916831862v

ලෆලිආරළහේ හගදර මහින්ද බණ්ඩළර

861403890V

ලල හගදර රමණි ලවන්ති කුමළරි ලල

908382960V

වික්රමසිංශ ආරච්චිහේ ජනිත පහද්හ වික්රමසිංශ

920340970V

වික්රමසිංශ ආරච්චිහේ වමන්ත බණ්ඩළර

901021260V

වික්රමසිංශ ආරච්චිහේ අනූළ ජයමළලි වික්රමසිංශ

925341398V

වික්රමසිංශ ආරච්චිළහේ වමුද්රළ ශර් ක වික්රමසිංශ

918164200V

වික්රමසිංශ මුදියන්හවේළහේ මකුරැප්හප්හගදර ඉහනෝකළ ප්රියදර්නි
වික්රමසිංශ

906900343V

වික්රමසිංශ මුදියන්හවේළහේ වනිත ලින්ද වික්රමසිංශ

930342580V

විහේහකෝන් හගදර රන්දිකළ කනි විහේහකෝන්

886152124V

විහේහකෝන් මුදියන්හවේළහේ වමන්ති කල්යළණි කුමළරි විහේහකෝන්

199283502323

විහේතුිංග මුදියන්හවේළහේ කළිංචනළ කුමුදුමලී

915233252V

විහේහවේකර මුදියන්හවේළහේ අජිත් කුමළර විහේහවේකර

198814303907v

විතළනහේ ඉළරළ දිල්ශළනි විතළනහේ

888021078V

විදයළරත්න ගණිතයළහේ ගණිහත් හගදර ළල් කුමළර බණ්ඩළර

921532210V

වින්දන ගයළ ක ජයසුන්දර

836073843V

විමරත්න මුදියන්හවේළහේ නිහමළ ශිහරෝමළලි

928091171V

විරහකොණ්ඞ ආරචිචිහේ එරන්දති වළගරිකළ රණවිර

937902433V

විරහකෝන් මුදියන්හවේළහේ අහයෝමි දිල්රැක්ෂි

928210197V

වීරහකෝන් මුදියන්හවේළහේ වදුන් හශේමන්ත

923124500V

වීරලර්ධන ඳතිරන්නෆශෆළහේ නිපුන් තත්වරණ මශගම

920591302V

වීරසිංශ ආරචිචිළහේ ගයළන් ශර්න වීරසිංශ

920142982V

වීරසිංශ ආරච්චිළහේ අනුහකළ හනරිංජලී රණසිංශ

815472977V

වීරසිංශ මුදියන්හවේළහේ නයනළ දිල්රුක්ෂි වීරසිංශ

866702551V

වීරසිංශ මුදියන්හවේළහේ නලින් සත බණ්ඞළර වීරසිංශ

932380722V

වීරසිංශ මුදියන්හවේළහේ නිල්මි ප නිරිංජළ යළමළ අමි කුමරි වීරසිංශ

906050420v

වීරසන් මුදියන්හවේළහේ හගදර ආළ ෂිකළ රණවීර

915770339 V

වීරසරිය මුදියන්හවේළහේ හවෞමයළ සතළරි

937161492V

හල හගදර වජිත් හවශළන් කුමළර

931442856V

හලලු තිරිච්හචල්ලළන්

913122895v

හලල්යළන් ප්රළන්ත්

93125325V

ශ්රියළ කන්කනමීහේ මනිළ භාළශිනි දර්ශිකළ

926852094V

වකසුරිය මුදියන්හවේළහේ ක්හමි එරන්දති වකසුරිය

865760680V

වක්රහප්ලි හගදර අනුළ මධුළනි

938611998V

වචින් දුයන්ත රණසිංශ

940982472V

වඳුනි ක්ෂිකළ රම්මණ්ඩ

199477003145

වමතුන් මුදියන්හවේළහේ නිලුකළ දමයන්ති වමතුන් හගදර

877931226V

වමරහකෝන් මුදියන්හවේළහේ පියුමි මධුලන්ති වමරහකෝන්

945401923V

වමරහකෝන් මුදියන්හවේළහේ ලළවළනළ ක්මළලි

876393719V

වමරතුිංග මුදියන්හවේහේ පුලක්ලත්හත් හගදර සුහබෝද ක වමරතුිංග

905531310V

සරිඳතුල් හද්ලහේ නිළුකළ හවේලන්දි විහේරත්න

199259901864

සුභාළවික්රම ගම ආරචිචිහේ ක්රිළන්ති චන්දිමළ සුභාළවික්රම

897742080V

සුභාළවික්රම ගම ආරචිචිහේ රුවිනි මධුමළලි දයළරත්න

938192430V

සුභාළවික්රම ගමළරච්චිහේ චම්ඳළ ප්රියදර්නි

896923633v

සුරළේ කසුන් ලෆල්හේ

922672016V

හවනවිරත්න හශේරත් මුදියන්හවේළහේ වකුන්තළ ප්රියදර් ක ජයරත්න

937733283v

හවහනවිරත්න හතන්නහකෝන් මුදියන්හවේළහේ තක්ෂිළ හවහනවිරත්න

948421291 V

හවල් හශේලළහේ අළනි රිංසකළ

875590898 V

හවල්ප්හඳරුමහේ යුගන්තිකළ සුපුන් කුමළරි ගුණලර්ධන

938213810 V

හවේදර හශට්ටිහේ ඉළරළ මධුභාළණි හවේදර හශට්ටිහේ

915593887V

හවේනළනළයක ගමහේ නලින් චින්තක හවේනළනළයක

923023089V

හවේනළනළයක මුදියන්හවේළහේ ජිනළනි පමයිංග ක හවේනළනළයක

928342379V

ශක්මන ලෂේහේ චතුරිකළ දර්නි පුිංචි කුමළරි

935141907V

ශක්මළහගොඩ ශපුආරච්චිහේ චළතිනි මධුෂිකළ

935423180V

ශතුරුසිංශ හද්ලයළහේ සුභාළෂි ක වහලර්ණමළලී

936182038V

ශපුහින්හන් කරුණළධිඳති දිලළරත්න ලළව මුදියන්හවේළහේ පදුම්බරළ
පඳමලි දිලළරත්න

935762006v

ශම්බන්හේ හදොන් වසකළ පහප්ක්ෂිනි

896301888V

ශරවහ හගදර චම්පිකළ කුමළරි රළජඳක්ෂ

907771032V

ශෂිනි තරුළ සුද්රික්කු ජයවික්රම

936850979V

ශවන්ති එරිංගිකළ විජයලන්ත

946922706V

හිටිශළමු මුදියන්හවේළහේ මධළනි නිමන්තිකළ විහේහකෝන්

955082192V

හිනටිග ඳතිරණහේ වම්ඳත් දර්න කුමළර කරුණළරත්න

863184061V

හින්හකන්ද මුදියන්හවේළහේ නිහරෝනි කුමළරි හින්හකන්ද

876081776V

හිරිපිටිහේ හගදර ජයමළල් නිළන්ත

931881590v

හීන්හන් ලත්හත් හගදර දිනූළ විංජීල ක රත්නළයක

935291453V

හශටිටිආරචිචිහේ දිලිළ ශර්නි

906064022V

හශට්ටිආරච්චිහේ සුමුදු මනුළ නුලිංගනි හශටිටිආරචිචි

917713405V

හශට්ටිආරච්චිහේ ශර් ක රණසිංශ

905631144V

හශට්ටිආරච්චිහේ ශසතළ හිහරෝෂි ප

945541539V

හශන්නළයක මුදියන්හවේළහේ ඉවිංක වජිත්

922603340V

හශරත් මුදියන්හවේහේ චළඳළ ප්රියදර් ක

935221080v

හශ මෆදිලත්හත් හගදර මළලිකළ ප්රියදර්නි හශේරත්

945251646V

හශල්අරළල මුදියන්හවේළහේ වහරෝජ ක ක්මළලි හශල්අරළල

915191061V

හශේටිටුලන් හප්ඞිහග නිමළළ මළධවි චන්දළල්

915521860V

හශේමචන්ද්ර අධිකළරිහේ රුවිනි ලත්වළ හශේමචන්ද්ර

908460235V

හශේරත් මුදියන්හවේළහේ හකෝප්හප් හගදර වමුදළ කුමළරි හශේරත්

926880454V

හශේරත් මුදියන්හවේළහේ චතුරිංගනි ජයවික්රම

876910330V

හශේරත් මුදියන්හවේළහේ දර්න එරිංග බණ්ඞළර

911370999V

හශේරත් මුදියන්හවේළහේ නිලුකළ බණ්ඩළර

846263519V

හශේරත් මුදියන්හවේළහේ හවේනළනි මෆණිහක් තිකරත්න

898591646V

හශේලළමුල්හේ රුලනි ලළවනළ

895840521 V

හශේලළවිතළරන ගම්ත්හේ සුහම්ධළ චතුරිංග ක ධර්මසරි ගම්ත්

906820242v

හශොළුහගදර තිළිණි දිනූළ හශොළුහේ

937022867V

හශෝලිය බණ්ඩළර මශහගදර ලේහේ හතල්මළ මධුරිංග ක මෆණිහක්
මශහගදර

818035764 V

Shanmuganathan Karunagaran

912092127 V

මෆටිල ලවිහල අඡිත් කුමළර රත්නළයක

890932061V

හවේනළනළයක ලළව හිටිශළමිළහේ මධළ පදයිංග ක

876903199V

හශල්රළහල මුදියන්හවේළහේ නිහරෝෂිකළ ක්මළලි හශල්රළල

877453405V

Abdul Lathif Sa Ad Begam

947900463V

Alageshan Ketheeswaran

911661713V

Aloysious Loyala Cabrine

947123238V

Amirthavall Thivagar

940143462 V

Arasilankumaran Pratheeban

921964404 V

Balachandran Debiya

936112978V

Balasubramaniam Thilse Asanath

925381632V

Chandra Segaran Sindhuja

945254076V

David Sulaija Anjeli

935854202V

Duralsamy Manivannan

880504568 v

Gunasekaran Narmatha

945671075V

Hitihamilage Hasini Dinushika Lakshani

946952583V

Jesudasan Salaster

932761548V

Kalimuthu Amudini

199251600199

Kanniyaraj Kirushanthan

940973236 V

Karmegam Jeyaprakash

930783129V

Karuppaiha Prasannakumar

890113966V

Kavithasan Kamaleshwary

876133717V

Kumar Maran

882551466 V

Kumuthini Dharmalingam

926812319V

Liyasdeen Fathima Nusla

927750171 V

Liyasdeen Fathima Risla

947142887 V

Logamany Abilasha Gayathry

927984687 V

Mahendran Sharmila

926410172V

Manoharaj Murunalan

871561931V

Marugaiah Ramki

921042973V

Mayalagu Indrakanthan

893623507V

Mayandy Sathyaruban

911871629V

Mohamad Nisthar Mohomad Nisaf

912011240V

Mohandasan Jayaluxmy

766942075 V

Mohmed Rizvi Lahira

907970035V

Mossus Dayana

955292090V

Murugaian Saidevi

937364091 V

Nadaraj Udeshini Anjalin

946372757 V

Nathiya Devi Singaradivel

945372575 V

Navas Malsha Rashidha

928472914V

Neelamegam Pavithra

199475800558

Nirosha Eagadhas

938593310V

Palaniyandy Premkumar

890253180V

Paramashivam Arulrajhan

900903111V

Pathmanathan Viswanathan

883023579V

Ragupathy Lawanya

916612664 V

Rajendran Jeevika

936871984 V

Raju Vasantha Kumar

912182207V

Ramachandran Jayanthi

928281299V

Ramajayam Rishanthan

932620626V

Rasamanickam Shahilashinie

958620624V

Rasini Chathurnima Sandungamuwa

916852274V

Ravichandran Ushadhani

946321141 V

Sathasivam Thusanthy

856541452V

Segar Kumuthu

199470701289

Selvanayakam Thirumalar

926884140V

Selvaraj Kavitha

945983140V

Selvaraj Wickneshwaram

942422482V

Selvarajah Dineshkumar

920101500V

Selvarajah Jayamanogaran

921941021V

Selvarajah Kayalvili

946172723V

Sivagnanam Divyadarshani

866094489V

Subramanium Yagaselvan

931293575 V

Subramaniyam Nirangan

940352703 V

Subramaniyam Saravana Dharshika

997083660V

Suppiha Vickneshwaran

900174144V

Thangavelu Ruban

199219003162

Umar Ali Rizmiya

908300114V

Vijekumar Sarmila

198863103675

Vijeyakumar Sanoj

199129700736

Vimalini Nadaraj

945502843V

Vinothini Rajeswara

917462879V

Yashmika Balakrishnan

936573347 V

අතඳත්තු විහේහකෝන් මුදියන්හවේළහේ චනි ක්ෂිකළ කුමළරි විහේහකෝන්

917700770V

අත්තනළයක මුදියන්හවේළහේ කළන්චනි දර්ශිකළ මෆණිහක් අත්තනළයක

926540602V

අහේහකෝන් මුදියන්හවේළහේ කමහත් හගදර හමොනිකළ දමයන්ති අහේහකෝන්

906520842V

අහේධීර ආරච්චිළහේ චන්දනළ වඡළයළ අහේධීර

956112907V

අමුහගොඩ තන්ත්රිහේ තුළරි ප්රියිංගිකළ දමයන්ති

856531961V

අඹගකුඹුහර් හගදර කුළනි වමිංගළ අඹගකුඹුර

915551831 V

අහේළ මදුළනි මීහප් ගමහේ

897192403V

අරමුදහල් හගදර ඉන්දික ප්රවන්න ගුණරත්න

950012897V

අරමුදහල් රත්නළයක මුදියන්හවේළහේ සුගත් නිහිංක

921484550V

අලුකුඹුහර් හශේරත් මුදියන්හවේළහේ තළරක වදරුලන් හශේරත්

943642923V

අලුත්හගදර රත්නළයක මුදියන්හවේළහේ චන්දිමළ ක්මළලි කරුණළරත්න

926500520V

අශිංගම විතළනහේ හදොන් ජනක හශේමළල් හවේනළරත්න

862850939V

ඇන්තනි හකෝදු රිහමෝ ක

926450832V

ඉසුරි පහද්ශීකළ එරන්දි කුමළරි වික්රමළරච්චි

926522604V

පන්ගළ මණ්ඩළඩිහේ වමන් කුමළරි

875363298V

පවහලත්ත ලියනහේ විකුම් දිලුක

872032711V

පශහන්හගදර ප්රදීප් වීරසිංශ

831341556 V

පළුඳෆන් විදළනළහේ හජනුක දයළ පපුල් බිංඩළර

199224700405

එදිරිසිංශ මුදියන්හවේළහේ මහනෝේ කුමළරඑදිරිසිංහ්ර

910921860V

එමි.ඩී.එමි චන්දන බණ්ඩළර දිවළනළයක

199608903700

එවහ.එම් වනත් බණ්ඩළර වමරතුිංග

198825601941

එළුලළහන් මුදියන්හවේළහේ රජිදු වමන් බණ්ඩළර හප්රේමදළව

933060683 V

කන්හද ගමරළළහේ සකළ ක්මළලි

935361680V

කපුහකොටුහේ හගදර ඉන්දික පපුල් විහේසුරිය

860630818V

කරුණළධිඳති දිලළරත්න ලළව මුදියන්හවේළහේ නිමළලි කුමළරි දිලළරත්න

866774269V

කරුණළධිඳති මුදියන්හවේළහේ කසුන්කළ නිර්මළණි කරුණළධිඳති

908264371V

කරුණළරත්න මුදියන්හවේළහේ චතුරිංත රසක බිංඩළර කරුණළරත්න

901123624 V

කරුණළරත්න මුදියන්හවේළහේ ක්හමි කුමළරි වමන්තිකළ

916610530V

කශදුහගොඞ මළනහේ අනුඳමළ කුමළරි

927890496V

කළුලෆහේහගදර ක්මළලී ප්රියදර් ක

858011825V

කෆටිහඳ ආරච්චි නුලන්දිකළ ශ්රීමළලි

867962808V

කෆහකෝරළළහේ හගදර මිංගලිකළ පුහඳකුමළරි ශළමි

927782359V

කිට්ටනවළමි විජයදළවන්

883324200V

කිත්සරි දිවළනළයකළහේ ශර්කුමළර වික්රමඳළ

922170380V

කුඩළබදුහේ අවිංකළ පහද්ශිකළ කුඩළබදුහේ

936862411V

හකොට්ටල්බද්හද් විතළනළහේ අහේළ මධුලන්ති පඳමළලික

928060080V

හකොබිබලත්හත් හගදර වමන්ත රිංග

902892249V

හකොව ජය රළජඳක්ළහේ චළතුර්යළ රවළිංජලි වමරවීර

927594242V

හකොවහකදල හගදර සුහන්ත්රළ කුමළරි

917320918V

හකෝනළර මුදියන්හවේළහේ තිළන් නලරත්න බිංඩළර

930994529 V

හකෝරහල් හගදර අනු දිවළනළයක බණ්ඩළර

902870121V

ක්රිහණහමහනොන් අනන්තක්රිළන්

911354357V

ගම හගදර චතුරි සුභාළෂි ක ගමහේ

948573539V

ගම්හශේලයළළහේ චින්තක වනත් ධර්මදළව

902891048V

ගෆඩුමලත්හත් කිංකළනමළහේ මධුෂිකළ චතුමි ක නන්දහවේන

887610991V

හගොඩෆල්ලත්ත ආරච්චිහේ චින්තක මහශේහ ආරියලිං

880564161V

ජයසරිය ආරචිචිහේ ප්රදීප් වදරුලන් ගුණලර්ධන

933654060V

ජයසරිය ආරච්චිළහේ මලික් අරවින්ද

912600904 V

ජයහවේකර මුදියන්හවේළහේ ඇවහවෆද්දුහේ හගදර නදුන් තළරක ජයහවේකර

931401025V

තිරිමළන්න හශට්ටි ආරච්චිහේ යළමළ හශසනි නිරන්ජළ

955131495V

හතන්නහකෝන් ඳතිරණහේ චන්දිමළ නුලන්ති

199255401672

හතන්නහකෝන් මුදියන්හවේළහේ ජළනක ප්රවළද් හතන්නහකෝන්

923062220V

හතන්නහකෝන් මුදියන්හවේළහේ නිිංගනි දිල්ශළනි

916430574V

හතන්නහකෝන් මුදියන්හවේළහේ හබොල්ඳහන් හගදර ඉන්ද්රචළඳළ නිවිංවළ
කුමළරි හතන්නහකෝන්

937711000V

දවුන්ඩහවේකර මුදියන්හවේළහේ රුවිනි භාළගයළ

925530522V

දවනළයක මුදියන්හවේළහේ කලිසිංහගදර ළනිකළ ක්මළලි දවනළයක

885601553 V

දෆල්පිටිය මුදියන්හවේළහේ කසුන් ප්රභාළත් මදුරිංග දෆල්පිටිය

923322280V

දෆලකෆහල් හගදර ප්රහබෝධළ සුහෝච ක මිහිරළණි

938042950 V

දිලිනි නිලර්ානළ මළනහේ පයන්හගොඩ

928080784 v

දිල්රුක්ෂි සුදර්ශිකළ ජයසුරිය

905740024V

දිවළනළයක මුදියන්හවේළහේ අහේළ හලරිංගි දිවළනළයක

875152424 V

දිවළනළයක මුදියන්හවේළහේ චන්දිමළ ප්රියදර්නි

887812705V

දිවළනළයක මුදියන්හවේළහේ පුරහන හගදර ඳළලිත දිවළනළයක

832955205V

දිවළනළයක මුදියන්හවේළහේ රුවිනි මධුලන්ති දිවළනළයක

938203750V

දිවළනළයක මුදියන්හවේළහේ ශ්රී කළන්ත පපුල් බිංඩළර දිවළනළයක

940203627V

දිවළනළයක මුදියන්හවේළහේ හවහනහශමළලි දිවළනළයක

915753507V

දිවළනළයක මුද්යන්හවේළහේ චමිල් වීරසුරිය

198834402202

දිවළනළයක මුද්යන්හවේළහේ ලර්ණකුමළර දිවළනළයක

863494583V

දිවළනළයකහේ වදුනි රිද්මළ දිවළනළයක

946101397V

දුණුහක්බෆද්හද් හගදර ජයන්ති කුමළරි හවහනවිරත්න

937183321V

හදහගල්ලියදිහද් හගදර දුන්ත ප්රදීප් කමළර

862303938 v

හදොඩමිලත්හත් හගදර ච්ත්රළනි ඉහර්ළ හදොඩමිලත්ත

927420252V

හදොන් හතෝමවහ මළනි ඳද්මළ කුමළරි

836424182V

හදොන් ප්රෆන්සවහළහේ දමිමිකළ කුමළරි හඳහර්රළ

927260301V

නන්තික ඳතිරණළහේ නුහේරළ අරුණ ළන්ත

942332521V

නම්බිකළු ආරච්චිහේ හදොන් වද්දළ මිංග ගුණහවේකර

820563751 V

නයනළ බදුහේ දිල්කළ නුලන්ති ළනිකළ හප්රේමරත්න

885140718V

නලරත්නමුදියන්හවේළහේ චම්ඳළ කුමුදුනි වමරසිංශ

198278302227

නළමල් ගමුලහේ ඉහර්ළ දිල්රැක්ෂි නළමල්ගමුල

928202771 v

නෆකෆත් හගදර පදළරි නිවිංවළ කුමළරි

915250939V

නිහම් කළවින්ද විතළනහේ

892674167V

නුලන් විංජීල ගල්හකොටුල

883063554V

ඳනික්ක හශේළහේ නලින්ද සල්ලළ

921240627 V

ඳළනමුල් ආරචිචිහේ රුක්ෂිකළ දිල්ශළනි

897082373V

ඳහබොටු ඳතිරන්නෆශෆළහේ ලසුන්දරළ චන්ද්රසරි

848401765V

පුල්ලුකුට්ටි රළළහේ කසුන් දිිංක ගුණසිංශ

913004477 V

පුලක්හගොල්හල් හගදර ළලින්ද නිළන්ත බිංඩළර පුලක්හගොල්

932770431V

පුවහවමිංකඩ මුදියන්හවේළහේ ඉහරෝළ පදයිංග ක නලරත්න

937614390V

පජය ගලුහක් ඉන්දරතන හිමි

901564310 V

පජය. ඕමත්හත් ධීරළනන්ද හිමි

870882904V

පනළ ක්රිවහහතෝමිබු ලඩුහේ කුළනි ඉලන්තිකළ

936720501V

හඳොල්ලතුහර්හගදර දිලිනි ඳවිත්රළ පියුමළලි

945781068V

හඳොල්ලත්හත්හගදර නිළන්ත නුලන් ප්රියදර්න රළජඳක් කරැණළලළව

921580290 V

ප්ර කත් චළනක මුරමුදලිහේ

198721402762

බද්හද්හගදර ඉහරෝළ රණවීර

825331905 V

බමුහන්න්ද්ර මුදියන්හවේළහේ හඳොල්ලතුහර් හගදර සුජළතළ මෆණිහක්
රත්නළයක

917832811V

බවහනළයක මුදියන්හවේළහේ ඔමල්ක බවහනළයක

933572056 V

බවහනළයක මුදියන්හවේළහේ ක්රිළන්ති දුිංජලි බවහනළයක

937441487V

බවහනළයක මුදියන්හවේළහේ චතුරිංග බණ්ඩළර බවහනළයක

199212661578

බවහනළයක මුදියන්හවේළහේ තිළිණි නදීළනි බවහනළයක

915680186 V

බවහනළයක මුදියන්හවේළහේ මිගළර බවහනළයක

911321858 V

බවහනළයක මුදියන්හවේළහේ වළවිත්රි හකෞයළ බවහනළයක

945993421V

බවහනළයක මුදියන්හවේළහේ සුගන්දි මදුශිකළ බවහනළයක

926701681 v

බළදන රළළහේ භාළගයළ චිරිංගනි චන්ද්රදළව

806602990V

බෆසරිය හගදර ගයළනි දිල්රැක්ෂී

878061268 V

බුත්ලෆ හගදර ගයළනි නිවිංවළ දයළරත්න

956662052V

හබොගශහගදර පපුල් රවිළන්ත මධුරිංග හබෝගශහගදර

931280996V

හබොල්ඳහන් අහේසිංශ මුදියන්හවේළහේ ප්රභාළජි චතුරළණි ධර්මරත්න

925880515V

මකුළුතෆන්හන් හගදර චම්ඳළ රන්ගල්බඩ

797982385 V

මඩකුඹුහර් හගදර ඉහර්ළ වදමළලි

877681645V

මඩුහේ හගදර නදීළ ප්රියදර් ක රණතුිංග

908642694V

මඩුහේ හගදර මිළන් කනිහක බිංඩළර මඩුහේ හගදර

199435600307

මදුශිකළ හවේලන්දි ප්රනළන්දු

199360402937

මල්හදනිය හකෝරහේ නහලෝදයළ විදුළනි

946070033 V

මශහල කිරිඅප්පුශළමිළහේ ජනිතළ හකෞයළ කුමළරි

935940184 v

මළ කළහේ ක්මි ප ජයත්

916743335V

මළව හගදර යළමලී දීපිකළ මළවහගදර

938400520V

මෆදහගදර ඉහර්ළ ජයමළලි

898403211V

මෆදලත්හත් හගදර දිල්ශළනි දිනිංජළ

905140892V

යදිහදහිහගදර මහශේෂිකළ කුමළරි වික්රමසිංශ

928393372 V

යහවෝධළ කළමිණි අහේහකෝන්

935761840 v

යළඳළ මුදියන්හවේළහේ චනුද්රළනි මෆණිහක්

888590994V

යළඳළ මුදියන්හවේළහේ ළමින්ද මහනෝේ වදරුලන් යළඳළ

920542255V

රිංතික දුරයළහේ විජිනි ලත්වළ දිවළනළයක

886480229 V

රණසිංශ ආරච්චිහේ පහද්ශිකළ ක්මළලි රණසිංශ

906330342 V

රණසිංශ මද්දුමහේ හරොශළන් මෆදලෆල

891190573V

රණසිංශ මුදියන්හවේළහේ සුහන්ත්රළ රණසිංශ

858390176V

රණසිංශ මුදියන්හවේළහේ හශේරත් රණසිංශ බණ්ඩළර

882520323 V

රතමහගදර රත්නළයක මුදියන්හවේළහේ චමිල් බණ්ඩළර රත්නළයක

950072326V

රත්තියළ හගදර ළලික ප්රළන්

931331701 V

රත්නතික මුදියන්හවේළහේ රසකළ පියුමළලි

937973489 V

රත්නළයක මුදියනහවේළහේ ඉහරෝශි වදමළලි රත්නළයක

896981196V

රන්කෆත්තළ කුබුහර්හගදර ප්රියිංගිකළ හශේමමළලි කීර්තිසිංශ

945712473 V

රන්ශලඩි හගදර නිහමෝදනි අහයෝනළ ප්රියදර්නි

915122949V

රළජඳක් රන්හශොටිහේ මෆදකදුහර් හගදර වබීතළ රළජඳක්

926961047 V

රළජලර්ධන ඳටබෆඳිහේ රිංජිත් රළජලර්ධන

753270420V

රළජශිල්ඳ ආචළරිහේ වහලර්ණමළලී රළජශිල්පී

935463440 V

රළජශීල්පී ආචළරිහේ එහගොඩකුඹුහර් හගදර නදීළ මධුෂීලී ජයහවේකර

956520142 V

රළසිංහගොල් වීරසිංශ මුදියන්හවේළහේ නිලුක බණ්ඩළර රළසිංහගොල්

913041518V

ණුහශේලහේ නදීළ ක්මළලි ජයහවේකර

917621683V

ත්හඳ අයන්ති ඉිංකළ හප්රේමතික

928200132V

හොකුලළශනළහේ රිංජිත් කුමළර හලත්තසිංශ

921951442V

ලක්කුබුහර් හගදර රත්නළයක මුදියන්හවේළහේ රසකළ දමයන්ති රත්නළයක

920184008V

ලඩුහේ ගිශළන් ධනිංජය හඳහර්රළ

943153116 V

ලලිමුණි හශේරත් මුදියන්හවේළහේ නුලන් තරිංග හශේරත්

932943930V

ලලිසුන්දර මුදියන්හවේළහේ රිටිගශ ඇල්හල් හගදර ඉන්දිකළ දමයන්ති කුමළරි
ලලිසුන්දර

916332009V

ලළඩියරළළහේ අචිනි ප්රියදර් ක හවේලන්දි

947200992 V

ලෆලිහගොඩ හගදර නළමල් චතුරිංග දිවළනළයක

198933401153

ලෆලියරළහේ හගදර අවිංක පදය කුමළර ලෆලියරළල

920892990V

වික්රමසිංශ ආචළරිහේ කෆළුම් චළමර වික්රමසිංශ

942861567V

විහේහකෝන් මුදියන්හවේළහේ පදළනි ප්රියදර් ක ශිළ විහේහකෝන්

198362700843

විහේතුිංග මුදියන්හවේළහේ සුරන්ජළ විහේතුිංග

878100026V

විහේසිංශ ආරච්චිළහේ රවළදි අනුඳමළ විහේසිංශ

926390910V

විතළනහේ ශසකළ ප්රහබෝධනි විතළන

915401716V

විදළනරළළහේ නිර්මළ මදුළණි

916430620 V

විල්ගමහේ හදොන් බුද්ධික කසුන් බිංඩළර

910501038V

වීරහකෝන් මුදියන්හවේළහේ චළන්දනි හප්රේමතළ කුමළරි

837252202V

වීරහකෝන් මුදියන්හවේළහේ වමන් කුමළර ගුණරත්න

921120354V

වීරවික්රමසිංශ මුදියන්හවේළහේ එනවල් ආරළහේ හගදර ප්රදීප් මදුිංක බිංඩළර
වික්රමසිංශ

913013972 V

වීරසිංශ මුදියන්හවේළහේ දුිංජි ශර් ක සුරනිම

917414459 V

වළලිය බිංඩළර තෆන්හනලත්ත

199310101944

සිංශකුට්ටි ආරච්චිළහේ මදුළණි රඳසිංශ

937111525 v

සටුශළමි මුදියන්හවේළහේ පහද්ශිකළ වමන්තළ මෆණිහක්

895091650V

සුධළර හවනරත් බණ්ඩළර දවනළයක

921362579V

සරිය විහේහකෝන් ගුණලත් මුදියන්හවේළහේ යල් කුඹුහර්හගදර පපුල් ළන්ත
විහේහකෝන්

931233335V

සරියආරච්චිළහේ විජයන්ති මළළ සරියආරච්චි

198461500650

හවනවිරත්න මුදියන්හවේළහේ නදීකළ ප්රියිංග ක හවනවිරත්න

896402170 V

ශදගමරළළහේ වමීර එරිංග ශදගම

901050325 V

ශදුන්හේ හදොන් චතුරිංග ශ්රි වමිඳත් කුමළර ශදුන්හේ

850532133V

ශපුහින්හන් හකෝරහල් හගදර ඉළර එරන්ද බණ්ඩළර ශපුහින්න

921252684V

ශරගහල් හගදර නදීකළ ප්රියදර් ක ශරගහල් හගදර

928190900 V

ශළල්හඳොහගදර සකුරළජඳති ශර්ණි මධුළණි තිකරත්න

907872874V

හිටිශළමි මුදියන්හවේළහේ අහයෝධයළ ප්රභාළිංජලි රුලන්ක රත්නළයක

945020377V

හශට්ටි ආරච්චිල්ළහේ දිළනි වළගරිකළ තිකරත්න

857213963V

හශල්රළල මුදියන්හවේළහේ රුලන් මි කුමළර හශල්රළල

921260717V

හශේරත් මුදියන්හවේළහේ චමිළ කුමළරි බණ්ඩළර

866113246V

හශේරත් මුදියන්හවේළහේ තිළිණි ගීතමළලි හශේරත්

888152652V

හශේරත් මුදියන්හවේළහේ හනලුඅරළහේ හගදර චතුර බණ්ඩළර

943661138V

හශේරත් මුදියන්හවේළහේ ප්රවළද් කුමළර

199016204305

හශේරත් මුදියන්හවේළහේ රුලන් තුළර හශේරත්

883431529V

හශේරත් මුදියන්හවේළහේ ශිහරෝමි මළළ නන්ද ක

876962438V

හශේරත් මුදියන්හවේළහේ වකුන්තළ

946423106V

හශෝලිය බණ්ඩළරළහේ මශහගදර ලවිහේ පහම්ළ ක්දිනි හශෝලියබණ්ඩළර

945732199V

ළිදපිටිහේ හගදර ලිතළ ප්රියිංග ක චන්ද්රහවේන

925762253V

