
ගණය :- ආවන්න පදිංචිකරුලන්ගේ දරුලන් - ග ෞද්ධ

අනු 

අංකය
ෂමයාගේ නම අයදුම්කරුගේ නම ලිපිනය

1 ඊ. රවිහ ඉදුරංග ඊ.ආර්.ටී. අල්විවහ වමරකකෝන් කනො. 30, ශ්රී ගුණරත්න මළලත, මිනුලන්කගොඩ, ගළල්.

2 ජී.ඒ. ජනිරු නුලන්කවත් ජී.ඒ. ඉන්දික කගොකේලත්ත 18/1, මහින්ද මළලත, ගළල්.

3 එන්.ඩබ්. කකමිත කවන්ලත් ටී ක්මළලි ඳන්ඩිතරත්න කනො. 24/02 ක්රීඩළපිටිය ඳටුමග, මෆද්දලත්ත, දංකගදර, ගළල්.

4 බී. යළනු රන්දිනු ලයි.ඩබ්. ප්රියංකළ ක්මළලි අංක 17, ශ්රී බුද්ධසංශ ඳළර, කළුලෆල්, ගළල්.

5 ජී.කක්.ඳ මහිම දිශන්වන කක්.එච්. සුකර්කළ නදීළනි කනො. 36/28 A, යකෝධරළ ලත්ත, හිරිඹුර ශරවහ ඳළර, ගළල්.

6 කක්.යු.ජී. අශංව වකනත් කක්.යූ.ජී. වමන්ත පුහඳකුමළර කනො. 54/02, ඇල්කශේකනකගොඩලත්ත, උළුවිටිකක්, ගළල්.

7 කවතිල් වන්විරු චමි වන්ත 39/15, ගමකගලත්ත, දංකගදර, ගළල්.

8 ඩී.ටී.කක්. කවත්මින කුල්දිප් ඩී.ටී.කක්. සුනිල් ප්රියන්ත 7/5N, නළගශලත්ත කඳකදව, අම්බන්ලත්ත, ගළල්.

9 එච්.එල්. කබනුර ජිකනත් එවහ. ළනිකළ වමළලි 81D, කරෝශ ඳළර, ඳල්ලියපිටිය, රත්ගම.

10 ඩබ්.එච්. උකන් ගගු ආකළහ ඩබ්.එල්. දිලිනි වමන්දිකළ කනො.486/04, කකොවහගශලත්ත, ගංකතොට.

11 ඊ.ඒ. කතළන් ඳන්සළු එම්.ඒ. ඳවිත්රළ වමළලි 49/11, වර්කියුර් ඳළර, ගළල්.

12 විකශේන් කවේමිත කශට්ටිආරච්චි වී.ඒ. කශේලළ ලෆලිකශේන කනො.19/5, ක්රීඩළපිටිය ඳටුමග, මෆද්දලත්ත, ගළල්.

13 එම්.එච්.රකේන් වන්දුල් එම්.එච්. කෆලුම් වංජීල කනො.371/ඒ, ජවහටින් කන්ද, කරළපිටිය, ගළල්.

14 ජී.එල්. බිනක් කදවිමිණ ජී.එල්. චමින්දු දර්න 130ඒ, කිතුම්පිටිය ඳළර, කශදලලත්ත, ගළල්.

15 ටී. වකේහ සතුමින ටී. ජනිත ගුණතික 30/3, මශමුදි මළලත, දඩල්, ගළල්.

16 ඩබ්.කක්. කුවල් යසත් රවිශර ඩබ්.ඒ. කනළුම් ප්රවළනි සී 3, කගොළුල ඳළර, පියදිගම, ගංකතොට, ගළල්.

17 රිසදු රන්මිර වමරකවේකර සුසල් චන්දන වමරකවේකර 176/G, කළුලගශඅද්දර ලත්ත, කගොඩකන්ද ගළල්.

18 ඒ.ජී. කදවඳු දම්වන ඒ.ජී.පී. වංජීල කනො. 36/28/ඩී, දශම් කවලන මළලත, ගළල්.

19 පී.එච්. කගවඳු වවහමිත පී.එච්. දමිත් ප්රවන්න කුමළර තිරුලළනගලත්ත, දලෆල්, උණලටුන.

20 කක්.පී. ෂහිඳු රනුහක කක්.පි. ලිත් චළමර කනො.178/C/1/1, රිච්මන්ේ කන්ද ඳළර, ගළල්.

21 කශොෂිත අනුවවහ ටී.පී.ජී. අමළලි වකර්ඛළ 29/බී, කිරළල ලත්ත, කකශ, ලංචළල, ගළල්.

22
අයි. හිරුන් දම්වවහ ඩයවහ 

විකේගුණලර්ධන
ජී.ජී. දිනුෂි වමුද්ද්රිකළ 161/බී, ඳල්ලියලත්ත, බුදල, ගළල්.

23 ඊ. කගවඳු ගශන්සත් කක්. ඉනීෂියළ ප්රභළණි 294/ඒ, ඔලකන්ද, රත්ගම.

24 විනුක විශවහ පී. ක්මල් කකොත්තළකගොඩ 80/ඒ, ශෆේකොක්ඳළර, ගළල්.

25 පී.ඩී. කයොකේන් තුහමිත ඩබ්.ආර්.අයි. ලළවනළ දිල්රුක්ෂි 28/06, හිරුඹුර ශරවහ ඳළර, ගමකගලත්ත, ගළල්.

26 කක්.එම්.ජී. වීන් තරුක ඩයවහ එවහ. ෂිකළ මධුළනි කඳුලලත්ත, තිරළණගම, හික්කඩුල.

27 පී.එච්. මනුත් බළසත කක්.එච්. දිකන්ළ ප්රියළංගනී කනො. 89, ගංඟළරළම ඳළර, මළගළල්, ගළල්.

28 කක්. නිතිල් මකයොන් ඇේකජකෝ කක්. නදීළන් රණවීර වෆනසුම, කිවුලත්ත, බඹරකගොඩ, ලංචළල, ගළල්.

29 එම්.ඒ. තරු නිකම්හ දසුන් ආකළ ඩී. ගමකේ අකේළ කල්ශළරි 479/1, ඉසුරු උයන, බළවහලත්ත, නරළල, කඳෝද්ද,

30 කක්. කවනුක් කවත්මින් බී.ටී. නකලෝදළ මධුරංග කුකර් අඹගශපුර, ශකගොඩ, බවහව.

31 ඊ. කොවිදු ඳෆශෆවර ද සල්ලළ පී. රුවිනි මුණසංශ ගුරුකගලත්ත, ගකන්ගම උතුර, බද්කද්ගම.

32 පී. පුමිදු ගීකමත් පී.එච්. කරෝන් ප්රවන්ත කනො.233/1,  මළතර ඳළර, මළගළල්, ගළල්.

33 කකනු රක්මිත ඉමන්දුේ ඒ. සුදර්න බද්කදවිතළන කනො.62, මළනිමුල් ඳළර, අම්බන්කගොඩ.

34 ටී.එතිහ ඓළන් ටත්මිර ටී. ජළනක ප්රියදර්න කනො.126, කශලෆන්නගම, තල්කඳ.

35 වදශම් කෝනි ඩී.ඩී. තිංක කුරුකන්රු 358/2, මළතර ඳළර, මළගළල්, ගළල්.

36 ඕ.කක්. කවකනහ ශවරු කනත්ලර එම්.කේ. ඉකර්ළ වංජීලනී කනො. 89/ඒ, ගුරුකද්ල ලත්ත, කගොඩකන්ද, ගළල්.

37 සශවහමිත විවල් රන්වර එන්.ඩබ්.කක්. දිකන්ළ ශකරෝමි 34/12, කේකකග ලත්ත, මිල්ද්දල, ගළල්.

රිච්මන්ඩ් විදයාය
පෂමුලන ගරේණියට ෂමයින් ඇතුෂත් කිරීම - 2021

ප්රතික්ගේපිත අයදුම්පත් ගේඛනය 



38 ජී.කක්. කනතුම් නිල්ක නිර්ලළන් ජී.කක්. එරංග නිකරෝළන් කනො. 232/4, කිවුදලලත්ත, කපුකශම්ඳ, අක්මීමන.

39 කිත් ඕදළත ෂළහිරු අරඹකල ඒ.එම්. බුද්ධික අරඹකල නන්දන, කගොඩකන්ද, ගළල්.

40 බී. කදවිමිණ භළගය එන්.පී.ඒ. නිකරෝළ නිල්මිණි මුනලත්ත, ශප්ඳළලන, ලංචළල.

41 එම්.ඩබ්. අනුක් තිකේන් ලීළරත්න එම්. ඩබ්. චමිත් තරංග ලීළරත්න කනො. 33ඒ/2/1/1, අලුත් ඳටුමග 01, දංකගදර, ගළල්.

42 ආර්.කක්. දිදු කනත්වර ආර්.කක්. වමන්ත 125/59, එච්.කක්. එේමන්ේ මළලත, මිලිද්දල, ගළල්.

43 පී.ජී. ගගන ඳෆශෆවර කක්.අයි. ක්ෂිනි චතුරංග 10/9 එච්, හිරිඹුර ශරවහ ඳළර, ගළල්.

44
එන්.ඩබ්.ඒ. විශවහ රන්හිරු 

නළනළයක්කළර
බී.එම්. වංජීලනී ඳද්මකුමළරි 34/6, ඒ.එච්.ඊ. ප්රනළන්දු මළලත, දංකගදර, ගළල්.

45 කක්. ඇකක්වහ ඉමීර කක්. නළක වම්ඳත් 39/15, ගමකගලත්ත, දංකගදර, ගළල්.

46 එවහ.එ. මළධර්ය වකේ මින්වර එවහ.ඒ. උපුල් කුමළර ශ්රම ක්ති මළලත, බවහවකශේන, කගොනළමුල්.

47 ඩී.එම්. ඳශන් ආකළහ ද සල්ලළ ඩි. අතු නිළන්ත ද සල්ලළ අතු, ගකන්කගොඩ, රත්ගම.

48 එන්.ඩබ්.වී. දුනිල් විශංව එන්.ඩබ්.වී. චින්තක චමින්ද කුමළර අංක 163, ඩළර්ලින්ටන්ලත්ත, ශපුග, ලක්ලෆල්.

49 ගවී මහීන් ජයවික්රම කරෝහිත වමන් ජයවික්රම 36/ඒ, ඒ.එච්.ඊ. ප්රනළන්දු මළලත, දංකගදර, ගළල්.

50 එන්.පී. අඛි ධනුද්ධර එන්.පි. නින්ත සුදර්න විජය, ඳෆඟිරිකශේනලත්ත, කශොළුලළකගොඩ, උළුවිටිකක, ගළල්.

51 පී.ඩී. කයකශන් වන්දර ඩබ්. තමිළ දනුහකි 340/4, පියදිගම, ගංකතොට.

52 එම්.ඩී. නිම්නක තඹරණ කක්.ඩී. නුලන්කළ දිල්ශළනි කනො. 21/3, මල්ලත්ත, ඳන්ව ඳළර, දංකගදර, ගළල්.

53 එච්.එම්. කතනු කනත්වර රත්නසරි එච්.එම්. කුළන් ඉන්දික රත්නසරි කනො. 14, හික්කඩුල ලත්ත, මෆටරඹ, උණලටුන.

54 ඒ.ඩී. දිනුද කවොශංව ඒ.ඩී. දිකන්හ මදුංක කනො. 172/1, කකොෂඹ ඳළර, මශකමොදර ගළල්.

55 කේ.ඒ. වරු මල්ළන් ඊ.එඒ. තිළිණි නිංකළ කනො. 626/1, හිරිඹුර ඳළර, මළඉටිකඳ.

56 ඒ.එම්.බී. චනුග ඳම්දිත ඒ.එම්.බඩල්කගයි ප්රගීත් මදුංඛ කනො. 48, කමොල්ලිකගොඩලත්ත, ශපුග, ලක්ලෆල්.

57 කජවිඳු දම්හිරු ජී.එච්.කේ. රපිකළ දමයන්ති 637ඒ/1, මළනිග ලත්ත, උණලටුන.

58 ටීඑම්. වයුල් රන්දිර ටීඑම්. චමින්ද වංජීල පුංචිකුරුදුලත්ත, කගොඩකන්ද, ගළල්.

59 ජනුත් කත් ගමකේ එවහ.ඩබ්. චම්පිකළ නළළන්ති 52/14, වහටීල් ඳළර, දංකගදර, ගළල්.

60 බී. නිකරෝධ මියුරංග කකෝෂිළ මධුංකි රණසංශ 23/8, සයඹළගශලත්ත, කදලට, ගළල්.

61 කක්.වී. ඔකිත් විචක්ණ කක්.වී. කයොශළන් බුද්ධික කනො. 387, හිරිඹුර ඳළර, දංකගදර, ගළල්.

62 ජී.ජී.ඩී. වයුල් ඒනුක ජී.ජී. කදොන් කමොශළන් ළල් 30/5, කඹබළන, චීනකකොරටුල, ගළල්.

63 ටී.බී. සුශවහ එේනුක ටී.බී. චමි දමින්ද 360/97, වමග මළලත, දංකගදර, ගළල්.

64 කක්.ඩබ්.කක්.විභළවි අනුරළධ එම්ත කද්විකළ නිල්මිණි කනො. 13 2 අදියර ලේලත්ත, දඩල්, ගළල්.

65 එච්.කක්. ලිකයෝන් කමන්ඩිවහ එච්. දර්න ළල් කමන්ඩිවහ Leo, 69/10 එසහ, ඳණ්ඩිත මළලත, ඳන්වි.

66 ආර්. ඉනුක උකදේ ආර්. මකනෝේ ප්රියන්ත 162/04, මයිකයොක්කළකශේන, උඩමත්ත, ගළල්.

67 කක්.කක්. යුකමත් කනත්මිත ඩයවහ කක්.කක්. වංජීල ඩයවහ ලීළ, දකගොඩලත්ත, ශප්ඳළලන, ලංචළල.

68 ඩී.ඒ. තනු ඩකනොේ ඒ.කක්. ඉළනි පියුමිකළ 178/සී, කලුලගශඅද්දර ලත්ත, කගොඩකන්ද, ගළල්.

69 එවහ.ජී. වනිජ ක්නුද එවහ.ජී. දිලීඳ රන්වර කනො. 5/9/ඒ, ශ්රී බුද්ධසංශ ඳටුමග, කළුලෆල්, ගළල්.

70 එච්. විශවහ වින්විදු ඩී.එල්. එරන්දි උදයළංගනී 37/14, කරෝශල් නි නිලළවය, මළ ඉටිකඳ 1 ඳටුමග, ගළල්.

71 එන්.එච්. කනපුල් අවහනක එන්.එච්. නළක දිකන්න්ද්ර 26බී, (30), වපුගශලත්ත, දංකගදර, ගළල්.

72 එච්. කමතුල් ක්මිර එච්.එල්.එච්. කරජිකනොල්ේ ද සල්ලළ කනො. 03ඩී, බංගළලත්ත, ලෆලිපිටිකමෝදර ඳළර, ගංකතොට.

73 එම්. කවනුල් මින්සත කඳකර්රළ එම්.ඩී. චළමර කඳකර්රළ කනො. 143, චළමර, අබ්දුල් ලශබ් මළලත, තළපිටිය, ගළල්.

74 එල්.යූ. ප්රමුදිත් හිමංව ඉඳුලර එල්.යූ.එම්. ක්මළල් වංජීල කතොටිකගලත්ත, ලක්ලෆල්, ගළල්.

75 කක්.කක්.ජී. කම්ඝ ශ්රි දීඝළයු කක්.කක්.ජී. මංජු ශ්රී ප්රවන්න කනො. 461/ඊ/1, ඳන්වි, හික්කඩුල.

76 සශරු කත්මිය එච්.එල්. මංජරී මල්ලෆන්න. කනො. 35/6, ඳශ ඩික්වන් ඳළර, ගළල්.

77 එච්.බී. නකදේ අභිකේක ජයසංශ ලයි.එම්.ඒ.එම්. ංකළ කුමළරි වමරවික්රම55/2, හියළකර් ශංදිය, කගොනළමුල්, ගළල්.

78 පී.ඩී. කදකනත් දිලයළංජන පී.ඩී. වංජීල ප්රවළද් 380/8බී, ලේලත්ත ඳමු ඳටුමග, දඩල්, ගළල්.

79 ජී.එච්.ජී. අකක්න් කද්ලළගය ජී.එච්.ජී. අනුහක මළධල කනො. 147/1 සී, ඳෆඟිරිලත්ත, ශපුග, ගළල්.

80 ආර්.එච්. කවතුම් දිකනෝදයය ආර්.එච්. ධනුහක ක්මළල් 45/1, ඳෆනකගලත්ත, දංකගදර, ගළල්.



81 ඩබ්. කටළන් ඩික්ණ ඩබ්. කණිහක ක්මළල් චිත්රකවේන ප්රනළන්දුකනො. 46/ඒ, කඳොකුණුලත්ත ඳටුමග, දංකගදර, ගළල්.

82 එවහ.එල්. ඉවඳු ආඛය එවහ.එල්. අතු උදයළන්ත 8/5, ක්රීඩළපිටිය ඳටුමග, මෆද්දලත්ත, දංකගදර, ගළල්.

83 කකනුක වන්යුත් ගීගනකේ ටී.එච්. දුළනි ලළවනළ රණසංශ රසකළ , පිළන ඳළර, පින්නදල, ලශන්දල, ගළල්.

84 ඒ.පී. කමතු වවහමින් ඒ.පි. නිශළල් ජයන්ත 189/බී, ලෆරැල්ළන ලත්ත, කගොඩකන්ද, ගළල්.

85 කක්.ඒ. යුකමත් අනුශවහ නිම්වර කක්.ඒ. රුලන් කිත්සරි කනො. 27, යුනිකළ විකල්ේ, ඉමදල ඳළර, අශංගම.

86 ඒ.වී. දිදු තීර් ඒ. විතළනකේ සුවන්ත එප්.ජී. ශළේකලයළර්, මීකප් ශංදිය, මීකඳ, ශබරළදල.

87 ඒ.එම්. වකිත් මින්තුජ මුණසංශ ඒ.එම්. යුලන්ජන් මුණසංශ කනො. 91, අළුත් ඳළර, මකුළුල, ගළල්.

88 කොශවහ කදේජ ජයසුන්දර ඒ. එරන්ද ජයසුන්දර ශල්ලුලත්ත, ශපුග, ලක්ලෆල්, ගළල්.

89 ඩී. කතවිරු වවහඳු කුමළරතුංග ඩී. විජය කුමළරතුංග 37, පිටකදණිය, ඉශෂ කීඹිය, ගළල්.

90 පී.ජී. ජවිඳු ජකයොන් රන්දිනු පී.ජී. ෂික චළමර 30/6, ලෆකුණකගොඩ ලත්ත, අකප්ගම ඳළර, ශපුග, ලක්ලෆල්.

91 කනතුක වලි කනේමින් විදළනගම වමන්ත විදළනගම යූ/153/ඒ, ගල්ලකගොඩ කන්ද, නරළල, කඳෝද්ද.

92 කක්.ජී. නුක ගුණසංශ බී. ශකරෝමනී ගුණසංශ කනො. 16, බද්කද්ගම ඳළර, හිරිඹුර, ගළල්.

93 පි.ඩී. කයොවඳු ටත්මිර කරුණළරත්න එම්.එච්. මිහිරි ළනුකළ ද සල්ලළ කනො. 5/35, 1 ඳටුමග, මකුළුල, ගළල්.

94 අයි.කක්.කංචිත මන්ව බණ්ඩළර එච්.පී. නිවංවළ මදුළනි තිළිණි, සුමනතිවහව මළලත, බටදල, ගළල්.

95 ඒ.ඩි. ඩිතිර කවනුක් ඒ.ඩී. රුලන් ප්රදීඳ කනො. 396, කඳොකුණ මළලත, ඇතිලිකගොඩ, ගළල්.

96 එම්.පී.ජි. කනතුක මකයෝන් එම්.පී.ජී. කසුන් පුඳකුමළර කනො.  23, 1/1, ශෆේකොක් ඳළර, ගළල්.

97 ඊ.එම්. කිනිරු කලත්මින් ඊ.එම්. ජනක රවීන්ද්ර ඥළණසරි කනො.84, ශෆේකොක් ඳළර, ගළල්.

98 පී.වී. චනුක් දනුක ද සල්ලළ එවහ.පී. අවංගළ උළනි විකේසරිය 33/7ඒ, කච්චිලත්ත ඳළර, මළගළල්, ගළල්.

99 ලයි.එච්. කයකශන් වත්විඳු එම්.එල්. අවංග උකප්ක්ළ පියසරි 360 / 102, වමඟි මළලත, දංකගදර, ගළල්.

100 ලයි.කක්. කනතුල් දිනන්ව ලයි. කිරින්දකේ සසර කුමළර 23/ඒ, ලෆරැල්ළන ලත්ත, කගොඩකන්ද, ගළල්.

101 වසඳු කදේමිණ ඩබ්.ඒ.ඩී. මංජුළ ප්රවළදනී ගුණලර්ධන16/5, හිරිඹුර ඳටුමග, ගළල්.

102 කක්. ලන් කර්කේල් එල්.එච්. උකම්ළ ජයළනි සුකර්න්ද්රසංශකනො. 26, කච්චුලත්ත ඳළර, මළගළල්, ගළල්.

103 තිකවේ රන්කමත් වික්රමසංශ චමි යවවහ වික්රමසංශ 222/18, සල්ලරීන් ඳළර, ශපුග, ලක්ලෆල්, ගළල්.

104 රනිත දින්තරු ඩයවහ ලිමන්ද ඩයවහ කනො. 319/ඒ, පුලක්ලත්ත, කදොරකඳ, අඟුළුගශ.

105 යූ.ඩී. නුශළන් අක්නද ඩබ්. රුලනි ඉකර්ළ කකෝක් 15, කකොකළකකෝළ ගම්මළනය, පුනකන්ද, ලශන්දල.

106 ඩී.ජී. වවිතු දින්වර ඩී.ජී. නිපුන් චළමික 36/25, යකෝදරළ ලත්ත, හිරිඹුර ශරවහ ඳළර, ගළල්.

107 කමතික මින්ශවහ ජයසුන්දර රත්නළයක අයි.පී. ජයසුන්දර රත්නළයක 12 ඩී, ක්රීඩළ පිටිය ඳටුමග, මෆද්ද ලත්ත, ගළල්.

108 කච්තිය ශ්රී මළන් කපි නිවහවංක 11/2, බී, ක්රීඩළ පිටිය ඳටුමග, දංකගදර, ගළල්.

109 එම්.ඩබ්. වනුක් කලොනළල් එම්.ඩබ්. මංග නිළන්ත 9/5, ඇ කදකගොඩ ලත්ත, කබෝකඳ ඳළර, ගංකතොට.

110 කක්.ජී. කවතුක කයත්මින් කක්.ජී. චන්දන ලවන්ත කුමළර කනො. 32, ශ්රී ගුණරතන මළලත, මිනුලන්කගොඩ, ගළල්.

111 ඊ. යුවින් දඅනුදිත යළකනත් එන්.එච්.පී. කවේලන්දි වික්රමසංශ කනො. 358/ඒ, කකොෂඹ ඳළර, දඩල්, ගළල්.

112 ඩී.බී. කළවින්ද තිනුර දම්රුලන් කද්ල බන්දනකේ අවංක කනො. 122 එසහ, කබකවහ විේ, පියදිගම.

113
ඩී.එල්.ඩබ්. කයනුත් කනම්සත 

වමරවික්රම
ඩී.එල්.ඩබ්. දමිත් වමරවික්රම බෆද්කදකගදර ලත්ත, කීඹිඇ, බද්කද්ගම.

114 ජී.වී. ඔකිත වත්නු ජී.වී. ප්රවළද් චමින්ද 28ඒ / 45, වපුගශලත්ත, දංකගදර, ගළල්.

115 බී.පී. තරුල් කනතුමික බී.පී. නළමල් පුහඳකුමළර 563/සී, කබොකරකගොඩ, නරළල, කඳෝද්ද.

116 ජී.එච්. මිහින් වවහමික ඩී.එච්. දිකන්ළ ශංසනී 3/35 ඊ, හුන්නංකගලත්ත, පියදිගම, ගංකතොට.

117 වමුදිත ඉන්දීලර වමරකකෝන් අයි. ප්රදීප් වමරකකෝන් 9/5/බී, ක්රීඩළපිටිය ඳටුමග, දංකගදර, ගළල්.

118 කක්. කයනුේ අභිකවවහ කක්. නිළන්ත කුමළර 364/26/ඒ/1, වමගලත්ත, දංකගදර, ගළල්.

119 පී.එච්. කයවඳු කනත්මිර එල්. දුයන්ති ද සල්ලළ ජයවික්රම 58/8, ශෆේකොක් කඳකදව, ගළල්.

120 චත්ර කහමිත ප්රභළහලර ඒ. චන්දන ජළත් 41/1ඒ, මහින්ද ඳටුමග, දංකගදර, ගළල්.

121 කක්.ඒ.ජී. කලනුර කලොනළල් කක්.ඒ.ජී. බන්දු ප්රීති කුමළර කප්රගවහකෆටිය, ලළඩුලෆලිවිටිය උතුර, කශදල.

122 පී.ඒ. දිනකර ගඟුම් උදළන කඳකර්රළ පී.ඒ. නලීන් ගළමිණි කඳකර්රළ කනො. 11, ජර්මන් ශරිතගම, පිළන, ලංචළල.

123 ඕ.එම්. කතනුක් මින්සත ඕ.එම්. මකනෝේ ඉන්දික කනො. 82, ආනන්කගොඩ, ගළල්.



124 පී.ජී. දුලින චතුම් ආරියතික පී.ජී.ජී. රංජිත් ආරියතික කනො. 130/2/ඒ, කශලි ඳළර, ඇත්තිලිකගොඩ, ගළල්.

125 ඩී.කක්. කවනුලර වන්දිලු ඩී.කක්. සුවන්ත ජයත් 94ඒ, ශ්රි කද්ලමිත්ත මළලත, චීනකකොරටුල, ගළල්.

126 ජී. කිකේන් ගශන්ව කක්.ඩබ්. තනජළ සුගන්ධී ජයන්ති මවුන්ට් ප්වන්ට් ලත්ත, ශපුග, ලක්ලෆල්.

127 මනුජ අධිතය ඒ.එවහ. ඳණ්ඩිත ගුණලර්ධන තල්ගශලත්ත, ලෆලල්කගොඩ, හික්කඩුල.

128 ඩබ්.ජී. දුලිත කළන් මියුරංග ඩබ්.ජී. රසක නිකරෝන් කනො 56/1, වර්කියුර් ඳළර, මකුළුල, ගළල්.

129 ඩබ්. අභිමළන් වවිදය නිශළල් විකේකවේකර 231, මළගල්කතොට, කකොේග, ශබරළදල.

130 ජී.එච්. මිතුම් ලිසත ජී.එච්. ෂික රන්දිමළල් කනො. 49 ඒ, අලුත් ඳටුමග 1, දංකගදර.

131 බුවිඳු බුලනජ ජයවික්රම ජී.පී. කිත්සරි ජළනක ජයවික්රම 38/සී, කබරලියකදොලත්ත මළලත, ශපුග, ලක්ලෆල්.

132 එච්.පී. කටව තරුක් ඉන්වර ඩබ්.එච්. නික්ෂි දර්ශකළ කනො 40 බී, අකප්ගම, ශපුග, ලක්ලෆල්.

ගණය :- ආවන්න පදිංචිකරුලන්ගේ දරුලන් - ඉව්ාම්

133 කමොකශොමේ සළරිවහ මුශම්මද් එම්.එසහ. කමොකශොමේ සළරිවහ කනො. 470/1/1/A, මළතර ඳළර, කදලට, ගළල්.

134 කමොකශොමේ නිවහසර් අශමේ අයළන් එම්.එම්. ඳළතුමළ නුවහරළ 102/30, බණ්ඩළරනළයක කඳකදව, තළපිටිය, ගළල්.

135 කමොකශොමේ හුවහනි කමොකශොමේ රළහිම් එම්.එන්.එසහ. රුමළනළ 117/2, වර්කියුර් ඳළර, ගළල්.

136 කමොකශොමේ වළතීර් ශවහවළන්
කමොකශොමේ ජමීල් කමොකශොමේ 

වළකිර්
89/3, ජිසහරියළ මළලත, දංකගදර, ගළල්.

137 කමොශමේ අහකර් මුශම්මද් අශහදල් එම්.එම්. සළතුමළ වශහරළ කනො.29/1ඩී, තන්නියළ ඳළර, තළපිටිය, ගළල්

138 අශමේ ඉම්රළන් මුශම්මද් zවළන් එසහ. රුහදළ නලළවහ 79, කඳේර් විදිය, කකොටුල,ගළල්.

139
කමොකශොමේ ඉර්සළන් මුශම්මද් 

හුකමයිද්
එම්.එන්. Fඳළතුමළ රිවහනළ 125-3, එච්.කක්. එේමන්ේ මළලත, මිලින්දුල, ගළල්.

140 කමොශමේ ඉර්ළද් කමොශමේ හුකවයින් එවහ. ආබ්දීන් සත්ති මුර්සදළ 81/35ඒ, එච්.කක්. එේමන්ේ මළලත, මිලිද්දුල, ගළල්.

141 කමොශමේ ඉර්සළන් මුශම්මද් ශළමිද් එම්. නජිමුදින් fඳළතුමළ රිවහකළ 125/3, එච්.කක්. එේමන්ේ මළලත, මිලින්දුල, ගළල්.

142 කමොශමේ අර්ද් උමර් අක්මර් එම්. නලළවහ මුම්ශළවහ රශළමළ 8/1, හිරිඹුර ඳටුමග, ගළල්.

143 කමොශමේ නිළර් කවයිේ ඒ. ගසළර් සළතිමළ වශරළ 44/බී/11, හිරිඹුර ශරවහ ඳළර, ගළල්.

144 කමොශමේ ඉර්සළන් කමොශමේ වමීරි එම්. හුකවයින් නුවහරළ 67/7, ක්රිප්වහ ඳළර, ගළල්.

145 වලීම් මලික් අශමේ අමළන් එසහ. වහනළ  fඳවුම් කනො. 108 ඒ, තක්කියළ ඳළර, තළපිටිය, ගළල්.

146 එම්.අයි. කමොකශොමේ ඉළල් එම්.යු. ආයිළ රිකනෝවළ 36/35, යකෝධරළ ලත්ත, හිරිඹුර ශරවහ ඳළර, ගළල්.

147 එම්.එම්. කමොශමේ ඉන්නළම් එම්.එසහ. ඳළතුමළ මින්ලරළ කනො. 37, ඩි.කේ. විමසුකර්ේද්ර මළලත, ගළල්.

148 නේවළද් කමොශමේ මිර්වළන් ඒ. ශෆීල් ඳළතුමළ සවහනළ කනො. 140/ඒ, අනගළරික ධර්මඳළ  මළලත, කරළපිටිය, ගළල්.

149 එම්.බී. කමොශමේ බිළල් එම්.අයි. සළතුමළ වමිරළ කනො.30, කටම්ප්වහ කල්න්, කළුලෆල්, ගළල්.

150 එම්. ඉර්සළන් කමොශමේ වමීර් එම්.හුකවයින් නුවහරළ 67/7, ක්රිප්වහ ඳළර, ගළල්.

151 එම්.ඒ. කමොශමේ උවහමළන් එම්. තළහුදීන් කමොශමේ අශහම් 19/1, තක්කියළ ඳළර, තළපිටිය, ගළල්.

152 එම්. රිවළන් රිශළබ් අශමේ එම්. සළතුමළ සයළනළ කනො.60/2බී, හියුම්වහ ඳළර, ඔවනකගොඩ, ගළල්.

153 එම්.ආර්. ලුක්මළන් ශකීම් එම්. සළතිමළ මුනේලරළ කනො. 29/බී/1, කන්කදලත්ත ඳළර, ගළල්.

154 කමොශමේ නෆීල් දළවුද් එම්.සළතුමළ සවහලනළ 360/99ඒ, වමගලත්තගම, දංකගදර, ගළල්.

155 ආර්. අශමේ අබ්දුර්රශහමළන් ආර්. අශමේ කමොශමේ දරක් 232/1, ඕල්කට් මළලත, ගළල්.

156 අශමේ සවහලි මළජිද් එම්. හිළරි සළතිමළ සසශළ 12බී, ඳළවල් මළලත, හිරුම්ඹුර, ගළල්.

157 එම්. අර්ද් අශහමද් ශළමීම් එම්. මවළහිර් සළතිමළ මිසහළ අංක 03, ඳළවල් මළලත, හිරිඹුර ශරවහ ඳළර, ගළල්.

158 එච්. හිබිෂි යූසුසහ රශහමළන් එම්. මජීේ සළතිමළ නිවහරීනළ 81/18, එම්.කක්. එේමන් මළලත, මිලිද්දුල, ගළල්.

159 එම්. නවහරින් මුශම්මද් බිළල් එම්. නයිවර් සීනතුල් වසහරළ 174/9ඩී, ඕල්කකොට් මළලත, ලෆලිලත්ත, ගළල්.

160 මුශම්මද් අම්මළර් ඉවහතිකළර් ජමළලියළ සශළරළ සලුල්ඩීන් 24/4බී, වහටීල් ඳළර, දංකගදර, ගළල්.

161 මුශම්මද් ආමීර් ඉවහතිකළර් ජමළලියළ සශළරළ සලුල්ඩීන් 24/4බී, වහටීල් ඳළර, දංකගදර, ගළල්.

162 නිම්නළවහ අමළනුල්ළ කමොශමේ සළවහ එම්. ජමීල් සළතුමළ හිදළයළ 31, කන්කදලත්ත ඳළර, ගළල්.

163 එම්. සළලිශහ සළවහ අශමේ එම්. ලියළකත් සළතිමළ නහරළ 81/582, එච්.කක්. එේමන් මළලත, ගළල්.

164 එම්. ශරළවහ අබ්දුල් අසීවහ එම්. නසීර් සළතුමළ හුවහනියළ 26/8, බණ්ඩළරනළයක කඳකදව, ගළල්.

165 එම්. මසළවහ කමොශමේ ඉවහශළක් එම්. ඉම්තියළවහ සළතිමළ ඉල්මළ 17/1, වහටීල් ඳළර, දංකගදර, ගළල්.



166 එම්. මසීේ කමොශමේ අම්මළර් ඒ. රවළක් නුරුල් මසළවළ 80/2, තක්කියළ ඳළර, තළපිටිය, ගළල්.

167 මුශම්මද් වල්මළන් ඉම්රළන් සළතිමළ හීමළ සවහලි කනො 19/3, ඳල්ලිය ඳළර, කන්කදලත්ත, ගළල්.

168 එම්. සවහළන් කමොශමේ වළබ් එම්. ශරිවහ සළතිමළ රිවහළ 194/17ඒ, කකොෂඹ ඳළර, මශකමොකදර, ගළල්.

169 එම්. මුසහලිල් උමර් කළලිද් එම්. ලියළකත් සළතුමළ කදීජළ 26/7, මුවහලිම් ඳල්ලිය ඳළර, කන්කදලත්ත, ගළල්.

170 එම්. නසහලි කවයිද් අශහමද් එම්ත සයිවර් සළතිමළ සලළවළ 69/24, 1/1, රිච්මන්ේ හිල් ඳළර, කළුලෆල්, ගළල්.

171 එම්. නසීර් කමොශමේ අම්ශර් එම්. ශනීසළ ඉවහවතුල් වහියළ 135/20/ඩී, අබ්දුල් ලශළබ් මළලත, තළපිටිය, ගළල්.

172 එම්. වශහරළන් වළකිර් ලුක්මළන් එම්. නියළවහ කමොකශොමේ වශහරළන් 281, නළවින්න ඳළර, උළුවිටිකක්. ගළල්.

173 ඉහසළක් අබ්දුල් මලික් එම්. ජිසහරි සළතිමළ මළහිරළ 47/17, හිරිඹුර ශරවහ ඳළර, ගළල්.

174 එසහ. රශහමළන් ආමීර් ශවන් එම්. බෂීර් සල්ලුර් රශහමළන් 46/4, කනම්පිටිය ඳළර, ගළල්.

175 එම්. සල්සළන් රහීල් අමළද් එම්. මුහිනදීන් ඳළත්ම්මළ ශළජරළ 164, 1/1, ඕල්කට් මළලත,  ගළල්.

176 එම්. ඉම්තළද් ඊවළ මුශම්මද් සළතිමළ වමීරළ රියළද් 231/3 ඒ, කගොඩලත්ත, ගංකතොට.

ගණය :- ආවන්න පදිංචිකරුලන්ගේ දරුලන් - ක්රිව්තියානි

177 ඳළවුල් කකනෝන් විශංව ඳළවුල් වහටීලන් කගොේප්රි ලල්පිට ලත්ත, බකගොඩ, කඳෝද්ද.

178 කක්. ටී. තයළග කයොක්ළන් එම්.ඒ. නකෝමි ඉලන්ති මුණසංශ ගල්කශේනලත්ත, කදොලිකන්ද, බවහව.

179 ජී. කේන් කමර එවහ. ඥළනකවේකරම් කනො 01, කශොමකදොලත්ත, කඳොලීසය අව, උඩුගම.

180 කක්.වී. රදීන් වළකක්ත කක්.වී. රවිනළත් බුද්ධික කයළණ ලං මළලත, කදගල්, කදොඩංදල.

181 ආර්. පිලිප් රකේන් එවහ. රන්මෆණිකළ බදකල්ලත්ත, කිතුම්පිටිය, උළුවිටකක්.

ගණය :- ශිය වගශෝදර - ග ෞද්ධ

182 එච්.ඊ. යවත් ආකර්ණ එච්.ඊ. නිළන්ත කනො. 341/බී, නළගවහකදණිය, හික්කඩුල.

183 තමිඳු දම්වර මළනලඩු ආර්. මධුවංක මළනලඩු 450/1, කශන්නකතොට, කදොඩංදල.

184 එල්.එල්. තිස කරොනළල් ද සල්ලළ එල්.එල්. අමි වමීන්ද්ර ද සල්ලළ කනො. 4 D, මශලත්ත ඳළර, හික්කඩුල

ගණය :- ශය වකශෝදර - ක්රිවහතියළනි

185 ආර්.එච්. අකේන් කදේසත් කකෝවහම ඉන්ද්රළනි කනො. 55, කගොඩකදනිගම, තල්ගවහයළයය, අක්මීමණ.

186 ජී.්හ කේන් කමර සුබ්රමනියම් ඥකනකවේකරම් කනො. 01, කශොමකදොලත්ත, කඳොලීසය අව, උඩුගම.

187 ඊකනොත් ඔකේන් අභී කශට්ටිලත්ත ඩබ්.එච්.යූ. කවහලිකළ දයළරත්න
කනො. 08, ජනඋදළන ගම්මළනය, මවුන්ට්ප්වන්ට් ලත්ත, ශපුග, 

ලක්ලෆල්.
ගණය :- අධයයන කළර්ය මණ්ඩ

213 ඩී. මනුක ලිකයෝන් ජළකගොඩ ජී.ජී. ගයළ පියුමි අරුණදිස කනො. 265, එකගොඩලත්ත, උණලටුන.

214 ජී. කුන ශන්වන එච්.ජී.එම්. රසකළ නිකරෝණී ලළවනළ, කශේලලත්ත, මීකප්, ශබරළදල.

215 ඩි. ්ළවහනි රගීත් රනුරක ඊ. රමයළ නිකරෝණී කනො. 36, අයි.ඩී.එච්. ලත්ත, දඩල්, ගළල්.

216 කක්.එච්. ඔව ෂයංග කරුණළරත්න කක්. මධුළනි ගීගනකේ ලෆකේකගොඩලත්ත, පින්නදල, ලශන්දල, ගළල්.

217 එම්. අශහම් කමොශමේ උවහමළන් එම්. නළසම් සළතුමළ අවළමළ 19/1, තක්කියළ ඳළර, තළපිටිය, ගළල්.

218 අයි.එම්.ජී. කොශවහ දින්සත ඊ. කවකනවිරත්න අනළ වමළලි ආනන්ද විජය ඳළව අව, උඩුගම නෆකගනහිර, ගළ/උඩුගම.

219 තිනුග දම්සතු මළවළච්චි යූ. කනළනි අකබ්කවේකර කනො. 54, නල ඳටුමග, මඩලමුල්, ගළල්.

220 තිවත් කෝසතු මනිකම්න්ද්ර එම්. අකවේනි ලෆන්දකබෝනළ කනො.87, ශ්රී කශේමළනන්ද මළලත, බටගන්වි, ගළල්.

221 එම්.අයි. අවහරි අශමේ එම්.එච්. කමොශමේ ඉවහමත් 3/18, කටුකගොඩලත්ත, කටුකගොඩ, ගළල්.

222 ඩබ්. රිසනු කමත්මිර එම්. උකප්ක්ළ ද සල්ලළ කබලිගශලත්ත, මෆදකගොඩ, රත්ගම.

223 කේ.පී. විශදු වත්සත ඳතිරණ එන්.නිල්මිණි රත්නළයක 407බී, රත්න වහකටෝර්වහ, අකුකශේන, නළකියළකදණිය.

224 එසහ. රශහමළන් ආමීර් ශවන් එම්. බෂීර් සල්ලුර් රශහමළන් 46/4, කනම්පිටිය ඳළර, ගළල්.

225 එච්.වී.ජී. මනුත් බුත්ව ජයලර්ධන කක්. ලළවනළ කුමළරි 119/2, රණවිරු ගම්මළනය, මී මෆඩුම, බද්කද්ගම.

226 කක්.ටී.ජී. යුත්මික නිම්සත් එච්.එල්.ඩී. යළමලී ංකළතික කනො. 10, හික්කඩුලලත්ත, මෆටරඹ, උණලටුන.

227 ේත්සුර දම්කනත් ගමකේ එච්.එච්. ඉකර්ළ තරංගනී අංක 87, ඉසලර කඳකදව, කුරුදු ලත්ත, ලශන්දල.

228 එල්.එන්.ජී. නවිදු කනත්වර එල්.එන්.ජී. වමන්ත
අංක 89, කකොඩිය කන්ද, ත්කතකගවි, මළකබොටුලන, ලදුරඹ, 

ගළල්.
229 ඩී. කවනුර රන්දිල් එච්.එච්. නදීකළ ද සල්ලළ 65 වෆතපුම අව, ක්රළකේකගොඩ, රත්ගම.



230 ජී.වී. ඔකිත වත්නු කක්.සී. කප්රේමතළ 28ඒ/45, වපුගශලත්ත, දංකගදර, ගළල්.

231 ගමිත කක්හලර ඩබ්.ඒ.කක්. සුමුදුනී ශ්රීමළල්
අංක 2/7, 1/1, කුඹල්ලෆල් කදලන ටුමග, රිච්මන්ේ කන්ද, 

ගළල්.
232 බී. සකතේ දම්සුල කවේනළරත්න බරණිකේ වජීලළ කනො. 37, ගල්කෆටිය ඳළර, ගළල්.

233 ආර්.එම්. චනුත් කදශංව රත්නළයක ආර්.එම්. ගීත් අරවින්ද රත්නළයක 22සී/9, කේලෆල්ල ඳළර, බටගන්වි, ගළල්.

234 එච්.එල්. කවතුන් කබෝනු වික්රමසරිය එච්.එල්. රුලන් වික්රමසරිය වික්රමඳළය, ඉණිමංකඩ, බද්කද්ගම.

235 ටී. කතනුක බළතිව දුල්ජළන් බී.එම්.ඒ. ඳළලිකළ වමළලි ඉඹුල්ගවහකදණිය, මලිදල, බවහව.

236 ටී.ඩී. කුලිත වන්යුත් තුඩුග තුළනි මල්ලආරච්චි කකොකට්කගොඩ, රබර්ලත්ත, අශංගම.

237 කවවිඳු කමත්විඳු මකශේහ දිළන් වික්රමසරිය
30/1/1, කබොගශකගොඩෆල්, ඳන්ව ඳටුමග, ලක්ලෆල් ඳළර, 

ගළල්.
238 එම්. සශළන් යකබ් උමර් එම්. නවුසල් සළතිමළ නවහරිනළ 59/සී, බකකත්, අකුරැවහව ඳළර, කටුකගොඩ, ගළල්.

239 චනුල් කතේජළන් වික්රමනළයක වජීල ගයළන් වික්රමනළයක එකගොඩශලත්ත, කශ, අඟුළුගශ.

240 ජලළහිර් ජළසම් අශමේ ටී. සුල්තළන් ජලළහිර් 5ඩී, නල ඳටුමග 1, මකුළුල, ගළල්

241 ජී.එච්.ජී. කචනිත මන්දිල් බළනුජ ජී.එච්. ගකන්කගොඩකේ චමිල් 23/12, ශ්රී කර්ලත මළලත, කකෝපි ලත්ත, හීන්ඳෆන්ද, ගළල්.

242 ඩබ්.එඒ. කවනුද වශවහඳති එවහ.ඩී.එල්. නිකරෝළ සුදර්මී කනො. 195, එළියට් ඳළර, බටගන්වි, ගළල්.

243 ඩබ්.ජී. දුලිත කළන් මියුරංග ඩබ්.ජී. රසක නිකරෝ කනො. 56/1/1, වර්කියුර් ඳළර, මකුළුල.

ගණය :- ව්ථාන මාරු

188 එල්.එච්. තුහින කතේමික වකුළුම් එල්.එච්. මිකරෝන් වකෆළුම් 98/69,  3/2, රිච්මන්ේ හිල් කරසඩන්සීවහ, ලෆකුණකගොඩ, ගළල්.

189 පී.වී. රිසඳු ගුණලර්ධන ඊ.කක්. නික්ෂි ළලිකළ කනො. 18/1, කන්කදකගදර, ලෆකුණකගොඩ ඳළර, ගළල්.

190 එල්.ජී. කටනුර වවහදු රයන් ඊ.ඒ. දිනළ හිමළලි කනො 100/2, බදුවි, ඉශෂ ගගුම් මඩුල, කල්ල්ල, කනළුල.

191 ඊ. ෂසළු ඔකනත් ඊ. උපුල් කුමළර කනො. 241, අරුකණෝදය ගම, අක්මීමන, ගළල්.

192 එච්.ඒ.එම්. කිඳු  වත්ජය ආර්.කක්. සුරංග සී-2, නි නිලළව, තළක්න විදයළය, ගළල්.

193 එම්.ඩබ්. ඳන්සළු කදනුලන් එම්.ඩබ්. කුළන් සුරංග සී-3, වි නිලළව, තළක්ණ විදයළය, කළුලෆල්, ගළල්.

194 කක්.ඩබ්.ඩී. කවේතිරු දුල්කමත් විතළන ඩබ්.ජී. ක්ළණි කශේමචන්ද්ර කනො. 33, කිංවහකේ, තල්ගවහයළය, අක්මීමණ.

195 ඒ.බී. ඩිතිර කවනුක් සී. ප්රවන්ති කළරියලවම් කනො. 396, කඳොකුණ මළලත, ඇතිලිකගොඩ, ගළල්.

196 එවහ. එවඳු බිනුල් ගුණලර්ධන ඒ. ක්මළලි කදොන් අතුකකොර කනො. 628, හිරිඹුර ඳළර, මළ ඉටිකප්, ගළල්.

197 ඒ.එම්. වකිත් මින්තුජ මුණසංශ ඒ.එම්. යුලන්ජන් මුණසංශ කනො. 91, අළුත් ඳළර, මකුළුල, ගළල්.

198 ජී.වී. ඔකිත වත්නු කක්. චළමනී කප්රේමතළ 28 ඒ/45, වපුගශ ලත්ත, දංකගදර, ගළල්.

199 කක්. කයනුේ අභිකවවහ ආර්. වින්ධයළ ප්රියදර්නී 364/26/ඒ/1, වමගලත්ත, දංකගදර, ගළල්.

200 ඩී. කරශළන් සනුර එවහ.එච්. වචිනි හිමළෂිකළ 257/සී, කද්ලකේ ලත්ත, කදෝලිකන්ද, බවහව.

201 මතී අගශවහ කරෝශණධීර නශරළ ඳරණමළන
396/3, උවවහ තළක්ණ ආයතන නි නිලළව, සරිධම්ම මළලත, 

බුදල, අක්මීමන.
202 ඕ.එම්. කතනුක් මින්සත එවහ. අකේළ මධුලන්ති කනො. 82, ආනන්කගොඩ, ගළල්.

203 එච්.යූ. කතළන් තරින්ද ජයකුමළර කක්.කක්.ජී. චන්දිමළ ප්රියංගනී කනො. 72, ට්රීබ්රිවහ, වමන්තෆන්න, අදුරත්වි, කඳෝද්ද.

204 එම්.එඒ.  රිසත්ම රන්දිදු 
එම්.එඒ. ඩිළන් වමිද්දික 

කරුණළරත්න
537 ඒ, ශ්රීමළල්, කගොනියලත්ත, තිත්තගල්, අශංගම.

205 ඒ.එච්.ජී. කතනුජ චන්මිත ඒ.එච්.ජී. කුල්ස චළනක 35 ඒ, ගල්කෆටිය ඳළර, ගළල්.

206 එම්.ඒ. වන්හිත චමළදිත් ජී.එච්.ඒ. දිපිකළ සුභළෂිනී
39 /1/එච්. සුමනළ නළකගොඩ විතළන මළලත, ලෆකුණකගොඩ ඳළර, 

ගළල්.
207 කක්.ජී. කවනිරු ඩිත්මක කක්.ජී. උපුල් ළන්ත කීරිලගම, කමකද්රිපිටිය, කදනියළය.

208 ආර්.එන්.ඒ.එම්.වංහිත නිළකය වමන්ති වීරම 305 ඒ, ලක්ලෆල් ඳළර, ගළල්.

209 කක්. අභිදම් ජයවංඛ කක්. වම්ඳත් චළමින්ද අංක 141/2ඒ, කඳුරුකප්,බවහව.

210 මහිම ඳංකජ කක්. තරංග ආරච්චිකේ අංක 97, කන්දලත්ත, ගළල්.

211 කමත්සුක වගෘත් කශට්ටිආරච්චි එච්.එල්.එච්. කවේනළනළයක කවේලන්දි, ගනිමෆල්ගශ.

212 ජී.එච්.ජී. කචනිත මන්දිල් බළනුජ ජී.එච්. ගකන්කගොඩකේ චමිල් 23/12, ශ්රී කර්ලත මළලත, කකොපිලත්ත, හීන්ඳෆන්ද, ගළල්.

ගණය

244 ඒ.වී. දිසර කතදළන් ජී.සී. දනුෂි කුමළරි කඳකර්රළ අංක 27/8, ඳශෂ ඩික්වන් ඳළර, ලේලත්ත, ගළල්.

245 එන්.එච්. චවිරු කමත්සුක ද සල්ලළ කේ.බී. නදීළ ප්රවළදි 46/ඒ, ලඩුකගොඩ, හික්කඩුල.

:- දරුලා වමග විගද්ගතල සිට පැමිණි



246 නිසක තිනුදිය ගුරුසංශ බී. නිවංවළ ගයළනි කේරකගොඩලත්ත, බද්කද්ගම දකුණ, බද්කද්ගම.

247 දුලිඳු දම්සත් කුමළරකේ මුදිත මිහිඳළල් කුමළරකේ 329 ඒ, උක්ලත්ත ලත්ත, කතොටකගොඩ, අක්මීමන.

248 එම්. ඉක්රළම් අබුබක්කර් එම්. නර් කමොශමේ ඉම්තියළවහ කනො. 15, වහටීල් ඳළර, දංකගදර, ගළල්.

249
එච්.රම්. අකක්න් ත්රීෂික් ශ්රී ටිකිරි 

බණ්ඩළර
එච්.එම්. මුදිත ශ්රී ටිකිරි බණ්ඩළර කනො. 57, ශ්රී සුදර්නළරළම මළලත, පියදිගම, ගළල්.

250 ඒ. කයනුල් රන්දිර කක්.ජී. ජයළත්රි චංචළ කනො. 31/සී, මකුළුල ඳටුමග 02, ගළල්.

251 කවනුර ලිකයොන් කකොඩිකළර කමකරද්ද රමනි කනො. 35, අත්කම් නිලළව, ලෆකුණකගොඩ.


