ගාල්ල දිස්ත්රික්කය
අනු
අංකය

නම

ලිපිනය

ජා හැ ප

1

එච්.ජී.එන්. නිරරෝන් මයා

රයෝගාශ්රමය අව,කාශටපිටිය,
බටරඳො.

913403576 V

2

රේ.බී.ඒ. රේප්රිය මයා

රදොගාල ලත්ත, ඳශ කිබිය,රඳෝේද.

940581079 V

3

ජී.එච්.පී. මුධුවංක මයා

108,රමෝදර රගොඩ,රකොග්ග,ශබරාදල.

921063415 V

4

ඩබ්.ඩී.එන්.දිල්ශාරි රමය

රදල්ගව්කැටිය, රමෝදර ඳටුලත,
රදොඩන්දල.

926294547 V

5

එච්.ජී.අයි.රේ. රශට්ටිරගොඩ රමය

115 බී, ලල්රඳො, ඉමදල, ගාල්.

857873475 V

6

ටී.ජී.ඒ. ප්රියන්ති මිය

167/1, ඌර රගදර, කටඹුරාල, ලදුරඹ.

856120872 V

7

ඒ.ඩී.ඩී.පී. නුලන්තිකා මිය

174 ඩී, ගල්කැටිය ලත්ත,රශොරගම්පිට,
ගිනමැල්ගශ.

908361849V

8

යූ.රේ.ඩී.එව්.එම්. උඩලත්ත මයා

429, බාන්ලැල්දල, රකොව්රගොඩ.

911832739 V

9

ඒ.එව්. මල්ලිකාරච්චි මයා

මරනොරි මංගා බාරේ, අරලියගශ
ලත්ත,බඳුන්රගොඩ, ලශන්දල,ගාල්.

903103035 V

10

පී.වී.එව්. ශේණි රමය

160/1ඒ, ගරම්රගලත්ත,
රබොරළුකඩ,බේරේගම.

895770973 V

11

එව්.පී. බාසරිය රමය

18/1,ගුරුරගොඩැල්,ගුරුසංශරගොඩ,
අම්රඳගම.

917992339 V

12

එව්.එම්.එන්.ඩී. චන්ද්රසරි මිය

90, මශඅම්බන්රගොඩ,අම්බන්රගොඩ.

915450733 V

13

රේ.බී.එන්. ප්රියදේන රමය

314,ශාශවුල්ලත්ත,පිටිලැල්, බව්ව.

886803885 V

14

රේ.රේ.රේ.රේ.එව්. රරේමතික මයා

329 බී, රලලත්ත, බේරේගම.

901710988 V

15

එම්.ඩී.ඩී. රරෝාණී රමය

"අමාලි" මාලඩවි, රත්ගම.

888033734 V

16

ටී.එම්. ශේණී රමය

ගල්ලි ලත්ත, කන්රදරගොඩ, රත්ගම.

906412799 V

17

මීරේ ගමරග් පුබුදුන උදයකාන්ති රමය

පුංචි දුල ලත්ත, ශරුමල්රගොඩ බටහිර,
අඟුළුගශ.

888131469 V

18

එච්.ජී. ේමිණි මධුාන රමය

රකොේඳරඳ,පිානඳාර, පින්නදල,
ලශන්දල, ගාල්.

917954038 V

19

ඩබ්.ජී.ඒ. රශේමකුමාරි මිය

104,ලකඩ,මැටිල,රතල්ලත්ත.

848231711 V

20

සී.ටී.එව්. ගරන්ලත්ත මයා

1/9, ඌර ලත්ත,අළුත් ඉශෂ,
මාඳගම.(මධයම)

902721592 V

21

රේ.වී.ඩබ්.ඩී. පීරිව් රමය

රොකුලැල් දල,අළුත්ල.

888571960 V

22

ඊ.ආේ. ඉාර රමය

නයාගම, තල්ගව්ල.

957700764 V

23

රේ.එච්.එන්. ේමාලි රමය

279/1, ඉඳිකැටිය,අම්බන්රගොඩ.

847703881 V

24

රේ.ජී.සී. ේමාලි මිය

රදල්ගශ ඇ,රදල්ල, රමොරලක.

896782096 V

25

අයි.යූ.ඩී. වීරරවේකර රමය

112/බී, කිඹි ඇ, රඳොල්දල, රඳෝේද.

886290721 V

26

පී.එල්.ටී. පේණිකා රමය

114/ඒ/1, ඳනන්ග උතුර, ගා/
ඳනන්ග.

918423036 V

27

එව්.වී.ඒ. අරබ්ලේධන රමය

අරා කන්ද, යටමත්ත.

895704180 V

28

ඩබ්.ඒ. රාේථනා රමය

රකොටාරේ, බටරඳො.

935292638 V

29

රේ.සී.එම්.පී. ද සල්ලා මයා/මිය/රමය

ඉඳිගශරල, රබ්රතුඩුල, රගෝණපිනුල.

918541390 V

30

ජී.එල්.එන්.සී. ධේමසරි මයා

83/23, ඳැටිලත්ත, ලතුරගදර, ගාල්.

901020221 V

31

ඩබ්.ඒ.ඩී.එම්. වත්වරණි රමය

රාරේශීය අව, නාරිගම,හිේකඩුල.

946022128 V

32

ඩී.එව්.එව්.ඩී.ඊ. රවොයිවා රමය

135/ඒ, නලරත්නරගොඩ, බපිටිය.

946952796 V

33

බී.ඩී. රත්නවීර රමය

ඳශෂ ඳාර,උණගව්රල, කරන්රදණිය.

925023663 V

34

ආේ.රේ.පී. මධුවංකා මිය

278/ඒ,ඩිරදරරේ ද සල්ලා
මාලත,ගල්රලරශර, අහුන්ගල්.

885091059 V

35

ඒ.වී.රේ. චතුරංගි මිය

ශල්පිටරගොඩරශේන, කරාරගොඩ, ගාල්
ශරශා.

878043960 V

36

ආේ.ආේ. ේමාලි රමය

283, විජයගම, කැ, බව්ව.

876631628 V

37

රේ.ඩී.එව්.වී.පී. රාජකරුණා මිය

225/2, කුමාර මාලත, කටුලන,
රදොඩන්දල.

908243803 V

38

ඊ.එම්. ජාරගොඩරග් මයා / මිය / රමය

215/18, ඕල්කට් මාලත, ගාල්.

886563000 V

39

ඩබ්.පී.එම්.එම්. ජයවීර රමය

කටුකුරුන්රේරගදර, කතළුල, අශංගම.

966460350 V

40

රේ.ඒ. සුරංගන මිය

"සුරමය" දිේකැ, බටරඳො.

905431021 V

41

එච්.එච්.එල්.එල්. ලාවනා රමය

66/1, රකොසන්රගදර ලත්ත, බඹරලාන,
මත්තක.

895432369 V

42

ඒ.ටි.රේ.ජී. රන්දිකා රමය

ගරම්රගලත්ත, රබොරළුරගොඩ,
බේරේගම.

945913118 V

43

බී.පී.එන්. වමාලි මිය

186/5සී,යේරදහිමුල් ඳාර, දංල,
උණලටුණ.

906941325 V

44

ටී.රේ.ජී. දේශිකා රමය

ඳන්ව අව, අගලිය.

917330646 V

45

එච්.එම්.වී.ඒ. රවන්ගන මයා/මිය/රමය

කපුමුල්, රබන්රතොට.

946801640 V

46

ජී.ආේ.ඩී. රරෝහිණි මයා/මිය/රමය

24/2“ඒ“,ලතුරගදර දකුණ, ලතුරගදර.

868283939 V

47

ඒ.ජී.එන්. විරෝෂින රමය

6, හිේකඩුලත්ත, මැටරඹ, උණලටුන,
ගාල්,

896363883 V

48

එම්.ඒ.යු්මන්ත මයා

ලඅේදර ලත්ත, පිාන, ලංචාල.

930460311 V

49

ජී.රේ.ඒ. ප්රියන්ගිකා මිය

"මහින්ද ව්රටෝව්",
රගෝණරදනය,උඩගම, ගාල්.

865841957 V

50

රේ.සී. ධේමලේධන මයා

කිතංරග් ලත්ත, කරාරගොඩ ඉශෂ,
කරාරගොඩ, ගාල්.

843663583 V

51

එව්.එම්.අයි.ශෂින රමය

20/6, ඳතිරාජඳාර, රකරමිණිය,
අම්බන්රගොඩ.

925750158 V

52

පී.ටී.එන්.දිාන රමය

219 බි, කිරිබතාවි, බේරේගම.

936903943 V

53

ඩී.අයි.ඒ. විරල්රගොඩ මිය

186/1, පුන්සස, ඳැදින්රනෝරුල,
ලංචාල, තාල.

886231016 V

54

එම්.ලයි.එම්. කුතික රමය

ගුරුරගොඩැල්, අළුත්ල.

905801368 V

55

රේ.ජී.ආේ. තරන්ගිකා මිය

දිගරැේද, අශංගම.

908212851 V

56

රේ.රේ.ඕ. ඉරම්න මිය

162, මිටියාරගොඩ ඳාර අළුත්ල,
අම්බන්රගොඩ.

828082183 V

57

රේ.එම්. මල්කාන්ති රමය

දියගලත්ත, කැ, බව්ව.

896132369 V

58

රේ.ජී.ඒ. වමරසංශ මිය

104/2, රඳෝරඹ, අම්බන්රගොඩ

905112015 V

59

ඒ.ජී.ටී.ඩී. කාරියලවම් මයා/මිය/රමය

වරවලන, මාජුලාන, රකරරේල,
හිේකඩුල ශරශා.

955622243 V

60

එම්.එච්.සී.ඒ.ඩී. රන්රදණිය රමය

කිරිමැටිය, බටරඳො.

897974673 V

61

යූ.එච්.එන්.ඊ. රන්රදණිය මයා

51, මශලිය ලත්ත, මකුළුල, ගාල්.

841880528 V

62

රේ.ජී.ඩී.පී. ජයලේධන රමය

යශදල ශංදිය, ලදුරඹ ඳාර, බේරේගම.

926202430 V

63

පී.ජී.එන් වරුලන් මයා

කුට්ටිරගොඩලත්ත, රතල්ඹුර,
නාකියාරදණිය.

883613384 V

64

බී. සී. ේමාලි රමය

දළුේගල්රඳොත්ත, ඔගන්දල, ඉඳුරුල.

905352601 V

65

යූ.එච්.ඩී.තරංගන රමය

52/1, රඳඩ්රු සී, බේරේගම.

925572136 V

66

රේ.ජී.රේ.පී. කුමාරි රමය

මිල්ගශ රදනය, අංරකොේකාල,
ගාල්.

858213088 V

67

ජී.බී.ඩී.එව්. වම්ඳත් මයා

"සරිනලව", මාවිට, රනළුල.

910860607 V

68

රේ.එල්.එච්.රේ. ගුණලේධන මිය

337 ඒ/1, පිටරකොරටුල ලත්ත, කකුළුල,
අශංගම.

867722343 V

69

ඩබ්.බී. මධුලන්ති වික්රමසංශ රමය

රංගල් ඳාම අව, කළුරේ,
හිේකඩුල.

886553463 V

70

එච්.ටී.එන්. මධුාන මිය

අංක 56, දං ගශරශේන, ඳන්රනමුල්,
ඳනාරගොඩ, රනළුල.

906230810 V

71

ඒ.ජී.අයි.යූ. රගොරඩ්විතාරණ
මයා/මිය/රමය

මිගශලත්ත, මැටරඹ, උණලටුන.

918541268 V

72

පී.ඩබ්.එල්.එල්. විජයලේධන මිය

105/2, එව්.එව්. සලින් ද සල්ලා මාලත,
රේනමුල්, කුලීරගොඩ.

847043440 V

73

ඒ.ජී.සී. මධුාන රමය

"ජයගිරි" ලැලිකැටිය, කශදල.

897602547 V

74

එන්.ඩබ්.එම්.ඩබ්. නන්ති රමය

187/සී, කුරුඳනාල, නාරගොඩ,ගාල්.

198959600462

75

ආේ.ඒ.එන්. ශිශාරි මිය

"ජයවීර රමෝටේව්", බණ්ඩාරණායක
පුර, උඩමත්ත, ගාල්.

876620979 V

76

එව්.එච්. රශේලරග් මයා

සංශගිරිය, හියාරේ නැරගනහිර,
හියාරේ, ගාල්.

942782713 V

77

එච්.ජී.ටී. රුරම්ෂිකා රමය

අේදරලත්ත, තල්ගම්ිඳ, ගාල්.

848543233 V

78

ආේ.ඩී.එම්.ඩී ද සල්ලා රමය

11, රේලා ඳාර, බ්රාශ්මණ ලත්ත,
බපිටිය.

926853759 V

79

ජී.ජී.ඩී. ඉන්දිකා මිය

ඹපිවර රගදර, ඇම්බරගදර, රනළුල.

867912096 V

80

ආේ.ඩබ්.ඩී.සී. දිල්රුේෂි මිය

"වම්ඳත්", තංගල්, ගාල්.

837221153 V

81

රේ.එච්.ජී.ඒ. මධුරංග මයා

410, මුනරගොඩ, කරාරගොඩ, ගාල්

82

ඩබ්.ජී.ඩී. වමන්තිකා රමය

"සුඳැතුම්", ගමරගොඩ, බේරේගම.

927894700 V

83

අයි.රේ. දශනායක රමය

ඳ/ඳන්නමුල්, කඩිහිංග, රනළුල,
ගාල්.

856393216 V

84

පී.ටී.එන්.ද සල්ලා රමය

62, උත්තමඥාණමාලත, ලරගදර,
බපිටිය.

846823689 V

85

රේ.ජී.ටී. මධුාන් මයා

"රනළුම්", ඉශෂ රතල්ඹුර,
නාකියාරදණිය.

882321223 V

86

බී.ඩී.සී. ප්රියදේණි මිය

රනො 41, සල්ලේ ගේඩන්, රශොරල
ඳාර, මිරිව්ලත්ත, රබන්රතොට.

827093904 V

87

ඩී.එන්. වංජීලනී රමය

"ජයන්ති මශල්", රඳොල්ගශවි,අගලිය.

907310051 V

88

පි.ජි.ඒ.ආේ.ජයරත්න රමය

"දිේපිටලත්ත",බේරදගම
දකුණ,බේරදගම.

906731649 V

89

රේ.පි.ඩබ්.වජිත් කුමාර මයා

193/14 ඩි, රමෝදර ඳටුලත, රදොඩන්දල.

903324007 V

90

එන්.එව්. සරියආරච්චි මිය

384/1, නලලාඩිය කන්ද, නාරගොඩ,
ගාල්.

896691961 V

198619004016

91

රේ.එල්.රේ. වංදීඳනී කුමාරි රමය

කන්ඩම්බි ලේල, රකෝදාරගොඩ, ඉමදල.

905810693 V

92

ජි.බි.ජි. රභාන මිය

මැටිවිලිය, පිටිග.

906663449 V

93

යූ.රේ.ආේ. ේමාලී රමය

"සුශද", මශරශන්රගොඩලත්ත,
බේරේගම.

907051048 V

94

රේ.ඩබ්.රේ. ජීලන මයා

204-2, "ජීලන", ඳැදින්රනෝරුල,
ලංචාල.

841681940 V

95

එම්.එච්.ඩී. රශේමන්ති රමය

ඳාවල් කන්ද, මාරගදර, ගාල්

897662183 V

96

එම්. ශිරරෝමි ජයත් මයා/මිය/රමය

රදශත්තලත්ත, අළුත්ඉශ, මාඳගම
මධයම

97

රේ.රේ. ජයලේධන මයා

304 බී, "වාග", වීරරශේනලත්ත,
ලාඩුලැලිවිටිය, උනන්පිටිය.

98

ඩී. අරුමේරඳරුමාච්චි මිය

99

ටී.ජී.ඩී.බී. චාරිකා රමය

100

ආේ.එල්.පී.එම්. මධුාන මයා/මිය/රමය “රත්නගිරි“, මෑලැල්, ශවුරේ.

101

රේ.යූ.පී. කුමාරි රමය

33, නවගම, නුරග්රතොට ඳාර,
ඇත්කඳුර.

905101447 V

102

එච්.ජී.එව්. මධුෂිකා රමය

ලාඩියරගොඩැල්, ඳනංග බටහිර, ගා /
ඳනංග.

967662410 V

103

ඩබ්.ඒ. වංජීලනී රමය

42, දිේදැලිය ලත්ත, මීටියාරගොඩ.

897363259 V

104

එච්.එන්.පී. රවේලන්දි මිය

394/46, ඕඩිව්ලත්ත, දංරගදර, ගාල්.

886213379 V

105

ජී.ඩබ්.පී. ගිම්ශාන මිය

2/2, රණසරිය ඳාර, රඳෝරබ,
අම්බන්රගොඩ.

926020463 V

106

ජී.එල්.ටී. නරරෝා රමය

320, උඩුබැට්ටම, තල්ගම්ඳ, ගාල්.

917021902 V

107

එම්.ජී.ඩබ්. රවේලන්දි මිය

ශ්රී සුමනවාර මාලත, අටශවු,
තල්ගම්ඳ, ගාල්.

836902572 V

108

එච්.එව්. රවාදින මිය

65/47, රවෝමාරාම ඳාර,
ලැලිපිටිරමෝදර, ගිංරතොට.

857832302 V

109

රේ.ඩී.රේ.එන්. විරේවීර මයා

සරිතික මාලත, ලැලිලත්ත, අශංගම.

932190990 V

110

රේ.එච්.ඩී. ඉාර මයා

රකොව්කැටියමුල් ලත්ත,
ඳාතලැලිවිටිය, උනන්විටිය.

911733285 V

111

ජී.එල්.ඒ. තරංගිකා රමය

දල ඕවිට ලත්ත, මීඳාල, රඳෝේද,
ගාල්.

946742201 V

112

පී.ජී.එච්.ලවන්තිකා රමය

කටුකැන්දරගොඩ, හිනදුම බටහිර, හිනම.

965431926 V

113

ජී.ඩී.එච්. ජයරත්න මිය

ඳන්ව අව, රඳොල්හුන්නාල,
බටරඳො.

906653494 V

"ධනු්ක" ටී රූම්, රරෝශ ඉදිරිපිට,
රකොරෂවිලත්ත, බේරේගම දකුණ,
බේරේගම.
රශෝකන්ද ලත්ත, කශ, අගුළුගශ.

198155702475
862430760 V
906133555 V
918350390 V
905550926 V

114

ජී.ඒ.පී. චින්තනී මිය

යූ 153/ඒ, ගල්ලරගොඩකන්ද, නරාල,
රඳෝේද.

115

රේ.ජී.යූ. නුලන් මයා

27/1, රදල්ගශදල, රදොඩන්දල.

116

ජී.එච්.එව්. ේරාජි මයා/මිය/රමය

175, අතුරලියරගදර, ඇල්රගොඩ,
ඉමදල.

896081179 V

117

ඒ.ඩී. රවරනවිරත්න මයා

අංක 06, ඳතිරරගොඩ, අමුරගොඩ.

923343318 V

118

පී.එල්.සී. වරුලන් මයා

46/ඒ, ඇඹරරගදර, රනළුල.

892152969 V

119

එම්.ඒ.ඩී. රාදින රමය

කිතුල්ගශ, උඩුමුල්, බටරඳො.

936922651 V

120

එම්.එව්.රේ. ලියනරග් රමය

461/1, රශන්ගාරතොට, රදොඩන්දල.

865421842 V

121

එච්.ජී.එම්.ාන්ත සරි මයා

බාන්ලැල්රගොඩැල්, අළුත්ල,
අම්බන්රගොඩ.

891464240 V

122

බී.එන්. රුහුණරග් රමය

113, යේගශ, ලශන්දල.

896442449 V

123

පී.ආේ.ඒ. ශ්රිඳාලි මිය

19/2, විශාරරගොඩ, ලතුරගදර.

836573714 V

124

රේ.එන්. ගුණතික රමය

“රමයලාව“, උරඩෝවිට, තල්ගව්රේ,
ඇල්පිටිය.

947284185 V

125

රේ.ජී.අයි. රශේමාන රමය

60/ඒ, රකෝදරගොඩලත්ත, පිටිදල,
ශබරාදල.

915272860 V

126

එල්.එල්.ඩී. රනරංජන් මයා

ශ්රි ඳාලි, මාග, ශබුරුග.

903232722 V

127

බී.ජී.සී. ප්රියනාත් මයා

ශේපිටිය, ඳන්නමුල්, ඳනාරගොඩ,
ගාල්.

950540885 V

128

රේ.ඩී.එන්.යූ. රවේලන්දි රමය

හිඳන්කන්ද, නලග,

905372963 V

129

ඊ.රේ.රේ. දුන්ත මයා

ශ්රී ධේමාංකාර මාලත,
තල්ගම්ඳ,ගාල්.

921202318 V

130

රේ.ඩී.එම්.රේ. දයාරත්න රමය

“නදීකා“, කිරිනුරග්ඳාර, කරන්රදණිය.

907713830V

131

එච්.සී.එව්.එල්. අරරෝ මයා

පුහුල්දල ඳාම අව, වන්දරල,
බේරේගම.

891310439 V

132

ලයි.එල්.එන්. ඳවිත්රාන රමය

“වමගි“, ශල්ලත්තරගොඩ, ගරන්ගම
දකුණ, බේරේගම.

885491987 V

133

ටී.ජී.ඒ. දේණී රමය

54, දිරලල්රශේන රගදර, අරබ්කුඹුර
ලත්ත, දිේකුඹුර, අශංගම.

896710966 V

134

ඩබ්.සී.එව්. විරේසරි මිය

518/ඒ, තල්ගශලත්ත ඳාර, මශඒ
දණ්ඩ, කරන්රදණිය.

886551878 V

135

ඩබ්.එව්.එම්. ද සල්ලා මයා

447/1, රබ්රතුඩුල, රගෝනපිනුල.

953302764 V

136

එම්.එන්. තුාරි මයා/මිය/රමය

249/6, දල ඳාර, අකුර, කශල.

878192257 V
198833203874

198874600469

137

ජී.ඒ. තුාන් මයා

586/සී, හිරිඹුරඳා, කරාපිටිය,ගාල්.

871331669 V

138

ඒ.එච්. මිදුකා මිය

388/1/බී, නලනගරය, තල්ගව්ල.

199283504083

139

යූ.රේ.ඩබ්. කාවින්දි රමය

519/ඒ1, අවිත්තාල, ගරන්රගොඩ.

946723274 V

140

එම්.ජී.එල්.එම්. මඩඳාතරගදර රමය

17, පුනකන්ද, ලශන්දල.

915092772 V

141

රේ.ඒ.ජී.එව්. රභාත් මයා

186/බී/1, දලටගශරදණිය ඳාර,
උඩලැලිවිට තාල, ගා/නාරගොඩ.

843603335 V

142

ඒ.එච්.සී. නලුෂිකා රමය

රකොේඳරලත්ත, මැලියරගොඩ, අශංගම.

918552049 V

143

අයි.වී.ජී. සුරේශිකා මිය

560/ඒ, කැටඳ, මානාන, ගරණ්රගොඩ.

897584182 V

144

එන්.බී.රේ.සී. ගුණලේධන මයා

90/8 බී, අනගාරික ධේමඳා මාලත,
කරාපිටිය, ගාල්.

902423753 V

145

එම්.රේ.එව්. ජයවීර මිය

19/1, කපුරග් ලත්ත, පින්නදල,
අම්බන්රගොඩ.

897992523 V

146

එම්.ඒ.එන්. ේෂිත මයා

“ධේමවිා“, නාගව්රදණිය, හිේකඩුල.

921060874 V

147

යූ.ඩී.ජී. නරරෝා රමය

බණ්ඩිලත්ත, හීනටිග, තල්රේ.

906933128 V

148

එල්.එච්.ඒ.එන්. රශට්ටිආරච්චි
මයා/මිය/රමය

177, කුරුඳුලත්ත, ඳශරල්ල්ල,
ලදුරඹ.

876431211 V

149

ජී.පී.විරේසංශ රමය

මශම්බාන, මැදරගදර, උනන්විටිය.

895744360 V

