හම්බන්ත ොට දිස්ත්රික්කය
අනු
අංකය

නම

ලිපිනය
ඳශ ඉඟුරු මශේන, ඉත්තමෙෙළිය,
ලව්මුල්.
954, විශාරග, ශතරෙංශන්දිය,
ෙශඳැැව්ව, සරියලැල.
131/1, හංඇ ලත්ත, ඕලුආර,
ලව්මුල්.
"සංශ මවලණ", 18 කණුල,
ඕබඩගශමෙණිය, කටුලන.

ජා හැ ප

1

එල්.ඒ.එච්. වන්දීඳනී මෙය

2

එන්.පී.ඩී. ප්රවාදිනී මිය

3

ඩී.පී.එම්.සී.මේ. ජයොලි මිය

4

සී.එල්. වීරසංශ මෙය

5

මේ.ඒ.ඩී. කාංචනා මිය

43/ඒ, "දිමන්ා" මුංයාය, මිද්මෙණිය.

6

පී.ඒ. ඒකනායක ෙයා

1/38 ඒ, ලව්ලත්ත, ගැටොන්න.

7

බී.ජී. වෙන්ති මිය

8

ජී.ටී.එල්. ධනංජය ෙයා

9

අයි.ජී.ඒ. ෙධුලන්ති මෙය

10

එල්.ඒ.ඩී.අයි. ආරියරත්න ෙයා

11

ඒ.යූ. ෙධුානි මෙය

12

ටී.අයි.මේ. නිරිඇල් මෙය

13

ඩබ්.ජී. දිනිා ෙධුොලි මෙය

14

පී.එම්. නදීානී මිය

250, ග්රාෙ වංලර්ධන ොලත, කිවු, හංගෙ. 198158600993

15

ඩබ්.වී.ඒ. සුරංගි මෙය

780/1, මවේනපුර, තිව්වෙශාාරාෙය.

16

ඩබ්.ඒ.ඩී. තාරකා මිය

17

එච්.එව්.එච්.එන්. මවේනාරත්න මෙය

18

ආර්.ඒ.එව්. ෙධුශිකා මිය

19

මේ.මේ.ඒ.බී. සුමබෝධනී මෙය

20

එච්.එල්. ලන්නිගෙ මෙය

75/2/බී, ඳල්මමුන, ෙැෙමුන.

21

ආර්.ඩී.එන්. නිල්මිණී මිය

නදී මශෝම්, දිේල, අගුණමකොඳැැව්ව. 875160656 V

22

එව්.එව්. රාජපුර මිය

ජයන්ත වි, මශොමර්මල, ලව්මුල්.

23

ඕ.ඒ.එන්.සී. කුොර ෙයා

ඉත්තමෙෙළිය මගෙර, මබෝගමුල,
ශකුරුමල.

891271999 V

24

එව්.සී.එච්.එච්. බන්දු මිය

1163/3 ඒ, එකමුතුගෙ, තිව්වෙශාරාෙය.

895192791 V

179/5, මෙණියමල, සටිනාෙළුල,
මබලිඅත්ත.
"උොරි", මෙොඩම්ගශෙඩ, ඇත්පිටිය,
ලව්මුල්.
මඳොලිසය අව, නල නගරය,
ලුණුගම්මලමශර.
432/3, ගඟසරිපුර, තිව්වෙශාරාෙය.
219/2, බගිරිය, ලැලිගත්ත,
ශම්බන්මතොට.
ෙශපිංලැල, ෙශයාය, අළුත්මගොඩ,
තංගල්.
43, නිපුන් නිලාව, තාල ෙකුණ,
කාරියෙඩිත්ත.

මබලිගශමෙණිය, නුගමල, ඉශ
මබලිගල්, මබලිඅත්ත.
"වම්ඳත්", ෙකුණුකණුමුල් මෙණිය,
මීඇල්.
136, 3 ලන ඳටුෙඟ, යාය 11, ඇත්බටුල,
හංගෙ.
"ෙැෙමගෙර", මෙමබොේකාල,
කාරියෙඩිත්ත.

906140151 V
888162976 V
896503278 V
895121460V
908350812 V
198209600262
198858900113
932280299 V
917453390 V
932740540 V
935550980 V
947270850 V
926591312 V

906432870 V
906902290 V
945021578 V
877162362 V
898551830 V
905610783 V

198680703152

"මවේන මවලණ" යටිග ඳශෂ,
මෙෝෙරලාන.
"ඇන් නිලව", අබමකො ලැල,
ෙැෙමුන.
මනලන්, මෙනියමල, සටිනාෙළුල,
මබලිඅත්ත.

25

එල්.ඒ.මේ.ඩී. නිරාා මෙය

26

ඩබ්.එම්. ෙධුලන්ති මිය

27

මේ.මේ.ආර්.එම්. උෙයංගනී මිය

28

එන්.බී.එන්. නදීානී මෙය

482, ගාමේ යාය, තිව්වෙශාරාෙය.

937192932 V

29

ාඑච්.මේ.ඩී. ෙනීා මෙය

1314, ඩී 15 ඇ, කුට්ටිග, ඳෙංග

926741705 V

30

ඩී.එච්.සී. ප්රියංගනී මෙය

131/3, මියාමි ගාෙන්ාට් ඉදිරිපිට,
ලාඩිගරන්න.

896490524 V

31

ඩබ්.එල්.ආර්. චාමින්ෙ ෙයා

16, මුංයාය, මිද්මෙණිය.

812613480 V

32

එල්.මේ.මේ. ෙධුංක ෙයා

උත්ඳා නිලව, කිරිබත්ආර, හංගෙ.

951781134 V

33

මේ.ජී.ඒ.එව්. වෙරුලන් ෙයා

14/120, රුහමණෝොගෙ, ෙැෙමුන.

850432309 V

34

ටී.ඩී.මේ.එච්. කුොර ෙයා

35

එම්.එල්.ඒ.මේ. වමනෝජා මෙය

36

ඒ.පී. චතුනි ශවනිකා මෙය

37

මේ.මේ. ලරාපිටිය මෙය

38

පී.එච්.ඒ. ගුණරත්න මිය

39

එල්.ඒ.ටී. මකෞයා මිය

40

ඩබ්.මේ.මේ.ඩී. නයනි මෙය

41

මේ.එල්.ඒ.ඒ. නදීානී මෙය

අමේා, ෙඹරැල්, කාරියෙඩිත්ත.

886952937 V

42

එම්.එම්. ප්රමෙෝෙනී මිය

141, ශම්බන්මතොට ඳාර, තංගල්.

198477303810

43

ඩබ්.එව්. ෙධුානි මෙය

67/1, අඩි 100 ඳාර, රන්න.

926020331 V

44

ඒ.පී.ඩී. තුානි මිය

700, මවේනපුර, තිව්වෙශාරාෙය.

916370318 V

45

පී.ජී.එව්.එන්. නානායේකාර මිය

46

එල්.පී. ෙමනෝරි මිය

47

බී.ආර්. ජයාල් ෙයා

ලැල්ආර, ලැමව් ලත්ත, නෙනාලිය, කිරෙ.

941252966 V

48

සී.ඩී. විමේවීර ෙයා

156, අළුත්මගොඩඳාර, තංගල්.

873632577 V

49

මේ.මේ.සී. මශේෙොලි මිය

මනො 4, උඩෙ, ශම්බන්මතොට.

915263178 V

50

ඩබ්.ඒ.ටී. ෙධුලන්ති මෙය

ආරච්චිමගෙර, දිේලැල, උව්ලැල, තංගල්.

908602854 V

ෙංචාඩිමශේන, මෙහගාමශේන, ශඳුග,
ොතර.
118, රජමේ මවේලක නිලාව බිම්, නල
නගරය, ලුණුගම්මලමශර.
227/ඩී1, යාය 09, ොෙඩ,
අම්බන්මතොට.
"ලාවනා" මෙනියමල, සටිනාෙළුල
මබලිඅත්ත.
113/5, නගර නිලාව ඳාර, තංගල්.
90/10, කච්චිගලි ආර,
අගුණමකොඳැැව්ව.
මවෝෙසරි රාෂශාමි බාමර්,මකෝන්ශලත්ත,
ගගෙ ශන්දිය, නාකුළුගමුල.

277/ඒ, කුඩා ගම්ොන 02, ෙකුණු ඉවුර,
ලුණුගම්මලමශර.
329, කුඩා ගම්ොන 06. ෙකුණු ඉවුර,
මිහදුපුර, ලුණුගම්මලමශර.

877712893 V
916712138 V
917983968 V

950254157V
946080144 V
956962285 V
958023286 V
936230466 V
847513269 V
877752178 V

937773439 V
908220820 V

51

මේ.එච්.ඒ.ඒ. ෙධුලන්ති මෙය

269/4, කන්ෙකැටිය, රත්ෙල්ල,
තංගල්.

895062049 V

