ප ොපළොන්නරුව දිස්ත්රික්කය
අනු
අංකය

නම

ලිපිනය

ජා හැ

එච්.ඒ.කේ.එව්.එව්.බණ්ඩාර
මයා/මිය/කමය
කේ.ජි.සි.එන්.කුතුංග
මයා/මිය/කමය
එම්.ආර් පි.එම්.බන්ඩාර
මයා/මිය/කමය
කේ.පි.ඩබ්.එම්.වික්රමසිුංශ
මයා/මිය/කමය

යාය 02, කනො.123, කුමාර ඇල්,
ඔරුබැදිසියඹාල.

957552072 V

103, සුශදපුර, නලනගරය, මැදිරිගිරිය.

925032042 V

5

ඒ.ජි.එව්.එව්.කරුණාරත්න
මයා/මිය/කමය

බි 02, මශලැලි නිලාව, මගුල්කඳොකුණ,
ලැලිකන්ද,කඳොකෂොන්නරුල.

6

ඩබ්.පි.යු.එව්.බාසරිය
මයා/මිය/කමය

කනො.10, වමුද්රාගම, බැඳිලැල,ජයන්තිපුර,
937113056 V
කඳොකෂොන්නරුල.

7

ටි.එම්.එව්.කේ.කතන්නකකෝන්
මයා/මිය/කමය

649/138, ජයපුර, සුන්ගාවි,
කඳොකෂොන්නරුල.

8

ඩබ්.ඒ.ඩී.ඩී. වමාලි මයා/මිය/කමය

කනො.15, සිුංශ උදාගම, කඳොකෂොන්නරුල. 916231717 V

9

කේ.ඒ.යූ. ජයකකොඩි මයා/මිය/කමය

1/142, බීඹ්පී 317, තල්කඳොත,
කඳොකෂොන්නරුල.

10

එව්.එම්.එච්.පී. චන්ද්රතික
මයා/මිය/කමය

107 කණුල, ත්රිකුණාමය ඳාර, ශබරණ. 908154762 V

11

එම්.පී.ආර්. ජයලර්ධන මයා/මිය/කමය

1
2
3
4

12
13
14
15
16
17
18
19

එව්.එම්.එච්.සී. වමරකකෝන්
මයා/මිය/කමය
එච්.ටී.ජී.එම්. වික්රමරත්න
මයා/මිය/කමය
කේ.කේ.පී. චාන්දනි මයා/මිය/කමය
එව්.එම්.එම්.කේ.එම්. කුරත්න
මයා/මිය/කමය
එච්.එම්.එන්.එල්. කශේරත්
මයා/මිය/කමය
කේ.ඩබ්.කේ. ප්රකබෝධනි
මයා/මිය/කමය
යූ.ආර්.එව්.ඒ. සිරිලර්ධන
මයා/මිය/කමය
එව්.ඒ.අයි.පී. සරියආරච්චි
මයා/මිය/කමය

227, දිවුල් දමන, අරගන්වි,
කඳොකෂොන්නරුල.
63/02, බිඕපි 317, තල්කඳොත,
කඳොකෂොන්නරුල.

කනො.18, මුදුන්ගම, සිරිපුර,
කඳොකෂොන්නරුල.
කනො.79/2, බීඹ්පී 316, තල්කඳොත,
කඳොකෂොන්නරුල.
කනො.92/1, බීඹ්පී 400, පුව්තිගම,
කඳොකෂොන්නරුල.
කනො. 94, බිකවෝබණ්ඩාරගම,
මැදිරිගිරිය.
කනො.22, රත්මල්කණ්ඩිය, සිරිපුර.

926442341 V
926951475 V
926642197 V

896670409 V

817942334 V

816543290 V
928201678 V
937652259 V
907920348V
925761389 V

කනො.94/1, අළුත්ලැල, කඳොකෂොන්නරුල. 922571155 V
කනො.273, යාය 9, මශ අඹගව්ලැල,
මැදිරිගිරිය.
කනො.25, ඳාවපිටුඳව, බිකවෝබණ්ඩාර,
මැදිරිගිරිය.
කනො.120, යාය 04, නල නගරය,
මැදිරිගිරිය.

875683535 V
925143162 V
906102684 V

20

ඩබ්.එව්.කේ. කුමාරි මයා/මිය/කමය

කනො. 205, රත්මල්කණ්ඩිය, සිරිපුර.

956193613 V

21

පී.ආර්.එව්.පී. විකේසිුංශ
මයා/මිය/කමය

කනො.25, රත්මල්කණ්ඩිය, සිරිපුර.

918083189 V

22

කේ.ඒ.එව්. නයනි මයා/මිය/කමය

කනො.168, යාය 04, අරගන්වි.

907071944 V

ඩී.එම්.එම්.එව්.එම්.කේ. දිවානායක
මයා/මිය/කමය
පී.ජී.එව්.යූ.කේ. ධර්මරත්න
මයා/මිය/කමය

කනො.12, ක්රිඩාපිටිය ඳාර, තඹලැල,
සිුංශ උදාගම.
කනො.226, වසිරිගම, කවලනපිටිය,
කඳොකෂොන්නරුල.

23
24

928562255 V
911231778 V

25
26
27
28
29
30
31
32
33

එන්.ආර්. නුලන්ති මයා/මිය/කමය
එච්.පී.එම්.සී.එම්. කවනවිරත්න
මයා/මිය/කමය
බී.එම්.එව්.එන්. බව්නායක
මයා/මිය/කමය
ඩබ්.ඒ.පී.එච්. විකේසරිය
මයා/මිය/කමය
වී.ජී.ආර්.කරුණාතික
මයා/මිය/කමය
ආර්.ජී.සී. රුේාණි මයා/මිය/කමය
එව්.එම්.ඩී.එච්.කේ. වමරකකෝන්
මයා/මිය/කමය
කේ.ඒ.එව්.එල්. ජයසරිය
මයා/මිය/කමය

කනො.1/64, බීඹ්පී 317, අේකර 45,
තල්කඳොත, කඳොකෂොන්නරුල.
කනො. 169, මැණිේකල, කවලනපිටිය,
කඳොකෂොන්නරුල.
506/440, ඉකිරිලැල, අත්තනකඩල,
කඳොකෂොන්නරුල.
කනො.07, කරෝශ ඳාර, බකමණ.
847, කවොමියල් ශුංදිය, කඳුරුකල,
කඳොකෂොන්නරුල.
අුංක 08, ක්රිඩාපිටිය ඳාර,
තඹලැල,ජයන්ති පුර.
248, රන්කකත්ගම, සිරිපුර.

142/01, යාය 08, මශඅඹගව්ලැල,
මැදිරිගිරිය.
කනො. 77, බමුණුකකොටුල, අරගන්වි,
ආර්.එම්.එව්.පී. කුමාරි මයා/මිය/කමය
කඳොකෂොන්නරුල.

925100781 V
938200319 V
810410760 V
868444304 V
937081928 V
948103931 V
867082000 V
936680640 V
905032810 V

34

කේ.එල්.ඒ.බී. ශර්ණි මයා/මිය/කමය

427/3, 2 ලන ඳාර, ගුලන්කතොටුඳඳාර,
කබෝපුර, හිඟුරේකගොඩ.

876832275 V

35

ජී.එච්. ප්රියදර්ණි මයා/මිය/කමය

කනො.46, 4 ඇ, කඳොකෂොන්නරුල.

896590189 V

36

එච්.ඒ.එන්.ඒ. වික්රමරත්න
මයා/මිය/කමය

37

ඩී.ජී.පී.එම්. කුමාරි මයා/මිය/කමය

කනො.82, ඳැරකුම්ගම, බැදිලැල,
ජයන්තිපුර.
ට්රැේ 19, කනො.984, වෑග ඳශ
කකොටව, කකොට්ටපිටිය.

38

අයි.ඒ.ඩී.එච්. මැටිකුඹුර
මයා/මිය/කමය

163, මැදගම, කේලග.

955193130 V

39

බී.පී.එන්. කමන්ඩිව් මයා/මිය/කමය

කනො. 116/01,ආර් බී. 01 ඇ, ඳලුගව්
දමන, කඳොකෂොන්නරුල.

945022973 V

කකොතාල ඳාර, ගිරිතකල්.

948390620 V

40
41
42
43
44
45
46
47

පී.ඒ.ලයි.එම්. ආරියරත්න
මයා/මිය/කමය
එව්.එම්.එල්. ගුණතික
මයා/මිය/කමය
එම්.ඒ.එව්. වුංකල්ඳනා
මයා/මිය/කමය
එල්.ජී.එව්.කේ.කේ. ගුණතික
මයා/මිය/කමය
ජී.ආර්.එව්.එම්. ගම්ත්
මයා/මිය/කමය
එව්.එම්.ඩී.ටී. කවේනානායක
මයා/මිය/කමය
එම්.එම්.ඒ.ආර්. කප්රේමතික
මයා/මිය/කමය
ජී.ආර්.එව්.එව්.කේ. ගම්ත්
මයා/මිය/කමය

48

එම්.ජී.එම්. මාරඹකේ මයා/මිය/කමය

49

ඒ.එච්.එන්. වමන්මලි මයා/මිය/කමය

50

ආර්.එම්.සී.එව්. ආරියරත්න
මයා/මිය/කමය

කනො.54/31, පින්තර, කවුඩුල්,
හිගුරේකගොඩ.
"නුලන් කවලණ", බීඹ්ඒ 312,
පුව්තිගම, කඳොකෂොන්නරුල.

946230367 V
956663822 V

897703319 V
906422468 V

344, යාය 06, නලනගරය, මැදිරිගිරිය.

826211709 V

කනො. 156, බීඹ්පී 317, තල්කඳොත,
කඳොකෂොන්නරුල.

905572504 V

යාය 08, කනො. 04, බකමණ.

947101641 V

කනො.50/1, 2 ලැනි පියලර, බකමණ.

947672423 V

කරොටරිගම, ඉනාමළුල.

875841530 V

කනො.230, නලගශ ඇ, නුලරග.

941320643 V

කනො.2/1, තම්බාඳාර, කරෝශල් ශුංදිය,
කඳොකෂොන්නරුල.
398, මුණිසිරිගම, ගල්අමුණ,
හිඟුරේකගොඩ.

836363728 V
946662488 V

51

පී.පී.කේ.කේ. බුලනායක
මයා/මිය/කමය

සුශ කවලණ, කුඹුකු නාල, මීගව්ලැල,
මැදිරිගිරිය.

967032972 V

52

පී.එන්.එන්. ඳතිරණ මයා/මිය/කමය

130/ඒ, දිවුල් දමන, කඳොකෂොන්නරුල.

828370090 V

53

එච්.එම්.එව්.කේ. කශේරත්
මයා/මිය/කමය

54

ඩබ්.ඒ.ඒ. කුමාරි මයා/මිය/කමය

505/477, නිකපිටිය, කකෝට්ටපිටිය,
කඳොකෂොන්නරුල.
34/බී 2, ඳරාක්රම වමුද්රය,
කඳොකෂොන්නරුල.
29/33 සී, විජයරාජ පුර, කාලිුංග ඇ,
කඳොකෂොන්නරුල.

19876180151
7

253/2, ඳළුගව්දමන, කඳොකෂොන්නරුල.

946691887 V

55
56
57
58
59

ආර්.ඩී.පී.ඩී. වීරකකෝන්
මයා/මිය/කමය
එව්.ජී.සී.එච්. කප්රේමරත්න
මයා/මිය/කමය
සී.එම්.එන්.ඩී. දවනායක
මයා/මිය/කමය

කනො. 95, ඇතමල්පිටිය,
කඳොකෂොන්නරුල.
කනො. 39, යාය 02, වාම පුර,
පී.ඩබ්.අයි. රත්නායක මයා/මිය/කමය
නලනගරය, මැදිරිගිරිය.
එල්.ආර්.එන්.කේ. දයාරත්න
139/1, යුදගනාල, හිඟුරේකගොඩ.
මයා/මිය/කමය

925132993 V

928353516 V

968163230 V
917392463 V
888392947 V

60

සී.ජී. වික්රමසිුංශ මයා/මිය/කමය

කනො.155, දිවුල්දමන, කඳොකෂොන්නරුල.

893192379 V

61

පී.ඒ.එල්.කේ. ජයකවේකර
මයා/මිය/කමය

කනො. 105, නලමිල්ාන, දිඹුාග.

952881744 V

62

කේ.එම්.එන්. මධුාන්ති
මයා/මිය/කමය

63

ඒ.ඩී.එම්.ආර්. කුතික
මයා/මිය/කමය

කනො. 1264, මධයම ඳුංතික නිලාව,
උවාවිය ඳටුමග, නලනගරය,
කඳොකෂොන්නරුල.
කනො. 96, මශලැල, මනම්පිටිය,
කඳොකෂොන්නරුල.

64

යූ.අයි.සී. අකබ්සරිය මයා/මිය/කමය

138, ගම්ඳලත්ත, හිඟුරේකගොඩ.

65

යූ.එම්.පී.ඩී. කශේලකේ මයා/මිය/කමය 170, ඳන්වල් කගොඩැල්, ගල්අමුණ.

825033211 V

66

පී.කේ.එව්. කනෝනිව් මයා/මිය/කමය

කනො. 19, අබයපුර, පුතිසිගම.

886671113 V

67

පී.ජී.ඩබ්.ඒ. අකබ්ගුණලර්ධන
මයා/මිය/කමය

68

එන්.යූ.ටී. ආරච්චි මයා/මිය/කමය

කනො.60, ජබුකර්කල, අත්තනකඩල,
කඳොකෂොන්නරුල.
830/2, කමරිල් ද සිල්ලා මාලත,
හිඟුරේකගොඩ.

69
70
71

ආර්.එම්.එච්.කේ. රත්නායක
මයා/මිය/කමය
ලයි.බී.එන්.එව්.යූ.ලයි. බණ්ඩාර
මයා/මිය/කමය
පී.ආර්.ආර්.ඩබ්.එම්.ඒ.එව්.
කශේලාවිව්ව මයා/මිය/කමය

916050135 V
885890520 V
946773794 V

925060879 V
905371827 V

කනො. 321, පිහිටිලැල, නුලරග.

936442617 V

කනො.183/01, බණ්ඩාරණායක මාලත,
කඳොකෂොන්නරුල.

876902850 V

කනො.36, කළු කැකල්, කඳොකෂොන්නරුල.
(කනො.43, කශේලාවිව්ව, මාරව්වන.)

926521705 V

