පුත්තලම දිස්ත්රික්කය
අනු
අංකය
1
2

නම
එච්.එම්.ආර්. වහලර්ණමළලි
මයළ/මිය/මමය
එවහ.පී.ආර්.එම්. වීරමවේන
මයළ/මිය/මමය

ලිපිනය

ජා හැ ප

මේන්කුට්ටියළල, මශකුඹුක්කඩල,
මදුරන්කුලිය.
විජිතළරළම මඳමෙව, මශගම උතුර,
මුගුණුලටලන.
159/22, ගුරුමේ ලේත,
සිංගක්කුලිය,මයෝගියළල.

893581901 V

916341628V

3

ඒ.ජී.පී. මධුළනි මිය

4

එච්.ජී. එවහ.ටී. ප්රනළන්දු මිය

මනො 04 ඒ, ඳළම්වීදිය, ශළලත.

868563591V

5

ආර්.එම්.ආර්. ප්රනළන්දු මයළ/මිය/මමය

මශවිේතල, ක්හමි ලේත, මුගුණුලටලන.

935210895V

6

මේ.ඒ.එවහ. සුෙර්ශිකළ මමය

මනො 13, වහලර්ණ ජයන්ති මළලත,
පිළකටුමුල්, නළේතණ්ඩිය.

946781754V

7

එම්.එම්.පී. ශිංසකළ මශේළනි මිය

විළනි ඳළර, ශළල්ෙඞුලන, ෙිංමකොටුල.

936393500V

8

එල්.පී.ටී. මධුළනි මිය

අක්කර 60, මුන්ෙම.

925492850 V

9

ආර්.ඩී.අයි. අනුරුද්ධ මයළ

149, කුඩළකුඹුක්කඩල, අගුණවි,
මුන්ෙම.

883493109V

10

එච්.පී.එච්.පී. මශේරේ මිය

මයිළල, නළේතණ්ඩිය.

905113291V

11

ඩබ්.එන්.මේ. ප්රනළන්දු මයළ/මිය/මමය

68/8, කරුලළමඩුල, මකොේතළන්තිව්,
මුන්ෙම.

19815840231
6

12

ඩබ්.ඩී.එම්.ප්රනළන්දු මිය

පිිංකට්ටිය,බේතුළුඔය.

878293509V

13

ආර්.පී.ඩී.එවහ. ජයතික මයළ/මිය/මමය ඳශෂ කළුගම, ලෆල්රළල.

897483378V

14

ආර්.එම්.එවහ.ඩී. රේනළයක මමය

කන්මද්මඳො, මලල්ඳල්. (කුරු.)

916843224V

15

ආර්.එම්.පී. ජනිතළ මමය

161,ඩී, ධළතුමවේන මළලත, මෆෙමශලෆල,
මශලෆල.

888173447V

16

එම්.ආර්.ටී.ඩී. ප්රනළන්දු මමය

345, අඩප්ඳරගම, කුඩළලෆල.

936832202V

17

මේ.ඒ.එච්. ළනිකළ මිය

273/20/ඒ, මලන්ෙකඩුල, ඳල්ම.

907862534V

18

ඩබ්.එම්.එවහ.අයි. ලර්ණකුසරිය මමය

02, බුද්ධි ආසරිගම, නලගේමේගම.

945851180V

19

ආර්.එච්.එම්.එච්. රළජකරුණළ මිය

226, මකෝරෂයළගම, මමොන්නකුම.

906610140V

20

ආර්.ඒ.ඩී.අයි. රණසිංශ මයළ/මිය/මමය 87, සිංගක්කුලිය, මයෝගියළන.

1
98262703810

21

එච්.එන්. දිමන්හ මයළ

මනො 303,විජය, කටුමඳොත, ශළලත.

900862474V

22

එල්.ඒ.ජී. සුමශේනි මිය

පුහඳළරළම මළලත, නළේතණ්ඩිය.

917370591V

23

එච්.එම්.ටී. ප්රියෙර්නි මිය

107, ගල්අමුණ, කුඩළලෆල.

925222909V

24

ඩී.ඒ.අයි.යූ. කුමළරි මමය

විජයපුර, ලනළතවිල්ලුල, පුේතම.

915281630V

25

මේ.එවහ. මශේමමළළ මමය

26

ආර්.ඒ.එවහ. ප්රියෙර්නී මයළ/මිය/මමය

27

ඩබ්.එවහ.එම්.අයි. ප්රනළන්දු මිය

ඳමුමලනි ඳළර, බුරුතකෆමල්,
විජයකටුමඳොත, ශළලත.
"වෆනසුම" රණවිරු ලවන්ත මළලත,
කඩයළමමට්මට්, මදුරන්කුලිය.
464, ගම්කෆමල් මෆෙඳළර, බිංගමෙණිය.

938040877V

836884027V
907611361V
838081185V

28

ඒ.ඩී.එවහ. රිංගනී මමය

79, මීගශමල, මකොවහලේත.

29

එම්.එම්.ඊ. ශනි මමය

400/ඒ, විළනිඳළර, ශළල්ෙඞුලන, ෙිංමකොටුල. 877641520V

30

ලයි. එම්.එල්.එම්. යළඳළ මිය

නිෙශවහ මළලත, මනළුම්ලෆල, කල්ිංචිය.

888203974V

31

එච්.එම්.එන්. සතිවිලි මමය

16, සුරියපුර, දුම්මසරිය.

915113931V

32

එම්.ඩබ්.ඒ.එල්.පී. විමේසරිය මමය

401/3, ඳල්ලියඳළර, මෆෙඋල්හිටියළල,
මලන්නප්පුල.

928280446V

33

මක්.පී.ඩී.එම්. කල්ඳමේ මමය

18, තම්බිලේත, ෙිංමකොටුල.

925940640V

34

මක්.පී.එම්.සී. නදීකළ මමය

ආතර්ලේත, මඳොතුවි, මළෙම්මප්.

916940262V

35

මක්.එවහ. විජයගුණරේන මිය

707/141, මව්ළුසුමනපුර, මදුරන්කුලිය.

36

එම්.ඒ.ජී. මකෞයළ මමය

105, යටකළන, මුට්ටිබෆදිල.

19906990041
5
1
98154202643

37

බී.එම්.බී. ශර්නී මමය

තරුලල්බෆද්ෙ,මුන්ෙම.

925070700V

38

එන්.මක්.බී. මශේරේ මමය

ගල්මෙණ, බරනන්කට්ටුල, මුන්ෙම.

895712302V

39

ටී.එම්.එවහ.එන්.මක්. මතන්නමකෝන් මිය 18, මලමල්ලෆල, නලගේමේගම.

40

එම්.ඒ.එම්. දිල්රුක්ෂි මිය

24, 101/ඩී, මනළුම් උයන, මෆටිමකොටුල,
ෙිංමකොටුල.

916030169V

41

බී.ඒ.බී.එවහ. බියගම මමය

වළමය මළලත, අළුේඳළර, මලන්නප්පුල.

905810642V

42

එච්.ඒ.එවහ.එවහ. අවිංක මයළ

881, ශල්මිල්ගවහලෆල, විල්ඳත, ශළලත.

891541554V

43

එවහ.එවහ. ක්චළනි මමය

බුද්ධිජයන්තිගම, මවම්බෆට්ට, මදුරන්කුලිය.

935640962V

44

ඩබ්.සී.එවහ. පීරිවහ මයළ/මිය/මමය

107, බරනන්තට්ටුල, මුන්ෙම.

851594116V

45

ඩබ්.මක්.ඒ. ආළ මයළ/මිය/මමය

109/52,නළනළයක්කළර ලේත,
ලට්ටක්කලිය, ශළලත.

19907100069
3

46

එම්.ඒ.මක්.ඩී. ප්රනළන්දු මයළ/මිය/මමය

18/2, මකොරයළය මළලත, ශළලත.

927981181V

47

බී.ඒ.පී. රේනසරි මයළ

මයි ලෆල, ආඞිගම.

881703432V

48

ආර්.එම්.එවහ.එන්. රළජඳක් මමය

මෙලන ඳළර, මතප්ඳම්මඳො ඳළර, මළරවි.

19915530162
8

49

ජී.එවහ.එන්. මප්රේමරේන මමය

44, විල්මඳොත, ශළලත.

916341253V

50

ඩී.එම්.එච්. චන්ද්රමවේන මමය

මෆෙගම, අයි/පුලියන්කුම, පුේතම.

916881878V

51

එච්.එම්.මක්. ළනක මයළ

විළනි ඳළර, ශළල්ෙඞුලන, ෙිංමකොටුල.

901752044V

52

ජී.එවහ.ටී. ප්රනළන්දු මයළ

141/මක්, තළයඩිඳළර, කුරිඤහඥම්පිටිය
ෙකුණ.

892430039V

53

එම්.ඒ. ෙසුන් විංජය මයළ

23, ලළමශේන, කළක්කඳල්ලිය.

19950330200
0

54

මක්.ඒ. ජයමිණි මිය

නල නගරය, ඉශ ගම, මළෙම්මප්.

916873310V

55

මක්.එම්.එවහ. කුමුදුමළලි මයළ/මිය/මමය 87, තළරවිල්ලුල, බේතුළුඔය.

916784112V

56

එච්.එම්.එන්.එච්. මශේරේ
මයළ/මිය/මමය

988091674 V

තඹගල්, කළක්කඳල්ලිය.

915771165V

867351396 V

57

ඒ.එම්.වී.බී.එවහ. අධිකළරම් මයළ

130, මළළිගළලේත, මශලෆල.

19913270441
5

58

අයි.එම්.ආර්. රවිංගිකළ මමය

ඳශෂ විරමකොඩියළන, වීරමකොඩියළන.

916470460V

59

ඩබ්.ජී.එච්.එම්.එවහ. ධනිංජය මයළ

කුඩීරිප්පුල, මුන්ෙම.

952082302V

60

එච්.එවහ. විමේසිංශ මයළ

86/ඒ, මෆල්ලළගළර, මළෙම්මප්.

880461583V

61

එම්.ඒ.එවහ.එම්. මවමනවිරේන මයළ

සමමන්ති කම්ශ උඳතෆඳෆල්, පුේතම.

933520587V

62

ඒ.එම්.ඒ. අයි. ඒකනළයක මමය

මරෝශ අව, ආනමඩුල.

905183796V

63

එල්.සී.ඩී.එම්. විමේසිංශ මයළ/මිය/මමය
ඩබ්.වී.පී.එවහ.එම්. මරොද්රිගු
මයළ/මිය/මමය
එවහ.පී.පී.එවහ.එන්.යු.රේනශිලි
මයළ/මිය/මමය

කයළණි ලේත, මුට්ටිබෆදිවි,
නළේතණ්ඩිය.
ගමමේ කමේ, 13 ½ කණුල,
බණ්ඩළරනළයක පුර, ලනළතවිල්ලුල.
මනො.103, මමක්වින් ලේත, මයෝධඇ,
කරවිමළගළරය.

66

ඩබ්.එවහ.එම්. ප්රනළන්දු මමය

27, වශනගම, ලයික්කළ.

967611530V

67

මක්.ඒ.ඩබ්.ඩබ්. කවහතුරිආරච්චි මිය

18, ලතුමඳො, ඳල්ම.

885053289V

68

ආර්.ඒ.සී. ප්රියෙර්නී මිය

20කණුල, ඳලුගවහමවේගම, වළලියලෆල
ශන්දිය.

836184157 V

69

ආර්.පී.එච්.එම්. රේනළයක මිය

322, නිකමශේනයළය, අඩිප්ඳ.

19876190397
3

70

එම්.ඒ.එවහ. මධුලන්ති මිය

237, බ්ලමවුන්ටන් ඉඩම, කීනකෆමල්ලේත,
875581708V
මුදුකටුල, මළරවි.

71

ඩබ්.එම්.එන්.පී. ප්රියමළලි මිය

මනො.20, ඇඳළර, විජයකටුමඳොත, ශළලත. 946452408V

72

මේ.ඒ.එන්.එම්. විමේසරිය මමය

මකෝන්වි කන්ෙ ලිංගුල, ශළලත ඳළර,
ආනමඩුල.

937724004V

73

මේ.මක්.යූ.එම්. රණතුිංග මමය

13 කණුල, ලනළතවිල්ලුල, පුේතම.

968481460V

74

එම්.ඒ. තුළරි මයළ/මිය/මමය

69/එසහ, ජනවවි මළලත, බටහිර දුම්ම
මෙණිය,මලන්නප්පුල.

856112365V

75

ඒ.එවහ.පී.මක්. ඒකනළයත මිය

22 ඒ, ඳනන්මගොඩ, නළේතණ්ඩිය.

935900050V

76

එවහ.ඒ.එවහ.එවහ. මඳමර්රළ මමය

මළරිවහලේත, මශොරමගොල්, මළරවි.

948233231V

77

එම්.පී.එන්.පී. නලරේන මිය

274, මධයම අට්ටිවිල්ලුල, පුේතම.

836021738V

78

එවහ.ඒ.සී. මකෞයළ සයඹළපිටිය
මමය

නෆමගනහිර බුේජම්මඳො, ලිහිරියළගම.

956442834V

79

ඒ.එවහ.ටී. ප්රනළන්දු මයළ/මිය/මමය

80

ඩී.එවහ.ආර්. ෙ සල්ලළ මයළ/මිය/මමය

81

මක්.සී. මධුභළෂිනී මිය

120 ඒ, ඳල්ලිය ඳළර, ඇටියළල, ෙිංමකොටුල. 888533354V

82

ඩබ්.එච්.එන්. මසොන්මවේකළ මමය

37, 6 විජය මළලත, ශළලත.

957781292V

83

එච්.ඒ.එල්. ෙර්ශිකළ මිය

කිංවහටන්මේට් ලේත, තරණ, මෆල්ලළගළර
, මළෙම්මප්.

895821497V

84

ඩබ්.එවහ. නුලන්ති මයළ/මිය/මමය

295/8, මතෝප්පු මතොට, ලයික්කළ.

848211478V

85

පී. චළනිකළ මධුභළෂිණි කුරේන
මයළ/මිය/මමය

නී බෆම්ම ඳළර, ෙිංගවහලෆල, වළලියලෆල
ශන්දිය.

907170594V

64
65

95/ඒ, 2/4, සයඹළගශ ඳළර, අළුේඳළර,
මලන්නප්පුල.
675/3,මම්ඳවහ මළලත, උල්හිටියළල,
මලන්නප්පුල.

946590282V
965883010V
907894029 V

875720210V
936050093V

86

ඒ.එම්.එච්.ඩබ්. අධිකළරී මිය

546, කුඩළබිිංගිරිය, ඳනිමරන්ඩළල.

836383885V

87

එම්.මක්.ලවන්ති දීපිකළ මයළ/මිය/මමය

215, 21/2 කනුල, මශකුඹුක්කඩල ඳළර,
මදුරන්කුලිය.

837432723V

88

ඒ.එම්.ඒ.අවිංක මයළ

ගල්ල ඳළර, කවු, මකොට්ටුකච්චිය.

962851240V

89

ජී.එල්.එවහ. වළරිංගළ මිය

මකොක්කළවි, මුගුණුලටලන.

877153550V

90

ඒ.එම්.සී.එන්. අමරමකෝන් මමය

ඳශ පුලියන්කුම, ඉශ පුලියන්කුම.

948400863V

91

ඒ.ආර්.එන්. ප්රියෙර්නී මයළ/මිය/මමය

66, ඉරට්ටකුම, මළෙම්මප්.

827953199V

92

එල්.එවහ.අයි. ගුණරේන මිය

85, මයික්කුම, ශළලත.

926333305V

93

ඊ.එම්. අනුජළ මශේමන්ති මයළ/මිය/මමය මඳොේතුකුම, ඳල්ම.

94

ඩබ්.ඒ.ඩී.ටී. නිමරෝධනී මමය

"ඉවර", 149-බී, මකොවහලේත ෙකුණ,
මකොවහලේත.(ලුණුවි ශරශළ)

905360680V

95

එවහ.එච්.ඒ.එවහ. රහමි මමය

මතෝරලටලන, ඳල්ම.

957152902V

96

ඩබ්.ජී.එම්.ඒ. වරුලනි මිය

501, බටහිරමළනුඅිංගම, ශළලත.

916171307V

97

ආර්.පී.ටී.එන්. රන්දුනු මමය

15, හීන් අශළර, ඳනිමරන්ඩළල.

905790870V

98

එම්.බී.අයි.ටී. මඳමර්රළ මයළ/මිය/මමය

සප්පිකළන, මුගුණුලටලන.

945401095 V

99

එම්.සී. මධුලන්ති මමය

156/ඒ, කලිමුල්, කුඩළලෆල.

947811754V

100

ඩබ්.එවහ. නමලෝෙයළ මරොද්රිමගෝ
මයළ/මිය/මමය

93, විජයකටුමඳොත, ශළලත.

965432094V

101 ඩබ්.ඒ.ඒ. ඉන්දුනයම් මමය

112, දුන්කන්නළල, නළේතණ්ඩිය.

965720693 V

102 එච්.ඒ.ඩී. අමන්ති මමය

3 ලන ඳටුමග, මශමල්නළලේත, ගල්මුරුල.

946931411V

103 ආර්.ඒ.අයි. මල්ළනි මිය

මතන්නන්කුරියළල, ආනමඩුල.

958090978V

104 ඩබ්.එල්.පී.සී. තිමවේරළ මයළ
105 ඒ.පී.මක්. මවෞභළගයළ මයළ/මිය/මමය

ජුබිලි මළලත, දුම්රිය මඳො පිටුඳව,
මදුරන්කුලිය.
147 ඒ, සරිගම්ඳ ලේත ඳළර,
මෆෙමකොට්ටරළමුල්.

856612279V

900682492V
835540219V

106 ඒ.එම්.අයි. ජයනිේ මයළ

163/ඒ, කශටවි, මඳොතුලටලන.

930803146V

107 ඒ.එච්.එම්.එම්.එම්. අමබ්රේන මමය

208, උවහබිම ජනඳෙය, මකොට්ටුකච්චිය.

935392195V

108 ඩබ්.ඩබ්.එවහ.ඒ.ඒ. මමදිවහ මමය

49, ගම්මෆෙඳළර, කළක්කඳල්ලිය.

967061948V

109 එවහ.එච්.ජයන්ති ලළවමේ මමය

160 බී, මෆෙමශලෆල, මශලෆල.

947241907V

110 එච්.එම්.එල්.ඩී. මශේරේ මයළ/මිය/මමය 52, ඒ, රජවිගම, තම්මෆන්නළලෆටිය,
මනො.80, නීබෆම්ම ලයළඳළරය, වළලිය ලෆල
ශන්දිය.

837401135V

112 බී.එම්.අයි. මධුභළනී මමය

විශළර මළලත, මුගුණුලටලන, ශළලත.

916961723V

113 යූ.එන්.පී. මතමර්සකළ මයළ/මිය/මමය

128/ඩී/1,කුරිඤහඤම්පිටිය ෙ,කුරිඤහඤම්පිටිය.

966164018V

114 ආර්.එල්.එම්. ප්රනළන්දු මයළ

සමයවහටළ ඳළර, සුදුලෆල්, මළෙම්මප්.

841491785 V

111

ආර්.පී.ඩී.එන්.එවහ.පී. කරුණළතික
මයළ/මිය/මමය

920600638V

115 ඒ.එච්.එම්.එල්. උෙයිංගනී මමය

44, ඇ ෂග, මඳොල්ලේත, මශඋවහලෆල.

887710015V

116 ඩබ්.ඒ.ඒ.ඊ. විජයසිංශ මයළ/මිය/මමය

80/ඒ, සිංගන්කුලිය, මයෝගියළන.

836343921V

117 මේ.එම්.මක්. වන්තිකළ මමය

මීඔය ඳළර, මනළුම්ලෆල, කල්අඩිය,
පුේතම.

975142388V

118 ඩබ්.බි.සී.එන්. ජයේ මයළ/මිය/මමය

කුඩළ ලෆල, අළුේ ඳළර, ආනමඩුල.

925730343V

119 ඒ.එච්.එම්.සී. දුිංජලී මයළ/මිය/මමය

"මඳොලේත", ලතුමඳො ඳළර, ඳල්ම.

945962380V

එල්.ඒ.ඒ.ඩී.මේ.සී. ලියනළරච්චි
මයළ/මිය/මමය

ආර්. චළල්වහ නිිංක බළමර්, 31/ඒ,
මෙලටපිටිය, ලුණුවි.
27, කටුපි මකළන, බවහනළහිර
කරිමෆටියළන, ලුණුවි.
77 බී, ඇන්.මේ. කුමර්රළ මළලත,
ෙ/මගෝනවි, ෙිංමකොටුල.

123 එම්.පී.එල්.එන්. ප්රනළන්දු මමය

795, ලතුගශමුල්, නළේතන්ඩිය.

895970182V

124 එම්.ටී.මක්. ශිංවනී මමය

330/331, තඹගල්ලේත, ඳනිමරන්ඩළල.

945811757V

125 මක්.එල්.ටී.සී. බණ්ඩළර මමය

01 ඒ, මෆෙ ශේතිනිය, මළරවි.

925221112 V

120 එන්.එම්.ඩී. ප්රනළන්දු මිය
121 එම්.ඒ.ජී.එම්. මශේරේ මයළ/මිය/මමය
122

897393980V
906920336V
947651412V

126 ආර්.එම්.ඩී.යූ. රළජඳක් මයළ/මිය/මමය ලෆල ශන්දිය නිලව, ගල්ල, ආණමඩුල.

845770425V

127 ඒ.එච්.එම්.ටී. රුලන්දිකළ මිය

03, පුේතම, තබ්මබෝල.

948364158V

128 එච්.ඒ.ඩී.ඩී. මශට්ටිආරච්චි මමය

මනොම්මමර්ලේත, මුගුණුලටලන, ශළලත.

877812561V

129 අයි.යූ. මකෞයළ මමය

ශෆෂඹලටලන, නල්ෙරන්කට්ටුල.

947332694V

130 එම්.එම්.එන්. මවව්ලන්දි මමය

14 ½ කණුල, ලනළතවිල්ලුල, පුේතම.

967902144V

131 ඩබ්.එම්.එච්. එරන්දි මයළ/මිය/මමය

449, ළන්තමරියළ මළලත, ශළල්ෙඞුලන,
ෙිංමකොටුල.

956382963V

ලඩේත ශන්දිය, මකොට්ටුකච්චිය.

957902103V

133 එල්.පි.එවහ. අතුමකෝර මයළ

23 ඒ/412, තිඹිරිමගොල්, ඳල්ම.

840313263V

134 පී.ඒ.ජී. ශවන්ත මයළ/මිය/මමය

මිංග නිලව, මකොෂඹ ඳළර, ඳළවිය.

820662768V

132

ආර්.එම්.එන්. මධුලන්ති රේනළයක
මමය

