2019.04.21 දින සිදු වු ත්රස්ත ප්රහාර වලින් මරණයට පත් පුද්ගලයින් සඳහා කටාන ප්රාදද්ශිය දේකම් කායයාලය මගින් වන්දි ප්රදානය කිරීම - 1
අදියර (රු.100000.00)
ග්රාම නිලධාරි
අ/
ක ාට්ඨාසය
අං
1

161 බී
ටුවපිටිය

161 බී
2
ටුවපිටිය

මරණ රු

ලිපිනය

වණණකුලසූරිය
කම්රි කජනීටා
ෲසර

201/2, සාන්ත
කසබසරතියන් පාර,
ටුවපිටිය, මීෙමුව

කසනරත්
ආරච්චිකේ ඩුලිප්
ශාන්ත කුමාර
අප්පුහාමි

157/එෆර, ශාන්ත ජූඩ්ව
මාවත, ටුවපිටිය,
මීෙමුව
215/ඒ, සාන්ත
කසබසරතියන් මාවත,
ටුවපිටිව, මීෙමුව

3

161 බී
ටුවපිටිය

වණණකුලසූරිය
ෆිලික්සර සුධීර
ප්රනාන්දු

4

161 බී
ටුවපිටිය

වණණකුලසූරිය
දිලුක් ප්රනාන්දු

242/1/ඒ,
මීෙමුව

161 බී
5
ටුවපිටිය

වණණකුලසූරිය
කම්රි එලිසකබත්
පීරීසර

210, සාන්ත
කසබසරතියන් මාවත,
ටුවපිටිය, මීෙමුව

161 බී
6
ටුවපිටිය

වණණකුලසූරිය
සනත් කරෝහණ
ප්රනාන්දු

204, සාන්ත
කසබසරතියන් මාවත,
ටුවපිටිය, මීෙමුව

ටුවපිටිව,

මරණ රුකේ
ජා.හැ.අං ය

618583554V

731693315V

මරණ රු
කේ වයස

සරී /
පුරුෂ

58

සරී

45

පුරුෂ

කෙවීම් රු
වණණකුලසූරිය චන්රා
කහඩ්විඩ්ව එම්මානුකවල්
ප්රනාන්දු
කසනරත් ආරච්චිකේ ජූඩ්ව
ප්රසාද් අප්පුහාමි

ජා.හැ.

ලිපිනය

දුර ථන අං ය

මරණ රුට ඇති
ඥාතීත්වය

580621864V

201/2, සාන්ත
කසබසරතියන් පාර,
ටුවපිටිය, මීෙමුව

077-6249829

බිරිද

773111251V

146/4, ශාන්ත ජූඩ්ව
මාවත, ටුවපිටිය,
මීෙමුව

077-6626656

වැඩිමහල්
කසාකහායුරා

071-6687494

සරවාමි පුරුෂයා

සරවාමි පුරුෂයා

702502268V

48

පුරුෂ

ඉනියාපතිරණ ඇන්ටන්ට්
ගීතා ප්රනාන්දු

758111768V

215/ඒ, සාන්ත
කසබසරතියන්
මාවත, ටුවපිටිව,
මීෙමුව

_

38

පුරුෂ

ච්චච ඩුකේ චන්රානි
ප්රනාන්දු

745674321V

242/1/ඒ,
ටුවපිටිව, මීෙමුව

077-6032516

776611476V

210, සාන්ත
කසබසරතියන්
මාවත, ටුවපිටිය,
මීෙමුව

031-2239508

මව

987523859V

204, සාන්ත
කසබසරතියන්
මාවත, ටුවපිටිය,
මීෙමුව

077-4515853 /
031-2238499

පියා

556901880V

691003396V

63

50

සරී

මහවත්තකේ නිල්නි
ඇලක්ි කුමාරි කපකණරා

පුරුෂ

වණණකුලසුරිය චකමෝදයා
කද්වාංජලී මරිසරටා
ප්රනාන්දු

161 බී
7
ටුවපිටිය

8

161 බී
ටුවපිටිය

161 බී
9
ටුවපිටිය

කුරුප්පුආරච්චි
අප්පුහාම්ලාකේ
කදෝන කේල්සර
ඉන්දිරා

මුතුවාඩිකේ කෙසරමන්
ප්රදිප් කුමාර ප්රනාන්දු

772901836V

79,මහහුණුපිටිය,
මීෙමුව.

077-6313529

පියා

පුරුෂ

සුරවීර වධණනකේ රූපසීලි
කුමාර

858022720V

7/4, දකුණු
ටුවපිටිය, මීෙමුව

031-5615590 /
0779112699

පුරුෂ

ෙම්මන්පිටිය
අප්පුහාමිලාකේ කදාන්
ප්රදීප් තුෂන්ත

740451804V

157/3,සාන්ත ජුඩ්ව
මාවත, ටුවපිටිය,
මීෙමුව

077-6358171

පුතා

031-2220061

මව

077-6303545

පියා

077-6303545

මව

077-1680428

මව

සරී

මුතුවාඩිකේ
226/1, සාන්ත
කජෝජණර කෙන්ිල් කසබසරතියන් මාවත,
ප්රනාන්දු
ටුවපිටිය, මීෙමුව

550682621V

64

කමෝදරකේ
7/4, දකුණු
කම්රියන්
මීෙමුව
කනරංජන් ප්රනාන්දු

833362984V

_

ටුවපිටිය,

11

161 බී
ටුවපිටිය

මහානාය
මුදලිකේ කසලින්
කම්රි මැගිලින්

12

161 බී
ටුවපිටිය

කරාහාන්
මාසණලසර ිමාන

161 බී
13
ටුවපිටිය

මානාමුදලිකේ
කම්රී කනාමණන්
ශාන්ති හාමි

161 බී
ටුවපිටිය

මව

45

ෙම්මන්පිටිය
157/3,සාන්ත ජුඩ්ව
අප්පුහාමිලාකේ
මාවත, ටුවපිටිය,
සනිසර ෂාකලෝන් මීෙමුව

14

077-4515853 /
031-2238499

745850880V

161 බී
ටුවපිටිය

10

987523859V

204, සාන්ත
කසබසරතියන්
මාවත, ටුවපිටිය,
මීෙමුව

204, සාන්ත
කසබසරතියන් මාවත,
ටුවපිටිය, මීෙමුව

වණණකුලසූරිය
කම්රි මාග්රට්
ප්රනාන්දු

231, සාන්ත
කසබසරතියන්
මාවත, ටුවපිටිය,
මීෙමුව
199, සාන්ත
කසබසරතියන්
මාවත, ටුවපිටිය,
මීෙමුව
199, සාන්ත
කසබසරතියන්
මාවත, ටුවපිටිය,
මීෙමුව
233/1, සාන්ත
කසබසරතියන්
මාවත, ටුවපිටිය,
මීෙමුව

වණණකුලසුරිය චකමෝදයා
කද්වාංජලී මරිසරටා
ප්රනාන්දු

පුරුෂ

35

7

466900710V

72

සරී

එච්ච.ඒ.චාන්දනී රූපි ා
දමයන්ති

727701940V

602370992V

59

පුරුෂ

කරාෂි ා ඈන් ිමාන

837894930V

615340308X

58

සරී

කරාෂි ා ඈන් ිමාන

837894930V

497091659V

69

සරී

වණණකුලසූරිය නිම්මි
ඇනසරටින් චතුරානි
ක ාසරතා

876413035V

231, සාන්ත
කසබසරතියන්
මාවත, ටුවපිටිය,
මීෙමුව
199, සාන්ත
කසබසරතියන්
මාවත, ටුවපිටිය,
මීෙමුව
199, සාන්ත
කසබසරතියන්
මාවත, ටුවපිටිය,
මීෙමුව
233/එෆර/3,සාන්ත
කසබසරතියන්
මාවත, ටුවපිටිය,
මීෙමුව

සරවාමි පුරුෂයා

15

161 බී
ටුවපිටිය

161 බී
16
ටුවපිටිය

කසනරත්
157/එෆර, ශාන්ත ජූඩ්ව
ආරච්චිකේ සජිනි මාවත, ටුවපිටිය,
ිනුරා දුලක්ෂි හාමි මීෙමුව
කසනරත්
ආරච්චිකේ
ිමුක්ති චතුරංෙ

157/එෆර, ශාන්ත ජූඩ්ව
මාවත, ටුවපිටිය,
මීෙමුව

17

161 බී
ටුවපිටිය

කසනරත්
157/3,ශාන්ත ජූඩ්ව
ආරච්චිකේ රි ා
මාවත, ටුවපිටිය,
දිල්රුක්ෂි
මීෙමුව
අප්පුහාමි

18

161 බී
ටුවපිටිය

ෙම්මන්පිටිය
157/3,ශාන්ත ජූඩ්ව
අප්පුහාමිලාකේ
මාවත, ටුවපිටිය,
කදාන් රෂිනි ප්රවීෂා මීෙමුව

161 බී
19
ටුවපිටිය

20

161 බී
ටුවපිටිය

161 බී
21
ටුවපිටිය

ෙම්මන්පිටිය
අප්පුහාමිලාකේ
කදාන් ෂකලෝම්
හිමායා

157/3,ශාන්ත ජූඩ්ව
මාවත, ටුවපිටිය,
මීෙමුව

වණණකුලසූරිය
153,ශාන්ත ජූඩ්ව මාවත,
කම්රි කසලින් පීරීසර ටුවපිටිය, මීෙමුව
ිල්ලසර
ප්රැන්ිසරකුකේ
ලිකයෝ මැතිේ
කසෝිසර

නානායක් ාර
වණණකුල
161/ඩි
22
පටබැදීකේ සජුනි
බ/මහහුණුපිටිය
රුකෂරනිමා
කපකණරා

986972870V

21

773112510V

146/4, ශාන්ත ජූඩ්ව
මාවත, ටුවපිටිය,
මීෙමුව

077-6626656

දුව

කසනරත් ආරච්චිකේ ජූඩ්ව
ප්රසාද් අප්පුහාමි

773112510V

146/4, ශාන්ත ජූඩ්ව
මාවත, ටුවපිටිය,
මීෙමුව

077-6626656

ඥාති පුතා

සරී

කසනරත් ආරච්චිකේ ජූඩ්ව
ප්රසාද් අප්පුහාමි

_

13

පුරුෂ

846171010V

35

සරී

ෙම්මන්පිටිය
අප්පුහාමිලාකේ කදාන්
ප්රදීප් තුෂන්ත

740451804V

157/3,ශාන්ත ජූඩ්ව
මාවත, ටුවපිටිය,
මීෙමුව

077-6358171

බිරිද

13

සරී

ෙම්මන්පිටිය
අප්පුහාමිලාකේ කදාන්
ප්රදීප් තුෂන්ත

740451804V

157/3,ශාන්ත ජූඩ්ව
මාවත, ටුවපිටිය,
මීෙමුව

077-6358171

දුව

740451804V

157/3,ශාන්ත ජූඩ්ව
මාවත, ටුවපිටිය,
මීෙමුව

077-6358171

දුව

776360473V

390/බි/13,
නුෙවැල පාර,
ටුවපිටිය, මීෙමුව

077-7038000

මව

547352858V

156/1, සුහද
මාවත,
මහහුණුපිටිය,
මීෙමුව

077-5801498 /
031-4926270

බාල කසාකහායුරු

511413435 V

233/4, නුෙවැල
පාර, මහහුණුපිටිය,
මීෙමුව

077-7623148

දුව

_

10

සරී

ෙම්මන්පිටිය
අප්පුහාමිලාකේ කදාන්
ප්රදීප් තුෂන්ත

_

75

සරී

වණණකුලසූරිය අදිරියන්
සංෙරිකේ කම්රියන්
නිකරෝෂා ප්රනාන්දු

181/3, සාන්ත
කසබසරතියන් මාවත,
ටුවපිටිය, මීෙමුව

_

59

පුරුෂ

ිල්ලසර ප්රැන්ිසරකුකේ
කම්රි කතකරසර වජණින්
කසෝිසර

233/4, නුෙවැල පාර,
මහහුණුපිටිය, මීෙමුව

955511310V

24

සරී

එන්.ෙබ්ලලිේ.පී.කපෝල්
කපකණරා

23

ිකේිංහ
161 ඩී
ආරච්චිකේ කදාන්
බ/මහහුණුපිටිය
කනත්මි තරුෂි ා

545/1, නුෙවැල පාර,
මහහුණුපිටිය, මීෙමුව

ක ාළඹකේ ඈන්
161 ඩි
24
චන්දි රි ා
බ/මහහුණුපිටිය
ප්රනාන්දු

548/එෆර, නුෙවැල
පාර,මහහුණුපිටිය,
මීෙමුව

කපෝරුකතාටකේ
161 ඩි
25
ේලැඩිසර මැසරො
බ/මහහුණුපිටිය
ප්රනාන්දු
රාජගුරු
161 ඩි
කසරනාධිපතිකේ
26
බ/මහහුණුපිටිය අමාලි චතුරි ා
රාජගුරු
රණිංහ
161 ඩි
27
ආරච්චිකේ රීටා
බ/මහහුණුපිටිය
ඇනට්

111, සාන්ත ජුඩ්ව
මාවත,මහහුණුපිටිය,
මීෙමුව
231,නුෙවැල
පාර,මහහුණුපිටිය,
මීෙමුව

_

785141202V

537271590V

838410243V

12

40

66

36

සරී

සරී

සරී

ෙබ්ල.ඒ.ජන

අප්පුහාමි

එම්.ටි.ටි.චන්දුපකපකණරා

කක්.ඒ.මවණින් ප්රනාන්දු

783551675V

545/1, නුෙවැල
පාර,මහහුණුපිටිය,
මීෙමුව

077-4005653 /
071-9685608

දුව

N7218809

548/එෆර, නුෙවැල
පාර,මහහුණුපිටිය,
මීෙමුව

076-9224597

මව

500740604V

111, සාන්ත ජුඩ්ව
මාවත,මහහුණුපිටිය
, මීෙමුව

077-9137424

බිරිද

811791814V

231,නුෙවැල
පාර,මහහුණුපිටිය,
මීෙමුව

077-0818206

බිරිද

075-4426168

බිරිද

077-9176204

මව

සරී

පී.එම්.කරාහාන් ප්රනාන්දු

492040584V

146/සී, නුෙවැල
පාර,මහහුණුපිටිය,
මීෙමුව
238, නුෙවැල
පාර,මහහුණුපිටිය,
මීෙමුව

146/සී, නුෙවැල
පාර,මහහුණුපිටිය,
මීෙමුව

485192824V

71

සරී

ෙබි.කක්.කරජිකනෝල්ඩ්ව
සරීවන් කපකණරා

ිල්ලප්
238, නුෙවැල
161 ඩි
ප්රැන්ිසරකේ කම්රි
28
පාර,මහහුණුපිටිය,
බ/මහහුණුපිටිය කජායිසර ැමිලියා
මීෙමුව
කසෝිසර

575791611V

62

සරී

ී.එමි.සාරංෙ බනණාඩි

963521073V

932173808V

26

පුරුෂ

ී.එමි.සාරංෙ බනණාඩි

963521073V

631592856V

56

පුරුෂ

එසර.ක ින් ගූල්ඩින්

199935710535

707350121V

48

සරී

එසර.ක ින් ගූල්ඩින්

199935710535

595433020V

60

සරී

ෙබ්ල.ඒ.ඩි.ඇන්තනී
අප්පුහාමි

238, නුෙවැල
161 ඩි
තුප්පහිකේ හිමාල්
පාර,මහහුණුපිටිය,
බ/මහහුණුපිටිය සුරංෙ බනණාඩ්ව
මීෙමුව
223/ඊ,නුෙවැල
161 ඩී
ටිකරෝන් කීත්
30
පාර,මහහුණුපිටිය,
බ/මහහුණුපිටිය ගූල්ඩින්
මීෙමුව
කබන්තරකේ
223/ඊ,නුෙවැල
161 ඩි
31
ෙයනා සීතා රංි පාර,මහහුණුපිටිය,
බ/මහහුණුපිටිය
ප්රනාන්දු
මීෙමුව
545/1, නුෙවැල
161 ඩි
හපුආරච්චිකේ
32
පාර,මහහුණුපිටිය,
බ/මහහුණුපිටිය ඇතල් අයිරාංෙනී
මීෙමුව
29

503324610V

238, නුෙවැල
පාර,මහහුණුපිටිය,
මීෙමුව
223/ඊ,නුෙවැල
පාර,මහහුණුපිටිය,
මීෙමුව
223/ඊ,නුෙවැල
පාර,මහහුණුපිටිය,
මීෙමුව
545/1, නුෙවැල
පාර,මහහුණුපිටිය,
මීෙමුව

077-9176204

කසාකහායුරා

071-9670587

පියා

071-9670587

මව

076-21514754

බිරිද

වැල්ලකේ
161 ඩි
නිල්මිණි කණණු ා
බ/මහහුණුපිටිය
ිල්වා
වණණකුලසූරිය
161 ඩි
34
සරකන්යා සාින්දි
බ/මහහුණුපිටිය
ප්රනාන්දු

545/1, නුෙවැල
පාර,මහහුණුපිටිය,
මීෙමුව
223/බී,නුෙවැල
පාර,මහහුණුපිටිය,
මීෙමුව
223/ඊ,නුෙවැල
161 ඩි
ළිදමුලකේ කම්රි
35
පාර,මහහුණුපිටිය,
බ/මහහුණුපිටිය ඇන්සලින් ිල්වා
මීෙමුව
නානායක් ාර
161 ඩි
වණණකුල
191/4, සුහද මාවත,
36
බ/මහහුණුපිටිය පටබැදීකේ සුනීතා මහහුණුපිටිය, මීෙමුව
කපකණරා
33

කපාන්නිල
161
ආරච්චිකේ කජෝන්
287/බී, කත්ක්
37 නැ/මහහුණුපිටි
ැන්ටියසර අනිල්
වත්ත,තිඹිරිෙසර ටුව
ය
කපකණරා
ිජයගුණවධණන
38

143
උ/ ටුනාය

ලියනකේ නිමණලා 63/2, ක ාළඹ පාර,
ප්රශන්ති ිල්වා
ටුනාය

කුරුකුලසූරියකේ
94
39
කම්රි ඉරාෂා
බ/ ළුවාරිප්පුව
ප්රනාන්දු
ිජයසුන්දර
93 ඩී අක් ර මුදියන්කසරලාකේ
40
පනහ
චමින්ද සමන්
කුමාර
කුරණකේ කම්රි
93 ඩී අක් ර
41
කජනට් පුෂරපා
පනහ
කපකණරා
42

93 ඩී අක් ර
පනහ

84/3,බටහිර
ළුවාරිප්පුව,

ටාන

440/20, පාම්කග්රෝවත්ත,
දිරාණ, මීෙමුව
440/20, පාම්කග්රෝවත්ත,
දිරාණ, මීෙමුව

දාපනදුරකේ ජනීශ 335, ඳසුරිදුෙම,
ිදුශාන්
අක් රපනහ, මීෙමුව

_

40

සරී

ෙබ්ල.ඒ.ජන

_

12

සරී

බනණාඩ්ව ක්රිශාන්ත ප්රනාන්දු

496123085V

70

සරී

එසර.ක ින් ගූල්ඩින්

625132231V

57

සරී

ැප්කපටියාකොෙ
ිතානකේ හැරිසන්

562941681V

63

පුරුෂ

798501801V

39

සරී

825054570V

741093308V

37

45

සරී

පුරුෂ

566013312V

63

සරී

_

15

පුරුෂ

අප්පුහාමි

783551675V

843372376V

199935710535

630310628

545/1, නුෙවැල
පාර,මහහුණුපිටිය,
මීෙමුව
223/බී,නුෙවැල
පාර,මහහුණුපිටිය,
මීෙමුව
223/ඊ,නුෙවැල
පාර,මහහුණුපිටිය,
මීෙමුව
191/4, සුහද
මාවත,
මහහුණුපිටිය,
මීෙමුව

077-4005653 /
071-9685608

බිරිද

077-1331250

දුව

071-9670587

ආිි

077-6274777

සරවාමි පුරුෂයා

පි.ඒ.ඊ.පී.ශිරන්ත
කපකණරා ිජයගුණවධණන

522711403V

690/එ, වරාකොෙ
පාර, ිංහාරමුල්ල, 071-6897567
ැලණිය

කොිවංශකේ ොල්ටන්
තිලං තකමල්

750780709V

63/2, ක ාළඹ
පාර, ටුනාය

077-5189648 /
075-5701846

බිරිද

721953610V

84/3,බටහිර
ළුවාරිප්පුව,
ටාන

077-7369136

බිරිද

757210053V

440/20,
පාම්කග්රෝවත්ත,
දිරාණ, මීෙමුව

එම්.ෙයසර රූපිංහ

ෙැෆරනි ඉංග්රීඩ්ව ක නී

ෙැෆරනි ඉංග්රීඩ්ව ක නී

757210053V

දාපනදුරකේ අමිල
නිශාන්ත

783565170V

440/20,
පාම්කග්රෝවත්ත,
දිරාණ, මීෙමුව
335, ඳසුරිදුෙම,
අක් රපනහ,
මීෙමුව

_

077-3567416

077-5452236

බාල කසාකහායුරු

සරවාමි පුරුෂයා

නැන්දනිය

පුතා

93 ඩී අක් ර
43
පනහ

කෂකවෝනි
177/ඒ, සමෘද්ධිෙම,
පැට්රිෂියා ඇන්තනී
අක් ර පනහ, මීෙමුව
කසල්වරාේ

_

5

සරී

ඇනට් ජින්තා කජෝසප්

798092412V

44

93 එෆර පහල
දිරාණ

ජූඩ්ව ඹබ්ලරි හින්ඩ්වල්

147/1/ි, පහල
දිරාණ, තිඹිරිෙසර ටුව

630330769 V

56

පුරුෂ

කෙසන්ට් සැන්ඩ්වන්
ික්රමිංහ

196175802287

45

93 එෆර පහල
දිරාණ

ං ානමකේ
දිලිනි සංජීවනි

105/9/11,දුටුෙැමුණු
මාවත, පහල දිරාණ,
තිඹිරිෙසර ටුව

848183695V

35

සරී

වණණකුලසූරිය
ඉච්චචන්කුලිකේ පලණර
ක්රිසරීන් ප්රනාන්දු

196460800169

93 එෆර පහල
46
දිරාණ

මිහිදුකුලසූරිය
අන්රාදිකේ
ංි ා හිරුෂි
ප්රනාන්දු

150/1, කදාන් කඩ්විඩ්ව
මාවත පහළ දිරාණ,
තිඹිරිෙසර ටුව

_

12

සරී

මිහිදුකුලසූරිය අන්රාදිකේ
ඉන්දි කරාහාන් ප්රනාන්දු

105/9/11, දුටුෙැමුණු
මාවත, පහල දිරාණ,
තිඹිරිෙසර ටුව

841131320V

35

පුරුෂ

වණණකුලසූරිය
ඉච්චචන්කුලිකේ පලණර
ක්රිසරීන් ප්රනාන්දු

196460800169

701201043V

177/ඒ,
සමෘද්ධිෙම,
අක් ර පනහ,
මීෙමුව
300/231, ිල්වණ
රිච්ච පා ණර,
කදමංහන්දිය
105/9/11,දුටුෙැමුණු
මාවත, පහල
දිරාණ,
තිඹිරිෙසර ටුව
150/1, කදාන්
කඩ්විඩ්ව මාවත පහළ
දිරාණ,
තිඹිරිෙසර ටුව
105/9/11,
දුටුෙැමුණු මාවත,
පහල දිරාණ,
තිඹිරිෙසර ටුව
300/231, ිල්වණ
රිච්ච පා ණර,
කදමංහන්දිය

071-7864714

072-5321008

076-0941551 /
076-1743468

_

දුව

කසාකහායුරා

කල්ලි

දුව

47

93 එෆර පහල
දිරාණ

මිහිදුකුලසූරිය
අඹින්කේ ලහිරු
ප්රසංෙ ප්රනාන්දු

48

93 එෆර පහල
දිරාණ

ඇන්තනී ජින්තා 147/1/ි, පහල
කම්රි හින්ඩ්වලි
දිරාණ, තිඹිරිෙසර ටුව

647553222V

54

සරී

කෙසන්ට් සැන්ඩ්වන්
ික්රමිංහ

196175802287

49

93 එෆර පහල
දිරාණ

වත්තකේ ජානකි
කුමාරි සාෙරි ා
ප්රනාන්දු

147/38, පහල
තිඹිරිෙසර ටුව

දිරාණ,

685991080V

51

සරී

ඩි.ෙබ්ලලිේ.මධු ා
කසේවන්දි කපකණරා

916730560V

150, වෑත්තැව පාර,
071-4377655
අමන්කදාළුව, සීදුව

මව

50

93 එෆර පහල
දිරාණ

කදාකල්වත්තකේ
කදේමිනි ශා යා
කපකණරා

147/38, පහල
තිඹිරිෙසර ටුව

දිරාණ,

_

12

සරී

ඩි.ෙබ්ලලිේ.මධු ා
කසේවන්දි කපකණරා

916730560V

150, වෑත්තැව පාර,
071-4377655
අමන්කදාළුව, සීදුව

නැෙණිය

93 එෆර පහල
51
දිරාණ

වැල්ලව
තන්ිකේ
පිලමිනා ප්රනාන්දු

42/3/ඒ/1, පහල
දිරාණ, තිඹිරිෙසර ටුව

සරී

ිතාරනකේ කුමාරි
කම්රියන් මල් ාන්ති

777511408V

149/58,
මල්කබරිවත්ත, උ /
077-7657606
දිරාණ,
කදමංහන්දිය

මව

575832998V

57

076-0941551 /
076-1743468

පුතා

072-5321008

නැනා

161 සී
කසල්ල න්ද

වණණකුලසූරිය
67, මහහුණුපිටිය,
හයිින්ත් කම්රි
මීෙමුව
ේටණරෑට් ප්රනාන්දු

53

161 සී
කසල්ල න්ද

ජයිංහ
ආරච්චිකේ කදාන්
කරක්ි ෙේලසර
අප්පුහාමි

432/3, කසල්ල න්ද
පාර, මහහුණුපිටිය,
මීෙමුව

532730120V

65

පුරුෂ

54

161 සී
කසල්ල න්ද

මානාමුදලිකේ
කදෝන රීටා
ක්ලැරන්සර හාමි

63/2,මහහුණුපිටිය, මීෙමුව 576072422V

62

161 සී
55
කසල්ල න්ද

චක්රවතණිකේ
කජි ා කුමුදිනී
ප්රනාන්දු

42/ඒ,සාන්ත
කසබසරතියන්
මාවත,මහහුණුපිටිය,
මීෙමුව

161 සී
56
කසල්ල න්ද

ිංෙප්පුලි
407/ඒ, කසල්ල න්ද
ආරච්චිකේ කදෝන
පාර, මීෙමුව
ිියන් අයිරාංෙනී

52

558222042V

678530891V

528141382V

64

52

66

532060478V

67, මහහුණුපිටිය,
071-4284113
මීෙමුව

කදහිවල ලියනකේ කදෝන
මල්ලි ා ඈන්
ක ාන්සරටන්සර

547072927V

432/3,
කසල්ල න්ද පාර,
077-3406661
මහහුණුපිටිය,
මීෙමුව

සරී

වඩුකේ කසනානි
දිල්රුක්ෂි ලිකේරා

855733358V

63/2,මහහුණුපිටිය,
076-7705866
මීෙමුව

මව

සරී

කුරුකුලසූරිය කරකබ ා
කසේවන්දි ප්රනාන්දු

200070501714

42/ඒ,සාන්ත
කසබසරතියන්
071-3150486
මාවත,මහහුණුපිටිය
, මීෙමුව

මව

සරී

ක ෝදාකොෙ ිතානකේ
පියදාස

407/ඒ,
කසල්ල න්ද පාර,
මීෙමුව

072-1191718

බිරිද

42/ඒ,සාන්ත
කසබසරතියන්
මාවත,
මහහුණුපිටිය,
මීෙමුව

071-3150486

පියා

සරී

ලක්ෂරමන් නිහාල්
සාමුකවල් රුපිංහ

520133739V

42/ඒ,සාන්ත
කසබසරතියන් මාවත,
මහහුණුපිටිය, මීෙමුව

620410683V

57

පුරුෂ

කුරුකුලසූරිය කරකබ ා
කසේවන්දි ප්රනාන්දු

200070501714

බිරිද

සරවාමි පුරුෂයා

57

161 සී
කසල්ල න්ද

කුරුකුලසූරිය
අයිරිනියසර නිමල්
ප්රනාන්දු

58

161 සී
කසල්ල න්ද

ස ලච්චචාරි
ෙණිතයලාකේ
සරවණණලතා

71,මහහුණුපිටිය, මීෙමුව

698490772V

49

සරී

මහමාලකේ අජිත් ප්රිමාල්
කරෝයි කපකණරා

691970833V

71,මහහුණුපිටිය,
මීෙමුව

031-2221175

බිරිද

59

161 සී
කසල්ල න්ද

කසරතුංෙ මුදලිකේ
දිනුජ මකතේ

61,මහහුණුපිටිය, මීෙමුව

_

මාස 7

පුරුෂ

කසරතුංෙ මුදලිකේ දිකන්ෂර
සුරංෙ සංජීව ප්රනාන්දු

802372655V

61,මහහුණුපිටිය,
මීෙමුව

077-3460875

පුතා

60

161 සී
කසල්ල න්ද

සඝරාජකේ
ිනිප්රීො ඇේනසර

61,මහහුණුපිටිය, මීෙමුව

_

70

සරී

රාජවංශ මුදලිකේ කදෝන
තනූජා රුවන්මලී
අප්පුහාමි

757393042V

27/ඩියන් ප්රනාන්දු
මාවත, කදවන
කුරණ, මීෙමුව

076-3870306

මව

61

161 සී
කසල්ල න්ද

වණණකුලසූරිය
ජින්තා ිරින්
ප්රනාන්දු

335/2, මහහුණුපිටිය,
මීෙමුව

62

161 සී
කසල්ල න්ද

වණණකුලසුරිය
ශයිනි ප්රනාන්දු

රත්නාය වාසල
145 ඒ
මුදියන්කසරලාකේ
63 නැ/මූ ලන්ෙමු කරෝචනා
ව
සත්රුවනි
රත්නාය

64 93 ඊ

65 93 ඊ

59

සරී

කොඩ්වින් ඩි ාට්

302, මහහුණුපිටිය,
මීෙමුව

_

12

සරී

වණණකුලසූරිය තුෂාර
අරින්ද ප්රනාන්දු

68/9, මූ ලන්ෙමුව,
සීදුව

_

9

සරී

එන්.සංජීවනී ප්රනාන්දු

දිරාණ

රතුෙමකේ
ක්රිනියන්
රුක්ලාන්ති
ප්රනාන්දු

389/සී/6, කුලරත්න
මාවත, කිඹුලපිටිය
පාර,මීෙමුව

දිරාණ

කේරකේ කම්රි
මැටිල්ො පීරිසර

387/13/බී, නිමණල
මාවත, ටුවපිටිය,
මීෙමුව

66 93 ඊ

දිරාණ

67 93 ඊ

දිරාණ

68 93 ඊ

දිරාණ

දිරාණ

69 93 ඊ

595833450V

388/9,කිඹුලපිටිය
මල්ලවආරච්චිකේ
පාර,අක් ර පනහ,
කරෝසරකුමාරි හාමි
මීෙමුව
මහමරක් ල
176/71, ධනවධණන
පටබැදිකේ ඈන්
වත්ත, දිරාණ,
පියුමි නතාලි
තිඹිරිෙසර ටුව
කපකණරා

755971308 V

_

43

62

සරී

කරෝමාන් කනිල් පීරීසර

සරී

හැලපිටියකේ කදාන් අනුර
ජයලත්

195418610064

335/2,
මහහුණුපිටිය,
මීෙමුව

075-2724130

බිරිද

723530598V

302, මහහුණුපිටිය,
077-9916017
මීෙමුව

දුව

856810836V

68/9,
071-8364232
මූ ලන්ෙමුව, සීදුව

දුව

720573962 V

389/සී/6,
කුලරත්න මාවත,
කිඹුලපිටිය
පාර,මීෙමුව

_

බිරිද

611081898V

387/13/බී, නිමණල
මාවත, ටුවපිටිය,
මීෙමුව

_

බිරිද

071-7283566

මව

_

දුව

388/9,කිඹුලපිටිය
පාර,අක් ර පනහ,
මීෙමුව
176/71,
ධනවධණන වත්ත,
දිරාණ,
තිඹිරිෙසර ටුව

707971983V

49

සරී

පී.ඒ.අකශරන් ලක්රුවන්

951132861V

918611452V

27

සරී

එම්.පි.එම්මානුකවල්
ප්රසංසා කපකණරා

643640031V

කුරුකුලසූරිය
387/96/ඒ, නිමණල
මල්කි අනුරාධි ා මාවත, ටුවපිටිය,
ප්රනාන්දු
මීෙමුව

817443648V

38

සරී

කක්.ඩි.උදිත සඳරුවන්
අප්පුහාමි

790921496V

387/96/ඒ, නිමණල
මාවත, ටුවපිටිය,
මීෙමුව

077-3406444

බිරිද

වණණකුලසූරිය
අදිරියන්
390/28/1, ටුවපිටිය
සංගිලිකේ කහලන් වත්ත, ටුවපිටිය,
මාරි ෆාතිමා
මීෙමුව
ප්රනාන්දු

616874730V

58

සරී

අජිත් ලක්ෂරමන් ප්රියන්ත
කඩ්විඩ්ව පිල්කල්

610472990

390/28/1, ටුවපිටි
ය වත්ත,
ටුවපිටිය, මීෙමුව

077-7038000

බිරිද

දිරාණ

ඉමියා පතිරන
කම්රියන්
ඇන්ටනට්

දිරාණ

වනිංහ
ආරච්චිකේ මලීෂා 336/ඒ/1, අකනෝමා
යකශෝධරා
වත්ත, මීෙමුව
කදේදිනි පීරීසර

72 93 ඊ

දිරාණ

කනත්මි ාංචනා 193/6, කිඹුලාපිටිය
මංජරී ික්රමරත්න පාර, ටුවපිටිය, මීෙමුව

73 93 ඊ

දිරාණ

සම්පත්
ිශරවකීතණි
ික්රමරත්න

74 93 ඊ

දිරාණ

70 93 ඊ

71 93 ඊ

75 93 ඊ

76 93 ඊ

77 93 ඊ

78 93 ඊ

336/ඒ/1, අකනෝමා
වත්ත, මීෙමුව

685791498V

51

සරී

ෙබ්ල.ඩියුරන් පැට්රික් පිරීසර

612722609V

336/ඒ/1, අකනෝමා
වත්ත, මීෙමුව

031-4922820

බිරිද

_

13

සරී

ෙබ්ල.ඩියුරන් පැට්රික් පිරීසර

612722609V

336/ඒ/1, අකනෝමා
වත්ත, මීෙමුව

031-4922820

දුව

755642193V

071-8201231

දුව

_

16

සරී

ජි.ි.චන්දිමා නිරංජලි
යසවධණන

193/6,උළුඅම්බලම
වත්ත, දිරාණ, මීෙමුව

740243179V

45

පුරුෂ

ජි.ි.චන්දිමා නිරංජලි
යසවධණන

755642193V

ිශරමි වීෂා
ික්රමරත්න

193/6,උළුඅම්බලම
වත්ත, දිරාණ, මීෙමුව

_

13

සරී

ජි.ි.චන්දිමා නිරංජලි
යසවධණන

755642193V

දිරාණ

ගුණරත්න
මුණිංහ
ආරච්චිකේ
ඉකනෝෂර ලක්මින්
ිල්වා

390/33/ඒ,ජාන
කබෝකොල්ලාෙම වත්ත
, ටුවපිටිය, මීෙමුව

දිරාණ

කුරුකුලසූරිය
390/33/ඒ, ජාන
ක්රිසරපින් මාකනල් කබෝකෙෝල්ලාෙම වත්ත ,
ිිලියා ප්රනාන්දු කිඹුලපිටිය, මීෙමුව

දිරාණ

වණණකුලසූරිය
දිකන්ෂා ගීතානි
වාසර

180/ඩි/35/2,
සන්ෆලවවණත්ත,
දිරාණ, තිඹිරිෙසර ටුව

787891250V

40

සරී

ශිරාන් ඇන්ටන් ජෑන්සර

710733074V

දිරාණ

ටියාසා කසසානි
ජෑන්සර

180/ඩි/35/2,
සන්ෆලවවණත්ත,
දිරාණ, තිඹිරිෙසර ටුව

_

12

සරී

ශිරාන් ඇන්ටන් ජෑන්සර

710733074V

_

498070949V

12

70

පුරුෂ

සරී

රංජීව ප්රියදශණන ිල්වා

ඩිලානි ෂමණිලා ප්රනාන්දු

193/6,උළුඅම්බලම
වත්ත, දිරාණ,
මීෙමුව
193/6,උළුඅම්බලම
වත්ත, දිරාණ,
මීෙමුව
193/6,උළුඅම්බලම
වත්ත, දිරාණ,
මීෙමුව

071-8201231

සරවාමි පුරුෂයා

071-8201231

දුව

197318400466

390/33/ඒ,ජාන
කබෝකොල්ලාෙම
වත්ත , ටුවපිටිය,
මීෙමුව

077-5175117

පුතා

197867402455

390/33/ඒ, ජාන
කබෝකෙෝල්ලාෙම
වත්ත, කිඹුලපිටිය,
මීෙමුව

077-5175117

මව

_

බිරිද

_

දුව

180/ඩි/35/2,
සන්ෆලවවණත්ත,
දිරාණ,
තිඹිරිෙසර ටුව
180/ඩි/35/2,
සන්ෆලවවණත්ත,
දිරාණ,
තිඹිරිෙසර ටුව

දිරාණ

පැටිකිරි
388/9, කිඹුලපිටිය
ආරච්චිකේ වනණණ පාර,අක් ර පනහ,
නිශාන් ොමිණි
මීෙමුව

80 93 ඊ

දිරාණ

ඒ. ැලිසරටසර
ප්රනාන්දු

81 93 ඊ

දිරාණ

රණිංහ
394/10, කදාන් කඩ්විඩි
ආරච්චිකේ
මාවත, ටුවපිටිය,
කදේමිනි සත්රුවනි මීෙමුව

දිරාණ

ෙමමැද ලියනකේ
දැහැමි බ්රින්දයා
නප්තලි කපකණරා

387/12/බි, 6 කවනි
පටුමඟ, නිමණල මාවත,
ටුවපිටිය, මීෙමුව

_

93 ඒ
83
උ/ දිරාණ

මිහිදුකුලසූරිය
කොන්නකේ
කජෝසප් ලුියසර
තිසරස ප්රනාන්දු

151/ඩි/6, කවසරටසීටන්
වත්ත, උතුරු දිරාණ,
කදමංහන්දිය

84 65 ඒ කතෝප්පුව

සුෙත් නදීශාන්
ිල්වා

79 93 ඊ

82 93ඊ

85

බකට්කපාල
144 ඒ උ /
ආරච්චිකේ කදාන්
ලියනකේමුල්ල
නිමල් ශාන්ත

86

93 ඩී අක් ර
පනහ

වණණකුලසූරිය
කලසරලි රංජන්
ප්රනාන්දු

390/33/ඒ, ජාන
කබෝකෙෝල්ලාෙම වත්ත ,
කිඹුලපිටිය, මීෙමුව

643141787V

55

පුරුෂ

පි.ඒ.අකශරන් ලක්රුවන්

388/9, කිඹුලපිටිය
පාර,අක් ර පනහ,
මීෙමුව

071-7283566

පියා

197867402455

390/33/ඒ, ජාන
කබෝකෙෝල්ලාෙම
වත්ත, කිඹුලපිටිය,
මීෙමුව

077-5175117

පියා

865794517V

394/10, කදාන්
කඩ්විඩි මාවත,
ටුවපිටිය, මීෙමුව

077-7372059

දුව

760030872V

387/12/බි, 6 කවනි
පටුමඟ, නිමණල
077-5851527
මාවත, ටුවපිටිය,
මීෙමුව

දුව

පියා

461002340V

73

පුරුෂ

_

13

සරී

ඌනුකොල්කල් කෙදර
ශ්රියානි මාලා

අවු.13

සරී

ජි.එල්.ඇනිටනී බිංදු
නිශාන්ත කපකණරා

550624001V

64

පුරුෂ

එම්.ජි. සුන් ප්රියං ර
ප්රනාන්දු

197718002583

64/ඒ/2/ඩි, මහර,
ෙවත

127/3, ඹබ්ලකබ්ලරිය,
ක ාච්චි කඩ්ව

913282590V

27

පුරුෂ

කසබසරතියන් ිල්වා
ිල්ප්රඩ්ව පුල්කල්

572402797V

127/3, ඹබ්ලකබ්ලරිය,
ක ාච්චි කඩ්ව

071-3380537

පියා

90/1/ඒ,
ලියනකේමුල්ල, සීදුව

683071110V

50

පුරුෂ

ළුඅප්පු ං ානම්ලාකේ
කදෝන ප්රිකමන්ි චන්දීමා
ජයමාන්න

738012615V

90/1,ජයමාලි,
ලියනකේමුල්ල,
සීදුව

077-3832095

බිරිද

196022201083

59

පුරුෂ

පිලිප් පැන්නකේ ජානකි
චන්දු ාන්ති

647461590V

440/21,පාම්කග්රෝව
ත්ත, දිරාණ,
මීෙමුව

070-4933767 /
071-7966751

බිරිද

440/21,පාම්කග්රෝවත්ත,
දිරාණ, මීෙමුව

ඩිලානි ෂමණිලා ප්රනාන්දු

951132861V

077-9909054

