2019.04.21 ත්රස්ත ප්රහාර ලින්ද් තු ාලලත් පුද්ධගලයින්ද් සෙහා න්ද්දි ප්රොනය
කිරීමට හානි පූස ණය සඳහා න කාස යාලය ව ත වයාමු කළ වේඛනය
අනු
අංකය

නම

ලිපිනය

ග්රා.නි.වසම

1

ලංකේවර කේණුකා දිල්ෂානි

528/12/2,හරිස්චන්ද්රපුරය,තිඹිරි
161 නැ/මහහුණුපිටිය
ගස්කටුව.

2

ශනිලා නව ෝදිනී ජයනිකා වික්රමනායක

127/සී, වේමචන්ද්ර ත්ත,
තිඕරිගස්කටු , මීගමු

162 නැ/මහහුණුපිටිය

3

කේ.ඒ.ඩී.නිව්ටන්ද් අප්පපුහාමි

142/124,කවස්ටේ සීටන්ද්
වත්ත,උ/කදිරාන.

93 ඒ උ/කදිරාන

4

පාදුක්කවේ මසසි ඈන්ද් රාජි වපවසරා

31/74, ව ස්ටස සීටන්ද්
ත්ත,උ/කදිරාන, වෙමංහන්ද්දිය

93 ඒ උ/කදිරාන

5

එස්.ඉකවෝන්ද් ප්රනාන්ද්ු

77/ඒ/4,කටියල,කෙමන්ද්හන්ද්දිය 93 බී කටියල

6

ඕබිනාමුණි කකෝසලා ධනාංජලී සිල්වා

77/ඒ/4,කටියල,කෙමන්ද්හන්ද්දිය 93 බී කටියල

7

ආේ.ඩබ්.එම්.ආේ.ධනුෂ්ක රත්නායක

68/9,ඊරියගහ
පාර,මූකලන්ද්ගමුව,සීදූව.

145 ඒ නැ/මූකලන්ද්ගමුව

8

වපාරුවතාටවේ කාන්ද්ති ප්රනාන්ද්දු

179, සමෘද්ධිගම, අක්කර පනහ,
මීගමු

93 ඩී අේකර පනහ

9

ආේ.එම්.කම්නකා ප්රියෙර්ේනී

10

කේ.ඒ.ලයනල් කපකේරා

11

හැරියට් කග්ර්ට් කජෝර්ප්ප

12

වර්ණකුලසූරිය කම්මල මුදලිගේ ගම්රි මාලනී
ප්රනාන්දු

13

වර්ණකුලසූරිය රුචිර මල්ෂාන්ද ප්රනාන්දු

14

වර්ේකුලසූරිය කරාමිනා වින්ද්ෙයා ප්රනාන්ද්ු

15

කෂරීනා ේලිපඩේ් කසල්වරාේ

177ඒ,සමෘද්ධිගම,අේකර
පනහ,මීගමුව.

93 ඩී අේකර පනහ

16

ඇනස්ටා ගරාසායනී ගලෝරන්දස්

176/34,කොන්ද් කේවිේ
මාවත,තිඔරිගස්කටුව,කදිරාන

93 ඊ කදිරාන

17

ගදෝන මැනුගවල් මුදියන්දගස්ලාගේ ගම්රි
ඇගලන්දියා අන්දරාදි

387/10/ඒ,7 වන පටුමග ,නිමණල
මාවත,කටුවපිටිය.

93 ඊ කදිරාන

18

නිපුනි මකහ්ෂිකා කේවිේ පිල්කල්

380/28/1,කටුවපිටිය
වත්ත,කදිරාන

93 ඊ කදිරාන

19

උස්වත්ත ලියනගේ ටානියා ඈන්ද නිශාමනී
ගපගණරා

387/14, 6 වන පටුමග,නිමණල
මාවත,කටුවපිටිය.

93 ඊ කදිරාන

20

ඒ.ඒ.කජානී ලූෂන්ද්

21

අමරසිංහ ආරච්චච්චකේ කෙෝන කම්රි කජස්මින්ද්
ඉන්ද්රානි

84,සමෘද්ධිගම,අේකර
පනහ,මීගමුව.
277,සමෘද්ධිගම,අේකර
පනහ,මීගමුව.
177,සමෘද්ධිගම,අේකර
පනහ,මීගමුව.
298/12, අක්කර පනහවත්ත,
කිඔුලාපිටිය පාර, මීගමුව
78, සමෘද්ධිගම,අක්කර
පනහ,මීගමුව.
78, සමෘද්ධිගම,අක්කර
පනහ,මීගමුව.

393/29,කුලරත්න
මාවත,කදිරාන
406/1,කුලරත්න
මාවත,කදිරාන

93 ඩී අේකර පනහ
93 ඩී අේකර පනහ
93 ඩී අේකර පනහ
93 ඩී අේකර පනහ
93 ඩී අේකර පනහ
93 ඩී අේකර පනහ

93 ඊ කදිරාන
93 ඊ කදිරාන

387/96ඒ,නිමේලමාවත,කදිරා
න.

22

කටුවාවලකේ කොන්ද් ෙැහැමි කටනුජි අප්පපුහාමි

23

ගමගරඤ්ඤගේ අන්දගතා්් ගනල්ලා ඉගල්ගන්දයා
ප්රනාන්දු

24

ගද්ධවපුරගේ අජන්දිකා ගේබි ෂිගරෝමි ප්රනාන්දු

25

මහපටබැදීගේ ඒශාන්ද කාාංචන ගපගණරා

26

නුගේගගාඩගේ ක්රිස්මා ුලාාංජලී ිල්වා

27

මුතුකුඩ ආරච්චචිගේ ගර්ටා හාමිගන්ද

28

කුෂාරි නාලිකා වයින්දදාස්

29

මුතුගපාරු ගතාටගේ ගනතුදිනි ආකෂණා ගපගණරා

30

පාවුළු මණ්ඩඩිගේ ගරාහාන්ද ප්රනාන්දු

31

ගදහිවලගේ නාලනී ගසව්වන්දදි ගපගණරා

32

ඩේ.ඩි.දිපිකා ප්රනාන්දු

33

අිකාරි මුදියන්දගස්ලාගේ ධමණලතා සමන්දමලී

34

වර්ණකුලසූරිය මසණි පිලමිනා ිගස්රා

35

පලිහවඩනගේ නිරාශා ලක්මාලි ප්රනාන්දු

36

කුරුකුලසූරිය වින්දදයා සාංදීපනී ප්රනාන්දු

37

ගඟබඩ විදානලාගේ චන්දදිමා නිරාංජලී යසවධණන

38

වර්ණකුලසූරිය රන්දදිකා ගරාගෂනි මධුෂානි
ප්රනාන්දු

39

ගල්ගහ්නගේ ගදාන්ද අගරෝෂ් ගෂහාර රන්දුනු

40

කුරුකුලසූරිය විහඟ ිතුමිර්

41

අජිත් ලක්ෂ්මන්ද ප්රියන්දත ගේවිේ පිල්ගල්

42

වර්ණකුලසූරිය සුමුු චම්මක

176/05, ධනවධණන රාන්දේන්ද,
93 ඊ කදිරාන
ගදාන්ද ගේවිේ පාර, ිඹිරිගස්කටුව.

43

ටී.මගනෝරි ගම්නකා කුමාරි ප්රනාන්දු

176/5, ගදාන්ද ගේවිේ මාවත,
ධනවධණන වත්ත, ිඹිරිගස්කටුව.

93 ඊ කදිරාන

44

වර්ණකුලසූරිය මලිත් දිලුෂ ද වාස්

176/5, ගදාන්ද ගේවිේ මාවත,
කදිරාර්, ිඹිරිගස්කටුව.

93 ඊ කදිරාන

45

වර්ණකුලසූරිය ගජායිි මරියා ප්රනාන්දු

157/1, ගදාන්ද ගේවිේ මාවත,
පහල කදිරාර්, ිඹිරිගස්කටුව.

93 ඊ කදිරාන

46

වතුතන්දිගේ නිලාංක දිල්ෂාන්ද

179/23/සී, ගදාන්ද ගේවිේ මාවත,
අක්කර 10,පහල කදිරාර්,
ිඹිරිගස්කටුව.

93 එෆ් පහල කදිරාන

390/ඒ/22, ගසමුතු උයන,
කටුවපිටිය, මීගමුව
387/22 බී, 10 වන පටුමඟ,
නිමණලමාවත,කදිරාන.
133/7, ජය මාවත, මහහුණුපිටිය,
මීගමුව
133/7, මහහුණුපිටිය, මීගමුව
477, නුගවැල පාර, මහහුණුපිටිය,
මීගමුව
145/සී, ජය මාවත, මහහුණුපිටිය,
මීගමුව
545/එෆ්, නුගවැල පාර,
මහහුණුපිටිය, මීගමුව
231,නුගවැල පාර, මහහුණුපිටිය,
මීගමුව
198/1, නුගවැල පාර,
මහහුණුපිටිය, මීගමුව
207/4, නුගවැල පාර,
මහහුණුපිටිය, මීගමුව
133/8, ජය මාවත, මහහුණුපිටිය,
මීගමුව
230, නුගවැල පාර, මහහුණුපිටිය,
මීගමුව
223/බී, නුගවැල පාර,
මහහුණුපිටිය, මීගමුව
176/57, ධනවධණන වත්ත,
කදිරාර්, ිඹිරිගස්කටුව.
193/6, උළු අම්බලම්වත්ත,
කදිරාර්
178/10, ගදාන්ද ගේවිේ මාවත,
කදිරාර්, ිඹිරිගස්කටුව.
176/34, ගදාන්ද ගේවිේ මාවත,
කදිරාර්, ිඹිරිගස්කටුව.
176/57, ධනවධණන වත්ත,
කදිරාර්, ිඹිරිගස්කටුව.
390/28/1, කටුවාපිටිය වත්ත,
කටුවාපිටිය, මීගමුව

93 ඊ කදිරාන
93 ඊ කදිරාන
93 ඊ කදිරාන
161 ඩි බ / මහහුණුපිටිය
161 ඩි බ / මහහුණුපිටිය
161 ඩි බ / මහහුණුපිටිය
161 ඩි බ / මහහුණුපිටිය
161 ඩි බ / මහහුණුපිටිය
161 ඩි බ / මහහුණුපිටිය
161 ඩි බ / මහහුණුපිටිය
161 ඩි බ / මහහුණුපිටිය
161 ඩි බ / මහහුණුපිටිය
161 ඩි බ / මහහුණුපිටිය
161 ඩි බ / මහහුණුපිටිය
93 ඊ කදිරාන
93 ඊ කදිරාන
93 ඊ කදිරාන
93 ඊ කදිරාන
93 ඊ කදිරාන
93 ඊ කදිරාන
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157/1, ගදාන්ද ගේවිේ මාවත,
පහල කදිරාර්, ිඹිරිගස්කටුව.

62, ශාන්දත ගසබස්ියන්ද
මාවත,මහහුණුපිටිය, මීගමුව
354, ගසල්ලකන්දතද පාර,
ගහ්රත්හිටි හාමිලාගේ ගදෝන ගම්රි මල්ලිකා
මහහුණුපිටිය, මීගමුව
43/1, ශාන්දත ගසබස්ියන්ද
වටගටෝරු තන්දිගේ ගතගණසා ගජාසපින්ද ප්රනාන්දු
මාවත,කටුවපිටිය, මීගමුව
354, ගසල්ලකන්දතද පාර,
සුබිාංහ ආරච්චචිගේ ගදාන්ද ගජෝසප් අප්පුහාමි
මහහුණුපිටිය, මීගමුව
ගණණුකා කුමාරි ඩිකාම්
335/2, මහහුණුපිටිය, මීගමුව
227, ශාන්දත ගසබස්ියන්ද
ඉමියා පිරර් ඊවා ඇන්දටනට අප්පුහාමි
මාවත,කටුවපිටිය, මීගමුව
4/ඒ, දකුණු කටුවපිටිය, මීගමුව
ජයවීරගේ ඉෂාරා ගකෞශලයා ප්රනාන්දු
වර්ණකුලසූරිය දිලිනි ගමුෂානි ප්රනාන්දු
4බී,දකුණු කටුවපිටිය, මීගමුව
249, පල්ලිය පාර, කටුවපිටිය,
උඩුගම්පලගේ ගේන්ද ගම්රි ගරාිටා ප්රනාන්දු
මීගමුව
1 /සී/6, කටුවපිටිය පල්ලිය පාර,
ගබෝතලගේ මරිය ගීතා ප්රියාංකා ප්රනාන්දු
කටුවපිටිය, මීගමුව
249, කටුවපිටිය,පල්ලිය පාර,
චන්දරගමෝහන්ද මගනෝේ කුමාණ
කටුවපිටිය, මීගමුව
249, කටුවපිටිය,පල්ලිය පාර,
ජී.ගක්.ගන්දතකී ගරාෂෑන්ද ගයලින්දසා ප්රනාන්දු
කටුවපිටිය, මීගමුව
ගලිගමුව කාංකානමලාගේ ජයාලි ක්රිස්ටීන්ද ප්රදීපා
249, කටුවපිටිය,පල්ලිය පාර,
ප්රනාන්දු
කටුවපිටිය, මීගමුව
61,සාන්දත ගසබස්ියන්ද
එස්.එම් ඩී.ස්ගටලා ප්රනාන්දු
මාවත,මහහුණුපිටිය ,මීගමුව
උස්වත්ත ලියනගේ ප්රැන්දිස් ගරාහාන්ද සුසන්දත
176/55, ධනවධණන වත්ත,
ගපගණරා
ගදාන්දගේවිේවත්ත, කදිරාර්
මිහිු කුලසූරිය ලියනගේ මිලානි ඩිලීියා
232,නුගගවල පාර, මහහුණුපිටිය,
ලියනගේ ප්රනාන්දු
මීගමුව
204 ඒ, නුගගවලපාර,
ගබන්දතර ගේ නදීපානි ප්රනාන්දු
මහහුනුපිටිය මීගමුව
151/1,ගදාන්දගේවිේ පාර ,
ජී.නිලන්දි පුෂ්ප කුමාරි
ප/කදිරාර්, ිඹිරිගස්කටුව
176/59, ගදාන්දගේවිේ මාවත
රත්නවීරගේ ස්වර්ණලතා මැණිගක්
ධනවධණන උයන, කදිරාර්
176/5,ගදාන්දගේවිේ මාවත,
වර්ණකුලසූරිය ගසනුරි ගසව්වන්දදි ද වාස්
කදිරාර්, ිඹිරිගස්කටුව
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ඉමියා පිරර් ගීතා ඇන්දටනට

71

මිහිු කුලසූරියගේ සුමිත්රා ප්රනාන්දු

72

පලිහවඩනගේ රවීන්දර කුමාණ
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ගමෝදරගප්ඩිගේ ගදාන්ද ඩේලස් ප්රනාන්දු
වර්ණකුලසූරිය ඇන්දටනී ගජෝජණ් ප්රනාන්දු
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කුරුකුලසූරිය මාලනී ආන්දජගලෝ ප්රනාන්දු

76

බිගුනි ජනිජා අලහගකෝන්ද

176/34,ගදාන්දගේවිේ මාවත,
ිඹිරිගස්කටුව, කදිරාර්,මීගමුව
387/6,නිමණල මාවත, 9 පටුමග,
කටුවපිටිය,මීගමුව
215/ඒ,ශාන්දත,ගසබස්ියන්ද මාවත
කටුවපිටිය මීගමුව
4/1, ද/කටුවපිටිය මීගමුව
184/1,ශාන්දත,ගසබස්ියන්ද මාවත
කටුවපිටිය මීගමුව
11/1,ද/කටුවපිටිය,මීගමුව
334/1,මහහුණුපිටිය මීගමුව
43/2ඒ,ශා.ගසබස්ියන්ද මාවත,
කටුවපිටිය මීගමුව
335/2,මහහුණුපිටිය,මීගමුව

93 එෆ් පහල කදිරාන
161 සී ගසල්ලකන්දද
161 සී ගසල්ලකන්දද
161 සී ගසල්ලකන්දද
161 සී ගසල්ලකන්දද
161 සී ගසල්ලකන්දද
161 බී කටුවපිටිය
161 බී කටුවපිටිය
161 බී කටුවපිටිය
161 බී කටුවපිටිය
161 බී කටුවපිටිය
161 බී කටුවපිටිය
161 බී කටුවපිටිය
161 බී කටුවපිටිය
161 සී ගසල්ලකන්දද
93 ඊ කදිරාන
161 ඩි බ / මහහුණුපිටිය
161 ඩි බ / මහහුණුපිටිය
93 එෆ් පහල කදිරාන
93 ඊ කදිරාන
93 ඊ කදිරාන
93 ඊ කදිරාන
93 ඊ කදිරාන
161 බී කටුවපිටිය
161 බී කටුවපිටිය
161 බී කටුවපිටිය
161 බී කටුවපිටිය
161 සී ගසල්ලකන්දද
161 සී ගසල්ලකන්දද
161 සී ගසල්ලකන්දද

176/53,ධනවධණන වත්ත, ගදාන්ද
ගේවිේ
මාවත,කදිරාර්,ිඹිරිගස්කටුව,
180/ ඩී/35,ගදාන්ද ගේවිේ
මාවත,කදිරාර්,කටුවපිටිය
390/ඒ/22, ගසමුතු උයන,
කටුවපිටිය, මීගමුව
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පිටියගේ ෂාණී මල්ෂා
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ශිරාන්ද ඇන්දටන්ද ජෑන්දස්

79

සූරිය ආරච්චචිගේ ගදෝන චන්දදි මාංගලා ගපගණරා

80

ගමමැද ලියනගේ ගඩලන්ද නිගශෝන්ද ගපගණරා

81

174/5,ගදාන්ද ගේවිේ
කුරුකුලසූරිය අල්ගපාන්දසස් ලාල් ගපම්ී පුනාන්දු මාවත,නිගම්ු 7,පලවන පටුමග
කඳිරාර්
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උස්වත්ත ලියනගේ ඇන්දටනට නිසාදි ගපගණරා
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වර්ණකුලසූරිය නිගරෝසා ධම්මිකා ප්රනාන්දු
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ගද්ධවිාංහ ගප්ඩිගේ රාංගන ගල්ඛා
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ඉමියාපිරර් නිමණලා ඇන්දටනට

86

කුමාරගමගේ ලාලනී
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90
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95
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තැරැව්ගගාඩගේ ගදෝන ගචනුලි බිගයන්දසා
තැරැව්ගගාඩ
වර්ණකුලසූරිය පටබැදි ආරච්චචිගේ විනිප්රීඩා
ගපගණරා

387/12/බී, හයවන පටුමග,
නිමණල මාවත,කටුවපිටිය මීගමුව

387/12/බී, හයවන පටුමග,
නිමණල මාවත,කටුවපිටිය,මීගමුව
388/11,කුලරත්න
මාවත,කිඹුලපිටිය පාර, මීගමුව
387/ඩී,නිමණල මාවත, කටුවපිටිය,
මීගමුව
227,සා.ගසබස්ියන්ද
මාවත,කටුවපිටිය මීගමුව
199/2,සා.ගසබස්ියන්ද
මාවත,කටුවපිටිය මීගමුව
162/1,සා.ජූේ මාවත,කටුවපිටිය

226/3,සා.ගසබස්ියන්ද මාවත
කටුවපිටිය මීගමුව
229/2, සා.ගසබස්ියන්ද මාවත
ගම්රි ලලනි ගවත්තිාංහ
කටුවපිටිය මීගමුව
202/2/ඒ, සා.ගසබස්ියන්ද මාවත,
ගහ්වාවීරගේ ස්ගටෆන්ද ඇන්දජගලෝ ලුගස්නා
කටුවපිටිය
432, ගසල්ලකන්දද පාර,
ගහටටිආරච්චචිගේ ජින්දතා
මහහුණුපිටිය
199/3, සා.ගසබස්ියන්ද මාවත,
මිහිුකුලසූරිය ගෂ්ම් දිශාන්ද ගපගණරා
කටුවපිටිය, මීගමුව
187, මීරිගම පාර, මහහුණුපිටිය,
ියඹලාපිටියගේ ගජිකා විරාජනී ගමනුරි ප්රනාන්දු
මීගමුව
වර්ණකුලසූරිය ගමෝදර පටබැදීගේ ජූේ ින්දියා
31/2, සා.ගසබස්ියන්ද මාවත,
ෂමණිනි ිල්වා
මහහුණුපිටිය, මීගමුව
52/11, සා.ගසබස්ියන්ද මාවත,
කුරුකුලසූරිය ට්රිලා ප්රනාන්දු
කටුවපිටිය, මීගමුව
202, සා.ගසබස්ියන්ද මාවත,
මිහිුකුලසූරිය විශාකා උදයාංගනී ප්රනාන්දු
කටුවපිටිය
ගහ්වාවීරගේ ස්ගටෆනී ගෂගරෝන්ද ගරාෂානා
202/2/ඒ, සා.ගසබස්ියන්ද මාවත,
ලූගස්නා
කටුවපිටිය
233/එෆ්/1, සා.ගසබස්ියන්ද පාර,
ඊගනෝස් ඇන්දටනී ගෂල්ටන්ද
කටුවපිටිය, මීගමුව

99

කච්චචකඩුගේ සුනිමල් ජූේ ක්රිශාන්දත ප්රනාන්දු
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කඩුපිටිගේ බ්රිජට ප්රනාන්දු

101

කුරුකුලසූරිය ගම්රි රීටා මැේඩලීන්ද ප්රනාන්දු

2/180, සා.ජූේ මාවත, කටුවපිටිය
119/10, සා.ජුේ මාවත,
මහහුණුපිටිය, මීගමුව
43/2, මහහුණුපිටිය, මීගමුව

93 ඊ කදිරාන
93 ඊ කදිරාන
93 ඊ කදිරාන
93 ඊ කදිරාන

93 ඊ කදිරාන

93 ඊ කදිරාන
93 ඊ කදිරාන
93 ඊ කදිරාන
161 බී කටුවපිටිය
161 බී කටුවපිටිය
161 බී කටුවපිටිය
161 බී කටුවපිටිය
161 බී කටුවපිටිය
161 බී කටුවපිටිය
161 සී ගසල්ලකන්දද
161 බී කටුවපිටිය
161 ඩි බ / මහහුණුපිටිය
161 සී ගසල්ලකන්දද
161 සී ගසල්ලකන්දද
161 බී කටුවපිටිය
161 බී කටුවපිටිය
161 බී කටුවපිටිය
161 බී කටුවපිටිය
161 සී ගසල්ලකන්දද
161 සී ගසල්ලකන්දද
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කටුවාවලගේ ගදාන්ද බනණගදත් ගනතුලි අප්පුහාමි

387/96ඒ,5 වන
93 ඊ කදිරාන
පටුමඟ,නිමේලමාවත,කදිරාන.

103

කටුවාවලගේ ගදාන ඇනා ිතුකි අප්පුහාමි

387/96ඒ,5 වන
93 ඊ කදිරාන
පටුමඟ,නිමේලමාවත,කදිරාන.
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වර්ණකුලසූරිය අයිරාාංගනී ප්රනාන්දු

105

පාවුළු මණ්ඩඩිගේ ගයත්මිණි නුතාරා ප්රනාන්දු

106

ෆාිමා රශ්මි රජාබි

107

කුරුකුලසූරිය නිලාන්දි

108

ගක්.ගක්.කවින්ද ප්රසන්දස

109
110
111
112
113
114
115
116
117

229/2, නුගවැල පාර,
මහහුණුපිටිය, මීගමුව
231,නුගවැල පාර, මහහුණුපිටිය,
මීගමුව
207/4, නුගවැල පාර,
මහහුණුපිටිය, මීගමුව

161 ඩි බ / මහහුණුපිටිය
161 ඩි බ / මහහුණුපිටිය

176/1,ධනවධණන වත්ත, ගදාන්ද
93 ඊ කදිරාන
ගේවිේ මාවත, කටුවපිටිය, මීගමුව

1/සී/6, කටුවපිටිය පල්ලිය පාර,
කටුවපිටිය, මීගමුව
1/සී/6, කටුවපිටිය පල්ලිය පාර,
ගක්.ගක්.කවීන්ද සඳරුවන්ද
කටුවපිටිය, මීගමුව
වර්ණකුලසූරිය ගජෝන්ද ලයනල් ප්රනාන්දු
43/4,මහහුණුපිටිය ,මීගමුව
389/සී/6, කුලරත්න මාවත,
එල්ලාවල කාංකානම්ලාගේ චාලට පීරිස්
අක්කර පනහ,මීගමුව
387/10/ඒ,7 වන පටුමග ,නිමණල
සූරිය ආරච්චචිගේ ගදාන්ද ඇන්දතනී මැල්ටස් ගපගණරා
මාවත,කටුවපිටිය.
61,ශාන්දත,ගසබස්ියන්ද මාවත
ආණ.එම්.ඩී.දිස්නා ශයාමලී
කටුවපිටිය මීගමුව
61, සා.ගසබස්ියන්ද මාවත
එස්.එම් ඩී.නිහාංසා ප්රනාන්දු
,මහහුණුපිටිය
31/2, සා.ගසබස්ියන්ද මාවත,
කාංකානමලාගේ ිලිනි මධුෂිකා ප්රනාන්දු
මහහුණුපිටිය, මීගමුව
කුරුකුලසූරිය ගරගබකා ගසව්වින්දදි ප්රනාන්දු
42/ඒ, මහහුණුපිටිය, මීගමුව

ගදෝන ෂම්මිකා ක්ගලයාරා විජයසූරිය

161 ඩි බ / මහහුණුපිටිය

161 බී කටුවපිටිය
161 බී කටුවපිටිය
161 සී ගසල්ලකන්දද
93 ඊ කදිරාන
93 ඊ කදිරාන
161 සී ගසල්ලකන්දද
161 සී ගසල්ලකන්දද
161 සී ගසල්ලකන්දද
161 සී ගසල්ලකන්දද

79,කටුවපිටිය,මීගමුව
227/1,ස.ගසබස්ියන්ද
මාවත,කටුවපිටිය මීගමුව
202,සා.ගසබස්ියන්ද
මාවත,කටුවපිටිය

161 බී/කටුවපිටිය

118

විරපාන්දඩි ගද්ධව ගගදර ආරියරත්ත

161 බී/කටුවපිටිය

119

රතුගමගේ ගසගනත් ගලවී ප්රනාන්දු

120

ගම්රි රාංජිල්ඩා අමරලාණි ප්රනාන්දු අත්තච්චචි

2/ඩී,කටුවපිටිය,මීගමුව

161 බී/කටුවපිටිය

121

පටටිවිලගේ සුනිල් ප්රනාන්දු

161 බී/කටුවපිටිය

122

වීරපුරගේ ඔගනලි ගෂනායා ප්රනාන්දු

123

ඩැෆ්නි ඉාංග්රීේ ගකනී

10,ද/කටුවපිටිය,මීගමුව
390/බී/38,නුගවැල
පාර,කටුවපිටිය,මීගමුව
440/20, ෆාම්ගරෝවත්ත,
කදිරාන, මීගමුව

124

මී ඇල්ලගේ සමන්දි සජීවනී කුමාරි ප්රනාන්දු

176/57, ධනවධණන
වත්ත,කදිරාන, ිඹිරිගස්කටුව

93 ඊ කදිරාන

125

නගවෝදයා ිතුමිණි මිරැන්දඩා

393/10/ඒ, කුලරත්න මාවත,
අක්කර පනහ, මීගමුව

93 ඊ කදිරාන

126

සයුරි ගනත්මිණි මිරැන්දඩා

393/10/ඒ, කුලරත්න මාවත,
අක්කර පනහ, මීගමුව

93 ඊ කදිරාන

127

වීරපුරගේ ගෂගනලි ගනතාරා ප්රනාන්දු

390/බී/38,නුගවැල
පාර,කටුවපිටිය,මීගමුව

93 ඊ කදිරාන

161 බී/කටුවපිටිය

93 ඊ කදිරාන
93 ඩි අක්කර පනහ

128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145

390/බී/38,නුගවැල
පාර,කටුවපිටිය,මීගමුව
387/05, 10 වන පටුමඟ,
ගජිාංහගේ ගරාෂාන්ද ිල්වා
නිමණල මාවත, කටුවපිටිය
202, සා.ගසබස්ියන්ද මාවත,
රතුගමගේ ක්රිෂ්ටි ප්රදිප් ගසහාන්ද ප්රනාන්දු
කටුවපිටිය
වුනි අටිචිගේ ගම්රියන්ද නිමණලා උදානි
158/බී, ශා.ගසබස්ියන්ද
විමලගස්න
මාවත, කටුවපිටිය, මීගමුව
233/1, සා.ගසබස්ියන්ද මාවත,
ඩේ. නිගරෝධා සමාලි
කටුවපිටිය, මීගමුව
202/2/ඒ, සා.ගසබස්ියන්ද
කල්ගතාටගේ ජයන්දි සුදශණනී ප්රනාන්දු
මාවත
535/ඊ/1, හරිස්චන්දරපුරය,
ගපන්දනුසාමී කන්දනයිරම්
මීගමුව
232, සා.ගසබස්ියන්ද මාවත,
මහානායක මුදලිගේ ගදාන්ද ස්ගටලා ලිලී බ්රිජට
කටුවපිටිය, මීගමුව
තැරැව්ගගාඩගේ ගදාන්ද සුරාේ මාංගල සුදන්දත
162/1, සා.ජූේ මාවත,
අප්පුහාමී
කටුවපිටිය, මීගමුව
440/20, ෆාම්ගරෝවත්ත,
වින්දඩි නගවෝදයා වීරසුන්දදර
කදිරාන, මීගමුව
ජගසන්දතු ලියනගේ සුගණෂ් මිලාන්ද චානක
223/4, නුගවැල පාර, මීගමුව
ප්රනාන්දු
ජගසන්දතු ලියනගේ ස්වර්ණා සමන්දිකා
200/1/ඒ, නුගවැල පාර,
ප්රනාන්දු
මහහුණුපිටිය, මීගමුව
213, නුගවැල පාර,
මාතාලිගේ ලලිතා පිලිෂියා ගපගණරා
මහහුණුපිටිය, මීගමුව
390/බී/38,නුගවැල
වීරපුරගේ නිලාන්දත ප්රියදශණන ප්රනාන්දු
පාර,කටුවපිටිය,මීගමුව
202,සා.ගසබස්ියන්ද
මගසව්ගේ ගම්රි විවියන්ද ප්රනාන්දු
මාවත,කටුවපිටිය
ගදෝන රාංජනී මාගල්වන
2, කටුවපිටිය,මීගමුව
202,සා.ගසබස්ියන්ද
රතුගමගේ ඇන්දටනී ප්රිමින්දස් ප්රනාන්දු
මාවත,කටුවපිටිය
සමරිාංහ රත්නායක මුදලිගේ ගදාන්ද ුලාෂනී 127/බී/2, කටියල,
ගත්ජානි
ගදමාංහන්දදිය, කටාන
වීරපුරගේ නිගෂල් ආකෂණ ප්රනාන්දු

93 ඊ කදිරාන
93 ඊ කදිරාන
161 බී/කටුවපිටිය
161 බී/කටුවපිටිය
161 බී/කටුවපිටිය
161 බී/කටුවපිටිය
161 නැ මහහුණුපිටිය
161 බී/කටුවපිටිය
161 බී/කටුවපිටිය
93 ඩි අක්කර පනහ
161 ඩි බ / මහහුණුපිටිය
161 ඩි බ / මහහුණුපිටිය
161 ඩි බ / මහහුණුපිටිය
93 ඊ කදිරාන
161 බී/කටුවපිටිය
161 බී/කටුවපිටිය
161 බී/කටුවපිටිය
93 බී කටියල

146

ගසෝම ජගත් ගේමලාල් කුඹුගණගගදර

228/4, මිරිස්වත්ත, ගදමාංහන්දදිය 93 ගකාන්දදගම්මුල්ල

147

ඉමියාපිරර් උදානි ඇන්දටනට අප්පුහාමි

379/සී, ඇත්ගාල, කටාන

68 බී දකුණු ඇත්ගාල

148

විගේන්දර ආචාරිගේ ිතාරා හාංිනි විගේන්දර

84/3, බ / කළුවාරිප්පුව

94 බ / කළුවාරිප්පුව

149

විගේන්දර ආචාරිගේ දසුන්ද අාංජන විගේන්දර

84/3, බ / කළුවාරිප්පුව

94 බ / කළුවාරිප්පුව

150

ගගාවීවාංශගේ ේලාටන්ද ිලාංක තගමල්

63/3, ගකාළඹ පාර, කටුනායක 143 උ / කටුනායක

151

අන්දරා මුදලිගේ ගම්රි ප්රනාන්දු

84/3 , බ / කළුවාරිප්පුව, කටාන 94 බ / කළුවාරිප්පුව

152

වර්ණකුලසූරිය මහිපාල් කුමුු ඤඤ්ඤා

159/සී, ගර්ස්ලන්දේ වත්ත, 2
පටුමඟ, ගදමාංහන්දදිය

93 බී කටියල

153

කැරුව්ගගාඩගේ ගදාන ඇේනස් මාලනී

176/29, ධනවධණන වත්ත,
ගදාන්ද ගේවිේ මාවත , කදිරාන

93 ඊ කදිරාන

154

ගහටටි ආරච්චචිගේ ගදෝන ගබගහ්මා
පුෂ්කින්දතා සමරනායක

176/29, ධනවධණන වත්ත,
ගදාන්ද ගේවිේ මාවත , කදිරාන

93 ඊ කදිරාන

157
158

මනමාලගේ සඳුනි භාගයා ප්රනාන්දු
නිශ්ශාංක අප්පුහාමිලාගේ නිගරෝෂන්ද තුෂාර
ජයලක්ෂිත
ලියනගප්ඩිගේ සුිරාන්දජනී ගුර්වධණන
ජගසන්දතු ලියනගේ පීටණ ගපෝල් ප්රනාන්දු

159

ගව්ලප්පුගේ ගදාන ගරක්ි ගජනට

155
156

160
161

ජයිාංහ ආරච්චචිලාගේ කුසුම් ශ්රියානිකා
ජයිාංහ
වික්රමරත්න වදානලාගේ තනුජා තක්ෂිලා
කුමාරි ප්රනාන්දු

484/4, නුගවැල පාර, මීගමුව

161 ඩි බ / මහහුණුපිටිය

379/ සී, ඇත්ගාල, කටාන

68 බී දකුණු ඇත්ගාල

484/4, නුගවැල පාර, මීගමුව
161 ඩි බ / මහහුණුපිටිය
223/4, නුගවැල පාර, මීගමුව
161 ඩි බ / මහහුණුපිටිය
244/3, සා.ගසබස්ියන්ද මාවත,
161 බී/කටුවපිටිය
කටුවපිටිය, මීගමුව
25, දකුණු කටුවපිටිය, මීගමුව
50/ඒ, දකුණු කටුවපිටිය,
මීගමුව
119/ි/1, නුගවැල පාර,
කටුවපිටිය, මීගමුව
25/බී, අගනෝමාවත්ත පාර,
කටුවපිටිය, මීගමුව

161 බී/කටුවපිටිය
161 බී/කටුවපිටිය

162

වර්ණකුලසූරිය මරියා මසණි ිගක්රා

163

වර්ණකුලසූරිය සඳින්දසා මින්දසදී ිගස්රා

164

ගලාකුකාංකානම්ගේ ගගාරටටි සුදමණා
නිල්මිනී පිරීස්

165

පාලිහවඩනගේ අනූෂා කුමාරි ප්රනාන්දු

166

සටටම්බිරාලලාගේ ගදාන්ද දිලානි දිල්රුක්ෂි
නානායක්කාර

167

කහඳ ආරච්චචිගේ ෂලණින්ද ලිගයෝනි නිස්සාංක

168

කුමාණ අක්ෂයන්ද

169

ගසල්ලයියා කුමාණ

170

ියාකරාේ ප්රියන්දතනී

171

අගලන්දසුදටටිගේ ිල්වියා ගටණ්රුට ප්රනාන්දු

34, මහහුණුපිටිය, මීගමුව

161 සී ගසල්ලකන්දද

172

ගදාගණසාමි කාි අම්මා

ආණ/4/ඒ, ජයරත්න පාර,
රබවණත්ත, මීගමුව

161 සී ගසල්ලකන්දද

173

වීරපුරගේ නිගරෝෂනී ප්රනාන්දු

393/10/ඒ, කුලරත්න මාවත,
අක්කර පනහ, මීගමුව

93 ඊ කදිරාන

174

ගකාන්දගනීගේ ගයෝත් ගකගයෝෂ් ඇන්දතනී

34, මහහුණුපිටිය, මීගමුව

161 සී ගසල්ලකන්දද

175

අත්තනනගදනිය ගගදර ප්රියානි චන්දදිමා

16, ද / කටුවපිටිය, මීගමුව
157/එෆ්, ජූේ මාවත,
කටුවපිටිය, මීගමුව
25/බී, අගනෝමාවත්ත පාර,
කටුවපිටිය, මීගමුව
31/2, සා.ගසබස්ියන්ද මාවත,
මහහුණුපිටිය, මීගමුව
ආණ/4/ඒ, ජයරත්න පාර,
රබවණත්ත, මීගමුව
ආණ/4/ඒ, ජයරත්න පාර,
රබවණත්ත, මීගමුව
ආණ/4/ඒ, ජයරත්න පාර,
රබවණත්ත, මීගමුව

161 බී/කටුවපිටිය
161 බී/කටුවපිටිය
161 බී/කටුවපිටිය
161 බී/කටුවපිටිය
161 බී/කටුවපිටිය
161 සී ගසල්ලකන්දද
161 සී ගසල්ලකන්දද
161 සී ගසල්ලකන්දද
161 සී ගසල්ලකන්දද

91/1,මහහුණුපිටිය, මීගමුව
99/315, මහිම
මිහිුකුලසූරිය බිලන්දඩිනා සඳමාලි ප්රනාන්දු
ගගාඩැල්ලවත්ත, මීගමුව
ජයගකාඩි ආරච්චචිගේ ගදෝන අකිලා ුලාරි
194/1, සා.ගසබස්ියන්ද මාවත,
හෂණනී
කටුවපිටිය, මීගමුව
13/3, ශා.ජූේ මාවත, 2 පටුමඟ,
වර්ණකුලසූරියගේ ගණණුකා ශයාමලී ප්රනාන්දු
කටුවපිටිය, මීගමුව
ගදාමිනික්කු ගහ්වාගම ආරච්චචිගේ නික්ලා
119/ි/1, නුගවැල පාර,
රවින්දදි ගපගණරා
කටුවපිටිය, මීගමුව

161 සී ගසල්ලකන්දද

180

හීල්ල ගහ්වගේ ිළුර් ුල්ගනත් ගස්නාරත්න

20/1, ද / කටුවපිටිය, මීගමුව

161 බී කටුවපිටිය

181

දිසානායකගේ ගම්රි ගජාසපින්ද ගපගණරා

237/බී, සා.ගසබස්ියන්ද
මාවත, කටුවපිටිය, මීගමුව

161 බී කටුවපිටිය

176
177
178
179

161 සී ගසල්ලකන්දද
161 බී කටුවපිටිය
161 බී කටුවපිටිය
161 බී කටුවපිටිය

182

කුරුකුලසූරිය ගමගරඤ්ඤරාලලාගේ ගසහාජි
දිනිි ප්රනාන්දු

183

කුරුකුලසූරිය ගමගරඤ්ඤරාලලාගේ රයන්දදි
ක්රිස්ටිනා ප්රනාන්දු

184

කුරුකුලසූරිය ගමගරඤ්ඤරාලලාගේ
ක්රිශාන්දත ගවනත්ියස් ප්රනාන්දු

185

ගසම්ුකුටටි ආරච්චචිගේ වීනිතා ශයාමනී
දමයන්දි ප්රනාන්දු

186

දාපනදූරගේ අභිලාෂ් නිගරෝෂන්ද

187

ගමෝදරගේ ක්ගලමන්දට විගේපාල ප්රනාන්දු

188

ජීන්ද ෂමාලි ගක්රි

189

ගදාන්ද නයනී රිකා කුමාරි ගකාළඹගේ

190

ගජෝන්දද ගප්ඩිගේ ලුම්දි නිරාශා ප්රනාන්දු

191
192
193

ගකාන්දගනීගේ ලයාරා පුුුනී ඇන්දතනී
ිරිනිල් මගනෝජා හෂණනී
පිරාංගනී මුතුවාංශ
වික්රමරත්න විදානලාගේගසනුරි සයාරා
ප්රනාන්දු

194

43/ඒ, ටවණ සයිේ ිටි,
ගේස්ලයින්ද පාර, කඳවල,
කටාන
43/ඒ, ටවණ සයිේ ිටි,
ගේස්ලයින්ද පාර, කඳවල,
කටාන
43/ඒ, ටවණ සයිේ ිටි,
ගේස්ලයින්ද පාර, කඳවල,
කටාන
96/1, මහහුණුපිටිය, මීගමුව
335, කඳසුරිුගම, අක්කර 50,
මීගමුව
11, ද / කටුවපිටිය, මීගමුව
214/බී, ශා.ගබස්ියන්ද මාවත,
කටුවපිටිය, මීගමුව
127/බී/2, කටියල,
ගදමාංහන්දදිය, කටාන
126/බී/01, නුගවැල පාර,
කටුවපිටිය, මීගමුව
34, මහහුණුපිටිය, මීගමුව
33/1, ද / කටුවපිටිය, මීගමුව
23, ද / කටුවපිටිය, මීගමුව
23, ද / කටුවපිටිය, මීගමුව

93 ඒ උ/ කදිරාන

93 ඒ උ/ කදිරාන

93 ඒ උ/ කදිරාන
161 සී ගසල්ලකන්දද
93 ඩි අක්කර පනහ
161 බී කටුවපිටිය
161 බී කටුවපිටිය
93 බී කටියල
161 බී කටුවපිටිය
161 සී ගසල්ලකන්දද
161 බී කටුවපිටිය
161 බී කටුවපිටිය
161 බී කටුවපිටිය

195

ගදඹවින්දනගේ හැරියට ප්රනාන්දු

199/1/සී, ගසබස්ියන්ද මාවත,
161 බී කටුවපිටිය
කටුවපිටිය, මීගමුව

196

ගගාවීවාංශගේ ගනත්මි අමායා තගමල්

63/3, ගකාළඹ පාර, කටුනායක 143 උ / කටුනායක

197

ගගාවිවාංශගේ ගෂහාරා අමන්දදි තගමල්

63/3, ගකාළඹ පාර, කටුනායක 143 උ / කටුනායක

ගව්ලප්පුගේ ගදෝන ලිලියන්ද ඇේනස් ගර්ටා

244/3, සා.ගසබස්ියන්ද මාවත,
කටුවපිටිය, මීගමුව
49/1, සා.ගසබස්ියන්ද මාවත,
මහහුණුපිටිය, මීගමුව
93, මහහුණුපිටිය, මීගමුව
550/4බී, ගදාන්ද ගේවිේ මාවත ,
මහහුණුපිටිය, කටුවපිටිය

161 බී කටුවපිටිය

213, නුගවැල පාර,
මහහුණුපිටිය, මීගමුව
65, මහහුණුපිටිය, මීගමුව
235, පල්ලිය අසල,
අමන්දගදාළුව, සීුව
78, සමෘද්ධිගම, අක්කර
පනහහ, මීගමුව
394/සී/30, ිල්ව ගටරන්දස් ,
ගදාන්ද ගේවිේ මාවත ,
ිඕරිගස්කටුව, මීගමුව
394/සී/30, ිල්ව ගටරන්දස් ,
ගදාන්ද ගේවිේ මාවත ,
ිඕරිගස්කටුව, මීගමුව

161 ඩි බ / මහහුණුපිටිය

198
199
200
201

202
203
204
205

ඩේ.පියුමි මුෂිකා ිගස්රා
ඔබිනාමුණි ඇනී සීලවතී ිල්වා
ගකාස්වත්ත මුහන්දදිරම්ගේ ගමරිල් නිව්ටන්ද
තගමල්
වර්ණකුලසූරිය ගසගන්දෂ් ජනීශ ප්රනාන්දු
කම්මල මුදලිගේ විනිෆ්රේ ගම්රි තගමල්
යාගම ලියනගේ ිළිණි චතුරාංගිකා
ලියනාරච්චචි
වීරහැන්දනැදිගේ ආශා නිළුපා ප්රනාන්දු
එන්ද.ජයනි ගනත්තරා ිල්වා

206

එන්ද.නුවන්ද දශණන ිල්වා
207

161 සී ගසල්ලකන්දද
161 සී ගසල්ලකන්දද
161 ඩි බ / මහහුණුපිටිය

161 සී ගසල්ලකන්දද
148 අමන්දගදාළුව
93 ඩි අක්කර පනහ
93 ඊ කදිරාන

93 ඊ කදිරාන

208

209

210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223

වීරසුරිය පයාගල මන්දඩඩිගේ ගජස්මින්ද
එලිසගබත් ගපගණරා

394/සී/30, ිල්ව ගටරන්දස් ,
ගදාන්ද ගේවිේ මාවත ,
ිඕරිගස්කටුව, මීගමුව
ශෂිකා ගජස්මින්ද මධුශානි ප්රනාන්දු
394/සී/30, ිල්ව ගටරන්දස් ,
ගදාන්ද ගේවිේ මාවත ,
ිඕරිගස්කටුව, මීගමුව
දිවයා තත්සරණි පීරිස්
233/4, සා.ගසබස්ියන්ද මාවත,
කටුවපිටිය, මීගමුව
මහාමාලගේ ඉගරෝෂා දිල්රුක්ෂි
233/4, සා.ගසබස්ියන්ද මාවත,
කටුවපිටිය, මීගමුව
මනතුාංග උගද්ධනි ගේමශාන්දි මනතුාංග
222/ඊ, සා.ගසබස්ියන්ද
මාවත, කටුවපිටිය, මීගමුව
පලිහවඩනගේ ගසනාශා විශ්වනී
37/1, ද / කටුවපිටිය, මීගමුව
ජයසූරිය කුරර්ගේ ක්රිගෂන්දටියා ගම්රි
204, සා.ගසබස්ියන්ද මාවත,
එව්ගටෂියා ගපගණරා
කටුවපිටිය, මීගමුව
මුහම්දිරන්දගේ අනී රීටා ගමාරායස්
92, කටුවපිටිය, මීගමුව
ගයාහාන්ද සකුන්ද ප්රනාන්දු
36, සා.ගසබස්ියන්ද මාවත,
කටුවපිටිය, මීගමුව
එච්ච.ඩි.මිල්ගරෝයි පීරිස්
233/4, සා.ගසබස්ියන්ද මාවත,
කටුවපිටිය, මීගමුව
තප්ගප් පන්දඩිතාවත්තගේ ගනායලින්ද ජින්දතා 199/1/ඒ, සා.ගසබස්ියන්ද
මාවත, කටුවපිටිය, මීගමුව
ජයවීරගේ දෂණණි ලක්මාලි ප්රනාන්දු
4/3, ද / කටුවපිටිය, මීගමුව
ගසනරත් ආරච්චචිගේ ස්ගන්දහා මින්දදනි
114/2, නුගවැල පාර,
කටුවපිටිය
ගසනරත් ආරච්චචිගේ රගම්ෂ් ධාරුක
114/2, නුගවැල පාර,
කටුවපිටිය
වර්ණකුල ආදිතය ගම්රි විනිප්රිේ ජෑන්දස්
302, මහහුණුපිටිය, මීගමුව
157/1, ගදාන්ද ගේවිේ මාවත ,ප
/ කදිරාර්, ිඹිරිගස්කටුව.
වර්ණකුලසුරිය එේවේ ප්රනාන්දු
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වර්ණකුලසූරිය ගකාළඹගේ ගෂල්ටන්ද
ප්රනාන්දු
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මේගගානගේ සයුර සත්සර ිල්වා
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මේගගානගේ දිනුකි ගකෞශලයා ිල්වා

* 2019.06.10 දිනට සාංගශෝිතය.

93 ඊ කදිරාන

93 ඊ කදිරාන

161 බී කටුවපිටිය
161 බී කටුවපිටිය
161 බී කටුවපිටිය
161 බී කටුවපිටිය
161 බී කටුවපිටිය
161 බී කටුවපිටිය
161 සී ගසල්ලකන්දද
161 බී කටුවපිටිය
161 බී කටුවපිටිය
161 බී කටුවපිටිය
161 බී කටුවපිටිය
161 බී කටුවපිටිය
161 සී ගසල්ලකන්දද
93 එෆ් පහල කදිරාන

394/සී/30, ගදාන්ද ගේවිේ
මාවත, ිඕරිගස්කටුව, මීගමුව

93 ඊ කදිරාන

175/06, ගදාන්ද ගේවිේ මාවත ,
කදිරාන, මීගමුව
175/06, ගදාන්ද ගේවිේ මාවත ,
කදිරාන, මීගමුව

93 ඊ කදිරාන
93 ඊ කදිරාන

