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අනු 

අංකය
නම නව කැඳවීම් අංකය ආයතනයේ නම යේලාව

01 බලගේ අමිත් ප්රියංකර GRD/19/M/01 ග ොග ොන්නරුව ග .ව.08.00

02 අගේරත්න ග ේරත් මුදියන්ග ේලාගේ ගේවින්ද දනංජය බණ්ඩාර GRD/19/M/02 මීගමුව ග .ව.08.00

03 රත්නායක මුදියන්ග ේලාගේ ඉසුරු ලක්චාන් රත්නායක GRD/19/M/03 මීගමුව ග .ව.08.00

04 වීරක්ගකොඩිගේ දිලුම් චානකය වීරක්ගකොඩි GRD/19/M/04 මැගසින් ග .ව.08.00

05 WESLYSELLAR DILAXSHANSELLAR GRD/19/M/05 අනුරාධපුරය ග .ව.08.00

06 පුංචි  ැන්නදිගේ අනුජය සිතුම් ග ේනක GRD/19/M/06 අනුරාධපුරය ග .ව.08.00

07 රත්නායක මුදියන්ග ේලාගේ තරිඳු මදුශාන් ග ගනවිරත්න GRD/19/M/07 දුම්බර ග .ව.08.00

08 පුංචි බංඩා කරුණාදා ගේ  ඳුන් මාලංග ධර්මග ේන GRD/19/M/08 අනුරාධපුරය ග .ව.08.00

09 අගේග ේකර මුදියන්ග ේලාගේ  චින්ත මදුශාන් ඒකනායක GRD/19/M/09 කෑගල්ල ග .ව.08.00

10 උඩග ේගන් ගගදර  ර්ෂ මධුශාන් ජයතිලක GRD/19/M/10 කෑගල්ල ග .ව.08.00

11 ගම්ව ම් ගමගේ තරිඳු දර්ශන චාමර GRD/19/M/11 වීරවිල ග .ව.08.00

12 වීරසිං  මුදලගේ අමිත් මදුශාන් GRD/19/M/12 දුම්බර ග .ව.08.00

13 අත්තනායක මුදියන්ග ේලාගේ ප්රගීත් ධනංජය GRD/19/M/13 මීගමුව ග .ව.08.00

14 අත ත්තු මුදියන්ග ේලාගේ අනුරුේධ බණ්ඩාර අත ත්තු GRD/19/M/14 කෑගල්ල ග .ව.08.00

15 මල්ලව ආරච්චිගේ දිනුක මධුෂාන් ගුණවර්ධන GRD/19/M/15 මැගසින් ග .ව.08.00

16   පුගගොඩ ආරච්චිලාගේ රසික ගරොෂාන් සිරිග ෝම GRD/19/M/16 ග ොග ොන්නරුව ග .ව.08.00

17 ගදොන් චමිදු ජනිත් අනුෂ්ක කුලග ේකර GRD/19/M/17 මැගසින් ග .ව.08.00

18  ලාවතගේ අකිල ශ්රීනාත් ග ගර්රා GRD/19/M/18 ග ොග ොන්නරුව ග .ව.08.00

19 ගේදුරු ආරච්චිගේ චමිල් මධුරංග GRD/19/M/19 වීරවිල ග .ව.08.00

20 විදාන කංකානම්  ණ්ඩිතගේ  ඳරුවන් ග ේනාරත්න GRD/19/M/20 ම ර ග .ව.08.00

21 රෂාන් ප්රගමෝද වික්රමසිං GRD/19/M/21 මැගසින් ග .ව.08.00

22 දැකුම් ප්රගමෝදය වර්ණසූරිය GRD/19/M/22 වීරවිල ග .ව.08.00

23 ගතල්ලමුර ග ේවගේ උදාර  ම් ත් කරුණාරත්න GRD/19/M/23 වැලකඩ ග .ව.08.00

24 විමලසිරිගේ චාරක දිල්ෂාන් විමලසිරි GRD/19/M/24 අනුරාධපුරය ග .ව.08.00

25 රණවීර කළුආරච්චිලාගේ රජිත් නිගරෝෂන් රණවීර GRD/19/M/25 දුම්බර ග .ව.08.00
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26 ග ේරත් මුදියන්ග ේලාගේ ධනංජය ඉරුෂාන් බංඩාර GRD/19/M/26 ගකො ඹ රිමාන්ඩ් ග .ව.08.00

27 කිරි දුරයලාගේ දුමිඳු ප්රභාශ්වර ජයගකොඩි GRD/19/M/27 ගකො ඹ රිමාන්ඩ් ග .ව.08.00

28 ගංගගොඩ ගමගේ චාමික රුගම්ෂ් ගමගේ GRD/19/M/28 දුම්බර ග .ව.08.00

29 මන්තිලක ආරච්චිලාගේ මනුර චින්තක මන්තිලක GRD/19/M/29 කෑගල්ල ග .ව.08.00

30 ගවන්ගේපුල ආරච්චිගේ දීමන්ත ති ර  ංදී GRD/19/M/30 මැගසින් ග .ව.08.00

31  ංගී අේපුලාගේ  චිත් උදයංග  තිරණ GRD/19/M/31 වැලකඩ ග .ව.08.00

32 කුරුකුලසූරියගේ රන්දිල් මධු ංක GRD/19/M/32 මීගමුව ග .ව.08.00

33 සුරවීර ආරච්චිලාගේ ප්රගමෝධය දුල්ශාන් සුරවීර GRD/19/M/33 දුම්බර ග .ව.08.00

34 ගකොරක ගගොඩ ගගදර අනුරාධ තුසිත බංඩාර ග ගනවිරත්න GRD/19/M/34 කෑගල්ල ග .ව.08.00

35 අල්ගගවත්තගේ විමුක්ති චිරාත් GRD/19/M/35 මැගසින් ග .ව.08.00

36 මා ා මුදියන්ග ේලාගේ හිමාල් ගකෝ ල දුෂ්මන්ත චන්ද්රසිරි GRD/19/M/36 ගකො ඹ රිමාන්ඩ් ග .ව.08.00

37 ප්රභාත්  ංජය ගුණග ේන GRD/19/M/37 ග ොග ොන්නරුව ග .ව.08.00

38 අධිකාරි මුදියන්ග ේලාගේ බද්රජිත් චානක අධිකාරි GRD/19/M/38 ගකො ඹ රිමාන්ඩ් ග .ව.08.00

39 කළුගබෝවිල අේපු ාමිලාගේ අමාෂ ලක්ෂිත මධු ංක කළුගබෝවිල GRD/19/M/39 ගකො ඹ රිමාන්ඩ් ග .ව.08.00

40 වික්රම කලුගතොටගේ චින්තක මධුෂංක GRD/19/M/40 වීරවිල ග .ව.08.00

41  ෑගගොඩ ආරච්චි  මන් ග ලවිරු GRD/19/M/41 මැගසින් ග .ව.08.00

42 රණසිං  ආරච්චිලාගේ ප්රගීත් අ ංක GRD/19/M/42 ග ොග ොන්නරුව ග .ව.08.00

43 කළුග ට්ටි ආරච්චිලාගේ  ර්ෂ මධුශාන් ධර්මවර්ධන GRD/19/M/43 කෑගල්ල ග .ව.08.00

44 වියන්නලාගේ අ න්ත රණසිං  ලයනගේ GRD/19/M/44 දුම්බර ග .ව.08.00

45 අබයගකෝන් මුදියන්ග ේලාගේ තීක්ෂණ චතුරංග අගේරත්න GRD/19/M/45 අනුරාධපුරය ග .ව.08.00

46 පිටගවල මුදියන්ග ේලාගේ තිලාන්  මුදිත GRD/19/M/46 අනුරාධපුරය ග .ව.08.00

47 අගම්ග ොඩි ගේවයලාගේ තාරක  ඳරුවන් ආරියරත්න GRD/19/M/47 වැලකඩ ග .ව.08.00

48 අතුගකෝරල උඩුමුල්ලගේ ව න්ත අතුගකෝරල GRD/19/M/48 ගකො ඹ රිමාන්ඩ් ග .ව.08.00

49 අමුවලගේ ජනිත්   ංක තිලකරත්න GRD/19/M/49 මැගසින් ග .ව.08.00

50  මන්තුවා ව ම් කවිඳු ගගන්ෂක ද සිල්වා GRD/19/M/50 කළුතර ග .ව.08.00

51  ග ේරත් මුදියන්ග ේලාගේ ධනුෂ්ක ප්රභාත් GRD/19/M/51 ග ොග ොන්නරුව ග .ව.08.00
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52  බංඩා දි ානායකගේ රුසිරු මදුභාෂණ දි ානායක GRD/19/M/52 ග ොග ොන්නරුව ග .ව.08.00

53 ගලොකුබාලසූරියගේ ගදොන් ලමිදු රගන්ෂ් ධර්මවර්ධන GRD/19/M/53 මැගසින් ග .ව.08.00

54 වික්රමසිං  මුදියන්ග ේලාගේ ඉෂාර අමිල වික්රමසිං GRD/19/M/54 දුම්බර ග .ව.08.00

55 මින්නින්ගල මදුශාන් රෂ්මික මධුමාධව ගුණතිලක GRD/19/M/55 කළුතර ග .ව.08.00

56 උඳුගගොඩ රාජ ක්ෂ  තිරැන්ගනග ලාගේ දුෂාන් මධුශංක රාජ තිරණ GRD/19/M/56 ගකො ඹ රිමාන්ඩ් ග .ව.08.00

57 රාජමන්ත්රීගේ ලක්ෂික නුවන් ධර්මරත්න GRD/19/M/57 කෑගල්ල ග .ව.08.00

58 ගලොකුගලේ ත්තිගේ කුෂාන් කාංචන කුමාර GRD/19/M/58 කෑගල්ල ග .ව.08.00

59 බේගේ විදානලාගේ ප්ර ාත් ක්රිෂාන්ත තිලකරත්න GRD/19/M/59 කෑගල්ල ග .ව.08.00

60 අමුගගොඩ ගණිතගේ චාමර ප්ර ාේ GRD/19/M/60 මැගසින් ග .ව.08.00

61 ග ේරත් මුදියන්ග ේලාගේ අමිත් මදු ංක GRD/19/M/61 දුම්බර ග .ව.08.00

62 ග නවිරත්න වා ල බණ්ඩාරලාගේ ල න්ත නිගරෝෂන් බණ්ඩාර GRD/19/M/62 කෑගල්ල ග .ව.08.00

63 විගේසිං  මුදියන්ග ේලාගේ බුේධික ගයාන් විගේසිං GRD/19/M/63 අනුරාධපුරය ග .ව.08.00

64  බාලසූරිය ආරච්චිගේ ඩිලාන් ප්රදීේ ගප්රේමදා GRD/19/M/64 මැගසින් ග .ව.08.00

65 ඉලුේ ැල්ල  තිරණගේ දුල්ශාන්  සිරු  චින්තක GRD/19/M/65 කළුතර ග .ව.08.00

66 කළුගබෝවිල අේපු ාමිලාගේ  ංදීේ ලක්ෂාන් මධුරංග කළුගබෝවිල GRD/19/M/66 ගකො ඹ රිමාන්ඩ් ග .ව.08.00

67  ැලැන්වත්ත දි ානායක බුේධික ගරො ාන් GRD/19/M/67 ම ර ග .ව.08.00

68  ල්ගල්තැන්නගේ ජානක තුසිත කුමාර  ල්ගල්තැන්න GRD/19/M/68 කුරුවිට ග .ව.08.00

69 ග නවිරත්නගේ මිලාන් තුසිත ග නවිරත්න GRD/19/M/69 ග ොග ොන්නරුව ග .ව.08.00

70 ගමොග ොමඩ් තා ා ගමොග ොමඩ් මෆා ් GRD/19/M/70 ගකො ඹ රිමාන්ඩ් ග .ව.08.00

71   දුන් කුට්ටිගේ ධනුෂ්ක මදුශංක ගුණරත්න GRD/19/M/71 ග ොග ොන්නරුව ග .ව.08.00

72 හිටි ාමිල්ලගේ  ම් ත් විපුලග ේන GRD/19/M/72 මීගමුව ග .ව.08.00

73 කලුතන්ත්රී මු න්දිරම්ලාගේ ඩිලාන් ශාලක ගරොද්රිගු GRD/19/M/73 මැගසින් ග .ව.08.00

74 මාරකපුගේ බියල් ප්ර ාේ ගප්රේමරත්න GRD/19/M/74 කළුතර ග .ව.08.00

75 විගේරත්න මුදියන්ග ේලාගේ ගකග ලය බණ්ඩාර ග ේනාරත්න GRD/19/M/75 වැලකඩ ග .ව.08.00

76 රණසිං  ආරච්චිලාගේ  ර්ෂ  ංකල්  මධුමාල් GRD/19/M/76  ල්ලන්ග ේන ග .ව.08.00

77 උඩගේ අච්චිගේ ජයන්ත ග ේමාල් GRD/19/M/77 වැලකඩ ග .ව.08.00
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78 අතුරලය ගම්ආචාරිගේ ගනිඳු චාමර GRD/19/M/78 ම ර ග .ව.08.00

79 රුක්ෂාන්  ංකල්  ජයසිරි GRD/19/M/79 ග ොග ොන්නරුව ග .ව.08.00

80 වික්රමසිං  ආරච්චිල්ලාගේ  මංග රවිශාන්  මරවික්රම GRD/19/M/80 වැලකඩ ග .ව.08.00

81 චමින්ද රත්නසිරිගේ සුගර්ෂ් මදු ංක ලයනගේ GRD/19/M/81 ග ොග ොන්නරුව ග .ව.08.00

82 ගල්මුල්ල ගමරාලලාගේ  ජිත් ජයසුන්දර GRD/19/M/82 වැලකඩ ග .ව.08.00

83  දි ානායකගේ සුගේශ් දුලංග දි ානායක GRD/19/M/83 ග ොග ොන්නරුව ග .ව.08.00

84 මුත්ගතට්ටු කනත්තලාගේ ඉෂාන් මලන්ද කුලරත්න GRD/19/M/84 වැලකඩ ග .ව.08.00

85  ාවුළු ගේවගේ මධුෂ කාවින්ද අමරසිං GRD/19/M/85  ල්ලන්ග ේන ග .ව.08.00

86 නාමිරිත්ගත් ගගදර මිලන්ත ප්රමිත් සුමනදා GRD/19/M/86 කුරුවිට ග .ව.08.00

87 බාලසූරිය මුදියන්ග ේලාගේ අනුජ දුලාන් බාලසූරිය GRD/19/M/87 ග ොග ොන්නරුව ග .ව.08.00

88 දාඹුගර් ලයනගේ අමිල ප්ර ාේ GRD/19/M/88 කළුතර ග .ව.08.00

89 ග ේවා ගේඩිගේ රුවන් සුපුන් රජරත්න GRD/19/M/89  ල්ලන්ග ේන ග .ව.08.00

90 ජයසිං  ආරච්චිගේ තරිඳු චතුරංග GRD/19/M/90  ල්ලන්ග ේන ග .ව.08.00

91  චින්ත මධුරංග මාතර ආරච්චි GRD/19/M/91 ම ර ග .ව.08.00

92 ඒකනායක මුදියන්ග ේලාගේ දිනිත් සිතාර ඒකනායක GRD/19/M/92 ගකො ඹ රිමාන්ඩ් ග .ව.08.00

93  ගතල් වඩි දුරයලාගේ ගි ාන් භානුක ගුණග ේන GRD/19/M/93 ම ර ග .ව.08.00

94 වා ල මුදියන්ග ේලාගේ සුපිපි ගයො ාන් දිලී  ග නවිරත්න GRD/19/M/94 අඟුණගකො  ැලැ ් ග .ව.08.00

95 ත්රිගකෝණ ග ට්ටිආරච්චිලාගේ යසිඳු ප්රභාෂ් ගේශිත කුලග ේකර GRD/19/M/95 ග ොග ොන්නරුව ග .ව.08.00

96 RAJAREDNAM KAJARUVAN GRD/19/M/96 වාරියග ො ග .ව.08.00

97 අගශෝක රත්නගේ මනීෂ දීඝායූ දි ානායක GRD/19/M/97 ග ොග ොන්නරුව ග .ව.08.00

98 ගමරාල්ලාගේ එෂාන් තාරක GRD/19/M/98 ම ර ග .ව.08.00

99 ග ට්ටිආරච්චිගේ දිළුම් එරංග ග ට්ටිආරච්චි GRD/19/M/99  ල්ලන්ග ේන ග .ව.08.00

100 ගබත්මගේ ගදොන් ග ේමාල් දමයන්ත GRD/19/M/100 මැගසින් ග .ව.08.00

101 ජයසුන්දර මුදියන්ග ේලාගේ සිතුම්  ංකල් GRD/19/M/101 ගකො ඹ රිමාන්ඩ් ග .ව.08.00

102  ඈ ා මුදියන්ග ේලාගේ චම්ල ගරෝශික බංඩාර GRD/19/M/102 මඩකලපුව ග .ව.08.00

103 වනසිං  මුදියන්ග ේලාගේ අමිල දිගන්ෂ් රත්නායක GRD/19/M/103 අඟුණගකො  ැලැ ් ග .ව.08.00
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104 ග ේනානායක ගමගේ  සිඳු දිල්ෂාන් රණසිං GRD/19/M/104 ගකො ඹ රිමාන්ඩ් ග .ව.08.00

105 වීරරත්න විදාන ආරච්චිගේ මග ේෂ් වීරරත්න GRD/19/M/105 වැලකඩ ග .ව.08.00

106 අදිකාරි මුදියන්ග ේලාගේ  ම් ත් දිලංක අදිකාරි GRD/19/M/106 ගකො ඹ රිමාන්ඩ් ග .ව.08.00

107 ගදමින් අච්චි අතුගකෝරලලාගේ මිගනෝල් මාලන් GRD/19/M/107 මැගසින් ග .ව.08.00

108 ඉලන්දර  වඩිගේ  ංගීත් ඉලන්දර GRD/19/M/108 වැලකඩ ග .ව.08.00

109 ගමගගදර උෂාන්ත එරංග ගමගගදර GRD/19/M/109 කුරුවිට ග .ව.08.00

110 කුඩා ගමගේ දිගන්ෂ් මධු ංක ගමගේ GRD/19/M/110 වැලකඩ ග .ව.08.00

111 තුඩා ගකෝම් යලාගේ උදිත දිල්ශාන් රාමනායක GRD/19/M/111  ල්ලන්ග ේන ග .ව.08.00

112 ගබෝ ාගමගේ චරිඳු ප්ර ාේ උදයංග GRD/19/M/112 ම ර ග .ව.08.00

113 කළුආරච්චිගේ  ංජීව ප්රබාේ GRD/19/M/113 මඩකලපුව ග .ව.08.00

114  මරේපුල මේදුම ආරච්චිගේ මලීෂ ගයෂාන් රශ්මික GRD/19/M/114 ම ර ග .ව.08.00

115 අේපු ාමි උේධික තිලක්ෂණ GRD/19/M/115 අඟුණගකො  ැලැ ් ග .ව.08.00

116 ග න්දා විතාරණගේ  ඳුන් චුලංග GRD/19/M/116 අනුරාධපුරය ග .ව.08.00

117 විගේසිං ගේ චරිඳු  ාලන්ද විගේසිං GRD/19/M/117 මීගමුව ග .ව.08.00

118 නල්ලග රුම ගලොකුතන්ත්රීගේ සුදීේ මධුරංග GRD/19/M/118 කළුතර ග .ව.08.00

119 ග ේරත් මුදියන්ග ේලාගේ වත්ගත් ගගදර ගයො ාන් ශානක අත්තනායක GRD/19/M/119 දුම්බර ග .ව.08.00

120 ජයගකොඩි  තිරණලාගේ ගයාන් කීර්ති බංඩාර GRD/19/M/120 දුම්බර ග .ව.08.00

121  මරගකෝන් මුදියන්ග ේලාගේ චමින්ද බණ්ඩාර  මරගකෝන් GRD/19/M/121 ගකො ඹ රිමාන්ඩ් ග .ව.08.00

122 රන්දුනු  තිරනලාගේ නිපුන මිහිරාන්  තිරන GRD/19/M/122 අනුරාධපුරය ග .ව.08.00

123 ග ේවායලාගේ රුගම්ෂ් දිලංක විජයගකෝන් GRD/19/M/123 ම ර ග .ව.08.00

124 ගකෝරගල් කංකානම්ගේ  මරවික්රම ලහිරු ප්ර න්න GRD/19/M/124 වීරවිල ග .ව.08.00

125 තුඩා ලයනගේ ගදොන් එරංග බුේධික ග ගර්රා GRD/19/M/125  ල්ලන්ග ේන ග .ව.08.00

126 කාරියේගේරුම මුදියන්ග ේලාගේ චින්තක ප්රභාත් කාරියව ම් GRD/19/M/126 මඩකලපුව ග .ව.08.00

127 සිරි රාගේ උත් ල  ෂාන් අනුරුේධ GRD/19/M/127 මඩකලපුව ග .ව.08.00

128 VICKNESHWARAN AMALRAJ GRD/19/M/128 අනුරාධපුරය ග .ව.08.00

129  ාරංගු ග ේවගේ ය න්ත තරිඳු GRD/19/M/129 ම ර ග .ව.08.00
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130 ග ත්ත තිගේ විශාන් ගම්නුක ප්රනාන්දු GRD/19/M/130 ගාල්ල ග .ව.08.00

131 රණසිං  බණ්ඩාරලාගේ ප්රවීන් තීක්ෂණ රණසිං GRD/19/M/131 මඩකලපුව ග .ව.08.00

132 ගාල්ලගේ කුෂාන් කවිඳු ග ගර්රා GRD/19/M/132 මැගසින් ග .ව.08.00

133 ගේවමුල්ලගේ අගශේන් කල් දීේ ග ගර්රා GRD/19/M/133 මඩකලපුව ග .ව.08.00

134 අමරසිං ගේ බුේධික ප්රශන්න ගෆොන්ග ේකා GRD/19/M/134 මඩකලපුව ග .ව.08.00

135 කාලංග විරාේ කසුන් ඒකනායක GRD/19/M/135 කළුතර ග .ව.08.00

136     විතානලාගේ රසික  ම් ත් GRD/19/M/136 අනුරාධපුරය ග .ව.08.00

137 සිටිග ේකර මුදියන්ග ේලාගේ එරන්ද ප්රියලාල්  ර්ෂ කුමාර GRD/19/M/137 අඟුණගකො  ැලැ ් ග .ව.08.00

138 රත්නායක මුදියන්ග ේලාගේ කනිෂ්ක මධුරංග රත්නායක GRD/19/M/138 ගකො ඹ රිමාන්ඩ් ග .ව.08.00

139 SOTHEESWARAN ANUJAN GRD/19/M/139 අනුරාධපුරය ග .ව.08.00

140 ග මත්තු ග ේවගේ කුමුදු නාමල් GRD/19/M/140 කළුතර ග .ව.08.00

141 නානායක්කාර විතානලාගේ උදයකුමාර නුවන්සිරි GRD/19/M/141 දුම්බර ග .ව.08.00

142 පිටි අගුගර් ගගදර එරංග දි ානායක GRD/19/M/142 කුරුවිට ග .ව.08.00

143 චානක විදුරගේ ගප්රේමදා GRD/19/M/143 කුරුවිට ග .ව.08.00

144 ගමගේ රුක්ෂිත මධුෂාන් ගමගේ GRD/19/M/144 මැගසින් ග .ව.09.00

145 ගගන්ග ොල ආරච්චිගේ ප්රියන්ත ගගන්ග ොල GRD/19/M/145  ල්ලන්ග ේන ග .ව.08.00

146 කුඩා මනන්නලාගේ රුවන්  ම් ත් GRD/19/M/146 වැලකඩ ග .ව.08.00

147 කල්ගතොට රාලලාගේ තුෂාන් මදුරංග GRD/19/M/147 ම ර ග .ව.08.00

148 කත්රි ආරච්චිගේ දිනුක ප්රියමන්ත GRD/19/M/148 මඩකලපුව ග .ව.08.00

149 රත්නායක මුදියන්ග ේලාගේ දිගන්ෂ් ලක්මාල් රත්නායක GRD/19/M/149 දුම්බර ග .ව.08.00

150 රත්නායක මුදියන්ග ේලාගේ  ර්ෂ මධුශංක GRD/19/M/150 දුම්බර ග .ව.08.00

151 ගවල් ල්ගල් ආරච්චිලාගේ ප්රගමෝේ ලක්ෂාන් ජයසුන්දර GRD/19/M/151 කුරුවිට ග .ව.08.00

152 නිර්මාල් නදීශ ග ට්ටිආරච්චි GRD/19/M/152 මඩකලපුව ග .ව.08.00

153 දළුමුර ගේවගේ රන්මල්  සිඳු ප්රවීන් GRD/19/M/153 වැලකඩ ග .ව.08.00

154 ග ේවා ගද ගවනිගේ රවිඳු රාජිත GRD/19/M/154 වීරවිල ග .ව.08.00

155 ගරුසිංගේ සිේනි මග ේෂ් රාජ ක්ෂ GRD/19/M/155 වීරවිල ග .ව.08.00
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156 නිවුන් ැල්ලගේ  ජිත් ප්රියන්ත කුමාර GRD/19/M/156 ගකො ඹ රිමාන්ඩ් ග .ව.09.00

157 කංකානම් ගමගේ අ ංක ලංකා GRD/19/M/157 වීරවිල ග .ව.08.00

158 රත්නායක මුදියන්ග ේලාගේ තුෂාර දිල්ශාන්ත රත්නායක GRD/19/M/158 දුම්බර ග .ව.08.00

159 ග ොඩි රාල ාමිලාගේ ගෂ ාන්  ර්ෂණ තිලකරත්න GRD/19/M/159 ගකො ඹ රිමාන්ඩ් ග .ව.09.00

160 ගේමුණි පුබුදු ගෂ ාන් මගනෝ ර GRD/19/M/160 කළුතර ග .ව.08.00

161 බදුල්ල ග ේවා කාට්ටුගේ  සිඳු දිනිත් ගුණසිං GRD/19/M/161 ම ර ග .ව.08.00

162 ජයසිං  මුදියන්ග ේලාගේ චතුරංග මගනෝේ ජයසිං GRD/19/M/162 කුරුවිට ග .ව.08.00

163     ගගදර රන්දික කවිදු භවන්ත රත්නායක GRD/19/M/163 දුම්බර ග .ව.08.00

164 ග ේරත් මුදියන්ග ේලාගේ ගේශාන් නයනප්රිය GRD/19/M/164 මඩකලපුව ග .ව.08.00

165  ල්ගල්ග ොල ගගදර ගවනුර කාවින්ද ග නවිරත්න GRD/19/M/165 දුම්බර ග .ව.09.00

166 ම ගමගේ ගච්තිය ප්රභාත් GRD/19/M/166 ගාල්ල ග .ව.08.00

167 වික්රමනායක ආරච්චිල්ලාගේ ඩිෂාන් මධුමාධව වික්රමනායක GRD/19/M/167 ම ර ග .ව.08.00

168 ලන්ගතොටගේ  ේධා මංගල කුමාර කරුණානායක GRD/19/M/168 ගකො ඹ රිමාන්ඩ් ග .ව.09.00

169 ගමොග ොට්ටිගේ ගදොන් උෂාන් පියුමාල් GRD/19/M/169  ල්ලන්ග ේන ග .ව.08.00

170 ගේශෘන් තාරක ගුණතිලක GRD/19/M/170 ම ර ග .ව.08.00

171 ග ේවා තිරණගේ චතුර  ැතුම් ග ගනවිරත්න GRD/19/M/171  ල්ලන්ග ේන ග .ව.08.00

172 කල්ගලෝරා මුදියන්ග ේලාගේ රසික බවන්ත කල්ගලෝරා GRD/19/M/172 කුරුවිට ග .ව.08.00

173 අම්පිටියවත්තගේ කවිශ්ක මධුෂාන් පීරි ් GRD/19/M/173 වැලකඩ ග .ව.08.00

174 මැණික්ගේ චමිල ප්රභාත් ගකග ල්ග ේන GRD/19/M/174 ගකො ඹ රිමාන්ඩ් ග .ව.09.00

175 රත්නායක මුදියන්ග ේලාගේ  ගර්න්ද්ර ශ්රීනාත් රත්නායක GRD/19/M/175 දුම්බර ග .ව.09.00

176  මරගකෝන් මුදියන්ග ේලාගේ  චික දිල්ශාන් GRD/19/M/176 දුම්බර ග .ව.09.00

177 ග ේරත් මුදියන්ග ේලාගේ අනුෂ්ක රුවන් ශ්රීලාල් බණ්ඩාර GRD/19/M/177  ල්ලන්ග ේන ග .ව.09.00

178 වලමුණිගේ නිශාන් චන්දිම පියරත්න GRD/19/M/178 ම ර ග .ව.08.00

179 ශ්රීවර්ධන කසී බ්රා ්මණ රාලලාගේ දීේති ගීත් ශ්රීවර්ධන GRD/19/M/179 ගකො ඹ රිමාන්ඩ් ග .ව.09.00

180 මාගතොට රාලලාගේ කසුන් මධුෂාන් GRD/19/M/180 වැලකඩ ග .ව.08.00

181 ව න්ත කුමාරගේ නිගම්ෂ් මදුෂාන් කුමාර GRD/19/M/181 මඩකලපුව ග .ව.08.00
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182 VISVARADNAM VITHURSHAN GRD/19/M/182 අනුරාධපුරය ග .ව.08.00

183 රණසිං  ආරච්චිාාගේ චමත් මධුෂාන් විජයනායක GRD/19/M/183  ල්ලන්ග ේන ග .ව.09.00

184 ග ෝ ත් මුදියන්ග ේලාගේ ධනුෂ්ක  ම් ත් කුමාර ග ේරත් GRD/19/M/184 කුරුවිට ග .ව.08.00

185 අඹග  අරාගේ ගදෝලකාරගේ  මීර මධු ංක කරුණාග ේන GRD/19/M/185 වැලකඩ ග .ව.09.00

186 ද නායක මුදියන්ග ේලාගේ  ඳරු ප්ර ාේ   රංග GRD/19/M/186 ගකො ඹ රිමාන්ඩ් ග .ව.09.00

187 සූරිය  ටබැඳිගේ රශ්මික  ංදී න ද සිල්වා GRD/19/M/187 වීරවිල ග .ව.08.00

188 විදාන තිරනගේ මගනෝේ චතුරංග GRD/19/M/188 ම ර ග .ව.09.00

189 ග න්නක රාලලාගේ මධුෂංක ලක්රුවන් කරුණාරත්න GRD/19/M/189 ම ර ග .ව.09.00

190 මන්ගන්ත්ර ගේවගේ ගලෝචන චමිල් ධර්මග ේන GRD/19/M/190  ල්ලන්ග ේන ග .ව.09.00

191 ගතොටුපිටියගේ විරාේ  ඳුන් ගතොටුපිටිය GRD/19/M/191 වීරවිල ග .ව.08.00

192 ගකෝණාර මුදියන්ග ේලාගේ අඛිල විදුශාන් ගකෝණාර GRD/19/M/192 දුම්බර ග .ව.09.00

193 අතුගකෝරලගේ දර්ශන තරංග GRD/19/M/193 මැගසින් ග .ව.09.00

194 අතුගකෝරලලාගේ ඉමාෂ් රිෂ්වන් අතුගකෝරල GRD/19/M/194 කුරුවිට ග .ව.08.00

195 අමරසිං  මුදියන්ග ේලාගේ ෂාමින්ද ප්ර න්න කුමාර GRD/19/M/195  ල්ලන්ග ේන ග .ව.09.00

196 ක ්තුරි ආරච්චි බති අේපු ාමිලාගේ ඉසුරු ගෂ ාන් මාධව GRD/19/M/196  ල්ලන්ග ේන ග .ව.09.00

197 එදිරිසිං  ගේවගේ එගගොඩ  ගගදර වරුණ විරාේ රූ සිං GRD/19/M/197 දුම්බර ග .ව.09.00

198 ROMNEY RAGEL JOSEPH JENERO RAGEL GRD/19/M/198 වාරියග ො ග .ව.08.00

199  මරගකෝන් මුදියන්ග ේලාගේ  දුන් බංඩාර මධු ංඛ GRD/19/M/199 දුම්බර ග .ව.09.00

200 ANTONY VINOTH GRD/19/M/200 වාරියග ො ග .ව.08.00

201 වික්රම ගේඩිගේ ජයලත් තිලකරත්න GRD/19/M/201 ම ර ග .ව.09.00

202 වැලපිටියලාගේ රසිඳු  චින්ත කුමාරසිරි GRD/19/M/202 ම ර ග .ව.09.00

203 උඩවත්තගේ තරිඳු ධනංජය දි ාල් උඩවත්ත GRD/19/M/203 ගකො ඹ රිමාන්ඩ් ග .ව.09.00

204  ගමොරගදනිගේ ධනුෂ්ක ඉඳුනිල් ගමොරගදනිය GRD/19/M/204 වැලකඩ ග .ව.09.00

205 නැමියල්ගල් රත්නායක මුදියන්ග ේලාගේ ධනුෂ්ක නිෂාේ GRD/19/M/205 අඟුණගකො  ැලැ ් ග .ව.08.00

206 අසුරුමුණි ආරච්චිලාගේ සුගර්ෂ් ප්රියන්ත අමිලග ේන GRD/19/M/206 අනුරාධපුරය ග .ව.08.00

207 ඉමි ාමි මුදියන්ග ේලාගේ ලහිරු මධුෂාන් බංඩාර GRD/19/M/207 ගකො ඹ රිමාන්ඩ් ග .ව.09.00
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208 අත ත්තු මුදියන්ග ේලාගේ රසික ගයාන් අත ත්තු GRD/19/M/208 ගකො ඹ රිමාන්ඩ් ග .ව.09.00

209 ග ේරත් විදානලාගේ ශාන් අරවින්ද ඒකනායක GRD/19/M/209 ම ර ග .ව.09.00

210 ග ට්ටිආරච්චිගේ උදිත් ප්ර ංග ග ට්ටිආරච්චි GRD/19/M/210 ම ර ග .ව.09.00

211 දාතුන් ආරච්චිගේ නුවින් ශාලත් GRD/19/M/211 කළුතර ග .ව.08.00

212    ගේ විදුර ජීවන්ත GRD/19/M/212 කළුතර ග .ව.08.00

213 ගරොෂාන් ග ේමන්ත ලයනආරච්චි GRD/19/M/213 වැලකඩ ග .ව.09.00

214 ඒකනායකගේ ලහිරු ගශ ාන් ඒකනායක GRD/19/M/214 මඩකලපුව ග .ව.08.00

215 වීරක්ගකොඩිගේ ලහිරු තරින්ද වීරක්ගකොඩි GRD/19/M/215 දුම්බර ග .ව.09.00

216 රත්නායක මුදියන්ග ේලාගේ තනුෂ ප්රදීේ රත්නායක GRD/19/M/216 අඟුණගකො  ැලැ ් ග .ව.08.00

217 ලුක්ෂාන් තගවන්ද්ර කුමාර් GRD/19/M/217 වාරියග ො ග .ව.08.00

218 ශාලත වීරගකෝන් GRD/19/M/218 දුම්බර ග .ව.09.00

219 තිළිණ දිල්ශෘන්  ල්ග වත්ත ලයන ආරච්චි GRD/19/M/219 කළුතර ග .ව.08.00

220 මල්ලකා කංකානමලාගේ ඉසුරු ගි ාන් චන්ද්රසිරි GRD/19/M/220 වැලකඩ ග .ව.09.00

221 SUNDHARALINGAM PAKEETHARAN GRD/19/M/221 වාරියග ො ග .ව.08.00

222 විල්ගලෝරගේ අ ංක ඉන්ද්රජිත් GRD/19/M/222 මැගසින් ග .ව.09.00

223 පුහුල් වැල්ලගේ  ර්ෂ චතුරංග කුමාර GRD/19/M/223 ම ර ග .ව.09.00

224 දි ානායක මුදියන්ග ේලාගේ ලක්මාල්  ම් ත් දි ානායක GRD/19/M/224 දුම්බර ග .ව.09.00

225 ගලොකු යේගදහිගේ ගනරිඳු මධුභාෂ GRD/19/M/225 ම ර ග .ව.09.00

226 ගකොත්වල මුදියන්ග ේලාගේ උපුල් ධර්මේප්රිය බංඩාර අගේනායක GRD/19/M/226 කුරුවිට ග .ව.08.00

227 අමරසිං ආරච්චිගේ ති ර මිහිරංග දිල්ශාන් GRD/19/M/227 වීරවිල ග .ව.09.00

228 අමරසිං ගේ ප්රවීන් නිමන්ත ගෆොන්ග ේකා GRD/19/M/228 මීගමුව ග .ව.08.00

229 අම් ාවිල එගඩ්රගේ රවිඳු ලක්ෂෘන් GRD/19/M/229 වීරවිල ග .ව.09.00

230 කළුතන්ත්රි  ටබැඳිගේ මලත් රංගන GRD/19/M/230 කළුතර ග .ව.08.00

231 ජයවර්ධන විදාන  තිරණගේ  සිත ලක්මාල් GRD/19/M/231 වීරවිල ග .ව.09.00

232 වනිගසූරිය ආරච්චිගේ ක්රිෂාන් තාරක GRD/19/M/232 ම ර ග .ව.09.00

233 මිල්ලෑවගේ සුධීර ශ්රීමාල් GRD/19/M/233 මැගසින් ග .ව.09.00
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234 රාජගුරු මුදියන්ග ේලාගේ තරිඳු ප්රභාත් රාජගුරු GRD/19/M/234 ගකො ඹ රිමාන්ඩ් ග .ව.09.00

235 රාජකරුණා තිලකරත්නගේ  මීර  ඳරුවන් තිලකරත්න GRD/19/M/235 මඩකලපුව ග .ව.08.00

236 KIRUSHNAPILLAI JEEVAKANTHAN GRD/19/M/236 බදුල්ල ග .ව.08.00

237 අතරගල්ල  ත ගාවගේ නිපුන් චතුරංග උදයගප්රේම GRD/19/M/237 කුරුවිට ග .ව.08.00

238 බිම්බා ගමොග ොට්ටාලලාගේ නදීෂ්  මීර ඉන්ද්රසිරි GRD/19/M/238 වැලකඩ ග .ව.09.00

239 KUNARASA INTHUJAN GRD/19/M/239 බදුල්ල ග .ව.08.00

240 කුනි ග ේවගේ උදිත නදීශාන් ද සිල්වා GRD/19/M/240 දුම්බර ග .ව.09.00

241 කවිෂ්ක දිල්ශාන් විදානගමගේ GRD/19/M/241 ම ර ග .ව.09.00

242  ම් ත්  මීර ග නරත්  තිරණ GRD/19/M/242 වීරවිල ග .ව.09.00

243 VISHVALINGAM RAJEEVAN GRD/19/M/243 අඟුණගකො  ැලැ ් ග .ව.08.00

244 තිසුර හිරුෂාන් ගගොඩගේ GRD/19/M/244 කළුතර ග .ව.08.00

245 රංග ොටි සියඹලාග ්තැන්ගන් තරිඳු ඉගම්ෂ් ගුණග ේකර GRD/19/M/245 කුරුවිට ග .ව.08.00

246 උඩුවක මුදියන්ග ේලාගේ කවිඳු ගිශාන් බණ්ඩාර GRD/19/M/246 දුම්බර ග .ව.09.00

247 රණසිං  ග ට්ටිආරච්චිගේ කසුන් මිලාන් රණසිං GRD/19/M/247 මඩකලපුව ග .ව.08.00

248 නවරත්න මුදියන්ග ේලාගේ සුපුන් චන්දන GRD/19/M/248 දුම්බර ග .ව.09.00

249 ඉගල්ග රුම ආරච්චිගේ කසුන් ගීත්ම GRD/19/M/249 මැගසින් ග .ව.09.00

250 ඇතුගල් ගේඩිගේ මධුර ලක්ෂාන් ගප්රේමතිලක GRD/19/M/250 ම ර ග .ව.09.00

251 ජයග ේකර ලයන ආරච්චිගේ ප්රදීේ පුෂ්  කුමාර GRD/19/M/251 ම ර ග .ව.09.00

252  තනත්ගත් ලයනගේ ගදොන් රුගම්ෂ් ලක්ෂාන් වරුන කුමාර GRD/19/M/252  ල්ලන්ග ේන ග .ව.09.00

253 වල්පිටගේ නිපුන් ගරෝෂණ GRD/19/M/253 මැගසින් ග .ව.09.00

254 වතවන විතානව ම් ඒෂාන් දිල් ාර GRD/19/M/254 කළුතර ග .ව.08.00

255 වීරසිං ගේ චානක අනුරාධා වීරසිං GRD/19/M/255 මඩකලපුව ග .ව.08.00

256 නරසිං  ගක්ෂර බණ්ඩාරලාගේ නාමල්  ඳරුවන් බණ්ඩාර GRD/19/M/256 ගකො ඹ රිමාන්ඩ් ග .ව.09.00

257 බණ්ඩාර මුදියන්ග ේලාගේ පුබුදු ප්රියදර්ශන ධන ාල GRD/19/M/257 දුම්බර ග .ව.09.00

258 ලුක ්ගේ දනුෂ්ක ගලෂාන් අේපු GRD/19/M/258 මීගමුව ග .ව.08.00

259  ග ේවා  තිරණගේ ගරොෂාන් ජයරත්න GRD/19/M/259 ගකො ඹ රිමාන්ඩ් ග .ව.09.00
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260 අමරසිං  ගල්කම්ලාගේ ප්රදීේ ශාන්ත ප්රියමන්ත GRD/19/M/260 අනුරාධපුරය ග .ව.08.00

261  ගබෝග ලන්ගේ ගගදර පියුමාල්  ඳරුවන් ගබෝග ලන්ද GRD/19/M/261 අනුරාධපුරය ග .ව.09.00

262 දි ානායක මුදියන්ග ේලාගේ චලන නිපුන් විගේරත්න GRD/19/M/262 අඟුණගකො  ැලැ ් ග .ව.08.00

263 ජයමුණි   න් ද සිල්වා GRD/19/M/263 කුරුවිට ග .ව.09.00

264 කරුණාරත්න මුදියන්ග ේලාගේ දර්ශන ලක්මාල් බංඩාර කරුණාරත්න GRD/19/M/264 දුම්බර ග .ව.09.00

265 ජයසිං  මුදියන්ග ේලාගේ චාමර ධනංජය GRD/19/M/265 දුම්බර ග .ව.09.00

266 දි ානායක මුදියන්ග ේලාගේ ධනුෂ්ක ප්රභාත් මධුශංක දි ානායක GRD/19/M/266 දුම්බර ග .ව.10.00

267 උක්වත්ත ලයනගේ තරිඳු ලක්ෂාන් මදු ංක GRD/19/M/267 ගකො ඹ රිමාන්ඩ් ග .ව.09.00

268 රත්නායක මුදියන්ග ේලාගේ ලබුතල වලේගේ අ ංක බණ්ඩාර GRD/19/M/268 දුම්බර ග .ව.10.00

269 තනිේපුල අේපු ාමිලාගේ මධු  නිම් ර ග ගනවිරත්න GRD/19/M/269  ල්ලන්ග ේන ග .ව.09.00

270  සිඳු ප්රියාන් තුල් ර ආනන්දගගොඩ GRD/19/M/270 කළුතර ග .ව.09.00

271 විගේතුංග මුදියන්ග ේලාගේ ගෂ ාර දිල්රුක් විගේරත්න GRD/19/M/271 අඟුණගකො  ැලැ ් ග .ව.08.00

272 විජයමුණි ආරච්චිගේ ලහිරු  ඳරුවන් GRD/19/M/272 කළුතර ග .ව.09.00

273 උඩ ත්තුගේ මු න්දිරමලාගේ දර්ශන  ඳරුවන් GRD/19/M/273 වීරවිල ග .ව.09.00

274 රංග ොටීගේ කසුන්  ජිත් බණ්ඩාර ධර්මරත්න GRD/19/M/274 කුරුවිට ග .ව.09.00

275 උඩුගේ  තිරණගේ අග ේල චමිල් ප්ර න්න GRD/19/M/275  ල්ගල්කැගල් ග .ව.08.00

276 ABDUL RAZAK MOHAMED HAKEEM GRD/19/M/276 බදුල්ල ග .ව.08.00

277 අගේසිං  මුදියන්ග ේලාගේ මනුජය  මුදිත අගේසිං GRD/19/M/277 කුරුවිට ග .ව.09.00

278 ග ොරතල් ගේඩිගේ අග ේල මගනෝේ චන්ද්රසිරි GRD/19/M/278 අනුරාධපුරය ග .ව.09.00

279 ඊගලආරච්චිගේ චමත්  ැ ැ ර GRD/19/M/279  ල්ලන්ග ේන ග .ව.09.00

280 හීන්නපිට ගගදර චතුරංග විපුලග ේන GRD/19/M/280 ගකො ඹ රිමාන්ඩ් ග .ව.09.00

281 KRISHNAKUMAR MITHULASHANAN GRD/19/M/281 බදුල්ල ග .ව.08.00

282 ග ේවා ගමගේ මිලක   ංක GRD/19/M/282 කළුතර ග .ව.09.00

283 ජයගකොඩි ආරච්චිගේ නිගම්ෂ් විරංග  චින්තන ජයගකොඩි GRD/19/M/283 ම ර ග .ව.09.00

284 මනික්කුවාදුර ඉසුරු  ම් ත් ද ග ොයි ා GRD/19/M/284 කළුතර ග .ව.09.00

285 කළුතර ගවදගේ චානක ජීවන්ත මධුරංග GRD/19/M/285  ල්ගල්කැගල් ග .ව.08.00



ඇමුණුම 03 12

286 ගමරගල් ගේඩිගේ තරංග දිගන්ෂ් කුමාර GRD/19/M/286  ල්ලන්ග ේන ග .ව.09.00

287 ඒකනායක මුදියන්ග ේලාගේ තරිඳු ධනුෂ්ක ලක්මාල් GRD/19/M/287 මඩකලපුව ග .ව.09.00

288 උංගුරාලලාගේ අශාන්ත චරිත් ජයසිං GRD/19/M/288  ල්ලන්ග ේන ග .ව.09.00

289  ෑලව ඇල්ලපිට ගගදර විරාේ තාරක මධුෂාන් සුමනසූරිය GRD/19/M/289 දුම්බර ග .ව.10.00

290 තලාකුඹුර වීරසුන්දර මුදියන්ග ේලාගේ චමල් ජනිත් GRD/19/M/290  ල්ගල්කැගල් ග .ව.08.00

291 වීරේපුලගේ අමල් ශාන්ත GRD/19/M/291 වීරවිල ග .ව.09.00

292 විදාන කම්කානම්ගේ ජනිත් තිළිණ ලංකා සුනිල් බන්දු GRD/19/M/292 ම ර ග .ව.09.00

293 රන්ගදණියලාගේ රුවන් ප්රදීේ රන්ගදණිය GRD/19/M/293  ල්ගල්කැගල් ග .ව.08.00

294 පුලා දුරයලාගේ වජිර නන්දගේව GRD/19/M/294 ගකො ඹ රිමාන්ඩ් ග .ව.09.00

295 රංග චාමර ග ේනාරත්න GRD/19/M/295 කළුතර ග .ව.09.00

296 රං වඩි ගගදර අනුෂ්ක දිල්ශාන් ජයසිං GRD/19/M/296 කුරුවිට ග .ව.09.00

297 ගගොඩමුණ විතාරණලාගේ මසිදු උදිත් විතාරණ GRD/19/M/297 වැලකඩ ග .ව.09.00

298 ගකොඩිතුවක්කු ආරච්චිගේ දුෂාන් දුලාර GRD/19/M/298 වැලකඩ ග .ව.09.00

299 ඉඹුලන ලයනගේ ගි ාන් නිගම්ෂ ලයනගේ GRD/19/M/299 මීගමුව ග .ව.08.00

300 ග ට්ටියා දුරගේ උගම්ෂ් මලන්දු GRD/19/M/300 අඟුණගකො  ැලැ ් ග .ව.08.00

301 දිගනත් ග ේෂාන් අගේසිං  ගුණවර්ධන GRD/19/M/301 කුරුවිට ග .ව.09.00

302 එදිා රිමාන්නගේ සුනිත් රණවීර රාජ ක්ෂ GRD/19/M/302 වීරවිල ග .ව.09.00

303 වෑක්ක නයිගේලාගේ සිගන්ෂ් අශාන් නදිෂ්ක විමලසිරි GRD/19/M/303 මීගමුව ග .ව.08.00

304   ගවනි ආරච්චිලාගේ රුවන්  ංජය GRD/19/M/304 මීගමුව ග .ව.08.00

305 වන්නිගමගේ  සිඳු මධු ංඛ GRD/19/M/305 වීරවිල ග .ව.09.00

306 තලපිටිය ගේවගේ ගරෝහිත  මන් කුමාර GRD/19/M/306 ගාල්ල ග .ව.08.00

307 රුහුණු ග ේවගේ දුලංක ප්රියදර්ශන රුහුණු ග ේවගේ GRD/19/M/307 දුම්බර ග .ව.10.00

308 වීරසිං  ආරච්චිල්ලාගේ රවිඳු රංග ගප්රේමරත්න GRD/19/M/308 වැලකඩ ග .ව.09.00

309 රාජ ක්ෂ ගමගේ නිලන්ත ප්ර ාේ GRD/19/M/309 මීගමුව ග .ව.08.00

310 NAMASIVAYAM THANUJAN GRD/19/M/310 බදුල්ල ග .ව.08.00

311 රංග ොටි බංඩාරලාගේ චතුරංග ග ේනක පිලපිටිය GRD/19/M/311 අඟුණගකො  ැලැ ් ග .ව.08.00
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312 පිලාන ගගොඩකන්දගේ තරිඳු ධනුෂ්ක ගගොඩකන්ද GRD/19/M/312 කළුතර ග .ව.09.00

313 නානායක්කාරව ම් කළු  න ලයනගේ චානක මධු ංක ඩය ් GRD/19/M/313 කළුතර ග .ව.09.00

314 ලයඳිපිට මනතුංග මුදියන්ග ේලාගේ කසුන් උමයංග GRD/19/M/314  ල්ගල්කැගල් ග .ව.08.00

315 ගේවප්රියගේ ලහිරු ක්රිෂෘන් මධු ංක GRD/19/M/315 වැලකඩ ග .ව.09.00

316 ග ්ගේ මුදියන්ග ේලාගේ අ ංක රත්න කුමාර GRD/19/M/316 ගකො ඹ රිමාන්ඩ් ග .ව.10.00

317 දුෂාන් ලහිරු ගතන්නගකෝන් GRD/19/M/317 මඩකලපුව ග .ව.09.00

318  කුන්ත ගේශාන් මුණසිං GRD/19/M/318 ම ර ග .ව.09.00

319  මල් ප්රියංකර ධර්මතිලක GRD/19/M/319 මඩකලපුව ග .ව.09.00

320 උක්වත්ත කංකානමලාගේ සුපුන් චාමර GRD/19/M/320 මීගමුව ග .ව.08.00

321 SIVARASA SARUGAN GRD/19/M/321 බදුල්ල ග .ව.08.00

322 වෑගබොඩ විදාගනලාගේ  මුධි විමුක්ති කරුණාග ේන GRD/19/M/322 වැලකඩ ග .ව.09.00

323 ග ේරත් මුදියන්ග ේලාගේ අමිල සූරිය බංඩාර GRD/19/M/323 අඟුණගකො  ැලැ ් ග .ව.08.00

324 ග ේමසිං  මුදියන්ග ේලාගේ ශශික ප්රභාෂ් ග ේමසිං GRD/19/M/324 ගකො ඹ රිමාන්ඩ් ග .ව.10.00

325 ග ේනාරත්න මුදියන්ග ේලාගේ  චින් කාවින්ද ග ේනාරත්න GRD/19/M/325 ගාල්ල ග .ව.08.00

326 විගේනායක වීරරත්න ආරච්චි  ටබැඳිගේ ඉෂාන් රගම්ෂ් GRD/19/M/326 කළුතර ග .ව.09.00

327 යේගදහි පුදීන දිගනත් ද සිල්වා GRD/19/M/327 කළුතර ග .ව.09.00

328 උඩගේ මධුෂාන් බුේධික GRD/19/M/328 අනුරාධපුරය ග .ව.09.00

329 ගවනිවැල්පිටිය අත ත්තු ආරච්චිලාගේ නවීන් ලක්ෂාන් අත ත්තු GRD/19/M/329 මැගසින් ග .ව.09.00

330 ගමගගදර සිතුම්  මීර මදුෂාන් ගමගේ GRD/19/M/330 මීගමුව ග .ව.08.00

331 ගංගා බ්රා ්මණ මුදියන්ග ේලාගේ  පුමල්  ජිත් දයානන්ද GRD/19/M/331 දුම්බර ග .ව.10.00

332 ධනුෂ්ක  ම් ත් ලයනගුණවර්ධන GRD/19/M/332 මීගමුව ග .ව.08.00

333 ක ්තුරි ආරච්චිල්ලාගේ අගශේන් කල් දින් GRD/19/M/333 ම ර ග .ව.09.00

334 ඕ ාත මු න්දිරම්ලාගේ තරිඳු චතුරංග ග ගර්රා GRD/19/M/334 ගමොණරාගල ග .ව.08.00

335 ග ේරත් මුදියන්ග ේලාගේ අෂාන් මධුශංක ග ේරත් GRD/19/M/335 ගකො ඹ රිමාන්ඩ් ග .ව.10.00

336  මරවීර ආරච්චිලාගේ නුවන් ජීවන්ත  මරවීර GRD/19/M/336 කුරුවිට ග .ව.09.00

337 ම  තන්ත්රි  ර්ෂ ලක්ෂාන් GRD/19/M/337 කළුතර ග .ව.09.00
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338 ග ේරත් මුදියන්ග ේලාගේ නවීන් කණිෂ්ක ග ේරත් GRD/19/M/338 කුරුවිට ග .ව.09.00

339 මා ර  තිරන්නැ ැලාගේ අඳුන් රංජක  තිරණ GRD/19/M/339 වැලකඩ ග .ව.09.00

340 වරුණ විමුක්ති කපිලරත්න GRD/19/M/340 මඩකලපුව ග .ව.09.00

341 තාරුක කාවින්ද එදිරිසිං GRD/19/M/341 කළුතර ග .ව.09.00

342 විගේගකෝන් මුදියන්ග ේලාගේ ජයන්ත කුමාර කරුණාරත්න GRD/19/M/342 ගකො ඹ රිමාන්ඩ් ග .ව.10.00

343 ගයොම් ගමරිඤ්ඤගේ විමුක්ති ජීවන්ත කුමාර GRD/19/M/343 කුරුවිට ග .ව.09.00

344 ටිකිතන්තිරි ම ා  ාමිලාගේ  මුදය මදුෂාන් ගුණග ේකර GRD/19/M/344 මැගසින් ග .ව.09.00

345 ලක්මාල් කසුන් ජයසිං GRD/19/M/345 ගකො ඹ රිමාන්ඩ් ග .ව.10.00

346 හිනිදුම ලයනආරච්චිලාගේ අවිශ්ක මල්ශාන් GRD/19/M/346 මීගමුව ග .ව.09.00

347 දි ානායක මුදියන්ග ේලාගේ ඔ ඳ උදාර දි ානායක GRD/19/M/347 ගකො ඹ රිමාන්ඩ් ග .ව.10.00

348 අත්තනායක මුදියන්ග ේලාගේ ක්රිශාන්ත කැලුම් අත්තනායක GRD/19/M/348 ගමොණරාගල ග .ව.08.00

349 ජයගකොඩි ආරච්චිලාගේ රාජිත තිලංක වික්රමසිං GRD/19/M/349 ගකො ඹ රිමාන්ඩ් ග .ව.10.00

350 මා ා අේපු ාමිලාගේ දුමිදු දුලාංජන GRD/19/M/350 ගකො ඹ රිමාන්ඩ් ග .ව.10.00

351 රවිඳු කසුන් ගමොග ොට්ටිගේ GRD/19/M/351 වීරවිල ග .ව.09.00

352 සිට්ටාදුරලාගේ ශානක දිශාන් වික්රමරත්න GRD/19/M/352 මීගමුව ග .ව.09.00

353 SIVAKUMAR VIPULAN GRD/19/M/353 අනුරාධපුරය ග .ව.09.00

354 SIVANATHAN MATHUSHAN GRD/19/M/354 අනුරාධපුරය ග .ව.09.00

355 රත්නායක මුදියන්ග ේලාගේ නුවන් ලක්ෂ්මන් රත්නායක GRD/19/M/355 දුම්බර ග .ව.10.00

356 ආරච්චි රත්නායක මුදියන්ග ේලාගේ නවීන් චමුදිත බණ්ඩාර රත්නායක GRD/19/M/356 තල්ගදන ග .ව.08.00

357 වැල්ලවගේ ලක්ෂිත මධුෂාන් ද සිල්වා GRD/19/M/357 මැගසින් ග .ව.09.00

358 මාගාල්ලගගොඩ කංකානම්  තිරණගේ මිෂාන් මධුවන්ත GRD/19/M/358 බූ ් ග .ව.08.00

359 ගලගම්මුල්ලගේ   න් ලක්ෂිත GRD/19/M/359 වැලකඩ ග .ව.09.00

360 නජිත් ක්රිෂාන්ත ජයසුන්දර GRD/19/M/360 මඩකලපුව ග .ව.09.00

361 නල්ලග රුම මුදියන්ග ේලාගේ ගනළුවත්ගත් ගගදර චන්දන  ංජීව කුමාර GRD/19/M/361 තල්ගදන ග .ව.08.00

362 රාජග ේවක බණ්ඩාරලාගේ ඉෂෘන් රුක්මාල් GRD/19/M/362 අනුරාධපුරය ග .ව.09.00

363 රාජ ක්ෂ ආරච්චිල්ලාගේ තක්ෂිල ධනුෂ්ක රාජ ක්ෂ GRD/19/M/363 වේනියාව ග .ව.08.00



ඇමුණුම 03 15

364 ගකෝණාර මුදියන්ග ේලාගේ උදාර ප්රිය ංක GRD/19/M/364 අඟුණගකො  ැලැ ් ග .ව.08.00

365 CROOS CHARLES GRD/19/M/365 බදුල්ල ග .ව.08.00

366 ගකොගරොන්චිගේ කවීෂ් උමයංග සිල්වා GRD/19/M/366 කළුතර ග .ව.09.00

367 ග ේරත් මුදියන්ග ේලාගේ ජනිත ධනංජය ග ේරත් GRD/19/M/367 අනුරාධපුරය ග .ව.09.00

368 ද නායක මුදියන්ග ේලාගේ  ැතුම් මග ේෂ් බණ්ඩාර ද නායක GRD/19/M/368 තල්ගදන ග .ව.08.00

369 කාරියව ම් කටුගකොහිල ගමගේ තනුජ ප්රියංකර GRD/19/M/369 කළුතර ග .ව.09.00

370 ඕකන්ද ග ේවගේ දිගන්ෂ් නුවන් මදුශංක GRD/19/M/370 බූ ් ග .ව.08.00

371 කාංගර මුදියන්ග ේලාගේ තාරක මධුරංග කාංගර GRD/19/M/371 තල්ගදන ග .ව.08.00

372 SIVAKUMAR KRISHNAKUMAR GRD/19/M/372 බදුල්ල ග .ව.08.00

373  මරග ේකරගේ ගගන්ෂ් නුවන්  මරග ේකර GRD/19/M/373 වීරවිල ග .ව.09.00

374 ගාල්ලගේ ගදොන් ල න්ත කුමාර අල්වි ් GRD/19/M/374 තල්ගදන ග .ව.08.00

375 ගතන්නගකෝන් රාල්ලාගේ අමිල මදු ංඛ ගතන්නගකෝන් GRD/19/M/375 වේනියාව ග .ව.08.00

376 ප්රදාන මුදියන්ග ේලාගේ  මීර මග ේෂ් ගේ ප්රිය GRD/19/M/376 ගකො ඹ රිමාන්ඩ් ග .ව.10.00

377 ප්රගමෝේ මධුවන්ත කුමාරසිා රි GRD/19/M/377 මඩකලපුව ග .ව.09.00

378 රාජ ක්ෂ ගේඩිගේ අ ාන්  චිත් විගේවර්ධන GRD/19/M/378 ගකො ඹ රිමාන්ඩ් ග .ව.10.00

379 ලෂාන් විගේසිරිවර්ධන GRD/19/M/379 අඟුණගකො  ැලැ ් ග .ව.08.00

380 අරංදන කංකානම්ලාගේ ගදොන් ප්රනීත්   රංග GRD/19/M/380 මීගමුව ග .ව.09.00

381 පියග ේනගේ  රත් උ නන්දගේ තාරක රුක්මල් බංඩාර GRD/19/M/381 අනුරාධපුරය ග .ව.09.00

382 නායක මුදියන්ග ේලාගේ තරිඳු දිල්ෂාන් චතුරංග GRD/19/M/382 අඟුණගකො  ැලැ ් ග .ව.08.00

383 ගලොකු යේගදහිගේ ගරොෂාන් ප්රියලාල් GRD/19/M/383 අඟුණගකො  ැලැ ් ග .ව.09.00

384 අධිකාරිගේ ලසිත මධු ංඛ අධිකාරි GRD/19/M/384 මීගමුව ග .ව.09.00

385 අත ත්තු මුදියන්ග ේලාගේ තරිඳු කාංචන බංඩාර අත ත්තු GRD/19/M/385 ගකො ඹ රිමාන්ඩ් ග .ව.10.00

386 ජයගකොඩි ලක්ෂගේ එරන්ද ප්රදීේ උදය කුමාර GRD/19/M/386 ගකො ඹ රිමාන්ඩ් ග .ව.10.00

387 ගදෝවිට ගම්මැග ේලාගේ මලත්  ත් ර කාවින්ද GRD/19/M/387 අනුරාධපුරය ග .ව.09.00

388 එගගොඩ කුඹුර වත්ගත් ගගදර චමිත් මධුෂාන් විගේරත්න GRD/19/M/388 ගමොණරාගල ග .ව.08.00

389 කන්දිලඅේ ා ග ට්ටිගේ  ගනෝේ මලන්ද නානයක්කාර GRD/19/M/389 ගමොණරාගල ග .ව.08.00
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390  ලමුරයලාගේ ධනුෂ්ක මධුෂාන් දි ානායක GRD/19/M/390 වේනියාව ග .ව.08.00

391 වලකඩවත්ගත් ගගදර ලහිරු ලක්ෂිත ග ේනාරත්න GRD/19/M/391 ගමොණරාගල ග .ව.08.00

392   ්කුවල්  න්දි නඳුන් ලක්මාල් ද සිල්වා GRD/19/M/392 කළුතර ග .ව.09.00

393 ගතන්නගකෝන් මුදියන්ග ේලාගේ අ න්ත රණබාහු GRD/19/M/393 මඩකලපුව ග .ව.09.00

394 ගතොම්මයා ග ේවා ලහිරු දිල්ශාන් ගප්රේමරත්න GRD/19/M/394 කළුතර ග .ව.09.00

395 ගතන්නගකෝන් මුදියන්ග ේලාගේ සු න්ත GRD/19/M/395 අඟුණගකො  ැලැ ් ග .ව.09.00

396 විග න්චි බදුගේ රවිඳු   ංක GRD/19/M/396 ගමොණරාගල ග .ව.08.00

397 වීරසිං  වැලවත්තගේ චලන ලක්ෂිත වීරසිං GRD/19/M/397 මැගසින් ග .ව.09.00

398 කිරිගේ නගේෂ් විදුශංක විගේවික්රම GRD/19/M/398 වැලකඩ ග .ව.09.00

399 ගුණවර්ධනගේ කවීෂ ලක්ෂාන් ගුණවර්ධන GRD/19/M/399 මඩකලපුව ග .ව.09.00

400 හිරිමුතුගගොඩගේ නිගම්ෂ් කවිශංක GRD/19/M/400 කළුතර ග .ව.10.00

401 ගකොඩිතුවක්කු මේදගේ මගනෝේ සුරංග GRD/19/M/401 අඟුණගකො  ැලැ ් ග .ව.09.00

402 ගදො මුල්ල කංකානම්ගේ මංජුල ප්රදීේ කුමාර GRD/19/M/402 බූ ් ග .ව.08.00

403 ගදොන් දිගන්ෂ් රණසිං ගේ රුවන්ත  ඳමාල් රණසිං GRD/19/M/403 වැලකඩ ග .ව.09.00

404 දි ානායක මුදියන්ග ේලාගේ   න්  ං ක දි ානායක GRD/19/M/404 ගකො ඹ රිමාන්ඩ් ග .ව.10.00

405 රත්නායක මුදියන්ග ේලාගේ සුරංග විරාේ ප්රිය  මරගකෝන් GRD/19/M/405 ගමොණරාගල ග .ව.08.00

406  මරවීර  ටබැඳිගේ තරිඳු චාමික GRD/19/M/406 අඟුණගකො  ැලැ ් ග .ව.09.00

407 සියගන්රි ්ගේ කැලුම් කුමාර දි ානායක GRD/19/M/407 මඩකලපුව ග .ව.09.00

408 ගතන්නගකෝන් මුදියන්ග ේලාගේ දුලාේ ප්රියන්ත ගතන්නගකෝන් GRD/19/M/408 ගමොණරාගල ග .ව.08.00

409 ග නවිරත්න මුදියන්ග ේලාගේ කුසුම් මංගල ග නවිරත්න GRD/19/M/409 මඩකලපුව ග .ව.09.00

410 මලලගේ එරික් ද  ංජීව සිල්වා GRD/19/M/410 වැලකඩ ග .ව.09.00

411 වීරසිං  මීග වත්තගේ ගි ාන් ලක්ෂිත GRD/19/M/411 කළුතර ග .ව.10.00

412  තිරන්නැ ැලාගේ තරිඳු ප්ර ංග රත්නායක GRD/19/M/412 ගකො ඹ රිමාන්ඩ් ග .ව.10.00

413 රණතුංග ආරච්චිගේ චානක  ම් ත් GRD/19/M/413 බූ ් ග .ව.08.00

414 උඩ ගගදර රාලලාගේ සුරංග උදය කුමාර GRD/19/M/414 අඟුණගකො  ැලැ ් ග .ව.09.00

415 උඩ පින්නවල ගගදර චානක උදය කුමාර GRD/19/M/415 දුම්බර ග .ව.10.00
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416 රත්නමලල ඉරුගල් බණ්ඩාරලාගේ මගනෝේ කුමාර රත්නමලල GRD/19/M/416 ගකො ඹ රිමාන්ඩ් ග .ව.10.00

417 නානායක්කාරව ම් ගගොගඩ් ලයනගේ තිලන දිල් ාර GRD/19/M/417 කළුතර ග .ව.10.00

418 අගේගකෝන් ජාලත් රත්නායක විශ්ව පුමුදිත GRD/19/M/418 අඟුණගකො  ැලැ ් ග .ව.09.00

419 ග ොරණ  තිරණගේ චාමර මධු ංක GRD/19/M/419 මැගසින් ග .ව.09.00

420 ඉ  ගවගල් ගගදර ගි ාන් කාවින්ද ගප්රේමචන්ද්ර GRD/19/M/420 අනුරාධපුරය ග .ව.09.00

421 ග ේරත් මුදියන්ග ේලාගේ  ංඛ ප්රියමන්ත ගතන්නගකෝන් GRD/19/M/421 ගකො ඹ රිමාන්ඩ් ග .ව.10.00

422 ගකොටලගගොඩ පිටවලගේ   න් ආසිරි පිටවලගේ GRD/19/M/422 ගමොණරාගල ග .ව.08.00

423 දිල්ශාන් මධුරංග අළුත්ගගදර GRD/19/M/423 අනුරාධපුරය ග .ව.09.00

424 කුරුේපු අච්චිගේ ගදොන් රුසිරු තනුෂ්ක කුරුේපු GRD/19/M/424 ගාල්ල ග .ව.08.00

425 ගිංගතොට ආරච්චිලාගේ දර්ශන දමිඳු ග ේරත් ද අල්වි ් GRD/19/M/425 දුම්බර ග .ව.10.00

426 තලුතන්ත්රී ලයන ගමගේ දිලංක මල්ෂාන් GRD/19/M/426 අඟුණගකො  ැලැ ් ග .ව.09.00

427 සිං ල ගේඩිගේ චාමර  ඳුන් කුමාර GRD/19/M/427 වේනියාව ග .ව.08.00

428 ග ේරත් මුදියන්ග ේලාගේ ගයාන්  සික මධු ංඛ GRD/19/M/428 ගකො ඹ රිමාන්ඩ් ග .ව.10.00

429 වැලගගග ොල කංකානමලාගේ මල්ෂාන් දිලීක රණසිං GRD/19/M/429 වැලකඩ ග .ව.10.00

430 අේපුකුට්ටි ගේවයලාගේ රවී  ංජය මනගම්න්ද්ර GRD/19/M/430 ගකො ඹ රිමාන්ඩ් ග .ව.10.00

431 වනිග චින්තමණි ගමොග ොට්ටිගේ ඉගරෝෂන් GRD/19/M/431 බූ ් ග .ව.08.00

432 මාරසිං  ආරච්චිගේ  චින් ගීතාංජන මාරසිං GRD/19/M/432 මීගමුව ග .ව.09.00

433 ගවදරාලලාගේ අචින්ත ගිවන්ත ග ෝමතිලක GRD/19/M/433 වැලකඩ ග .ව.10.00

434 ගතන්නගකෝන් මුදියන්ග ේලාගේ මදු ංක ගරොෂාන් ගතන්නගකෝන් GRD/19/M/434 මඩකලපුව ග .ව.09.00

435 වදුරව  අේපු ාමිල්ලාගේ  ගමෝදය හිරුෂාන් කමල්සිරි GRD/19/M/435 වේනියාව ග .ව.08.00

436 විගේ ාල අගේසිං  මුදියන්ග ේලාගේ ජනක ලක්මාල් අගේසිං GRD/19/M/436 ගකො ඹ රිමාන්ඩ් ග .ව.10.00

437 විගේසිං  මුදියන්ග ේලාගේ චමිල නුවන් බුේධික විගේසිං GRD/19/M/437 ගමොණරාගල ග .ව.08.00

438 විගේසුන්දර මුදියන්ග ේලාගේ ලීෂාන් චන්දන විගේසුන්දර GRD/19/M/438 ත්රිකුණාමලය ග .ව.08.00

439  තිරන්නැ ැලාගේ රවිඳු නිශ්ශංක  තිරණ GRD/19/M/439 ගකො ඹ රිමාන්ඩ් ග .ව.10.00

440 නාරංගගොඩ ගල්කමලාගේ  මීර GRD/19/M/440 වේනියාව ග .ව.08.00

441 ගලොකු දඩල්ලගේ ධාරක දිල්තුෂර GRD/19/M/441 බූ ් ග .ව.08.00
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442 ඉලන්දරගේ ජය ංක දි ානායක අරගේගගොඩ GRD/19/M/442 ගමොණරාගල ග .ව.08.00

443 දිය ත්තුගම විදානලාගේ   න්  ං ක ශ්රි ගමවන්  මරසිං GRD/19/M/443 මැගසින් ග .ව.09.00

444 ගැටගන් වත්ගත්ගගදර  ංඛ ප්රදීේ අධිකාරි GRD/19/M/444 අනුරාධපුරය ග .ව.09.00

445 ගදොරගේ විතානගේ උදාර මධුභාෂණ GRD/19/M/445 කළුතර ග .ව.10.00

446 ජයසිං  මුදියන්ග ේලාගේ දුලාේ  මීර ජයසිං GRD/19/M/446 වැලකඩ ග .ව.10.00

447 ගර්න්දගගයි කැලුම් චතුරංග දයානන්ද GRD/19/M/447 කළුතර ග .ව.10.00

448    ගේ ප්රභාත් තාරත ඉ  කුඹුර GRD/19/M/448 මීගමුව ග .ව.09.00

449  මරනායක මියුරු මනුේප්රිය ශ්රී අමර ජයලත් GRD/19/M/449 බූ ් ග .ව.08.00

450  මරතුංග ආරච්චිලාගේ අචින්ත ඊශාන්  මරතුංග GRD/19/M/450 වැලකඩ ග .ව.10.00

451 වනිගග ේකර  තිරන්නැ ැලාගේ චානුක ශ්රීකාන්ත් GRD/19/M/451 මීගමුව ග .ව.09.00

452 මරක්කල මානගේ තුගම්ෂ් ලක්ෂිත GRD/19/M/452 බූ ් ග .ව.08.00

453  තිරාජ මුදියන්ග ේලාගේ චතුෂ්ක දිල් ාන් GRD/19/M/453 අඟුණගකො  ැලැ ් ග .ව.09.00

454  තිරාජ මුදියන්ග ේලාගේ විමුක්ති ප්රභාෂ්වර  තිරාජ GRD/19/M/454 මඩකලපුව ග .ව.09.00

455 වටා ත මනන්නලාගේ අනුරාධ ප්රදීේ කුමාර GRD/19/M/455 වැලකඩ ග .ව.10.00

456 ගතොටපිටිය අරච්චිලාගේ  ර්ෂන මධුරංග ගකොටපිටිය GRD/19/M/456 වැලකඩ ග .ව.10.00

457 මිරි ාන  තිරන්නැ ැලාගේ මධු ංඛ ප්රදීේ කුමාර GRD/19/M/457 වැලකඩ ග .ව.10.00

458 ලහිණියක් කුමාර ගුලනගේ ජයනාත් පුෂ්  කුමාර අමර ාල GRD/19/M/458 වැලකඩ ග .ව.10.00

459 රත්නායක අේපු ාමිල්ලාගේ මදුෂාන් රත්නායක GRD/19/M/459 වැලකඩ ග .ව.10.00

460 ගමො මඩ් රාසික් ගමො මඩ් රිෆාේ GRD/19/M/460 ත්රිකුණාමලය ග .ව.08.00

461 ගමොග ොට්ටි ආරච්චිලාගේ තරංග මධුශංඛ GRD/19/M/461 ගමොණරාගල ග .ව.08.00

462 බාලසූරිය ආරච්චිල්ලාගේ බිනිඳු  ඳුමල් පුල් ර බාලසූරිය GRD/19/M/462 වැලකඩ ග .ව.10.00

463 ගල්ලෑල්ලලාගේ ලක්ෂාන් දුලාංජය අතාවුද ගප්රේමරත්න GRD/19/M/463 වේනියාව ග .ව.08.00

464 ගමගේ මියුරු  ර්ෂන් GRD/19/M/464 බූ ් ග .ව.08.00

465 හුවඳලාගේ සුචිත ප්ර ංග ජයගකොඩි GRD/19/M/465 දුම්බර ග .ව.10.00

466  ැේබෑගේ ගගදර ගයාන් චතුර කුමාර GRD/19/M/466 ගමොණරාගල ග .ව.08.00

467 අගම්ග ොඩි සුජාන් ලහිරු  රි ්චන්ද්ර GRD/19/M/467 බූ ් ග .ව.08.00
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468 ගගන්ගම මුදියන්ග ේලාගේ තුෂාන් කනුෂ්ක ජයග ේකර GRD/19/M/468 වැලකඩ ග .ව.10.00

469 ජාඹුවත්ගත් අරුණ  ඳරුවන් GRD/19/M/469 වැලකඩ ග .ව.10.00

470 ක ඳ ගකෝර ගේ චමීර උදයංග GRD/19/M/470 බූ ් ග .ව.08.00

471 ගරු වහුම්පුරගේ තිළිණ දිල්ශාන් රත්නග ේකර GRD/19/M/471 වැලකඩ ග .ව.10.00

472 දියනාදුර  සික සුගේශ් ද සිල්වා GRD/19/M/472 මීගමුව ග .ව.09.00

473 ජයලත් ගේඩිගේ සුගම්ෂ් ගෂ ාන් GRD/19/M/473 මීගමුව ග .ව.09.00

474 එදිරිේපුලගේ දිලී  චතුරංග ප්රනාන්දු GRD/19/M/474 මීගමුව ග .ව.09.00

475 නුගග  ගගදර දසුන් ලක්ෂිත නාමල් කුමාර GRD/19/M/475 වේනියාව ග .ව.08.00

476 කළුතර බණ්ඩාරගේ බුේධික දිගන්ෂ් ග ගර්රා GRD/19/M/476 ගාල්ල ග .ව.08.00

477  කලසූරිය මුදියන්ග ේලාගේ චම්පික ජයම් තී බණ්ඩාර  කලසූරිය GRD/19/M/477 ගමොණරාගල ග .ව.08.00

478 අේපු තන්ත්රි ආරච්චිගේ ජනිදු ප්රියශාන් GRD/19/M/478 කළුතර ග .ව.10.00

479 ගතල්ගේ ලහිරු මදු ංඛ පීරි ් GRD/19/M/479 වේනියාව ග .ව.08.00

480 මේගගොන ගමරාලලාගේ අග ේල විමලසිරි GRD/19/M/480 ගමොණරාගල ග .ව.08.00

481 මල්ලව රාලලාගේ ශෂික ලක්ෂාන් ජයවීර GRD/19/M/481 යා නය ග .ව.08.00

482 ග ොල්වත්ත ගාල්ලගේ  නිඳු තාරුක GRD/19/M/482 බූ ් ග .ව.08.00

483 මියනගදනිය කපුරාලලාගේ ප්රභාත්  ංජීව මියනගදනිය GRD/19/M/483 වැලකඩ ග .ව.10.00

484 උ න්ඕවිටගේ දසුන් තිලණ GRD/19/M/484 ගාල්ල ග .ව.08.00

485 අගේගකෝන් ජයසුන්දර මුදියන්ග ේලාගේ  ැතුම් ඉන්දික ජයමාල් ගුණග ේකර GRD/19/M/485 ත්රිකුණාමලය ග .ව.08.00

486 බලංගගොඩගේ රසික ගප්රේමචන්ද්ර GRD/19/M/486 වැලකඩ ග .ව.10.00

487 LOGESWARAN THANISKANTH GRD/19/M/487 බදුල්ල ග .ව.08.00

488  තිරින්ගේ උගේෂ් ප්රීමාල් GRD/19/M/488 වැලකඩ ග .ව.11.00

489  තුරුසිං  කංකානමලාගේ මුදිත සුභසිං GRD/19/M/489 මීගමුව ග .ව.09.00

490 ගරුසිං ගේ ගයාන් මධුශංක රණතුංග GRD/19/M/490 බූ ් ග .ව.09.00

491 ගීගනගේ  ෂාන් මලන්ත GRD/19/M/491 කළුතර ග .ව.10.00

492 මුණසිං ගේ චාමර ලක්මාල් මුණසිං GRD/19/M/492 මඩකලපුව ග .ව.09.00

493 කඳුබඩ මුදියන්ග ේලාගේ ක්රිශාන් තරිඳු දයානන්ද GRD/19/M/493 මඩකලපුව ග .ව.09.00
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494 වනසිං  මුදියන්ග ේලාගේ සුගර්ෂ්  මීර සිරිවර්ධන GRD/19/M/494 ත්රිකුණාමලය ග .ව.08.00

495 ඇතුගල්ගේ සුධීර ප්රියමාල් ජයන්ත GRD/19/M/495 වැලකඩ ග .ව.11.00

496 ගාර්දිය ග ේවාව ම් අ ංක ගප්රේමකුමාර GRD/19/M/496 වැලකඩ ග .ව.11.00

497 මාකුඹුගර් ගගදර කසුන් ර ාංජල GRD/19/M/497 අනුරාධපුරය ග .ව.09.00

498 යා ා මුදියන්ග ේලාගේ ආසිරි මධු ංඛ යා ා GRD/19/M/498 වැලකඩ ග .ව.11.00

499 තුවාන් ගෂ ාන් ගඩ්න් GRD/19/M/499 ගාල්ල ග .ව.08.00

500 නානායක්කාර ග ම්බකුට්ටි විදානලාගේ රුවන් ප්ර ංක GRD/19/M/500 අඟුණගකො  ැලැ ් ග .ව.09.00

501 RAMANI THANUSTAN GRD/19/M/501 බදුල්ල ග .ව.08.00

502 ගුණවර්ධන මුදලගේ කනිෂ්ක එරන්ද GRD/19/M/502 කළුතර ග .ව.10.00

503  ර්ෂ කුමාර රණවීර GRD/19/M/503 බූ ් ග .ව.09.00

504 නිල්ගල් ගේඩිගේ  චින් පියුමන්ත ගප්රේමලාල් GRD/19/M/504 මීගමුව ග .ව.09.00

505 ගදොලමුල්ල කංකානම්ගේ දසුන් තාරක ධර්මසිරි GRD/19/M/505 බූ ් ග .ව.09.00

506 අල ගකෝන් රාලලාගේ  සිඳු චතුරංග අල ගකෝන් GRD/19/M/506 අඟුණගකො  ැලැ ් ග .ව.09.00

507 බටග ොල ග ේවගේ ග ේමන්ත සිසිර කුමාර GRD/19/M/507 යා නය ග .ව.08.00

508 බටුගගදර කිරාලාගේ දිල්ෂාන් ප්රදීේ උදයංග GRD/19/M/508 වැලකඩ ග .ව.11.00

509  ලන්ද ලක්ෂාන්  මරවීර ගුණතිලක GRD/19/M/509 වැලකඩ ග .ව.11.00

510  ල්  ගදෝරු තුේ හිලාගේ දිල්ශාන් තරිඳු ජයරත්න GRD/19/M/510 වේනියාව ග .ව.08.00

511 ඒකනායක මුදියන්ග ේලාගේ ල න්ත සුරංග ඒකනායක GRD/19/M/511 වැලකඩ ග .ව.11.00

512 රත්නායක මුදියන්ග ේලාගේ දිල්ශාන් ධනංජය රත්නායක GRD/19/M/512 ත්රිකුණාමලය ග .ව.08.00

513 වීබේද ලං ක්කාරලාගේ චමිදු දිල්ශාන් විගේසිරි GRD/19/M/513 වැලකඩ ග .ව.11.00

514  ැල්පිට කංකානමලාගේ  ර්ෂ නිගරෝෂ් සිරිවර්ධන GRD/19/M/514 මීගමුව ග .ව.09.00

515  ඳලගේ ගෂ ාන් කාලංග කුමාර GRD/19/M/515 වැලකඩ ග .ව.11.00

516 චාමර ජය ංක වික්රම GRD/19/M/516 වැලකඩ ග .ව.11.00

517 ගංගගොඩ කුඹුර මනන්නලාගේ රත්නසිරි GRD/19/M/517 මැගසින් ග .ව.09.00

518 ජාලය ශ්රීමාල් අගේගකෝන් GRD/19/M/518 වැලකඩ ග .ව.11.00

519 දනන්සූරිය ආරච්චිලාගේ ගදොන් සුරාේ මධුෂාන් දන්නසූරිය GRD/19/M/519 මීගමුව ග .ව.10.00
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520 කුරුේපු ආරච්චිලාගේ රුවන් රවින්ද්ර GRD/19/M/520 මඩකලපුව ග .ව.09.00

521 ගදොන් ජුවන් රණතුංග ආරච්චිලාගේ තරිදු  ඳරුවන් රණතුංග GRD/19/M/521 අඟුණගකො  ැලැ ් ග .ව.09.00

522 මුතුකුඩ ආරචිචිගේ ක ණ බිම්බිෂ GRD/19/M/522 මැගසින් ග .ව.09.00

523 ගදොන් විකුම් උදාර ගුණධීර ජයග ේකර GRD/19/M/523 කළුතර ග .ව.10.00

524 කාරියව ම් වීරසිං  ලහිරු ප්රියංකර GRD/19/M/524 කළුතර ග .ව.10.00

525 නඳුන් රන් ර අගේනායක GRD/19/M/525 මීගමුව ග .ව.10.00

526 කරුණාරත්නගේ රුවන් මදුජීව රත්නායක GRD/19/M/526 ත්රිකුණාමලය ග .ව.08.00

527 සිං ල ගේඩිගේ ඉඳුනිල් ජයලත් ලයනගේ GRD/19/M/527 ම ර ග .ව.10.00

528 ජයවර්ධනගේ අනුෂ්ක ඩිල්ශාන්  ඳරුවන් GRD/19/M/528 මැගසින් ග .ව.10.00

529 එගගොඩවතාරණගේ කනිෂ්ක ගයාන් චින්තක GRD/19/M/529 බූ ් ග .ව.09.00

530 කණ්ඩලම කංකානමලාගේ තරිඳු ලක්ෂාන් දයාරත්න GRD/19/M/530 මීගමුව ග .ව.10.00

531 රත්නායක මුදියන්ග ේලාගේ ඉසුරු දිලාන් රත්නායක GRD/19/M/531 ම ර ග .ව.10.00

532 මඩිත්ගත් ගගදර දිශාන් යසිරු බංඩාර GRD/19/M/532 අනුරාධපුරය ග .ව.09.00

533 ගත්නුවරගේ මාලක තුෂාන් මධුභාෂණ GRD/19/M/533 කළුතර ග .ව.10.00

534 විතාන ග ේවගේ සිගනත්  ත් ර රණවීර GRD/19/M/534 මැගසින් ග .ව.10.00

535 විගේසිං  මුදියන්ග ේලාගේ චමින්ද ගප්රේමකීර්ති GRD/19/M/535 යා නය ග .ව.08.00

536 වීරසිං  ග ට්ටිආරච්චිගේ  සිඳු මල්ෂික ලක්ෂාන් GRD/19/M/536 මැගසින් ග .ව.10.00

537 රණසිං  මුදියන්ග ේලාගේ ප්රියන්ත බණ්ඩාර රණසිං GRD/19/M/537 යා නය ග .ව.08.00

538 ගේදුරු ග ේවා කංකානම්ගේ නිලුපුල් ප්රිති කුමාර GRD/19/M/538 කළුතර ග .ව.10.00

539 RAMAJEYAM PREMARAJ GRD/19/M/539 දුම්බර ග .ව.10.00

540 රත්නායක ගේසිං කංකානම්ගේ සුපුන් තාරක GRD/19/M/540 වැලකඩ ග .ව.11.00

541 ලයනගගදර චාමික දිල්ෂාන් ලයනගගදර GRD/19/M/541 ම ර ග .ව.10.00

542 ලයනරත්න ගනිතගේ බුේධික GRD/19/M/542 බූ ් ග .ව.09.00

543 අචින්ත උදාර කුඩාගමගේ GRD/19/M/543 දුම්බර ග .ව.10.00

544 ගකෝනාර මුදියන්ග ේලාගේ ලහිරු  චිත් මධුෂාන් රත්නායක GRD/19/M/544 යා නය ග .ව.08.00

545 මාන්නේග රුම ගමොග ොට්ටි අේපු ාමිලාගේ ලහිරු  දකැළුම් මාන්නේග රුම GRD/19/M/545 ම ර ග .ව.10.00



ඇමුණුම 03 22

546  භා ති රංග ොටි ගමගේ දිල්ශෘන් GRD/19/M/546 කළුතර ග .ව.10.00

547     ලංකා වි ්තාරගේ ගරොෂාන් දුමින්ද බණ්ඩාර  මරදිවාකර GRD/19/M/547 යා නය ග .ව.08.00

548 ග ේනානායක මුදියන්ග ේලාගේ දිල්ෂාන් ජයතිලක GRD/19/M/548 ත්රිකුණාමලය ග .ව.08.00

549 SHANDRAKUMAR SIJANTHAN GRD/19/M/549 අනුරාධපුරය ග .ව.09.00

550 MOHAMED MUBARAK SANOOS GRD/19/M/550 අනුරාධපුරය ග .ව.10.00

551 රත්නායක ගමගේ  ්වර්ණ තිළිණ කුමාර GRD/19/M/551 බූ ් ග .ව.09.00

552  ල්ේවිටගේ මදුශංක පුෂ්  කුමාර GRD/19/M/552 මැගසින් ග .ව.10.00

553 NADARASA SUJANTHAN GRD/19/M/553 අනුරාධපුරය ග .ව.10.00

554 ප්ර ාේ නිලුපුල් ග ේනානායක GRD/19/M/554 ත්රිකුණාමලය ග .ව.08.00

555 රණවීර මුදියන්ග ේලාගේ ලක්ෂිත කසුන් ප්රභාත් රණවීර GRD/19/M/555 අනුරාධපුරය ග .ව.10.00

556 කැල්ල ත විතානගේ   න් ධනංජය GRD/19/M/556 කළුතර ග .ව.10.00

557 නානායක්කාර ම   ල්ලය ගුරුගේ ගදොන් අගේවික්රම ගගන  ත්මිණ ගුණරත්න GRD/19/M/557 මීගමුව ග .ව.10.00

558 නන්දග ේන ජයලත්ගේ නිපුන් නිර්මල ජයලත් GRD/19/M/558 ත්රිකුණාමලය ග .ව.08.00

559 ගම්මැේගේගගොඩ ලයනගේ සුපුන් චානුක GRD/19/M/559 කළුතර ග .ව.10.00

560 අත්තනායක මුදියන්ග ේලාගේ ශෂී නාමල් ග ේනාරත්න GRD/19/M/560 අනුරාධපුරය ග .ව.10.00

561 DICKSANANDRADO DINASTANANDRADO GRD/19/M/561 අඟුණගකො  ැලැ ් ග .ව.09.00

562 කාරියව ම් ජයගකොඩි ආරච්චිගේ ලහිරු  ංගීත් ජයගකොඩි GRD/19/M/562 ත්රිකුණාමලය ග .ව.09.00

563 බේගේ නානායක්කාරලාගේ ඩිල්ෂාන් මධුවන්ත ගප්රේමසිරි GRD/19/M/563 ම ර ග .ව.10.00

564 දුලාන් මංජිත ලයනගම GRD/19/M/564 බූ ් ග .ව.09.00

565 සිං ල ගේඩිගේ චතුර චානක කරුණාතිලක GRD/19/M/565 අඟුණගකො  ැලැ ් ග .ව.09.00

566 එගගොඩ ගමගගදර ඉෂාර  ංජීව ජයසූරිය GRD/19/M/566 යා නය ග .ව.08.00

567 ග ේරත් මුදියන්ග ේලාගේ ප්රගමෝේ ල න්ත ඉලංගසිං GRD/19/M/567 අනුරාධපුරය ග .ව.10.00

568  යාගලගේ ගදොන් බුේධි කවිෂ්ක GRD/19/M/568 මාතර ග .ව.08.00

569 රන්බණ්ඩා ගේවයලාගේ සුමිත් ප්රියදර්ශන GRD/19/M/569 දුම්බර ග .ව.10.00

570 පුබුදු මධුවන්ත  තිනායක GRD/19/M/570 බූ ් ග .ව.09.00

571 LARENCE PAUL CLINTON GRD/19/M/571 අනුරාධපුරය ග .ව.10.00
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572  ලානායකගේ චාමර දිගන්ෂ් ගුණතිලක GRD/19/M/572 බූ ් ග .ව.09.00

573 ගමගේ ගදොන් ලහිරු  ාරංග GRD/19/M/573 මැගසින් ග .ව.10.00

574 ග ට්ටි ආරච්චිලාගේ බුේධික  ම් ත්  ඳරුවන් GRD/19/M/574 ම ර ග .ව.10.00

575 නිශ්ශංක  තිරණගේ ලසිත ප්රභාත් චන්ද්රරත්න GRD/19/M/575 ත්රිකුණාමලය ග .ව.09.00

576 ගබන්ගතොට මල්ලව ආරච්චිගේ වි ඟ විශ්වජිත් GRD/19/M/576 මාතර ග .ව.08.00

577 කුමාරසිං  ග ට්ටි ආරච්චිලාගේ තරිඳු සුපුන් අකලංක GRD/19/M/577 ම ර ග .ව.10.00

578 ගිමන් චන්දු   ණ්ඩිත GRD/19/M/578 මාතර ග .ව.08.00

579 එදිරිමාන්නගේ ප්රදීේ මධු ාන් GRD/19/M/579 බූ ් ග .ව.09.00

580 දි ානායක මුදියන්ග ේලාගේ ලහිරු දිගන්ෂ් පියුමන්ත දි ානායක GRD/19/M/580 ත්රිකුණාමලය ග .ව.09.00

581 කනක්ක ග ේවගේ ගම්නක  ංජීව GRD/19/M/581 ත්රිකුණාමලය ග .ව.09.00

582 එදිරිසූරියලාගේ පියුමන්ත  ඳරුවන් ගුණතිලක GRD/19/M/582 දුම්බර ග .ව.10.00

583 ඒකනායක මුදියන්ග ේලාගේ නිලක්ෂ මධුරංග බංඩාර ඒකනායක GRD/19/M/583 යා නය ග .ව.08.00

584 සුදර්ශන ලක්මාල් ඒකනායක GRD/19/M/584 මාතර ග .ව.08.00

585 මලල ආගලෝක බණ්ඩාරලාගේ නවීන් ගමත් ර ආගලෝක බණ්ඩාර GRD/19/M/585 ම ර ග .ව.10.00

586 යටන්වල රාලලාගේ විමුක්ති ප්ර ාේ කුමාර GRD/19/M/586 වේනියාව ග .ව.09.00

587 ග ොග ොරඹලාගේ කසුන් ගේශප්රිය බණ්ඩාර GRD/19/M/587 ම ර ග .ව.10.00

588 පුලුක්කුට්ටි ආරච්චි ගදොන් ශසිඳු දිල් ාර ආරියවංශ GRD/19/M/588 මීගමුව ග .ව.10.00

589  පුතන්ත්රීගේ අයන්ත රන්දිම  පුතන්ත්රී GRD/19/M/589 යා නය ග .ව.08.00

590 ගල්ලෑල්ලගේ නුවන් බණ්ඩාර ගේරු ල්ල GRD/19/M/590 වේනියාව ග .ව.09.00

591 දි ානායක මුදියන්ග ේලාගේ සුමිත් මිහිරංග දි ානායක GRD/19/M/591 ත්රිකුණාමලය ග .ව.09.00

592 මනතුංග ගේවගේ  සිඳු ග  ාන් අරුණවිල GRD/19/M/592 ත්රිකුණාමලය ග .ව.09.00

593 අන්ගතෝනි ග ට්ටිගේ මධු ංක  ඳරුවන් ඩය ් GRD/19/M/593 අනුරාධපුරය ග .ව.10.00

594 ග ේරත් හිටි ාමිල්ලාගේ සුමිත් චන්ද්ර ග ේරත් GRD/19/M/594 ම ර ග .ව.10.00

595 MAHAROOF MOHAMED NAFREES GRD/19/M/595 අනුරාධපුරය ග .ව.10.00

596 වා ල මුදියන්ග ේලාගේ  මන්ත නිගරෝෂණ GRD/19/M/596 වේනියාව ග .ව.09.00

597 විගේසිං  රත්නායක අේපු ාමිලාගේ තරිඳු උදයමාල් රත්නායක GRD/19/M/597 මීගමුව ග .ව.10.00
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598 විගේසිං  මුදියන්ග ේලාගේ ක්රිෂාන්ත විජිත ප්රභාත් ගුණතිලක GRD/19/M/598 ත්රිකුණාමලය ග .ව.09.00

599 රාජ ක්ෂ ගගදර දිගන්ෂ් කුමාර GRD/19/M/599 යා නය ග .ව.08.00

600 NAKARASA SABESH GRD/19/M/600 අනුරාධපුරය ග .ව.10.00

601 ගගෝනපීනුවල තන්තිරියගේ මිලාන් රන්දික GRD/19/M/601 මාතර ග .ව.08.00

602 උඩුගල් ගමොගට්ගේ අගශේන් GRD/19/M/602 බූ ් ග .ව.09.00

603 රාජ ක්ෂ දුරයලාගේ ජීවන් මගනෝේ ජයරත්න GRD/19/M/603 ත්රිකුණාමලය ග .ව.09.00

604 ග ේවයලාගේ නිලංක මධුෂාන් ගප්රේමතිලක GRD/19/M/604 වේනියාව ග .ව.09.00

605 ගකොඩිමුදලගේ ඉගර්ෂාන්  ඳරුවන් GRD/19/M/605 ගාල්ල ග .ව.08.00

606 ගලොකු ග ේවගේ කසුන් ප්ර ාේ GRD/19/M/606 මාතර ග .ව.08.00

607 අධිකාරි වීරගකෝන් මුදියන්ග ේලාගේ සුපුන් දිල්රංග වීරගකෝන් GRD/19/M/607 වේනියාව ග .ව.09.00

608 දන්දුන්නගේ ගදොන්  සිඳු ගන්ලක කරුණාරත්න GRD/19/M/608 මැගසින් ග .ව.10.00

609 කර ඳුන්ගල ඕවිගට් ගගදර උචිර  ඳරුවන් GRD/19/M/609 යා නය ග .ව.08.00

610 දි ානායක මුදියන්ග ේලාගේ නිලංග ඉන්දික බණ්ඩාර GRD/19/M/610 අඟුණගකො  ැලැ ් ග .ව.09.00

611 JEGANATHAN PRASHANTHAN GRD/19/M/611 බදුල්ල ග .ව.08.00

612 සියඹලාගගොඩ කංකානම්ගේ කවිඳු   න් GRD/19/M/612 බූ ් ග .ව.09.00

613 ග ම්භකුට්ටිගේ  ඳුන් ප්රතිභා ද සිල්වා GRD/19/M/613 මාතර ග .ව.08.00

614 ග ේනාධීරගේ කලන දිල් ාන් GRD/19/M/614 මීගමුව ග .ව.10.00

615 මාල බැදිගේ සුපුන් ප්ර ාත් GRD/19/M/615 මීගමුව ග .ව.10.00

616 විතානගේ බුේධික ජයශාන්ත GRD/19/M/616 ගාල්ල ග .ව.08.00

617 තිත්තේේජල ග ොල්වත්ගත්ගේ ජනිත්  ගර්න්ද්ර කුමාර වැරැල්ලගම GRD/19/M/617 යා නය ග .ව.09.00

618 චමල් කවුන්දික අගේවික්රම GRD/19/M/618 මාතර ග .ව.08.00

619 අගේසිං  මුදියන්ග ේලාගේ විශ්ව ප්ර ාේ අගේසිං GRD/19/M/619 ම ර ග .ව.10.00

620 ගකෝන්ගතොට ගගදර කසුන් ලක්ෂිත වික්රමසිං GRD/19/M/620 දුම්බර ග .ව.10.00

621 අමරදිවාකර මලන්ද  ර්ෂණ GRD/19/M/621 මීගමුව ග .ව.10.00

622 දික්ඕවිට කංකානම්ගේ චාමික ප්රභාත් GRD/19/M/622 මාතර ග .ව.08.00

623 කුමන ගමගේ ප්රදීේ කුමාර GRD/19/M/623 අඟුණගකො  ැලැ ් ග .ව.09.00
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624 කරලහිංගේ සුජීව කුලසුන්දර GRD/19/M/624 මැගසින් ග .ව.10.00

625 ගල්ගගොඩැල්ලගගයි  ැතුම් ඉශංක ඩය ් GRD/19/M/625 මාතර ග .ව.08.00

626 තරිඳු මදුශංක වීරසිං GRD/19/M/626 මැගසින් ග .ව.10.00

627 ගයෝගරා ා තර්ශාන් GRD/19/M/627 අනුරාධපුරය ග .ව.10.00

628 ග රුම්බඩ ගේඩිගේ ඉසුරු ගේවින්ද GRD/19/M/628 වේනියාව ග .ව.09.00

629 ග ත්ත ගේවගේ දමිත් තරංග ගේශප්රිය GRD/19/M/629 අඟුණගකො  ැලැ ් ග .ව.10.00

630 අගේසිං ගේ ඉෂාන්  ංජය සූරියආරච්චි GRD/19/M/630 අඟුණගකො  ැලැ ් ග .ව.10.00

631 දිවිලගගොඩ ගමගේ ඉෂාර ලක්මාල් GRD/19/M/631 අඟුණගකො  ැලැ ් ග .ව.10.00

632 අත්තනායක මුතුකුමාරගේ සුපුන්  ාලන්ද ගුණවර්ධන GRD/19/M/632 ම ර ග .ව.10.00

633 ගදොන් මුදිත නුෂාන්  මරජීව GRD/19/M/633 අඟුණගකො  ැලැ ් ග .ව.10.00

634 ග ෝමනාත ආරච්චිලාගේ ධනංජය මධුවන්ත චන්ද්රසිරි GRD/19/M/634 මැගසින් ග .ව.10.00

635 ගලබඩ ලයනගේ ඉසුරු නගවෝදය GRD/19/M/635 අඟුණගකො  ැලැ ් ග .ව.10.00

636 ගතන්නගකෝන් මුදියන්ග ේලාගේ කලණ දිමුත් ශාලක ගතන්නගකෝන් GRD/19/M/636 ත්රිකුණාමලය ග .ව.09.00

637 වික්රමගේ චමිත් ලක්දිනු GRD/19/M/637 අඟුණගකො  ැලැ ් ග .ව.10.00

638 රන් ටි ගේවගේ සුමුදු ප්රියශාන්ත GRD/19/M/638 යා නය ග .ව.09.00

639 රත්නායක මුදියන්ග ේලාගේ චානුක මයුර බණ්ඩාර රත්නායක GRD/19/M/639 යා නය ග .ව.09.00

640  ැවැන්ගගොල්ලාමඩ ගගදර සිතංග  ඳරුවන් GRD/19/M/640 යා නය ග .ව.09.00

641 මනික්කුගේ  විඳු ලක්ෂාන් GRD/19/M/641 මීගමුව ග .ව.10.00

642 ගදොනික්කු ග ේවගේ ටිෂාර ජීවන්ත ද සිල්වා GRD/19/M/642 අඟුණගකො  ැලැ ් ග .ව.10.00

643 උඩුවක ආරච්චිලාගේ කසුන් දිමුතු රුවන් GRD/19/M/643 මැගසින් ග .ව.10.00

644 ආරියග ේනගේ   ංග නිගම්ෂ GRD/19/M/644 අඟුණගකො  ැලැ ් ග .ව.10.00

645 බින්ගන ගගදර ලහිරු මදු ංක  ඳරුවන් GRD/19/M/645 අඟුණගකො  ැලැ ් ග .ව.10.00

646 මුතුකුට්ටිගේ සුපුන් රවීශාන් GRD/19/M/646 අඟුණගකො  ැලැ ් ග .ව.10.00

647  ල්ගල් ගගදර  මන් කුමාර GRD/19/M/647 යා නය ග .ව.09.00

648  මුදිත ග ේවින්ද කැකුලාවල GRD/19/M/648 යා නය ග .ව.09.00

649 සුභසිං  ආරච්ච්ගේ හිරන්ත දුමිදු සුබසිං GRD/19/M/649 වැලකඩ ග .ව.11.00
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650 ගවඩික්කාර ගගදර තාරක නයනජිත් චන්ද්රග ේන GRD/19/M/650 යා නය ග .ව.09.00

651 ග ේරත් මුදියන්ග ේලාගේ නිගම්ෂ් ප්ර ංක ග ේරත් GRD/19/M/651 වටරැක ග .ව.08.00

652 තිරාණ ගමගේ අමිල දිනුෂ්ක මධුෂාන් GRD/19/M/652 අඟුණගකො  ැලැ ් ග .ව.10.00

653 NAMASIVAYAM KUGARAJ GRD/19/M/653 බදුල්ල ග .ව.08.00

654  ර්ෂ දිල්ශාන් දික්මාදු ජයවර්ධන GRD/19/M/654 බූ ් ග .ව.09.00

655 ගනොරගල්  සුන්  ාහිරු ජයලත් GRD/19/M/655 අඟුණගකො  ැලැ ් ග .ව.10.00

656 මගගේ ගයො ාන් විශ්මික ඩය ් GRD/19/M/656 ම ර ග .ව.10.00

657 ගේගබල විදාගනලාගේ ල න්ත ප්රදීේ කුමාර GRD/19/M/657 ම ර ග .ව.10.00

658 ගවලගේ කළුවහුම්පුරලාගේ ධනුක මධු ංක වික්රමසිං GRD/19/M/658 වටරැක ග .ව.08.00

659 මිටි ලගේ දනුෂ්ක ප්රියශාන්ත GRD/19/M/659 අඟුණගකො  ැලැ ් ග .ව.10.00

660 කාරියව ම් තන්ත්රිගේ ලක්ෂිත කාරියව ම් GRD/19/M/660 අඟුණගකො  ැලැ ් ග .ව.10.00

661 ඒකනායක මුදියන්ග ේලාගේ  ංජය ප්රභාත් ඒකනායක GRD/19/M/661 ම ර ග .ව.10.00

662 හිටි ාමිල්ලාගේ කල්  නයනජිත් GRD/19/M/662 ම ර ග .ව.10.00

663 ITHAYARAJAH KAJOKANTH GRD/19/M/663 බදුල්ල ග .ව.08.00

664 ගකො ්ගගොංඩගේ ගදොන් මධුක නයනජිත් ගුණතුංග GRD/19/M/664 මැගසින් ග .ව.10.00

665 ග ේවාව ම් රණවීරගේ නිගම්ෂ් චතුරංග GRD/19/M/665 කුරුවිට ග .ව.09.00

666 කළුආරච්චිගේ ගරොෂාන් කුමාර GRD/19/M/666 අඟුණගකො  ැලැ ් ග .ව.10.00

667 ගමරගල් ගේඩිලාගේ තරිඳු ප්ර ාේ දිල්රුක්ෂ GRD/19/M/667 යා නය ග .ව.09.00

668 විල්ෆ්රඩ්  පුආරච්චිගේ සු න්ත නලන් බුේධිවර්ධන GRD/19/M/668 ම ර ග .ව.10.00

669 ළිදමුලගේ ප්රගමෝේ ශෂිලංකා සිල්වා GRD/19/M/669 අඟුණගකො  ැලැ ් ග .ව.11.00

670 කුඩා අතුරුගිරිගේ සුපුන් ධනංජය ජයසූරිය GRD/19/M/670 කුරුවිට ග .ව.09.00

671 දි ානායක මුදියන්ග ේලාගේ චමිල නුවන් දි ානායක GRD/19/M/671 වේනියාව ග .ව.09.00

672 ග ේරත් මුදියන්ග ේලාගේ නුවන් රශ්මික ග ේරත් GRD/19/M/672 මීගමුව ග .ව.10.00

673 තිරාණගම ආරච්චිගේ නගවෝේ ධනුෂ්ක GRD/19/M/673 අඟුණගකො  ැලැ ් ග .ව.11.00

674 වික්රම ආරච්චි අේපු ාමිලාගේ  චින්ත  ඳරුවන් GRD/19/M/674 කුරුවිට ග .ව.09.00

675 ගගොඩයලාගේ අග ේල  ඳරුවන් GRD/19/M/675 වේනියාව ග .ව.09.00
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676 ග රින් රාජා විතුක්ෂාන් GRD/19/M/676 බදුල්ල ග .ව.08.00

677 ගගෝවින්නගේ චාමර මධුශාන් GRD/19/M/677 ම ර ග .ව.10.00

678 ගකොඩිේපිල  ටබැඳිගේ චමත් තාරක  ඳරුවන් GRD/19/M/678 අඟුණගකො  ැලැ ් ග .ව.11.00

679 ද නායක  තිරන්නැ ැලාගේ  ෂාන් මධු ංඛ වීරසිං GRD/19/M/679 ම ර ග .ව.10.00

680 ගදල්වල බණ්ඩාරගේ ඩිලාන්  ාවින්ද ඉන්ද්රග ේකර GRD/19/M/680 දුම්බර ග .ව.10.00

681 වික්රමරත්න ගුණග ේකර තරිඳු ජීවන් GRD/19/M/681 අඟුණගකො  ැලැ ් ග .ව.11.00

682 ගගොඩිගමුගේ රාලලැ ජයන්ත බණ්ඩාර විගේරත්න GRD/19/M/682 යා නය ග .ව.09.00

683 ALI WATHISA BARHATHBASA GRD/19/M/683 අනුරාධපුරය ග .ව.10.00

684 මාගබෝපිටියලාගේ මිතිල  චිත් රත්නසූරිය GRD/19/M/684 අනුරාධපුරය ග .ව.10.00

685 රත්නායක මුදියන්ග ේලාගේ ඉෂාර ප්රභාත් GRD/19/M/685 අඟුණගකො  ැලැ ් ග .ව.11.00

686 සුනිල් ජයවීරගේ සුගම්ෂ් දුලන්ද ජයවීර GRD/19/M/686 යා නය ග .ව.09.00

687 පුබුදු  ංජය මුදලගේ GRD/19/M/687 අඟුණගකො  ැලැ ් ග .ව.11.00

688 රණවීර අේපු ාමිල්ලාගේ වරුණ ප්රියංකර රණවීර GRD/19/M/688 කුරුවිට ග .ව.09.00

689 බ්රැන්ඩි ගම් ලගේ ගදොන් චමත් ද න්ත GRD/19/M/689 වටරැක ග .ව.08.00

690 දම්බුළුවාන මානන්නලාගේ ලහිරු  ඳරුවන් GRD/19/M/690 වටරැක ග .ව.08.00

691 ම  ග ට්ටි ආරච්චිලාගේ ලහිරු රන්දික  මරසිං GRD/19/M/691 යා නය ග .ව.09.00

692 බන්දුලගේ ගාමිණි අ ංක බණ්ඩාර දි ානායක GRD/19/M/692 යා නය ග .ව.09.00

693 ගබොරලගල ගමගේ රුවන් ධනංජය GRD/19/M/693 අඟුණගකො  ැලැ ් ග .ව.11.00

694 රවිඳු මදුෂාන් ලයනගේ GRD/19/M/694 අඟුණගකො  ැලැ ් ග .ව.11.00

695  මරගකෝන් මුදියන්ග ේලාගේ නිගරෝෂන්  ඳලංකා GRD/19/M/695 අනුරාධපුරය ග .ව.10.00

696 ගලබඩ ලයනගේ  ම් ත් චන්ද්රකුමාර GRD/19/M/696 අඟුණගකො  ැලැ ් ග .ව.11.00

697 ග ොරංගල දුරයින්ගේ මදුෂ තගමෝේ දි ානායක GRD/19/M/697 වටරැක ග .ව.08.00

698 ගේරගම ආරච්චිගේ ඩිලාන් මදුශංඛ ග ගර්රා GRD/19/M/698 වේනියාව ග .ව.09.00

699 PERINPAMOORTHY PRIYATHARSHAN GRD/19/M/699 අනුරාධපුරය ග .ව.10.00

700 රණමුකගේ ඩිලංග ඉඳුවර GRD/19/M/700 අඟුණගකො  ැලැ ් ග .ව.11.00

701 මදුරේග රුම ආරච්චිගේ ගනළුම් ගේශප්රිය මදුරේග රුම GRD/19/M/701 කුරුවිට ග .ව.09.00
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702 VINSALOS ANTON VITHUSHAN GRD/19/M/702 අනුරාධපුරය ග .ව.10.00

703 ග ේරත් මුදියන්ග ේලාගේ විරාේ චාමර අගේරත්න GRD/19/M/703 මීගමුව ග .ව.10.00

704 HEMALITHUSAN THAVARASA GRD/19/M/704 බදුල්ල ග .ව.08.00

705 සූරිය  ටබැඳිගේ චානිකා චතුරංගි GRD/19/F/01 වාරියග ො ග .ව.08.30

706 ජයවර්ධන ආරච්චිල්ලාගේ රිසිනිකා නිල්මිණී ජයවර්ධන GRD/19/F/02 වැලකඩ ග .ව.08.30

707 සියඹලා ගමගේ මදුකා ලක්ෂානි සුමනරත්න GRD/19/F/03 වැලකඩ ග .ව.08.30

708  ත්තිනි ගගදර  මදරා සුදර්ශනි GRD/19/F/04 වැලකඩ ග .ව.08.30

709 ගකෝට්ටගේ අමා වසුන්දරා GRD/19/F/05 වැලකඩ ග .ව.08.30

710 ඒකනායක මුදියන්ග ේලාගේ අමිලා ප්ර ාදිනී ඒකනායක GRD/19/F/06 මීගමුව ග .ව.08.30

711 පිටිගල කංකානම්ලාගේ ගනළුම්  ඳමාල පිටිගල GRD/19/F/07 වැලකඩ ග .ව.08.30

712 සිමන්ගම්රු  තිරණගේ රුවිනි ප්රගමෝධයා GRD/19/F/08 කළුතර ග .ව.08.30

713 ඉදුරුගේ ගවදගගදර සිශාරි ගකෞෂලයා ගේශානි ගවදගගදර GRD/19/F/09 මඩකලපුව ග .ව.08.30

714 දීනුමුල්ල කංකානමලාගේ නාශංකා මධුෂාණි කංකානම්ගේ GRD/19/F/10 වැලකඩ ග .ව.08.30

715 ගදහිගම ගමොරවලගගදර දිල්කි මධුමාල නිශ්ශංක GRD/19/F/11 දුම්බර ග .ව.08.30

716 ද නායක මුදියන්ග ේලාගේ ජීව සුගබෝධනි කරුණාරත්න GRD/19/F/12 වැලකඩ ග .ව.08.30

717 ඒකනායක මුදියන්ග ේලාගේ ලක්ෂ්මි තක්ෂිලා මධුෂානි GRD/19/F/13 වැලකඩ ග .ව.08.30

718 ගගන් මඩිත්තලාගේ නි ාන්ති මංගලකා අගේසිරි GRD/19/F/14 මීගමුව ග .ව.08.30

719 රාජ ක්ෂ ගේඩිගේ චගමෝදි  ංසිකා රජ ක්ෂ GRD/19/F/15 වැලකඩ ග .ව.08.30

720 වීරසිං  ආරච්චිගේ  වර්ණා ෂාමිණී GRD/19/F/16 කළුතර ග .ව.08.30

721 කුලතුංග මුදියන්ග ේලාගේ ඉ ල වලේගේ දනුෂ්කා දිල් ානි බණ්ඩාර GRD/19/F/17 යා නය ග .ව.08.30

722 කනක්කගේ භූෂිණි විගනෝලා GRD/19/F/18 දුම්බර ග .ව.08.30

723 ලයන තිරණගේ  ෂිනි මමත්රී ාල GRD/19/F/19 වැලකඩ ග .ව.08.30

724 ග න්නාකච්චි ගගදර මධූෂා කුමාරි ග න්නායක GRD/19/F/20 යා නය ග .ව.08.30

725 වික්රමසිං  ආරච්චිලාගේ නිලක්ෂී ශෂිකලා ජයවර්ධන GRD/19/F/21 මීගමුව ග .ව.08.30

726 ලයනගේ රුවනි මග ේෂානි ප්ර න්න GRD/19/F/22 වැලකඩ ග .ව.08.30

727 ජයසුන්දර මුදලගේ ශයාමලී මධුෂිකා GRD/19/F/23 වැලකඩ ග .ව.08.30
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728 මන්නයිද මරක්කලගේ සු න්තිකා දර්ශනී GRD/19/F/24 යා නය ග .ව.08.30

729 ඒකනායක මුදියන්ග ේලාගේ උඩකුඹුගර් ගගදර නගයෝමි දිල් ානි ඒකනායක GRD/19/F/25 වැලකඩ ග .ව.08.30

730  න්දුරුකන්ද මුදියන්ග ේලාගේ  ඳමාල කලයාණි මැණිගක් GRD/19/F/26 වැලකඩ ග .ව.08.30

731 හිේදා ගේවයල ගගදර අරුණිකා ගේශානි GRD/19/F/27 මඩකලපුව ග .ව.08.30

732 විදාන ග ේනයලාගේ ශානිකා උභයන්ති බංඩාර GRD/19/F/28 මීගමුව ග .ව.08.30

733 දිගන්ෂා උදයංගනී අමරසිං GRD/19/F/29 යා නය ග .ව.08.30

734 මලවි ආරච්චිලාගේ චලනි ජයරත්න GRD/19/F/30 වැලකඩ ග .ව.08.30

735 මගත ් කංකානම්ගේ ගි ානි ගිත් ර ද සිල්වා GRD/19/F/31 කළුතර ග .ව.08.30

736 ගමොරග කුඹුගර් ගගදර  ඳුනි හිගරෝෂිමා GRD/19/F/32 වැලකඩ ග .ව.08.30

737 වීරරත්න මාතර ම ාවිදාන මු න්දිරම්ගේ අනුෂ්කා ධර්සිනි GRD/19/F/33 යා නය ග .ව.08.30

738 හීනටිගල කනත්තගේ ගේශානි පුණයා හීනටිගල GRD/19/F/34 ත්රිකුණාමලය ග .ව.08.30

739 මාරසිං  බලගල්ලගේ ජීවන්ති නිර්මලා බලගල්ල GRD/19/F/35 මීගමුව ග .ව.08.30

740 වැල්ලවත්ත ආරච්චිගේ  චිනි මදුෂිකා GRD/19/F/36 කළුතර ග .ව.08.30

741 උක්වත්ගත් ලයන ආරච්චිගේ අේ රා  ං නී ලයන ආරච්චි GRD/19/F/37 ත්රිකුණාමලය ග .ව.08.30

742 නාග කංකානම්ගේ එරන්දිකා මධුෂානි GRD/19/F/38 කළුතර ග .ව.08.30

743 දි ානායක මුදියන්ග ේලාගේ තිශාරා  ංජීවනී දි ානායක GRD/19/F/39 මීගමුව ග .ව.08.30

744 ගල්ලත් රල්ලාගේ ගේවිකා ප්රියදර්ශනී ධර්මදා GRD/19/F/40 වැලකඩ ග .ව.09.30

745 ජයසිං  ආරච්චිලාගේ චගමෝදයා මනුරංගි ජයසිං GRD/19/F/41 මීගමුව ග .ව.08.30

746 ප්රියන්ත ඉන්ද්රවංශ  ං නී ප්රියන්වදා ඉන්ද්රවංශ GRD/19/F/42 වැලකඩ ග .ව.09.30

747 අමරතුංග විතානගේ  ඳුනි අේ රා GRD/19/F/43 කළුතර ග .ව.09.30

748 එකතැන් ගගදර අමාල මනුෂිකා  මරග ේන GRD/19/F/44 වැලකඩ ග .ව.09.30

749 බ ්නායක මුදියන්ග ේලාගේ තිමාෂා  ඳරුවනි බ ්නායක GRD/19/F/45 මීගමුව ග .ව.08.30

750 රුබසිං  ලෂිනි GRD/19/F/46 කළුතර ග .ව.09.30

751 ගතන්නගකෝන් ධනසිරිලාගේ උදයංගනි ධනුෂිකා ගතන්නගකෝන් GRD/19/F/47 දුම්බර ග .ව.08.30

752 ගකොතලාවලගේ ගදොන් ග ේෂානී උමංගා GRD/19/F/48 මීගමුව ග .ව.09.30

753 ගේදුරුගේ  ඳමාල ප්රියදර්ශනී ධර්මදා GRD/19/F/49 වැලකඩ ග .ව.09.30
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754 අත්තනායක මුදියන්ග ේලාගේ ග ේගන් ගගදර ඉ ාරා  ඳරුක්ෂි කරුණාරත්න GRD/19/F/50 ත්රිකුණාමලය ග .ව.08.30

755 ගනීෂා මධුභාෂිණී මල්ලකාරත්න GRD/19/F/51 මීගමුව ග .ව.09.30

756 ඉලුක්දුවන්න ආරච්චිගේ ශානිකා මධුරංගි GRD/19/F/52 වැලකඩ ග .ව.09.30

757 ගැරඬිඇල්ල දුරගේ රිේමි මධාරා ලක්සිරි GRD/19/F/53 වැලකඩ ග .ව.09.30

758 වර්ණකුලසූරිය අරුගනෝදි ගනත්මි හිමිදිරි තිග ේරා GRD/19/F/54 මීගමුව ග .ව.09.30

759  ැඟවගේ  ෂිනි අනු මා තිලකරත්න GRD/19/F/55 මීගමුව ග .ව.09.30

760 ජයලත් ගේවප්රියලාගේ  විත්රානි  ංදී ා චන්ද්රදා GRD/19/F/56 වේනියාව ග .ව.08.30

761 අර්ශනීලගේ ගදොන් සුපුනි ශයාමා ප්රනාන්දු GRD/19/F/57 ගමොණරාගල ග .ව.08.30

762 විදාගන් ගගදර නයනා දර්ශනී GRD/19/F/58 යා නය ග .ව.08.30

763     ගගදර ලයන්නලාගේ රුවන්තිකා මධුමාල ජයගනත්ති GRD/19/F/59 වැලකඩ ග .ව.09.30

764 මල්ලකා ආරච්චිලාගේ චලනි ගක්ෂානි ගුණරත්න GRD/19/F/60 වේනියාව ග .ව.08.30

765 මීමුගර් දි ානායක මුදියන්ග ේලාගේ නිරාශා ප්ර න්තිකා මීමුගර් GRD/19/F/61 වේනියාව ග .ව.08.30

766 ග ේමසිං  මුදියන්ග ේලාගේ ඉන්ද්රචා ා සිරිවර්ධන GRD/19/F/62 මීගමුව ග .ව.09.30

767 වන්නි ආරච්චි කංකානම්ගේ දර්ශනී  ඳමාල GRD/19/F/63 කළුතර ග .ව.09.30

768 උඩ වාඩිය රාල්ලාගේ ගර්ණුකා ග ේරත් GRD/19/F/64 වැලකඩ ග .ව.09.30

769  ටබැඳිව ම් ගලේ ත්තිගේ චරණි  ංසිකා GRD/19/F/65 වැලකඩ ග .ව.09.30

770 තලුක්කුගේ කංකානමලාගේ අමාල සුගන්ධිකා වීරවර්ධන GRD/19/F/66 වැලකඩ ග .ව.09.30

771 අලවලගේ බුේධි චාරුණි අලවල GRD/19/F/67 වැලකඩ ග .ව.09.30

772 ගකෞමිනී නිම්ගර්කා ග ට්ටිආරච්චි GRD/19/F/68 වැලකඩ ග .ව.09.30

773 වික්රමසිං ලාගේ ගකෞෂිණි මිහිරානි වික්රමසිං GRD/19/F/69 වැලකඩ ග .ව.09.30

774 දි ානායක ගමොග ොට්ටාලලාගේ තුෂානි මධුභාෂිනි ජයවීර GRD/19/F/70 වැලකඩ ග .ව.09.30

775 බණ්ඩාරනායක මුදියන්ග ේලාගේ  බ රා තත් රණී බණ්ඩාරනායක GRD/19/F/71 ගමොණරාගල ග .ව.08.30

776 රාවනේගේ කලයාණි ජයනීටා GRD/19/F/72 කළුතර ග .ව.09.30

777 වලමුණිගේ රූපිකා විටිගවල GRD/19/F/73 වැලකඩ ග .ව.09.30

778 ඒකනායක ජයසුන්දර මුදියන්ග ේලාගේ අචින්තා  ඳරුවනි GRD/19/F/74 මීගමුව ග .ව.09.30

779 ගලොකු ග ොන්නම්ග රුමලාගේ යු ්කි වි ්මිතා විගේසිං GRD/19/F/75 වේනියාව ග .ව.08.30
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780 කනේරැල්ල මුදියන්ග ේලාගේ වරුණි අේ රා GRD/19/F/76 වැලකඩ ග .ව.09.30

781 දි ානායක මුදියන්ග ේලාගේ නිගම්ෂා කල් නී දි ානායක GRD/19/F/77 දුම්බර ග .ව.08.30

782 ග ට්ටි ආරච්චිගේ මදුෂි මල්ෂා ග ේවන්දි ජයවර්ධන GRD/19/F/78 වාරියග ො ග .ව.08.30

783 අභයකීර්ති ග ේනාධීරගේ රිෂානි චාරුකා අභයකීර්ති GRD/19/F/79 මීගමුව ග .ව.09.30

784 විජය මුනිගේ චාමිකා මධුභාෂණි GRD/19/F/80 දුම්බර ග .ව.08.30

785 අල්ග සියලගේ නදීකා මධුවන්ති ශ්රී මාගනල් GRD/19/F/81 යා නය ග .ව.08.30

786 මුදලගේ ගංඟානී ඉෂිනි GRD/19/F/82 කළුතර ග .ව.09.30

787 ග ේරත් මුදියන්ග ේලාගේ ඉෂාරා  ං මාල ග ේරත් GRD/19/F/83 මීගමුව ග .ව.09.30

788 ක දිලගේ ගගදර  ංසිකා දිමුතුමාල සුභසිං GRD/19/F/84 ත්රිකුණාමලය ග .ව.08.30


