දිවුලපිටිය ප්රායේශීය යේකම් කාර්යාල තුළ පිහිටුවා ඇති ලියාපදිංචි
යයෞවන සමාජ
අනු
අංක
ය
1
2
3

යයෞවන සමාජයේ
නම
ග ෝල්ඩන් ස්ටාර්
ලයන් හාර්ට්ස්
උදාහිරු

නිලධාරියායේ නම
හා තනතුර
ගෙව්මිණි රශ්මිකා
හර්ෂ ෙංජීව
බිම්ෙර උදාන

4
5
6
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8
9

නවලයින්ස්
ලයන් හාර්ට්ස්
සිහශක්ති
දිමුතු
ෙත්ෙර
ශාකයසිංහ

ඇන්ටන් දනුෂ්ක
මහිංෙ තිලාන්
දුලාර මුධුෂාන්
ෙමිත් වික්රමසිංහ
ෙමන් ප්රියරත්න
ඉසුරු ශානක
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11
12

තුරුණු තරු
නගවෝදා
රන්මිණි
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ගව්ව්ස්
අළුතෑගපොල අපි
රන්තරු
යූත් ස්ටාර්
උදාර
එපික්
අරුණළු
නවකතරු
සිහනද
අරුණළු
ප්රභාෂ්වර
පුබුදු
ෙමාධි
ද එන්ටිස්

80/10/v , බටලන්ද වත්ත, හල්ගේ , කටාන
ෙතුටු මාවත, ග ොඩි මුව පාර, දූන හ
6/1, ගවල ාන, දිවුලපිටිය
251/ඒ/1, මරා ල, ගකොටගදනියාව
36, අකර ම, බඩල් ම
106/ඒ/නැ, පල්ලියපිටිය, දූන හ
213/84, මහග ොඩැල්ල වත්ත,
කටුවැල්ගල් ම
එස්.එම්.එස් ගවනුරං
289/2, කටුවැල්ගල් ම, මීරි ම හරහා
හසිත් ලක්ෂාන්
32/ඩී/2, අළුතෑගපොල, වෑග ොව්ව
ෙදරැස් ධනුජය
30/ඊ/12, කාගව්ල්වත්ත, අළුතෑගපොල,
දූන
හ
එල්.එච්.එස් මධුවන්ත
278/5, තල් ස්ගකොටුව, කටාන
ඩබ්.පී වාෙනා
46, කළුමඩ, දිවුලපිටිය
ෙහන් ගදගනත්
195/සී, ගබෝමු ම්මන, දිවුලපිටිය
ඩබ්.පී මධුරං
විනස්පාක්, ඉහළ මඩම්පැල්ල, මීරි ම
ජයදු මධුෙංක
ඩී.එම්.එල්.සී වික්රමසිංහ 289, ගේන්පිටග දර, මරද හමුල
ගේ.ඒ.බී.එල්.එච් ජයසිංහ46, පහළ කළුඅග් ල,මීරි ම
390, මඩිත්ත ම, දිවුලපිටිය
එච්.පී.එන් දිලංක
දිය ම්පල, ගකොටගදනියාව
ඩී. ඒ.එල් ශානක
12, කටුවැල්ගල් ම, මීරි ම පාර
ගක්.ඩී.ඊ චතුර
බටකන්ද, බඩල් ම
ඒ.එම් මගේෂ්
364, කිනවින්න, දූන හ
එම්.ඩී.ඒ ගපගර්රා
361, දාග ොන්න, මී මුව
නදීෂ් දිල්හාන්
58/ඒ/නැ ඉහළ මඩම්පැල්ල, මීරි ම
ඉෂාරා එරන්දි
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28
29
30
31
32
33

රණහංෙ
ෙමගි
රන්තරු
ලයන් හීගරෝස්
ජය ශ්රී
දිගලන තරු
ප්රතිභා

එච්.ඒ.ආර් අමිල
ටී.එච් චන්දික
ගච්තිය විජයලත්
ඩබ්.එන්.සී ප්රෙන්න
ගිහාන් චගමෝද්
මලිත් ගම්දංක
ෙසිදු ලක්ෂාන්

34
35
36
37

නවශක්ති
දිනුදැය
යුනයිටඩ්
ගක්ෂර

ඩබ්.පී ගරොෂාන්
පී යන්ති වසුන්දරා
ඩී.පී.එන් දිනුක
අයි.ඒ.එච් දිලීප

ලිපිනය
133, පින්නලන්ද, දිවුලපිටිය
179/5, ගේන්පිටග දර, මරද හමුල
441/බී/1, ඉඳුරා ාර, දූන හ

102, නැග නහිර දික්ලන්ද, මැල්ලවග දර
කටුලන්ද බී බඩල් ම
32/1, කපු හ ම, දිවුලපිටිය
40/1, යටිමීය, ගකොටගදනියාව
කුලී ග දර , ගකොටගදනියාව
පුෂ්පාරාම මාවත, දූන හ
16 , ගකගහල්ඇල්ල, බඩල් ම
12/44සී, ගතොටිල්ල හ වත්ත,
කටුවැල්ගල් ම
29/3, හපුවලාන, මරද හමුල
3, අළුත්වත්ත, මැල්ලවග දර
219/සී, ගකගහල්ඇල්ල, හුණුමුල්ල
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ගෙත්ෙර
අරුණළු
ගරඩ්ලයන්ස්
එකමුතු
පිණිබිදු
සුමිතුරු
තුරුණු කිරණ
ලයන් බ්රදර්ස්
ලයන් බ්රදර්ස්
ප්රභාෂ්වර
ෙදරැස්
ටිකිරි ලපටි හවුල
ස්වශක්ති
පිවිතුරු
බ්ලැක්ඊ ල්
ස්වර්ණහංෙ
ගෙන්ස්ටු ග දර
ගරොගබල්ස්
ගෙන්ඩිස්ටු ග දර
ස්වශක්ති
ස්වර්ණහංෙ
බ්ලැක්ඊ ල්
පිවිතුරු
එක්ෙත් ටිකිරි ලපටි
ෙඳරැස්
ප්රභාෂ්වර
සිංහශක්ති
ලයන් බ්රදර්ස්
ලයන් බ්රදර්ස්
තුරුණු කිරණ
සුමිතුරු
පිණිබිදු
එකමුතු
අරුණළු
ගරඩ්ලයන්ස්
එපික්
අරුණළු
ෙත්ෙර

ගක්ෙර
යුනයිටඩ්
හිරාදැය
නවශක්ති
ප්රතිභා
දිගලන තරු
ජය ශ්රී
ලයන් හීගරෝස්
රන්තරු
ෙමගි

106/බී, කඩවල, දූන හ
ඩබ්.එම්.එන්.එම් දිොනායක
ගකොරමිත්ත, දිවුල්ගදණිය
උදය ෙදරුවන්
138/2, රන්ගදනිය, අකර ම
ඔපාන් කාවින්ද
ගබලි හමුල්ල පාර, හුණුමුල්ල
ගක් පසිඳු ඩිල්ෂාන්
97/2, පින්නකැගල් වත්ත, දිවුලපිටිය
ඩබ්.එල්.ඒ කවිෂ්ක මධුභාෂණ
ගපොගහොන්නරුව ඊ, මඩම්පැල්ල
නිශාන්ත ෙම්පත්
440/33/බී, පිටිපන වත්ත, දිවුලපිටිය
තක්ෂිලා ප්රියන්ති
මඩිතියවල, බාදුරාග ොඩ
චන්දිම ගකෞෂලයය
ආර්.පී.ආර්.එච් සුරාේ ඉහළ කළුඅග් ල, මීරි ම
203/බ, අධිකාරිමුල්ල, දූන හ
ඩබ් නිපුන් ෙංගීත්
ඩබ්.ඒ ධනුෂ්ක මධුෂාන් 92/සී , හපු හ ම පාර, බරවාවිල
185, පන්ෙල්පාර, නාවාන
හරින්ද්රනාත් ලක්මාල්
28 සී අස්වැන්ව වත්ත, දිවුලපිටිය
ගේ.පී සුභාෂ්
16, හල්ගේ, මීරි ම
ආර්.පී.පී මාධව
318, අස්ෙැන්නවත්ත, දිවුලපිටිය
ආර්.එම් ධම්මික
ගෂහාන් ගදගනත්
17, ජයගකොඩි ගපගදෙ, දිවුලපිටිය
ජානක ෙම්පත්
නාවාන පාර, මීරි ම
ඒ. ඒ.ඩී.එස් එස් කුමාර 210, මැල්ලවග දර
අශානි ධනංජනා
නාවාන , මීරි ම
එරන්ද නිශාන්ත
125/5, අස්ෙැන්නවත්ත, දූන හ
චගමෝදි ගෙෞභා යා
ජයගකොඩි ගපගදෙ, දිවුලපිටිය
මයුර නිල්නජිත්
328, අස්ෙැන්නවත්ත, දිවුලපිටිය
ගනත්මි කාවින්දයා
41, හල්ගේ, මීරි ම
රිමාෂා මධුෂාණි
පන්ෙල්ග ොඩ, නාවාන
අගේක්ෂා සුමුදුනී
92/බී, බරවාවිල, දිවුලපිටිය
රවීනා නි ාමනී
199/බ/ප අධිකාරමුල්ල, දූන හ
ආර්.අයි.සී උදයං
42, කටුකුරුදු ස්යාය, හල්ගේ, දූන හ
මාධවී ගකෞෂලයා
ඉහළ කළුඅග් ල, මීරි ම
ඉගර්ෂා ගෙව්වන්දි
මඩිතියවල, බාදුරාග ොඩ
තක්ෂිලා ප්රියන්ති
ෙචිනි මධුෂාන්
ගපොගහොන්නරුව, ඉ/ මඩම්පැල්ල
නිමංො චතුරංගි
220/ඒ, ඌරපාන, හුණුමුල්ල
සුගද්ශ් වික්රමසිංහ
කුරුදුවත්ත, හුණුමුල්ල
ඩබ්.එච් උගේක්ෂා
පහල කළුඅග් ල, මීරි ම
නිගව්දිකා හර්ෂනී
143/3, මහතිත්තල මාවත, අකර ම
ඩබ්.එන්.එස් මිරුන්ඩු
238/ඒ, ගේන්පිටග දර, හුණුමුල්ල
හිරාදි තත්ෙරණි
105, ගකරදමින්න, දිවුල්ගදනිය
නිගම්ෂා මධුවන්ති
201/බී, කඩවල, දූන හ

ගයෂානි භා යා
ෙචිනි නිෙංෙලා
දුල්හාරි චමරිකා
මධුෂානි නවරත්න
තිළිණි ගකෞෂලයා
ගෙව්වන්දි ඒකනායක
ගෙව්වන්දි අනූපමා
ඊ.පී ගෂහාර ෙදිර
ශානිකා ෙදමාලි
මල්ෂා දැදි ම

338/ජී, ගකගහල්ඇල්ල, හුණුමුල්ල
40, අලුත්වැල්ල, මැල්ලවග දර
30, හපුවලාන, මරද හමුල
ගතොටිල්ල හවත්ත, කටුවැල්ගල් ම
35, ගකගහල් ඇල්ල, බඩල් ම
මිනුවන්ග ොඩ පර, දූන හ
කුලී ග දර , ගකොටගදනියාව
39/ඒ, යටිමිය, ගකොටගදනියාව
පින්නකැගල්වත්ත, දිවුලපිටිය
කටුලන්ද බී බඩල් ම
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ද ඇන්ටිස්
ෙමාධි
පුබුදු
අරුණළු
සීහනාද
නවකතරු
උදාර
යූත් ස්ටාර්
රන්තරු
සුහද
අලුතැගපොල අපි
ගව්ව්ස්
රන්මිණි
නගවෝදා

සුසිර ලක්ෂිත්
රාගම්ේ කාවින්දයා
දිලිනි ගකෞෂලයා
හිරුණි වත්ෙලා
පියුමි නිරාෂා
ෙදිකා ශානිකා
හොනි රණවීර
ටිෂානි ශවිකුමාර
චාමිනි ෙදුනිකා
උදයන්ත් තත්ෙරණි
නිල්මාල් සුගනෝද්
දසුන් කල්ප
ෙළනු ආකාෂ්
දිල්මි ඉෂාරා

25, නැග නහිර දික්ලන්ද,
මැල්ලවග දර
58/ඒ, ඉහළ මඩම්පැල්ල, මීරි ම හරහා
361/සී, මී මු පාර, දාග ොන්න
332/2, කීනවින්න/ත දූන හ
11/2, කටුවැල්ගල් ම, මී මු පාර
දිය ම්පල, ගකොටගදනියාව
386/ඊ, මඩිත්ත ම, දිවුලපිටිය
ඉහළ මඩම්පැල්ල, (මීරි ම හරහා)
109/ඒ , ගබෝමු ම්මන, දිවුලපිටිය
108, කලු ම, වෑග ොව්ව
සිරි අභය පුර, කටාන
169, අළුතෑගපොල, වෑග ව්ව
60/ඒ, අලුතගපොල, වෑග ොව්ව
243/, කටුවැල්ගල් ම, මීරි ම හරහා
103, බුළු හලන්ද, ගහොරම්පැල්ල

