ර/ෆගගසන් උසසේ විදයාලය - රත්නපුර
පළු ගරේණියට ළුන් ඇතුලත් කිරීම - 2021
තාවකාලික ගේඛනය ( සේථාන මාරු ගණය )
අනු සම්මුඛ
අංක පරීක්ෂණ
ය
අංකය

දරුවාගේ නම

මව /පියා /
භාරකරුගේ නම

හැදුනුම්මපත්
අංකය

ලිපිනය

ලබා
විග ේෂ
ගත්
සටහන්
ලකුණු

1

TR/G/16 එස් එම් ගමගේ

සමීර ලක්මාල්
ගමගේ

850971382V

77/6,
බණ්ඩාරනායක
මාවත, රත්නපුර.

97

2

TR/G/23 ඒ ජි එස් මග ්ෂිකා
කරුණාරත්න

ඒ ජී ජනක
ප්රසාද්
කරුණාරත්න

770012236V

03, නව වවද්ය
නිල නිවාසය,
ශික්ෂණ
ගරෝ ල,
රත්නපුර

97

3

TR/B/25 ගක් ඒ එස් දුල්ිත
ගකාඩිකාර ආරච්චි

ගක්.ඒ.පී.ඒ.
ගකාඩිකාර
ආරච්චි

802384327V

54/1 . මල්වල
ංදිය, රත්නපුර.

96

4

TR/G/11 එල් ගක් ඩී ද්ැ ැනදී ගක් ගක් සී පී
ගුණවර්ධන
ගුණවර්ධන

810400269V

58/7/ඒ/1/1,
ර්මධපාල මාවත,
රත්නපුර.

95

5

TR/G/13 ගක් එස් ර්ාරනයා
ගසගනවිරත්න

856740200V

51/2, ගකාළඹ
පාර, රත්නපුර.

95

6

TR/B/35 ඩබ් රශ්්ිත පගමෝද් ඩබ් ආධ
වක්ුඹුර
අයිරාංගනී

818162316V

ලංවිම නිළ
නිවාසය, 8
ගකාටස, සමන්ත
ගපගද්ස,
රත්නපුර.

95

7

TR/G/22 වයි එම් ලිත්ි
ලි න්තසා බංඩාර

860370820V

11, ගරෝ ල් නිල
නිවාසය,
රත්නපුර.

93

එම් ඩී භවන්ති
අනුරාර්ා
ස්වණධමාලී

වයි එම් ආධ
චන්තදිම බංඩාර

ර/ෆගගසන් උසසේ විදයාලය - රත්නපුර
පළු ගරේණියට ළුන් ඇතුලත් කිරීම - 2021
තාවකාලික ගපාගරාත්තු ගේඛනය ( සේථාන මාරු ගණය )
අනු සම්මුඛ
අංක පරීක්ෂණ
අංකය
ය

දරුවාගේ නම

මව /පියා /
භාරකරුගේ නම

හැදුනුම්මපත්
අංකය

ලිපිනය

ලබාග
විග ේෂ
ත්
සටහන්
ලකුණු

1

TR/G/15 යු එස් ලවන්තයා
ගසෝමරත්න

යූ ජනක ප්රසාද්
ගසෝමරත්න

870482256V

ගපාලිස් නිල
නිවස, ගවරළුප
ංදිය, රත්නපුර.

88

2

TR/G/05 බි වී බී ගයත්රි
ගසෝමරත්න

පී ගක් මාද්න

726692084V

157/1/1,
බණ්ඩාරනායක
මාවත, රත්නපුර.

87

3

TR/G/08 එස් ගපතාරා කීගල්

ගක් වී ගක්
නිගරෝෂිමා
ප්රියද්ශ්ධණි

877590542V

502/3, ගකාළඹ
පාර, ගවරළුප,
රත්නපුර.

86

4

TR/B/27 ඩබ් එස් ගයනුජ
ගයතුි සස්විරු

ඩබ්.එස්. අජිත්
ුමාර

841471210V

41/1,
නවගම්මානය,
පාළුගම්පල පාර,
සන්තනස්ගම,
ගලල්ුපිටිය.

86

සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලය
අනු
නම
තනතුර
අංකය
සභාපි - විදු ල්පි එම්.ගලගම ිය
1
නිගයෝජය විදු ල්පි එඒ.එම්.පී.අගබ්සං ිය
2
3
4
5

ප්රාථික අංශ් ප්රර්ාන බී.ඒ.එම්.සී.ගබලිගස්වත්ත ිය
කැුම් දිසානායක මයා
සංවර්ධන සිි
සාමාජික
ආදි ශිෂය සංගමය - චරිතානි ගම්නකා ිය
කිටු සාමාජික

අත්සන

