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Ministry of Health, Nutrition & Indigenous Medicine

All relevant Radiographers,

Transfer—Radiographers

I do here by kindly inform you that approval has been granted for the transfers given along
with the new appointments of Radiographer according to the annexture.

2.

Since these transfers are made on your request you are not entitled to the travelling

expenses. It is mentioned for your information that transfer made will not be amended or
cancelled due to any reason and you are required to report to the transferred station
compulsorily.

3.

You are further informed that replacement for you have been provided from new

appointments or transfers and the Heads of your institution have been informed in this respect.

,• y
•

Sgd/by: Anura Jayawickrama,

N.K.N. Harshani,

Secretary,

Director (Admin) 02.

Ministry of Health, Nutrition &

N. K. N. Harshani
Dr • tor (Adminstration) 02,
Minis',

Indigenous Medicine

:nth, Nutrition & Indigenous Medicine,

"Suwasiripaya",
385

).Jegama Wmalawansa Them Mawatha,
Colombo 10.
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අයදුම්පත් අංකය
(APP- NO)

අනු අංකය (S/NO)

ඇමුණුම 02 / ANNEXTURE 02
විකිරණ ශිල්පී
RADIOGRAPHER

නිධාරියාගේ නම (NAME OF THE
OFFICER)

ලර්තමාන ග ල
ේ ා ථ
් ානය (CURRENT WORKING
PLACE)

ථ
් ාන මාරු බන ථ
් ානය (TRANSFERRED
STATION)

අනුප්රාප්තික නිධාරියා (NAME
OF THE REPLECEMENT
OFFICER)

අනුප්රාප්තික නිධාරියාගේ ආයතනය ග ෝ
ැගබන අයුරු (WORKING PLACE OF THE
REPLECEMENT OFFICER OR THE WAY OF
GETTING A REPLACEMENT)

ගරෝග නිර්ණය විකිරණ ශිල්පී (DIAGNOSTIC) නල ඳත්වීම්

1

92

Mr. Jayabaskar

Northern Province

National Hospital of Sri Lanka

2

68

ඩී.එම්. වංජීවිකා දමයන්ති මිය

මශ රරෝශ - රඳොරෂොන්නරුල

සිරිමාරලෝ බණ්ඩාරනායක විරේෂිත ෂමා රරෝශ,
රේරාරදණිය

නල ඳත්වීම්

3

4

මශ විතානරේ නලින් කුමාර සිරිලර්ධන
මයා

ලයඹ ඳෂාත (මුලික රරෝශ - නිකරලැටිය)

ශික්ණ රරෝශ - කුරුණෑග

ව්ථාන මාරු

4

6

එම්.එව්.පී. මාරසිංශ මිය

5

96

එරන්ද නලින් ජයමාන්න මයා

6

23

අතාවුදරේ සිසිර කුමාර මයා

7

82

8

සිරිමාරලෝ බණ්ඩාරනායක විරේෂිත ෂමා
රරෝශ,රේරාරදණිය
සිරිමාරලෝ බණ්ඩාරනායක විරේෂිත ෂමා රරෝශ,
රේරාරදනිය

මශ රරෝශ - කෑගල්

ඩී.එම්. වංජීවිකා දමයන්ති මිය

මශ රරෝශ - මශනුලර

ආර්.එම්.නිරරෝ් වමන් බණ්ඩාර මයා උතුරු රකොෂඹ ශික්ණ රරෝශ, රාගම

ජාතික මානසික රවෞඛ්ය විදයායතනය

ශික්ණ රරෝශ - අනුරාධපුරය

ඩබ්.ඩී.එන්.රවෞමයා මිය

රේ.එම්.ඩබ්.එව්. ජයසුන්දර මිය

ඌල ඳෂාත (මුලික රරෝශ - මහියංගනය)

ශික්ණ රරෝශ - රේරාරදණිය

45

ඊ.පී. ඉන්දික පු්ඳකුමාර මයා

ඌල ඳෂාත (මුලික රරෝශ - සියඹාණ්ඩුල)

දකුණු ඳෂාත් වභාල

9

73

ඩබ්.ඩී.එන්.රවෞමයා මිය

ද රවොයිවා කාන්තා රරෝශ, රකොෂඹ

ජාතික මානසික රවෞඛ්ය විදයායතනය

10

30

එන්.බී.එන්.නිවාදි මිය

දිව්ත්රික් මශ රරෝශ, ශම්බන්රතොට

දකුණු ඳෂාත් වභාල

11

80

එල්.ඩී.සී. අලන්ත මයා

ව්ලවන රරෝග පිළිබ ජාතික රරෝශ - ලැලිවර

මශ රරෝශ - කළුතර

12

81

ඊ.ඒ.එන්. චින්තක මයා

දකුණු ඳෂාත (මුලික රරෝශ - තිව්වමශාරාමය)

මශ රරෝශ - ශම්බන්රතොට

13

38

ආර්.එම්.නිරරෝ් වමන් බණ්ඩාර මයා

උතුරු රකොෂඹ ශික්ණ රරෝශ, රාගම

14

16

ආර්.ජී.එන්.රරේන් මයා

මුලික රරෝශ - ඇල්පිටිය

15

51

යු.ඩී.එල්.ගීතාල් ද සිල්ලා

මශ රරෝශ - කළුතර

සිරිමාරලෝ බණ්ඩාරනායක විරේෂිත ෂමා රරෝශ,
රේරාරදණිය
සිරිමාරලෝ බණ්ඩාරනායක විරේෂිත ෂමා රරෝශ,
රේරාරදණිය
ශික්ණ රරෝශ - කරාපිටිය

16

79

ඒ.ඩී.ආර්. ජයසිංශ මයා

පුනරුත්ථාඳන රරෝශ - රාගම

උතුරු රකොෂඹ ශික්ණ රරෝශ - රාගම

17

76

ඩී.එම්.ඩී.පී. තුාර මයා

මුලික රරෝශ - මැදිරිගිරිය

මශ රරෝශ - රඳොරෂොන්නරුල

18

41

සී.සී. සුභසිංශ මයා

ශ්රී ංකා ජාතික රරෝශ

ශික්ණ රරෝශ - කරාපිටිය

19

93

ඩබ්.රක්.එව්.ආර්. වීරසිංශ මයා

නැරගනහිර ඳෂාත (මුලික රරෝශ - මශඔය)

දකුණු ඳෂාත් වභාල

20

94

එව්.ඒ. නදී් සුබසිංශ මයා

මශ රරෝශ - රඳොරෂොන්නරුල

උතුරු රකොෂඹ ශික්ණ රරෝශ - රාගම

21

95

රක්.එම්.ඩී.එව්. රවෝජිත බණ්ඩාර මයා

22

63

ඩබ්.ඒ.සී.ආර්.රක්.වීරක්රකොඩි මයා

ක්ය රරෝග මර්දන ශා ෂය රරෝග පිළිබ ජාතික
ලැඩවටශන
උතුරු ඳෂාත (දිව්ත්රික් මශ රරෝශ - මුතිව්)

ශ්රී ංකා ජාතික රරෝශ - රකොෂඹ 10
ලයඹ ඳෂාත් වභාල

මශ රරෝශ - රඳොරෂොන්නරුල

ද රවොයිවා කාන්තා රරෝශ, රකොෂඹ
නල ඳත්වීම්
නල ඳත්වීම්

ඩබ්.එම්.ඩබ්. චන්ද්රසිරි මයා

මශ රරෝශ - ශාලත
නල ඳත්වීම්

එම්.පී. රත්නබදු මිය

ශික්ණ රරෝශ - මඩකපුල
නල ඳත්වීම්

එව්.ඒ. නදී් සුබසිංශ මයා

මශ රරෝශ - රඳොරෂොන්නරුල

ඩබ්.රක්.එව්.ආර්. වීරසිංශ මයා
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