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ජී.ඒ. අචින්ත මයා
Miss A.N.F. Rifna
රේ.එච්.ටී.සී. විරේරත්න රමරනවිය
ඩබ්.සී.එන්. මිහිරානි රමරනවිය
Miss A.B.F. Sarafa
අයි.පී.එච්.ඩී. ඳතිරණ රමරනවිය
ඒ.එම්.යූ. ප්රියන්ගනී මිය
එච්.පී.ජී.එව්.එව්. වමරේරකොඩි මයා
අයි.රේ.රේ. රකෝව මයා
එව්.ඩී.ඩී. මධුවංක මයා
Miss M.I.F. Mafasa
ඩී.ඒ.ඩී. වචිත්ර මයා
එම්.එම්. නිේමිණි මිය
ඩී.ජී.ඩී. අරවින්ද මයා
එච්.ඩී.අයි.එව්. ධර්මරවේන මයා
ඩී.එව්. ගමආරච්චි මයා
ආර්.එම්.එම්.ඩී. රත්නායක රමරනවිය
Miss A.S. Najath
ඩී.එම්. ලාශතන්ත්රි මිය
එේ.බී.ආර්. ශ්රීමාේ මයා
ඩබ්.එම්.එේ.පී. වික්රමසංශ මිය
ඒ.ඩබ්.එව්. චතුරිකා මිය
එම්.එච්.එම්.ටී.එව්. රශේමචන්ද්ර මයා
Miss N.F. Hussain
ඩී.එව්.එව්. ගුණලර්ධන මයා
Miss S. Mahalingam
එව්.ටී.පී. රච්තිය රමනවිය
අයි.එච්.ජී. මධුවංක මයා
Miss A.L. Isna
එම්.ඊ. රේලසුරර්න්ද්ර රමරනවිය
ඩබ්.ටී.ඩී.රේ. පීරිව් රමරනවිය
රේ.පී. දිරන්කා තුානි රමරනවිය
ඩී.එම්.යූ.එම්. දිවානායක රමරනවිය
පී.එම්.අයි. චතුරංගනි රමරනවිය
එච්.එම්.අයි.යූ.යූ. රශේරත් රමරනවිය
රේ.ඒ.ඒ. පියදර්නී රමරනවිය
බී.සී. වමරසරිය රමරනවිය
ඩී.ඩබ්.ඒ.ඩී.ටී.එන්. විමවීර මයා
ඩබ්.ජී.අයි. ප්රවාදි රමරනවිය
රේ.ටී.ටී. ගුණලර්ධන රමරනවිය
ඩී.ටී.බී. රඳරර්රා මිය
ආර්.එම්.එන්.ටී. රත්නායක රමරනවිය
ඩබ්.එම්.රේ.පී.රේ. විරේතුංග රමරනවිය
අයි.ඩී.එන්.සී. කුසුම්සරි රමරනවිය
රේ.ජී.එම්. මධුානි රමරනවිය
ඒ.පී.ජී.යු.පී.රේ. අන්ලාරම රමනවිය
ආර්.ජී.පී. ඳවිත්රානි රමරනවිය
ආර්.ඒ.එම්.එව්. සරියබණ්ඩාර රමරනවිය
ආර්.ඒ. චාමිනි රමරනවිය
ආර්.එම්.ඩී. ඉදුනිේ බණ්ඩාර මයා
ඊ.එම්.ඊ.යූ. ඒකනායක රමරනවිය

910800167 V
896602098 V
918382470 V
876182580 V
908050207 V
199060802810
896093835 V
912984702 V
871930503 V
891110375 V
908410181 V
901681457 V
895351490 V
902504362 V
903040491 V
900520581 V
907540880 V
917870179 V
867880518 V
893184058 V
895141577 V
917690073 V
901243883 V
916341245 V
903124121 V
898422429 V
906850788 V
903433981 V
908074076 V
907772306 V
898423824 V
897093324 V
885533248 V
907562158 V
908164393 V
905981862 V
905520989 V
891953879 V
918110569 V
906312115 V
888301240 V
897752778 V
896684019 V
907630102 V
906230020 V
915063837 V
905990802 V
907061019 V
907441687 V
890784267 V
896990314 V

නල පත්වීම් ැබු ස්ථානය (New Appointment Station)

ශ්රී ංකා ජාතික රරෝශ
National Institute For Nephorology Dialysis and Transplantation
ජාතික රුධිර ඳාරවින රවේලය (නාරාරශේන්පිට)
ශිේණ රරෝශ - අනුරාධපුරය
Ashraff Memorial Hospital - Kalmunai
ජාතික රුධිර ඳාරවින රවේලය (රේ බ ංකුල - රාගම)
ජාතික රුධිර ඳාරවින රවේලය (රේ බ ංකුල - ශාලත)
අරේේා රරෝශ (මශරගම)
ජාතික රුධිර ඳාරවින රවේලය (රේ බ ංකුල - රාගම)
දිව්ත්රිේ මශ රරෝශ - ශම්බන්රතොට
Eastern Province
දිව්ත්රිේ මශ රරෝශ - නුලරඑළිය
ජාතික රුධිර ඳාරවින රවේලය (රේ බ ංකුල - ශම්බන්රතොට)
ඳෂාත් මශ රරෝශ - බදුේ
මශ රරෝශ - අම්ඳාර
අරේේා රරෝශ (මශරගම)
ලයඹ ඳෂාත් වභාල
National STD/AIDS Control Programme
අරේේා රරෝශ (මශරගම)
මශ රරෝශ - අම්ඳාර
ඳෂාත් මශ රරෝශ - බදුේ
ජාතික ලංගාව්ශ්රිත රරෝග ශා ඒඩ්ව් මර්ධන ල ඩවටශන
ලයඹ ඳෂාත් වභාල
Apeksha Hospital - Maharagama
දිවා රරෝශ - කාන
Teachning Hospital - Jaffna
විරේදය වශ නීති වලදය ආයතනය
ඳෂාත් මශ රරෝශ - බදුේ
Base Hospital - Kalmunai (North)
ඳෂාත් මශ රරෝශ - බදුේ
අරේේා රරෝශ (මශරගම)
දිව්ත්රිේ මශ රරෝශ - නුලරඑළිය
ඳෂාත් මශ රරෝශ - බදුේ
අරේේා රරෝශ (මශරගම)
න රගනහිර රකොෂඹ මුලක රරෝශ
මශ රරෝශ - අම්ඳාර
ශිේණ රරෝශ - යාඳනය
ව්ලවන රරෝග පිළිබ ජාතික රරෝශ - ල ලවර
දිව්ත්රිේ මශ රරෝශ - ත්රිකුණාමය
ජාතික රබෝලන රරෝග විදයායතනය
න රගනහිර රකොෂඹ මුලක රරෝශ
දිව්ත්රිේ මශ රරෝශ - ත්රිකුණාමය
මධයම ඳෂාත් වභාල
ජාතික රබෝලන රරෝග විදයායතනය
ම රේරියා මර්දන ලයාඳාරය - නාරාරශේන්පිට
ආශාර තත්ලඳාන රවායනාගාරය - අනුරාධපුරය
දිව්ත්රිේ මශ රරෝශ - ත්රිකුණාමය
වලදය ඳර්රේණ ආයතනය - රකොෂඹ - 08
ජාතික රුධිර ඳාරවින රවේලය (රේ බ ංකුල - රඳොරෂොන්නරුල)
ඌල ඳෂාත් වභාල
ශිේණ රරෝශ - යාඳනය
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එව්.ආර්.ටී. රශට්ටිආරච්චි මයා
ඩී.ඒ.ඩී. චතුරංග මයා
ආර්.ජී.එච්.ඩබ්. රාජඳේ මිය
ඒ.ඒ.ආර්. ප්රවංග මයා
එේ.එච්.ඩී. නරලෝදිකා රමරනවිය
එන්.රේ. වපුතන්ත්රි රමරනවිය
ලයි.එන්.එව්. විරේවික්රම මයා
පී.රේ.රේ. මධුානි රමරනවිය
රේ.ඩී.සී.එව්. කුමාරි මිය
ඊ.ජී.රේ.එන්. එරගොඩලත්ත මිය
පී.රේ.ජී.එන්. කරුණාරත්න මයා
පී.ජී.එච්.එච්. විජයරත්න රමරනවිය
රේ.එච්. කේශාරි රමරනවිය
ආර්.එම්.පී.එව්. බණ්ඩාර මයා
එම්.එන්.එම්. පීරිව් රමරනවිය
ඩී.එම්.ආර්.ඩී. දිවානායක රමරනවිය
එව්.ඒ.එන්. වන්දීඳනී රමරනවිය
Miss A. Sanas
ජී.ආර්.එේ. ගුරුරේ රමරනවිය
ඩබ්.ජී.එව්. වම්ඳත් මයා
ලයි.ඒ.ඩී.ඒ. මධුානි රමරනවිය
එච්.එම්.ජී.සී. බණ්ඩාර රමරනවිය
රේ.එච්.ඩී. ප්රභාෂිනි මිය
ආර්.එච්.එම්.ඊ.ඩී. රත්නායක මයා
ඒ. ධම්මික මයා
එව්.එව්.එව්.ඒ.රේ. සීතග මිය
Miss M.A.F. Shifaniya
ඩබ්.එම්.එන්. වීරරත්න රමරනවිය
රේ.අයි.එම්.ආර්. ගුණරවේකර රමරනවිය
ටී.ඩී.සී. මධුවංක මයා
එව්.එම්.එම්.එම්.රේ. රවරනවිරත්න මයා
Mr S. Kirishnasanth
පී.ජී.සී.පී. ඳනන්ල මයා
ඒ.බී.ටී. රුලන්ති රමරනවිය
සී.පී. ගුණරවේකර රමරනවිය
ඩබ්.ජී.අයි. රණතුංග මයා
එච්.පී.එන්.එව්. අරබ්රත්න රමරනවිය
ඩී.පී.එව්. දිවානායක මයා
Miss. W.N.N. Bernadeth
ඕ.ඩබ්.එේ.අයි. රශේමතික මයා
Mr. S.P. Kishanth
රේ.බී.ජී.එන්. සරිරවේන මයා
ඒ.එම්.එන්.අයි. රුලන්රවේකර මයා
එච්.රේ.ඒ.සී. රකොඩිකාර මයා
එව්.ජී.එම්.පී. ජයරවේන මයා
සී.රේ.රේ. විදානරේ මිය
රේ.රේ.ඩී.එව්.පී. රප්රේමරත්න මයා
අයි.පී.රේ. ජයසංශ මයා
ඒ.ආර්.එම්.ඩී. රාමනායක මයා
එව්.ඩබ්.එම්.එේ.එම්.රේ. ලන්රවේකර මයා
ටී.ඩබ්.පී.එන්. රඳරර්රා මිය

880740512 V
872191631 V
878152514 V
880410423 V
875370839 V
917072345 V
871362297 V
898653170 V
865383355 V
907571475 V
900173199 V
897140748 V
896093517 V
900063911 V
908174283 V
877651509 V
925082260 V
896681869 V
886221517 V
893363572 V
908443101 V
907651100 V
895784010 V
872840451 V
871223807 V
918243127 V
905542354 V
906601184 V
897551187 V
880923714 V
873461403 V
870571658 V
880643096 V
905441493 V
896731475 V
870621701 V
907931374 V
883542282 V
907661970 V
890170323 V
910583549 V
871130612 V
872571922 V
891541317 V
891163134 V
878361270 V
900752130 V
902880836 V
892584338 V
911400545 V
826853000 V

ජාතික රුධිර ඳාරවින රවේලය (රේ බ ංකුල - අම්ඳාර)
ශිේණ රරෝශ - යාඳනය
මධයම ඳෂාත් වභාල
ජාතික රුධිර ඳාරවින රවේලය (රේ බ ංකුල - අම්ඳාර)
වලදය ඳර්රේණ ආයතනය - රකොෂඹ - 08
ජාතික ේය රරෝග මර්ධන ශා ෂය රරෝග පිළිබ ල ඩවටශන - නාරාරශේන්පිට
ජාතික රුධිර ඳාරවින රවේලය (රේ බ ංකුල - ත්රිකුණාමය)
ජාතික රුධිර ඳාරවින රවේලය (රේ බ ංකුල - රඳොරෂොන්නරුල)
වලදය ඳර්රේණ ආයතනය - රකොෂඹ - 08
ජාතික ේය රරෝග මර්ධන ශා ෂය රරෝග පිළිබ ල ඩවටශන - නාරාරශේන්පිට
මධයම ඳෂාත් වභාල
වලදය ඳර්රේණ ආයතනය - රකොෂඹ - 08
ජාතික රුධිර ඳාරවින රවේලය (ශිේණ රරෝශ -යාඳනය)
ජාතික ේය රරෝග මර්ධන ශා ෂය රරෝග පිළිබ ල ඩවටශන - නාරාරශේන්පිට
ජාතික ේය රරෝග මර්ධන ශා ෂය රරෝග පිළිබ ල ඩවටශන - නාරාරශේන්පිට
ඌල ඳෂාත් වභාල
වලදය ඳර්රේණ ආයතනය - රකොෂඹ - 08
Eastern Province
බන්ධනාගාර රරෝශ - (බන්ධනාගාර මුව්ථානය)
උතුරු ම ද ඳෂාත් වභාල
න රගනහිර ඳෂාත් වභාල
වලදය ඳර්රේණ ආයතනය - රකොෂඹ - 08
න රගනහිර ඳෂාත් වභාල
මධයම ඳෂාත් වභාල
වලදය ඳර්රේණ ආයතනය - රකොෂඹ - 08
වලදය ඳර්රේණ ආයතනය - රකොෂඹ - 08
Medical Reserch Institute - Colombo - 08
ඌල ඳෂාත් වභාල
වලදය ඳර්රේණ ආයතනය - රකොෂඹ - 08
ඌල ඳෂාත් වභාල
උතුරු ම ද ඳෂාත් වභාල
Uva Province
උතුරු ම ද ඳෂාත්
වලදය ඳර්රේණ ආයතනය - රකොෂඹ - 08
වලදය ඳර්රේණ ආයතනය - රකොෂඹ - 08
ඌල ඳෂාත් වභාල
උතුරු ම ද ඳෂාත් වභාල
වලදය ඳර්රේණ ආයතනය - රකොෂඹ - 08
Medical Reserch Institute - Colombo - 08
ඌල ඳෂාත් වභාල
Northern Province
ඌල ඳෂාත් වභාල
උතුරු ම ද ඳෂාත් වභාල
වලදය ඳර්රේණ ආයතනය - රකොෂඹ - 08
උතුරු ඳෂාත් වභාල
උතුරු ඳෂාත් වභාල
උතුරු ඳෂාත් වභාල
උතුරු ඳෂාත් වභාල
උතුරු ඳෂාත් වභාල
උතුරු ඳෂාත් වභාල
උතුරු ඳෂාත් වභාල

TA/APP/PARA/OPT/01/2016
ඇමුණුම 01 ( Annexture -01)

අක්ෂි තාක්ෂණජේදී නව පත්වීම් - 2016.09.17
(Opthalmic Technologist New Appoinments - 2016)

ජේෂ්ඨතාවය
(Merrid
Order)

නිලධාරියාජේ නම (Name of the
Officer)

නව පත්වීම් ලැබූ ස්ථානය (New Appoinments Station)

1

අයි.අයි. කරුණළතික මමනවිය

ශික්ණ මරෝශ, කරළපිටිය

2

එච්.එම්.ටී.ඩබ්. ජයතික මමනවිය

මශ මරෝශ, බදුල්

3

එවහ.එම්. මල්ලිකළ ආරච්චි මයළ

ශික්ණ මරෝශ, මඩකපුල

4

ඩබ්.ටී. නිවංවළ මමනවිය

ජළතික අක්ෂි මරෝශ, මකොෂඹ 10

5

එච්.සී.ආර්.සී.අයි. කරුණළරත්න මයළ

ශික්ණ මරෝශ, මශනුලර

6

ඒ.අයි.පී. ප්රනළන්දු මමනවිය

ජළතික අක්ෂි මරෝශ, මකොෂඹ 10

7

ඩබ්.ඒ.එන්.එවහ. විමේසංශ මිය

ජළතික අක්ෂි මරෝශ, මකොෂඹ 10

8

එවහ.පී.එවහ.එවහ. පතිරණ මමනවිය

සරිමළමලෝ බණ්ඩළරනළයක විමේෂිත ෂමළ මරෝශ, මේරළමෙණිය

9

එම්.අයි.ඩි. වම්මළනි මමනවිය

ජළතික අක්ෂි මරෝශ, මකොෂඹ 10

10

ටී. නලගමුල මමනවිය

ජළතික අක්ෂි මරෝශ, මකොෂඹ 10

11

ආර්.ඒ.එවහ. මධුලන්ති මිය

රිේමේ ආර්යළ ෂමළ මරෝශ, මකොෂඹ 08

12

ඊ.එම්.ආර්.එන්. ඒකනළයක මමනවිය

ජළතික අක්ෂි මරෝශ, මකොෂඹ 10

13

ජී.මක්.අයි. මවමනවිරත්න මමනවිය

මශ මරෝශ, නුලරඵළිය

14

පී.ඩී.එවහ. පතිරණ මමනවිය

ලයඔ පෂළත් වභළල

15

එච්.ජී.ඩී.එවහ. කරුණළතික මිය

මශ මරෝශ, නුලරඵළිය

16

ආර්.ඩී.ටී.මේ. ආරියමවේන මමනවිය

ලයඔ පෂළත් වභළල

17

ඩී.එම්.ලයි.එවහ. ෙවනළයක මිය

මශ මරෝශ, අම්පළර

18

ටී.එවහ.ජී. ෙ සල්ලළ මයළ

මශ මරෝශ, ත්රිකුණළමය

19

එවහ.ඒ.ටී.මක්. ප්රනළන්දු මමනවිය

ශික්ණ මරෝශ, මඩකපුල

20

එම්.මක්.මක්. ලසුන්ෙරළ මමනවිය

වබරගමුල පෂළත් වභළල

21

ටී.එවහ.පී. ෙ සල්ලළ මයළ

උතුරු මෆෙ පෂළත් වභළල

22

එම්.ඒ.එවහ.පී. තල්ගශමගොඩ මිය

ඌල පෂළත් වභළල

23

එච්.ආර්.ඩි.අයි.මධුභළෂිනි මිය

ශික්ණ මරෝශ, යළපනය

24

එවහ.පී.රළජපක් මමනවිය

අහමරොසහ අනුවහමරණ මරෝශ, කල්මුමන්

25

එච්.ආර්.එන්.ඩී. විමේරත්න මයළ

උතුරු පෂළත් වභළල

TA/APP/PSM/OT/01/2016

කුසලතාවය(Merrid
Order)

ඇමුණූම - 01 / Annexture - 01
වෘත්තීය චිකිත්සක නව පත්වීම් - 2016
Occupational Therapists New Appointments - 2016

නිලධාරියාගේ නම (Name of the
Officer)

ජා.හැ.අංකය
(NIC)

නව පත්වීම් ලැබු ස්ථානය (New Appointment Station)

1

ලයි.එම්.ටී.එන්. රත්නායක මයා

871351694 V

ජාතික මානසික සවෞඛ්ය විදයායතනය - මුල්සල්රියාල

2

එච්.ජී.එව්. ශවන්ති සමනවිය

867463496 V

දකුණු පෂාත වභාල

3

ඩී.ඒ.සේ. ලියනසේ සමනවිය

895223204 V

පුනරුත්ථාපන සරෝශ - රාගම

4

එල්.ජී.ටී. සකෞයා මිය

895033286 V

රිේසේ ආර්යා ෂමා සරෝශ (ශික්ණ)

5

සේ.ඒ.එව්. ජයසිිංශ මිය

908244281 V

පුනරුත්ථාපන සරෝශ - රාගම

6

ඒ.එම්.ඩී. ආරියදාව මිය

886890710 V

දිව්ත්රික් මශ සරෝශ - නුලරඑළිය

7

Miss. S. Jeyarajah

908014502 V

Teaching Hospital - Jaffna

8

එම්.ආර්.සී.එම්. මල්ලාන මයා

883581180 V

දිව්ත්රික් මශ සරෝශ - ශාලත

9

ජී. දිවානායක මයා

860450674 V

දිව්ත්රික් මශ සරෝශ - ශම්බන්සතොට

10

සක්.එන්.සක්. කරුණාරත්න මයා

870161204 V

උතුරු මැද පෂාත් වභාල

11

ආර්.එව්. කරුණාතික මයා

883641094 V

මශ සරෝශ - අම්පාර

12

එව්.ජී.සී.සක්. සිිංශපුර සමනවිය

906691990 V

මශ සරෝශ - අම්පාර

13

ආර්.පී.එච්.ආර්. ජයසවේකර මයා

891820224 V

ජාතික මානසික සවෞඛ්ය විදයායතනය - මුල්සල්රියාල

TA/APP/PARA/P&O/01/2016
ඇමුණුෙ 01 ( Annexture -01)
අංග ආජේක ශා වෘජුකරණඥ නල පත්වීම් - 2016.09.26
(Prosthetist Orthotist New Appointments - 2016.09.26)
ජේ්ඨතාලය
(Merrid
Order)

නිධාරියාජේ නම (Name of the
Officer)

නල පත්වීම් ැබූ ව්ථානය (New Appointments Station)

1

ටී.ඒ.ඒ.පී. දයානන්ද මෙනවිය

දකුණු ම ොළඹ ෙහ මරෝහ,

2

ඩි.එන්.ආටිග මෙනවිය

ශික්ෂණ මරෝහ, අනුරාධපුර

3

Miss K. Kusalakumari

District General Hospital - Trincomalee

4

ඩී.ඩී.අයි.එම්. මුතුොලි ෙහත්මිය

ශික්ෂණ මරෝහ, කුරුණෑග

5

Miss P. Viththaki

Northern Province

6

එච්.ඩබ්.ජී.එම්.එස්. සදමේ ා මෙනවිය

පළාත් ෙහ මරෝහ, රත්නපුර

7

Miss M.S.M. Sheka

District General Hospital - Mathara

8

Mr. T.H.D.S. Solani

Northern Province

ළුම ෝවි

TA/APP/PSM/PT/01/2016

කුසලතාවය(Merrid
Order)

ඇමුණූම - 01 / Annexture - 01
ග ෞත චිකිත්සක නව පත්වීම් - 2016
Physiotherapists New Appointments - 2016

නිලධාරියාගේ නම (Name of the Officer)

ජා.හැ.අංකය
(NIC)

නව පත්වීම් ලැබු ස්ථානය (New Appointment Station)

1

ලයි.එම්.එව්.පී. යාඳා මෙනවිය

915230393 V දකුණු ම ොෂඹ ශික්ණ මරෝශ -

2

අයි.එම්.ඩී.මක්. ඉළුක්කුඹුර මෙනවිය

907150291 V සිරිොමලෝ ණ්ඩාරනාය

3

ඩබ්.පී.ඩී.එව්. චතුරංග ෙයා

912564584 V පුනරුත්ථාඳන මරෝශ - රාගෙ

4

එව්.එම්.එන්.එව්. මගොන්වාල් මෙනවිය

885162800 V පුනරුත්ථාඳන මරෝශ - රාගෙ

5

මක්.එච්.එම්.එව්.සී. මශේරත් ෙයා

902200363 V ලයඹ ඳෂාත් වභාල

6

එච්.ජී.එම්. ප්රවංගි මෙනවිය

897203375 V පුනරුත්ථාඳන මරෝශ - රාගෙ

7

එච්.ඒ.ඩී.එච්. ෙධුලන්ති මිය

896753126 V ශ්රී ං ා ජාති

8

ඒ.එම්.ජී.මක්. අමබ්සිංශ මෙනවිය

885540775 V ෙධයෙ ඳෂාත් වභාල

9

ටී.එන්. මවන්දනාය

916541538 V ශ්රී ං ා ජාති

මිය

මරෝශ
මරෝශ

10 මක්.එම්. ජයමවේ ර මෙනවිය

907830179 V ෙධයෙ ඳෂාත් වභාල

11 ඩී.ඩී.පී.එච්.එව්. චතුරංග ෙයා

901102163 V පුනරුත්ථාඳන මරෝශ - රාගෙ

12 ඩී.පී. රුලන්ඳතිරණ මෙනවිය

906223210 V පුනරුත්ථාඳන මරෝශ - රාගෙ

13 ආර්.ඒ.එව්.එව්. අමබ්ගුණලර්ධන ෙයා

911021196 V ශ්රී ං ා ජාති

14 ඩබ්.මක්.එව්.එව්.සී. ගුණති

882792056 V ඳෂාත් ෙශ මරෝශ - දුල්

ෙයා

ලුම ෝවි

විමේෂිත ෂො මරෝශ - මේරාමදණිය

මරෝශ

15 මක්.පී.ටී.මක්. ම ොව්සින්න මෙනවිය

918081445 V ශ්රී ං ා ජාති

මරෝශ

16 මක්.පී.ඩී.එව්.එම්. ඳතිරණ මෙනවිය

925032590 V ශ්රී ං ා ජාති

මරෝශ

17 එව්.මක්. කුසුම්සිරි මිය

877330133 V ව්ලවන මරෝග පිළි  ජාති

18 ඒ.ඒ.ඩී.ඩී.මක්. අෙරසිංශ මෙනවිය

897601508 V ඳෂාත් ෙශ මරෝශ - දුල්

19 එව්.පී. ඳල්ත්තරමේ මෙනවිය

878552911 V ඳෂාත් ෙශ මරෝශ - දුල්

20 මේ.එව්.පී. ජාමගොඩමේ මෙනවිය

915693636 V

21 ඒ.එම්.සී.බී. අමබ්සිංශ මිය

877822354 V ලයඹ ඳෂාත් වභාල

22 ජී.එම්.අයි.එව්. අෙරරත්න ෙයා

900674619 V අමේක්ා මරෝශ - ෙශරගෙ

23 එම්.සී. රණවීර මෙනවිය

866330719 V ජාති

24 එච්.එම්.සී.එම්. ජයසිංශ මිය

895740195 V

25 ජී.ඩබ්.ටී.ඩී. වෙරවීර ෙයා

890470394 V අමේක්ා මරෝශ - ෙශරගෙ

26 Mr. M.A.A. Fahath

912220869 V Ashraff Memorial Hospital - Kalmunai

27 ඩබ්.මක්.ආර්.ඩී. මඳමර්රා ෙයා

913383800 V දිව්ත්රික් ෙශ මරෝශ - මඳොමෂොන්නරුල

28 එව්. ඳන්නිවිතාන මිය

908312252 V දකුණු ඳෂාත් වභාල

29 එව්. ජයවික්රෙ මෙනවිය

906852187 V ෙශ මරෝශ - අම්ඳාර

30 එච්.පී.එව්.එන්. මශේරත් මිය

896671758 V උතුරු ෙැද ඳෂාත් වභාල

31 ඩබ්.එම්.ඩී.එම්. ණ්ඩාර ෙයා

892963231 V ශික්ණ මරෝශ - යාඳනය

32 ආර්.එල්.

890450075 V දකුණු ඳෂාත් වභාල

ාරුණානාය

ෙයා

ව්නාහිර ඳෂාත් වභාල

ොනසි

මවෞඛ්යායතනය - මුල්මල්රියාල

ව්නාහිර ඳෂාත් වභාල

33 මක්.එම්.එව්. සුභාෂිණී මිය

885813402 V උතුරු ෙැද ඳෂාත් වභාල

34 Mr. K. Sajeswarman

910902539 V Teaching Hospital - Jaffna

35 ඒ.එච්.ඩී. මවේනාසිංශ මෙනවිය

905583174 V ෙශ මරෝශ - ත්රීකුණාෙය

36 ටී.ඒ.එව්.

900382154 V ෙශ මරෝශ - ත්රීකුණාෙය

ණි්

ෙයා

මරෝශ - ලැලිවර

37 එම්.වී.එච්.එව්. සිරිලර්ධන මෙනවිය

908011740 V උතුරු ඳෂාත් වභාල

38 ඩී.එම්.අයි.එන්. දයාරත්න මෙනවිය

876422824 V නැමගනහිර ඳෂාත් වභාල

39 ටී.එම්.යූ.එව්.මක්. මතන්නම ෝන් මෙනවිය

905452410 V නැමගනහිර ඳෂාත් වභාල

40 අයි.ඩී.ඒ.මේ. සුෙනමවේන ෙයා

901771545 V උතුරු ඳෂාත් වභාල

TA/APP/PSM/RG/01/2016

කුසතාලය(Merrid
Order)

ඇමුණූම - 01 / Annexture - 01
විකිරණ ශිල්පී නල පත්වීම් - 2016
Radiographer New Appointments - 2016

නිධාරියාගේ නම (Name of the Officer)

ජා.හැ.අංකය
(NIC)

නල පත්වීම් ැබු ස්ථානය (New Appointment Station)

1 කේ.එච්.එම්.එන්. කුමුදුනි ජයතික කමනවිය 877322629V දන්තායතනය - කකොෂඹ 07
2 යූ.ලයි. අමරසිංශ මයා

911131382V නැකගනහිර කකොෂඹ මුලික කරෝශ - මුල්කල්රියාල

3 ඩබ්.පී.ඒ.එම්. විකේසිංශ මිය

875650165V ජාතික ේය කරෝග මර්ධන ශා ෂය කරෝග පිළිබ ලැඩවටශන

4 ඩබ්.කේ.ඒ. ගුණලර්ධන මයා

902251138V උතුර කකොෂඹ ශිේණ කරෝශ - රාගම

5 එම්.ජී. යාලිකා අමරලිං මිය

908200772V මශ කරෝශ - නුලරඑළිය

6 එච්.ඒ.කේ.යූ. රත්නායක මයා

892554013V දිව්ත්රිේ මශ කරෝශ - කඳොකෂොන්නරුල

7 ආර්.ජී.අයි.ආර්. කවනවිරත්න මයා

892894949V ජාතික ලෘේක කාන්දු ශා කඳරණ මධයව්ථානය

8 ඒ.එම්.එන්.සී.ඩබ්. අත්තනායක මයා

900631499V ශිේණ කරෝශ - මඩකපුල

9 එව්.පී.බී.කේ. සුදසිංශ මයා

903113901V ශිේණ කරෝශ - මඩකපුල

10 එල්.පී. නිරිංජන් කුතුිංග මයා

900711948V පුනරුත්ථාඳන කරෝශ - රාගම

11 කේ.ජී. දීපිකා මිය

907462382V දිව්ත්රිේ මශ කරෝශ - ශම්බන්කතොට

12 ආර්.එම්.ඩබ්. රාජඳේ මයා

861730913V ශිේණ කරෝශ - යාඳනය

13 ඒ.එම්.එව්.පී. බිංඩාර මයා

920242278V උතුරු මැද ඳෂාත

14 එන්. අාන් ලකඩලත්ත මයා

892772282V මධයම ඳෂාත් වභාල

15 කේ.පී.ඒ.අයි.පී. ජයතික මයා

910701762V වබරගමුල ඳෂාත් වභාල

16 එව්.ඒ. ගමකේ මිය

866080933V දකුණු ඳෂාත් වභාල

17 ඊ.ආර්.ඩී. සල්ලා මිය

865890869V මුඛ කවෞඛය ආයතනය - මශරගම

18 ඒ.එන්. වීරසිංශ මිය

885380565V ඌල ඳෂාත් වභාල

19 ඒ.එච්. අමායා තුාන්ති කමනවිය

906302322V ශ්රී ිංකා ජාතික කරෝශ

20 ඒ.ඩී.වී. කඳකර්රා මිය

878623142V ඌල ඳෂාත් වභාල

21 එව්.ආර්. කශේලමානකේ කමනවිය

898114643V ඌල ඳෂාත් වභාල

22 කේ.ඒ.වී. බිංඩා මයා

861673626V මූලික කරෝශ - කල්මුකේ (උතුර)

23 පී.එච්.එච්. මධුභාෂිණි වීරරත්න මිය

915213634V නැකගනහිර ඳෂාත

24 ඩී.ජී.එල්. මධුවිංක ජයරත්න මයා

882003019V උතුරු ඳෂාත් වභාල

25 එච්.ඒ.එව්.එව්. ප්රභාත් මයා

893113177V උතුරු ඳෂාත් වභාල

26 ඩී.අයි.ඩී. දශනායක මයා

892381232V උතුරු ඳෂාත් වභාල

27 එම්.ඩී.ඩබ්ලිව්. කුමාර මයා

850612242V උතුරු ඳෂාත් වභාල

28 එම්.ආර්. තරිංගනී කමනවිය

905471015V උතුරු ඳෂාත් වභාල

29 ජී.ජී.ටී.සී. ගකගොඩ මයා

862563719V උතුරු ඳෂාත් වභාල

TA/APP/PSM/RG/01/2016

කුසතාලය(Me
rrid Order)

ඇමුණූම - 01 / Annexture - 01
විකිරණ ශිල්පී (ප්රතිකාරක) නල පත්වීම් - 2016
Radiographer (Therapy) New Appointments - 2016

නිධාරියාගේ නම (Name of the Officer)

ජා.හැ.අංකය
(NIC)

නල පත්වීම් ැබු ස්ථානය (New Appointment
Station)

1

එස්.බී. සම්පත් මයා

900401493V ශික්ෂණ ර ෝහල - අනු ාධපු ය

2

එම්.ආර්. කලංසූරිය මයා

920260217V ශික්ෂණ ර ෝහල - ක ාපිටිය

3

එන්.එම්. තරිඳු නර ෝද් මයා

900461771V පළාත් මහ ර ෝහල - බදුල්ල

4

ඩී.එම්.ටී.වී. දිසානායක මයා

892294011V ශික්ෂණ ර ෝහල - අනු ාධපු ය

5

ආර්.එම්. ර ෝහිත සන්ත බණ්ඩා මයා

910922777V පළාත් මහ ර ෝහල - බදුල්ල

6

ඩී.ජී.එම්. ඉන්දික මයා

863271002V පළාත් මහ ර ෝහල - බදුල්ල

7

ඩී.රක්. අදිත මධුෂාන් රරේමලාල් මයා

882650642V ශික්ෂණ ර ෝහල - යාපනය

8

Miss. Kalaiyarasan Ramya

906280256V Teaching Hospital - Jaffna

9

ඊ.එම්.ජී.ආර්.එස්.බී. ඒකනායක මයා

882593428V ශික්ෂණ ර ෝහල - යාපනය

