Kurunagala District
No

Reference No

Name

NIC

1

GT/2020/F/3E/2503

Mr. K.D.R.J Silva

2

GT/2020/F/3E/2504

Ms. B.R.D.Bodaragama

3

GT/2020/F/3E/2505

Mr. A.M.Samantha Ariyarathna

4

GT/2020/F/3E/2506

Ms. J.A.S.S.Jayasinghe

906880709V

5

GT/2020/F/3E/2507

Ms. A.M.H.P.Senanayaka

915302688V

6

GT/2020/F/3E/2508

Mr. A.L.M.Asfak

199220802316

7

GT/2020/F/3E/2509

Ms. H.I.S.Wijeesiri

199658900718

8

GT/2020/F/3E/2510

Mr. K.M.E.P.Bogoda

941242316V

9

GT/2020/F/3E/2511

Ms. I.L.M.S.K.Herath

878301072V

10

GT/2020/F/3E/2512

Ms. K.C.S.Perera

815530012V

11

GT/2020/F/3E/2513

Mr. H.R.J.Ranasinghe

760600938V

12

GT/2020/F/3E/2514

Ms. W.A.I.P.Weerasinghe

19888180052

13

GT/2020/F/3E/2515

Ms. N.M.D.C.K.Narasinghe

895804363V

14

GT/2020/F/3E/2516

Ms. A.M.T.G.Amarasekara

955162862V

15

GT/2020/F/3E/2517

Ms. M.O.M.Medagedara

967261297V

16

GT/2020/F/3E/2518

Ms. E.M.D.H.Edirisinghe

927763079V

17

GT/2020/F/3E/2519

තෙන්නත ෝන් මුදියන්ත ේලාතේ ඉතේෂා තේඛානි තෙය/මිය

907812510V

18

GT/2020/F/3E/2520

තුඩුගල මුණසිංහතේ ඩිල්ෂාන් නදීෂ ෙයා

923225307V

19

GT/2020/F/3E/2521

රත්නාය

20

GT/2020/F/3E/2522

තගොතේවත්තත් ආරච්චිතේ පසදු ශාන

21

GT/2020/F/3E/2523

ඉලිංගරත්න උද්යිංග ප්රභාත් කුලරත්න ෙයා

22

GT/2020/F/3E/2524

ත ේරසිංහ මුදියන්ත ේලාතේ

23

GT/2020/F/3E/2525

තහේරත් මුදියන්ත ේලාතේ අනුෂ්

ප්රනීත් බිංඩාර තහේරත් ෙයා

902984097V

24

GT/2020/F/3E/2526

රණසිංහ තෙතරන්චිතේ ශාලි ා නිදීශානි ගුණසිංහ තෙය/මිය

895921866V

199402902050
918381147V
197606802551

හිටිහාමිලාතේ දුල්භාෂි ප්රතෙෝද්යා රත්නාය
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ද් නාය

සුන් අ ලිං

තෙය/මිය

ෙයා

956721881V
199130802400
883563824V

ත ේරසිංහ ෙයා

903114525V

Kurunagala District
No

Reference No

Name

NIC

25

GT/2020/F/3E/2527

ොරසිංහතේ අචලා රන්ගල්ල විෙලසරි තෙය/මිය

948253798V

26

GT/2020/F/3E/2528

උඩුවරතේ නුවන් ොර

903411201V

27

GT/2020/F/3E/2529

ද් නාය

28

GT/2020/F/3E/2530

තහේරත් මුදියන්ත ේලාතේ ෙධුභාෂිණී ත ෞශලයා තහේරත් තෙය/මිය

947953524V

29

GT/2020/F/3E/2531

තවන්ඩත ෝන් මුදියන්ත ේලාතේ ජයභාෂනී කුොරි තවන්ඩත ෝන්
තෙය/මිය

198461300373

30

GT/2020/F/3E/2532

31

GT/2020/F/3E/2533

ෙැණි ා දුරයලාතේ නත් ිංජීව දි ානාය

32

GT/2020/F/3E/2534

ගෙරාලලාතේ ලලිෙ

33

GT/2020/F/3E/2535

තෙන්නත ෝන් මුදියන්ත ේලාතේ දිලිනි ශස ා තෙන්නත ෝන් තෙය/මිය

948261065V

34

GT/2020/F/3E/2536

එච්.එේ.චින්ෙ

953444089V

35

GT/2020/F/3E/2537

ඉලුක්කුඹුතේ රුණාතිල
ත ො ්සන්න ෙයා

36

GT/2020/F/3E/2538

අෙරසිංහ

37

GT/2020/F/3F/2539

චන්තෙ ් ර මුදියන්ත ේලාතේ රණුෂි ා විදුෂානි චන්ෙත ේ ර තෙය/මිය

926882392V

38

GT/2020/F/3F/2540

ොන්නප්තපරුෙ මුදියන්ත ේලාතේ සුතේධ දුෂන්ෙ බණ්ඩාර ෙයා

852440589V

39

GT/2020/F/3F/2541

යත ෝද්රා දිල්හාරා දිලිනි නානායක් ාර තෙය/මිය

917741484V

40

GT/2020/F/3F/2542

ොපා මුදියන්ත ේලාතේ අනුෂ්

923654402V

41

GT/2020/F/3F/2543

අලහත ෝන් මුදියන්ත ේලාතේ අචින්ද් උදිෙ අලහත ෝන් ෙයා

932480042V

42

GT/2020/F/3F/2544

අෙරසූරිය දි ානාය තේ නීලි ා චතුරානි

817053084V

43

GT/2020/F/3F/2545

තේශප්රිය පල්තලතගද්ර ෙධුභාෂිනි භාගයා ජයසූරිය තෙය/මිය

938633312V

44

GT/2020/F/3F/2546

හිංගිලි තගද්ර ලස ා ිංජීවනී ආරියරත්න තෙය/මිය

787122698V

45

GT/2020/F/3F/2547

ගතේ දුරතේ නිොෂා තේෂානි පියති ් තෙය/මිය

927100703V

46

GT/2020/F/3F/2548

ආද්ාේපුල්තල් නි ාේදීන් ෙයා

911470926V

47

GT/2020/F/3F/2549

පතිරාජ මුදියන්ත ේලාතේ ෂි ා බිනාලි පතිරාජ තෙය/මිය

926820338V

48

GT/2020/F/3F/2550

තහට්ටි ආරච්චිලාතේ නුවන්ති ශානි ා තහට්ටිආරච්චි තෙය/මිය

916792085V

ඳරුවන් ෙයා

මුදියන්ත ේලාතේ දිමුතු හේෂණ ෙයා

820383800V

ිං ානිතේ නිේොණි නිතරෝධා ද්යානන්ද් තෙය/මිය

907173470V

ෙයා

912574199V

ාිංචන ධේෙත ේන ෙයා

762023806V

මීර තහේරත් ෙයා
මුදියන්ත ේලාතේ තේන

බණ්ඩාර

ළුආරච්චිතේ උද්ාරා ප්රතබෝධනී රත්නාය

තෙය/මිය
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සුතේධ බණ්ඩාර විෙලරත්න ෙයා

ඳතපොල තෙය/මිය

891831196V
955931157V

Kurunagala District
No

Reference No

Name

NIC

49

GT/2020/F/3F/2551

අධි ාරි මුදියන්ත ේලාතේ

50

GT/2020/F/3F/2552

ඇරැව්තගොඩ මුදියන්ත ේලාතේ හන් මීදුේ ආරැව්තගොඩ ෙයා

940381185V

51

GT/2020/F/3F/2553

සුචිරු ප්රගීත් ධනපාල ෙයා

942874669V

52

GT/2020/F/3F/2554

තව්රානියතගොඩගෙතේ හේෂනී ප්රතබෝධා සරිත ේන තෙය/මිය

947761528V

53

GT/2020/F/3F/2555

දීගල්තල් මුදියන්ත ේලාතේ අනුපො ෙධුරිංග ගුණත ේ ර ෙයා

902804269V

54

GT/2020/F/3F/2556

තිතලෝ ා ධනිංජලී අධි ාරී තෙය/මිය

937743807V

55

GT/2020/F/3F/2557

එරන්ද් රුවන් වීරසිංහ ෙයා

901380554V

56

GT/2020/F/3F/2558

බ්රහ්ොචාරියලාතේ නිලුපුලි තද්ොරටියාව තෙය/මිය

836183568V

57

GT/2020/F/3F/2559

දි ානාය

58

GT/2020/F/3F/2560

ඉලිංත ෝන් මුදියන්ත ේලාතේ ලිංතක්ෂි ෙරිංගද්ා ඉලිංත ෝන් තෙය/මිය

857480406V

59

GT/2020/F/3F/2561

Mr. Irugal Bandaralage Shan Hasantha Gunawardhana

952030442V

60

GT/2020/F/3F/2562

දි ානාය

908581555V

61

GT/2020/F/3F/2563

තහට්ටි ආරච්චිතේ තිලිනි සුරිංගි ා තෙය/මිය

916902549V

62

GT/2020/F/3F/2564

ගුණත ේ ර මුදියන්ත ේලාතේ ඉන්දි

841501195V

63

GT/2020/F/3F/2565

වේණකුලසූරිය ට්රිනිටා ශිලන්ති ප්රනාන්දු තෙය/මිය

198955900193

64

GT/2020/F/3F/2566

නිරාජී විතේවීර පටබැඳිතේ තෙය/මිය

198169001731

65

GT/2020/F/3F/2567

හතුරුසිංහ මුදියන්ත ේලාතේ යතශෝධා ොධවි ලක්මිණි අභයවිංශ තෙය/මිය

928072754V

66

GT/2020/F/3F/2568

ගජමුතු ලිං ාතිල
තෙය/මිය

946381489V

67

GT/2020/F/3F/2569

වීරවිංශතේ නේෙද්ා චතුරිංගි ගුණත ේ ර තෙය/මිය

947672525V

68

GT/2020/F/3F/2570

චානලි ෙත් රනි තල් ේතේ තෙය/මිය

928041247V

69

GT/2020/F/3F/2571

පුලිඟු රාළලාතේ දිලිං ා අොලි ජයතිල

70

GT/2020/F/3F/2572

ඉරිං

71

GT/2020/F/3F/2573

රූපසිංහ ආරච්චිලාතේ ඉෂාදි ඉෙල් ා තපතේරා තෙය/මිය

956740193V

72

GT/2020/F/3F/2574

Ms. Muhammed Riyal Fathima Risna

937351208V

වීෂා ලක්ප්රිය අධි ාරි ෙයා

මුදියන්ත ේලාතේ චාන

උද්ාර දි ානාය

932261170V

ෙයා

මුදියන්ත ේලාතේ චිත්රා ෙධුභාෂිණි රලපනාව තෙය/මිය

බණ්ඩාර කුලරත්න ෙයා

චන්ෙක්ත ොඩිතේ පියුමි දිල්හාරා විතේවේධන

තෙය/මිය

නතයෝජ මීගෙ ෙයා
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900960719V

945451815V
923020063V

Kurunagala District
No

Reference No

Name

NIC

73

GT/2020/F/3F/2575

අතේත ෝන් මුදියන්ත ේලාතේ නිතේෂා ෂාමිනී විදුරිංගි ා තෙය/මිය

935020484V

74

GT/2020/F/3F/2576

තහේරත් මුදියන්ත ේලාතේ

තෙය/මිය

947641425V

75

GT/2020/F/3F/2577

සූරියනාය

ෙයා

931622307V

76

GT/2020/F/3F/2578

Mr. Adam Pulle Mohammed Ifas

893554920V

77

GT/2020/F/3F/2579

Mr. Weesinghe Mudiyanselage Sandaru Lakshan Bandara

943101612V

78

GT/2020/F/3F/2580

බාලසූරිය මුදියන්ත ේලාතේ දීපි ා ප්රියද්ේශනී බාලසූරිය තෙය/මිය

946512630V

79

GT/2020/F/3F/2581

ඥාණද්ා තේ නිතරෝෂා ෙධුවන්ති තෙය/මිය

916291469V

80

GT/2020/F/3F/2582

අෙරත ෝන් අප්පුහාමිලාතේ හිොෂා ත ව්වන්දි තපතේරා තෙය/මිය

907660311V

81

GT/2020/F/3F/2583

අඛිල සු ාන් වැන්ද්තබෝනා ෙයා

931084208V

82

GT/2020/F/3F/2584

අධි ාරි මුදියන්ත ේලාතේ උතේශි ා ෙත් රණි අධි ාරි තෙය/මිය

928164306V

83

GT/2020/F/3F/2585

තහට්ටි මුදියන්ත ේලාතේ

803460108V

84

GT/2020/F/3F/2586

තහේරත් මුදියන්ත ේලාතේ ෙරිඳු තරොෂාන් බණ්ඩාර තහේරත් ෙයා

951342475V

85

GT/2020/F/3F/2587

දි ානාය

921160151V

86

GT/2020/F/3F/2588

Ms. Mohammed Saleen Fathima Sameera

885600077V

87

GT/2020/F/3F/2589

Ms. Mohomed Siyad Fathima Siyana

856321347V

88

GT/2020/F/3F/2590

තවරළුග ්පිටිතේ තගද්ර ත ෞශලයා ජීවන්ති තවරළුග ්පිටිය තෙය/මිය

957773028V

89

GT/2020/F/3F/2591

නි ිං ලා ඳොලි ගිංතහේවතේ තෙය/මිය

866283613V

90

GT/2020/F/3F/2592

තෙොතහොෙේ නජිමුදීන් ෆාතිො රියා ා තෙය/මිය

926550799V

91

GT/2020/F/3F/2593

හිටිහාමිලාතේ ෂාමිනි නිලිං ා

895940925V

92

GT/2020/F/3F/2594

93

GT/2020/F/3F/2595

ොනින්ගෙ තේවයලාතේ හිංසනි ර ාිංජනා තහේෙචන්ෙ තෙය/මිය

955050126V

94

GT/2020/F/3F/2596

රත්නාය

955910648V

95

GT/2020/F/3F/2597

අධි ාරී මුදියන්ත ේලාතේ හේෂණී ිංජිවනී තෙය/මිය

887822220V

96

GT/2020/F/3F/2598

ගලපිට බ්රාහ්ෙණ වඩුතේ තිළිණි ෙධු ා ගුණතිල

956900832V

ල්පනී ප්රතෙෝද්යා රත්නාය

මුදියන්ත ේලාතේ ඉසුරු චතුරිංග සූරියනාය

ෙන්ෙ බිංඩාර ෙයා

මුදියන්ත ේලාතේ ප්රභාත් ප්රියිං ර රලපනාව ෙයා

රුණාතිල

තෙය/මිය

ළුවා තේවතේ ප්රභාද්රී භාෂණි ජයසිංහ තෙය/මිය

938393710V

මුදියන්ත ේලාතේ චාෙලි නිෙන්ති ා තෙය/මිය
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තෙය/මිය

Kurunagala District
No

Reference No

Name

97

GT/2020/F/3F/2599

කුරුප්පු මුදියන්ත ේලාතේ අමිලා ජයනි තෙය/මිය

916312431V

98

GT/2020/F/3F/2600

ඉහල ලන්ද්තේ ජිත් හේෂණ ගුණත ේ ර ෙයා

900360061V

99

GT/2020/F/3F/2601

100

GT/2020/F/3F/2602

ඉදුරුව විද්ාන ආරච්චිතේ තද්ොන් ෙනීෂා ෂේවන්ති තෙය/මිය

958393679V

101

GT/2020/F/3F/2603

නායක් ාේ ඉතරෝෂා ලක්ොලි ප්රනාන්දු තෙය/මිය

847562595V

102

GT/2020/F/3F/2604

සූරිය මුදියන්ත ේලාතේ නිතේෂා දුලාිංජලී තෙය/මිය

948583429V

103

GT/2020/F/3F/2605

ජයසිංහ අප්පුහාමිලාතේ ෙනුරි ජයසිංහ තෙය/මිය

945651717V

104

GT/2020/F/3F/2606

ඉමියා මුදියන්ත ේලාතේ ශානි ා ත ව්වන්දි ජයතිල

105

GT/2020/F/3F/2607

වීරසූරිය තෙොතහොට්ටාලලාතේ ෙන් වීරසූරිය ෙයා

106

GT/2020/F/3F/2608

ඵ් නාය

107

GT/2020/F/3F/2609

ද්වුරන්ඩත ේ ර මුදියන්ත ේලාතේ ෙේෂණී පතෙෝද්ා ජයවන්ති තෙය/මිය

108

GT/2020/F/3F/2610

109

GT/2020/F/3F/2611

Ms. Don Peirislage Madushika Lakmali Abeyrathna

110

GT/2020/F/3F/2612

මුද්ලිදු දි ානාය තේ අමිල ත ෝ ල බණ්ඩාර තෙොරවත්ෙ ෙයා

111

GT/2020/F/3F/2613

ද්හන

112

GT/2020/F/3F/2614

රන්ත ොත්තේ අචිනි ශවින්ද්නී කුොරසිංහ තෙය/මිය

936371450V

113

GT/2020/F/3F/2615

වඩිනේබි ආරච්චිතේ තේරියන් ඇන ්ටා තෙය/මිය

896063103V

114

GT/2020/F/3F/2616

තව්ලාෙන්තිරි ෙරිඳු ක්රිෂාන්තිනී තබෝතත්ජු තෙය/මිය

198952202674

115

GT/2020/F/3F/2617

තහේරත් මුදියන්ත ේලාතේ බුේධිනී හිංස ා ත නවිරත්න තෙය/මිය

945390549V

116

GT/2020/F/3F/2618

ත ෝනාර මුදියන්ත ේලාතේ ොලතී තල්ඛා කුොරිහාමි ජයසුන්ද්ර තෙය/මිය

936773478V

117

GT/2020/F/3F/2619

ලිං ා තහේනලාතේ ඉතේෂ් සුරිංග තේශප්රිය ෙයා

901893039V

118

GT/2020/F/3F/2620

ත ොට්ට තහේවතේ දිල්රුක්ෂි සුජීවනී ප්රනාන්දු තෙය/මිය

896732668V

119

GT/2020/F/3F/2621

විතේසිංහ තහට්ටිඅච්චි මුදියන්ත ේලාතේ පියුමි භාගයා තප්රේෙරත්න තෙය/මිය

937341326V

120

GT/2020/F/3F/2622

Mr. Sulaiman Lebbe Muhammed Mubeen

920331629V

න්තද්තගද්ර ආරච්චිතේ චර

NIC

බණ්ඩාර වික්රෙසිංහ ෙයා

852010509V

තෙය/මිය

197816407896

මුදියන්ත ේලාතේ චරිත් පුෙල් බන්ඩාර ඵ් නාය

ෙයා

ිං ානෙලාතේ භාගය ලක්ෂාන් තපතේරා ෙයා

මුදියන්ත ේලාතේ ඉෂානි උතේශි ා ද්හන
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946272957V

961662532V
938512132V
881720876V

තෙය/මිය

916740905V
199433300492
926221469V

Kurunagala District
No

Reference No

Name

NIC

121

GT/2020/F/3F/2623

122

GT/2020/F/3F/2624

Mr. Vidanage Harshana Yasas Roomal Amararathne

941092209V

123

GT/2020/F/3F/2625

නි ලන්සූරිය මුදියන්ත ේලාතේ ොරි ා නිෙන්ති තෙය/මිය

888480170V

124

GT/2020/F/3F/2626

කුලතුිංග මුදියන්ත ේලාතේ උද්ාරා ත ෞශලයා කුලතුිංග තෙය/මිය

125

GT/2020/F/3F/2627

ද් නාය

126

GT/2020/F/3F/2628

උඩතවල තල් ෙලාතේ අ ලිංගි ා ෙතහේෂි උඩතවල තෙය/මිය

936723063V

127

GT/2020/F/3F/2629

රත්නාය

938450056V

128

GT/2020/F/3F/2630

Ms. Herath Mudiyanselage Tharishi Yasara Herath

955960696V

129

GT/2020/F/3F/2631

ද්ේෙලාතේ දිනූෂ ප්රමිත් දිලන්ෙ ෙයා

933263789V

130

GT/2020/F/3F/2632

Mr. Mohamed Marzook Mohamed Nasir

840760650V

131

GT/2020/F/3F/2633

තහේවා පතිරණතේ ධනිංජනී විදීශා පතිරණ තෙය/මිය

927533146V

132

GT/2020/F/3F/2634

නුවරපක්ෂතේ උෂානි මිථිලා ගුණසිංහ තෙය/මිය

918663789V

133

GT/2020/F/3F/2635

අධි ාරි මුදියන්ත ේලාතේ ද්සුන් දිල්හාන් අධි ාරි ෙයා

942090781V

134

GT/2020/F/3F/2636

බේතේ ලියනතේ තද්ෝන ෙල් ා තේරියන් ් තෙය/මිය

916003030V

135

GT/2020/F/4A/3073

අලවලතේවයලාතේ යමුනා දිල්රුක්ෂි අෙරසිංහ තෙය/මිය

957012396V

136

GT/2020/F/4A/3074

රන්දුනුපුර ගයාන් ොලින්ද් ජයසිංහ ෙයා

930790109V

137

GT/2020/F/4A/3075

Ms. Mohammadu Rawuf Nusrath Jahana

925981478V

138

GT/2020/F/4A/3076

අෙපත්තු මුදියන්ත ේලාතේ ත ොරතන්ල් උන්නැහැලාතේ තගද්ර මුදිෙ
හේෂණ ජයොල් ෙයා

863292050V

139

GT/2020/F/4A/3077

Ms. Mohammadu Rauff Fathima Rasmiya

926481100V

140

GT/2020/F/4A/3078

විතේතුිංග අප්පුහාමිලාතේ දිලිනි ශානි ා තෙය/මිය

198976100477

141

GT/2020/F/4A/3079

ජයසුන්ද්රතේ නිේමි නදීරා ඉලිංගරත්න තෙය/මිය

925560510V

142

GT/2020/F/4A/3080

රාජපක්ෂ පලිහවඩනතේ ආසරි

882640248V

143

GT/2020/F/4A/3081

ෙදුරප්තපරුෙ ආරච්චිලාතේ නොෂා හරින්දි ෙදුරප්තපරුෙ තෙය/මිය

925831336V

144

GT/2020/F/4A/3082

හන්දිරේ තප්ේජලාතේ ඉතරෝෂ් ඉෙල්

903540532V

ෙරත ෝන් මුදියන්ත ේලාතේ චමිලා ොධවී ෙරත ෝන් තෙය/මිය

මුදියන්ත ේලාතේ අනුරාධා දීෙන්ති ද් නාය

මුදියන්ත ේලාතේ ෙදුෂා තනෞ ාණි රත්නාය
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තෙය/මිය

තෙය/මිය

සුන් වික්රෙසිංහ ෙයා

චන්ෙත ෝෙ ෙයා

906320940V

199557510082
947903756V

Kurunagala District
No

Reference No

Name

NIC

145

GT/2020/F/4A/3083

ොලේබඩ ලියනතේ තේශිනී ශෂි ා ෙහින්ද්ලාල් තෙය/මිය

908290488V

146

GT/2020/F/4A/3084

එදිරිසිංහ ආරච්චිල්ලාතේ රුචිෙ නිරන්ද් බණ්ඩාර ෙයා

891224427V

147

GT/2020/F/4A/3085

ද් නාය

896021290V

148

GT/2020/F/4A/3086

වන්නිනාය

149

GT/2020/F/4A/3087

දි ානාය මුදියන්ත ේලාතේ ෙතහේශි ා භාගයා කුොරි දි ානාය
තෙය/මිය

958573855V

150

GT/2020/F/4A/3088

වඩු ෙන්ත්රීතේ එරිංගා ඉතරෝෂණී ජයවීර තෙය/මිය

928483606V

151

GT/2020/F/4A/3089

රත්නාය

152

GT/2020/F/4A/3090

නාරසිංහ තේවතේ පියුමි ජයෙන්තිත ේනාරත්න තෙය/මිය

955530799V

153

GT/2020/F/4A/3091

තපත්ෙ තපරුෙ ආරච්චිලාතේ ද්ේශනි නිේෙලා ත ෝෙරත්න තෙය/මිය

805481595V

154

GT/2020/F/4A/3092

බුලුගල්තල් පතිරණලාතේ අචිනි නිලක්ෂි ා විතේරත්න තෙය/මිය

948093260V

155

GT/2020/F/4A/3093

බන්න

943652708V

156

GT/2020/F/4A/3094

පණ්ඩුල විපුල බණ්ඩාර නුජ තහේෂාන් විතේරත්න ෙයා

157

GT/2020/F/4A/3095

158

GT/2020/F/4A/3096

වීරසිංහ මුදියන්ත ේලාතේ උතප්න්ෙ ඊෂානි වීරසිංහ තෙය/මිය

935160782V

159

GT/2020/F/4A/3097

වික්රෙසිංහ ආරච්චිතේ උෂානි ෙත් රා වික්රෙසිංහ තෙය/මිය

938164541V

160

GT/2020/F/4A/3098

කිේෙන් තුඩා රාළලාතේ හිං නී දිල්රිංගිොලා සරිවේධන තෙය/මිය

938493642V

161

GT/2020/F/4A/3099

තෙන්නත ෝන් මුදියන්ත ේලාතේ අමිල ඳරුවන් ෙයා

951611190V

162

GT/2020/F/4A/3100

තහට්ටිතගොඩ ලියනතේ නිෙයා

163

GT/2020/F/4A/3101

හපුව තේවයලාතේ ෙරිස ත ේනානි ජයතිල

164

GT/2020/F/4A/3102

අලුත් තගද්ර උද්ානි ෙතහේෂි ා අෙරසිංහ තෙය/මිය

165

GT/2020/F/4A/3103

ජයපත්ෙ තහේරත් මුදියන්ත ේලාතේ ගැමුණු බුේධි

166

GT/2020/F/4A/3104

අධි ාරි මුදියන්ත ේලාතේ තේන ා ප්ර ාදිනී අධි ාරී තෙය/මිය

955462831V

167

GT/2020/F/4A/3105

තව්රතගොඩ ආරච්චිලාතේ චරිෙ බණ්ඩාර වික්රෙසිංහ ෙයා

953013002V

168

GT/2020/F/4A/3106

රත්නාය

මුදියන්ත ේලාතේ තේශානි ෙදුෂි ා ජයවේධන තෙය/මිය
මුදියන්ත ේලාතේ තිලිනි දිල්හානි වන්නිනාය

මුදියන්ත ේලාතේ ශාන

මුදියන්ත ේලාතේ ලහිරු

තරොෂාන් රත්නාය

තෙය/මිය

ෙයා

ාවින්ද් විෙලරත්න ෙයා

ේෙල්තගොඩ ලියනතේ නිතරෝධා දිල්රුක්ෂි ලියනතේ තෙය/මිය

ාවින්දි සුපුන් රා බණ්ඩාර තෙය/මිය
තෙය/මිය

882700909V

900950039V
946411523V

199675900878
935971268V
966110252V

බිංඩාර ජයපත්ෙ ෙයා

පතිරන්නැහැලාතේ ෙන්ෙලී විතනෝදි ා ජයරත්න තෙය/මිය
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896661213V

932153637V

199370000499

Kurunagala District
No

Reference No

Name

169

GT/2020/F/4A/3107

රත්නාය

170

GT/2020/F/4A/3108

ෙඩිගතපොල තල් ේතේ හිරෙයා ත ෞෂානි තෆොන්ත ේ ා තෙය/මිය

916571399V

171

GT/2020/F/4A/3109

උඩුමුල්තල් අතුත ෝරලලාතේ ජීවනී ෙරිංගි ා අතුත ෝරල තෙය/මිය

817813526V

172

GT/2020/F/4A/3110

වීරසිංහ පතිරන්නැහැලාතේ ගයාශාන් ගුණත ේ ර ෙයා

901220786V

173

GT/2020/F/4A/3111

ගරු තෙත්ෙසිංහ ආරච්චිතේ ිංජය ප්රදීප් පියතුො ෙයා

842772036V

174

GT/2020/F/4A/3112

තනෝේ ගයාන් ෙලිති නින්ද්ගෙ ෙයා

903571527V

175

GT/2020/F/4A/3113

ජීවන්ෙ චන්දිොල් පනාතගොඩතේ ෙයා

972213330V

176

GT/2020/F/4A/3114

කුොර බණ්ඩාරතේ න්ධයා චන්ෙ ාන්ති තෙය/මිය

885090958V

177

GT/2020/F/4A/3115

වීරසූරිය ආරච්චිල්ලාතේ නයනි වා නා වීරසූරිය තෙය/මිය

958413297V

178

GT/2020/F/4A/3116

විතේපාල අතේසිංහ මුදියන්ත ේලාතේ
තෙය/මිය

957470041V

179

GT/2020/F/4A/3117

හේජි ෙරික් ාේ තෙොහේෙදු පාහිේ ෙයා

180

GT/2020/F/4A/3118

නිශ්ශිං

181

GT/2020/F/4A/3119

182

GT/2020/F/4A/3120

එදිරිසිංහ ආරච්චිතේ රශ්මි ෙධුශි ා තෙය/මිය

895424021V

183

GT/2020/F/4A/3121

Ms. Mohammed Jiffry Fathima Rukshana

937040440V

184

GT/2020/F/4A/3122

තහේරත් මුදියන්ත ේලාතේ තිළිණ තනරිංජන ත නරත් බණ්ඩාර ෙයා

940132690V

185

GT/2020/F/4A/3123

තහේරත් මුදියන්ත ේලාතේ අනීෂා තහේෂානි තහේරත් තෙය/මිය

926801317V

186

GT/2020/F/4A/3124

ජයසිංහ ආරච්චිතේ ද්මිත් ප්රියිං ර ගුණතිල

941312357V

187

GT/2020/F/4A/3125

නුවරපක්ෂතේ ෙනුරි රන්සනි ගුණවේධන තෙය/මිය

925591289V

188

GT/2020/F/4A/3126

නුවරපක්ෂතේ ෙනුල දීොල් ගුනවේධන ෙයා

933210081V

189

GT/2020/F/4A/3127

වීරසිංහ මුදියන්ත ේලාතේ දිනුෂ ගයාන්

190

GT/2020/F/4A/3128

එේ. එේ. හරිණි ලිං ා ොරසිංහ තෙය/මිය

926963201V

191

GT/2020/F/4A/3129

රාජපක්ෂ මුදියන්ත ේලාතේ නදීෂා ත් රණී තෙය/මිය

948551101V

192

GT/2020/F/4A/3130

ඇතුගල්පුර මුදියන්ත ේලාතේ නඳුන් තිලිං

මුදියන්ත ේලාතේ ොර

NIC

අතශේන් රත්නාය

සුනි ඉෂාරා ජයනි අතේසිංහ

882881814V

901771600V

ආරච්චිලාතේ උදිෙ ප්රභාත් නිශ්ශිං

ෙයා

න්නිංගර ආරච්චිතේ තද්ෝන නයනී කුන්ෙලා
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ෙයා

891560583V
න්නිංගර තෙය/මිය

ෙයා

රුණාතිල

ෙයා

තප්රේෙද්ා ෙයා

898271285V

941500013V

199518102250

Kurunagala District
No

Reference No

Name

193

GT/2020/F/4A/3131

Mr. Mohammed Jalal Deen Imthiyas

870733240V

194

GT/2020/F/4A/3132

ෙැඹිලිතේ නාෙල් ිංජීව බණ්ඩාර ෙයා

199232704154

195

GT/2020/F/4A/3133

ෙරත ෝන් මුදියන්ත ේලාතේ චතුරිංග තහේෂාන් ෙයා

923442278V

196

GT/2020/F/4A/3134

ාරියව ේ වික්රෙආරච්චිලාතේ ති ර ෙලිපුන්

ාරියව ේ ෙයා

952990500V

197

GT/2020/F/4A/3135

අධි ාරි මුදියන්ත ේලාතේ කුණි ා පුබුදිනී අධි ාරි තෙය/මිය

936783635V

198

GT/2020/F/4A/3136

දියුණුගල්තල් ොරි ්තටලා ප්රියද්ේශණී ජයති ් තෙය/මිය

856660710V

199

GT/2020/F/4A/3137

නාරසිංහ තේවතේ කු ල් ශාලිෙ

931461079V

200

GT/2020/F/4A/3138

ෙලතවයා තහේරත් මුදියන්ත ේලාතේ ෙන්ගී උත්ෙරා තහේරත් තෙය/මිය

926460269V

201

GT/2020/F/4A/3139

අෙපත්තු මුදියන්ත ේලාතේ ලක්ෂාන් චතෙෝද් දි ානාය

ෙයා

942670494V

202

GT/2020/F/4A/3140

රත්නාය

තෙය/මිය

937301863V

203

GT/2020/F/4A/3141

ගේලත් රාලලාතේ චමිලා උද්යිංගනී තප්රේෙතිල

204

GT/2020/F/4A/3142

205

GT/2020/F/4A/3143

රූපසිංහ ආරච්චිලාතේ ජයන්ති රූපසිංහ තෙය/මිය

816823960V

206

GT/2020/F/4A/3144

ො රිංගු තහේවතේ ිංදීප මීදුෙ ෙයා

963654456V

207

GT/2020/F/4A/3145

ත ේ ත් ේපායතේ චලිත් තහේෂාන් ද් ේපාය ෙයා

208

GT/2020/F/4A/3146

ත ේනාධීර මුදියන්ත ේලාතේ ිං ල්පනී ත ේනාධීර තෙය/මිය

965312846V

209

GT/2020/F/4A/3147

සිංහලතේ ශානි ා සුභාෂිනී ත ේපාල තෙය/මිය

936131964V

210

GT/2020/F/4A/3148

සිංහලතේ අනුෂ්

890800807V

211

GT/2020/F/4A/3149

ොෙර ආරච්චිතේ තද්ොන් ශානි ා ප්රභාශිනී කුොරි තෙය/මිය

938663360V

212

GT/2020/F/4A/3150

ඇතුගල පතිරණතේ තිතලෝචනා නිපුණජිත් තප්රේෙතිල

943093563V

213

GT/2020/F/4A/3151

ශාමින්දි ප්රතෙෝද්යා අතේවීර ගුණත ේ ර තෙය/මිය

199356600777

214

GT/2020/F/4A/3152

උක්කු රාලලාතේ ෙල්හාමිතේ චන්දිො ිංජීවනී තිත්ෙවැල්තගොඩ
තෙය/මිය

198961004187

215

GT/2020/F/4A/3153

ලියන ආරච්චි අප්පුහාමිලාතේ ෙධුර හ න්ෙ ගුණවේධන ෙයා

932834774V

216

GT/2020/F/4A/3154

හිටිහාමිල්ලාතේ පියුමි සුගන්දි ා ෙරසරි තෙය/මිය

896561081V

මුදියන්ත ේලාතේ

රුණාතිල

NIC

ෙයා

ාිංචනා ශෂිණි රත්නාය

තෙය/මිය

ෙරත ෝන් මුදියන්ත ේලාතේ ෙධුෂි ා ශයාෙලී ෙරත ෝන් තෙය/මිය

916762224V

199314203053

ලක්ොල් ධේෙපාල ෙයා
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847793058V

ෙයා

Kurunagala District
No

Reference No

Name

NIC

217

GT/2020/F/4A/3155

ජයොන්න තෙොතහොට්ටාලලාතේ හේෂ ිංජීව බණ්ඩාර ජයොන්න ෙයා

840300617V

218

GT/2020/F/4A/3156

බටුවිට ගෙතේ චතුර ගයාන් තපතේරා ෙයා

881611007V

219

GT/2020/F/4A/3157

Mr. Mohamadu Razik Muhammadu Razan

893410961V

220

GT/2020/F/4A/3158

වාතගොල්ලතේ තනත්මිණි

937302274V

221

GT/2020/F/4A/3159

ෙරිංගා නිල්මිණි ද් ත ොයි ා සරිවේධන තෙය/මිය

222

GT/2020/F/4A/3160

වීරසිංහ මුදියන්ත ේලාතේ අෙන්ද්යා තහල්ොලී

223

GT/2020/F/4A/3161

තහේරත් මුදියන්ත ේලාතේ ගයානි මුතුකුොරි තහේරත් තෙය/මිය

947021710V

224

GT/2020/F/4A/3162

බමුණු අච්චිල්ලාතේ පූේණ රත්නාය

912260917V

225

GT/2020/F/4A/3163

තෙන්නත ෝන් මුදියන්ත ේලාතේ නදීශානී භාගයා තෙන්නත ෝන්
තෙය/මිය

199076902426

226

GT/2020/F/4A/3164

ෙන්නකු ගුරුතේ ඉෂාර ෙධු ිංඛ ෙයා

199134303351

227

GT/2020/F/4A/3165

ෙිංගල ත ොට්ටච්චිතේ මිත් සුලක්ඛන ෙයා

901440409V

228

GT/2020/F/4A/3166

ජයසුන්ද්ර මුදියන්ත ේලාතේ තප්රෝ් ේ නිශාිංග ත ෞෙද් ජයසුන්ද්ර ෙයා

922420548V

ල්පනා වාතගොල්ල තෙය/මිය
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පිල බණ්ඩාර තෙය/මිය

ෙයා

758072576V
198677203374

