
අංකය නිලධාරියාගේ නම ජාතික හැදුණුම්පත් අංකය

1 වයි.ආර්.එස්. යාපා මහතා 199420202930

2 කේ.බී.යූ. පී. විකේපාල මහතා 941882110V

3 ඒ.ටී.කේ. මානවඩුකේ මහත්මිය 943622418V

4 යූ.ජී.ඊ.බී. අකේවර්ධන මහතා 952530933V

5 ඒ.ආර්.එම්.සී.පී.බී. අමුණුගම මහතා 941690629V

6 කේ.ඩේ.ඒ. කාරියවසම් මහත්මිය 956072727V

7 එච්.කේ. කේ.ඒ. ජයකස්කර මහතා 933090442V

8 බී.එස්. අනන්දකගාඩ මහතා 951690090V

9 ආර්.අනුබාමා මහත්මිය/ කමකනවිය 927202190V

10 අයි.පී. මුතුමාල මහත්මිය 916473869V

11 එම්. කේ. ෆාතිමා ෆවුසා කමකනවිය 948130904V

12 එස්.ඩිකලෝජන් මහතා 942213832V

13 එච්.පී.එස්.එම්.විකේසිංහ මහතා 930223107V

14 එස්. කාිංචනා කමකනවිය 956561515V

15 ටී.තිවාහරන් මහතා 942262957V

16 එච්.ඒ.එන්.එස්. කඳුරුගමුව කමකනවිය 945351560V

17 එම්.එස්.එන්.එන්. කේමතිලක මහතා 922590702V

18 ඒ.එම්. දිසානායක මහත්මිය 916350376V

19 එම්.එම්. විතානකේ මහතා 930672360V

20 කේ. රාජවිජයන් කමකනවිය 958170726V

21 එන්.එම්.එම්. දීප්තතිකා මහත්මිය 937321767V

22 පී.ජී.එස්.සී. කරුණාරත්මන මහතා 882112764V

23 එස්. තරීන්රසර්මා මහතා 951811041V

24 එන්. ජයන්තිරරා මහතා 951952389V

25 කේ.කමාසීකිරන් මහතා 941681654V

26 ආර්.ඩී. ගුණරත්මන මහතා 931661728V

27 පී. පත්මමනාදන් කමකනවිය 958230605V

28 ඒ.එඒ.ඩී.එස්. බණ්ඩාර මහත්මිය 937901453V

29 ආර්.එම්.එච්.එස්. රත්මනායක මහතා 930403482V

30 කේ.වී.පී.ආර්. සිංජීව මහතා 920100490V

31 පී.ජී.එස්. ප්රභාත්ම මහතා 903591161V

32 ආර්.එම්.එස්.යූ. රත්මනායක මහතා 950800801V

33 ඩේ. එම්. ශානුක මහතා 953481030V

34 ටී.ඩී. වීරමන් මහත්මිය 925592951V

35 එම්.ජී.සී.ජී. රත්මනතිස්ස මහතා 923493417V

36 ආර්. කජානන් මහතා 893480650V

37 පී.පී.ඒ.එස්. ප්රියිංකර මහත්මිය 927592185V

38 එස්.එස්.එස්.ප්රනාන්ු කමකනවිය 948080559V

39 ඩේ.එස්.පී. විකේන්ර මහතා 940571340V

40 කේ.ඒ.සී. සම්පත්ම මහතා 870340540V
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41 ආර්.ඒ.සී.ඩී. රණතුිංග මහතා 952552660V

42 ඒ.එම්.ඩී.පී. පතිරාජ මහතා 881591316V

43 ඒ.වී.ආර්. විතාරණ මහතා 931811177V

44 කේ.ඩේ. එල්.පී. විකේකකෝන් මහතා 893324178V

45 එස්.එම්. අකේගුණවර්ධන මහත්මිය 895895164V

46 එච්.යූ. වීරකකෝන් මහත්මිය 928362124V

47 ඩේ.ඩී.වී. කුමාරදාස මහත්මිය 888022678V

48 එස්.ආර්.එම්.ඩී.ඩී.එස්. විකේකස්කර මහතා 942990910V

49 ඩී.බී. මද්දුමආරච්ි මහත්මිය 198284102760

50 ටී.සුගන්දන් මහතා 933040534V

51 එම්.අයි.ඩී.ආර්. කපකර්රා මහතා 883224337V

52 අයි.එම්. ජයවික්රම මහතා 199125900640

53 එම්. සදූජාන් මහතා 943541183V

54 ටී.ඩී.සී.ජී. නන්දකස්කර මහතා 952350935V

55 එල්.කේ. බස්නායක කමකනවිය 907570410V

56 ආර්.ඩී. එන්.ඩී. කුමාරි කමකනවිය 946921238V

57 කේ.එම්.ආර්.එස්. ජයකකාඩි කමකනවිය 956030145V

58 ඒ.එස්.ටී. අකේරත්මන මහතා 910461877V

59 එම්.ජී.ඒ.එන්. ජයතිලක මහතා 199325602260

60 ඩී.එම්.අයි.පී. දිසානායක මහතා 871230692V

61 ඩී.ඒ.ඒ. නිකරෝෂාන් මහතා 198930003363

62 එච්.එම්.එස්.එස්. පද්දමාල් මහතා 910113925V

63 එම්.එස්. ඩී. කමාරපිටිය මහතා 940133319V

64 පී. මුරාන්දකන් මහතා 952652869V

65 අයි.එම්. අස්ෆඩ් මහතා 199306101441

66 ඩී.ටී.එන්. යාපා මහතා 953574136V

67 ඩී.එම්.එම්. දිසානායක කමකනවිය 938234221V

68 වයි.එම්.ඩී.එල්.වයි. බන්ඩාර මහතා 873650060V

69 ආර්.කේ.පී.සී.බී. මුදලිකේ මහතා 1991362024430

70 පී.ඩේ.යූ.එස්. කපකර්රා මහතා 950790105V

1 එස්. ප්රශාන්ත්ම මහතා 903114282V

භූ  ම්පත්ව කාණ්ඩය


