අත්යවශ්ය ආහාර ලෙදා හරින්නන්ලේ නාම ලේඛනය
ල ාලලාන්නරුව දිසරික්කය - හිඟුරක්ලගාඩ ප්රාලේශිය ලේකම් ලකාට්ඨාශ්ය
අනු
අංකය

ග්රාම නිලධාරි වසම

1

80 සාමපුර

2

64 අේකර 70

3

68 කිඹුලාවල

4

46A තඹලවැව

5

77 අල්කටුකපාත

6

65 පාසයාවැව

7

36 ගිරිතකල්

8

68කිඹුලාවල

9

77 උල්කටුකපාත

10

47 කච්තියගිරි ම

11

37 රජඇල ම

12

68 කිඹුලාවල

13

75 පුලතිස ම

14

36 ගිරිතකල්

15

80 සාමපුර

නම

ලිපිනය

දුරකථන අංකය

ජංගම අලලවි කරන ද්රවය

කේ.සංජීව පුෂ්ප කුමාර

අංක 428/2, කිඹුලාවල, හි/ක ාඩ

728239431

මුහුදු මාළු

කේ.නිලන්ත උපුල් කුමාර,
ඩබ්.ජි.එම්.කේ.වීරසංහ,

අංක 234, අේකර 70 දකුණ, හි/ක ාඩ
35/1, කිඹුලාවල, හි/ක ාඩ

719935054
767456822

පලා වර්
මුහුදු මාළු

ආර්.එම්.නිකරෝෂ රත්නායක,

714342893

එළවළු පළතුරු

ඩි.රවී විකේමාන්න,

අංක 351, උදාකල ම, තඹලවැව
අංක 742, 4 පටුමඟ, පල්ිය පාර,
හි/ක ාඩ

771155671

ඩබ්.ජි.වීරසංහ,

19/1, පාසයා වැව, හි/ක ාඩ

එස්.ඒ.චමිල නින් කුමාර,

අංක 1/160, සතුටු ම,රජඇල,හි/ක ාඩ

786279518

මුහුදු මාළු
බිස්කට් වැනි ආහාර ද්රවය
කෙදා හැරීම
ජං ම එළවළු කවළදාම
සදහා

එච්.එම්.මකනෝේ ප්රසන්න,

263,කදාර 4, කිඹුලාවල, හි/ක ාඩ

705674086

එස්.එම්.සුමනදාස කපකර්රා,

අංක 255/1, ස.කතා.ස ෙඩාව ඉදිරිපිට,
හි/ක ාඩ

712946814

එළවළු පළතුරු
මාළු කවළදාම හා කපාල්
තුනපහ මිරිස් කුඩු ඇතුළු
කුළු ෙඩු

ඩි.කේ.එස්.සූරියකුමාර යසරත්න,

අංක 487/22, ජයන්තිපුර

711851966

එළවළු පළතුරු

ඩි.එම්.අජිත් කුමාර දිසානායක,

අංක 18/2, කකාතලාවල පාර, හි/ක ාඩ

770785475

එල්.පි.ජි.සුජිත් කල්ල්වල,

අංක 35/5, කදාර හතර, හි/ක ාඩ

718657655

එච්.ඩබ්.ස.කුමාර,

773121373

එස්.එම්.උපුල් විරසංහ,

එල්ී 01, තානායම් පාර, හි/ක ාඩ
අංක 96,නිශ්්ශ්ංක මල්ල මාවත,
පුරාණ ම, ගිරිතකල්

එළවළු ජං ම කවළදාම
කපාල්, කපාල් කතල්,
එළවළු
අතයවශ්ය භාණ්ඩ හා ජලය
කෙදා හැරීම

ටි.කේ.ජි.විජයෙණ්ඩාර,

අංක 96, සාමපුර, හි/ක ාඩ

774192655

762829902

මස්, මාළු ජං ම කවළදාම
අතයවශ්ය භාණ්ඩ කස්වා
කෙදා හැරීම

16

80 සාමපුර

17

68 කිඹුලාවල

18

50 යාය 12

19

46 සුදුකන්ද නිකවැව

20

77 උල්කටුකපාත

21

77 උල්කටුකපාත

22

38 රජඇල

23

36 ගිරිතකල්

24

59 මුවන්පැලැස්ස

25

60 මිණිහිරි ම

26

56 මින්කන්රිය

27

55 කටුකැියාව

28

55 කටුකැියාව

29

80 සාමපුර

30

51 උණ ලා. ෙට

31

72 කුමාර ම

32

38 රජඇල

33

55 කටුකැියාව

ඒ.ජි. යාන් කාංචන

අංක 17, සාමපුර, හි/ක ාඩ

777597130

සල්ලර භාණ්ඩ කෙදාහැරීම

එල්.ඒ.ප්රදීප් මංජුල,

අංක 393/1, කිඹුලාවල, හි/ක ාඩ
අරුණසරි ස්කටෝර්ස්, 22 හන්දිය,
ජයන්තිපුර

740783461

ජං ම මාළු කවළදාම සදහා

711196761

එළවළු පළතුරු

764459009

එළවළු කවළදාම

754412566

පාන් ෙනිස් රැක න යාම

ඩබ්.එස්.එස්.එස්.අජිත් ප්රනාන්දු,

අංක 21, සුදුකන්ද නිකවැව, සංහඋදා ම
අංක 496, ස.කතා.ස හන්දිය, හිඟුරේ ල
පාර, හි/ක ාඩ
520, ඇන්තනීස් කබ්කරිය, ම්උදාරවුම්
පාර, හි/ක ාඩ

779791972

කබ්කරි නිෂ්පාදන

ඒ.එල්.ජනිත් නිමන්ත මධුශ්ාන්,

එල්ී 03, රජඇල, හ/ක ාඩ

779420471

එලවළු කවළදාම

ඩි.එම්.රංජිත්,
යු.එච්.සුසන්ත,

138, නිදහස් මාවත, සතුටු ම
රජඇල, මින්කන්රිය

775337326
711676855

කබ්කරි නිෂ්පාදන අකලවිය
මුහුදු මාළු කවළදාම

ඩි.ජි.චන්දන සරත්චන්ද්ර,

13 කණුව, හෙරණ පාර, මින්කන්රිය

ජි.එච්.කේමකිත්සරි,

අංක 01, පටපිිකන්ද, මින්කන්රිය

775113172

එළවළු කවළදාම

එච්.බි. ගුණතිලක,

පුරාණ ම, කටුකැියාව, දියකෙදුම

763940157

කේ.බි.ජීවන්ත සසර කුමාර,

පුරාණ ම, කටුකැියාව, දියකෙදුම

715447063

ජං ම සල්ලර කවළදාම
පානීය ජලය කප්රද්ශ් තුල
කෙදාහැරීම

එම්.පි.ඇකලේස් කේමකුමාර,

අංක 10, පියසරිපුර

වැව් මාළු ප්රවාහනය

කේ.එම්.ප්රසාදි ප්රියං ා කුමාරි,

අංක 904, උණ ලාකවකහර

පි.ඒ. ප්රියන්ත,

අංක 13, කුඹුරු ඉඩම, කමාර ම,
හි/ක ාඩ

ඒ.එම්.වයි.අරභාන්,

අංක 76, නු

කේ. නිලන්ත,

204, සමරනදී ම, දියකෙදුම

බිම්මල් නිෂ්පාදන අකලවිය
විසතුරු මල් පැල හා
පළතුරු පැල සං මය
අකලවිය
එළවළු හා පළතුරු
කවළදාම
සල්ලර කවළදාම සදහා
භාණ්ඩ ප්රවාහනය

එන්.පි.එදිරිසංහ,
එච්.ජි.ශ්රීමාල් ජයශ්ාන්ත,
ඩි.ජි.නිමල් කහ්මන්ත,

හදමන, ගිරිතකල්

වැව් මාළු ජං ම කවළදාම

775958969
771626710

34

55 කටුකැියාව

35

48 ජයන්තිපුර

36

31 සංහ ම

37

34 කරාටවැව

38

77 උල්කටුකපාත

39

59 මුවන්පැලැස්ස

40

41 අගකෙෝපුර

41

41 අගකෙෝපුර

42

34 කරාටවැව

43

34 කරාටවැව

44

34 කරාටවැව

45

50 යාය 12

46

31 සංහ ම

47

47 කච්තියගිරි ම

48

45 යාය 05

49

61 යටියල්පතාන

50

32 ල්ඔය

එච්.එම්.විකේකකෝන්,

පුරාණ ම, කටුකැියාව, දියකෙදුම

එම්.එම්.ජි. අජිත් ෙණ්ඩාර,

118/ඒ, යාය 05, ජයන්තිපුර, කපා/නරුව

777507690

එච්.කේ.නිශ්්ශ්ංක කුමාර,

122 කණුව, අලුත්ඔය, සංහ ම, හි/ක ාඩ

767644912

පිරිපහදුකල ජලය
එළවළු පළතුරු ප්රවාහනය
සහ අකලවිය

කේ.එ. නිමල් කුලතුං ,

769298225

මාළු ප්රවාහනය සදහා

එච්.ටි.ලිත් සු ත් කුමාර,

193/2, කරාටවැව, ල්ඔය හංදිය
21/7/47ී, කපාලීසය ඉදිරිපිට පාර,
හි/ක ාඩ

779593809

එළවළු ප්රවාහනය සදහා

එච්.ඒ. කහ්මන්ත ාමිණි කහට්ටිආරච්ි,

59, රජඇල පාර,මුවන්පැලැස්ස ,
මින්කන්රිය

775370085

සත්ව ආහාර අමුද්රවය
ප්රවාහනය

එම්.එච්.බි.ඩබ්.ජි.ලේසරි අනුරුද්ධ,

අංක 17,යාය 01, ගිරිතකල්

787088391

එළවළු කවළදාම සදහා

ඒ.ජි.චතුර යාන් විකේරත්න,

ඉසුරු කවළදසැල, යාය 01, ගිරිතකල්

766125611

ජි.ජි.නිමල් කරුණාතිලක,

අංක 64, කරාටවැව, ල්ඔය හන්දිය

776566270

ජි.ජි.කම්නුකා සදමාි මක දර,

අංක 64, කරාටවැව, ල්ඔය හංදිය

776566270

එළවළු කවළදාම සදහා
මාළු ප්රවාහනය සහ
කවළදාම
ආහාර ද්රවය හා සල්ලර
භාණ්ඩ ප්රවාහනය

එස්.උපකස්න,

815, කරාටවැව, ල්ඔය හංදිය

ආර්.කේ.අජිත් නිශ්ාන්ත කුමාර,
කේ.ජි.කේමචන්ද්ර,

අංක 279, යාය 05, ජයන්තිපුර
කිතුල්උතුව, අගකෙෝපුර

710983419

ජි.අමිල නිශ්ාන්ත විකේසංහ,

පළමු පටුමඟ, ජයන්තිපුර

701019211

මාළු කවළදාම
එළවළු හා පළතුරු
කවළදාම
එළවළු රැක න ඒම
කබ්කරි නිෂ්පාදනය කර
ජං ම කවළදාම

787955020

මුහුදු මාළු කවළදාම

716558030

සල්ලර ෙඩු ජං ම කවළදාම

773228401

එළවළු හා අතයවශ්ය
සල්ලර භාණ්ඩ ප්රවාහනය

ඒ.එම්.ජි.ලේිත කකෞශ්ලය සමරකකෝන්, ලේිත නිවස, 21 කණුව, ජයන්තිපුර
අංක 38, නුවන් ස්කටෝර්ස්, පිංපාර,
එච්.එම්.නුවන් ධනුෂ්ක,
කවුඩුල්ල

ජි.ඩබ්.ජි.ධනුෂ්ක උදය ෙංඩාර,

හතරැස්කකාටුව, ල්ඔය හංදිය

එළවළු කවළදාම සදහා

51

70 හතමුණ

52

29 කමාර ස්වැව

53

41 අගකෙෝපුර

54

80 සාමපුර

55

80 සාමපුර

56

80 සාමපුර

57

74 හිගුරේක ාඩ

58

74 හිගුරේක ාඩ

59

76 ආර්.බි.01

60

79 කෙෝපුර

61

77 උල්කටුකපාත

62

80 සාමපුර

63

63 කයෝධඇල

64

54 සපි පුර

65

35 පලුවද්දන

66

42 විජයරාජවැව

67

42 විජයරාජවැව

බි.ඒ.අනුෂ්ක කේමතිලක,

අංක 174, ආර්.බි.04, හතමුණ, හි/ක ාඩ

කේ.ඒ.කරාහාන් සම්පත් සරිකස්න,

කමාර ස්වැව, හෙරණ

755239469

එළවළු කවළදාම

ඩි.දිලීප් සදරුවන් දසනායක,

771827460

මිරිදිය මත්සය කවළදාම

775115951

මුහුදු මාළු කවළදාම

ඩබ්.එම්.නීල් තරං ජයරත්න,

අංක 7/1, යාය 01, ගිරිතකල්
6/3 අසල, කයෝධඇල ම, කයෝධඇල,
හි/ක ාඩ
136, උල්පත්ඇල ම, කයෝධඇල,
හි/ක ාඩ

760641658

මුහුදු මාළු කවළදාම

ආර්.එම්.පි.ජි.ටි. රාජපේෂ,

141/1, උල්පත්ඇල, හි/ක ාඩ

සාමානයාධිකාරී, වි.කස්.ස. සමිතිය,
හි/ක ාඩ

සාමානයාධිකාරී, වි.කස්.ස. සමිතිය,
සමූපාකාර මාවත, හි/ක ාඩ

272246201

සල්ලර ෙඩු ජං ම කවළදාම

සාමානයාධිකාරී, වි.කස්.ස. සමිතිය,
හි/ක ාඩ

සාමානයාධිකාරී, වි.කස්.ස. සමිතිය,
සමූපාකාර මාවත, හි/ක ාඩ

272246201

සල්ලර ෙඩු ජං ම කවළදාම

එස්.ඒ. උකම්ෂ් මිත

776531232

එම්.ඩි.ඒ.කේ සදරුවන් ජයකස්න මයා

අංක 164, ම්පල වත්ත, හිඟුරේක ාඩ
අංක 434/1 කෙෝපුර, කෙෝ ස්හන්දිය
හිඟුරේක ාඩ

ඩි.එම්.ප්රදිල් කැලුම් කසකනවිරත්න මයා

ගුවන්කතාටුපල පාර හිඟුරේක ාඩ

777776374

බිත්තර ජං ම කවළදාම
අතයාවශ්ය භාණ්ඩ
ප්රවාහනය
ඉදිකිරිම් වයාපෘති සදහා
සමින්ති ලො දිම

එච්.ජි.සුසන්ත මයා

කමරිල්ද සල්වා මාවත හිඟුේක ාඩ

765653142

කබ්කරි නිෂ්පාදනය

කේ.ඒ.ධම්මික මයා

අංක 70 ෙටුකකාටුව හිඟුරේක ාඩ

ඩබ්.ඒ.ඩි.සුසන්ත ඇන්ටන්

17 1/2 සැතපුම, සපි පුර, මින්කන්රිය

අයි.ජි. අජිත් කරෝහණ

5/4/1, යුධ නාව, හිඟුරේක ාඩ

එච්.එම්.සරත්

අංක 207/1, විජයරාජ ම ගිරිතකල්

773392982

එච්.එම්.සරත්

අංක 207/1, විජයරාජ ම ගිරිතකල්

773392982

ඊ.ඒ.නුවන් පුෂ්ප කුමාර,

කබ්කරි නිෂ්පාදන අකලවිය

මුහුදු මාළු කවළදාම

71445155

පිරිපහදුකල ජලය
සත්ව ආහාර සදහා (හාල්
කුඩු එකතු කිරිම)
පානීය ජලය ප්රකද්ශ් තුල
කෙදාහැරීම
අතයවශ්ය භාණ්ඩ (සල්ලර)
අතයාවශ්ය භාණ්ඩ
ප්රවාහනය

68

42 විජයරාජවැව

69

42 විජයරාජවැව

70

42 විජයරාජවැව

71

42 විජයරාජවැව

72

66 බුබුල

73

66 බුබුල

74

33 රත්මකල්

75

58 ෙත් ම්පත්තුව

76

59 මුවන්පැලැස්ස

77

58 ෙත් ම්පත්තුව

78

67 උල්පත්වැව

79

36 ගිරිතකල්

80

66 බුබුල

81

47 කච්තියගිරි ම

82

35 පලුවද්දන

83

54 සපි පුර

84

76 ආර්.බි.01

එච්.එම්.සරත්
එච්.එම්.සරත්
එච්.එම්.සරත්

අංක 207/1, විජයරාජ ම ගිරිතකල්
අංක 207/1, විජයරාජ ම ගිරිතකල්
අංක 207/1, විජයරාජ ම ගිරිතකල්

773392982
773392982
773392982

අතයාවශ්ය
ප්රවාහනය
අතයාවශ්ය
ප්රවාහනය
අතයාවශ්ය
ප්රවාහනය
අතයාවශ්ය
ප්රවාහනය

භාණ්ඩ
භාණ්ඩ
භාණ්ඩ
භාණ්ඩ

එච්.එම්.සරත්

අංක 207/1, විජයරාජ ම ගිරිතකල්

ජි.ආර්.පි.එස්. ම්ලත්,

,138,කකාතලාවල පාර, ක ාඩීම

වී සහ සහල් ප්රවාහනය

ජි.ආර්.පි.එස්. ම්ලත්,

,138,කකාතලාවල පාර, ක ාඩීම

වී සහ සහල් ප්රවාහනය

ඩි.ඩි.චමින්ද ජානක ධර්මසරි ,

186,මහරත්මකල්,මින්කන්රිය

මාළු කවළදාම

කේ.එස්.එච්. ජනායක ,

38, දඹ හඋල්පත, 16 1/2 ,මින්කන්රිය

788235303

අයි.පි.ී. ධනුෂ්ක දමින්ද ඉලං සංහ,

777546889

ඩබ්.ඒ. රුවන් රත්නසරි,

එෆ් ස 9 ඇළ,රජඇල
අංක 32/02, මහකසන්පුර,16 1/2
මින්කන්රිය
තිලේ කබ්කර්ස් ,කදාර
කදක,හිඟුරේක ාඩ
110/05,නිශ්්ශ්ංක මල්ල
මාවත,පුරාණ ම,ගිරිතකල්

719185152

ජං ම එලවළු කවළදාම
කබ්කරි ආහාර ද්රවය කෙදා
හැරිම
ජං ම අකලවිය එළවළු,
මාළු

ජි.ඒ. සුමිත් ධර්මදාස ,

135,කකාතලාවල පාර, ක ාඩබිම

769617432

මාළු කවළදාම

ඊ. ඒ. උදය පද්මකුමාර එදිරිසංහ ,

සරසවිය,22 හංදිය,ජයන්තිපුර

763242616

පිසු ආහාර විකිණිම

ටී.ඒ. කරාෂාන් කරුණාරත්න ,

1001/ඒ,යුධ නාව,හිඟුරේක ාඩ

එස්.එම්. ධර්මකස්න සමරකකෝන් ,

59,දියකෙදුම පාර,1 කණුව,ගිරිතකල්

773261076

අතයාවශ්ය ආහාර ද්රවය

යු.ඩි.සසර කුමාර,

142,ආර්.ී.
01, ම්පලවත්ත,හිඟුරේක ාඩ

713176752

බිත්තර,එළවළු,පළතුරු

ඊ එම්.තිලකරත්න ෙංඩා,
ජි.ඩබ්.තිලකරත්න ෙංඩා,

773392982

764025915
272247221

ලූනු සහ කරවල
සල්ලර
ෙඩු,සැන්ටයිසර්,මාේස්,ගල
ව්ස් අකලවිය

පානිය ජලය

85

52 උණ ලාකවකහර

86

76 ආර්.බි.01

87

76 ආර්.බි.01

88

76 ආර්.බි.01

89

76 ආර්.බි.01

90

42 විජයරාජවැව

91

78 ජයපුර

92

93

78 ජයපුර

78 ජයපුර

94

63 කයෝධඇල

95

58 ෙත් ම්පත්තුව

96

51 උණ ලා. ෙට

97

63 කයෝධඇල

98

68 කිඹුලාවල

99

74 හිගුරේක ාඩ

එම්.සමන් රංජිත් ,

32,කුඩා ම ,උණ ලාකවකහර

පලතුරු විකිණිම

ඒ.ජි. නවරත්න ෙංඩා,

ජ ත් කබ්ේ හවුස්,ඩී 20 ඇල,ආර්.ී 01

776535395

කබ්කරි නිෂ්පාදන අකලවිය

ඒ.ජි. නවරත්න ෙංඩා,

ජ ත් කබ්ේ හවුස්,ඩී 20 ඇල,ආර්.ී 02

776535395

කබ්කරි නිෂ්පාදන අකලවිය

ඒ.ජි. නවරත්න ෙංඩා,

ජ ත් කබ්ේ හවුස්,ඩී 20 ඇල,ආර්.ී 03

776535395

කබ්කරි නිෂ්පාදන අකලවිය

ඒ.ජි. නවරත්න ෙංඩා,

ජ ත් කබ්ේ හවුස්,ඩී 20 ඇල,ආර්.ී 04

776535395

කේ. ාමිණි සරත් කුමාර,

,132/1,යාය 03,ගිරිතකල්

789918580

කබ්කරි නිෂ්පාදන අකලවිය
වැව් මාළු අකලවි කිරිම හා
රැක න ඒම

එම්.කේ.ඩි.ආර්.
මනකම්නද්ර,270/5,ජයපුර,හිඟුරේක ාඩ

එම්.කේ.ඩි.ආර්.
මනකම්නද්ර,270/5,ජයපුර,හිඟුරේක ාඩ

771594344

තිරිඟු පිටි හා සංස්ථා ලුණු
ප්රවාහනය

එම්.කේ.ඩි.ආර්.
මනකම්නද්ර,270/5,ජයපුර,හිඟුරේක ාඩ

එම්.කේ.ඩි.ආර්.
මනකම්නද්ර,270/5,ජයපුර,හිඟුරේක ාඩ

771594344

තිරිඟු පිටි හා සංස්ථා ලුණු
ප්රවාහනය

එම්.කේ.ඩි.ආර්.
මනකම්නද්ර,270/5,ජයපුර,හිඟුරේක ාඩ

එම්.කේ.ඩි.ආර්.
මනකම්නද්ර,270/5,ජයපුර,හිඟුරේක ාඩ

771594344

තිරිඟු පිටි හා සංස්ථා ලුණු
ප්රවාහනය

ටි.එමි.ස.ජි. කතන්නකකෝන්,

25/3,4 ඇල,කයෝධඇල

717343242

ඒ.එච්. නිහාල් නිශ්ාන්ත ,

ඒ.එච්. නිහාල් නිශ්ාන්ත
,මහකසන්පුර,මින්කන්රිය

703904436

කබ්කරි නිෂ්පාදන අකලවිය
එළවළු,පලතුරු,කරවල
රැක න ඒම සහ ජං ම
අකලවිය

පි.ටි.සනත් චන්ද්රසරි අකබ්සංහ,

අංක 1062/3, උණ ලාකවකහර

724910936

සල්ලර භාණ්ඩ කෙදාහැරීම

එන්.අජිත් පුෂ්පකුමාර මයා

අංක 8/1 යටියල්පතාන

777854516

සල්ලර භාණ්ඩ කෙදාහැරීම

කේ.එම්.චන්දන කුමාර කරුණාරත්න

චන්දන කබ්කරිය. කදාර 04. හිගුරේක ාඩ

763918543

කබ්කරි නිශ්්පාදන අකලවිය

කේ.ඩි.ජි.එස්.එල්.ඹ්පනායක මයා,

කපාන්නම්කපර්ම ඔසුසල, අංක 16,
තැපැල් කාර්යාල මාවත, හිඟුරේක ාඩ

ඖෂධ කෙදාහැරිම සදහා

100

39 ගිරිතකල් පුරාණ ම

101

39 ගිරිතකල් පුරාණ ම

102

74 හිගුරේක ාඩ

103

62 රන්කකාත් ම

104

74 හිගුරේක ාඩ

ආර්.එම්.එස්.බි.රත්නායක මයා,

105

40 ගිරිතකල් ජනපදය

ආර්.ජි. ආනන්ද මයා

106

78 ජයපුර

ටි.එච්.ප්රියන්ත නන්දකස්න

107

70 හතමුණ

බි.ඒ. අනුෂ්ක කේමතිලක

108

65 පාසයාවැව

ඩබ්.ජි.විරසංහ

109
110
111
112

68 කිඹුලාවල
80 සාමපුර
63 කයෝධඇල
56 මින්කන්රිය

ඩබ්.ජි.එම්.කේ.වීරසංහ,
සමන් තුෂාර ෙටුවිට
පි.එම්.ඉන්ද්රාණි පතිරාජ
ආර්.එම්.සදුන් වසන්ත ජයරත්න

113

58 ෙත් ම්පත්තුව

ඩි.ආර්.කිත්සරි කුමාර

114

49 නා කපාකුණ

වයි.එම්.සුපුන් චමුදිත ෙණ්ඩාර
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57 සමගිපුර

ටි.ඩි.චමින්ද ජයලත්

116

29 කමාර ස්වැව

එච්.එම්.ඒ.සමන්

එඒ.ඒ.කවිෂ්ක කෂහාන් අමරසංහ මයා,

20 කණුව, පුරාණ ම, ගිරිතකල්

724263894

එළවළු ජං ම අකලවිය

ඒච්.එම්.චකමෝද් කෂහාන්ත කහ්රත් මයා,

නිමල් කමෝටර්ස්, පුරාණ ම, ගිරිතකල්

778508792

එළවළු ජං ම අකලවිය

එච්.ඩි.කපාන්නම්කපර්ම,

අංක 48, තැපැල් මාවත, හිඟුරේක ාඩ

කේ.ජි.ඉන්දික අමිල ජයරත්න,

22/2, යටියල්පතාන දකුණ, කවුඩුල්ල

117

67 උල්පත්වැව

ඩි.එල්.ජි.එස්.අමරසුරිය

118

59 මුවන්පැලැස්ස

යු.කේ.ආර්.ජි.ෙන්දුල රණසංහ
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58 ෙත් ම්පත්තුව

එම්.පි.නිශ්ාන්ත ප්රසාද්

ඹෞෂධ කෙදාහැරිම
765824030

නිව්රත්න ස්කටෝර්ස්, හිගුරේක ාඩ
අංක 92 ගිරිතකල් ජනපදය, ගිරිතකල්
ජයපුර, හිගුරේක ාඩ
අංක 174. ආර්.බි.04, හතමුණ,
හිගුරේක ාඩ
19/1 පාසයාවැව, හිගුරේක ාඩ
35/1, කිඹුලාවල, හි/ක ාඩ
අංක 12, සාමපුර, කදාරකදක හිගුරේක ාඩ
72 ෙටුකකාටුව, කයෝධ ඇල
5/2, හෙරණ පාර, මින්කන්රිව

ඖෂධ කෙදාහැරිම සදහා
සල්ලර ෙඩු ජං ම කවළදාම

779344077
764861009

සත්ව ආහාර ප්රවාහනය
කපාල් ප්රවාහනය
කබ්කරි නිශ්්පාදන අකලවිය

767456823
710323872

කබ්කරි නිශ්්පාදන අකලවිය
එළවලු ජං මව අකලවිය සදහා
එළවලු ජං මව අකලවිය සදහා
සල්ලර ෙඩු ජං ම කවළදාම
එළවලු ජං මව අකලවිය සදහා

17 කණුව, මින්කන්රිය
යාපා කබ්කරිය පන්සල පාර,
නා කපාකුණ

716028404

10, සමගිපුර, මින්කන්රිය

713395762

කබ්කරි නිශ්්පාදන අකලවිය
එළවලු ජං මව අකලවිය
සදහා

773312668

එළවලු ජං මව අකලවිය
සදහා

99/90/01, උදාකල ම්මානය
කමාර ස්වැව හෙරණ
17 අත්කම් නිවාස අසල කදාර 02
හිගුරේක ාඩ

කබ්කරි නිශ්්පාදන අකලවිය

ජලය කෙදාහැරිම

එෆ් ස 9 ඇළ,රජඇල

787381573

ක ාවිකසවන, රජඇල, මින්කන්රිය

779309854

මාළු ජං ම අකලවි කිරිම
එළවලු ජං මව අකලවිය
සදහා
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37 රජඇල ම
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79 කෙෝපුර

එස්.ඒ.ගුණවර්ධන

122

38 රජඇල
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49 නා කපාකුණ

එච්.ජි.ඒ.එන්.කරුණාරත්න

124

29 කමාර ස්වැව
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48 ජයන්තිපුර
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59 මුවන්පැලැස්ස

ඩබ්.පි.එදිරිසංහ
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62 රන්කකාත් ම

පි.ජි.දසුන් විරාේ ජයවර්ධන මයා
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35 පලුවද්දන

එම්.එම්.එන්.කරුණාරත්න මයා
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46 සුදුකන්ද නිකවැව

එම්.පි.තිස්ස ප්රමාල් පතිරණ
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57 සමගිපුර

එල්.ජි.එල්.ඊ.ප්රනාන්දු
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57 සමගිපුර
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33 රත්මකල්
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41 අගකෙෝපුර
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36 ගිරිතකල්
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74 හිඟුරේක ාඩ
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67 උල්පත්වැව

එම්.ආර්.උපාි ඒකනායක

සල්ලර ජං මව අකලවිය
සදහා
සල්ලර භාණ්ඩ ජං මව
අකලවිය
එළවලු ජං මව අකලවිය
සදහා

රජඇල. වලස්මුල්ල, මින්කන්රිය
836/3, කමරිල්ද සල්වා මාවත, කෙෝපුර,
හිගුරේක ාඩ
බි 19/42, මහකසන්මාවත රජඇල,
මින්කන්රිය

719712200

276/1, නා කපාකුණ ජයන්තිපුර

714613866

කකමාර ස්වැව හෙරණ

774154489

55/5, කහ්න්කකාලකවල පාර, ජයන්තිපුර

714286465

826/2, රජඇල පාර, මින්කන්රිය

705769132

මී කිරි ජං මව අකලවිය
එළවලු ජං මව අකලවිය
සදහා
සල්ලර භාණ්ඩ ජං මව
අකලවිය
කකකසල්, බිත්තර, කපාල්
අකලවිය

සී 71/1, කවුඩුල්ල, හිඟුරේක ාඩ

775494255

සත්ව ආහාර ප්රවාහනය

772797901

මාළු අකළවි කිරිම සදහා
කරවල ජං ම අකලවිය
සදහා

789762539

955, යුධ නාව හිඟුරේක ාඩ
78/1, සුදුකන්ද නිකවැව, ජයන්තිපුර

62/1,පාසල පාර,සමඟිපුර,මින්කන්රිය

763075285

කාවන්තිස්ස මාවත, සමඟිපුර,මින්කන්රිය

773375709

56, රත්මකල්,මින්කන්රිය
ම්මැද්ද පැල තවාන, යාය 01, ගිරිතකල්

711916922

95, පුරාණ ම, ගිරිතකල්

774130399

487 ඒ, මින්කන්රිය පාර, හිඟුරේක ාඩ

703790354

64, 2 වන පියවර, පාළුවැව, හිඟුරේක ාඩ

718183550

එළවලු හා සල්ලර භාණ්ඩ
ජං ම අකලවිය සඳහා
එළවලු ජං ම අකලවිය
සඳහා
එළවලු ජං ම අකලවිය
සඳහා
කෘි පැල අකලවිය
එළවලු ජං ම අකලවිය
සඳහා
නඩත්තු කටයුතු සදහා
සල්ලර භාණ්ඩ ජං මව
අකලවිය සදහා

137
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51 උණ ලා. ෙට
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57 සමගිපුර

ආර්.පී.සී.ආර්.සී.රාජපේෂ
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33 රත්මකල්
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36 ගිරිතකල්
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77 උල්කටුකපාත

ඩබ්.ප්රසන්න කුමාර විකේසුන්දර

143

77 උල්කටුකපාත

ඩබ්.ප්රසන්න කුමාර විකේසුන්දර

144

45 යාය 05

අයි.ජී.ජී.විකේෙණ්ඩාර

145

45 යාය 05

අයි.ජී.ජී.විකේෙණ්ඩාර

146

45 යාය 05

ඒ.පී.එම්.නුවන්ත කුමාර

147

77 උල්කටුකපාත

ඩබ්.එස්.සුදත් ඇන්ටන් ප්රනාන්දු

148

61 යටියල්පතාන

කේ.ජී.අජිත් ධම්මික

149

60 මිණිහිරි ම

එම්.ඒ.ඉසුරු ඉෂාන්

150

64 අේකර 70

එස්.විමලරත්න

151

53 චන්දනකපාකුණ

එම්.ඒ. නිශ්ාන්ත නින් කුමාර

152

64 අේකර 70

ඒ.එච්.එම්.ආර්.බි.අකබ්කකෝන්

153

60 මිණිහිරි ම

පි.ජි.සුපුන් සදරුවන් පැලවකග

2/1 ,22 හන්දිය, ජයන්තිපුර
1065, උණ ලාකවකහර, හිඟුරේක ාඩ
222, වැව හන්දිය, හෙරණ පාර,
මින්කන්රිය

717553319

154, රත්මකල්, මින්කන්රිය
94/1, නිශ්්ශ්ංක මල්ල මාවත, පුරාණ ම,
ගිරිතකල්

766166308

764, පල්ිය පාර, හිඟුරේක ාඩ

774961967

764, පල්ිය පාර, හිඟුරේක ාඩ

774961967

158/3, යාය 4, ගිරිතකල්

715288041

158/3, යාය 4, ගිරිතකල්

715288041

09, උදාන මාවත, ජයන්තිපුර

715288041

72, ම්උදාව රවුම්පාර, හිඟුරේක ාඩ

778950087

ආර්.ී.04, කයෝධඇල, හිඟුරේක ාඩ
පළමු පටුමඟ, දුම්රිය කපාළ හන්දිය,
මින්කන්රිය
315, මහකසන් මාවත, අේකර 70,
හිඟුරේක ාඩ
අංක 1001, චන්දනකපාකුණ,
උණ ලාකවකහර
378/2, මහකසන් මාවත, අේකර 70,
හිඟුරේක ාඩ

711136843

අංක 212, මිණිහිරි ම, මින්කන්රිය

701242506

725344922
767581407
771899978

සල්ලර භාණ්ඩ ජං මව
අකලවිය සදහා
සත්ව ආහාර සදහා (හාල්
කුඩු එකතු කිරිම)
එළවලු ජං ම අකලවිය
සඳහා
මාළු අකළවි කිරිම සදහා
එළවලු ජං ම අකලවිය
සඳහා
සල්ලර භාණ්ඩ ජං මව
අකලවිය සදහා
සල්ලර භාණ්ඩ ජං මව
අකලවිය සදහා
එළවලු ජං ම අකලවිය
සඳහා
මාළු අකළවි කිරිම සදහා
එළවලු ජං ම අකලවිය
සඳහා
පානීය ජලය ප්රකද්ශ් තුල
කෙදාහැරීම
එළවලු ජං ම අකලවිය
සඳහා
වැව් කරවල ජං ම
අකලවිය සදහා
මි කිරි අකලවි කිරිම
එළවලු ජං ම අකලවිය
සඳහා
එළවලු ජං ම අකලවිය
සඳහා
සල්ලර භාණ්ඩ අකලවිය
සදහා

154

77 උල්කටුකපාත

ලසත් මධුෂාන් මකග

155

77 උල්කටුකපාත

කේ.ෙැමිණියවත්ත

156

77 උල්කටුකපාත

ඒ.එම්.රං නුවන්

157

77 උල්කටුකපාත

එස්.එම්.සුමින්ද කුමාර

158

39 ගිරිතකල් පුරාණ ම

කේ.බි.ප්රදිප් සුරං මයා

159

77 උල්කටුකපාත

ඒ.ජි.එස්.ඉදුනිල් උපශ්ාන්ත

160

80 සාමපුර

ආර්.එම්.ජනක කරෝෂාන් රත්නායක

161

53 චන්දනකපාකුණ

ඩබ්.කේ.හර්ෂ ප්රසන්න කුමාර

162

74 හිඟුරේක ාඩ

ක්රාකව් ඹිවර්

163

76 ආර්.බි.01

ඩබ්.කේ.බුද්ධික සුභසංහ

164

56 මින්කන්රිය

ඒම්.ජි.නන්දපාල

165

65 පාසයාවැව

ඒ.කේ.තරං නින්

166

58 ෙත් ම්පත්තුව

ජි.එල්.සුපුන් චතුරං ියනකග

167

41 අගකෙෝපුර

වයි.ජි.විමලකස්න මයා

168

46 ඒ තඹලවැව

ඩබ්.ජි.කසුන් තාරක

169

52 උණ ලාකවකහර

ඩබ්.ඊ.ඩි.සුසන්ත සසර කුමාර

170

74 හිඟුරේක ාඩ

බි.ඩබ්.නාලක පුෂ්පකුමාර

කකතෝික සුසාන භුමිය අසල, ම්උදාව
රවුම්පාර, හිඟුරේක ාඩ

සල්ලර භාණ්ඩ අකලවිය
සදහා
සල්ලර භාණ්ඩ අකලවිය
සදහා

සකතාස හන්දිය. හිගු
21/26 ඒ පල්ිය ඉදිරිපිට පාර,
හිඟුරේක ාඩ

716577217

ඹෞෂධ භාණ්ඩ අකලවිය

පල්ිය ඉදිරිපිට පාර, හිඟුරේක ාඩ

772857332

ඹෞෂධ භාණ්ඩ අකලවිය

203/1 මහ පැරකුම් මාවත, ගිරිතකල්
32 ම්උදා රවුම් පාර, හිඟුරේක ාඩ
20 සාමපුර, කරෝහල හන්දිය,
හිඟුරේක ාඩ

773714805

890 උණ ලාකවකහර හිඟුරේක ාඩ
මින්කන්රිය පාර, උල්පත්ඇල,
හිඟුරේක ාඩ

778173705

ආර්.බි. 01, ඩි 20 ඇල, හිඟුරේක ාඩ

703949203

නදිශ්ා ස්කටෝර්ස්, කපාකළාන්නරුව පාර,
මින්කන්රිය
235, 01 කණුව, මින්කන්රිය

773025940
724253064

16 1/2, මින්කන්රිය

719522333

48 බි යාය 02 ගිරිතකල්

728900699

උදාකල ම, ජයන්තිපුර

769727684

25 සැනසුම් ම, උණ ලාකවකහර

702746377

27, 04 වන හරස් විදිය, හිඟුරේක ාඩ

779344244

774374922

768643750

නඩත්තු කටයුතු සදහා
සල්ලර භාණ්ඩ අකලවිය
සදහා
එළවලු ජං මව අකලවි
කිරිම
එළවලු ජං මව අකලවි
කිරිම
මාලු ප්රවාහනය
සල්ලර භාණ්ඩ අකලවිය
සදහා
සල්ලර භාණ්ඩ අකලවිය
සදහා
එලවළු කවළදාම
අආහාර එේ රැස් කිරිම හා
කෙදා හැරිම
සල්ලර භාණ්ඩ අකලවිය
සදහා
සල්ලර භාණ්ඩ අකලවිය
සදහා
එළවලු කවළදාම
සල්ලර භාණ්ඩ අකලවිය
සදහා

171

75 පුලතිස ම

පි.ජි.චානක ප්රගිත් කද්වප්රිය

172

75 පුලතිස ම

පි.ජි.චානක ප්රගිත් කද්වප්රිය

173

75 පුලතිස ම

එච්.ඩබ්.ඉන්ද්රකිර්ති හතුරුසංහ

174

79 කෙෝපුර

පි.එඒ විකේොහු

175

70 හතමුණ

එල්.එම්.පුංිෙණ්ඩා

176

53 චන්දන කපාකුණ

එච්.කේ.එන්.සරිවර්ධන

177

74 හිඟුරේක ාඩ

ඩබ්.එන්.පි.අකස්ල තිලකකසෝම

178

7 හතමුණ

එච්.ඒ.එස්.එන්.කපකර්රා

179

67 උල්පත්වැව

ජි.කේ.ඒ.මකහ්ෂ් දර්ශ්න

180

67 උල්පත්වැව

ජි.කේ.ඒ.කිර්ති ජයසංහ

181

76 ආර්.බි.01

ඩි.එම්.වංශ්තිලක දිසානායක

182

80 සාමපුර

ඩබ්.එම්.ලිත් කර්ණුක

183

68 කිඹුලාවල

එම්.ආර්.චමින්ද කුමාර කමාරවින්න

184

79 කෙෝපුර

යු.ජි.උපාි කුමාරසංහ

185

42 විජයරාජවැව

අයි.ජි.එල්.ඩි.ෙණ්ඩාර

186

70 හතමුණ

ආර්.ඒ.නිහාල් තිලකරත්න

187

58 මින්කන්රිය

ඒ.එල්.ඒ.සුකනත් ප්රිතිරාේ

188

40 ගිරිතකල් ජනපදය

එම්.එල්.විකේවර්ධන

57, පුලතිස ම, හිඟුරේක ාඩ

716227122

57, පුලතිස ම, හිඟුරේක ාඩ

716227122

2/1, සරිකකත හිඟුරේක ාඩ

775433867

කබ්කරි නිශ්්පාදන අකලවිය
සල්ලර භාණ්ඩ අකලවිය
සදහා
සල්ලර භාණ්ඩ අකලවිය
සදහා

1/26 පරණ උසාවිය පාර, හිඟුරේක ාඩ
150/26, දුම්රිය නිවාස අසල, හතමුණ,
හිඟුරේක ාඩ

719370017

මාලු ජං මව අකලවි කිරිම

767238793

1007, සපි මාවත, චන්දන කපාකුණ

719934119

මාලු ජං මව අකලවි කිරිම
එලවලු ජං මව අකලවි
කිරිම

නිලවිර කේඩර්ස්, මැද විදිය, හිඟුරේක ාඩ
298/1, විකව්කාරාම පාර, හතමුණ,
හිඟුරේක ාඩ

702466666

අආහාර ද්රවය කවළදාම

711699169

අංක 100, කදාර 04, හිඟුරේක ාඩ

774787810

අංක 100, කදාර 04, හිඟුරේක ාඩ

766061705

96/3, පන්සල පාර, හිඟුරේක ාඩ

272745255

11 ඒ සාමපුර, හිඟුරේක ාඩ

76460014

90, කිඹුලාවල, හිඟුරේක ාඩ
910/2, කපාිසය අසල, කෙෝපුර,
හිගුරේක ාඩ
ජයවික්රම ස්කටෝර්ස්, විජයරාජවැව,
ගිරිතකල්
11/1, හතමුණ පාලම අසල,
හිඟුරේක ාඩ

710921258

ප්රදිපිකා ස්කටෝර්ස්, මින්කන්රිය

713514552

කරවල අකලවිය සඳහා
සල්ලර භාණ්ඩ ජං මව
අකලවි කිරිම
සල්ලර භාණ්ඩ ජං මව
අකලවි කිරිම
සල්ලර භාණ්ඩ ජං මව
අකලවි කිරිම
එලවලු ජං මව අකලවි
කිරිම
සල්ලර භාණ්ඩ ජං මව
අකලවි කිරිම
එලවලු ජං මව අකලවි
කිරිම
සල්ලර භාණ්ඩ ජං මව
අකලවි කිරිම
එළවලු ජං මව අකලවි
කිරිම සදහා
එළවලු ජං මව අකලවි
කිරිම සදහා
එළවලු ජං මව අකලවි
කිරිම සදහා

39/1, ගිරිතකල් ජනපදය

776745770
773935629
712814045

නැත
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76 ආර්.බි.01

කේ.ආර්.නදී කාංචනා රාජපේෂ

190

38 රජඇල

කේ.එච්.චන්න සුකර්ෂ් ලංකා කහ්වකග

191

60 මිණිහිරි ම

ජී.ජී.එන්.ධම්මික

192

51 උණ ලා. ෙට

ඩබ්.එම්.තිලකරත්න

193

40 ගිරිතකල් ජනපදය

එල්.කේ.වසන්ත ඉන්ද්රනාථ

194

70 හතමුණ

යූ.එස්.ජයන්ත

195

40 ගිරිතකල් ජනපදය

ී.ජී.සමන් වික්රමසංහ

196

58 ෙත් ම්පත්තුව

එස්.එම්.අමිල කුමාර

197

41 අගකෙෝපුර

ආර්.එම්.ී.සරත් ලකෂමන්

198

77 උල්කටුකපාත

ආර්.එම්.උපුල් රණවීර

199

47 කචතියගිරි ම

ඩී.ජී.එස්.කේ.ගුණකස්කර

200

47 කචතියගිරි ම

ඩී.එම්.ජානක දිසානායක
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67 උල්පත්වැව

ඩබ්.කේ.අමිල සුසන්ත වලක දර

202

37 රජඇල ම

එම්.පී.සුසල ගුණකස්න

203

77 උල්කටුකපාත

ඩී.රවී විකේමාන්න

204

47 කචතියගිරි ම

ඒ.ඒ. ාමිණී කෆාන්කස්කා

205

49 නා කපාකුණ

පී.එල්.ජී.පී.ආර්.ජයලත්

29,මාරසංහ වත්ත,හිගුරේක ාඩ

763821446

රජ ඇළ ,වළස්මුල්ල

786767182

කිරි ආහාර නිශ්්පාදන
කෙදාහැරීම
එළවලු ජං මව අකලවි
කිරිම සදහා

128,කහාකටල් ආස්,දුම්රියපල
හංදිය,මින්කන්රිය

එළවලු ජං මව අකලවි
කිරිම සදහා
එළවලු ජං මව අකලවි
කිරිම සදහා
සල්ලර භාණ්ඩ ජං මව
අකලවි කිරිම

777529500

238,උණ ලාකවකහර

760139685

අේකර 60 ජනපදය .ගිරිතකල්

773387656

52,හතමුණ පාර,බුබුල

770210543

81/1.පන්සල පාර ජනපදය,ගිරිතකල්

714216655

අමිල කවළඳසැල ,රජඇළ,මින්කන්රිය

763472541

මාලු ජං මව අකලවි කිරිම
එළවලු ජං මව අකලවි
කිරිම සදහා
එළවලු ජං මව අකලවි
කිරිම සදහා

උඩුකව්රිය නිවාස,යාය 01,ගිරිතකල්

785557546

කරවල අකලවිය සඳහා

322,එල් ී02,හිගුරේක ාඩ

776652431

ඩී.එස්.පළතුරු කවළඳසැල,22 ජයන්තිපුර

නැත

තුන පහ අකලවිය සඳහා
එළවලු ජං මව අකලවි
කිරිම සදහා

ජානක හාල් කමෝල ,22 ජයන්තිපුර

නැත

සහල් කෙදා හැරීම

අත්කම් නිවාස
අසල,කදාරකදක,හිඟුරේක ාඩ

764797503

වළස්මුල්ල ,රජඇළ ,මින්කන්රිය

716581764

742,4 පටුමඟ,පල්ිය පාර,හිඟුරේක ාඩ

771155671

463/4,පන්සල පාර,ජයන්තිපුර

740124686

783,නා කපාකුණ,ජයන්තිපුර

75256000

එළවලු ජං මව අකලවි
කිරිම සදහා
සල්ලර භාණ්ඩ ජං මව
අකලවි කිරිම
මුහුඳු මාලු අකලවිය සඳහා
එළවලු ජං මව අකලවි
කිරිම සදහා
එළවලු ජං මව අකලවි
කිරිම සදහා

206

74 හිඟුරේක ාඩ

ඩබ්.එම්.කමල් යාන්

207

74 හිඟුරේක ාඩ

ඩබ්.එම්.කමල් යාන්

208

60 මිණිහිරි ම

පි.ජි.ධනුෂ්ක ධනංජය

209

29 කමාර ස්වැව

පි.ඒ.එස් මංජුල

210

29 කමාර ස්වැව

එස්. එම්.එන්.එච්.සුභසංහ

211

29 කමාර ස්වැව

එස්. එම්.එන්.එච්.සුභසංහ

212

29 කමාර ස්වැව

ඩබ්.එම්.සුනිල්

213

29 කමාර ස්වැව

එස්. එම්.එන්.එච්.සුභසංහ

214

47 කචතියගිරි ම

ආර්.එම්.උදාර සම්පත්

215

56 කටුකැියාව

එච්.එම්.නිමල් ෙංඩාර

216

76 ආර්.බි.01

ඒ.චන්ද්රසරි කසනවිරත්න

217

47 කචතියගිරි ම

කේ.ඩබ්.කකලාට්

218

76 ආර්.බි.01

ඩබ්.රණවීර

219

58 ෙත් ම්පත්තුව

කේ.එම්.අසංක කුමාර ෙංඩාර

220

74 හිගුරේක ාඩ

ී.එම්.චන්ද්රරත්න

221

76 ආර්.බි.01

එච්.ඩබ්.රසකා දිල්රුේි

222

65 පාසයාවැව

223

70 හතමුණ

පී.ඒ.ඉන්දික තුෂාර
ආර්.පී. සු ත් සංගීත් ප්රසන්න කුමාර
කපරමුණ

224

74 හිගුරේක ාඩ

ඩී.ඩී. පී. කමන්ඩිස්

පළමු හරස් විදිය, හිමාි ස්කටාර්ස්,
හිගුරේක ාඩ
පළමු හරස් විදිය, හිමාි ස්කටාර්ස්,
හිගුරේක ාඩ
60 මිණිහිරි ම මින්කන්රිය
කමාර ස්වැව හෙරණ
කමාර ස්වැව හෙරණ

716666695
716666695
769028452
774280327
776882545

කමාර ස්වැව හෙරණ

776882545

ජයකසන් ම පිටුපස.හෙරණ

717369654

කමාර ස්වැව හෙරණ

77688254

සල්ලර භාණ්ඩ ජං
අකලවි කිරිම
සල්ලර භාණ්ඩ ජං
අකලවි කිරිම
ක ාඩනැඟිි දුවය
සල්ලර භාණ්ඩ ජං
අකලවි කිරිම
සල්ලර භාණ්ඩ ජං
අකලවි කිරිම
සල්ලර භාණ්ඩ ජං
අකලවි කිරිම

මව
මව

මව
මව
මව

නව කටුකෑියාව,දියකෙදුම
180,හිඟුරේක ාඩ

779971245
773132706

මුහුඳු මාලු අකලවිය සඳහා
සල්ලර භාණ්ඩ ජං මව
අකලවි කිරිම
එළවලු ජං මව අකලවි
කිරිම සදහා
එළවලු ජං මව අකලවි
කිරිම සදහා
පානීය ජලය

කාගීල්ස් ෆුඩි සටි,ජයන්තිපුර

නැත

අකයවශ්යය සල්ලර භාන්ඩ

ම්සභා කවළදසැල,ජයන්තිපුර

නැත

23,උල්පත් ඇල,හිඟුරේක ාඩ

773839971

රසකැවිි හා පලා වර්
එළවලු ජං මව අකලවි
කිරිම සදහා

ී 43./9,රජඇල,මින්කන්රිය

772364415

29, කදවන හරස් වීදිය,හිඟුරේක ාඩ

772805501

බුයන් පාර,හිඟුරේක ාඩ
52/1,පාසයාවැව

272245474
772406600

ආර්.ී04, හතමුණ, හිගුරේක ාඩ

761829115

ෑස් අකලවිය
සල්ලර භාණ්ඩ ජං මව
අකලවි කිරිම
සංහල කෙකහත් ෙඩු
සනීපාරේෂක තුවා,
බිස්කට් අකලවිය

මයුරා කේඩර්ස් ,ඩී.එස්. කස්නානායක
වීදිය, හිගුරේක ාඩ

773221162

සල්ලර ෙඩු
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78 ජයපුර

කේ . වසන්ත

226

31 සංහ ම

එච්.එම්.එන්.පී. කහ්රත්

227

76 ආර්.බි.01

පී. ඒ. සිත් ඉදුනිල්

228

77 උල්කටුකපාත

ඩබ්.එස්. ආර්. ප්රනාන්දු

229

34 කරාටවැව

කේ. ලිත් වසන්ත

230

34 කරාටවැව

පී. රනිල් ච්න්තක කසනරත්

231

64 අේකර 70

ජී.ඩබ්.ජී.ජී.එස්. ෙණ්ඩාර

232

75 පුලතිස ම

යූ.ජී. පැරකුම් ප්රඥා වර්ධන

233

61 යටියල්පතාන

ඩබ්.ඒ. මින්ද පද්මකුමාර

234

74 හිගුරේක ාඩ

ජී.පී.ආර්. ලප්පතිති

235

68 කිඹුලාවල

කේ.ජි.සසර කුමාර

236

59 මුවන්පැලැස්ස

යු.එච්.සුසන්ත,

237

71 හිගුරක ෙණ්ඩාර ම

අයි.එ.මකනෝේ ගිහාන්

238

57 සමගිපුර

එස්.ව්ජය සුන්දරමි

239

65 පාසයාවැව

අයි.බි.සජිත් තරං

240

36 ගිරිතකල්

ආර්.එ.ජි.රංජිත්

අංක 06, මධයම පාන්තික නිවාස,
කෙෝ ස් හ න්දිය, හිගුරේක ාඩ

777760250

අළුත් ඔය, සංහ ම

717189891

කුළු ෙඩු හා ෙයිට් වර්
අකලවිය
සල්ලර භාණ්ඩ අකලවිය
සදහා

අංක 78, ම්පල වත්ත, හිගුරේක ාඩ
අංක 72/1, ම්උදාව රවුම්පාර,
හිගුරේක ාඩ

773050278

එලවළු සහ පලතුරු

777715525

මුඛ ආවරණ අකලවිය

අංක 25/11, කරාටවැව, ල්ඔය හන්දිය

766919203

කුළු ෙඩු අකලවිය

52,කරාටවැව, ල්ඔය හන්දිය

783466611

අතයවශ්ය ආහාර ද්රවය

කකාතලාවල හන්දිය, හිගුරේක ාඩ
කඩන්සල් කකාබ්ෙෑකඩුව මාවත,
හිගුරේක ාඩ

කබ්කරි ආහාර
කෙදාහැරීම(කකාත්තු කරාටි)
713159010

බිත්තර සහ එළවළු

31/155 ී, කවුඩුල්ල, හිගුරේක ාඩ
අහින්සා ස්කටෝර්ස්, කදවන හරස් වීදිය,
හිගුරේක ාඩ

710925288

කුළුෙඩු, මුඛ ආවරණ
කෂාපින් ෙෑග කෙදාහැරීම

775092282

සල්ලර ෙඩු කෙදාහැරීම

අංක 89/1 කිඹුලාවල ,හිගුරේක ාඩ

773875697

සල්ලර ෙඩු කෙදාහැරීම

රජ ඇළ ,මින්කන්රිය

71676855

මුහුඳු මාලු අකලවිය සඳහා

4 කණුව, හිගුරක, හිගුරේක ාඩ
කහ්න්යාය ,මින්කන්රිය

768502648
763579615

සල්ලර ෙඩු කෙදාහැරීම
කරවල අකලවිය සඳහා

අංක 121/1, 1/4 ,මින්කන්රිය

761682561

ඹෞෂධ භාණ්ඩ අකලවිය

110 නිශ්්ශ්ංකමලල මාවත,ගිරිතකල්.

779774036

එලවළු සහ පලතුරු
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70 හතමුණ

ආර්.බි.04,හතමුණ,, හිගුරේක ාඩ

718409771

සල්ලර ෙඩු
කෙදාහැරීම(කාගිල්ස් ෙඩු
කෙදාහැරීම)

අංක,35/1,කිඹුලාවල හිගුරේක ාඩ

770211885

මුහුඳු මාලු අකලවිය සඳහා

අංක 05,කරාටවැව, ල්ඔය හන්දිය.

777921179

සල්ලර ෙඩු කෙදාහැරීම

අංක28,කරාටවැව, ල්ඔය හන්දිය.
ශ්රි සංකෙෝධි ව්හාරය,අරිය උයන,
මින්කන්රිය.
අංක,215/1,21 කණුව,යාය 05,ජයන්ති
පුර.

785556135

සල්ලර ෙඩු කෙදාහැරීම

778023300

එිෆන්ට් හවුස් අයිස් ක්රිම්

787088008

එලවළු සහ පලතුරු

කනා.381/03,කිඹුලාවල,හිගුරේක ාඩ.

761980850

කරවල අකලවිය සඳහා

කනා 117,ඉදිරිපිට නිවස,පල්ිය
පාර,හිගුරේක ාඩ.

771841493

මාළු අකලවිය සඳහා

c .s.2/100,හිගුරේ ල පාර,හිගුරේක ාඩ.
කනා.34,මාරසංහ වත්ත,හිගුරේක ාඩ.
අංක 16,හතමුණ
පාර,බුබුල,හිගුරේක ාඩ.
අංක 16,හතමුණ
පාර,බුබුල,හිගුරේක ාඩ.
කනා 91/2,ෙටුකකාටුව,කයෝධ
ඇල,හිගුරේක ාඩ.
106/1,නිශ්්ශ්ංක මලල
මාවත,පුරාණ ම,ගිරිතකල්.
අංක 25/1,කකාතලාවල පාර,රජ
ඇළ,මින්කන්රිය.

779777865
705774469
272245641

මුහුඳු මාලු අකලවිය සඳහා
බිත්තර අකලවිය සඳහා
බිම්මල් ව ා මළු ප්රවාහනය
සඳහා

272245641

බිම්මල් නිෂ්පාදන අකලවිය

764391021

ඹෞෂධ භාණ්ඩ අකලවිය

778399842

අතයවශ්ය ආහාර ද්රවය

786107164

මුහුඳු මාලු අකලවිය සඳහා

388,සන්රයිස් ාර්ඩන්,හිගුරේක ාඩ.

716849570

සල්ලර ෙඩු කෙදාහැරීම

කනා.44/2,රජඇල,හිගුරේක ාඩ.

764157578

එලවළු අකලවිය සඳහා

එස්.ඒ.බි.කස්නානායක

242

68 කිඹුලාවල

ජි.පි.සුනිත් ධර්මප්රිය

243

34 කරාටවැව

එ.එ.කරෝහිණි අතුරුගිරිය

244

34 කරාටවැව

යු.ජි.උදයසරි දිසානායක

245

60 මිණිහිරි ම

සීවි නාහිමි

246

45 යාය 05

පි.ජි.ඩි.අයි.ඩි.ලේෂ්මන් කේමරත්ත

247

68 කිඹුලාවල

ටි.එමි.මුතුෙංඩා

248

77 උල්කටුකපාත

කේ.ඩබ්.සුනිල් ජයතිස්ස

249

77 උල්කටුකපාත

කේ. සුසල් ශ්ාන්ත

250

76 ආර්.බි.01

එච්.ඒ.හරි ලේමාල්

251

66 බුබුල

ඩි.එමි.සුමිනා කුමාරි

252

67 බුබුල

ඩි.එමි.සුමිනා කුමාරි

253

63 කයෝධඇල

එම්.ආර්.අතුල පුෂ්පකුමාර

254

36 ගිරිතකල්

ආර්.ඒ.ගුණසරි පියකසෝම

255

37 රජඇල ම

එල්.ජි.කකාිත ගිමිහාන්

256

80 සාමපුර

ඩබ්.එ. ාම්ණි

257

37 රජඇල ම

ඊ.එම්.මහින්ද ෙණ්ඩාර

258

36 ගිරිතකල්

වළස්මුල්ල ,රජඇළ ,මින්කන්රිය
259

68 කිඹුලාවල

68 කිඹුලාවල

මාළු ,පලතුරු,බුලත්,පුවේ
අකලවිය සඳහා

776622990

කබ්කරි ආහාර
කෙදාහැරීම(බිස්කට්)

කේ.එ.උපුල් සම්පත්
අංක 44/1,කිඹුලාවල,හිගුරේක ාඩ.

260

777233257

කේ.එච්.එන්.සංජිව

කේ.එ.උපුල් සම්පත්

261

42 විජයරාජවැව

එ.පි.සරත් කුමාර පතිරණ

262

77 උල්කටුකපාත

ඩි.ජි.නිමල් කහ්මන්ත,

263

42 විජයරාජවැව

ටි.එම්.ෙන්දුල කසනරත් ෙංඩාර

264

45 යාය 05

ඩි.ඉසංක සමිර අකබ්වික්රම

265

77 උල්කටුකපාත

ඩි.ජි.නිමල් කහ්මන්ත,

266

77 උල්කටුකපාත

ඩි.ජි.නිමල් කහ්මන්ත,

267

65 පාසයාවැව

එම්.එම්.ආර්.ඩබ්.ඩි.කේ.මුරුද්කදනිය.

268

65 පාසයාවැව

එම්.එම්.ආර්.ඩබ්.ඩි.කේ.මුරුද්කදනිය.

269

42 විජයරාජවැව

එස්.ඒ.ජයන්ත ජයසංහ

270

73 සරිකකත

බි. ැමුණු තරං ද සල්වා

271

79 කෙෝපුර

ඒ.පී.හෂාන්ත ජයසූරිය

කබ්කරි ආහාර
කෙදාහැරීම(බිස්කට්)
එළවලු ජං මව අකලවි
කිරිම සදහා
කබ්කරි නිෂ්පාදන අකලවිය
(චුන් පාන්)
අතයවශ්ය ආහාර ද්රවය

අංක 44/1,කිඹුලාවල,හිගුරේක ාඩ.

776622990

අංක 27,මාලක පුර.

776062671

496 ස.කතාස හංදිය,හිගුරේක ාඩ.
අංක 101,යාය 03,ගිරිතකල්.

754412566
773367633

කනා.18,තඹලවැව,පාසල පිටුපස
පාර,යාය 05,ජයන්තිපුර.

776928802

496 ස.කතාස හංදිය,හිගුරේක ාඩ.

754412566

496 ස.කතාස හංදිය,හිගුරේක ාඩ.

754412566

සල්ලර ෙඩු කෙදාහැරීම
කබ්කරි නිෂ්පාදන අකලවිය
(චුන් පාන්)
කබ්කරි නිෂ්පාදන අකලවිය
(චුන් පාන්)

උල්පත් ඇල,හිගුරේක ාඩ.

766111928

කබ්කරි නිෂ්පාදන අකලවිය

උල්පත් ඇල,හිගුරේක ාඩ.

766111928

කබ්කරි නිෂ්පාදන අකලවිය
එළවළු සහ පළතුරු
අකලවිය

4/3,යාය 01, ගිරිතකල්.

නැත

පාසල පිටුපස, සරිකකත.හිඟුරේක ාඩ

771629094

අංක 24,කපාලීසය පිටුපස,.හිඟුරේක ාඩ

763024674

එළවළු සහ මාළු අකලවිය
මුඛ ආවරණ
,විෂීජනාශ්ක
දියර,කපාලීතීන් ෙෑග
අකලවිය

272

36 ගිරිතකල්

184/1 , රජඇළ ම ,මින්කන්රිය.

779673701

මුඛ ආවරණ
,විෂීජනාශ්ක
දියර,පස්පංගුව, කපාලීතීන්
ෙෑග අකලවිය

783/2, යාය 11, ජයන්තිපුර.
අංක 77, යාය 11 ,ජයන්තිපුර

නැත.
787656058

එළවළු සහ කපාල් අකලවිය
මාළු අකලවිය

31/75 , පිංපාර , කවුඩුල්ල , හී/ක ාඩ

711413749

ජං ම කරවල අකලවිය

කකාතලාවල පාර, හිගුරේක ාඩ
කහ්න්යාය ,මින්කන්රිය

718579745

පල්ිය පාර, හිඟුරේක ාඩ

711137254

ධානය වර්
පිරිපහදු කල ජලය
එළවළු සහ පළතුරු
අකලවිය

ඩි.20 ඇළ , ආර්.ී 01, හි/ක ාඩ
කකතෝික සුසාන භුමිය අසල,,
හිඟුරේක ාඩ

718844645
775572335

එළවළු අකලවිය
අතයාවශ්යය ආහාර දුවය
අකලවිය

209/2 , විජයරාජ ම , යාය 03 , ගිරිතකල්
08/3 . කුමාර ම , හි/ක ාඩ

718301767
711477207

සල්ලර ෙඩු අකලවිය
එළවළු අකලවිය

කමරිල්ද සල්වා මාවත හිඟුේක ාඩ
95 . පුරාණ ම . ගිරිතකල්
79 . මහපැරකුම් මාවත. පුරාණ ම ,
ගිරිතකල්

711989863
774130399

කරවල අකලවිය සඳහා
එළවළු අකලවිය

711560711

එළවළු අකලවිය

26 බුබුල පාර, හතමුණ , හි/ක ාඩ
146 , කකාතලාවල පාර . ක ාඩබිම,
හි/ක ාඩ

776689307

එළවළු අකලවිය

762437241

කරවල , බිත්තර අකලවිය

311/1 , කදවි පියස , යාය 05 , ජයන්තිපුර
335 , යාය 05 , ජයන්තිපුර

712395432
718318886

එළවළු අකලවිය
එළවළු අකලවිය

කේ. දිනිදු අසංක කපකර්රා

273

48 ජයන්තිපුර

ආර්.ඩබ්.නිහාල් අමරසංහ

274

49 නා කපාකුණ

ඒ.පී.සරිපාල

275

61 යටියල්පතාන

එම්.පී.ලිත් අකබ්නායක

276

38 රජඇළ

එච්.එම්.පුෂ්ප කුමාර

277

57 සමගිපුර

ජී.එල්.අනුර කුමාර

278

77 උල්කටුකපාත

සරිපාල මාරසංහ

279

76 ආර්.බි.01

එච්.එම්.එන්.කහන්නායක

280

77 උල්කටුකපාත

අනුරසරි මකග

281

42 විජයරාජවැව

ටී.එම්.කරාහාන් සමන් කුමාර

282

72 කුමාර ම

එම්.ඩී.දමිත් රං කුමාර

283

79 කෙෝපුර

කේ.ඒ.බුද්ධික රණවීර

284

36 ගිරිතකල්

එන්.පී.ජනක සඳරුවන් වික්රමසංහ

285

36 ගිරිතකල්

ඩබ්.ඒ.අජිත් නාමල් කුමාර ද සල්වා

286

66 බුබුල

ආර්.එම්.සරිල් කේමවර්ධන

287

66 බුබුල

ඒ.එච්.එම්.සී.අකබ්රත්න

288

44 වීර ම

එම්.ඒ.එස්.කප්රමවංශ්

289

44 වීර ම

එස්.පී.නන්දකස්න

290

53 චන්දනකපාකුණ

ආර්.කස්නාරත්න

1259 ඉදිරිපිට,චන්දනකපාකුණ,
උණ ලාකවකහර

77

291
292

32 ල්ඔය

එච්.එම්.චමින්ද කුමාර

293

32 ල්ඔය

ආර්.එම්. යාන් රං න ෙණ්ඩාර

294

63 කයෝධඇල

අයි.ඩබ්.හර්ෂන රැවන් කුමාර

295

34 කරාටවැව

ඩබ්.එම්.නිල්මිණි ප්රසාදිකා

296

34 කරාටවැව

එඒ.ඒ.ජානක චමින්ද

297

45 යාය 05

එම්.එම්.තේිලා උදයං

298

37 රජඇල ම

පි.වි.ඒ.සුනිල් කරුණාරත්න

299
300

72 කුමාර ම

කේ.ඒ.නාලක අසංක
ඩබ්.ජි.ඊ.එස්.ෙණ්ඩාර

301

68 කිඹුලාවල

කේ.ජි.ඉන්දික කුමාර

302

ඊ.ජි.චන්දන රුේමන් විකේසංහ

303

ඩි.කේ.අකස්ල සම්පත්

304

පි.ඒ.කේ.ජි.නිල්මිණි කුසුමලතා

305

ඒ.ඒ.එම්.අකබ්නායක

306

එච්.එම්.කහ්ෂාන් ඉෂාර

307

එම්.මකනෝේ.අසංක ධර්මකස්න

308

කේ.ඩි.ධම්දික

309

පි.ජි.ඒ.ආර්.විකේසුරිය

අංක 67, හතරැස්කකාටුව, ල්ඔය හන්දිය
32, හතරැස්කකාටුව, ල්ඔය හන්දිය
27, කයෝධ ඇල, හිඟුරේක ාඩ
25/9 කරාටවැව, ල්ඔය හන්දිය
අංක 113, කරාටවැව, ල්ඔය හන්දිය
අංක 589, යාය 06, ජයන්තිපුර
33 කකාතලාවල පාර, රජඇල,
හිඟුරේක ාඩ
යාය 03, ගිරිතකල්
19 කුමාර ම, හිඟුරේක ාඩ
94/2, කිඹුලාවල, හිඟුරේක ාඩ
මල්ිකා නිවස,කරාහල
හංදිය,හිඟුරේක ාඩ
91/1/A,කකාතලාවල පාර,ගිරිතකල්
53,සරිකේත,හිඟුරේක ාඩ
අේකර 60,12 ඇල පාර,ජනපදය
ගිරිතකල්
55,පුරාණ ම,කටුකෑියාව,දියකෙදුම
31,කකාතපාවල පාර,රජ
ඇල,හිඟුරේක ාඩ
27,L.B.-01,කකාබ්ෙෑකඩුව
මාවත,හිඟුරේක ාඩ
75/1,09 ඇල,මින්කන්රිය

32 ල්ඔය

310

අයි.පි.සු තදාස

311

ආර්.ජි.අසංක කරුණාරත්න

312

ඩබ්.එම්.කමල් යාන්

313

ඩබ්.එම්.කමල් යාන්

314

ඒ.පි.අතුකකෝරල

315

පි.ජි.උපුල් ජයන්ත

316

ඒ.ලැන්සන් ද කසායිසා

317

වි.පි.දුෂාන් කුමාර කසෝමරත්න

318

අයි.ඩබ්.අතුල ආරියවර්ධන

319

ඒ.ඒ.අවිෂ්ක කෂහාන්

320

56 මින්කන්රිය

ඩි.බි.ධර්මරත්න

321

74 හිඟුරේක ාඩ

එන්.දමයන්ති වීරරත්න

322

50 යාය 12

ඒ.ජි.චමින්ද ෙංඩාර

323

74 හිඟුරේක ාඩ

එස්.වි.එස්.එස්.කේ.සරිකස්න

324

71 හිගුරක ෙණ්ඩාර ම

වයි.එම්.කුමාරසංහ

325

74 හිඟුරේක ාඩ

එම්.එම්.කේමන්

326

63 කයෝධඇල

එස්.ඒ.එම්.මධුසංඛ සමරවිර

327

75 පුලතිස ම

සුනිල් විකේසංහ

32,නිශ්්ශ්ංක මල්ල
මාවත,චන්දනකපාකුණ
සැදැල්ල නිවස,පල්ිය පාර,හිඟුරේක ාඩ
හිමාි ස්කටෝර්ස්,හිඟුරේක ාඩ
හිමාි ස්කටෝර්ස්,හිඟුරේක ාඩ
28/3,සමගිපුර,මින්කන්රිය
ජයන්ති බියුටි කසන්ටර්,ජයන්තිපුර
271,ෙටුඔය,මිනිහිරි ම,මින්කන්රිය
57,අේකර 15,ජනපදය,ගිරිතකල්
කපාකළාන්නරුව පාර,හෙරණ
20 කණුව, පුරාණ ම, ගිරිතකල්
7 ඇළ.මින්කන්රිය

076-2042949

20,රා ම ෆාම් කෂාප්,හිඟුරේක ාඩ

077-9178119

749/1,යාය 12,ජයන්තිපුර

එලවලු ජං මව අකලවි
කිරිම
මස් හා බිත්තර ප්රවාහනය
එලවලු හා පළතුරු ජං ම
අකලවිය

078-7930105
077-6996857/ 07767,D.S.කස්නානායක විදීය,හිඟුරේක ාඩ
8319567
කබ්කරි නිෂ්පාදන අකලවිය
යාපා කවළදසැල,
හිඟුරේ ල,හිඟුරේක ාඩ
077-8890251
සල්ලර ෙඩු අකලවිය
29,ජනඋදා ම,පාලුවැව,හිඟුරේක ාඩ

076-5223160

64,පුරාණ කයෝධ ඇල,හිඟුරේක ාඩ

076-1248029

සල්ලර ෙඩු අකලවිය
එලවලු ජං මව අකලවි
කිරිම

65/10,L.B.01,හිඟුරේක ාඩ

071-4711245

එලවලු ජං ම අකලවි කිරිම

328
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ඒ.ඒ.දමිත් සුරං
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37 රජඇල ම

ඊ.ඒ. යාන් සජිත්

330

36 ගිරිතකල්

පි.ජි.ඩි.එල්.කේමරත්න

331

77 උල්කටුකපාත

කේ.එම්.අනුර සරිල්

332

74 හිඟුරේක ාඩ

යු.ජි.සංජීව විකේනායක

333

65 පාසයාවැව

ඩබ්.පි.ජී.නිකරෝෂන්

334

74 හිඟුරේක ාඩ

ඒ.එම්.ධම්මික සුසන්ත කුමාර
අත්තනායක

335

65 පාසයාවැව

එස්.ඩබ්.ස.වීරසංහ

336

76 ආර්.බි.01

ජි.වයි.ස.කේ.ජි.යටවර

337

48 ජයන්තිපුර

වයි.ඒ.සරිල් ජයතිස්ස

338

48 ජයන්තිපුර

එම්.ජි.තිසරණ නාමල්

339

77 අල්කටුකපාත

ඩබ්.ඉන්දික දිකන්ෂ් කුමාර

340

53 චන්දනකපාකුණ

ඩි.එල්.රන්ජිත් අරුණ කුමාර

341

32 ල්ඔය

අයි.කේ.චානක කුමාර

342

80 සාමපුර

එච්.එම්.බි.ජි.ෙංඩාර

901/2,R.B.01,උල්පත් ඇල,හිඟුරේක ාඩ

077-0693761

163,කෙෝතල්කරවංගුව,මින්කන්රිය
61,වීරකැප්කපටිකපාල මාවත,
පුරාණ ම,ගිරිතකල්

071-0430668

535,කපාිසය ඉදිරිපිට,හිඟුරේක ාඩ
සනත් කැකෆ්,පලමු හරස්
වීදිය,හිඟුරේක ාඩ
29,1 1/4,මින්කන්රිය

076-1242653

071-5691033

කපාල් අකලවිය
එලවලු හා පළතුරු ජං ම
අකලවිය
එලවලු හා කුළු ෙඩු
අකලවිය

071-1634390
078-4590813

ඖෂධ කෙදාහැරිම සදහා
කබ්කරි නිෂ්පාදන
කෙදාහැරිම
එළවළු කවළදාම

23,ධම්මික කටලරින්
කසන්ටර්,හිඟුරේක ාඩ

071-8295532

ආරේෂක ආමාතයංශ්කේ
ඇදුම් ආයිත්තම් කදවුරු
කවත කෙදාහැරිම

ලාල් කවළදසැල,කකාතලාවල
හංදිය,හිඟුරේක ාඩ

077-7195539

කබ්කරි නිෂ්පාදන ජං මව
අකලවි කිරිම

63, ම්පලවත්ත,හිගුරේක ාඩ

077-7033551

සල්ලර භාණ්ඩ කෙදාහැරීම

768,යාය 07,ජයන්තිපුර

071 1741780

58,යාය 05,ජයන්තිපුර

078-3398530

3 වන පටුම ,පල්ිය පාර,හිඟුරේක ාඩ

077-0020072

කබ්කරි නිශ්්පාදන අකලවිය
එලවළු හා පළතුරු ජං ම
අකලවිය
එලවළු හා පළතුරු ජං ම
අකලවිය

14,9
ඇල,චන්දනකපාකුණ,උණ ලාකවකහර

071-2109862

ඖෂධ කෙදාහැරිම සදහා

53,හතරැස්කකාටුව, ල්ඔය හංදිය

071-1059353

කපාල් හා එලවළු කවලදාම

076-7667773

ස්කපට් වැන්සකල් ලංකා
සමා මට අයත් භාණ්ඩ
කෙදා හැරිම සදමහා

කරෝහල හංදිය,හිගුරේක ාඩ
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38 රජඇල

ඩබ්.කේ.ස.විකේරත්න
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38 රජඇල

ඒ.එම්.මධුෂංඛ නිරංජිත්
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57 සමගිපුර

කේ.කේ.දිලුේිනි ජයසුරිය
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36 ගිරිතකල්

එම්.එම්.සාින්ද කුමාර

347

63 කයෝධඇල

ටි.ඩබ්.හර්ශ්න නුවන් කුමාර
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75 පුලතිස ම

ජි.පි.එදිරිසංහ
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75 පුලතිස ම

එම්.ජි.සමන් පුෂ්ප කුමාර

350

75 පුලතිස ම

කේ.කේ.ඒ.ඩි.සංජිව බුද්ධික

351

58 ෙත් ම්පත්තුව

එම්.ධර්මදාස ප්රනාන්දු

352

65 පාසයාවැව

කේ.එල්. යාන් ඉන්දික
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එච්.එල්.සන්දයා විකේසුරිය

354

65 පාසයාවැව

කේ.ඒ.ෙන්දුලකස්න
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45 යාය 05
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75 පුලතිස ම
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61 යටියල්පතාන

ඩබ්.ඒ.මධුසංඛ කුමාරතිලක
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40 ගිරිතකල් ජනපදය

එච්.එම්.රුේෂාන් දිලුක

359

54 සපි පුර

ඩබ්.ඒ.නිමල් කැිස්ටස්

360

74 හිඟුරේක ාඩ

පි.එල්.ඒ.ජයන්ත කස්නාධිර

මිරිස්කුඩු වංගුව,කකාතලාවල
පාර,රජඇල,හිඟුරේක ාඩ

076-9872984

නු

හදමන,ඉහල ම ගිරිතකල්

077-8800148

100,කහ්න්යාය,වැව පාර,මින්කන්රිය
90,නිශ්්ශ්ංක මල්ල මාවත,පුරාණ
ම,ගිරිතකල්

071-1899898

27,කයාධඇල ම,හිගුරේක ාඩ
17/6,2 වන පටුම ,නුවර
වත්ත,හිගුරේක ාඩ

071-5731178
076-7602469

මාලු ජං මව අකලවි කිරිම
එළවලු ජං මව අකලවි
කිරිම
එළවලු ජං මව අකලවි
කිරිම

42,පුලතිස ම, හිගුරේක ාඩ

071-3234585

මුඛ ආවරණ අකලවි කිරිම

245,නුවරවත්ත,හිඟුරේක ාඩ

077-2611571

12,දඹ හ උල්පත,මින්කන්රිය
ැලැේස1 1/4,මින්කන්රිය

078-7838475
077-5222284

1,කදාර 2, ම්පල වත්ත,හිඟුරේක ාඩ

070-8895644

153/1,9ඇල,මින්කන්රිය

077-0662408

284,21 කණුව,ගිරිතකල්

779033584

කබ්කරි නිශ්්පාදන අකලවිය
එළවලු ජං මව අකලවි
කිරිම
පිසු ආහාර විකිණිම
සල්ලර භාණ්ඩ අකලවිය
සදහා
සල්ලර භාණ්ඩ අකලවිය
සදහා
පළතුරු ජං මව අකලවි
කිරිම

078-8627680

741585551

සල්ලර භාණ්ඩ අකලවිය
සදහා
පළතුරු ජං මව අකලවි
කිරිම
කපාල් සහ සල්ලර භාණ්ඩ
කෙදා හැරිම
එළවලු ජං මව අකලවි
කිරිම

070-1461441

කබ්කරි නිශ්්පාදන අකලවිය

214/1/A,නිමල්සරි
නිවස,නුවරවත්ත,හිඟුරේක ාඩ

077-7229893

47/6,කයෝධ ඇල,හිඟුරේක ාඩ

779092815

83,ජනපදය,ගිරිතකල්
12,අත්කම් නිවස,ස.පි. පුර,මින්කන්රිය
84,ජයන්ත කබ්ේ
හවුස්,මහාවීදිය,හිඟුරේක ාඩ

එළවලු ජං මව අකලවි
කිරිම
එළවලු ජං මව අකලවි
කිරිම
එළවලු ජං මව අකලවි
කිරිම

078-1494890
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65 පාසයාවැව

ආර්.පි.එල්.යු.ගුණකස්කර

362

58 ෙත් ම්පත්තුව

ඩි.ආර්.කලාකු ෙංඩා

363

29 කමාර ස්වැව

එච්.එම්.දනුක ශ්රි සදරුවන්

364

40 ගිරිතකල් ජනපදය

එන්.එල්. යාන් රසක

365

77 උල්කටුකපාත

එන්.එල්.අනුරුද්ද නිශ්්ශ්ංක

කපාල්, කරවල, මාලු
රැක න ඒම

අේකර 70,හිඟුරේක ාඩ
B 12/41,මහාකසන් පුර,16
1/2,මින්කන්රිය

076-3816702

ජයකසන් ම,හෙරණ

070-1727631

කපාල් අකලවිය
එළවලු ජං මව අකලවිය
සදහා

අේකර 15,ජනපදය,ගිරිතකල්
Pizza place,ගුවන්කතාටුපල
පාර,හිඟුරේක ාඩ

070-3491201

පිසු ආහාර විකිණිම

070-3550000

පිසු ආහාර විකිණිම

071-9980292

