අතයෙශ්ය ආහාර වෙදා හරින්නන්වේ නාම වේඛනය
ව ාව ාන්නරුෙ දිස්ත්රික්කය - ංකාපුර ප්රාවේශිය වේකම් වකාට්ඨාශ්ය
නම

අනු අංකය

ලිපිනය

දුරකතන අංකය

සිදුකරන වෙළදාම

1

එච්.ජී.ගාමිණි සමන් කුමාර

අංක 279/1 , වැලිඇල , කිරිමැටිය .

070-3073444

එළවළු

2

එම්.ජී.උපාලි චන්රසසේන

අංක 283 , වැලිඇල , කිරිමැටිය .

072-3862303

මුහුදු මාළු

3

ඩබ්.එම්.පී.සේ.විසේසකෝන්

අංක 289 , වැලිඇල , කිරිමැටිය.

071-2909569

පානිය ජලය

4

ඊ.ජී.සරත් කුමාර බණ්ඩාර

අංක 289 , වැලිඇල , කිරිමැටිය.

071-4471022

පානිය ජලය

5

ටි.ඒ.ධර්මදාස

05 කණුව , හිඟුරේදමන.

076-3580100

එළවළු

6

ටි.ඒ.ධර්මදාස

05 කණුව , හිඟුරේදමන.

076-3580100

පළතුරු

7

එසේ.එම්.චමින්ද බණ්ඩාර

අංක 327/1 , මුණිසිරිගම , ගල්අමුණ

076 - 8147932

එළවළු

8

එසේ.එම්.චමින්ද බණ්ඩාර

අංක 327/1 , මුණිසිරිගම , ගල්අමුණ

77 - 8147932

සිල්ලර බඩු

9

එසේ.එම්.රම්බණ්ඩා සංඝනායක

අංක 523/ඒ , මුණිසිරිගම , ගල්අමුණ

072 - 6193995

එළවළු

10

සුගත් අසංක බණ්ඩාර

අංක 501 , බුද්ධයාය , ගල්අමුන.

071-4845718

එළවළු

11

ඒ.ඒ.හංබණ්ඩා

අංක 475 , බුද්ධයාය , ගල්අමුන.

071-3510867

සිල්ලර බඩු

12

පී.සේ.ධීරසසේන

චන්රසිරි සේසටෝර්සේ . කිරිමැටිය

072-4067193

එළවළු

13

පී.සේ.ධීරසසේන

චන්රසිරි සේසටෝර්සේ . කිරිමැටිය

072-4067193

පළතුරු

14

පී.ජී.නිල්මිණි ප්රියංගා කුමාරි

අංක 601/ඒ , කිරිමැටිය , ගල්අමුණ.

071-1946751

එළවළු

15

ඒ.එම්.ධර්මරත්න

පාසල ඉදිරිපිට , පන්සල්සගාඩැල්ල

076-8512752

එළවළු

16

සේ.ඒ.චමිල බුද්ික කුමාර

අංක 189 , 07 කණුව , හිඟුරේදමන.

075 - 2292475

එළවළු

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ආර්.එම්.ජී.වී.රත්නායක
සේ.ජී.නයන සජිත් අමරදාස
ඩබ්.ඒ.ජගත් ගාමිණී
එම්.සේ.ජී.දයාරත්න
එම්.සේ.ජී.දයාරත්න
නිමල් වික්රමසිංහ
එච්.පී.සාලිය ජීවන් කුමාර
එසේ.පී.නන්දන අමිල කුමාර
එන්.පී.සිසිර කුමාර
සේ.පී.රංජිත් වසන්ත
එන්.ඒ.පී.සුරාේ ජයවික්රම

යාය 01 , 07 කණුව , හිඟුරේදමන.
071 - 6369958
අංක 154 , බී.ඕ.පී.317 , තල්සපාත
077 - 0429432
අංක 212 , බී.ඕ.පී.317 , තල්සපාත
071 - 7443209
අංක 235 , බී.ඕ.පී.317 , ගැමුණුපුර , තල්සපාත.071 - 3118007
අංක 235 , බී.ඕ.පී.317 , ගැමුණුපුර , තල්සපාත.071 - 3118007
අංක 198 , බී.ඕ.පී.317 , තල්සපාත
071-34150114
අංක 35 , බී.ඕ.පී.317 , තල්සපාත.
075-5571415
ගල උඩ , සදබරැල්ල , බී.ඕ.පී.317 , තල්සපාත. 076 - 9405605
අංක 36/1 , අේකර 45 , බී.ඕ.පී.317 , තල්සපාත.
077 - 1834069
අේකර 45 , බී.ඕ.පී.317 , තල්සපාත.
071 - 7004653
අංක 144 , බී.ඕ.පී.317 , තල්සපාත.
070-3115371

එළවළු
සත්ව ආහාර සඳහා සබාල් වී රැසගන ඒම
සත්ව ආහාර සඳහා සබාල් වී රැසගන ඒම
එළවළු
පළතුරු
සිල්ලර බඩු
කරවල
මුහුදු මාළු
මුහුදු මාළු
එළවළු
එළවළු

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

පී.ඉලංසකෝන්
ඒ.පී.තුෂාර චන්දන කුමාර
ඒ.එම්.සේ.ඩබ්.අසබ්සිංහ
එල්.ජී.ිලකරත්න
එච්.පි.සිසිර සහේවා පිරණ
ඩබ්.ඒ.සී.ලංකා
ඩබ්.කරුණාරත්න
සරත් පියරත්න
සරත් පියරත්න
පී.ජී.බණ්ඩාරනායක
සේ.ජී.සරත් සමරවීර
පී.ඩබ්.ප්රියන්ත සරෝහණ කුමාර
එසේ.උදිත මධුසංක
මංගල ජයතුංග
එම්.ජී.ආර්.සුනිල් කුමාර
ඩබ්.පී.ඉසනෝකා කුමාරි වික්රමනායක
I L කාදර් රබාහේීන්
ඒ.බී.අසේීර්
ඒ.බී.අසේීර්
බී.රයිසුල්හේ
බී.රයිසුල්හේ
ඒ.එම්.සලීම්
ඒ.එම්.සලීම්
ඒ.එෆේ.එම්.අසාර්
සේ.සේ.උපාලි ජයිසේස
එම්.අයි. අබ්දුල් කපූර්
සේ.ජී.නීල් රූපසිංහ
සේ.ජී.කරුණාපාල
ඩි.එම්.ඩබ්.දසනායක
ඩි.එම්.ඩබ්.දසනායක
ඩි.පී.රත්නසිරි දිසානායක
සේ.සේ.චන්රසසේන
අයි.එම්.සරෝයල් උපාලි
එම්.එන්.සිල්වා
ආර්.එම්.සී.ආර්.රත්නායක
එසේ.පී.එසේ.එසේ.පිරණ
එන්.එම්.ටී.එසේ.දිසානායක
ඩී.එම්.අයි.දිසානායක

අංක 118, සදබරැල්ල, තල්සපාත
071 - 4612318
අංක 123 , බී.ඕ.පී. 313 , පුලසේිගම.
071 - 9489551
බී.ඕ.පී. 313 , පුලසේිගම.
027-2051690
අංක 48 , බී.ඕ.පී.313 , පුලසේිගම.
078 - 3599034
බී.ඕ.පී. 312 , 16 ඉදිරිපිට නිවස , පුලසේිගම. 071 - 2610595
49, බී.ඕ.පී.313 , පුලසේිගම.
077-2826696
රුේ සසවණ , අසබ්පුර , පුලසේිගම.
076-5223757
අංක 58/7 , අභයපුර.
078-6936401
අංක 58/7 , අභයපුර.
078-6936401
බී.ඕ.පි. 398 , 04 ඇල , අභයපුර.
075-5701967
අංක 53/1 ථ, බී.ඕ.පි. 398 , අභයපුර.
077-3527530
අංක 38 , පටුණුගම , පුලසේිගම
076 - 1002187
අංක 26/2 , පටුණුගම , පුලසේිගම
078 - 7451805
අංක 121 , පටුණුගම , පුලසේිගම
072-5466782
අංක71/1 , පටුණුගම , පුලසේිගම
077 -5490961
අංක 166/1, ජයබිම, සුංගාවිල
077 - 5049648
137,පරණගම, සුංගාවිල
779221858
අංක 167 , පරණගම , සුංගාවිල.
072 - 8010091
අංක 167 , පරණගම , සුංගාවිල.
072 - 8010091
අංක 148 , ජයපුර , සුංගාවිල.
071 - 1299646
අංක 148 , ජයපුර , සුංගාවිල.
071 - 1299646
අංක 181 , මුසේලිම් පලිල්ය පාර , පරණගම , සුංගාවිල.
072 - 4093216
අංක 181 , මුසේලිම් පලිල්ය පාර , පරණගම , සුංගාවිල.
73 - 4093216
අංක 95 , ජයපුර , සුංගාවිල.
071-1248687
රංජිත් සවළඳසැල , සසෝමාවිය පාර , සුංගාවිල.070-2901161
අංක 96/1 , ජයපුර , සුංගාවිල.
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අංක 63 ඉදිරිපි,බී.ඕ.පී.400, පුලසේිගම
අංක 116 , බී.ඕ.පී. 400 , පුලසේිගම.
අංක 112/3 , අල්හිලාල්පුර , තඹාල.
අංක 68 , අල්හිලාල්පුර , තඹාල.
අංක 68 , අල්හිලාල්පුර , තඹාල.
අංක 85 , අල්හිලාල්පුර , තඹාල
අංක 76 , අල්හිලාල්පුර , තඹාල.
අංක 76 , අල්හිලාල්පුර , තඹාල.
අංක 114 , අල්හිලාල්පුර , තඹාල.
අංක 68 , අල්හිලාල්පුර , තඹාල.
අංක 85 , අල්හිලාල්පුර , තඹාල
අංක 85 , අල්හිලාල්පුර , තඹාල
අංක 84 , අල්හිලාල්පුර , තඹාල
අංක 93 , අල්හිලාල්පුර , තඹාල.
අංක 85 , අල්හිලාල්පුර , තඹාල
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අංක 93 , අල්හිලාල්පුර , තඹාල
අංක 133/20 , අල්හිලාල්පුර , තඹාල
ගල්වල පාර , අල්හිලාල්පුර , තඹාල
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එම්.එසේ.ආර්.සේසටෝර්සේ, අල්හිලාල්පුර,තඹාල
ඉල්මා ෆාම් හවුසේ, අල්හිලාල්පුර
අංක 69 /8, අල්හිලාල්පුර , තඹාල
අංක 113/1 , ගල්වල පාර , තඹාල.
අංක 91 , ධීවර ගම , තඹාල.
අංක 92/2 , ධීවර ගම , තඹාල
අංක 184 , පරනගම ,තඔාල.
අංක 29 , පරනගම ,තඔාල.
අංක 29 , පරනගම ,තඔාල.
අංක 29 , පරනගම ,තඔාල.
අංක 64/1 , ධීවර ගම , තඹාල
අංක 99/2 , තඹාල
අංක192 , තඹාල
අංක 140/1 , පරනගම ,තඔාල.
අංක 92 , අල්හිලාල්පුර , තඹාල.
අංක 95 , 314 , තඹාල
අංක 31/1, තඹාල,
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