අතයවශ්ය ආහාර වෙදා හරින්නන්වේ නාම වේඛනය
ව ාව ාන්නරුව දිසරික්කය -මැදිරිගිරිය ප්රාවේශිය වේකම් වකාට්ඨාශ්ය
අනු අංකය

ග්රාම නිළධාරී වසම

නම

1

81 යුධගනාව

ආර්.ජී.ප්රදීප් පද්මේන්ද්ර රත්නත්මේ

2

81 යුධගනාව

ඒ.ශ්රියානි මල්කාන්ද්ි

3

81 යුධගනාව

ඕ.පී.එේ.ජයන්ද්ත පුෂ්ප කුමාර

4

81 යුධගනාව

ඒ.ශ්රියානි මල්කාන්ද්ි

5

81 යුධගනාව

ජී.පී.නිලංග පුෂ්ප කුමාර

6

81 යුධගනාව

පී.ඩී.උපුල් චන්ද්රසිරි

7

81 යුධගනාව

මක්.ජී.සුසන්ද්ත මේමසිරි

8

81 යුධගනාව

එන්ද්.වී.සී.ටී.ප්රසංග

9

81 යුධගනාව

ආර්.ඒ.සමන්ද් මධුශංක

10

81 යුධගනාව

පී.ඩී.කැළුේ ක්රිශාන්ද්ත

11

81 යුධගනාව

මේ.එේ.දිමන්ද්ෂ් ගයාන්ද්

12

81 යුධගනාව

එේ.වී.කසුන්ද් ජානක මධුශංඛ

13

81 යුධගනාව

එල්.එස්.දුමින්ද්ද

ලිපිනය

දුරකතන අංකය

සිදුකරන ජංගම වවළඳාම

078-8693573

පානීය ජලය මෙදාහැරීම

අංක 48/1, උල්පත් ඇලගම
අංක 144/2,උල්පත් ඇලගම,
මයෝධ ඇල

077-2797922

මුහුදු මාළු අමලවිය

071-2575306

එළවළු අමලවිය

අංක 48/1, උල්පත් ඇලගම
අංක 482/1, යුධගනාව,
මැදිරිගිරිය

077-2797922

මුහුදු මාළු අමලවිය

070-5774431

මුහුදු මාළු අමලවිය

අංක 158, උල්පත් ඇලගම
අංක 124, උල්පත් ඇලගම,
මයෝඇල
අංක 43/3,උල්පත්
ඇගම,මයෝධඇල
අංක 47,උල්පත්
ඇලගම,මයෝධඇල

077-6711812

මුහුදු මාළු අමලවිය

076-5653142

මුහුදු මාළු අමලවිය

077-9970833

මුහුදු මාළු අමලවිය

077-6867739

මුහුදු මාළු අමලවිය

අංක 158,උල්පත් ඇලගම
අංක 53/1,උල්පත් ඇලගම,
මයෝධඇල
අංක 61/3,උල්පත් ඇලගම,
මයෝධඇල
අංක 04,උල්පත් ඇලගම,මයෝධ
ඇල

077-6711812

මුහුදු මාළු අමලවිය
මේකරි නිෂ්පාදන අමලවි
කිරීම සඳහා
මේකරි නිෂ්පාදන අමලවි
කිරීම සඳහා
මගාම මපාමහාර
ප්රවාහනය සඳහා

අංක 797 ඊ, ට්රැක් 09,
දිවුලන්ද්කඩවල

071-8586392
075-8008764
075-6301415

14

81 යුධගනාව

ඒ.ශ්රියානි මල්කාන්ද්ි

48/01,උල්පත් ඇලගම

077 -2797922

මුහුදු මාළු අමලවිය

15

81 යුධගනාව

ආර්.එේ.නිශාන්ද් දිප්ි

31/1,උල්පත්ඇලගම,මයෝධඇල

070 - 4463487

එළවළු අමලවිය

16

81 යුධගනාව

ඩේ.එේ.නාමල් පුෂ්ප කුමාර

38, අක්කර 70,යුධගනාව

076 - 9436675

එළවළු අමලවිය

17

81 යුධගනාව

ආර්.පී.සමන්ද්ත පුෂ්ප කුමාර

අක්කර 70,යුධගනාව

076 - 9436675

එළවළු අමලවිය

18

81 යුධගනාව

එේ.ඉමර්ෂ් ලක්මාල්

අංක 20,මණ්ඩළගිරිගම

071 - 2815678

සිල්ලර භාණ්ඩ මවළදාම

076-5353909

මුහුදු මාළු අමලවිය

076-2046807

මුහුදු මාළු අමලවිය

19

82 මනළුේමපාකුණ

එන්ද්.පද්මසිරි

20

82 මනළුේමපාකුණ

ඊ.පී.උපාලි එදිරිසිංහ

අංක 56/2, මනළුේමපාකුණ.
දිවුලන්ද්කඩවල
අංක 53/2, ධනයාව,
දිවුලන්ද්කඩවල

21

82 මනළුේමපාකුණ

මේ.උදාර මද්ශාන්ද්

අංක
53/2,ධානයාව,දිවුලන්ද්කඩවල

074-0939964

මුහුදු මාළු අමලවිය

076-5353906

මුහුදු මාළු අමලවිය

22

82 මනළුේමපාකුණ

එන්ද්.පද්මසිරි

අංක 56/2,
මනළුේමපාකුණ.දිවුලන්ද්කඩවල

23

84 දිවුලකඩවල

එච්.එේ.ඒ.අනිර ශයාමන්ද්

ජයලංකා වතුර ෆිල්ටරය,
දිවුලන්ද්කඩවල

071-6384110

ජලය මෙදාහැරීම

24

84 දිවුලන්ද්කඩවල

ඒ.ජී.මමාහාන්ද් කුමාර

මමාහාන්ද් මරාසරි,දිවුලන්ද්කඩවල

077-8121121

පිසූ ආහාර අමලවිය

25

85 පැරකුේපුර

මක්.එේ.චාමර සදරුවන්ද්

අංක 189/3,මැදගම,මැදිරිගිරිය

071 - 1899499

එළවළු අමලවිය

26

86 ගජොපුර

එේ.සී.එස්.රූපසිංහ

547,වටදාමගය පාර,මැදිරිගිරිය

027 - 2248880

අතයාවශය භාණ්ඩ සැපයීම

ජී.ඩී.ජයරත්න

අංක 844/10, ට්රැක් 08 ,
දිවුලන්ද්කඩවල

077-1082713

එළවළු හා පළතුරු
අමලවිය

27

87 මැදිරිගිරිය

28

87 මැදිරිගිරිය

ඩී.එච්.අජිත් ගුණවර්ධන

නිව් කළුතර මේක් හවුස්,පාසල්
හන්ද්දිය,මැදිරිගිරිය

29

87 මැදිරිගිරිය

ඩේලිව්.ෙන්ද්දුල රණවීර

ලියනමේ මහෝටලය, මැදිරිගිරිය

077-7985868

මේකරි නිෂ්පාදන අමලවි
කිරීම සඳහා
මේකරි නිෂ්පාදන අමලවි
කිරීම සඳහා

30

87 මැදිරිගිරිය

ඩේ.එේ.අමේරත්න ෙණ්ඩා

244/2,1 පියවර,මැදිරිගිරිය

072 - 4856648

එළවළු අමලවිය

071-3690267

හාල් හා මපාල් එකතු
කිරීම

077 - 3815523

එළවළු අමලවිය

31

88 දියමසන්ද්පුර

මක්.ජී.සංජීව ෙණ්ඩාර

අංක
97/2,නවහිරුගම,දියමසන්ද්පුර

32

88 දියමසන්ද්පුර

මේ.එේ.ජයසිංහ

719,අමේ ඇල,දියමසන්ද්පුර

077-4605393

33

88 දියමසන්ද්පුර

මක්.ජී.නිමල් කරුණාරත්න

සඳමාලි ඇඹරුේහල,දියමසන්ද්පුර

072-2537537

එළවළු සහ කරවල
මවළඳාම

34

89 බිමසෝඋයන

ටී.ජී.රුෂාන්ද් නිලංග

071 - 4161666

වියලි ආහාර මවළදාම

35

89 බිමසෝඋයන

ඊ.ඩේ.ජී.සුනිමල්

132/1,බිමසෝඋයන,දියමසන්ද්පුර
344/1,මකාමහාඹදමන,8
ඇළ,දියමසන්ද්පුර

077-4514441

එළවළු මවළඳාම

36

90 කහඹිළියාව

පි.වී.මේමරත්න

148/1,රත්මල් යාය,දියමසන්ද්පුර

071 - 7686761

අතයාවශය භාණ්ඩ සැපයීම

37

90 කහඹිළියාව

ඩී.එේ.මසනරත් ෙණ්ඩාර

මගාටුමකාල නිවස,ඩී 09 ඇල

027 - 5784059

එළවළු අමලවිය

38

91 කවුඩුළුගම

ආර්.ඒ.අමස්ල රණසිංහ

අංක 06,යාය 06,කවුඩුළුගම

078 - 9624918

එළවළු අමලවිය

39

92 කවුඩුළුවැව

ඩේ.එල්.ප්රියන්ද්ත

ගැමුණුපුර,නවනගරය

072-5245153

අතයාවශය භාණ්ඩ සැපයීම

071-4302810

එළවළු මවළඳාම

075-6644800

වියළි ආහාර ප්රවාහනය

40

93 කවුඩුළුවැව

එේ.ජී.සචී ගයාන්ද්

අංක 396,යාය
04,නවනගරය,මැදිරිගිරිය

41

96 දිේගල්පුර

එච්.එඒ.පැතුේ සුරංජන

අංක 08,යාය 06,දිේගල්පුර,
නවනගරය

42
43

96 දිේගල්පුර
96 දිේගල්පුර

ඩී.එේ.මහ්රත් ෙණ්ඩාර

අංක 308/1,යාය 06 ,දිේගල්පුර

072-5987307

පී.ජී.ඉමර්ෂ් පුෂ්ප කුමාර

292,යාය 06,දිේගල්පුර

076 - 5597065

මපාල් අමලවිය
එළවළු අමලවිය

44

98 ඇටඹඔය

එේ.ඒ.රවිඳු නයනජිත්

077-1669029

එළවළු මවළඳාම

45

100 බිමසෝෙණ්ඩාරගම

ආර්.ආර්.නන්ද්දන ෙණ්ඩාර

197/1,යාය 04,නවනගරය
අංක 41/1,යාය
07,බිමසෝෙණ්ඩාරගම

070 - 4102580

සිල්ලර භාණ්ඩ මවළදාම

46

100 බිමසෝෙණ්ඩාරගම

එල්.එේ.සිරියලතා මපාඩිමැණිමක්

අංක 68,යාය 07, බිමසෝෙණ්ඩාරගම

078 - 9569407

එළවළු අමලවිය

47

103 අඹගස්වැව

එච්.ඩේ.සී.කුමාරි රණසිංහ

147,යාය 08,මහ අඹගස්වැව

076 - 4674682

මකාහු මගනඒමට

48

103 අඹගස්වැව

එේ.ජී.කමල් තුසිත කුමාර

78/1,යාය 08,අඹගස්වැව

077 - 2082925

49

104 එකමුතුගම

එේ.ජී.ලසන්ද්ත නිරජංන්ද්

අංක 291,යාය 09,මහ අඹගස්වැව

077-7782367

එළවළු අමලවිය
එළවළු,පළතුරු මිලට
ගැනීම හා අමලවිය

50

106 මසනරත්පුර

පී.එච්.ගුණරත්න

51

106 මසනරත්පුර

ආර්.වී.සුරංග මේමලාල්

යාය 10,අක්කර 50, මහ
අඹගස්වැව, මැදිරිගිරිය
අංක 71,වැලිගේපුර, මහ
අඹගස්වැව

52
53

106 මසනරත්පුර
108 විජයපුර

ආර්.ජී.සුසන්ද්ත නන්ද්දසිරි

අංක 47,වැලිගේපුර,මහ
අඹගස්වැව

077-2810049

එේ.ආර්.සිසිර කුමාර

1089,යාය 06,විජයපුර

071 - 6904995

හුනු සහල් සහ කුඩු
ප්රවාහනය(වී මමාල්වල)
එළවළු අමලවිය

54

108 විජයපුර

ඩී.ආර්.පුංචි ෙණ්ඩා

අංක 1191/1,යාය 06,විජයපුර

076 - 9949957

පලතුරු මවළදාම සඳහා

55

108 විජයපුර

ඩේ.ටී.මසෝමරත්න

අංක 1142,ශ්රි සංඝමිත්තා පාර

071 - 9503595

මපාල් අමලවිය සඳහා

56

109 ඉහලගම

ආර්.එේ.සුගත් ජයරත්න

අංක 1340,යාය 07,විජයපුර

078-3747600

එළවළු අමලවිය

57

109 ඉහලගම

ජී.එේ.මංජුල ශ්රී කීර්ිෙණ්ඩාර

1364,විජයපුර,දියමසන්ද්පුර

077 - 2716461

අතයාවශය භාණ්ඩ සැපයීම

076-7871247
077-8804496

එළවළු මවළදාේ කිරීම
සඳහා
මපාල් සහ මපාල් මලලි
එකතු කිරීම

077 - 1398870
072 - 6026265

එළවළු අමලවිය
එළවළු අමලවිය

ආර්.යු.ජී.සුගත් චන්ද්රසිරි
ඩී.එේ.රෂිත මධුමාල්

1501,යාය 07,මහ තලාමකාළවැව
137/1,දේමසෝපුර
අංක 52/1,මීගස්වැව
පාර,මයිලගස්හංදිය
199,දේමසෝපුර

078 - 9032326
076-6163450

එළවළු මවළඳාම

113 බිමසෝෙණ්ඩාර

ඒ.ආර්.තුසන්ද්ත කුමාර

අංක 995, බිමසෝෙණ්ඩාර

071-6643020

මේකරි නිෂ්පාදන අමලවි
කිරීම සඳහා

63

113 බිමසෝෙණ්ඩාර

ඩේ.ආර්.ඒ.පී.විතාරණ

අංක 20,අමුණුගම, මැදිරිගිරිය

077-7936471

කුකුල් මස් අමලවිය

64

113 බිමසෝෙණ්ඩාර

ඩේ.ආර්.ඒ.පී.විතාරණ

අංක 20,අමුණුගම, මැදිරිගිරිය

077-7936471

65
66

113 බිමසෝෙණ්ඩාර
113 බිමසෝෙණ්ඩාර

මක්.ජී.ලලිත් කුමාර

පාලම මපමදස, මැදිරිගිරිය

075-6666682

එච්.එේ.අජිත් කුමාර

46,යාය 01,ිස්සපුර

077 - 4893733

කුකුල් මස් අමලවිය
එළවළු හා පළතුරු
අමලවිය
එළවළු අමලවිය

67

115 මණඩළගිරිය

යූ.ඩී.නිමල් ජයරත්න

අංක 617,මැදගේපුර,මැදිරිගිරිය

071-9957333

මපාල්,අල,ළුණු අමලවිය

68

115 මණ්ඩලගිරිය

මේ.පී.චමින්ද්ද කුමාර

585/1,මැදගේපුර,මැදිරිගිරිය

077-7085357

එළවළු මවළඳාම

071-8242460

පිසූ ආහාර
අමලවිය(මකාත්තු,රයිස්)

58
59

109 ඉහලගම
110 දේමසෝපුර

ඩේ.ජී.නිශාන්ද්ත කුමාර
ඩේ.ඒ.සංඛ මමහ්ෂ්

60
61

110 දේමසෝපුර
110 දේමසෝපුර

62

එළවළු අමලවිය

69

116 ිස්සඅමුණ

ඩී.එේ.ෙණ්ඩාර දිසානායක

දිසානායක
නිවස,නදවිරුගම,දිවුලන්ද්කඩවල

70

118 කුසුේමපාකුණ

මක්.ඒ.සජිත් නිලංග කස්තුරි ආරච්චි

කුසුේමපාකුණ හන්ද්දිය,
දිවුලන්ද්කඩවල

071-1801450

මේකරි කෑම ජංගම
අමලවිය

71

119විජයරාජපුර

ඩී.එච්.වයි.ධර්මෙන්ද්දු

ට්රැක් 09, දිවුලන්ද්කඩවල

076-7534340

මුහුදු මාළු අමලවිය

72

120 වඩිගවැව

ඩී.එේ.ඉන්ද්දික නුවන්ද් කුමාර

අංක 94,පමතාක්වැව,මීගස්වැව

076-7054960

එළවළු මවළඳාම

73

121 මීගස්වැව

පී.ඩි.රුවන්ද් විමේසිරි

අංක 308/1,යාය 06 ,දිේගල්පුර

072-5987307

මපාල් ප්රවාහනය

74

121 මීගස්වැව

ඩේ.පී.අනුර ශ්රී ධේමික

218/1,මේබියාවැව,මීගස්වැව

077-7912899

කිරි නිෂ්පාදන අමලවිය

75

124 මවමහරගල

මක්.ඒ.දිනිෂ්කා කුමාරි

ඩී 74,කුඹුරු නිවස,එල්.බී 09

071 - 6406201

බිමිමල් මවළදාම

76

124-මවමහරගළ

එච්.එේ.මමනෝේ සිසිර කුමාර

ඩී.74,එල්.බී.09,කවුඩුල්ල

076-2423818

එළවළු හි බිේමල් මවළඳාම

77

125 සංසුන්ද්ගම

ආර්.එේ.ජගත් සිසිර කුමාර

ඊ 54/1,කුමුරු ඉඩම,සංසුන්ද්ගම

076 - 1225389

බිමිමල් මවළදාම

