අත්යවශ්ය ආහාර බෙදා හරින්නන්බේ නාම බේඛනය
බ ාබ ාන්නරුව දිසරික්කය -වැලිකන්ද ප්රාබේශිය බේකම් බකාට්ඨාශ්ය

අනු
අංකය

වසම

නම

1

279 - මඟුල් ල ොකුණ

ඩබ්.බී.ගමගේ

2

278 - ව්ැලිකන්ද

A.G.R.C.I.අමරග ෝන්

3

266 - ල ේනපුර

M.H.M.රියාස්

4

261 - ල ව්නපිටිය

5

ලිපිනය

දු.අංකය

ජංගම අලෙවි කරන ද්රව්ය

078-6162800

ග ාල්

071-7235152

එලෙලු

078-8147423

එලෙලු

D.R.G.K.වීරගස්න

189, නාමල්ගම
A.G.S. ගෙලදසැල
71,ෙැලි න්ද
47/B, ගස්නපුර,
නෙගස්නපුර
400,ගසෙනපිටිය

078-2038159

මිරිසුකුඩු, රෙල

266 - ල ේනපුර

S.L.ඉබ්රාහිම්

154,ගස්නපුර, නෙගස්නපුර

072-0533089

මාළු,එලෙලු

6

261 - ල ව්නපිටිය

H.K.S.චතුරංග

03,ගරෝහන ඉගලක්ට්රි ල්ස්

078-4813313

අසගමෝදගම්, ස් ංගුෙ

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

266 - ල ේනපුර
261 -ල ව්නපිටිය
261 -ල ව්නපිටිය
261 - ල ව්නපිටිය
261 - ල ව්නපිටිය
261 - ල ව්නපිටිය
261 - ල ව්නපිටිය
261 - ල ව්නපිටිය
280 - ලමොණරතැන්න
282 - මහින්දොගම
266 - ල ේනපුර

A.M.M. ලීල්
P.N.C.ද ගසායිසා
P.N.C.ද ගසායිසා
H.M.කුමාරතුංග
H.M.කුමාරතුංග
H.M.කුමාරතුංග
H.M.කුමාරතුංග
P.N.C.ද ගසායිසා
K.M.චන්රරත්න
A.G.T.G.ගස්න
U.L.අන්සාර්

078-3566011
072-8185076
072-8185077
078-3599006
078-3599006
078-3599006
078-3599006
072-8185076
078-2394247
071-6161649
078-8080179

ගබ්
ගබ්
ගබ්
ගබ්
ගබ්
ගබ්
ගබ්
ගබ්
මාළු
මාළු
මාළු

19

261 - ල ව්නපිටිය

R.M.N.M. රත්නාය

078-6024216

ගබ් රි නිෂ ාදන

20

282 -මහින්දොගම

A.T.H.P. විජි සිරි ද සිල්ො

076-1585932

ෙැව් මාළු

21

282 - මහින්දොගම

පී.එම්.ධර්මදාස

238,නෙගස්නපුර
460,ගසෙනපිටිය
460,ගසෙනපිටිය
302,ගසෙනපිටිය
302,ගසෙනපිටිය
302,ගසෙනපිටිය
302,ගසෙනපිටිය
460,ගසෙනපිටිය
46,ගමාණරතැන්න
136,මහගස්නපුර
257,නෙගස්නපුර
369, ාසල අසල,
ගසෙනපිටිය
06, මමත්රීගම, අගස්ලපුර
අං 96, නාගස්තැන්න,
නෙමහගසන්පුර

071-2409030

ලතුරු

රි නිෂ
රි නිෂ
රි නිෂ
රි නිෂ
රි නිෂ
රි නිෂ
රි නිෂ
රි නිෂ

ාදන
ාදන
ාදන
ාදන
ාදන
ාදන
ාදන
ාදන

22

268 - කටුව්න්විෙ

එම්.එච්.එම්.ජවු ර්

23

274 - මැණික්ලව්ෙ

ගේ.එම්.ගේමරත්න

24

268 - කටුව්න්විෙ

ගේ.රිශ්්මි

25

268 -කටුව්න්විෙ

ඒ.ජමාල්ීන්

26

279 -මඟුල්ල ොකුණ

එච්.ඩී.අසං
එම්.සසි රන්

27
28

266 - ල ේනපුර

එස්.එම්.ජයන්ීන්

29

268 - කටුව්න්විෙ

වී.එල්.ගමාහමඩ් තම්ි

30

272 - ඳුන්පිටිය

ඩබ්.ඒ.ගක්ට්ර.නුෙන් තංරංග

31
32
33
34
35
36

261 - ල
261 - ල
261 - ල
261 - ල
261 - ල
261 - ල

එච්.එම්.අජිත් කුමාර
එච්.එම්.අජිත් කුමාර
එච්.එම්.අජිත් කුමාර
එච්.එම්.අජිත් කුමාර
එච්.එම්.අජිත් කුමාර
එච්.එම්.අජිත් කුමාර

37

274 -මැණික්ලව්ෙ

ආර්.ඒ.එන්.බී.රාජ ක්ට්රෂ

38

287 - අළුත්ව්ැව්

ආර්.එම්.සී. මල්සිරි

ව්නපිටිය
ව්නපිටිය
ව්නපිටිය
ව්නපිටිය
ව්නපිටිය
ව්නපිටිය

අං 151, ටුෙන්විල,
නෙගස්නපුර
අං 235, මැණික්ට්රගෙල,
ගසෙනපිටිය
අං 152, ටුෙන්විල,
නෙගස්නපුර
අං 152, ටුෙන්විල,
නෙගස්නපුර
අං 285, මඟුල්ග ාකුණ,
ෙැලි න්ද
අං 15, මුතුගල,
ගසෙනපිටිය
අං 247/2, ගස්නපුර,
නෙගස්නපුර
අං 208, ටුෙන්විල,
නෙගස්නපුර
අං 276, සඳුන්පිටිය,
නෙගස්නපුර
අං 51, ගසෙනපිටිය
අං 51, ගසෙනපිටිය
අං 51, ගසෙනපිටිය
අං 51, ගසෙනපිටිය
අං 51, ගසෙනපිටිය
අං 51, ගසෙනපිටිය
අං 77, මැණික්ට්රගෙල,
ගසෙනපිටිය
අං 08, අළුත්ෙැෙ,
ගනළුම්ෙැෙ

078-8594420

ගබ් රි නිෂ් ාදන

078-5310383

රස ැවිලි

078-3848678

ගබ් රි නිෂ් ාදන

078-3566305

ගබ් රි නිෂ් ාදන

076-1409867

එළෙළු

074-1837186

එළෙළු

078-2490395

එළෙළු

-

එළෙළු

078-1916466

ග ගසල් හා එළෙළු

076-7491480
076-0841172
078-6752654
078-2670511
076-0841172

ගබ්
ගබ්
ගබ්
ගබ්
ගබ්
ගබ්

077-5227606

එළෙළු

077-5625686

එළෙළු හා සිල්ලර බඩු

රි නිෂ්
රි නිෂ්
රි නිෂ්
රි නිෂ්
රි නිෂ්
රි නිෂ්

ාදන
ාදන
ාදන
ාදන
ාදන
ාදන
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282 - මහින්දොගම

එම්.ජී.ජයන්ත

අං 115, නාගස්තැන්න,
නෙමහගසන්පුර

078-1516510

ලතුරු

40

286 - සංහපුර

ටී.ඒ.සුජීෙ චාන

අං

71, සිංහපුර, ෙැලි න්ද

076-1032522

එළෙළු

41

272 - ඳුන්පිටිය

L.S.B.J. ද සිල්ො

62, සදුන්පිටිය, නෙගස්නපුර

078-4481610

ගබ් රි නිෂ ාදන

42

282 - මහින්දොගම

D.M.N.D. දසනාය

077-1622158

එලෙලු

43

273 - ල ොරව්ැව්

W.M.ඩංගිරි බංඩා

078-8573309

ග ගසල්

44
45
46

270 - මල්විෙ
278 - ව්ැලිකන්ද

H.K.විමලරත්න
ඩී.එම්.ටී.දිගන්ෂ්
ගක්ට්ර.ජී.අයි.සී.බණ්ඩාර

072-4658393
078-4307525
071-3442171

ග ාල්, ලතුරු
එළෙළු හා ග ාල්
ගබ් රි නිෂ් ාදන

47

282 - මහින්දොගම

පී.ජී.පුීප් මංගල

076-6951829

මාළු ගෙළඳාම

48

261 -ල ව්නපිටිය

ඩබ්.ඒ.ප්රියදංර්ශ්න

076-7007511

පිසින ලද ආහාර

49
50
51
52
53
54
55
56

261 - ල ව්නපිටිය
280 - ලමොණරතැන්න
279 - කොලිංගවිෙ
274 - මැණික්ලව්ෙ
282 - මහින්දොගම
268 - කටුව්න්විෙ
268 - කටුව්න්විෙ
282 - මහින්දොගම

ඩබ්.ගක්ට්ර.අයි.සිල්ො
එච්.එම්.තිල රත්න
ආර්.ඩී.ගුණතිල
ේ.එම්.ගේමරත්න
එච්.එස්.ඒ.ගක්ට්ර. ද සිල්ො
ගේ.රිශ්්මි
එම්.ඒ.ජලාීන්
ආර්.ඩී.ගේ.ඩලාන්

078-9755873
075-3927263
077-0524709
078-5310383
071-1515445
078-3848678
075-7638028
078-4796112

ජලය
මාළු
මාළු
රස ැවිලි
කිරි නිෂ් ාදන
ගබ් රි නිෂ් ාදන
මාළු
එළෙළු

57

278 - ව්ැලිකන්ද

එස්.එච්.එම්.ඉස්ති ාර්

077-7031271

ිස් ට් ෙර්ග

58
59

261 - ල ව්නපිටිය
282 - මහින්දොගම

පී.එන්.සී. ද ගසායිසා

90, මමත්රීගම, අගස්ලපුර
238, ගබාරෙැෙ,
ගසෙනපිටිය
516,මහෙැලි දවුර ාර
අං 269, මල්විල
අං 258/ඒ, ෙැලි න්ද
අං 340,
නෙමැණික්ට්රගදනිය,
ෙැලි න්ද
අං 476, පියෙර III,
රණවිරු ගම්මානය,
ගසෙනපිටිය
අං 504, ගසෙනපිටිය
අං 23, ගමාණරතැන්න
අං 15, ාලිංගවිල
අං 235, මැණික්ට්රගෙල,
අං 225, මහින්දාගම
අං 152, ටුෙන්විල
අං 217, ටුෙන්විල
අං 38, මැණික්ට්රදනිය
අං 13, නෙනගරය,
ෙැලි න්ද
අං 460, ගසෙනපිටිය

072-8185076

ගබ් රි නිෂ් ාදන

එච්.ජී.ඩී.පී.එන්.ගමලේ

අංක:314, නව්මහල න්පුර

078-9704748

එළව්ලු ල ොල්

263 - කරල ොෙ
286 - සංහපුර

වී.ආර්.ලෙන්සල්
එම්.එ ේ.ජී.නිශේශංක

අංක:193. කරල ොෙ
අංක:71, ජයවික්රමගම

077-6206679
077-5912408

එ ේ.ඒ.උ ොලී

අංක:187, නොග ේතැන්න

071-2409030

ලකටි ආහොර
ෙතුරු

60
61
62
63
64

අව්ෙංගු කර ඇත

65

286 - සංහපුර

ආර්.මංජු

66

277 - සුසරිගම

එම්.පී.එම්.මැදව්ත්ත

67

266 - නව්ල ේනපුර

එම්.එච්.එච්. රකීර්

68

259 - ලනළුම්ව්ැව්

පි,එම්,එ ේ, චන්රසරි

අංක: 02, සංහපුර ොර.
ව්ැලිකන්ද
අංක 268/1, සුසරිගම,
ල ව්නපිටිය.
අංක 67/2,
ඇතුගෙ,නව්ල ේනපුර
අංක 106, ලනළුම්ව්ැව්

69

286 - සංහපුර

එම්.සී.ටී.මොරසංහ

අංක 129/D, දිඹුෙොන, සංහපුර

077-0567971

70

261 -ල ව්නපිටිය

ෙේ.ජී.සරිල ේන

අංක 40/6, ල ව්නපිටිය.

072-8407005

71
72
73

275 - ල ෝ අත්ත
274 - මැණික්ලව්ෙ
261 - ල ව්නපිටිය

එච්.පී.රුව්න් විමෙසංහ
ලක්.ජී.තිෙකරත්න
පී.ෙේ.සී. දල ොයි ො

අංක 5/40,ල ෝඅත්ත
අංක 163,මැණික්ලව්ෙ
අංක 460,ල ව්නපිටිය

071-4059337
074-1834863
072-8185076

සල්ෙර ඩු හො ලේකරි
නිෂේ ොදන
බුෙත් , පුව්ක්
එළව්ළු ,ල ොල්ලතල්,
කරව්ෙ, මොළු
සල්ෙර ඩු හො ලේකරි
නිෂේ ොදන
මොළු
ොනිය ජෙය
ලේකරි නිෂේ ොදන

74

281 - කෙව්තමඩුව්

යූ.ඒ.නිලරෝෂන් රණතුංග

අංක 356,නව් මැනික්ලදණිය

078-8422646

සල්ෙර ඩු

75

261 - ල ව්නපිටිය

බී.එම්.තිළිණ ඳරුව්න්

074-0432267

එළව්ළු

76
77

287 - අලුත්ව්ැව්
286 - සංහපුර

ෙේ.එම්.ටී.දි ොනොයක
ලක්.එ ේ.ල ේනොධිර

අංක 379,1
පියව්ර,ල ව්නපිටිය
අංක 292,අලුත්ව්ැව්
අංක 149,සංහපුර

076-8974394
071-8657318

සල්ෙර ඩු
මඤේලඤොක්කො,ලකො ේ

78

286 - සංහපුර

ෙේ.එෆේ.ඒ.ජිනොත්

අංක 198,සූරියව්ැව්

071-0703108

එළව්ළු,ල ොල්ලතල්,ල ොල්

79

262 - මහව්ැව්

එම්.විමෙසරි

අංක 70,මහව්ැව්

078-3148522

එළව්ළු ෙතුරු සල්ෙර ඩු

80
81
82

286 - සංහපුර

ලක්.එඒ.එ ේ.බී.මැද්දව්ෙ
එ ේ. ොරොදිරොජො
එච්.යූ.ඊ.බී.එල්.එම්.ලදල්විට

අංක 96,සංහපුර
අංක
අංක 115,අලුත්ව්ැව්

077-5518082

එළව්ළු

078-7995422

එළව්ළු

282 - මහින්දොගම

ළතුරු

අව්ෙංගු කර ඇත

287 - අලුත්ව්ැව්

078-8546331
077-6897927
078-6546864
078-8870446

අෙ ළූණු. බුෙත්
ොනිය ජෙය

83
84
85

268 - නැ/කටුව්න්විෙ
271 - මල්ලින්ද
287 - අලුත්ව්ැව්

අංක 151,කටුව්න්විෙ
අංක 57,මල්ලින්ද
අංක 310,අලුත්ව්ැව්

078-8594420
077-3995005
076-2578895

අංක 286,දිඹුෙොන

076-314031

279 - මඟුල්ල ොකුණ
279 - මඟුල්ල ොකුණ
277 - සුසරිගම
282 - මහින්දොගම
279 - මඟුල්ල ොකුණ
268 - කටුව්න්විෙ
277 - සුසරිගම

එම්.එච්.එම්.ජවු ර්
එම්.ලේ.පී.කුමොර
එම්.එම්.සුනිල් ොන්ත
එ ේ.එ ේ.එච්.එම්.ජී.ෙේ.එ ේ.ලක්.ල ේනොනොය
ක
පී.එල්.කුරුලන්රු
අආර්.ජී.එම්.එම්.විලේකුමොර
පී.එ ේ.ඒ.ශොන්ත
ඒ.එම්.අරුණ ශොන්ත
එම්එල්.විමෙරත්න
එම්.බී.එම්.රිෆොන්
එම්.ඩී.ප්ර ොද්

86

286 - සංහපුර

87
88
89
90
91
92
93

අංක 337,කොලිංගවිෙ
අංක 129,මඟුල්ල ොකුණ
අංක 163,සුසරිගම
304, අල ේෙපුර
අංක 227, මඟුල්ල ොකුණ
අංක 333, කටුව්න්විෙ
අංක 231, සුසරිගම

071-5926110
071-3534828
078-8346467
070-3515700
071-8181675
078-7155587
076-2839966

එළව්ළු
මොළු
එළව්ළු, ෙතුරු
එළව්ළු, ළතුරු
සල්ෙර ඩු
එළව්ළු
එළව්ළු

94

282 - මහින්දොගම

ලක්.ළහිරු මදුරංග

අංක 200,මහින්දොගම

071-3756976

ත්ත්ව් ආහොර, බිත්තර හො
ල ොල්ලතල්

95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

261 - ල ව්නපිටිය
261 - ල ව්නපිටිය
284 - කුෙොල ොකුණ
274 - මැණික්ලව්ෙ
274 - මැණික්ලව්ෙ
287 - අළුත්ව්ැව්
272 - ඳුන්පිටිය
274 - මැණික්ලව්ෙ
280 - ලමොණරතැන්න
278 - ව්ැලිකන්ද
268 - කටුව්න්විෙ
278 -ව්ැලිකන්ද
277 - සුසරිගම
277 - සුසරිගම
277 - සුසරිගම
282 - මහින්දොගම
287 - අළුත්ව්ැව්

ෙේ.ජීලේ.ල ෝමසරි
එ ේ.ඒ.කසුන් ෙක්මොල්
ඒ.එල්.න ොර්
ආර්.ෙේ.එ ේ.අනුරොධිකො
ඩී.එ ේ.මැන්ෙලව්ෝල්
ලක්.ඒ.උපුල් කුමොර
ඩී.ජී.එල්.ජයව්ර්ධන
එච්.බී.ජයල ේන
පී.එච්.ශොන්ත
ෙේ.ඒ.ඒ.ලරෝහිත
එෆේ.එම්.රොසෆේ
ලේ.ඒ.ජී.ශොන්ත
එ ේ.බී.දමයන්ති කුමොරි
එ ේ.බී.දමයන්ති කුමොර
යූ.ඩී.ල නවිරත්න
පී.ලක්.වී.වීරල ේන
ආර්.ඩී,ල ෝම ොෙ

අංක 52, ල ව්නපිටිය
අංක 52, ල ව්නපිටිය
අංක 323, කුෙොල ොකුණ
අංක 125/1, මැණික්ලව්ෙ
අංක 220, මැණික්ලව්ෙ
අංක 288,අළුත්ව්ැව්
අංක 4, ඳුන්පිටිය
අංක 105, මැණික්ලව්ෙ
අංක 217, ලමොණරතැන්න
මහව්ැලි නිව්ො , ව්ැලිකන්ද
අංක 476, කටුව්න්විෙ
මහව්ැලි නිව්ො , ව්ැලිකන්ද
අංක 20, සුසරිගම
අංක 20, සුසරිගම
අංක 92, සුසරිගම
අංක 210, මමත්රීගම
අංක 151, අළුත්ව්ැව්

078-4806000
076-2833538
076-4298308
078-1150225
078-8694601
076-0154047
078-4911860
078-5901021
076-8596704
077-7216339
078-9813695
078-6202689
078-6202689
078-2940437
078-6731136
-

සල්ෙර ඩු
සල්ෙර ඩු
සල්ෙර ඩු
ල ොල්, බිත්තර
සල්ෙර ඩු
ල ොල්
එෙව්ළු
මොලු
එෙව්ළු
එළව්ළු, ෙතුරු
සල්ෙර ඩු
එළව්ළු,බිත්තර
බිම්මල්
බිම්මල්
බිම්මල්
මොලු
බුෙත් , පුව්ක්

ලේකරි නිෂේ ොදන
එළව්ළු
සල්ෙර ඩු
ෙතුරු එළව්ළු ල ොල්

112

279 - මඟුල්ල ොකුණ

පී.යූ.අයි.පුෂේ කුමොර

113

261 - ල ව්නපිටිය

ව්යි.ජී.එ ේ.පී.කුමොරසංහ

114

261 - ල ව්නපිටිය

එච්.ලක්.ඒ.ල ෞමයො

115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137

282 - මහින්දොගම
270 - මල්විෙ
282 - මහින්දොගම
270 - මල්විෙ
280 - ලමොණරතැන්න
264 - මුතුගෙ
280 - ලමොණරතැන්න
274 - මැණික්ලව්ෙ
අව්ෙංගු කර ඇත
272 - ඳුන්පිටිය
278 - ව්ැලිකන්ද
272 - ඳුන්පිටිය
279 - කොලිංගවිෙ
286 - සංහපුර
අව්ෙංගු කර ඇත
259 - ලනළුම්ව්ැව්
270 - මල්විෙ
269 - මදුරංගෙ
269 - මදුරංගෙ
268 - කටුව්න්විෙ
268 - කටුව්න්විෙ
268 - කටුව්න්විෙ
269 - මදුරංගෙ

138
139

078-9058642

එළව්ළු

077-2755863

එළව්ළු, බුෙත් , පුව්ක්

076-4959568

එළව්ළු, අෙ, ලූණු

ෙේ.ෙේ.ලක්.ජයතිෙක
එන්.එ ේ.ගුණදො
ඒ.ජී.ටී.ජී.ල ේනක
ලක්.එච්.චන්ද්රසරි
එම්.ඩී.ලක්.ජයෙත්
එන්.විජයමෙර්
එම්.ඒ.ඒ.එ ේ.උලද්ශිකො
එම්.ඒ.එ ේ.වීරලකෝන් ංෙො

අංක 109, කොලිංගවිෙ
අංක 05, රණවිරු ගම්මොනය,
ල ව්නපිටිය
අංක 42/6, නව්නගරය,
ල ව්නපිටිය
අංක 193/ඊ, අල ේෙපුර
අංක 257, මල්විෙ
අංක 136, මහල න්පුර
අංක 08, මල්විෙ
අංක 80, ලමොණරතැන්න
අංක 13, මුතුගෙ
අංක 171, ලමොණරතැන්න
අංක 156, මැණික්ලව්ෙ

078-8737547
078-6970194
071-6161049
078-6989760
077-4000961
071-1083859
071-2175763
078-6740061

එළව්ළු, සෙල්ර ඩු
එළව්ළු
එළව්ළු
මොලු
එළව්ළු
සල්ෙර ඩු
කුළු ඩු
එළව්ළු, ළතුරු

එම්.අයි.එම්.නි ොන්
එම්.ඒ.එම්.නිෙන්ත
ආර්.පී.නිමල්සරි
ලක්.එ ේ.එල්.එදිරිසංහ
ඩී.එම්.රොජ ක්ෂ

අංක 71, ඇතුගෙ
අංක 513, මහව්ැලි නිව්ො
අංක 114/ඩී, සුසරිගම
අංක 185, මඟුල්ල ොකුණ
අංක 162, මහව්ැලිතැන්න

075-4038783
075-8887556
071-95115206
078-5554162
071-4359602

එළව්ළු, ෙතුරු
එළව්ළු
බිම්මල්
මොළු
සල්ෙර ඩු

ජී.ආර්.ලේමසරි
යූ.දිෙංකො
ලේ.එන්.පී.පී.පී.ලේමතිෙක
ඊ.ඒ.ල ෝමසරි
එම්.එච්.එම්.අහේෙොම්
එම්.එම්.කෙන්දර් ොව්ො
එන්.කෙොල්ීන්
ඩී.පී. රත්නොයක

අංක 62, ලනළුම්ව්ැව්
අංක 261 , මල්විෙ
අංක 21, මදුරංගෙ
අංක 306, මදුරංගෙ
අංක 96, කටුව්න්විෙ
අංක 318, කටුව්න්විෙ
අංක 258, කටුව්න්විෙ
අංක 207, මදුරංගෙ

078-9999821
078-8392826
078-9732628
076-1130366
078-8626315
078-9945894
078-3565944
078-9089523

කරව්ෙ, සල්ෙර ඩු
එළව්ළු
ල ොල්
එළව්ළු, ල ොල්
එළව්ළු, ෙතුරු
එළව්ළු, ෙතුරු
බි ේකට් ව්ර්ග
එළව්ළු

270- මල්විෙ

පී.එච්. රුව්න් චොමර

අංක 13, මලිවිෙ, නව්ල ේනපුර

078-5124129

එළව්ළු

259 - ලනළුම්ව්ැව්

ෙේ.ඒ.ධර්ම ොෙ

අංක 226, ලනළුම්ව්ැව්

076-4812075

ල ොල්

140

270 - මල්විෙ

එ ේ.එ ේ.ඩී. මරසංහ

අංක 40, මල්විෙ, නව්ල ේනපුර

078-6434081

ලකොමඩු

141
142

269- මදුරංගෙ
269- මදුරංගෙ

ඒ.වී. ංජීව් ෙක්මොල්
ජී.එම්. ලහේරත් ංෙො

අංක 214, මදුරංගෙ
අංක 204, මදුරංගෙ

078-3694293
071-0624161

කරව්ෙ ලව්ළදොම
එළව්ළු ෙතුරු

143

277- සුසරිගම

ලක්.බී. ගීතො කුමොරී

අංක 383, සුසරිගම

071-5785222

එළව්ළු කරව්ෙ හො බිත්තර

144

280 - ලමොණරතැන්න

එම්.බී. අනුෂො දිල්රුක්ි

078-8527821

එළව්ළු ෙතුරු

145

281 - කෙව්තමඩුව්

ආර්.ඩී. ජයන්ත සීෙොල්

මධු ර ලහොලටල්,
ලමොණරතැන්න
අංක 38, මැණික්දනිය

078-4896261

මොළු ලව්ළදොම

146

258 - රිීල ොකුණ

ඒ. පියල ේන

අංක 179/1, රිීල ොකුණ

147

282 - මහින්දොගම

බී අ ංක උදයකුමොර

අංක 39, මහින්දොගම,
අල ේෙපුර

077-3759411

එළව්ළු හො කරව්ෙ

148

277 - සුසරිගම

ටී. නන්දන ලේමෙොල්

අංක 114, සුසරිගම, ව්ැලිකන්ද

078-5501575

රයි ේ ලකොත්තු

149

285 - මුතුව්ැල්ෙ

ඩී.ඩී.ඒ. රසක ම් ත්

අංක 14, කන්දකඩුව්, සංහපුර

077-5917504

එළව්ළු, ෙතුරු හො සල්ෙර
භොණ්ෙ

150

260 - ගිනිදමන

ආර්.එම්.එන්.එ ේ. ංෙොර

070-1160975

සල්ෙර භොණ්ෙ

151

285 - මුතුව්ැල්ෙ

ඒ.එච්. අසත සුපුන් කුමොර

078-6941410

එළව්ළු, ෙතුරු හො බිත්තර

152

286 - සංහපුර

ලක්.ජී.යූ. ප්රියන්ත කුමොර

071-3206556

ලූණු, සල්ෙර ඩු

153

271 - මල්ලින්ද

ටී.එම්.ආරිය කුෙතුංග

අංක 15/3, මෙකෙපුව් ොර,
ල ව්නපිටිය
අංක 80, මහව්ැලි සංහපුර,
මුතුව්ැල්ෙ
අංක 220, මහව්ැලිතැන්න,
සංහපුර
අංක:135, මල්ලින්ද,
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