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ye¢kaùu
W!j m<d; jkdyS ksrka;rfhkau iajdNdúl fukau ñksia l%shdldrlï ksid we;sjk úúO wdmodjkag
f.dÿrejk m<d;ls' wúêu;a f,i le,E t<sfmfy,s lsÍu" wkjir bÈlsßï ta w;r m%Odk jk w;r" tuÕska
iq<x yd kdh hdu uÕska isÿjk wdmodjkag ,laùu nyq,ù we;' úfYaIfhkau N+f.da,Sh msysàu ksid iajdNdúl
wdmodjkag ksrka;rfhka ,lajk w;r" ck;djf.a l%shdldrlï yd wdl,am ksid fuu iajdNdúl wdmod ;Sjqr
jk wdldrhla y÷kd .; yelsh' fufia wdmod we;súfï§ bka m<d; ;=< Ôj;ajk iuia: ck;dju wk;=rlg
,laùfï wjodkula mj;S'
fujka ;;ajhla ;=< wdmodjlg uqyqK §fï§ wdmod ld,iSud j,§ yd wdmod i|yd fmr iQodkï ùfï§;a
miqj;a il%sh odhl;ajhla ,nd §u w;HdjYH lreKlaj mj;S' tfukau wdmod ;;ajhlg ,lajk ck;djg
yels blaukska tÈfkod jevlghq;= lr.; yels uÜgug m;a lsÍu wm yuqfõ m%Odk wNsfhda.hlaj mj;S'
fujka fudfyd;l wm uqyqKfok m%Odk .eg¿ w;r ta i|yd w;HdjYHjk iïm;a yd WmlrK ys.h m%uqL
ia:dkhla .kS'
W!j m<d;a ud¾. ixj¾Ok" ksjdi" c,iïmdok" j;=há;, myiqlï iy iuQmldr lghq;= ms<sn| wud;HxYh
uÕska tjka wdmod wjia:djl§ m%fhdackhg .; yels iïm;a ms<sn|j m%dfoaYsh bxðfkare ld¾hd, 06
fj;ska f;dr;=re ,nd .;a w;r" fuhska yÈis wdmod ;;ajhhl§ wdmodjg ,la jqjka i|yd w,am ud;%uh
jYfhka fyda odhl ùu wfmalaIdjhs'

ud¾. ixj¾Ok wud;HdxY ÿrl;k kdudj,sh
අනු
අංකය

දුරකථන අංකය
නිලධාරියාගේ නම

තනතුර

1

ආර්.එම්.එස්.ඩී. රත්නායක
මහත්ිය

ගේකම්

2

ඩබ්.එස්.එේ. වතුකාර මහතා

සහකාර අධයක්ෂ

කාර්යාලය

ජංගම

055-2222337

071 - 8310922

055-2222811
071-2224200
055-2225981

3

ඩී.එම්.ඩී.එම්.ගක්. දිසානායක
මහතා

ගණකාධිකාරී

055-2229785

071-4214258

5

ඊ.පී.ඒ. ශ්රියාකාති මහත්ිය

පරිපාලන
නිළධාරී

055-2225980

071-6745733

6

කාර්යාලය

055-2224113
පිටු අංක 01

ud¾. ixj¾Ok fomd¾;fïka;= ÿrl;k kdudj,sh
අනු
අංකය

දුරකථන අංකය
නිලධාරියාගේ නම

තනතුර
කාර්යාලය

ජංගම

8

ඉංජි. ටී.එම්.එේ.ඩී.එම්.
ගතතනගකෝත මහතා

ප්රාගියය ඉංජිගතරු වැලිමඩ

057-2245231

071-4915901

9

ඉංජි.ජී.ඩබ්.ගක්.කරුණානතද
මහතා

ප්රාගියය ඉංජිගතරුමහියංගණ

055-2257083

071-7712875

10

ඉංජි.ගහ්මතත පුෂ්පකුමාර

ප්රාගියය ඉංජිගතරුගමාණරාගල

055-2276369

071-4418140

11

ඉංජි.බී.එම්.එස්.එච්.කුමාර
මහතා

ප්රාගියය ඉංජිගතරු වැේලවාය

055-2274422

071-2170163

12

ගක්.ඩී. මේකාති ගපගර්රා
මහත්ිය

පරිපාලන නිලධාරී

055-2229626

071-4644589

13

ඩී.එම්.සුනතදා ගරාද්රිගගෝ
මහත්ිය

ප්රධාන කළමණාකරන
සහකාර

055-2229626

071-3373878
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අනු
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නිලධාරියාගේ නම
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තනතුර

කාර්යාලය

ජංගම

1

ඉංජි . ඩී.චතරිලක මහතා

අධයක්ෂ (මාර්ග)

055-2229626

071-8383537

2

ඉංජි. ගහති දිසානායක
මහතා

ප්රධාන ඉංජිගතරු (බදුේල)

055-2229626

071-4419976

3

ඉංජි.පී.එම්.අමරගස්කර මහතා ප්රධාන ඉංජිගතරු(ගමාණරාගල)

055-2229626

071-4420542

4

ඉංජි. එච්.එම්.ධර්මරත්න
මහතා

ප්රධාන ඉංජිගතරු (සැලසුම්)

055-2229626

071-8270229

5

ඩී.එම්.එස්.එම්.දිසානායක
මහත්ිය

ගණකාධිකාරී

055-2225570

077-3355139

6

ඉංජි. ජානක රත්නායක
මහතා

ප්රාගියය ඉංජිගතරු- බදුේල

055-2223234

071-5400750

7

ඉංජි.සී.එච්.රත්නායක මහතා

ප්රාගියය ඉංජිගතරු - දියතලාව

057-2229059

071-8310954
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nÿ,a, Èia;%slalfha wdmod m%;spdr iyk fiajd lKavdhï yd ksfhdað; wdh;k

l|jqre l,ukdlrKh
ආයතනය

කඳවුරු
කළමනාකරණය

දුරකථන අංක

තනතුර

ස්ථාවර

ජංගම

ෆැක්ස්

පළාත් පාලන
ගදපාර්තගම්තතුව,
මාටිත සිේවා මාවත,
බදුේල.

පළාත් පාලන
ගකාමසාරිස්

055-2222363

070-2224620

055-2222055

පළාත් අධයාපන
ගදපාර්තගම්තතුව,
ගවලගගදර පාර,
බදුේල.

පළාත් අධයාපන
අධයක්ෂ

055-2223178

070-2240560

055-2222713

පළාත් සමූපකාර
ගදපාර්තගම්තතුව,
කැප්ගපටිගපාල පාර,
බදුේල.

පළාත් සමූපකාර
ගකාමසාරිස්

055-2222176

071-1595828

055-2222176

පිටු අංක 04

ආයතනය

කඳවුරු
කළමනාකරණය

තනතුර

දුරකථන අංක
ස්ථාවර

ජංගම

ෆැක්ස්

පළාත් සමාජ ගස්වා
ගදපාර්තගම්තතුව

පළාත් සමාජ
ගස්වාඅධයක්ෂ

055-2230787

071-8245768

055-2230787

ප්රාගියය ගස්ය
ගස්වා අධයක්ෂ
කාර්යාලය, බදුේල

ප්රාගියය ගස්ය
ගස්වා අධයක්ෂ

055-2222430

077-7383835

055-2222430

පරිවාස හා
ළමාරක්ෂණ
ගදපාර්තගම්තතුව,

පළාත් පරිවාස හා
ළමාරක්ෂණ
ගකාමසාරිස්

055-3550470

070-1111881

055-2231209

පිටු අංක 05

ud¾. ndOl bj;a lsÍu
ආයතනය

තනතුර

දුරකථන අංක
ස්ථාවර

මාර්ග බාධක
ඉවත් කිරීම

ෆැක්ස්

ජංගම

පළාත් මාර්ග
ගදපාර්තගම්තතුව

පළාත් මාර්ග
අධයක්ෂ

055-2224781

071-8383537 055-2224776

මාර්ග සංවර්ධන
අධිකාරිය,
බණ්ඩාරගවල.

පළාත්
අධයක්ෂ

057-2222170

071-8179763 057-2222170

පළාත් පාලන
ගදපාර්තගම්තතුව,
මාටිත සිේවා
මාවත, බදුේල.

පලාත් පාලන
ගකාමසාරිස්

055-2222363

070-2224620 055-2222055

රාජය දැව සංස්ථාව,
බණ්ඩාරගවල.

ප්රාගියය
කළමණාකරු

057-2222663

077-2862816 057-2222663

පිටු අංක 07
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ආයතනය

අනතුරු නිගේදන
නිකුත් කිරීම

දුරකථන අංක

තනතුර

ස්ථාවර

ජංගම

ෆැක්ස්

ජාික ගගාඩනැගිලි
පර්ගේෂණ
සංවිධානය, බදුේල.

දිස්ික්භාර
නිළධාරි

055-2229766

071-8627046

055-2229766

කාලගුණ විදයා
ගදපාර්තගම්තතුව,
නඩුකාර කතද,
බදුේල.

ස්ථානභාර
නිළධාරි

055-2222396

071-9487927

055-2222396

වාරිමාර්ග අධයක්ෂ
කාර්යාලය,
බණ්ඩාරගවල.

වාරිමාර්ග
අධයක්ෂ
බණ්ඩාරගවල.

057-2222350

071-1485037 057-2222527

මහවැලි අධිකාරිය
(මාපාකඩ)

ඉංජිගතරු

055-3561321

071-8045446

055-4545389

පිටු අංක 06

ආයතනය

ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
බදුේල

මාර්ග බාධක
ඉවත් කිරීම

ශ්රී ලංකා
ගෙලිගකාම්,
බණ්ඩාරගවල.

ශ්රී ලංකා
ගපාලීසිය

දුරකථන අංක

තනතුර

ෆැක්ස්

ස්ථාවර

ජංගම

ප්රධාන ඉංජිගතරු
(බදුේල)

055-2222315

071-4297802

055-2222023

විදුලි ඉංජිගතරු
(දියතලාව)

057-4927723

071-9621953

057-2229142

කළමණාකරු

057-2222231

071-4275272

057-2224844

ගපාලිස් අධිකාරී
බදුේල

055-2222222

071-8591508

055-2222219

ගපාලිස් අධිකාරී
බණ්ඩාරගවල

057-2222222

071-8591520

057-2231612

පිටු අංක 08

ආයතනය

මාර්ග බාධක
ඉවත් කිරීම

තනතුර

දුරකථන අංක

ෆැක්ස්

ස්ථාවර

ජංගම

ජල සම්පාදන
මණ්ඞලය

ප්රාගියය
කළමණාකරු
බදුේල
දිස්ීක්කය

057-2222417

071-4407145

057-2231048

දිසා යාතික
ඉංජිගතරු
කාර්යාලය
කහගගාේල

පළාත්
අධයක්ෂ

057-2233017

077-6972420

057-2222446

පිටු අංක 09

ආයතනය

තනතුර

දුරකථන අංක
ස්ථාවර

ගිනි නිවීගම්
ඒකකය, බදුේල.
ගසවීම් හා මුදවා
ගැනීම

ගිනි නිවීගම්
ඒකකය ස්ථාන
භාර නිලධාරී

ෆැක්ස්

ජංගම

055-2223333
071-8514425

055-2222114

055-3590131

ගිනි නිවීගම්
ඒකකය,
බණ්ඩාරගවල.

ගිනි නිවීගම්
ඒකකය ස්ථාන
භාර නිලධාරී

057-2222275

077-2606154

057-2222875

සිවිේ ආරක්ෂක
බලකාය

අණගදන
නිලධාරී
ගමාණරාගල

055-2055397

074-065039

055-2055397

පිටු අංක 11
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ආයතනය

දුරකථන අංක

තනතුර

ෆැක්ස්

ස්ථාවර

ජංගම

බලගස්නාධිපි
112 බලගස්නාව

055-2228520

076-6907183

077-3524930

අණගදන
නිළධාරී

055-5631683

071-8592366

-

විග ්ෂ කාර්ය
බලකාය, වයි හංදිය,
හපුතගේ

කඳවුර අණගදන
නිළධාරී

057-2268244

0718592383

057-2268244

ගුවත හමුදා කදවුර,
දියතලාව.

අණගදන
නිළධාරී

057-2229066

077-2229116

057-2229066

බලගස්නා
මූලස්ථානය, 112,
යුධ හමුදා කදවුර,
බදුේල.
ගසවීම් හා මුදවා විග ්ෂ කාර්ය
ගැනීම
බලකාය, පස්සර

පිටු අංක 10
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ආයතනය

ජල සම්පාදන
කෙයුතු

දුරකථන අංක

තනතුර

ස්ථාවර

ජංගම

ෆැක්ස්

ජාික ජලසම්පාදන
හා ජලාප්රවාහණ
මණ්ඩලය, බදුේල.

නිගයෝජය
සාමානයාධිකාරී
ඌව පළාත

055-2230934

077-2302762

055-2222448

පළාත් පාලන
ගදපාර්තගම්තතුව,
මාටිත සිේවා මාවත,
බදුේල.

පළාත් පාලන
ගකාමසාරිස්

055-2222363

070-2226420

055-2222055

ජාික ජලසම්පාදන
හා ජලාපවහන
මණ්ඩලය,
බණ්ඞාරගවල.

ප්රාගියය
කළමණාකරු,
බදුේල දිස්ීක්කය

057-2222417

071-4407145

057-2231048

ජාික ජලසම්පාදන
හා ජලාප්රවාහණ
මණ්ඩලය, බදුේල.

ස්ථානභාර
නිලධාරී

055-2230934

071-8021532

0552228140

පිටු අංක 12
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ආයතනය

දුරකථන අංක

තනතුර

ෆැක්ස්

ස්ථාවර

ජංගම

ලංකා ගමනා ගමන
මණ්ඩලය,බදුේල

ප්රාගියය ධාවන
කළමණාකාර

055-2222081

077-1057701

055-2222282

පළාත් මාර්ගස්ත මගී
ප්රවාහණ අධිකාරිය

ප්රවාහණ අධිකාරී

055-2222810
055-2231914

-

055-2222462
055-2225003

ලංකා දුම්රිය ගස්වය,
නාවලපිටිය.

දුම්රිය
ස්ථානාධිපි
(වැ/බ)

054-2222271

071-8152800

054-2222305

ප්රවාහන කෙයුතු

පිටු අංක 13
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ආයතනය

දුරකථන අංක

තනතුර

ස්ථාවර

ළමා ආරක්ෂක
කෙයුතු

ෆැක්ස්

ජංගම

පරිවාස හා ළමා
රක්ෂණ
ගදපාර්තගම්තතුව
(ඌව පළාත් සභාව)

ඌව පළාත්
ගකාමසාරිස්

055-3550470 070-1111881

055-2231209

ඡාික ළමා
ආරක්ෂක අධිකාරිය

දිස්ික් ළමා
ආරක්ෂක
නිළධාරි

055-2222510 071-8589419

-

පරිවාස හා ළමා
ආරක්ෂක
ගදපාර්තගම්තතුව

දිස්ික් ළමා
හිිකම් ප්රවර්ධන
නිළධාරි - බදුේල

055-2222510 071-6351490

-

ළමා ගේකම්
කාර්යාලය

දිස්ික් මුේ
ළමාවිය
සංවර්ධන
නිළධාරි
පිටු අංක 15

-

071-9454520

-
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ආයතනය

දුරකථන අංක

තනතුර

ස්ථාවර
ගේකම්
ගස්ය
අමාතයං ය,ඌව
ගේෂ්ඨ සහකාර
පළාත් සභාව,බදුේල
ගේකම්
ගස්ය හා
සනීපාරක්ෂක

පළාත් ගස්ය
ගස්වා අධයක්ෂ
කාර්යාලය,බදුේල.

ප්රාගියය ගස්ය
ගස්වා අධයක්ෂ
කාර්යාලය, බදුේල.

ෆැක්ස්

ජංගම

055-4936287 071-8028009
055-2224325

055-4936294 071-8311447

අධයක්ෂ

-

071-4479509
055-2223098

වවදය නිළධාරි
(සැලසුම්)

055-4938044 071-4239965

අධයක්ෂ

055-2222430 077-7383835

වවදය නිළධාරි
(සැලසුම්)

055-2222430 071-8273243

වවදය නිළධාරි
(ගබෝගනාවන
ගරෝග)

055-2223750 077-7801586

055-2222430
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wdrlaIdj yd uyck iduh
ආයතනය

ආරක්ෂාව හා
මහජන සාමය

දුරකථන අංක

තනතුර

ස්ථාවර

ජංගම

ෆැක්ස්

ශ්රී ලංකා ගපාලීසිය

නිගයෝජය
ගපාලිස්පි

055-2222222

071-8592611

ශ්රී ලංකා ගපාලීසිය

ගපාලිස් අධිකාරී
බදුේල.

055-2222222

071-8591508

055-2222219

ශ්රී ලංකා ගපාලීසිය

ගපාලිස් අධිකාරී
බණ්ඩාරගවල

057-2222222

071-8591520

057-2231612

සිවිේ ආරක්ෂක
බලකාය,
ගමාණරාගල

ලුිනත කර්නේ

055-2055397

077-1072943 055-2055397
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ආයතනය

විදුලිය අව යතා

දුරකථන අංක

පිටුතනතුර
අංක 10

ස්ථාවර

ජංගම

ෆැක්ස්

ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය

ප්රධාන ඉංජිගතරු
(බදුේල)

055-2222474

071-4527823

055-2222023

ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය

විදුලි ඉංජිගතරු
(දියතලාව)

057-2229084

071-7075079

057-2229142
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පහසුකම

වසම

ප්රා.ගේ
ගකාට්ඨා ය

ගලාරි රථ

බදුේල

බදුේල

කටුගහ

හාලිඇල

ලිපිනය

දුරකථන අංක
ජංගම/ස්ථාවර

ජානක කතස්රක්ෂත

ඔංචිේලාවත්ත,
ගකෝට්ෙගගාඩ, ස්රංවැලි

071-8395063

W.A.S කතස්රක්ෂත

W.A.S
කතස්රක්ෂත,
කටුගහ, හාලිඇල

072-3396315

ජානක කතස්රක්ෂත

ඔංචිේලාවත්ත,
ගකෝට්ෙගගාඩ,
ස්රංවැලි

071-8395063

071-8395063

055-2230754

අයිිකරුගේ නම

ටිපර් රථ
බදුේල

බදුේල

බදුේල

බදුේල

ජානක කතස්රක්ෂත

ඔංචිේලාවත්ත,
ගකෝට්ෙගගාඩ,
ස්රංවැලි

බදුේල

බදුේල

සිංහ ගමෝෙර්ස් ඇත්
කතස්රක්ෂත

අංක1/1, බැංකුව
පාර, බදුේල

මානව සම්පත්
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පහසුකම

වසම

ප්රා.ගේ
ගකාට්ඨා ය

අයිිකරුගේ නම

ලිපිනය

දුරකථන අංක
ජංගම/ස්ථාවර

බදුේල

ජානක කතස්රක්ෂත

ඔංචිේලාවත්ත,
ගකෝට්ෙගගාඩ,
ස්රංවැලි

බදුේල

බදුේල

ජි.එම්
ඉතෙර්නැෂනේ
පුි.සමාගම

1/38,බැංකුව පාර,
බදුේල

055-2223103

පස්සර

පස්සර

ප්රාගියය සභාව,
පස්සර

055-2288274

W.A.S
W.A.S කතස්රක්ෂත කතස්රක්ෂත,
කටුගහ, හාලිඇල

072-3396315

බදුේල

බැගකෝ යතර

කටුගහ

හාලිඇල

ප්රාගියය සභාව,
පස්සර

071-8395063
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පහසුකම

බැයකෝ යන්ර

වසම

ප්රා.ගේ
ගකාට්ඨා ය

හල්දුම්ුල්ල,
හපුත්යල්,
ඇල්ල,
වැලිමඩ,

අයිිකරුගේ
නම

ලිපිනය

දුරකථන අංක
ජංගම/ස්ථාවර

15 කණුව,
N.L.P. රත්නායක යකාළත්ැන්න,
බණ්ඩාරයවල.

071-8394565

දියත්ලාව

හල්දුම්ුල්ල,
හපුත්යල්,
ඇල්ල

15 කණුව,
N.L.P. රත්නායක යකාළත්ැන්න,
බණ්ඩාරයවල.

071-8394565

දියත්ලාව

හල්දුම්ුල්ල,
හපුත්යල්,
ඇල්ල

15 කණුව,
N.L.P. රත්නායක යකාළත්ැන්න,
බණ්ඩාරයවල.

071-8394565

දියත්ලාව

බණ්ඩාරයවල

ජල බවුසර් රථ

යලාරි රථ
ටිපර් රථ
බැයකෝ යන්ර
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පහසුකම
ගස් කපන
යතර

ජල බවුසර් රථ

ගලාරි රථ

ගමෝෙර් ගර්ඩර්
ටිපර් රථ
බැගකෝ යතර

වසම

ප්රා.ගේ
ගකාට්ඨා ය

දියතලාව

හේදුම්මුේල,
හපුතගේ,
ඇේල

ඩබ්.එම්.ආර්.එස්.
වීරගස්කර මයා

දියතලාව

හේදුම්මුේල,
හපුතගේ,
ඇේල

ඩබ්.එම්.ආර්.එස්.
වීරගස්කර මයා

දියතලාව

හේදුම්මුේල,
හපුතගේ,
ඇේල

ඩබ්.එම්.ආර්.එස්.
වීරගස්කර මයා

දියතලාව

හේදුම්මුේල,
හපුතගේ,
ඇේල

ඩබ්.එම්.ආර්.එස්.
වීරගස්කර මයා

අයිිකරුගේ නම

ලිපිනය

දුරකථන අංක
ජංගම/ස්ථාවර

චාතදනී කතස්රක්ෂත,

ගකලිත වීදිය,
දියතලාව.

072-7728863

චාතදනී කතස්රක්ෂත,

ගකලිත වීදිය,
දියතලාව.

072-7728863

චාතදනී කතස්රක්ෂත,

ගකලිත වීදිය,
දියතලාව.

072-7728863

චාතදනී කතස්රක්ෂත,

ගකලිත වීදිය,
දියතලාව.

072-7728863
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පහසුකම

වසම

ගබාරලතද

ප්රා.ගේ
ගකාට්ඨා ය

ටිපර් රථ

යහලබැිද

ලිපිනය

දුරකථන අංක
ජංගම/ස්ථාවර

වැලිමඩ

පළාත් යාතික
අධයක්ෂ කා්ාලය
(රුවත කතනංගර)

ප්රදීපපා, ගගාඩවත්ත
ගබාරලතද

071-4123267

වැලිමඩ

පළාත් යාතික
අධයක්ෂ කා්ාලය
W.A. ආනතද

ප්රසි නිවස,
පුස්සැේලා කතද,
පතනවත්ත

071-0614424

T.D.K. පීරිස්

ගකෝවිල වත්ත,
යහල බැිද,
හපුතගේ

071-0466896

JCB යතර
පතනවත්ත

අයිිකරුගේ නම

හපුතගේ
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පහසුකම

වසම

ප්රා.ගේ
ගකාට්ඨා ය

වැලිමඩ

වැලිමඩ

අයිිකරුගේ
නම

වැලිමඩ මූලික
ගරෝහල

ලිපිනය

මූලික ගරෝහල ,
වැලිමඩ

දුරකථන අංක
ජංගම/ස්ථාවර

057-2245161
057-4933620

ගිලත රථ
ඌව
පරණගම

ඌව
පරණගම

ඌව පරණගම
ප්රාගියය ගරෝහල
ප්රාගියය ගරෝහල ඌව පරණගම

057-2245160
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පහසුකම

වසම

කුරාගේගවල

ප්රා.ගේ
ගකාට්ඨා ය

අයිිකරුගේ
නම

රිදිමාලියිද

ඩී.එම්. නිමේ
දිසානායක මයා

අංක 92/1, ඌව
ිස්සපුර,
මහියංගනය

077-7538499

මහියංගනය

ඩී.ඩබ්.එම්.
දිතද නාලක
ගසගනවිරත්න
මයා

පුජා නගරය
මහියංගනය

077-3603918

රිදිමාලියිද

ඩී.එම්. නිමේ
දිසානායක මයා

අංක 92/1, ඌව
ිස්සපුර,
මහියංගනය

077-7538499

ටිපර් රථ
පුජානගරය

ෙැක්ෙර් රථ

කුරාගේගවල

ලිපිනය
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දුරකථන අංක
ජංගම/ස්ථාවර

පහසුකම

වසම

ප්රා.ගේ
ගකාට්ඨා ය

ලිපිනය
අංක 92/1, ඌව
ිස්සපුර,
මහියංගනය

රිදිමාලියිද

ඩී.එම්. නිමේ
දිසානායක මයා

මහියංගනය

ඩී.ඩබ්.එම්.දිතද
පුජා නගරය
නාලක
මහියංගනය
ගසගනවිරත්න මයා

රිදිමාලියිද

ඩී.එම්. නිමේ
දිසානායක මයා

පුජානගරය

මහියංගනය

ඩී.ඩබ්.එම්. චිතද
පුජා නගරය
නාලක
මහියංගනය
ගසගනවිරත්න මයා

කුරාගේගවල

රිදිමාලියිද

ඩී.එම්.නිමේ
දිසානායක

කුරාගේගවල
ගස් කපන
යතර
පුජානගරය

කුරාගේගවල

ජල බවුසර් රථ

එස්කැගට්ෙර්

අයිිකරුගේ නම

අංක 92/1, ඌව
ිස්සපුර,
මහියංගනය

අංක 92/1, ඌව
ිස්සපුර, මහියංගනය

දුරකථන අංක
ජංගම/ස්ථාවර
077-7538499

077-3603918

077-7538499

077-3603918

077-7538499
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වසම

ප්රා.ගේ
ගකාට්ඨා ය

3 කණුව

සියඹලාතඩුව

බි.එේ එරතද
ධර්මගස්න

3 කණුව,
සියඹලාතඩුව

077-9171566

ිගහපිටිය

මඩුේල

ජයනි
කතස්රක්ෂත

ිගහපිටිය, මඩුේල

078-6074331

ගස් කපන
යතර

විහාරමුේල

ගමාණරාගල

එම්.එම් ජයතත

විහාරමුේල,
ගමාණරාගල

077-9559737

ජල බවුසර් රථ
රැක්ෙර්

විහාරමුේල

ගමාණරාගල

ඩි.එම් ඉතදික

ඇනිකට් හතදිය,
හුලංදාව වම,
ගමාණරාගල

071-6253745

පහසුකම

අයිිකරුගේ නම

ලිපිනය

දුරකථන අංක
ජංගම/ස්ථාවර

ගලාරි රථ
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පහසුකම

වසම

ප්රා.ගේ
ගකාට්ඨා ය

කුරාගේගවල

රිදිමාලියිද

ඩී.එම්.නිමේ
දිසානායක

පුජානගරය

මහියංගනය

ඩී.ඩබ්.එම්.චිතද
පුජා නගරය
නාලක
මහියංගනය
ගසගනවිරත්න මයා

කුරාගේගවල

රිදිමාලියිද

ඩී.එම්.නිමේ
දිසානායක

මහියංගනය

ඩී.ඩබ්.එම්.දිතද
පුජා නගරය
නාලක
මහියංගනය
ගසගනවිරත්න මයා

බැගකෝ යතර

අයිිකරුගේ නම

ලිපිනය

දුරකථන අංක
ජංගම/ස්ථාවර

අංක 92/1, ඌව
ිස්සපුර, මහියංගනය

077-7538499

අංක 92/1, ඌව
ිස්සපුර, මහියංගනය

077-3603918

077-7538499

වතුර ගමෝෙර්
පුජානගරය

773603918
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පහසුකම

වසම

ප්රා.ගේ
ගකාට්ඨා ය

ටිපර් රථ

3 කණුව

සියඹලාතඩුව

බි.එේ එරතද
ධර්මගස්න

බරවාය

සියඹලාතඩුව

ඩබ්.එම්.ඒ.රත්නායක 06 කණුව,
සියඹලාතඩුව

077-3267677

මුප්පන

ගමාණරාගල

රත්නායක
ඩබ්.එම්.ඒ.රත්නායක ක්රතස්රක්ෂත,
හුලංදාව, ගමාණරාගල

077-3267677

මැදගම්

මැදගම

නාමේ ප්රසාි
නානායක්කාර

ගුරුගහලගගදර වත්ත,
ිඹිරිය, මැදගම

071-5554335

ආර්.එම් සුතේ
බණ්ඩාර

වට්ොරම පාර,
ඇිමල වැව

077-9106155

හුලංදාවවම,
ගමාණරාගල

077-6317563

ගඩෝසර් රථ

බැගකෝ යතර

ඇිමළ
ජනපදය

හුලංදාවවම

සියඹලාතඩුව

අයිිකරුගේ නම

ගමාණරාගල ප්රදිප්
පිටු අංක 28

ලිපිනය

දුරකථන අංක
ජංගම/ස්ථාවර

3 කණුව, සියඹලාතඩුව

077-9171566

පහසුකම

වසම

ප්රා.ගේ
ගකාට්ඨා ය

රැක්ෙර් රථ

ඇිමල
ජනපදය

සියඹලාතඩුව

හුලංදාවවම,

ගමාණරාගල

ලිපිනය

දුරකථන අංක
ජංගම/ස්ථාවර

ආර්.එම් සුනිේ
බණ්ඩාර

වට්ොරම පාර,
ඇිමල

077-9106155

සුනතදා
මාසගකෝරාල

හුලංදාව, ගදාඩම්වත්ත,
ගමාණරාගල

077-6254615

077-6101886

අයිිකරුගේ නම

හුලංදාවවම,

ගමාණරාගල

නි ාතත

ගබෝගහහතදිය,
ඇනිකට් පාර,
ගමාණරාගල

හිඳිකිවුල

ගමාණරාගල

නිමේ

හිඳිකිවුල,
ගමාණරාගල

077-7603250

බිබිල

බිබිල

ටි.එම් නිමේ
බණ්ඩාර

සමගි මැෙේ ක්රෂර්,
නාගල, බිබිල

077-0668772

ටිපර් රථ
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පහසුකම

ප්රා.ගේ
ගකාට්ඨා ය

අයිිකරුගේ නම

බඩේකුඹුර

බඩේකුඹුර

ප්රාගියය සභාව

ප්රාගියය සභාව,
බඩේකුඹුර

055-2250175

බූත්තල

බූත්තල

ප්රාගියය සභාව

ප්රාගියය සභාව,
බූත්තල

055-2273975

බඩේකුඹුර

බඩේකුඹුර

ප්රාගියය සභාව

ප්රාගියය සභාව,
බඩේකුඹුර

055-2250175

වැේලවාය

055-2274861

බූත්තල

055-2273961

බඩේකුඹුර

055-2250261

ප්රාගියය සභාව
තණමේවිල

047-2234075

ජල බවූසර් රථ

ගලාරි රථ

ගිලත රථ

බැගකෝ රථ

දුරකථන අංක
ජංගම/ස්ථාවර

වසම

වැේලවාය

වැේලවාය

වැේලවාය

තණමේවිල

දිසා ගරෝහල

ප්රාගියය සභාව
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ලිපිනය

පහසුකම

වසම

ප්රා.ගේ
ගකාට්ඨා ය

මුළු තැතගේ
උපකරණ

හුලංදාව

ගමාණරාගල

ගසවනහට්
ගක්ෙරිත සර්විස්

කච්ගච්රි හංදිය,
ගමාණරාගල

071-2344300

ස්පිකර්

හුලංදාව

ගමාණරාගල

ගසවනහට්
ගක්ෙරිත සර්විස්

කච්ගච්රි හංදිය,
ගමාණරාගල

071-2344300

මුප්පන

ගමාණරාගල

එම්.ආර්.වික්රමසිංහ

පැවිලියත ගහාෙලය,
ගමාණරාගල

077-3312688

3 කණුව

සියඹලාතඩුව

බි.එේ එරතද
ධර්මගස්න

3 කණුව,
සියඹලාතඩුව

077-9171566

බිබිල

බිබිල

සුනිේ රත්නායක

2 කණුව මහියංගන,
පාර බිබිල

072-6128585
077-6554917

අයිිකරුගේ නම

ලිපිනය

දුරකථන අංක
ජංගම/ස්ථාවර

එස්කැගේෙර්

වතුර ගමාෙර්
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පහසුකම
ජල බවුසර් රථ

ගලාරි රථ

ටිපර් රථ
බැගකෝ යතර

වසම

වැේලවාය

වැේලවාය

වැේලවාය

ප්රා.ගේ
ගකාට්ඨා ය

අයිිකරුගේ නම

ලිපිනය

දුරකථන අංක
ජංගම/ස්ථාවර

වැේලවාය

ඩී.ඒ.ඒ. සුනිේ මයා

සුනිේ කතස්රක්ෂත,
බුදුරුවගල,
වැේලවාය.

076-3664986

වැේලවාය

ඩී.ඒ.ඒ. සුනිේ මයා

සුනිේ කතස්රක්ෂත,
බුදුරුවගල,
වැේලවාය.

076-3664986

වැේලවාය

ඩී.ඒ.ඒ. සුනිේ මයා

සුනිේ කතස්රක්ෂත,
බුදුරුවගල,
වැේලවාය.

076-3664986
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