නුලරඑළිය දිව්ත්රික්කයේ ලයලවායකයින් පිළිබ ය ොරතුරු - 2015
අනු
ලයලවායකයායේ නම
අංකය

ලයාඳාරයයේ ව්ලභාලය

ලිපිනය

දුරක න අංකය

1 ලවන් ා යවන්දනායක

පින් ාරු ශා විසිතුරු අත්කම් භාණ්ඩ නි් ඳාදනය

B 25, නල කුමාරගම යඳයදව, ලාකැයේ.

0724445386/0776065117

2 බී.ජී. කුසුමාලතී යබෝගැයේයගදර

අභයාව යඳොත් නි්ඳාදන

දව අභයාව යඳොත්, නන්දන බිේඩින්, කුඹේඔලුල ගම, පුඩළුඔය.

0775422306/0713273068

3 ඩී.යේ.යක්. ජයසුන්දර

ව්ය ෝබරි නි්ඳාදනය

අංක 31, මිහිදු පුර, මිපිලිමාන, නුලරඑළිය.

0772280559/0777899373

4 යශේමමාා වි ානලවම්

රවකැවිලි නි්ඳාදනය

යනො.22, යගෝේබෘෘෘක්, ආගරඳ න.

512230016

5 නින්ති කුමාරි ඒකනායක

ධානය පිටිකර අයවිය ශා රූඳාලනය ක යුතු

කුමාරි යේර් ඇන්ඩ් වැයෝන්, ල රක්යගොඩ, ලඳයන්.

714870261

6 ආර්.යක්. අලුත්ගම

මේ ලගාල ශා විසිතුරු යබෝනික්කන් නි් ඳාදනය

යනො.57, නල නගරය, යකොත්මයේ.

0522259538/0779957387

7 යගෝ මී වමන්තිකා

රූඳාලනය ශා ඇදුම් මැසීම

V.C. නිලව, ඳැතුම් ගම, කයඳොෂ.

0522229953/0770186962

8 මයනෝරි ඉයනෝකා ඔයේයවේකර

අත්කම් නි්ඳාදන

යනො.128/1, යකෝවි ඳාර, ශාලාඑළිය, නුලරඑළිය.

724106373

9 නිේමීණි යර්ණුකා නලරත්න

අත්කම් නි්ඳාදන

යනො.2, නානුඔය ඳාර, කැයේගා, නුලරඑළිය.

715690512

10 එන්.සී. මේලාන

ව්ය ෝබරි නි්ඳාදනය

කුඩාඔය, බුකැයේ.

750145146

11 යශාන් රුලන් දීඳකාන්

බෑේ නි්ඳාදනය

අංක 122, නලගම්යගොඩ, ශාලාඑළිය, නුලරඑළිය.

12 ඩේ.එම්. ාන්ති මානී

මේ ලගාල

අංක 77, යබොනවිව් ා ඳාර, කැයේගා, නුලරඑළිය.

522235598

13 කුමාරි බත්ග

බිම්මේ ලගාල

යනො.134, යේඩි මැක්ම් ඳාර, ශාලාඑළිය, නුලරඑළිය.

724616168

14 බී. කේඳ ා

මැහුම්, යගතුම් ශා බිම්මේ ලගාල

31/11, 2 ඳටුමග, කැයේගා, නුලරඑළිය.

726795085

15 ආයනෝමා මීයගොේ

මේ ලගාල ශා ව්ලභාවික මේ වැකසුම

යනො.390/1,මිපිලිමාන, නුලරඑළිය.

715834269

16 යක්.ජී. මරා එව්. දිවානායක

ව්ලාභාවික මේ ලගාල ශා අයවිය

යනො.31, කාපුර,ාන්තිපුර, නුලරඑළිය.

17 ජි.ඩේ.එම්. සීලතී

ව්ය ෝබරි නි්ඳාදනය

යනො.1/176, කාපුර,ාන්තිපුර.

713714551

18 ඉදුනිේ අනුරුද්ධිකා රත්නායක

මේ ලගාල ශා ව්ලභාවික මේ වැකසුම

ජයංකා නල ජනඳදය,ගේඳාම.

718867814

19 ඊ.ඒ. චන්ද්රයවෝම

ජෑම් නි්ඳාදනය

යනො.10, සි ාඑළිය, නුලරඑළිය.

20 ඩී.එම්.එම්. ජයයවේකර

ගෘශ භාණ්ඩ නි්ඳාදනය

යනො.40, ාන්තිපුර, නුලරඑළිය.

0725274444/0756877052

0718727247/0522234474

0721775420/0718126660
777820900

මා යේ දිව්ත්රික්කයේ ලයලවායකයින් පිළිබ ය ොරතුරු - 2015
අනු
අංකය

ලයලවායකයායේ නම

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

එම්.ජී.ජී.එව්. ඇශැලියයගොඩ
ඩේ.ඊ.එම්.එම්.ජී. ඒකනායක
ඩේ.ජී. පු් ඳා අයිරාංගනී
ජී.ජී. ගාමිණි යවනරත් බණ්ඩාර
ඒ. ජී. අනුා සුරවීර
වමීර වික්රමරත්න
යක්.ජී. ගාමිණි වියේසුරිය
ඩී.එච්. ශිරානි දිඹුේයගොඩ
එව්. ධම්මික රන්සිරියේ
රංජනී ලියනආරච්චි
පී.ජී. ධම්මිකා නන්දනී ආරියතික

ලයාඳාරයයේ ව්ලභාලය
රවකැවිලි නි්ඳාදනය
බතික් නි්ඳාදනය
යගොබ ආශ්රි බිත්ති වැරසිලි
දැල මුර්ති කැ යම් කර්මාන් ය
කෘෂි ආශ්රි නි්ඳාදනය
අත්යන්ත්ර යරදිපිළි නි්ඳාදනය
ාක්ා කර්මාන් ය
යකොසු, ඉදේ කර්මාන් ය
කඩදාසි ආශ්රි නි්ඳාදනය
ඖධ යත් නි්ඳාදන
යකොෂ ආශ්රි නි්ඳාදන

ලිපිනය
යනො.64.යකොව්ලත් (උතුර), කයිකායල, මා යේ.
යනො. 107, රත්මේකටුල, ඉනාමළුල, දඹුේ.
යනො. 147/71/A, රත්ලත් නල ජනඳදය, කටුයදණිය, මා යේ.
කනාදන, ගයේයල
1 ඇ, යද්ලහූල,ගයේයල.
යනො.21, නුලර ඳාර, මා යේ.
අංක 9, රත්ලත් B ජනඳදය, ෑලිඅයේ.
යනො.176/1, යදහියදණිය, ෑලිඅයේ.
යනො.32, ඳන්ව ඳාර, ලරකන්ද ලත් , උකුයල.
යනො.126/68, C ජනඳදය, ඇේයල, උකුයල.
යනො. 77/1, ඳශ ලැහිග, ලැහිග.

දුරක න අංකය
711441353
779899369
726619264
779997210
771758654
772310900
665685351
713069537
712804179
721248208
729481067

12
13
14
15
16
17
18
19

ලි ා ඳද්මකුමාරි වියේසිංශ
එම්.ජී.එම්. ප්රදීප් කුමාර
නදීකා ප්රියදර්නී ගජනායක
ඒ. ඇම්.යේ.එව්. බංඩාර
එේ.ආර්.ජී.එව්.යක්. විමරත්න
ජී.ජී. ගාමිණි යවනරත් බණ්ඩාර
කරුණාජීල ය න්නයකෝන්
ආර්.ජී. කුසිංශ

බිම්මේ නි්ඳාදන
යනො. 139/2, ගුරයල, උකුයල.
ඡායාරූඳකරණය
සුමුද්ර ව්ටුඩියයෝ, 147, ප්රධාන වීදීය, මා යේ.
ආයුර්යේද නි්ඳාදන
සුනර යලද මැදුර, අයකොමඩ ඳාර, ය ොටුඳලැේ, කයිකාල.
ඇගළුම් ශා බතික් නි්ඳාදන
47, පීේ, ය ලත් , මා යේ.
මුේ ඇදුම් නිර්මාණය
361, රත්යන්යඳො, මා යේ.
යඳොේකටු ආශ්රි නි්ඳාදන
යනො.355/3, යශොරයගොේ, යලංගශලත් , රත්ය ො .
යඳොයෘෝසියේන්, ඇගළුම් නි්ඳාදන වදශා මුද්රණ ක යුතු
යනො. 38, ලාරියයඳොෂ, කටුයදණිය, මා යේ.
කැ යම් නි්ඳාදන
දමන, යද්ලහුල, ගයේයල.

773846945
776570065
0778843966/0662255722
771136463
715772209
779407846
662243243
729361132

මශනුලර දිව්ත්රික්කයේ ලයලවායකයින් පිළිබ ය ොරතුරු - 2015
අනු
අංකය
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ලයලවායකයායේ නම
ජී.ඒ.ඩී. මානී යඳයර්රා
බී.යක්. යවෝමාලතී
අයෝකා යඳොේයගොේ
සුමුදු ක්ානී එම්. ලියනයේ
භද්රා මායනේ ලියනආරච්චි
එච්.එව්.ආර්. යකො ාල
ලජිරා මුතුකුඩ ආරච්චි
ආර්.යක්.ජී. රන්ජිත් රංතික
මායනේ මඩල
එන්. දිේානි විමුක්තිනි අමරනන්ද
ක්්මි කරුණාරත්න
යක්.ජී. පුංචිබණ්ඩා ධර්මසිරි
සී.යක්. අමරයවේකර
එම්.එච්. ධර්මදාව
එේ.ඒ.ඩී. ප්රියංගිකා ධර්මලං
ඩී.ඒ.යාමලී කුමාරි මැණියක් අයේයවේකර
බුද්ධික අයේරත්න
යක්.එම්. චන්දන අජිත් කුමාර
ඩී.ජී. චතුරි

ලයාඳාරයයේ ව්ලභාලය
අත්කම් නිර්මාණ
අත්කම් නිර්මාණ
ඳැච්ලර්ක් නිර්මාණ
අත්කම් නිර්මාණ
බතික් කර්මාන් ය
යඳොේකටු ආශ්රි නිර්මාණ
LED බේේ
ඳේප් නිර්මාණ
අත්කම් නිර්මාණ
ඇගළුම් නි්ඳාදන
ආශාර ාක්ණය ආශ්රයයන් විවිධ නි් ඳාදන
උණබ නිර්මාණ
බතික් කර්මාන් ය
රිදි ව්ලර්ණාභරණ නිර්මාණ
රූඳාලනය ක යුතු
රූඳාලනය ක යුතු
කාත්මක පින්තර රාමු කිරිම ශා අවිය
ලතුර යමේ නි්ඳාදනය
ව්ලර්ණාභරණ වශ මැණික් නි්ඳාදන අවිය

ලිපිනය
යනො.29, ධර්මායෝක මාල , අරුප්ඳ.
යනො. 13, ඳරණගංය ො ඳාර, ල පුළුල, මශනුලර.
යනො.78, යදහියදණිය, යප්රායදණිය.
යනො. 76/A, යරෝව ලත් , මශනුලර.
යනො. 476, නීකා බතික්, යකොෂඹ ඳාර, කිරිබත්කුඹුර.
යනො.146, විශාර මාල , මුේගම්ඳ.
යනො.04, ගඟසිරිලත් , සිරිමේලත් , ගුන්නෑඳාන.
යනො. 18/3, ඔලියහින්න ලත් , ගුශායගොඩ ඳාර, කටුගව්ය ො .
යනො.10/3, කාපුරගම, නත් රම්යඳො .
යනො.108, යවන්ේයඳෝන්ේ, ගමුල, කඩුගන්නාල.
324/15/B, තුම්යබෝමළුල ඳාර, ගේඔය,හිග.
යනො.177, ලාරියයඳොෂ ශ්රි සුමංග මාල , අව්ගිරිය, මශනුලර.
යනො.42/B, අරයේයඳො, අලතුයගොඩ.
395 A, යඳොේගශමු ශන්දිය, යප්රායදණිය.
යනො.310/1,වැලුන් යශේමාලි, යගොඩමුදුන,මුරු ාල.
වමාලි බ්රයිඩේ, මා යේ ඳාර,අඹ ැන්න.
33/6,මඩල ඳාර, කටුගව්ය ො .
අංක 200, යදොමගම්මන, පුජාපිටිය, මශනුලර.
24/8,යද්ලා ඳටුමඟ, යටිනුලර වීදිය, මශනුලර.

දුරක න අංකය
716423743
0712571512/0812233541
776725619
071073900/ 0770446977
779147948
814900014
715971526
0754269715/0812492025
0716588711/0812423142
812571815
0813832453/0777546610
775236036
770764540
812389283
776090310
775906718
0773693404/0778170701
0716821000/0785461900
715694416

