2019.04.21 දින සිදුවු ප්රශළර ලලින්
අ/
අං

ග්රළම නිධළරි
ක ොට්ඨළවය

මරණ රු

ලිපිනය

ටළන ප්රළකද්ශිය කල් ේ බ ප්රකද්කේ සිදු වු වමවහත මරණ ලළර්තළල
මරණ රුකේ
ජළ.ශෆ.අං ය

මරණ
රු වහත්රී / භළර රු(මරණ ටයුතු වශළ
කේ පුරු
ඉදිරිඳත් ව)
ලයව

ජළ.ශෆ.

ලිපිනය

දුර ථන අං ය

මරණ රුට
ඇති
ඥළතීත්ලය

1 161 බී

ටුලපිටිය

ලර්ණකුසරිය කේරි කජනීටළ
ෲවහ

201/2, වළන්ත කවබවහතියන් ඳළර,
ටුලපිටිය, මීගමුල

618583554V

58

වහත්රී

ලර්ණකුසරිය චන්ද්රළ කශඩ්විඩ්
එේමළනුකලල් ප්රනළන්දු

580621864V

201/2, වළන්ත කවබවහතියන්
ඳළර, ටුලපිටිය, මීගමුල

077-6249829

බිරිද

2 161 බී

ටුලපිටිය

කවනරත් ආරච්චිකේ ඩුලිප්
ළන්ත කුමළර අප්පුශළමි

157/එසහ, ළන්ත ජඩ් මළලත,
ටුලපිටිය, මීගමුල

731693315V

45

පුරු

කවනරත් ආරච්චිකේ ජඩ් ප්රවළද්
අප්පුශළමි

773111251V

146/4, ළන්ත ජඩ් මළලත,
ටුලපිටිය, මීගමුල

077-6626656

ලෆඩිමශල්
කවොකශොයුරළ

3 161 බී

ටුලපිටිය

ලර්ණකුසරිය ෆිලික්වහ සුධීර
ප්රනළන්දු

215/ඒ, වළන්ත කවබවහතියන්
මළලත, ටුලපිටිල, මීගමුල

702502268V

48

පුරු

ඉනියළඳතිරණ ඇන්ටන්ට් ගීතළ
ප්රනළන්දු

758111768V

215/ඒ, වළන්ත කවබවහතියන්
මළලත, ටුලපිටිල, මීගමුල

071-6687494

වහලළමි පුරුයළ

4 161 බී

ටුලපිටිය ලර්ණකුසරිය දිලුක් ප්රනළන්දු

_

38

පුරු

ච්ච ඩුකේ චන්ද්රළනි ප්රනළන්දු

745674321V

242/1/ඒ,

077-6032516

වහලළමි පුරුයළ

5 161 බී

ටුලපිටිය

556901880V

63

691003396V

50

204, වළන්ත කවබවහතියන් මළලත,
ටුලපිටිය, මීගමුල

745850880V

45

වහත්රී

226/1, වළන්ත කවබවහතියන් මළලත,
ටුලපිටිය, මීගමුල

550682621V

64

පුරු

7/4, දකුණු

833362984V

6 161 බී

ටුලපිටිල, මීගමුල

ලර්ණකුසරිය කේරි එලිවකබත් 210, වළන්ත කවබවහතියන් මළලත,
පීරීවහ
ටුලපිටිය, මීගමුල
ලර්ණකුසරිය වනත් කරෝශණ 204, වළන්ත කවබවහතියන් මළලත,
ටුලපිටිය
ප්රනළන්දු
ටුලපිටිය, මීගමුල

7 161 බී

ටුලපිටිය

8 161 බී

ටුලපිටිය

9 161 බී

242/1/ඒ,

කුරුප්පුආරච්චි අප්පුශළේළකේ
කදෝන කේල්වහ ඉන්දිරළ

මුතුලළඩිකේ කජෝර්ජ් කඩන්සිල්
ප්රනළන්දු
කමෝදරකේ කේරියන් කනරංජන්
ටුලපිටිය
ප්රනළන්දු

ටුලපිටිය, මීගමුල

10 161 බී

ටුලපිටිය

ගේමන්පිටිය අප්පුශළමිළකේ
වනිවහ ළකෝන්

157/3,වළන්ත ජුඩ් මළලත,
ටුලපිටිය, මීගමුල

11 161 බී

ටුලපිටිය

මශළනළය මුදලිකේ කවලින්
කේරි මෆගිලින්

12 161 බී

ටුලපිටිය කරොශළන් මළර්වවහ විමළන

13 161 බී

ටුලපිටිය

මළනළමුදලිකේ කේරී කනොර්මන්
ළන්ති ශළමි

231, වළන්ත කවබවහතියන්
මළලත, ටුලපිටිය, මීගමුල
199, වළන්ත කවබවහතියන්
මළලත, ටුලපිටිය, මීගමුල
199, වළන්ත කවබවහතියන්
මළලත, ටුලපිටිය, මීගමුල

14 161 බී

ටුලපිටිය

ලර්ණකුසරිය කේරි මළග්රට්
ප්රනළන්දු

233/1, වළන්ත කවබවහතියන්
මළලත, ටුලපිටිය, මීගමුල

මශලත්තකේ නිල්නි ඇක්සි කුමළරි
කඳකර්රළ
ලර්ණකුසුරිය චකමෝදයළ කද්ලළංජලී
පුරු
මරිවහටළ ප්රනළන්දු
වහත්රී

776611476V
987523859V

ටුලපිටිල, මීගමුල

210, වළන්ත කවබවහතියන්
මළලත, ටුලපිටිය, මීගමුල
204, වළන්ත කවබවහතියන්
මළලත, ටුලපිටිය, මීගමුල

031-2239508

මල

077-4515853 /
031-2238499

පියළ

ලර්ණකුසුරිය චකමෝදයළ කද්ලළංජලී
මරිවහටළ ප්රනළන්දු

987523859V

204, වළන්ත කවබවහතියන්
මළලත, ටුලපිටිය, මීගමුල

077-4515853 /
031-2238499

මල

මුතුලළඩිකේ කඩවහමන් ප්රදිප් කුමළර
ප්රනළන්දු

772901836V

79,මශහුණුපිටිය, මීගමුල.

077-6313529

පියළ

35

පුරු සුරවීර ලර්ධනකේ රඳසීලි කුමළර

858022720V

7/4, දකුණු

031-5615590 /
0779112699

වහලළමි පුරුයළ

_

7

පුරු

740451804V

157/3,වළන්ත ජුඩ් මළලත,
ටුලපිටිය, මීගමුල

077-6358171

පුතළ

466900710V

72

602370992V

59

පුරු කරොෂි ළ ඈන් විමළන

837894930V

615340308X

58

වහත්රී කරොෂි ළ ඈන් විමළන

837894930V

497091659V

69

වහත්රී

ගේමන්පිටිය අප්පුශළමිළකේ කදොන්
ප්රදීප් තුන්ත

වහත්රී එච්.ඒ.චළන්දනී රපි ළ දමයන්ති

ලර්ණකුසරිය නිේමි ඇනවහටින්
චතුරළනි ක ොවහතළ

727701940V

876413035V

ටුලපිටිය, මීගමුල

231, වළන්ත කවබවහතියන්
මළලත, ටුලපිටිය, මීගමුල
199, වළන්ත කවබවහතියන්
මළලත, ටුලපිටිය, මීගමුල
199, වළන්ත කවබවහතියන්
මළලත, ටුලපිටිය, මීගමුල

031-2220061

මල

077-6303545

පියළ

077-6303545

මල

233/එසහ/3,වළන්ත කවබවහතියන්
මළලත, ටුලපිටිය, මීගමුල

077-1680428

මල

15 161 බී
16 161 බී
17 161 බී

කවනරත් ආරච්චිකේ වජිනි
විනුරළ දුක්ෂි ශළමි
කවනරත් ආරච්චිකේ විමුක්ති
ටුලපිටිය
චතුරංග
කවනරත් ආරච්චිකේ රසි ළ
ටුලපිටිය
දිල්රුක්ෂි අප්පුශළමි
ටුලපිටිය

157/එසහ, ළන්ත ජඩ් මළලත,
ටුලපිටිය, මීගමුල
157/එසහ, ළන්ත ජඩ් මළලත,
ටුලපිටිය, මීගමුල
157/3,ළන්ත ජඩ් මළලත,
ටුලපිටිය, මීගමුල

18 161 බී

ටුලපිටිය

ගේමන්පිටිය අප්පුශළමිළකේ
කදොන් රෂිනි ප්රවීළ

157/3,ළන්ත ජඩ් මළලත,
ටුලපිටිය, මීගමුල

19 161 බී

ටුලපිටිය

ගේමන්පිටිය අප්පුශළමිළකේ
කදොන් කෝේ හිමළයළ

157/3,ළන්ත ජඩ් මළලත,
ටුලපිටිය, මීගමුල

20 161 බී

ටුලපිටිය

ලර්ණකුසරිය කේරි කවලින්
පීරීවහ

153,ළන්ත ජඩ් මළලත,
මීගමුල

21 161 බී

ටුලපිටිය

විල්වහ ප්රෆන්සිවහකුකේ ලිකයෝ
මෆතිේ කවෝවිවහ

181/3, වළන්ත කවබවහතියන් මළලත,
ටුලපිටිය, මීගමුල

ටුලපිටිය,

986972870V

21

_

13

846171010V

35

කවනරත් ආරච්චිකේ ජඩ් ප්රවළද්
අප්පුශළමි
කවනරත් ආරච්චිකේ ජඩ් ප්රවළද්
පුරු
අප්පුශළමි
ගේමන්පිටිය අප්පුශළමිළකේ කදොන්
වහත්රී
ප්රදීප් තුන්ත
වහත්රී

773112510V
773112510V
740451804V

146/4, ළන්ත ජඩ් මළලත,
ටුලපිටිය, මීගමුල
146/4, ළන්ත ජඩ් මළලත,
ටුලපිටිය, මීගමුල
157/3,ළන්ත ජඩ් මළලත,
ටුලපිටිය, මීගමුල

077-6626656

දුල

077-6626656

ඥළති පුතළ

077-6358171

බිරිද

13

වහත්රී

ගේමන්පිටිය අප්පුශළමිළකේ කදොන්
ප්රදීප් තුන්ත

740451804V

157/3,ළන්ත ජඩ් මළලත,
ටුලපිටිය, මීගමුල

077-6358171

දුල

_

10

වහත්රී

ගේමන්පිටිය අප්පුශළමිළකේ කදොන්
ප්රදීප් තුන්ත

740451804V

157/3,ළන්ත ජඩ් මළලත,
ටුලපිටිය, මීගමුල

077-6358171

දුල

_

75

වහත්රී

ලර්ණකුසරිය අදිරියන් වංගරිකේ
කේරියන් නිකරෝළ ප්රනළන්දු

776360473V

390/බි/13, නුගලෆ ඳළර,
ටුලපිටිය, මීගමුල

077-7038000

මල

_

59

පුරු

විල්වහ ප්රෆන්සිවහකුකේ කේරි
කතකරවහ ලර්ජින් කවෝවිවහ

547352858V

156/1, සුශද මළලත,
මශහුණුපිටිය, මීගමුල

077-5801498 /
031-4926270

077-7623148

දුල

බළ
කවොකශොයුරු

22

161/ඩි
බ/මශහුණුපිටිය

නළනළයක් ළර ලර්ණකු
ඳටබෆදීකේ වජුනි රුකේනිමළ
කඳකර්රළ

233/4, නුගලෆ ඳළර,
මශහුණුපිටිය, මීගමුල

955511310V

24

වහත්රී එන්.ඩබ්ලිේ.පී.කඳෝල් කඳකර්රළ

511413435 V

233/4, නුගලෆ ඳළර,
මශහුණුපිටිය, මීගමුල

23

161 ඩී
බ/මශහුණුපිටිය

විකජ්සිංශ ආරච්චිකේ කදොන්
කනත්මි තරුෂි ළ

545/1, නුගලෆ ඳළර,
මශහුණුපිටිය, මීගමුල

_

12

වහත්රී ඩබ්.ඒ.ඩි.ජළන

783551675V

545/1, නුගලෆ
ඳළර,මශහුණුපිටිය, මීගමුල

077-4005653 /
071-9685608

දුල

24

161 ඩි
බ/මශහුණුපිටිය

ක ොෂඹකේ ඈන් චන්දි
රසි ළ ප්රනළන්දු

548/එසහ, නුගලෆ
ඳළර,මශහුණුපිටිය, මීගමුල

785141202V

40

වහත්රී එේ.ටි.ටි.චන්දුඳකඳකර්රළ

N7218809

548/එසහ, නුගලෆ
ඳළර,මශහුණුපිටිය, මීගමුල

076-9224597

මල

25

161 ඩි
බ/මශහුණුපිටිය

කඳෝරුකතොටකේ ේෆඩිවහ
මෆවහඩළ ප්රනළන්දු

111, වළන්ත ජුඩ්
මළලත,මශහුණුපිටිය, මීගමුල

537271590V

66

වහත්රී කක්.ඒ.මර්වින් ප්රනළන්දු

500740604V

111, වළන්ත ජුඩ්
මළලත,මශහුණුපිටිය, මීගමුල

077-9137424

බිරිද

26

161 ඩි
බ/මශහුණුපිටිය

රළජගුරු කවේනළධිඳතිකේ
අමළලි චතුරි ළ රළජගුරු

231,නුගලෆ ඳළර,මශහුණුපිටිය,
මීගමුල

838410243V

36

වහත්රී පී.එේ.කරොශළන් ප්රනළන්දු

811791814V

231,නුගලෆ
ඳළර,මශහුණුපිටිය, මීගමුල

077-0818206

බිරිද

27

161 ඩි
බ/මශහුණුපිටිය

රණසිංශ ආරච්චිකේ රීටළ
ඇනට්

146/සී, නුගලෆ
ඳළර,මශහුණුපිටිය, මීගමුල

485192824V

71

වහත්රී

492040584V

146/සී, නුගලෆ
ඳළර,මශහුණුපිටිය, මීගමුල

075-4426168

බිරිද

28

161 ඩි
බ/මශහුණුපිටිය

විල්ප් ප්රෆන්සිවහකේ කේරි
කජොයිවහ ෆමිලියළ කවෝවිවහ

238, නුගලෆ ඳළර,මශහුණුපිටිය,
මීගමුල

575791611V

62

වහත්රී ටී.එමි.වළරංග බර්නළඩි

963521073V

238, නුගලෆ
ඳළර,මශහුණුපිටිය, මීගමුල

077-9176204

මල

29

161 ඩි
බ/මශහුණුපිටිය

තුප්ඳහිකේ හිමළල් සුරංග
බර්නළඩ්

238, නුගලෆ ඳළර,මශහුණුපිටිය,
මීගමුල

932173808V

26

පුරු ටී.එමි.වළරංග බර්නළඩි

963521073V

238, නුගලෆ
ඳළර,මශහුණුපිටිය, මීගමුල

077-9176204 කවොකශොයුරළ

අප්පුශළමි

ඩබි.කක්.කරජිකනෝල්ඩ් වහටීලන්
කඳකර්රළ

30

161 ඩී
බ/මශහුණුපිටිය

ටිකරෝන් කීත් ගල්ඩින්

223/ඊ,නුගලෆ
ඳළර,මශහුණුපිටිය, මීගමුල

631592856V

56

පුරු එවහ.ක වින් ගල්ඩින්

199935710535

223/ඊ,නුගලෆ
ඳළර,මශහුණුපිටිය, මීගමුල

071-9670587

පියළ

31

161 ඩි
බ/මශහුණුපිටිය

කබන්තරකේ ගයනළ සීතළ රංසි 223/ඊ,නුගලෆ
ප්රනළන්දු
ඳළර,මශහුණුපිටිය, මීගමුල

707350121V

48

වහත්රී එවහ.ක වින් ගල්ඩින්

199935710535

223/ඊ,නුගලෆ
ඳළර,මශහුණුපිටිය, මීගමුල

071-9670587

මල

32

161 ඩි
බ/මශහුණුපිටිය

ශපුආරච්චිකේ ඇතල්
අයිරළංගනී

595433020V

60

වහත්රී ඩබ්.ඒ.ඩි.ඇන්තනී අප්පුශළමි

503324610V

545/1, නුගලෆ
ඳළර,මශහුණුපිටිය, මීගමුල

076-21514754

බිරිද

33

161 ඩි
බ/මශහුණුපිටිය

ලෆල්කේ නිල්මිණි කර්ණු ළ 545/1, නුගලෆ
සිල්ලළ
ඳළර,මශහුණුපිටිය, මීගමුල

_

40

වහත්රී ඩබ්.ඒ.ඩි.ජළන

783551675V

545/1, නුගලෆ
ඳළර,මශහුණුපිටිය, මීගමුල

077-4005653 /
071-9685608

බිරිද

34

161 ඩි
බ/මශහුණුපිටිය

ලර්ණකුසරිය වහකන්යළ
වළවින්දි ප්රනළන්දු

223/බී,නුගලෆ
ඳළර,මශහුණුපිටිය, මීගමුල

_

12

වහත්රී බර්නළඩ් ක්රිළන්ත ප්රනළන්දු

843372376V

223/බී,නුගලෆ
ඳළර,මශහුණුපිටිය, මීගමුල

077-1331250

දුල

35

161 ඩි
බ/මශහුණුපිටිය

ක ොඩිතුලක්කු ආරච්චිකේ
කප්රේමළලතී කඳකර්රළ

207/10, කර්න්කබෝ විකල්ජ්,
නුගලෆ ඳළර,මශහුණුපිටිය,
මීගමුල

525771920V

67

වහත්රී

36

161 ඩි
බ/මශහුණුපිටිය

ළිදමුකේ කේරි ඇන්වලින්
සිල්ලළ

223/ඊ,නුගලෆ
ඳළර,මශහුණුපිටිය, මීගමුල

496123085V

70

වහත්රී එවහ.ක වින් ගල්ඩින්

37

161 ඩි
බ/මශහුණුපිටිය

නළනළයක් ළර ලර්ණකු
ඳටබෆදීකේ සුනීතළ කඳකර්රළ

191/4, සුශද මළලත,
මශහුණුපිටිය, මීගමුල

625132231V

57

වහත්රී

287/බී, කත්ක්
ලත්ත,තිඹිරිගවහ ටුල

562941681V

63

පුරු

798501801V

39

වහත්රී

ටළන 825054570V

37

වහත්රී එේ.ඩයවහ රඳසිංශ

721953610V

45

පුරු ඩෆසහනි ඉංග්රීඩ් ක නී

757210053V

63

වහත්රී ඩෆසහනි ඉංග්රීඩ් ක නී

කඳොන්නවි ආරච්චිකේ
161
කජෝන් ෆන්ටියවහ අනිල්
නෆ/මශහුණුපිටිය
කඳකර්රළ විජයගුණලර්ධන
143
ලියනකේ නිර්මළ ප්රන්ති
39
උ/ ටුනළය
සිල්ලළ
94
කුරුකුසරියකේ කේරි
40
බ/ ළුලළරිප්පුල ඉරළළ ප්රනළන්දු
38

41

93 ඩී අක් ර
ඳනශ

94 ඩී අක් ර
ඳනශ
95 ඩී අක් ර
43
ඳනශ
94 ඩී අක් ර
44
ඳනශ
93 එසහ ඳශ
45
දිරළණ
42

545/1, නුගලෆ
ඳළර,මශහුණුපිටිය, මීගමුල

63/2, ක ොෂඹ ඳළර,
84/3,බටහිර

ටුනළය

ළුලළරිප්පුල,

විජයසුන්දර මුදියන්කවේළකේ 440/20, ඳළේකග්රෝලත්ත,
චමින්ද වමන් කුමළර
මීගමුල

දිරළණ,

741093308V

කුරණකේ කේරි කජනට් පුහඳළ 440/20, ඳළේකග්රෝලත්ත, දිරළණ,
566013312V
කරකර්රළ
මීගමුල
335, සුරිදුගම, අක් රඳනශ,
_
දළඳනදුරකේ ජනී විදුළන්
මීගමුල
කකලෝනි ඳෆට්රිෂියළ ඇන්තනී 177/ඒ, වමෘද්ධිගම, අක් ර
_
කවල්ලරළජ්
ඳනශ, මීගමුල
147/1/සි, ඳශ දිරළණ,
630330769
ජඩ් ඹබ්රි හින්ඩ්ල්
තිඹිරිගවහ ටුල
V

15
5
56

අප්පුශළමි

ඩුකල ප්රළ.කල්.මගින් කගලළ
ඇත.

ෆප්කඳටියළකගොඩ විතළනකේ
ශෆරිවන්

_

199935710535

630310628

පි.ඒ.ඊ.පී.ශිරන්ත කඳකර්රළ
විජයගුණලර්ධන

522711403V

කගොවිලංකේ ගළල්ටන් තිං
තකමල්

750780709V

පුරු දළඳනදුරකේ අමි නිළන්ත
වහත්රී ඇනට් ජසින්තළ කජෝවප්
පුරු කෙවන්ට් වෆන්ඩ්න් වික්රමසිංශ

_
223/ඊ,නුගලෆ
ඳළර,මශහුණුපිටිය, මීගමුල

071-9670587

191/4, සුශද මළලත,
මශහුණුපිටිය, මීගමුල

077-6274777

690/එ, ලරළකගොඩ ඳළර,
සිංශළරමුල්, ෆණිය
63/2, ක ොෂඹ ඳළර,
ටුනළය
84/3,බටහිර ළුලළරිප්පුල,
ටළන

071-6897567

ආචිචි
වහලළමි
පුරුයළ
බළ
කවොකශොයුරු

077-5189648 /
075-5701846

බිරිද

077-7369136

බිරිද

440/20, ඳළේකග්රෝලත්ත,
දිරළණ, මීගමුල

440/20, ඳළේකග්රෝලත්ත,
දිරළණ, මීගමුල
335, සුරිදුගම,
783565170V
අක් රඳනශ, මීගමුල
177/ඒ, වමෘද්ධිගම, අක් ර
798092412V
ඳනශ, මීගමුල
300/231, සිල්ලර් රිච් ඳළර්ක්,
196175802287
කදමංශන්දිය
757210053V

_

වහලළමි
පුරුයළ
077-3567416

නෆන්දනිය

077-5452236

පුතළ

071-7864714

දුල

072-5321008

කවොකශොයුරළ

46

93 එසහ ඳශ
දිරළණ

105/9/11,දුටුගෆමුණු මළලත, ඳශ
848183695V
දිරළණ, තිඹිරිගවහ ටුල

35

වහත්රී

ලර්ණකුසරිය ඉච්චන්කුලිකේ
ඳර්ල් ක්රිවහටීන් ප්රනළන්දු

196460800169

47

93 එසහ ඳශ
දිරළණ

මිහිදුකුසරිය අන්ද්රළදිකේ
ංසි ළ හිරුෂි ප්රනළන්දු

150/1, කදොන් කඩ්විඩ් මළලත ඳශෂ
දිරළණ, තිඹිරිගවහ ටුල

_

12

වහත්රී

මිහිදුකුසරිය අන්ද්රළදිකේඉන්දි
කරොශළන් ප්රනළන්දු

701201043V

48

93 එසහ ඳශ
දිරළණ

මිහිදුකුසරිය අඹින්කේ
හිරු ප්රවංග ප්රනළන්දු

105/9/11, දුටුගෆමුණු මළලත,
ඳශ දිරළණ, තිඹිරිගවහ ටුල

841131320V

35

පුරු

ලර්ණකුසරිය ඉච්චන්කුලිකේ
ඳර්ල් ක්රිවහටීන් ප්රනළන්දු

196460800169

93 එසහ ඳශ
දිරළණ
93 එසහ ඳශ
දිරළණ
93 එසහ ඳශ
දිරළණ
93 එසහ ඳශ
දිරළණ
93 එසහ ඳශ
දිරළණ

ඇන්තනී ජසින්තළ කේරි
හින්ඩ්ලි
ලත්තකේ ජළනකි කුමළරි
වළගරි ළ ප්රනළන්දු
කදොකල්ලත්තකේ කදේමිනි
ළ යළ කඳකර්රළ
ලෆල්ල තන්ත්රිකේ පිමිනළ
ප්රනළන්දු

147/1/සි, ඳශ දිරළණ,
තිඹිරිගවහ ටුල
147/38, ඳශ දිරළණ,
තිඹිරිගවහ ටුල
147/38, ඳශ දිරළණ,
තිඹිරිගවහ ටුල
42/3/ඒ/1, ඳශ දිරළණ,
තිඹිරිගවහ ටුල

647553222V

54

වහත්රී කෙවන්ට් වෆන්ඩ්න් වික්රමසිංශ

196175802287

685991080V

51

වහත්රී

_

12

575832998V

57

කවත් මසිත අේනි ප්රනළන්දු

48,ඳශ

දිරළණ, තිඹිරිගවහ ටුල

_

මළව
11

පුරු

_

_

_

_

54

93 එසහ ඳශ
දිරළණ

අප්පුශළමිළකේ කදෝන විජිනි
ජනළදරී කුරුප්පුආරච්චි

48,ඳශ

දිරළණ, තිඹිරිගවහ ටුල

825212833V

37

වහත්රී

_

_

_

_

55

93 එසහ ඳශ
දිරළණ

වන්යළ මකශේලි ඳෆබිකයෝළ
ප්රනළන්දු

48,ඳශ

දිරළණ, තිඹිරිගවහ ටුල

_

6

වහත්රී

_

_

_

_

56

93 එසහ ඳශ
දිරළණ

ක්කෝඩ් ඕළන් රංශන
ප්රනළන්දු

48, උළුඅේබම ලත්ත,
773591415V
කබ්වහයින් ඳළර, දිරළණ, මීගමුල

42

පුරු

_

_

_

_

57

93 එසහ ඳශ
දිරළණ

වේයළ කමනුලි ලිකයෝනළ
ප්රනළන්දු

48, උළුඅේබම ලත්ත,
කබ්වහයින් ඳළර, දිරළණ, මීගමුල

_

3

වහත්රී

_

_

_

_

58

161 සී
කවල් න්ද

ලර්ණකුසරිය ශයිසින්ත්
කේරි ේර්ට්රෑට් ප්රනළන්දු

67, මශහුණුපිටිය, මීගමුල

558222042V

64

වහත්රී

ක්හමන් නිශළල් වළමුකලල්
රුඳසිංශ

532060478V

67, මශහුණුපිටිය, මීගමුල

071-4284113

59

161 සී
කවල් න්ද

ජයසිංශ ආරච්චිකේ කදොන්
කරක්සි ඩේවහ අප්පුශළමි

432/3, කවල් න්ද ඳළර,
මශහුණුපිටිය, මීගමුල

532730120V

65

පුරු

කදහිල ලියනකේ කදෝන
මල්ලි ළ ඈන් ක ොන්වහටන්වහ

547072927V

432/3, කවල් න්ද ඳළර,
මශහුණුපිටිය, මීගමුල

077-3406661

_

7

පුරු

576072422V

62

49
50
51
52
53

161 සී
කවල් න්ද
161 සී
61
කවල් න්ද
60

ං ළනමකේ දිලිනි වංජීලනි

කක්.දුකොද් කප්රේමන ඇන්ටනී
ප්රනළන්දු
මළනළමුදලිකේ කදෝන රීටළ
ක්ෆරන්වහ ශළමි

34,මශහුණුපිටිය, මීගමුල
63/2,මශහුණුපිටිය, මීගමුල

ඩි.ඩබ්ලිේ.මධු ළ කවේලන්දි
කඳකර්රළ
ඩි.ඩබ්ලිේ.මධු ළ කවේලන්දි
වහත්රී
කඳකර්රළ
විතළරනකේ කුමළරි කේරියන්
වහත්රී
මල් ළන්ති

ලත්ත ප්රළ.කල්.මගින් කගලළ
ඇත.
ලඩුකේ කවනළනි දිල්රුක්ෂි
වහත්රී
ලිකේරළ

916730560V
916730560V
777511408V

_
855733358V

105/9/11,දුටුගෆමුණු මළලත, 076-0941551 /
ඳශ දිරළණ, තිඹිරිගවහ ටුල 076-1743468
150/1, කදොන් කඩ්විඩ් මළලත
ඳශෂ දිරළණ, තිඹිරිගවහ ටුල

_

105/9/11, දුටුගෆමුණු මළලත, 076-0941551 /
ඳශ දිරළණ, තිඹිරිගවහ ටුල 076-1743468
300/231, සිල්ලර් රිච් ඳළර්ක්,
කදමංශන්දිය
150, ලත්තෆල ඳළර,
අමන්කදොළුල, සීදුල
150, ලත්තෆල ඳළර,
අමන්කදොළුල, සීදුල
149/58, මල්කබරිලත්ත, උ /
දිරළණ, කදමංශන්දිය

දුල

පුතළ

072-5321008

නෆනළ

071-4377655

මල

071-4377655

නෆගණිය

077-7657606

මල

_
63/2,මශහුණුපිටිය, මීගමුල

කල්ලි

බිරිද
වහලළමි
පුරුයළ
_

076-7705866

මල

62

161 සී
කවල් න්ද

චක්රලර්තිකේ කජසි ළ කුමුදිනී 42/ඒ,වළන්ත කවබවහතියන්
ප්රනළන්දු
මළලත,මශහුණුපිටිය, මීගමුල

63

161 සී
කවල් න්ද

64
65
66
67
68
69

70

කුරුකුසරිය කරකබ ළ
කවේලන්දි ප්රනළන්දු

678530891V

52

වහත්රී

සිංගප්පුලි ආරච්චිකේ කදෝන
විවියන් අයිරළංගනී

407/ඒ, කවල් න්ද ඳළර, මීගමුල 528141382V

66

වහත්රී ක ෝදළකගොඩ විතළනකේ පියදළව

161 සී
කවල් න්ද

කුරුකුසරිය අයිරිනියවහ
නිමල් ප්රනළන්දු

42/ඒ,වළන්ත කවබවහතියන් මළලත,
620410683V
මශහුණුපිටිය, මීගමුල

57

161 සී
කවල්
161 සී
කවල්
161 සී
කවල්
161 සී
කවල්
161 සී
කවල්

ව ච්චළරි ගණිතයළකේ
වහලර්ණතළ

71,මශහුණුපිටිය, මීගමුල

න්ද
න්ද
න්ද
න්ද
න්ද

698490772V

කවේතුංග මුදලිකේ දිනුජ මකතේ 61,මශහුණුපිටිය, මීගමුල

_

වඝරළජකේ විනිප්රීඩළ ඇේනවහ

61,මශහුණුපිටිය, මීගමුල

_

ලර්ණකුසරිය ජසින්තළ
සිරින් ප්රනළන්දු

335/2, මශහුණුපිටිය, මීගමුල

ලර්ණකුසුරිය යිනි ප්රනළන්දු 302, මශහුණුපිටිය, මීගමුල

රත්නළය ලළව
145 ඒ
මුදියන්කවේළකේ කරෝචනළ
නෆ/ම න්ගමුල
වත්රුලනි රත්නළය

68/9, ම න්ගමුල, සීදුල

පුරු

කුරුකුසරිය කරකබ ළ
කවේලන්දි ප්රනළන්දු

මශමළකේ අජිත් ප්රිමළල් කරෝයි
කඳකර්රළ
කවේතුංග මුදලිකේ දිකන්හ සුරංග
මළව 7 පුරු
වංජීල ප්රනළන්දු
රළජලං මුදලිකේ කදෝන තනජළ
70
වහත්රී
රුලන්මලී අප්පුශළමි
49

වහත්රී

595833450V

59

වහත්රී කගොඩ්වින් ඩි ළට්

_

12

වහත්රී

_

9

ලර්ණකුසරිය තුළර අරවින්ද
ප්රනළන්දු

200070501714

520133739V
200070501714

42/ඒ,වළන්ත කවබවහතියන්
මළලත,මශහුණුපිටිය, මීගමුල

071-3150486

මල

407/ඒ, කවල් න්ද ඳළර,
මීගමුල

072-1191718

බිරිද

42/ඒ,වළන්ත කවබවහතියන්
071-3150486
මළලත, මශහුණුපිටිය, මීගමුල

පියළ

691970833V

71,මශහුණුපිටිය, මීගමුල

031-2221175

බිරිද

802372655V

61,මශහුණුපිටිය, මීගමුල

077-3460875

පුතළ

757393042V

27/ඩියන් ප්රනළන්දු මළලත,
කදලන කුරණ, මීගමුල

076-3870306

මල

195418610064 335/2, මශහුණුපිටිය, මීගමුල 075-2724130

බිරිද

723530598V

302, මශහුණුපිටිය, මීගමුල

077-9916017

දුල

වහත්රී එන්.වංජීලනී ප්රනළන්දු

856810836V

68/9, ම න්ගමුල, සීදුල

071-8364232

දුල

720573962 V

389/සී/6, කුරත්න මළලත,
කිඹුපිටිය ඳළර,මීගමුල

_

බිරිද

611081898V

387/13/බී, නිර්ම මළලත,
ටුලපිටිය, මීගමුල

_

බිරිද

951132861V

388/9,කිඹුපිටිය
ඳළර,අක් ර ඳනශ, මීගමුල

071-7283566

මල

71 93 ඊ

දිරළණ

රතුගමකේ ක්රිනියන්
රුක්ළන්ති ප්රනළන්දු

389/සී/6, කුරත්න මළලත,
කිඹුපිටිය ඳළර,මීගමුල

755971308 V

43

වහත්රී කරෝමළන් කනවිල් පීරීවහ

72 93 ඊ

දිරළණ

කේරකේ කේරි මෆටිල්ඩළ පීරිවහ

387/13/බී, නිර්ම මළලත,
ටුලපිටිය, මීගමුල

_

62

වහත්රී

73 93 ඊ

දිරළණ

මල්ලආරච්චිකේ
කරෝවහකුමළරි ශළමි

388/9,කිඹුපිටිය ඳළර,අක් ර
ඳනශ, මීගමුල

707971983V

49

වහත්රී පී.ඒ.අකේන් ක්රුලන්

74 93 ඊ

දිරළණ

මශමරක්  ඳටබෆදිකේ ඈන් 176/71, ධනලර්ධන ලත්ත,
පියුමි නතළලි කඳකර්රළ
දිරළණ, තිඹිරිගවහ ටුල

918611452V

27

වහත්රී

එේ.පි.එේමළනුකලල් ප්රවංවළ
කඳකර්රළ

643640031V

176/71, ධනලර්ධන ලත්ත,
දිරළණ, තිඹිරිගවහ ටුල

_

දුල

75 93 ඊ

දිරළණ

387/96/ඒ, නිර්ම මළලත,
ටුලපිටිය, මීගමුල

817443648V

38

වහත්රී කක්.ඩි.උදිත වරුලන් අප්පුශළමි

790921496V

387/96/ඒ, නිර්ම මළලත,
ටුලපිටිය, මීගමුල

077-3406444

බිරිද

76 93 ඊ

දිරළණ

390/28/1, ටුලපිටිය ලත්ත,
ටුලපිටිය, මීගමුල

616874730V

58

වහත්රී

390/28/1, ටුලපිටිය ලත්ත,
ටුලපිටිය, මීගමුල

077-7038000

බිරිද

77 93 ඊ

දිරළණ

336/ඒ/1, අකනෝමළ ලත්ත, මීගමුල 685791498V

51

වහත්රී ඩබ්.ඩියුරන් ඳෆට්රික් පිරීවහ

336/ඒ/1, අකනෝමළ ලත්ත,
මීගමුල

031-4922820

බිරිද

කුරුකුසරිය මල්කි
අනුරළධි ළ ප්රනළන්දු
ලර්ණකුසරිය අදිරියන්
වංගිලිකේ කශන් මළරි
සළතිමළ ප්රනළන්දු
ඉමියළ ඳතිරන කේරියන්
ඇන්ටනට්

ශෆපිටියකේ කදොන් අනුර
ජයත්

අජිත් ක්හමන් ප්රියන්ත කඩ්විඩ්
පිල්කල්

610472990
612722609V

ලනසිංශ ආරච්චිකේ මලීළ
යකෝධරළ කදේදිනි පීරීවහ
කනත්මි ළංචනළ මංජරී
වික්රමරත්න

78 93 ඊ

දිරළණ

_

13

වහත්රී ඩබ්.ඩියුරන් ඳෆට්රික් පිරීවහ

79 93 ඊ

දිරළණ

_

16

වහත්රී ජි.වි.චන්දිමළ නිරංජලි යවලර්ධන

80 93 ඊ

දිරළණ

740243179V

45

පුරු ජි.වි.චන්දිමළ නිරංජලි යවලර්ධන

81 93 ඊ

දිරළණ

_

13

වහත්රී ජි.වි.චන්දිමළ නිරංජලි යවලර්ධන

82 93 ඊ

දිරළණ

_

12

පුරු රංජීල ප්රියදර්න සිල්ලළ

83 93 ඊ

දිරළණ

498070949V

70

වහත්රී ඩිළනි ර්මිළ ප්රනළන්දු

84 93 ඊ

දිරළණ

ලර්ණකුසරිය දිකන්ළ
ගීතළනි ලළවහ

180/ඩි/35/2, වන්සලර්ලත්ත,
දිරළණ, තිඹිරිගවහ ටුල

787891250V

40

වහත්රී ශිරළන් ඇන්ටන් ජන්වහ

85 93 ඊ

දිරළණ

ටියළවළ කවවළනි ජන්වහ

180/ඩි/35/2, වන්සලර්ලත්ත,
දිරළණ, තිඹිරිගවහ ටුල

_

12

වහත්රී ශිරළන් ඇන්ටන් ජන්වහ

86 93 ඊ

දිරළණ

ඳෆටිකිරි ආරච්චිකේ ලර්නර්
නිළන් ගළමිණි

388/9, කිඹුපිටිය ඳළර,අක් ර
ඳනශ, මීගමුල

643141787V

55

පුරු පි.ඒ.අකේන් ක්රුලන්

87 93 ඊ

දිරළණ

ඒ. ෆලිවහටවහ ප්රනළන්දු

461002340V

73

පුරු ඩිළනි ර්මිළ ප්රනළන්දු

88 93 ඊ

දිරළණ

_

13

89 93ඊ

දිරළණ

336/ඒ/1, අකනෝමළ ලත්ත, මීගමුල

193/6, කිඹුළපිටිය ඳළර,
ටුලපිටිය, මීගමුල
193/6,උළුඅේබම ලත්ත,
වේඳත් විහලකීර්ති වික්රමරත්න
දිරළණ, මීගමුල
193/6,උළුඅේබම ලත්ත,
විහමි වීළ වික්රමරත්න
දිරළණ, මීගමුල
ගුණරත්න මුණසිංශ
390/33/ඒ,ජළන
ආරච්චිකේ ඉකනෝහ ක්මින් කබෝකගොල්ළගම ලත්ත
සිල්ලළ
, ටුලපිටිය, මීගමුල
390/33/ඒ, ජළන
කුරුකුසරිය මළකනල්
කබෝකගෝල්ළගම ලත්ත,
ක්රිවහටීන් සිසිලියළ ප්රනළන්දු
කිඹුපිටිය, මීගමුල

390/33/ඒ, ජළන
කබෝකගෝල්ළගම ලත්ත,
කිඹුපිටිය, මීගමුල
රණසිංශ ආරච්චිකේ කදේමිනි 394/10, කදොන් කඩ්විඩි මළලත,
වත්රුලනි
ටුලපිටිය, මීගමුල
ගමමෆද ලියනකේ දෆශෆමි
බ්රින්දයළ නප්තලි කඳකර්රළ

387/12/බි, 6 කලනි ඳටුමඟ,
නිර්ම මළලත, ටුලපිටිය, මීගමුල

90 93 ඒ උ/ දිරළණ

මිහිදුකුසරිය කගොන්නකේ
151/ඩි/6, කලවහටසීටන් ලත්ත,
කජෝවප් ලුසියවහ තිවහව ප්රනළන්දු උතුරු දිරළණ, කදමංශන්දිය

91 93 බි

කනොකයල් කජක ෝ

117/7, ඩි.එවහ.එවහ.ජනඳදය,
කදමංශන්දිය, ටළන

සුගත් නදීළන් සිල්ලළ
බකට්කඳො ආරච්චිකේ කදොන්
නිමල් ළන්ත

ටිය

92 65 ඒ කතෝප්පුල
93

144 ඒ උ /
ලියනකේමුල්

_

වහත්රී

අවු.13 වහත්රී

550624001V

64

_

_

127/3, ඹබ්කබ්රිය, ක ොච්චි කඩ්

913282590V

27

90/1/ඒ, ලියනකේමුල්, සීදුල

683071110V

50

ඌනුකගොල්කල් කගදර ශ්රියළනි
මළළ
ජි.එල්.ඇනිටනී බිංදු
කඳකර්රළ

නිළන්ත

පුරු එේ.ජි. සුන් ප්රියං ර ප්රනළන්දු
ක ොෂඹ ප්රළ.කල්. මගින් කගලළ
ඇත.
කවබවහතියන් සිල්ලළ විල්ප්රඩ්
පුරු
පුල්කල්
_

පුරු

ළුඅප්පු ං ළනේළකේ කදෝන
ප්රිකමන්සි චන්දීමළ ජයමළන්න

336/ඒ/1, අකනෝමළ ලත්ත,
මීගමුල
193/6,උළුඅේබම ලත්ත,
755642193V
දිරළණ, මීගමුල
193/6,උළුඅේබම ලත්ත,
755642193V
දිරළණ, මීගමුල
193/6,උළුඅේබම ලත්ත,
755642193V
දිරළණ, මීගමුල
390/33/ඒ,ජළන
197318400466 කබෝකගොල්ළගම ලත්ත
, ටුලපිටිය, මීගමුල
390/33/ඒ, ජළන
197867402455 කබෝකගෝල්ළගම ලත්ත,
කිඹුපිටිය, මීගමුල
180/ඩි/35/2,
710733074V වන්සලර්ලත්ත, දිරළණ,
තිඹිරිගවහ ටුල
180/ඩි/35/2,
710733074V වන්සලර්ලත්ත, දිරළණ,
තිඹිරිගවහ ටුල
612722609V

951132861V

388/9, කිඹුපිටිය
ඳළර,අක් ර ඳනශ, මීගමුල

390/33/ඒ, ජළන
197867402455 කබෝකගෝල්ළගම ලත්ත,
කිඹුපිටිය, මීගමුල
394/10, කදොන් කඩ්විඩි
865794517V
මළලත, ටුලපිටිය, මීගමුල
387/12/බි, 6 කලනි ඳටුමඟ,
760030872V නිර්ම මළලත, ටුලපිටිය,
මීගමුල
197718002583 64/ඒ/2/ඩි, මශර,
_

ඩලත

031-4922820

දුල

071-8201231

දුල

071-8201231

වහලළමි
පුරුයළ

071-8201231

දුල

077-5175117

පුතළ

077-5175117

මල

_

බිරිද

_

දුල

071-7283566

පියළ

077-5175117

පියළ

077-7372059

දුල

077-5851527

077-9909054

_

දුල

පියළ
_

572402797V

127/3, ඹබ්කබ්රිය,
ක ොච්චි කඩ්

738012615V

90/1,ජයමළලි, ලියනකේමුල්,
077-3832095
සීදුල

071-3380537

පියළ
බිරිද

