
අ.අ ග ොවි සංවිධානගේ නම

නම ලිපිනය දුරකථන අංකය නම ලිපිනය

1 ගිරිතලේ පැරණි ජනපදය
එච්.එම්. රණතංග බංඩා අංක 90,ජනපදය,ගිරිතලේ 071 3610594 ජී. චන්ද්රකුමාර ල ේරත් අංක 1, 20 කණුල, ගිරිතලේ

2 අග්ලබෝපුර එස්.රත්නායක පාසේ  ංදිය, ගිරිතලේ 071 4883629 ආර්.එම්. ජයලර්ධන බංඩා යාය 2, අංක 50,ගිරිතලේ

3 ම ලසන්පුර ආර්.ඊ.එම්. අලේරත්න බංඩාර අංක 305, යාය 5,ජයන්තිපුර 071 3160896 ආර්.ජී.සිරිලසේන අංක 454 බාලර්, තඹලැල පාර,ජයන්තිපුර

4 ජයන්තිපුර ජී.එම්.එම්. ඉලනෝකා චාන්දනී අංක 612, යාය 6 , ජයන්තිපුර

5 කඩලලැල එච්.එඒ.ඩී. ාන්ත ගුණලසේන 1352,කඩලලැල,ජයන්තිපුර 774474244 ඩී.එම්. පුංචිබංඩාර 1468,කඩලලැල,ජයන්තිපුර

6 උණගාලලල ර පී.එම්.ආනන්ද අංක 1/242,ජයවික්රම  ංදිය,උණගාලලල ර 075 5905197 ලේ.ජී. ඉන්ද්රරත්න අංක 912,උණගාලලල ර

7 චන්දනලපොකුණ එච්.ඒ. අයිලන් සමරවික්රම 1216/බි,ාන්තිපුර උණගාලලල ර 077 1148526 එන්.ලේ.ඩී. ගාමිණී නානායේකාර අංක 1120,ාන්තිපුර උණගාලලල ර

8 පුරාණ මුස්ලිම්ගම යූ.එස්. ලේාඩීන් අංක 5,නුගග දමන,ගිරිතලේ 072 4287524 එඒ. අසීස් අංක 46/1,5,නුගග දමන,ගිරිතලේ

9 පැරකුම්පුර ඒ.එම්. මුණසිං අංක 440,තඹලලැල,ජයන්තිපුර 072 4070432 ඒ.ආර්.එම්. ලසේනාරත්න අංක 441,යාය 14, තඹලලැල

10 බැඳිලැල චන්ලද්රස්න ලපතියාලගොඩ පාස ඉදිරිපිට,බැඳිලැල 072 8033337 ඊ.ඩී. නින්ති එදිරිසිං අංක 1602, බැඳිලැල,ජයන්තිපුර

11 නාගලපොකුණ

12 48 FO එම්. ලිතා ලපලර්රා අංක 247, උණගාලලල ර 027 2053301 පී.ආර්. ජයරත්න අංක 968,චන්දන ලපොකුණ,උණගාලලල ර 

13 පුරාණ ගිරිතලේගම ඩී.බඩ්. ල ට්ටිලත්ත ේසිරි,පුරාණගම,ගිරිතලේ 077 8669599 ඩේ.එච්.එම්.එස්. විලේසුන්දර ේසිරි,පුරාණගම,ගිරිතලේ

14 සමගි එච්.ඒ. සිරිේ කරුණාරත්න අංක 663,යාය 12, ජයන්තිපුර 071 2187681 ජී.එඒ. දයාරත්න අංක 773, යාය 7, ජයන්තිපුර

15 විජය ඩී.එම්. ලසන්ත දිසානායක සරත්සිරිය, යාය 13,ජයන්තිපුර 072 4613109 යූ.එන්. මුදියන්ලසේ අංක 4,ද.ඉ.2, යාය 13, ජයන්තිපුර

සභාපති ගේකම්



දුරකථන අංකය නම ලිපිනය දුරකථන අංකය

072 2614559 ඩී.ඩේ.ඩී. චන්ද්රරත්න අේකර 60,ජනපදය, ගිරිතලේ 077 9232174

071 0402650 ජී.එම්. මුදියන්ලසේ අංක 125, විජයරාජගම,ගිරිතලේ 077 0285065

027 5613941 ලේ.ලයි. සමරනායක අංක 343,යාය 5.ජයන්තිපුර 077 4965074

072 7216568 ලේ.ආර්.පියතික ලකලසේ ලකොටුල යාය 6 , ජයන්තිපුර 071 4592455

072 3155243 ජී.ලේ.ජී. සරත් කුමාර 1396,කඩලලැල,ජයන්තිපුර 071 6055173

075 3403692 ඩේ.ජී. චන්ද්රසිරි වික්රමාරච්චි අංක 835,උණගාලලල ර 078 9560301

077 0442650 ආර්.එම්. විලේරත්න ාන්තිපුර උණගාලලල ර 072 4889473

077 4682824 ඒ. ඉමාදීන් 5,නුගග දමන,ගිරිතලේ 077 6252767

072 8768996 ඩී.පී.ජී. විලේලකෝන් බංඩා අංක 1674,දැ ැමිගම,සිං උදාගම 076 7057608

072 3287678 ඒ.ජී.බංඩාර මැණිලේ අංක 11/3, බ.ඇත්මේපිටිය,ලපොලොන්නරුල 072 8399655

. 

027 5682708 ඩී.ආර්.නින්ත දසනායක අංක 16, 48 ලකටස,උණගාලලල ර 077 2648612

ආර්.ඒ. රූපසිං 246/2,පුරාණගම,ගිරිතලේ

078 3385301 ආර්. හින්නිම ත්තයා අංක 710, යාය 12, ජයන්තිපුර 077 9737859

078 8020700 ආර්.එම්.පී. රත්නායක 534/1,යාය 13, ජයන්තිපුර 027 2224441

ගේකම් භාණ්ඩා ාරික


