2018 වර්ෂය සදහා ලියාපදිංචි කරගත් සැපයුම්කරුවන්ගේ නාම ගේඛනය
දස්ත්රික් ගේකම් කාර්යාලය - හම්බන්ග ොට
අයිතම

නම/ලිපිනය

1

නගොඩ ැගිලි ඉදිකිරීම හා අලුත්වැඩියා

1

මනුල්යා එන්ට්රප්රයිසස් න ො 108,මල්නෙත්තාව
අම්බලන්නතොට

දු.ක.අංකය

ෆැක්ස්

මුදල් කුවිත ංසි
අංකය

071 0459100

964929

අනේවික්රම ක්රන්ස්ට්රක්ෂන්,වැටිය,බරවකුඹුක
මුතූ කන්ස්ට්රක්ෂන් එස්. පී.ජගත් මුතු
2එච්.වාදුරුපුෙ ොර අම්බලන්නතොට

714162078

964756

779000212

964984

0766549673
0726646973

151066

0772446196
0473470815

964962

717329394

964993

0779591844 ,
0718158318

964523

778,273,703

964991

772513970

964262

0770609688
0783916427

96995

1

නිම්සර කන්ස්ට්රක්ෂන් අංක09 කර්මාන්ත ඉඩම්
ව ගරය වීරවිල
මදුරප්පෙරුම කන්ස්ට්රක්ෂන් ඇන්ඩ්
සප්ලයි,ප ො67,ඕකන්දයාය
නිවස,ගුරුපවල,අගුණුපකොළෙැලැස්ස
එම්.ජී.පුබුදු භාතිය ,සාහිත
කන්ස්ට්රක්ෂන්,මාරගස් හන්දිය ැදිගමවිහාරන්
නෙනිය
ෙසන් එන්ට්රප්රයිසස්, අංක 17/2 මාගම් ොර
,ඉදිවින් ,හම්බන්නතොට
නබවම් කන්ස් ට්රක්ෂන්ස් ඕලුවිල ොර
මල්නෙත්තාව අම්බලන්නතොට
ඉමල් බිල්ඩර්ස් 499 වරාය නිවාස සිරිනබොප්ර
හම්බන්නතොට
නිල්වලා කන්ස්ට්රක්ෂන් ඊ /64/12 කෑගල්ල ොර
නකොටියාකුඹුර
එනරොද්ර එන්ට්රප්රයිසස් න ො.174,ආනලෝක
පුර,හම්බන්නතොට
ගමනේ කන්ට්රක්ෂන්ස් ප්රයි.ලිමි. මනහේස් මාමඩල
අම්බලන්නතොට
ඩී.ඇන්ඩ් සී කන්ස්ට්රක්ෂන් න ො61 හැඩකැටි
අගුණනකොළෙැලෑස්ස
විනේසිංහ කන්ස්ට්රක්ෂන්ස් 317/3 නකත්සිරි
මාවත කාසිංගම තිස්සමහාරාමය

1

ශ්රී අමල් ඉනලක්ට්රිකල්ස්, 432,යාය14
කුළසිංහගම.අඟුණුනකොළය

0713187644
0779550050

1

තීෂ කන්ස්ට්රක්ෂන් 296/3/ඒ සෆාරි උදයා ය
අසල මහ ෙැළැස්ස සූරිය වැව
712889332

1

නිමාෂි කන්ස්ට්රක්ෂන් ප ො.102/2,පසව ගල
හංදිය,පසව ගල

1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1

017 1752851
714967173
0777803879
0472229879
777007623

716166531,
0758928535

969493
964688
151105
964687
964961
964757

964978

1
1
1
1

තිසර කන්ස්ට්රක්ෂන් ඕපකපවල පමොදරවා
ස්ටුඩිපයො ඉන්දික ඇන්ඩ් කන්ස්ට්රක්ෂන් කිරි
ඉබ්බන් වැව පසවණගල
දීනීෂ කන්ස්ට්රක්ෂන් , අංක 31 , ව ගරය
,ලුණුගම්පවපහර
ආරි බිල්ඩර්ස් 3 ඇළසියඹලා
ගස්විල,රුහුණුරිදියගම, අම්බලන්ප ොට

1

ලක්ෂාන් ක්රන්ස්ට්රක්ෂන්,ජයන්ති විදයාල
මාව ,42,ෙදලංගල
මිහිසර කන්ස්ට්රක්ෂන් 31/2 ජදුර
අගුණුපකොළෙැලැස්ස
දීනීෂ කන්ස්ට්රක්ෂන් , අංක 31 , ව ගරය
,ලුණුගම්පවපහර

1

සදර්න් කන්ස්ට්රක්ෂන් කම්ෙැණි,අංක 32,පේල්
වීදිය හම්බන්ප ොට

1
1

1

අමිලා බිල්ඩර්ස් අමිලා ෙල්පල් ගම හ්රංගම
පුෂ්ොරි කන්ස්ට්රක්ෂන් පුෂ්ොරි කුඩාහීල්ල
පබලිඅත්
ෙසිදු කන්ස්ට්රක්ෂන් සිසිල ඇල්පදනිය
ගැටමාන්
විො ආරච්චි කන්ස්ට්රක්ෂන් මධුෂාන්
කුඩාහීල්ල නබලිඅත්ත
රංජිත් බිල්ඩර්ස් විපේසිරිපුර වලස්මුල්ල
මුසාෆර් කන්ස්ට්රක්ෂන්ඇන්ඩ් සප්ලයර් 129/1
සිප්පිකුලම හම්බන්ප ොට
පේ.පේ.කන්ස්ට්රක්ෂ්න් ජයරුප්,4ඇල බැරගම
අම්බලන්ප ොට

1

නිශාන් ක්රන්ස්ට්රක්ෂන්,අංක 108/10/2 ශ්රම
ශක්ති මාව ,සිරිපබෝපුර,හම්බන්ප ොට

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

0772274284
0714414123

964970
151105

777070981
0718471909 ,
0777409990

964838
964989

714162078

964947

718456983
473480320
0718471909 ,
0777409990
047220589
0718181468
,0777358930
047 2226135
0776518204
472243302
0718407808
718449959
770423252
0766052727
718182707
718020458
715863404

0714242126,
0716050310
චන් කන්ස්ට්රක්ෂන් පබලිඅත් ොර වීරකැටිය 0775620993
එම්.ඩී ක්රන්ස්ට්රක්ෂන්,ප ො.03.කුමාර
නිවස,මීගස්ආර,මැදමුල
716002465
ජ ක ක්රන්ස්ට්රක්ෂන්,ප ො 80,ජ ක
නිවස,ගුරුවල,අගුණුපකොලෙැලැස්ස
770356767
C J කන්ස්ට්රක්සෂන් 105 විල්මට් වීදිය
හම්බන්ප ොට
776002698
ලිය පේ ක්රන්ස්ට්රක්ෂන්,E03,බිංකම,
අගුණුපකොලෙැලැස්ස
718577552
රාජි බිල්ඩස් ඇන්ඩ් ඉපලක්ට්රිකල්ස්,රංගි
නිවස, ලහ ගම්මාඩුව ඉහළ,වලස්මුල්ල.
712519951

964960
964838
964525
964762
472243302

964851
151105
964850
964852
964910
964803
964610
964591
964889
964700
964263
964609
964753

1

1
1

1
1

1

1

1
1

1

1
1

1

1
1
1
1
1
1

ඩී.ආර්.පක්.කන්ස්ට්රක්ෂන් ෙැතුම් හක්මණ ොර
වලස්මුල්ල
රුෂ්ක
ක්රන්ස්ට්රක්ෂන්,පදහිගහපකොරටුව,පබලිඅත් ොර,
පෙොපළොන්මාරුව, ංගල්ල
විදා ආරච්ච් බිල්ඩර්ස්,ඉහළ
පබලිගල්ල,පබලිඅත්
පදව්මිණි කන්ස්ට්රක්ෂන් ඇන්ඩ් සප්ලයි, 4
කණුව , රුහුණු රිදියගම , අම්බලන්ප ොට
ලක්ෂි බිල්ඩර්ස්, 4 ඇල , බැරගම ,
අම්බලන්ප ොට

964883
719260421
0475673555,
0773103098

716141757
964548

718476549
0472243551 ,
0472243651

සී.මියුරු ඉදිකිරීම් එච්.ඩබ්ලිව්.මියුරු.සාරංගා
රන් ොර වීරකැටිය.
පක්.එස්.කන්ස් ට්රක්ෂන්ස් ඇන්ඩ්
ඉන්ජිනියරින්ේ(පෙෞද්)සමාගම,ප ො.237/28,
පමොරටුවාපහේ ,අතුරුගිරිය.
ටීජීසි ලංකා කන්ස්ට්රක්ෂන් , වසන්
ස්පටෝර්ස්,සමාජපසේවාපුර 11 , සුරියවැව
සමර ායකඉන්ජිනියරින් සහ
කන්ස්ට්රක්ෂන්,ප ො229,පකොංගහ
වත් ,පද ගම බටහිර හක්මණ

0717970850
0771810004

ඩබ්.එච්.එම් කන්ස් ට්රක්ෂන් හා ගල හුංගම
සිෆායා කන්ස්ට්රක්ෂන් ප ො.26 මපර් ොර
හම්බන්ප ෝ්ට
උදය කන්ස්ට්රක්ෂන් ප ො244 පහට්ටි කන්ද
හදුගල

964849
964552

විපේපසේකර කන්සට්රක්ෂන් පු. සමා., ප ො.
112/සී , වලස්මුල්ල ොර , පබලිඅත්
ගරුසිංහ කන්ස්ට්රක්ෂන් , ප ො. 243 ,
කරඹගස්මුල්ල , රුහුණු රිදියගම ,
අම්බලන්ප ොට
පක්.එම්.බිල්ඩර්ස් ,එපගොඩවත් , තුපන් ඇල,
සියඹලාගස්විල , රුහුණු රිදියගම ,
අම්බලන්ප ොට
පයෝමි බිල්ඩර්ස්,අංක 20,රංගිරි
ොර,අම්බලන්ප ොට

පක්.එස්.පී.බිල්ඩර්ස් සප්ලයිස් ඇන්ඩ්
කන්ස්ට්රක්ෂන්,අංක 55,වැල්ලවාය ොර,වීරවිල
සමන් කන්ස්ට්රක්ෂන් , ලගහවත් , රම්මල ,
වරාපිටිය
මයුරා බිල්ඩර්ස් , ප්රපබෝධාරාම ොර , චිත්රාගල ,
අම්බලන්ප ොට

964853

472254205

964570
472243551

0779705983 ,
0715383933

964392

0715170098
,0774703999

964398
964551

718382346

964987

964333
777340594
0713544889
0766686658

14233192
964316
964985

772,145,708
964461
773,940,702
714,795,276
0773168706 ,
0472223706
712,896,260
716,819,284
0771037799
0714146424

964979
964720
964802
964911
964890

1

ප නුජ කන්ස්ට්රක්ෂන් ඇන්ඩ් සප්ලයර්
කුමාරසිංහ මාව පදහිගහලන්ද අම්බලන්ප ොට 772,221,915
රණවීර කන්ස්ට්රක්සන් ඇන්ඩ් සප්ලයර් බැරගම
ජ ෙදය බැරගම අම්බලන්ප ොට
719,064,635

2

මහා මාර්ග,ොලම්,පබෝක්කු ඉදිකිරීම් හා අලුත්වැඩියාව

1

2
2
2
2

විනේසිංහ කන්ස්ට්රක්ෂන්ස් 317/3 නකත්සිරි
මාවත කාසිංගම තිස්සමහාරාමය
777007623
නිම්සර කන්ස්ට්රක්ෂන් අංක09 කර්මාන්ත ඉඩම් 0766549673
ව ගරය වීරවිල
0726646973
අපබ්වික්රම ක්රන්ස්ට්රක්ෂන්,වැටිය,බරවකුඹුක
ඉමල් බිල්ඩර්ස් 499 වරාය නිවාස සිරිපබොප්ර
හම්බන්ප ොට

2

අමිලා බිල්ඩර්ස් අමිලා ෙල්පල් ගම හ්රංගම
මනුල්යා එන්ට්රප්රයිසස් ප ො 108,මල්පෙත් ාව
අම්බලන්ප ොට
මදුරප්පෙරුම කන්ස්ට්රක්ෂන් ඇන්ඩ්
සප්ලයි,ප ො67,ඕකන්දයාය
නිවස,ගුරුපවල,අගුණුපකොළෙැලැස්ස
ෙසිදු කන්ස්ට්රක්ෂන් සිසිල ඇල්පදනිය
ගැටමාන්
ඩී.ආර්.පක්.කන්ස්ට්රක්ෂන් ෙැතුම් හක්මණ ොර
වලස්මුල්ල
නිල්වලා කන්ස්ට්රක්ෂන් ඊ /64/12 කෑගල්ල ොර
නකොටියාකුඹුර
එම්.ඩී ක්රන්ස්ට්රක්ෂන්,ප ො.03.කුමාර
නිවස,මීගස්ආර,මැදමුල
ලිය පේ ට්රාන්ස්පෙෝට් ඇන්ඩ්
ක්රන්ස්ට්රක්ෂන්,මහආර , බැරගම ,
අම්බලන්ප ොට
සාහි කන්ස්ට්රක්ෂන්ස් 133/සී
මාරගස්හන්දියබැදිගම වි ාරන්පදනිය
නබවම් කන්ස් ට්රක්ෂන්ස් ඕලුවිල ොර
මල්නෙත්තාව අම්බලන්නතොට
මිහිසර කන්ස්ට්රක්ෂන් 31/2 ජදුර
අගුණුපකොළෙැලැස්ස
මයුරා බිල්ඩර්ස් , ප්රපබෝධාරාම ොර , චිත්රාගල ,
අම්බලන්ප ොට
මුසාෆර් කන්ස්ට්රක්ෂන්ඇන්ඩ් සප්ලයර් 129/1
සිප්පිකුලම හම්බන්ප ොට
ෙසන් එන්ට්රප්රයිසස්,අංක 17/2 මාගම් ොර
,ඉදිවින් ,හම්බන්ප ොට

2

තිසර කන්ස්ට්රක්ෂන් ඕපකපවල පමොදරවා

2
2

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2

714162078
772513970
047 2226135
0776518204
071 0459100
0772446196
0473470815
718449959
472254205
0770609688
0783916427
716002465

964909
964718

964687
151066
964756
964262
964762
964929
964962
151105
964853
96995
964889
964973

773791320
717329394
778,273,703
473480320
0773168706 ,
0472223706
718020458
0779591844 ,
0718158318
0772274284
0714414123

964993
964991
964960
964720
964910
964523
964970

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

C J කන්ස්ට්රක්සෂන් 105 විල්මට් වීදිය
හම්බන්ප ොට

964263

776002698
0716050310
චන් කන්ස්ට්රක්ෂන් පබලිඅත් ොර වීරකැටිය 0775620993
තීෂ කන්ස්ට්රක්ෂන් 296/3/ඒ සෆාරි උදයා ය
අසල මහ ෙැළැස්ස සූරිය වැව
712889332
ශ්රී අමල් ඉපලක්ට්රිකල්ස්,432,යාය14
0713187644
කුළසිංහගම.අඟුණුපකොළය
0779550050
ආරි බිල්ඩර්ස් 3 ඇළසියඹලා
ගස්විල,රුහුණුරිදියගම, අම්බලන්ප ොට
714162078
0718471909 ,
දීනීෂ කන්ස්ට්රක්ෂන් , අංක 31 , ව ගරය
0777409990
,ලුණුගම්පවපහර
රණවීර කන්ස්ට්රක්සන් ඇන්ඩ් සප්ලයර් බැරගම
ජ ෙදය බැරගම අම්බලන්ප ොට
719,064,635
ලක්ෂාන් ක්රන්ස්ට්රක්ෂන්,ජයන්ති විදයාල
මාව ,42,ෙදලංගල
718456983
ඩී.ඇන්ඩ් සී කන්ස්ට්රක්ෂන් න ො61 හැඩකැටි
0777803879
අගුණනකොළෙැලෑස්ස
0472229879
ගමපේ කන්ට්රක්ෂන්ස් ප්රයි.ලිමි. මපහේස් මාමඩල
අම්බලන්ප ොට
714967173
සමර ායකඉන්ජිනියරින් සහ
කන්ස්ට්රක්ෂන්,ප ො229,පකොංගහ
වත් ,පද ගම බටහිර හක්මණ
772,145,708
047220589
සදර්න් කන්ස්ට්රක්ෂන් කම්ෙැණි,අංක 32,පේල් 0718181468
වීදිය හම්බන්ප ොට
,0777358930
මුතූ කන්ස්ට්රක්ෂන් එස්.පී.ජගත් මුතු
2එච්.වාදුරුපුෙ ොර අම්බලන්ප ොට
779000212
සමන් කන්ස්ට්රක්ෂන් , ලගහවත් , රම්මල ,
වරාපිටිය
714,795,276
නිමාෂි කන්ස්ට්රක්ෂන් ප ො.102/2,පසව ගල
716166531,
හංදිය,පසව ගල
0758928535
එපරොද්ර එන්ට්රප්රයිසස් ප ො.174,ආපලෝක
පුර,හම්බන්ප ොට
017 1752851
ඩබ්.එච්.එම් කන්ස් ට්රක්ෂන් හා ගල හුංගම
ස්ටුඩිපයො ඉන්දික ඇන්ඩ් කන්ස්ට්රක්ෂන් කිරි
ඉබ්බන් වැව පසවණගල
පුෂ්ොරි කන්ස්ට්රක්ෂන් පුෂ්ොරි කුඩාහීල්ල
පබලිඅත්
විදා ආරච්චි කන්ස්ට්රක්ෂන් මධුෂාන්
කුඩාහීල්ල පබලිඅත්

712,896,260

රංජිත් බිල්ඩර්ස් විපේසිරිපුර වලස්මුල්ල
පේ.පේ.කන්ස්ට්රක්ෂ්න් ජයරුප්,4ඇල බැරගම
අම්බලන්ප ොට

718182707

777070981
472243302
0718407808
770423252
0766052727

715863404

964591
964757
964961
964989
964838
964718
964947
151105
964688
964985

964525
964984
964979
964978
9694930
964802
151105
472243302

964851
964850
969944
964803

2

සිෆායා කන්ස්ට්රක්ෂන් ප ො.26 මපර් ොර
හම්බන්ප ෝ්ට
ජ ක ක්රන්ස්ට්රක්ෂන්,ප ො 80,ජ ක
නිවස,ගුරුවල,අගුණුපකොලෙැලැස්ස
ලිය පේ ක්රන්ස්ට්රක්ෂන්,E03,බිංකම,
අගුණුපකොලෙැලැස්ස
රාජි බිල්ඩස් ඇන්ඩ් ඉපලක්ට්රිකල්ස්,රංගි
නිවස, ලහ ගම්මාඩුව ඉහළ,වලස්මුල්ල.
රුෂ්ක
ක්රන්ස්ට්රක්ෂන්,පදහිගහපකොරටුව,පබලිඅත් ොර,
පෙොපළොන්මාරුව, ංගල්ල
විදා ආරච්ච් බිල්ඩර්ස්,ඉහළ
පබලිගල්ල,පබලිඅත්
දීනීෂ කන්ස්ට්රක්ෂන් , අංක 31 , ව ගරය
,ලුණුගම්පවපහර

2

සී.මියුරු ඉදිකිරීම් එච්.ඩබ්ලිව්.මියුරු.සාරංගා
රන් ොර වීරකැටිය.

0717970850
0771810004

නිශාන් ක්රන්ස්ට්රක්ෂන්,අංක 108/10/2 ශ්රම
ශක්ති මාව ,සිරිපබෝපුර,හම්බන්ප ොට
උදය කන්ස්ට්රක්ෂන් ප ො244 පහට්ටි කන්ද
හදුගල

0714242126,
0771037799
0714146424

2
2
2
2

2
2

2
2

2
2

2

2

2
2
2

2
2

පදව්මිණි කන්ස්ට්රක්ෂන් ඇන්ඩ් සප්ලයි, 4
කණුව , රුහුණු රිදියගම , අම්බලන්ප ොට
ලක්ෂි බිල්ඩර්ස්, 4 ඇල , බැරගම ,
අම්බලන්ප ොට
විපේපසේකර කන්සට්රක්ෂන් පු. සමා., ප ො.
112/සී , වලස්මුල්ල ොර , පබලිඅත්
ගරුසිංහ කන්ස්ට්රක්ෂන් , ප ො. 243 ,
කරඹගස්මුල්ල , රුහුණු රිදියගම ,
අම්බලන්ප ොට
පක්.එම්.බිල්ඩර්ස් ,එපගොඩවත් , තුපන් ඇල,
සියඹලාගස්විල , රුහුණු රිදියගම ,
අම්බලන්ප ොට
පයෝමි බිල්ඩර්ස්,අංක 20,රංගිරි
ොර,අම්බලන්ප ොට
සාරංග කන්ස්ට්රක්ෂන් 03 ව ෙටුමග ගල්වංගුව
ඇඹිලිපිටිය

964911

716,819,284

964700

770356767
0772321120,
0718577552

964973
964753

712519951

964883
719260421
0475673555,
0773103098
0718471909 ,
0777409990

964849
964838
964987

964610
964890
964552
716141757
964548

718476549
0472243551 ,
0472243651

964570
472243551

0779705983 ,
0715383933

964392

0715170098
,0774703999

964398

718382346

964774

718251546

ප නුජ කන්ස්ට්රක්ෂන් ඇන්ඩ් සප්ලයර්
කුමාරසිංහ මාව පදහිගහලන්ද අම්බලන්ප ොට 772,221,915
ඒ.ටී.එල්.කන්ස්ට්රක්සන්
ප ො177/3අලුත්වත්
තුවල වලස්මුල්ල
475,637,508

964909
964827

2

පක්.එස්.කන්ස් ට්රක්ෂන්ස් ඇන්ඩ්
ඉන්ජිනියරින්ේ(පෙෞද්)සමාගම,ප ො.237/28,
පමොරටුවාපහේ ,අතුරුගිරිය.

777340594

2

පක්.එස්.පී.බිල්ඩර්ස් සප්ලයිස් ඇන්ඩ්
කන්ස්ට්රක්ෂන්,අංක 55,වැල්ලවාය ොර,වීරවිල

773940702

3

වැව් ඇලගව්ලි හා කෘෂි ළිං ඉදකිරීම හා අලුත් වැඩියාව

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3

විනේසිංහ කන්ස්ට්රක්ෂන්ස් 317/3 නකත්සිරි
මාවත කාසිංගම තිස්සමහාරාමය
ඩී.ආර්.පක්.කන්ස්ට්රක්ෂන් ෙැතුම් හක්මණ ොර
වලස්මුල්ල
ශ්රී අමල් ඉපලක්ට්රිකල්ස්,432,යාය14
කුළසිංහගම.අඟුණුපකොළය
ඉමල් බිල්ඩර්ස් 499 වරාය නිවාස සිරිපබොප්ර
හම්බන්ප ොට
එස් ජී එස් කන්ස්ට්රක්ෂන් මහ ආර බැර ගම
අම්බලන්නතොට
C J කන්ස්ට්රක්සෂන් 105 විල්මට් වීදිය
හම්බන්ප ොට
සාහි කන්ස්ට්රක්ෂන්ස් 133/සී
මාරගස්හන්දියබැදිගම වි ාරන්පදනිය
මිහිසර කන්ස්ට්රක්ෂන් 31/2 ජදුර
අගුණුපකොළෙැලැස්ස
මයුරා බිල්ඩර්ස් , ප්රපබෝධාරාම ොර , චිත්රාගල ,
අම්බලන්ප ොට
ඩබ්.එච්.එම් කන්ස් ට්රක්ෂන් හා ගල හුංගම
තීෂ කන්ස්ට්රක්ෂන් 296/3/ඒ සෆාරි උදයා ය
අසල මහ ෙැළැස්ස සූරිය වැව
සිෆායා කන්ස්ට්රක්ෂන් ප ො.26 මපර් ොර
හම්බන්ප ෝ්ට
දීනීෂ කන්ස්ට්රක්ෂන් , අංක 31 , ව ගරය
,ලුණුගම්පවපහර
නිල්වලා කන්ස්ට්රක්ෂන් ඊ /64/12 කෑගල්ල ොර
නකොටියාකුඹුර
නිම්සර කන්ස්ට්රක්ෂන් අංක09 කර්මාන්ත ඉඩම්
ව ගරය වීරවිල
ලිය පේ ට්රාන්ස්පෙෝට් ඇන්ඩ්
ක්රන්ස්ට්රක්ෂන්,මහආර , බැරගම ,
අම්බලන්ප ොට
ඩී.ඇන්ඩ් සී කන්ස්ට්රක්ෂන් න ො61 හැඩකැටි
අගුණනකොළෙැලෑස්ස

964333
14233192
964461

777007623

964687

472254205
0713187644
0779550050

964853

772513970

964262

718989808

964972

776002698

964263

717329394

964993

473480320
0773168706 ,
0472223706

964960

712,896,260

964802

712889332

964757

716,819,284
0718471909 ,
0777409990
0770609688
0783916427
0766549673
0726646973

964911

773791320
0777803879
0472229879
0716050310
චන් කන්ස්ට්රක්ෂන් පබලිඅත් ොර වීරකැටිය 0775620993
0772274284
තිසර කන්ස්ට්රක්ෂන් ඕපකපවල පමොදරවා
0714414123

964961

964720

964838
96995
151066

964973
151105
964591
964970

3

3
3
3

විනේසිංහ කන්ස්ට්රක්ෂන්ස් 317/3 නකත්සිරි
මාවත කාසිංගම තිස්සමහාරාමය
මදුරප්පෙරුම කන්ස්ට්රක්ෂන් ඇන්ඩ්
සප්ලයි,ප ො67,ඕකන්දයාය
නිවස,ගුරුපවල,අගුණුපකොළෙැලැස්ස
නබවම් කන්ස් ට්රක්ෂන්ස් ඕලුවිල ොර
මල්නෙත්තාව අම්බලන්නතොට
අපබ්වික්රම ක්රන්ස්ට්රක්ෂන්,වැටිය,බරවකුඹුක

3

අමිලා බිල්ඩර්ස් අමිලා ෙල්නල් ගම හ්රංගම
උදය කන්ස්ට්රක්ෂන් ප ො244 පහට්ටි කන්ද
හදුගල
පුෂ්ොරි කන්ස්ට්රක්ෂන් පුෂ්ොරි කුඩාහීල්ල
නබලිඅත්ත
විො ආරච්චි කන්ස්ට්රක්ෂන් මධුෂාන්
කුඩාහීල්ල නබලිඅත්ත
රණවීර කන්ස්ට්රක්සන් ඇන්ඩ් සප්ලයර් බැරගම
ජ ෙෙය බැරගම අම්බලන්නතොට
ලක්ෂාන් ක්රන්ස්ට්රක්ෂන්,ජයන්ති විෙයාල
මාවත,42,ෙෙලංගල
ගමනේ කන්ට්රක්ෂන්ස් ප්රයි.ලිමි. මනහේස් මාමඩල
අම්බලන්නතොට
සමර ායකඉන්ජිනියරින් සහ
කන්ස්ට්රක්ෂන්,න ො229,නකොංගහ
වත්ත,නෙ ගම බටහිර හක්මණ
ෙසිදු කන්ස්ට්රක්ෂන් සිසිල ඇල්පදනිය
ගැටමාන්
මුතූ කන්ස්ට්රක්ෂන් එස්. පී.ජගත් මුතු
2එච්.වාදුරුපුෙ ොර අම්බලන්නතොට
විො ආරච්ච් බිල්ඩර්ස්, ඉහළ
නබලිගල්ල,නබලිඅත්ත

3

සෙර්න් කන්ස්ට්රක්ෂන් කම්ෙැණි,අංක 32,නේල්
වීදිය හම්බන්නතොට

3
3
3
3
3
3
3

3
3
3

3
3
3
3
3
3

සී.මියුරු ඉදිකිරීම් එච්.ඩේලිව්.මියුරු.සාරංගා
රන් ොර වීරකැටිය.
නිමාෂි කන්ස්ට්රක්ෂන් න ො.102/2,නසව ගල
හංදිය,නසව ගල
ස්ටුඩිනයෝ ඉන්දික ඇ ඩ් කන්ස් ට්රක්ෂන් කිරි
ඉේබන් වැව නසව ගල
එම්.ඩී ක්රන්ස්ට්රක්ෂන්,න ො.03.කුමාර
නිවස,මීගස්ආර,මැෙමුල
ටීජීසි ලංකා කන්ස්ට්රක්ෂන් , වසන්ත
ස්නටෝර්ස්, සමාජනසේවාපුර 11 , සුරියවැව
ඒ.ටී.එල්.කන්ස්ට්රක්සන්
න ො177/3අලුත්වත්ත තුවල වලස්මුල්ල

777007623

964687

0772446196
0473470815

964962

778,273,703
714162078
047 2226135
0776518204
0771037799
0714146424
472243302
0718407808
770423252
0766052727

964991
964756
964762
964890
472243302

964851
964850

719,064,635

964718

718456983

964947

714967173

964688

772,145,708

964985

718449959

151105

779000212
0475673555,
0773103098
047220589
0718181468
,0777358930

964984

0717970850
0771810004
716166531,
0758928535
777070981

964849

964525

964987
964978
151105

716002465
0713544889
0766686658

964889

475,637,508

964827

964316

3

3
3
3
3

සමන් කන්ස්ට්රක්ෂන් , තලගහවත්ත, රම්මල ,
වරාපිටිය
නතනුජ කන්ස්ට්රක්ෂන් ඇන්ඩ් සප්ලයර්
කුමාරසිංහ මාවත නෙහිගහලන්ෙ අම්බලන්නතොට
රංජිත් බිල්ඩර්ස් විනේසිරිපුර වලස්මුල්ල
නේ.නේ.කන්ස්ට්රක්ෂ්න් ජයරුප්,4ඇල බැරගම
අම්බලන්නතොට
ජ ක ක්රන්ස්ට්රක්ෂන්,න ො 80,ජ ක
නිවස,ගුරුවල,අගුණුනකොලෙැලැස්ස

714,795,276

964979

772,221,915
718182707

964909
964852

715863404

964803

770356767

964700

0714242126,

964610

718577552

964609

718476549

964548

0779705983 ,
0715383933

964392

712519951

964753

717294849

964931

718382346

964551

3

නිශාන්ත ක්රන්ස්ට්රක්ෂන්,අංක 108/10/2 ශ්රම
ශක්ති මාවත,සිරිනබෝපුර,හම්බන්නතොට
ලිය නේ ක්රන්ස්ට්රක්ෂන්,E03,බිංකම,
අගුණුනකොලෙැලැස්ස
ලක්ෂිත බිල්ඩර්ස්, 4 ඇල , බැරගම ,
අම්බලන්නතොට
ගරුසිංහ කන්ස්ට්රක්ෂන් , න ො. 243 ,
කරඹගස්මුල්ල , රුහුණු රිදියගම ,
අම්බලන්නතොට
රාජිත බිල්ඩස් ඇන්ඩ් ඉනලක්ට්රිකල්ස්, රංගි
නිවස,තලහ ගම්මාඩුව ඉහළ,වලස්මුල්ල.
නේශාන් කන්ස් ට්රක්ෂන් ඇන්ඩ් සප්ලයර් විජය
නගොඩ කුඹුර නබලිඅත්ත
නයෝමි බිල්ඩර්ස්, අංක 20,රංගිරි
ොර,අම්බලන්නතොට
නක්.එස්. කන්ස් ට්රක්ෂන්ස් ඇන්ඩ්
ඉන්ජිනියරින්ේ(නෙෞේ)සමාගම,න ො.237/28,
නමොරටුවානහේ ,අතුරුගිරිය.
පියොස ඇන්ඩ් සන්ස් , න ො.35, කුයිරි නරොඩ් ,
නකොළඹ 12

4

සියලුම වෙල්ඩින් ෙැඩ හ ඇලුමිනියම් ෙැඩ

3
3
3

3
3
3
3

3

4
4

4
4
4

4

777340594

14233192

964333

112321324

112440181

964378

නිම්සර කන්ස්ට්රක්ෂන් අංක09 කර්මාන්ත ඉඩම්
ව ගරය වීරවිල
දීනීෂ කන්ස්ට්රක්ෂන් , අංක 31 , ව ගරය
,ලුණුගම්නවනහර

0766549673
0726646973
0718471909 ,
0777409990

සී.මියුරු ඉදිකිරීම් එච්.ඩේලිව්.මියුරු.සාරංගා
රන් ොර වීරකැටිය.
නිමාෂි කන්ස්ට්රක්ෂන් න ො.102/2,නසව ගල
හංදිය,නසව ගල
හෂානි නමොටර්ස්, 178/5 සී උඩුවිල නගෝණගමුව
තිස්සමහරාමය
ආරියරත් අයන් වර්කස් ඇන්ඩ්
නමෝටරස්, න ො102/02/H බැේෙවලල ොර
හම්බන්නතොට

0717970850
0771810004
716166531,
0758928535
0472239442
0472239442

719770800

151066
964838

964987
964978
964623

964446

4
4
4

4

4
4

4
4
4
4
4

4
4

C J කන්ස්ට්රක්සෂන් 105 විල්මට් වීදිය
හම්බන්නතොට
තීෂ කන්ස්ට්රක්ෂන් 296/3/ඒ සෆාරි උෙයා ය
අසල මහ ෙැළැස්ස සූරිය වැව
මයුරා බිල්ඩර්ස් , ප්රනබෝධාරාම ොර , චිත්රාගල
, අම්බලන්නතොට

776002698

964263

712889332
0773168706 ,
0472223706

964757
964720

නතනුජ කන්ස්ට්රක්ෂන් ඇන්ඩ් සප්ලයර්
කුමාරසිංහ මාවත නෙහිගහලන්ෙ අම්බලන්නතොට 772,221,915
රුෂ්ක
ක්රන්ස්ට්රක්ෂන්,පදහිගහපකොරටුව,පබලිඅත් ොර,
පෙොපළොන්මාරුව, ංගල්ල
719260421
Leema Creations privete limited 112/02 114722875
H Sri nissanka mawatha " colombo 6
ඉමල් බිල්ඩර්ස් 499 වරාය නිවාස සිරිනබොප්ර
හම්බන්නතොට
772513970
ෙසිදු කන්ස්ට්රක්ෂන් සිසිල ඇල්පදනිය
ගැටමාන්
718449959
0716050310
චන් කන්ස්ට්රක්ෂන් නබලිඅත්ත ොර වීරකැටිය 0775620993
0772274284
තිසර කන්ස්ට්රක්ෂන් ඕනකනවල නමොෙරවා
0714414123
විනේසිංහ කන්ස්ට්රක්ෂන්ස් 317/3 නකත්සිරි
මාවත කාසිංගම තිස්සමහාරාමය
777007623
ක්රිෂාලි අයන් ඉංජිනියරින්ස් , න ො. 4/43 ,
ධම්මරත මාවත , තංගල්ල නටන්ට් ටකරන්
මඩු කැ පි හට්
714739538
ටීජීසි ලංකා කන්ස්ට්රක්ෂන් , වසන්ත
0713544889
ස්නටෝර්ස්, සමාජනසේවාපුර 11 , සුරියවැව
0766686658

964909

964883
112587346

4

විො ෙතිරණ ගරාේ , නකොනහොලා ,
වලස්මුල්ල
නක්.එස්. කන්ස් ට්රක්ෂන්ස් ඇන්ඩ්
ඉන්ජිනියරින්ේ(නෙෞේ)සමාගම,න ො.237/28,
නමොරටුවානහේ ,අතුරුගිරිය.

5

ව ොඩනැඟලි විදුලි පද්ධති ෙැඩිදියුණු කිරීම හ අලුත්ෙැඩිය

4

5
5
5
5
5

නිම්සර කන්ස්ට්රක්ෂන් අංක09 කර්මාන්ත ඉඩම්
ව ගරය වීරවිල
දීනීෂ කන්ස්ට්රක්ෂන් , අංක 31 , ව ගරය
,ලුණුගම්නවනහර
තිසර කන්ස්ට්රක්ෂන් ඕනකනවල නමොෙරවා
මුතූ කන්ස්ට්රක්ෂන් එස්. පී.ජගත් මුතු
2එච්.වාදුරුපුෙ ොර අම්බලන්නතොට
ඉමල් බිල්ඩර්ස් 499 වරාය නිවාස සිරිනබොප්ර
හම්බන්නතොට

151105
964262
151105
964591
964970
964687

964775
964316

778,168,685

777340594
0766549673
0726646973
0718471909 ,
0777409990
0772274284
0714414123

294634

14233192

964333

151066
964838
964970

779000212

964984

772513970

964262

5
5
5

5

5
5
5

5
5
5
5

5
5

5

5
6
6
6
6
6

C J කන්ස්ට්රක්සෂන් 105 විල්මට් වීදිය
හම්බන්නතොට
නේශාන් කන්ස් ට්රක්ෂන් ඇන්ඩ් සප්ලයර් විජය
නගොඩ කුඹුර නබලිඅත්ත
ෙසිදු කන්ස්ට්රක්ෂන් සිසිල ඇල්පදනිය
ගැටමාන්
සමර ායකඉන්ජිනියරින් සහ
කන්ස්ට්රක්ෂන්,න ො229,නකොංගහ
වත්ත,නෙ ගම බටහිර හක්මණ
නතනුජ කන්ස්ට්රක්ෂන් ඇන්ඩ් සප්ලයර්
කුමාරසිංහ මාවත නෙහිගහලන්ෙ අම්බලන්නතොට
රණවීර කන්ස්ට්රක්සන් ඇන්ඩ් සප්ලයර් බැරගම
ජ ෙෙය බැරගම අම්බලන්නතොට
නිමාෂි කන්ස්ට්රක්ෂන් න ො.102/2,නසව ගල
හංදිය,නසව ගල
සී.මියුරු ඉදිකිරීම් එච්.ඩේලිව්.මියුරු.සාරංගා
රන් ොර වීරකැටිය.
සාහි කන්ස්ට්රක්ෂන්ස් 133/සී
මාරගස්හන්දියබැදිගම වි ාරන්පදනිය
මයුරා බිල්ඩර්ස් , ප්රනබෝධාරාම ොර , චිත්රාගල
, අම්බලන්නතොට
එස් ජී එස් කන්ස්ට්රක්ෂන් මහ ආර බැර ගම
අම්බලන්නතොට
නිශාන්ත ක්රන්ස්ට්රක්ෂන්,අංක 108/10/2 ශ්රම
ශක්ති මාවත,සිරිනබෝපුර,හම්බන්නතොට
ලිය නේ ක්රන්ස්ට්රක්ෂන්,E03,බිංකම,
අගුණුනකොලෙැලැස්ස
එම්.ජී.පුබුදු භාතිය ,සාහිත
කන්ස්ට්රක්ෂන්,මාරගස් හන්දිය ැදිගමවිහාරන්
නෙනිය
නක්.එස්. කන්ස් ට්රක්ෂන්ස් ඇන්ඩ්
ඉන්ජිනියරින්ේ(නෙෞේ)සමාගම,න ො.237/28,
නමොරටුවානහේ ,අතුරුගිරිය.

776002698

964263

717294849

964931

718449959

151105

772,145,708

964985

772,221,915

964909

719,064,635
716166531,
0758928535

964718
964978

0717970850
0771810004

964987

717329394
0773168706 ,
0472223706

964720

718989808

964972

0714242126,

964610

718577552

964609

717329394

964993

777340594

964993

14233192

964333

ජල නල පද්ධති ෙැඩි දියුණු කිරීම හ අලුත්ෙැඩිය ෙ
නිම්සර කන්ස්ට්රක්ෂන් අංක09 කර්මාන්ත ඉඩම්
ව ගරය වීරවිල
අනේවික්රම ක්රන්ස්ට්රක්ෂන්,වැටිය,බරවකුඹුක
නේශාන් කන්ස් ට්රක්ෂන් ඇන්ඩ් සප්ලයර් විජය
නගොඩ කුඹුර නබලිඅත්ත
ඉමල් බිල්ඩර්ස් 499 වරාය නිවාස සිරිනබොප්ර
හම්බන්නතොට

0766549673
0726646973
714162078

151066
964756

717294849

964931

772513970

964262

6
6
6
6

6

6

නිශාන්ත ක්රන්ස්ට්රක්ෂන්,අංක 108/10/2 ශ්රම
ශක්ති මාවත,සිරිනබෝපුර,හම්බන්නතොට
ලිය නේ ක්රන්ස්ට්රක්ෂන්,E03,බිංකම,
අගුණුනකොලෙැලැස්ස
ගමනේ කන්ට්රක්ෂන්ස් ප්රයි.ලිමි. මනහේස් මාමඩල
අම්බලන්නතොට
දීනීෂ කන්ස්ට්රක්ෂන් , අංක 31 , ව ගරය
,ලුණුගම්නවනහර
සමර ායකඉන්ජිනියරින් සහ
කන්ස්ට්රක්ෂන්,න ො229,නකොංගහ
වත්ත,නෙ ගම බටහිර හක්මණ
ගරුසිංහ කන්ස්ට්රක්ෂන් , න ො. 243 ,
කරඹගස්මුල්ල , රුහුණු රිදියගම ,
අම්බලන්නතොට
රණවීර කන්ස්ට්රක්සන් ඇන්ඩ් සප්ලයර් බැරගම
ජ ෙෙය බැරගම අම්බලන්නතොට
ඩී.ඇන්ඩ් සී කන්ස්ට්රක්ෂන් න ො61 හැඩකැටි
අගුණනකොළෙැලෑස්ස

0714242126,

964610

718577552

964609

714967173
0718471909 ,
0777409990

964688

772,145,708

964985

0779705983 ,
0715383933

964392

6

719,064,635
0777803879
0472229879
0716050310
චන් කන්ස්ට්රක්ෂන් නබලිඅත්ත ොර වීරකැටිය 0775620993
මයුරා බිල්ඩර්ස් , ප්රනබෝධාරාම ොර , චිත්රාගල 0773168706 ,
, අම්බලන්නතොට
0472223706
C J කන්ස්ට්රක්සෂන් 105 විල්මට් වීදිය
හම්බන්නතොට
776002698
නිමාෂි කන්ස්ට්රක්ෂන් න ො.102/2,නසව ගල
716166531,
හංදිය,නසව ගල
0758928535
නක්.එස්. කන්ස් ට්රක්ෂන්ස් ඇන්ඩ්
ඉන්ජිනියරින්ේ(නෙෞේ)සමාගම,න ො.237/28,
නමොරටුවානහේ ,අතුරුගිරිය.
777340594

7

සියලුම වර්ගවල ලිපි ද්රවය සහ කාර්යාලීය අවශයතා

7

ෙ ක්න්සියුමබල් නෂොප්, න ොග73, බැරක් වීදිය,
හම්බන්නතොට.

6
6
6
6
6
6

7
7
7
7
7

සී/ස මාතර ප්රානේශීය නල්කම් නකොට්ඨාශනේ
ෙරිගණක අනලවිකරන් න්නේ සහ නසේවා
සෙයන් න්නේ සමූොකාර සමිතිය

964838

964718
151105
964591
964720
964263
964978

14233192

711315575

964333

151059

7185225118

0776538009
සීවලි නෙොත් මැදුර,විෙයාල මාවත,සූරිය වැව
047228915
ලක්විනි එන්ටර්ප්රයිසස් ,53ප්රින්ස් වීදිය,නකොළඹ- 011-2424734
11
011-2542556
041-2225118
නමනට්රෝ කම්පියුටර්
071-4103266
නටක්න ොලජි,අංක.2,කාලිොස ොර ,මාතර.
N arah Stationers, N o 262, G alle R oad,
0112577995,
colombo 03.

151105
299136
112424733

151105

041-2225118
151105
112576450

151105

7
7
7
7
7
7
7
7

ටී ඇන්ඩ් යු නකොම්පියුටර්,න ො
290,නහේ කඩුව,තංගල්ල
ඊ.එම්.ඩී.නටක්න ොලජි, න ො.03 කාලිොස ොර
මාතර
ආර්.සී.ජී.ස්නටෂ රි න ො.20 ෙළමු මහල මහ
වීදිය අම්බලන්නතොට
N issico H oldings , N o 50 , M aliban
Street , Colombo 11
F akhri trading company 252 D AM
street colombo12
අාා නේශ් බුක්නසොප් ඇන්ඩ් ගිෆ්ට් හවුස් ව
ගරය ලුණුගම්නවනහර
නක්.ඊ.ඔෂින් ඔනටෝනම්ෂන් පුේ.සමා. න ො.369
1/1 අ ගාරික ධර්මොල මාවත නූනප් මාතර
ෙමිත් එන්ටර්ප්රයිසස්, 964/10,වැලිගත්ත
හම්බන්නතොට

7

මිනල්නියම් නහෝම්නේස් පුේගලික
සමාගම,අංක17,විල්මට් වීදිය,හම්බන්නතොට

7

ඒ .අයි.ජී
නටක්නික්ස්, 99/D /2,ෙ ාමුරොර,මිේනෙනිය
නලොජික් කම්පියුටර් සර්විස්, න ො05. ඊ.එම්.ඩේ.
ජයසූරිය මාවත නූනප්,මාවත
සමුද්ර නෙොත්හල 127, එස් නක් සි මා
නගොඩ ැගිල්ල නකොටුනවනගොඩ මාතර
නසල්මින් බුක්නෂොප් න ො44,නබලිඅත්ත
ොර,තංගල්ල
M etropolitan Office
(pvt)Ltd,N o;382,Anagarika
D harmapalamawatha,Pamburana,
M atara.

7
7
7

7

7
7
7
8

8
8

ෙැන්සි නකෝ ර්,85/A,මහ විදිය,තංගල‘ල
සී/ස ගුණවර්ධ සහ පුේ.සමා. , න ො.21ඒ,
මහවීදිය, අම්බලන්නතොට
ආර්. ගුණවර්ධ , න ො.20 , මහවීදිය ,
අම්බලන්නතොට

0718082700,
0717564420

151105

0777-902398

964356

2336885 / 23301412333847

151105

11230644
112344741

151105

11247062

472238560
041-2232722
041-2231288

964994
041-2234488

151105

071-8156593

964983

472222112

964515

0716137500,
0772855366

151105

412227676

151105

412,222,622

151105

077-5605707
0715513836

151105

041-2221001-3

041-2221000

0473472950,
0773619058

455043

964798

472223298

472223480

964357

472225425

472225425

964358

පරි ණක ලිපි ද්රෙය (පරි ණක කඩද සි, රිබන්, ඩිස්කට් හ වෙනත්)
සීවලි නෙොත් මැදුර,විෙයාල මාවත,සූරිය වැව
pc G lobe Systems (PVT) LTD
,N O25Alexandra R oad, Colombo06

0776538009
047228915

299136

112599804
151105

8

8

8
8
8

8
8
8
8
8
8
8
8
8

8
8
8
8

නජෝන් කීල්ස් ඔෆිස් ඔනටෝනම්ෂන්ප්රයිවට්
ලිමිටඩ්,න ො 90,යුනියන් ප්නල්ස්, නකොළඹ02
සී/ස මාතර ප්රානේශීය නල්කම් නකොට්ඨාශනේ
ෙරිගණක අනලවිකරන් න්නේ සහ නසේවා
සෙයන් න්නේ සමූොකාර සමිතිය
ටී ඇන්ඩ් යු නකොම්පියුටර්,න ො
290,නහේ කඩුව,තංගල්ල
නමනට්රෝ කම්පියුටර්
නටක්න ොලජි,අංක.2,කාලිොස ොර ,මාතර.
ෙ ක්න්සියුමබල් නෂොප්, න ොග73, බැරක් වීදිය,
හම්බන්නතොට.
M etropolitan Office
(pvt)Ltd,N o;382,Anagarika
D harmapalamawatha,Pamburana,M at
ara.
N issico H oldings , N o 50 , M aliban
Street , Colombo 11
N arah Stationers, N o 262, G alle R oad,
colombo 03.
පී.එම්.නටක්න ොලජි න ො.05 මන්ෙදුව වීරකැටිය
ඒ.එම්.ඩී.එස්. නෙොඩිනිලනම්සාේ කම්පියුටර්
න ො.99 සූරියවැව
සක්සස් කම්පියුටර් නෙරි නෙරල්ස්, ලංකා
බැංකුව,වාඳුරුප්ෙ ොර,අම්බලන්නතොට
G estetner of Ceylon PLC,
248,VAU XH ALL
STR EET,COLOM BO 02.
පසන් කම්පියුටර්ස් ප ො131 සී හිරිඹුර හරස් ොර
කරාපිටිය ගාල්ල
N arah Computer
F orms,N o309/4c,N egombo
R oad,Welisara
නක්.ඊ.ඔෂින් ඔනටෝනම්ෂන් පුේ.සමා. න ො.369
1/1 අ ගාරික ධර්මොල මාවත නූනප් මාතර
ඊ.එම්.ඩී.නටක්න ොලජි, න ො.03 කාලිොස ොර
මාතර
රැන්මාර්ක් කමපියුටර් සිස්ටම් ඇන්ඩ්
නට්රඩ්නස ටර් හුංගම ොර මිේනෙනිය
A.N .S.නටක්න ොලජිඅංක 02, යාය 01
පිඹුරන් ාව

0112313000,
0112431745

151105

7185225118
151105
0718082700,
0717564420

151105

041-2225118
071-4103266

041-2225118

711315575
0472222394

472222394

041-2221001-3

041-2221000

151105
151059

151105
2336885 / 23301412333847
0112577995,

112576450

151105
151105

0774612272/
0777889337

964435

767,689,002

299188

077-0432939

964428

011-4725500,
011-2323826

011-2541351
151105

912232514

151105

0112245700
0112245888
0112230060

112245900
0112576450

041-2232722
041-2231288

041-2234488

151105

151105
151105

773432901
715886074

472248021

151105
151105

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Simplex Copraration , N o 400/10 , 2 nd 115991090
F loor, U nity Plaza , Bambalapitiya
ඒ ඇන්ඩ් ජි නටකන ොලජි න ො 111/ඒ1 තිස්ස
714571457
ොර තංගල්ල

112599792

K .N .C නකොම්පියුටර් නටක්න ොලජි ප්රයවට්
ලිමිටඩ්,න ො 21A,දුම්රිය නෙොළ ොර,මාතර
ඊවිස් නෙරිෙර්ල්ස් ප්රයි.ලිමි.68 හැව්නලොක්
නෙනෙස ගාල්ල
සී/ස ගුණවර්ධ සහ පුේ.සමා. , න ො.21ඒ,
මහවීදිය, අම්බලන්නතොට

412285135

412234222

151105

912224301
472223480

ලංකා නටක්න ොලජි ඇප්ලයන්සස්
915672492
ප්රයි.ලිමි.න ො.04 මුහුදු මාවත මාතර ොර ගාල්ල
රසික චමින්ෙ ගුණවර්ධ , න ො. 20 , ෙළමු
777902398
මහල , මහවීදිය , අම්බලන්නතොට

915672492

ගමනේ කම්පියුටර්ස්, 19/1,තිස්සමහාරාම

964356
964465

0713208363
,0472243920
0779010746 ,
0477920007

295769
964458

9

සියලුම වර්ගවල කාර්යාලීය ,නිල නිවාස සහ සංචාරක නිවාස උෙකරණ

9

ලකී ෙර්නිචර්ස් නෙෞේගලික සමාගම ,17
හරස්වීදිය ,මහනුවර

9
9
9

චම්මි නේඩ් නසන්ටර්,තිස්ස ොර,හුංගම
සජී ගෘහ භාණ්ඩ නිෂ්ොෙකනයෝ,සමගි
මාවත,මහ හිල්ල,නබලි අත්ත
මල්ලිකාආරච්චි ලී බඩු,5/A,තිස්ස
ොර,හමිා් බන්නතොට

711075716

295602

472220429

964676

9

මිනල්නියම් නහෝම්නේස් පුේගලික
සමාගම,අංක17,විල්මට් වීදිය,හම්බන්නතොට
ග්රීන් ලින්ක් නහෝල්ඩින්ේස් ගල්නගෙර වලංගම
හිෙැල්ල රත් පුර
සම්ෙත් ඒජන්සීස් පුේගලික සමාගම, න ො 32,
මහ වීදිය,තිස්සමහාරාම
ෙම්මික නේඩ් නසන්ටර්,පුේගලික
සමාගම,වලස්මුල්ල ොර,මිේනෙනිය

9

964377
151105

Leema Creations privete limited 112/02 114722875
H Sri nissanka mawatha " colombo 6

9

812224919

0777007473,
0473488077

9

9

964357

151105

477388790

081-2224919

964568

151105

472223298

ඩීබේ කම්පියුටර් නෙරිනෙරල්ස් ප්රයිවට්
ලිමිටඩ්,395/5,වලව හංදිය, අම්බලන්නතොට
අයි.පී.නක්.කම්පියුටර්ස් , න ො.9/3 , වින්සන්ට්
ොර , නබලිඅත්ත

151056

112587346

151105

472222112

964515

452263195

151105

0777275615,
0472247230,
0472248024

472239036

151105
151105

9
9

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

ආර්.සී.ජී.ස්නටෂ රි න ො.20 ෙළමු මහල මහ
වීදිය අම්බලන්නතොට

0777-902398

නිව් සුම සිරි ෆර්නිචර් ඇන්ඩ් ඉනලක්නට්රොනික් , 472254362 ,
0703639301
අංක 148 , මිේනෙනිය ොර , වලස්මුල්ල
N ilkamal Eswaran
0114212661,
Plastic(pvt)Ltd,328,M adapatha
0114212664,
road,Batekeththara,piliyandala
ෙක්ෂිණ ලංකා සාර්වසැල න ො579 ගාලුොර
412221495
වල්ගම මාතර
ජයනසේකර එන්ටප්රයිසස්, න ො.02,තිස්ස
0472226315,
ොර,රන්
0714158882
දම්මික පේඩ් පසන්ටර්,පුද්ගලික
0472247230,
සමාගම,වලස්මුල්ල ොර,මිද්පදනිය
0472248024
පියසිරි පේඩ් පසන්ටර් අංක 05 මහ වීදිය තිසිස
472237260
මහාරාමය
පියසිරි ඉනලක්නට්රොනික්ස්, න ො188
047-2237984
හම්බන්නතොට ොර,තිස්සමහාරාමය
unisonic Interior Soiutions PVt Ltd
717481652
173/A siddamulla piliayndala
ෙමිත් එන්ටර්ප්රයිසස්, 964/10,වැලිගත්ත
071-8156593
හම්බන්නතොට
සීගිරි සමෘේධි,කලාෙ අංක01,
715309531
කර්මාන්තපුරය,ෙැරඩයිස්, කුරුවිට
047-2240767,
සංජීවනී රාජෙක්ෂ ෆර්නිචර්ස් , 56/ඒ නබලිඅත්ත 0779200676,
ොර,තංගල්ල
0718672207
නිව් රාණි ෆර්නිචර්ස් , නකලින්
0472261213,
වීදිය,ෙල්නලගම,ඇඹිලිපිටිය
0714485941
රත් ායක ඩිස්ට්රිබියුටර් න ො18 හක්මණොර
776218769
නබලි අත්ත
චිත්රා ලීබඩු නවළෙ සැල තංගල්ලොර නබලිඅත්ත
ෙැන්සි නකෝ ර්,85/A,මහ විදිය,තංගල‘ල
Dynamic AV Technologies(PVT)Ltd,No
6,2nd Lane,Nawala,Rjagiriya
ඊතිෂණ ඒජන්සීස් අනිල් උත්ෙල අපබ්වික්රම
අංක 149 උඩයාම ඇඹිලිපිටිය
නමොඩන් හවුස් , වලස්මුල්ල ොර , මිේනෙනිය
සී/ස ගුණවර්ධ සහ පුේ.සමා. , න ො.21ඒ,
මහවීදිය, අම්බලන්නතොට
හංස ඉන්ඩ්රස්ට්රීස් පුද්.සමා. 400 ෙහල
ඉඹුල්පගොඩ ඉඹුලුපගොඩ

964356
294623

112707046

151105
964797
964429
151057
151060
151105
964983
964572
151105
151105
151105

472243234
0473472950,
0773619058
0112877071,
0112877072,
0112589744

964436

151105
964798
0112876663,
0112589733

151105

472261012

151105

0717921238 ,
0472248135

964607

472223298

472223480

964357

718522660

334545018

151105

9

ආර්. ගුණවර්ධ , න ො.20 , මහවීදිය ,
අම්බලන්නතොට

10

රබර් මුද්ර , දින මුද්ර , බ්වලොක් සහ මුද්රණ කටයුතු

10
10
10
10
11

11
11

Sign Tech Advertising
Services(PVT)Ltd,No399, Gall Road
,Colombo
N arah Computer
F orms,N o309/4c,N egombo
R oad,Welisara
මංජු ඇඩ්වර්ටයිසින් , න ො.87/7 , නබලිඅත්ත
ොර , වලස්මුල්ල
ධම්මික ඩිෆ්වසට් ප්රින්ටර් 5/1 ඒ හැන්ඩිෙත්ත
කටුෙන

ෙම්මික නේඩ් නසන්ටර්,පුේගලික
සමාගම,වලස්මුල්ල ොර,මිේනෙනිය
ඊවිස් නෙරිෙර්ල්ස් ප්රයි.ලිමි.68 හැව්නලොක්
නෙනෙස ගාල්ල

11
11
11

151105

0112245700
0112245888
0112230060

112245900
0112576450

151105

472,254,545

294629

77675883

971044

0472247230,
0472248024

964429

912224301

151105

0114725500,

112541351

151105

ලංකා නටක්න ොලජි ඇප්ලයන්සස්
915672492
915672492
ප්රයි.ලිමි.න ො.04 මුහුදු මාවත මාතර ොර ගාල්ල
රැන්මාර්ක් කමපියුටර් සිස්ටම් ඇන්ඩ්
773432901
472248021
නට්රඩ්නස ටර් හුංගම ොර මිේනෙනිය
විො ෙතිරණ ගරාේ , නකොනහොලා ,
වලස්මුල්ල
778,168,685
0472240989
සිංගර් ප්ලස් ශාඛාව,මහ වීේය තංගල්ල
0776749059
පියසිරි පේඩ් පසන්ටර් අංක 05 මහ වීදිය තිසිස
472237260
මහාරාමය
පියසිරි ඉනලක්නට්රොනික්ස්, න ො188
047-2237984
හම්බන්නතොට ොර,තිස්සමහාරාමය
e-w information System Ltd 68
117520520
112867930
H avelock place G alle
අයි.පී.නක්.කම්පියුටර්ස් , න ො.9/3 , වින්සන්ට් 0713208363
ොර , නබලිඅත්ත
,0472243920

151105

Simplex Copraration , N o 400/10 , 2 nd 115991090
F loor, U nity Plaza , Bambalapitiya

151056

11

11

112564371

151105

නගස්නටට් ර් ඔෆ් සිනලෝන්,
පී.එල්.සී,න ො248,නවොක්නෂෝල් වීදිය,නකොළඹ

11

0112564371,
0112564375,

041-2234488

11

11

969358

041-2232722
041-2231288

නක්.ඊ.ඔෂින් ඔනටෝනම්ෂන් පුේ.සමා. න ො.369
1/1 අ ගාරික ධර්මොල මාවත නූනප් මාතර

11

472225425

පරි ණක යන්ත්ර, යතුරුලියන, වරෝනිවයෝ යන්ත්ර, ඡ ය පිටපත් යන්ත්ර, පරි ණක මුද්රණ
යන්ත්ර, ණක යන්ත්ර එම අමතර වකොටස් සහ ජ ල ත කිරීවම් උප ං

11

11

472225425

112599792

151105
294634
964988
151057
151060
151105
295769

11

11

11
11
11

11

11
11

Sri lanka Telecom (services) Ltd N o04
N alandarama R oad N ugegoda
Softlogic R etail( PVT)LTD
" Panasonic" Building Levwl-3 N o 402
G alle R oad Colombo-03

1128186660

151105

115391100

151105

pc G lobe Systems (PVT) LTD
,N O25Alexandra R oad, Colombo06
නජොන් කීල්ස් ඹෆිස් ඹනටොනම්ෂන්ප්ර.ලි. අං.90
යූනියන් නෙනෙස නකොළඹ-02
Softlogic R etail( PVT)LTD
" Panasonic" Building Levwl-3 N o 402
G alle R oad Colombo-03

112599804

151105

0112313000
0114702611

112431745

151105

115391100

112375151,
0115391128

151105

සී/ස මාතර ප්රානේශීය නල්කම් නකොට්ඨාශනේ
7185225118
ෙරිගණක අනලවිකරන් න්නේ සහ නසේවා
සෙයන් න්නේ සමූොකාර සමිතිය
ඒ ඇන්ඩ් ජි නටකන ොලජි න ො 111/ඒ1 තිස්ස
714571457
ොර තංගල්ල
R obert Agencies (PVT)LTD , N o 88,
112421009
R eclamation road, Colombo 11
041-2225118
071-4103266

11

නමනට්රෝ කම්පියුටර්
නටක්න ොලජි,අංක.2,කාලිොස ොර ,මාතර.

11

Ceylon Business Appliances " 112 R eid 112589908
Avenue P.O.Box41 Colombo 4
M etropolitan Office
(pvt)Ltd,N o;382,Anagarika
041-2221001-3
D harmapalamawatha,Pamburana,M at
ara.

11

11
11
11

11

11

සී/ස ඩේ.ච්ච්.ජී.සමූහ වයාොරය අංක 485
හම්බන්නතොට ොර නෙබර වැව තිස්සමහාරාමය
ඉක්නර්න් නහෝල්ඩින්ේස් 578 ඒ නකොළඹ ොර
ව ගරය රත් පුර
පසන් කම්පියුටර්ස් ප ො131 සී හිරිඹුර හරස් ොර
කරාපිටිය ගාල්ල
PC G lobe Systems (PVT) LTD ,N O30
D eanston Place, Colombo03

151105

151105
112449590

151105

041-2225118

151105

112503121

151125

041-2221000

151105

775877964

964731

045 2233325

151105

912232514

151105

0112301793,
0777389726,
0772441682,
0772441680,
0773659359

නලොජික් කම්පියුටර් සර්විස්, න ො05. ඊ.එම්.ඩේ.
412227676
ජයසූරිය මාවත නූනප්,මාවත

112565451

969822

151105

11
11
11
11

Pan Audio Pvt Limited, N O 3-1/1,
Station R oad, Colombo 3

0712294679,
0112575575

K .N .C නකොම්පියුටර් නටක්න ොලජි ප්රයවට්
412234222
ලිමිටඩ්,න ො 21A,දුම්රිය නෙොළ ොර,මාතර
නකන්ට් බිස් ස් සිස්ටම්,අංක155/1, තිස්ස ොර,
412238400
අම්බලන්නතොට
සක්සස් කම්පියුටර් නෙරි නෙරල්ස්, ලංකා
770,432,939
බැංකුව,වාඳුරුප්ෙ ොර,අම්බලන්නතොට

112575741

151105

412285135

964568
964564
964428

11

ට්රාන්ස් ඒෂියා කම්පියුටර්ස්, න ො.197/G /01
නලොලුෙතා ,අම්බලන්නතොට

11

ඩීබේ කම්පියුටර් නෙරිනෙරල්ස් ප්රයිවට්
477,388,790
ලිමිටඩ්,395/5,වලව හංදිය, අම්බලන්නතොට
ඔෆිස්නටොනික්ස් ප්ර.ලිමිටඩ් , වැක්ෂ්නහෝල් මාවත
2434860 , 49225322435965
, නකොළඹ 02
ගමනේ කම්පියුටර්ස්, 19/1,තිස්සමහාරාම
0779010746 ,
0477920007

11
11

715,993,232

964423

964465
964387
964458

12

වලෝහ, ලී සහ ප්ල ස්ටික් න ම පුෙරු

12

Sign Tech Advertising
Services(PVT)Ltd,No399, Gall Road
,Colombo

0112564371,
0112564375,

12

මංජු ඇඩ්වර්ටයිසින් , න ො.87/7 , නබලිඅත්ත
ොර , වලස්මුල්ල

472,254,545

294629

12

ඒ .අයි.ජී
නටක්නික්ස්, 99/D /2,ෙ ාමුරොර,මිේනෙනිය

0716137500,
0772855366

151105

13

සියලුම ෙර් ෙල වමෝටර් රථ අමතර වකොටස් සහ උප ං

13
13
13
14

14
14
14

diesel M otor Engineering Plc no.65
jetawana R oad Colombo 14
රුහුණු නමෝටර් ඉන්ජිනියරින් පුේගලික
සමාගම,ත්ස්ස ොර,හම්බන්නතොට
ප්රීති නමොටර්ස් න ො.412 ඒ ගාලු ොර ,ෙඹුර
,මාතර

112449797

112564371

112449080

472222622
041-2223120
041-2237615

151105

151105
964992

041-2226120

151105

ටයර් ටියුබ් බැටරි
Perera Tyre Service (PVT)LTD ,773/1
Talangama N orth, M alabe

ෙ ටයර් ටීම් 56 ඒ ,එස් ෙ එස් ජයසිංහ මාවත
නකොහුවල ,නුනේනගොඩ
රුහුණු නමෝටර් ඉන්ජිනියරින් පුේගලික
සමාගම,ත්ස්ස ොර,හම්බන්නතොට

112561410,
0112560398,0112 0112560398,
744805,
0112561410
0777366731
011-2829000
0112-828288
011-282825/6
472222622

964372

151105
964992

14
14
14
14
15

15
15
15
15
15
15
15
15

15

15
15
15
15
15
15
15

Benedictsons (PVT)LTD , N o 221/1/2,
Sri Sangaraja M awatha, Colombo 10
ශාන්ති ටයර්මාට් පුේගලික සමාගම,අංක
120,මහනවලොර,දික්වැල්ල
diesel M otor Engineering Plc no.65
jetawana R oad Colombo 14
හයි ෙවර් ටයර් හවුස් , න ො.564 /ඒ , මාතර
ොර, නෙවට , ගාල්ල

115445400

115445415

0412255248,
0412255648
112449797

964375
964373

112449080

0772330962
,0912234733

151105
964571

සියලුම ෙර් ෙල ව ොඩනැඟිලි ද්රෙය
සී/ස ශ්රියාණි පුේගලික සහ සමාගම,රිදියගම
ොර,අම්බලන්නතොට
උවිදු ෆයිබර් ේලාස් න ො07 ජදුර
අගුණුනකොළෙැළැස්ස
සාහි කන්ස්ට්රක්ෂන්ස් 133/සී
මාරගස්හන්දියබැදිගම වි ාරන්පදනිය
පියසිරි පේඩ් පසන්ටර් අංක 05 මහ වීදිය තිසිස
මහාරාමය
පියසිරි ඉනලක්නට්රොනික්ස්, න ො188
හම්බන්නතොට ොර,තිස්සමහාරාමය
අමිල හාර්ඩ්නවයාර් න ො105 තිස්ස ොර
තංගල්ල
විනේ ායක හාර්ඩ්නවයාර් නකොටුනව්නගොඩ
කටුව

0716843251,
0472225700

964450

778691858

964847

717329394

964993

472237260

151057

047-2237984

151060

472240990

151105

774656527

151105

0771939945,
නරොෂාන් හාර්ඩ්නවයාර්,තිස්ස ොර, හම්බන්නතොට 0778040337
Causeway Paints Lanka(PVT)LTD ,
N O 15 ,N oel M endis M awatha ,
0382240040-5,
M odarawila Industrial Estate,
0382243166-9
Panadura
සිටි මළුව හාඩ්නවයාර්,සිටි මළුව
047-2242945,
ැනග හිර,තංගල්ල
0472242944
හම්බන්නතොට හාර්ඩ්නවයාර්,අංක 15,විල්මට්
778414144
විදිය,හම්බන්නතොට
නිව් ඒෂියන් හාර්ඩ්නවයාර් අංක 1/2
047 2222755
නගොන්න ොරුව ොර බැේෙවල හම්බන්නතොට
ෙමිත් එන්ටර්ප්රයිසස්, 964/10,වැලිගත්ත
071-8156593
හම්බන්නතොට
ම ම්නප්රි ස්නටෝස් පුේ සමාගම වලස්මුල්ල ොර
477200200
මිේනෙනිය
ඩී.බී ටූල් පසන්ටර් ප්රයිවට් ලිමිටඩ්,ප ො
67,ෙරණ ංගල්ල ොර,පකොටුපව්පගොඩ, මා ර
සී.ආර්. එන්ටප්රයිසස්, අංක 77, ව
ගරය,ලුණුගම්නවනහර

472225068

964728
0382240046,
0384281900

151105

151105
151105
151105
964983
472248027

151105

0412227070,
0412223245

151105

472237318

293885

15
15
15
15
15

නසොනාෝ මසිරි ස්නටෝස් න ො258 රන් ොර
අගුණනකොළෙැලෑස්ස
බැටික්නලෝ යිනලෝන් නසන්ටර් අංක 01
තිස්සොර තංගල්ල
එම්.ජී.පුබුදු භාතිය ,සාහිත
කන්ස්ට්රක්ෂන්,මාරගස් හන්දිය ැදිගමවිහාරන්
නෙනිය
ප්රසන් හාඩිනවයාර් , න ො.43 , වීරකැටිය ොර
, වලස්මුල්ල
සරත් හාර්ඩ්නවයාර් ස්නටෝස්, ඌරුනබොක්ක ොර
කටුව

16

ජල නල සහ ජලප්රෙ හන උපකරණ

16

නිව් ඒෂියන් හාර්ඩ්නවයාර් අංක 1/2
නගොන්න ොරුව ොර බැේෙවල හම්බන්නතොට
සී/ස ශ්රියාණි පුේගලික සහ සමාගම,රිදියගම
ොර,අම්බලන්නතොට
අනේසිංහ එන්ට්රෙේසස් 451/3ෙරණ ොර
ෙෙලංගල
පියසිරි පේඩ් පසන්ටර් අංක 05 මහ වීදිය තිසිස
මහාරාමය
පියසිරි ඉපලක්පට්රොනික්ස්,ප ො188
හම්බන්ප ොට ොර,තිස්සමහාරාමය
සිටි මළුව හාඩ්පවයාර්,සිටි මළුව
ැපග හිර, ංගල්ල
ජි පසේ පුද්ගලික සමාගම,අංක 232,රත් පුර
ොර ඇඹිලිපිටිය.
ජයපසේකර එන්ටප්රයිසස්,ප ො.02,තිස්ස
ොර,රන්

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
17

472228296

151105

472240506

964902

717329394

964993

472245025

294633

472247354

971036

047 2222755

151105

0716843251,
0472225700

472225068

772068773

964848

472237260

151057

047-2237984

151060

047-2242945,
0472242944

151105

472230462

964800

0472226315,
0714158882
0771939945,
නරොෂාන් හාර්ඩ්නවයාර්,තිස්ස ොර, හම්බන්නතොට 0778040337
අමිල හාර්ඩ්නවයාර් න ො105 තිස්ස ොර
472240990
තංගල්ල
ම ම්නප්රි ස්නටෝස් පුේ සමාගම වලස්මුල්ල ොර
477200200
472248027
මිේනෙනිය
සරත් හාර්ඩ්පවයාර් ස්පටෝස්, ඌරුපබොක්ක ොර
472247354
කටුව
බැටික්පලෝ යිපලෝන් පසන්ටර් අංක 01
472240506
තිස්සොර ංගල්ල
හම්බන්ප ොට හාර්ඩ්පවයාර්,අංක 15,විල්මට්
778414144
විදිය,හම්බන්ප ොට
ප්රසන් හාඩිනවයාර් , න ො.43 , වීරකැටිය ොර
, වලස්මුල්ල
472245025
සී.ආර්. එන්ටප්රයිසස්,අංක 77, ව
472237318
ගරය,ලුණුගම්පවපහර

සියලුම ෙර් ෙල විදුලි උපකරණ

964450

964797
964728
151105
151105
971036
964902
151105
294633
293885

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

වසන් එන්ටප්රයිසස්,තිස්ස ොර , රන්
අපබ්සිංහ එන්ට්රෙය්සස් 451/3ෙරණ ොර
ෙදලංගල
රුහුණු ඉපලක්ට්රිකල්ස් ඇන් ඉපලක්පට්රොනික්
අංක 38 විල්මට්
නිව් ඒෂියන් හාර්ඩ්නවයාර් අංක 1/2
නගොන්න ොරුව ොර බැේෙවල හම්බන්නතොට
ජයපසේකර එන්ටප්රයිසස්,ප ො.02,තිස්ස
ොර,රන්
දම්මික පේඩ් පසන්ටර්,වටරව්ම අසල
අගුණුපකොළෙැලැස්ස්
සිංගර් ප්ලස් ශාඛාව, මහ වීදිය ංගල්ල
සී.ආර්. එන්ටප්රයිසස්,අංක 77, ව
ගරය,ලුණුගම්පවපහර

0472227575 ,
0714223173

964592

772068773

964848

0714-168029

151105

047 2222755

151105

0472226315,
0714158882
0472247230,
0472248024
472240989

151105
964988

472237318

නිව් සුම සිරි ෆර්නිචර් ඇන්ඩ් ඉනලක්නට්රොනික් , 472254362 ,
0703639301
අංක 148 , මිේනෙනිය ොර , වලස්මුල්ල
0771939945,
පරොෂාන් හාර්ඩ්පවයාර්,තිස්ස ොර, හම්බන්ප ොට 0778040337
ප්රසන් හාඩිනවයාර් , න ො.43 , වීරකැටිය ොර
472245025
, වලස්මුල්ල
diesel M otor Engineering Plc no.65
112449797
jetawana R oad Colombo 14
පියසිරි පේඩ් පසන්ටර් අංක 05 මහ වීදිය තිසිස
472237260
මහාරාමය
පියසිරි ඉපලක්පට්රොනික්ස්,ප ො188
047-2237984
හම්බන්ප ොට ොර,තිස්සමහාරාමය
සරත් හාර්ඩ්පවයාර් ස්පටෝස්, ඌරුපබොක්ක ොර
472247354
කටුව
සී/ස ඩබ්.ච්ච්.ජී.සමූහ වයාොරය අංක 485
හම්බන්ප ොට ොර පදබර වැව තිස්සමහාරාමය
අමිල හාර්ඩ්නවයාර් න ො105 තිස්ස ොර
තංගල්ල

964797

293885
294623
964728
294633
112449080

151105
151057
151060
971036

775877964

964731

472240990

151105

0773933677,
0473488262

299325

472228296

151105

ඩී.බී ටූල් පසන්ටර් ප්රයිවට් ලිමිටඩ්,ප ො
67,ෙරණ ංගල්ල ොර,පකොටුපව්පගොඩ, මා ර
හම්බන්ප ොට හාර්ඩ්පවයාර්,අංක 15,විල්මට්
විදිය,හම්බන්ප ොට

0412227070,
0412223245

151105

778414144

151105

ටී.ජී.සපහොදරපයෝ,වලස්මු ොර,මිද්පදනිය

047-2247220

964861

සමීර ඉල්පලක්ට්රිකල්,පකලින් වීදිය,සූරියවැව
නසොනාෝ මසිරි ස්නටෝස් න ො258 රන් ොර
අගුණනකොළෙැලෑස්ස

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
18

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

සිටි මළුව හාඩ්පවයාර්,සිටි මළුව
ැපග හිර, ංගල්ල
chint power projects pvt. Ltd 332/2 gall
Road Colombo 03
චම්මි පේඩ් පසන්ටර්,තිස්ස ොර,හුංගම
දමිත් එන්ටර්ප්රයිසස්,964/10,වැලිගත්
හම්බන්ප ොට
දම්මික පේඩ් පසන්ටර්,පුද්ගලික
සමාගම,වලස්මුල්ල ොර,මිද්පදනිය
ඒෂියන් ඉපලක්ට්රිකල්ස් 95ඒ ෙලමු හරස් වීදිය
පකොළම 11
ලංකා ඉපලක්ට්රිකල්ස් ඇන්ඩ් ගිෆ්ට් ප ො03
ෙරාක්රම ොර ංගල්ල
Telesonic Lanka , No 18 ,Daisy Villa Avenue
, Colombo 04
සංජීවනී රාජෙක්ෂ ෆර්නිචර්ස්,56/ඒ පබලිඅත්
ොර, ංගල්ල
ෙැන්සි පකෝ ර්,85/A,මහ විදිය, ංගල‘ල

047-2242945,
0472242944
112301915

151105
112301977

151105

0777007473,
0473488077

151105

071-8156593

964983

0472247230,
0472248024

964429

112439142

112338023

151105

765254440

151105

01125081 /61

151105

047-2240767,
0779200676,
0718672207
0473472950,
0773619058

455034
964798

ෙ යු සමීකරණ යන්ත්ර සහ එම අමතර වකොටස්
ටී.ජී.සපහොදරපයෝ,වලස්මු ොර,මිද්පදනිය
පියසිරි පේඩ් පසන්ටර් අංක 05 මහ වීදිය තිසිස
මහාරාමය
පියසිරි ඉපලක්පට්රොනික්ස්,ප ො188
හම්බන්ප ොට ොර,තිස්සමහාරාමය
Telesonic Lanka , No 18 ,Daisy Villa Avenue
, Colombo 04

047-2247220

964861

472237260

151057

047-2237984

151060

නිව් සුම සිරි ෆර්නිචර් ඇන්ඩ් ඉනලක්නට්රොනික් ,
අංක 148 , මිේනෙනිය ොර , වලස්මුල්ල
ජයපසේකර එන්ටප්රයිසස්,ප ො.02,තිස්ස
ොර,රන්
දම්මික පේඩ් පසන්ටර්,පුද්ගලික
සමාගම,වලස්මුල්ල ොර,මිද්පදනිය
සිංගර් ප්ලස් ශාඛාව, මහ වීදිය ංගල්ල
හම්බන්ප ොට හාර්ඩ්පවයාර්,අංක 15,විල්මට්
විදිය,හම්බන්ප ොට
පසන් කම්පියුටර්ස් ප ො131 සී හිරිඹුර හරස් ොර
කරාපිටිය ගාල්ල
දම්මික පේඩ් පසන්ටර්,වටරව්ම අසල
අගුණුපකොළෙැලැස්ස්

472254362 ,
0703639301

112508160

0472226315,
0714158882
0472247230,
0472248024
472240989

0112501726/
0112508182

151058
294623
964797
964429
964988

778414144

151105

912232514

151105

0472247230,
0472248024

151105

18

18

සංජීවනී රාජෙක්ෂ ෆර්නිචර්ස්,56/ඒ පබලිඅත්
ොර, ංගල්ල
Metropolitan Office
(pvt)Ltd,No;382,Anagarika
Dharmapalamawatha,Pamburana,Matara.

047-2240767,
0779200676,
0718672207
041-2221001-3

151105

041-2221000

455043

19

ක්රීඩ භ ණ්ඩ සහ සුභස ධන භ ණ්ඩ

19

ලලන්ස් ස්පෙොර්ට් ගුඩ්ස් මැනුෆැක්චර්ස් ප්ර.ලි.
පකොළඹ ොර ,මලංගම ,හිදැල්ල රත් පුර
ලලන් ඉන්ජිනියර්ස් හයිපලවල් ොර පමොර
කැටිය ොර ෙන්නිපිටිය
ස්පෙෝපටක් ලංකා ප්රයිවට් ලිමිටඩ්,ප ො
108,අත්තුඩාව ොර, ාදුගල,මා ර
Eser Marketing Fitness (PVT)LTD, NO 01,
Melbourne Avenue, Colombo
පියසිරි පේඩ් පසන්ටර් අංක 05 මහ වීදිය තිසිස
මහාරාමය
පියසිරි ඉපලක්පට්රොනික්ස්,ප ො188
හම්බන්ප ොට ොර,තිස්සමහාරාමය
හංස ඉන්ඩ්රස්ට්රීස් පුද්.සමා. 400 ෙහල
ඉඹුල්පගොඩ ඉඹුලුපගොඩ
සම්ෙත් ඒජන්සීස් පුද්ගලික සමාගම, ප ො 32,
මහ වීදිය,තිස්සමහාරාම
බන්ඩාර ඇන්ඩ් සන්ස් ස්පෙොර්ට්ස් කම්ෙැණි 51
මිහිදු මාව පකොළම 12
කැප්ටන් ස්පෙොර්ට්ස් අංක 78 ව ා ොර
ගංපගොඩවිල නුපේපගොඩ

045-2228613 045045-2228755
228962

964376

112844972

151105

සී/ස ඩබ්.ච්ච්.ජී.සමූහ වයාොරය අංක 485
හම්බන්ප ොට ොර පදබර වැව තිස්සමහාරාමය

775877964

964731

0776538009
047228915

299136

412233680

151105

071-8156593

964983

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

19
19
19
19
19
19

සීවලි පෙොත් මැදුර,විදයාල මාව ,සූරිය වැව
ස්පෙොට් පසොන්,ප ො 38/33,බස් ැවතුම්ෙල
පවළඳ සංකීර්ණය,මා ර
දමිත් එන්ටර්ප්රයිසස්,964/10,වැලිගත්
හම්බන්ප ොට
දම්මික පේඩ් පසන්ටර්,වටරව්ම අසල
අගුණුපකොළෙැලැස්ස්
දම්මික පේඩ් පසන්ටර්,පුද්ගලික
සමාගම,වලස්මුල්ල ොර,මිද්පදනිය
පමොඩන් හවුස් , වලස්මුල්ල ොර , මිද්පදනිය

0412232254,
0412238067
0115749494,
0774645777,

151105
114304787

151105

472237260

151057

047-2237984

151060

718522660

334545018

151105

0777275615,

472239036

151105

112335136

112447170

151105

112803662

114494334

151105

0472247230,
0472248024
0472247230,
0472248024
0717921238 ,
0472248135

151105
964429
964607

19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
22
20
20
20
20
21

21
21
21
21
21
21

ස්පෙොට් පෂොප් ,ප්රසාද් , ාදුගල , මා ර
සී/ස ගුණවර්ධ සහ පුේ.සමා. , න ො.21ඒ,
මහවීදිය, අම්බලන්නතොට

0714320004
,0716108400
472223298

964567
472223480

964357

පිඟන්, වකෝප්ප, හැඳි, ෑරුප්පු, ඇලුමිනියම් වමෙලම් සහ වීදුරු භ ණ්ඩ
සම්ෙත් ඒජන්සීස් පුද්ගලික සමාගම, ප ො 32,
මහ වීදිය,තිස්සමහාරාම
විනේ ායක හාර්ඩ්නවයාර් නකොටුනව්නගොඩ
කටුව
ටී.ජී.සපහොදරපයෝ,වලස්මු ොර,මිද්පදනිය
හංස ඉන්ඩ්රස්ට්රීස් පුද්.සමා. 400 ෙහල
ඉඹුල්පගොඩ ඉඹුලුපගොඩ
දම්මික පේඩ් පසන්ටර්,වටරව්ම අසල
අගුණුපකොළෙැලැස්ස්
දම්මික පේඩ් පසන්ටර්,පුද්ගලික
සමාගම,වලස්මුල්ල ොර,මිද්පදනිය
ෙැන්සි පකෝ ර්,85/A,මහ විදිය, ංගල‘ල
සී/ස ගුණවර්ධ සහ පුේ.සමා. , න ො.21ඒ,
මහවීදිය, අම්බලන්නතොට
පියසිරි පේඩ් පසන්ටර් අංක 05 මහ වීදිය තිසිස
මහාරාමය
පියසිරි ඉපලක්පට්රොනික්ස්,ප ො188
හම්බන්ප ොට ොර,තිස්සමහාරාමය
සරත් හාර්ඩ්පවයාර් ස්පටෝස්, ඌරුපබොක්ක ොර
කටුව
රසික චමින්ද ගුණවර්ධ , ප ො. 20 , ෙළමු
මහල , මහවීදිය , අම්බලන්ප ොට
ආර්. ගුණවර්ධ , ප ො.20 , මහවීදිය ,
අම්බලන්ප ොට

0777275615,

472239036

151105

774656527

151105

047-2247220

964861

718522660

334545018

0472247230,
0472248024
0472247230,
0472248024
0473472950,
0773619058
472223298

151105
151105
964429
964798

472223480

964357

472237260

151057

047-2237984

151060

472247354

971036

777902398

964356

472225425

472225425

969358

නිල ඇඳුම්, ෙැහි කබ , සම් භ ණ්ඩ සහ ක ර්ය ල බෑග්
පටොපයොටාපටක්ස් #40 1/1 බෑන්ක්පෂොල් වීදිය
පකොළඹ-11
Sam Associates No05 Lane Old Kesbewa
Road Delkanda Nugegoda
ටාටා පටක්ස් ප ො 40 ,බංගසාල වීදියපකොළඹ
11
swico Textiles No 2 Bankshall street
Colombo 11
දම්මික පේඩ් පසන්ටර්,වලසිමුල්ල ොර
මිද්පදනිය
එස්.බී.පි.බෑේ පසන්ටර්,ෙෑලැස්ස අසල, පුහුල්
යාය,අමබලන්ප ොට

22

සංගීත උෙකරණ

22

ටී.ජී.සපහොදරපයෝ,වලස්මු ොර,මිද්පදනිය

011-2436439
,0774713323
0114309437,
0112856662
011-2449672

964386
117429895

151105

011-2424557

455011

1125734282

151105

472247230

964429

775348078

964478

047-2247220

964861

22
22
22

22

පවෝදා රිද්ම රංග , ප ො. 59 /9 , කාලිදාස
ොර , මා ර
පියසිරි පේඩ් පසන්ටර් අංක 05 මහ වීදිය තිසිස
මහාරාමය
පියසිරි ඉපලක්පට්රොනික්ස්,ප ො188
හම්බන්ප ොට ොර,තිස්සමහාරාමය
සීවලි පෙොත් මැදුර,විදයාල මාව ,සූරිය වැව

0412231499 ,
0719118272 ,
0714455164
472237260

151060

0776538009
047228915

299136

775877964

964731

පිසූ ආහ ර හ වත් පැන් ආදිය සැපයීම

23

සී/ස ඩබ්.ච්ච්.ජී.සමූහ වයාොරය අංක 485
හම්බන්ප ොට ොර පදබර වැව තිස්සමහාරාමය

24

කළු ල් ආශ්රිත සහ සිවමන්ති ආශ්රිත නිෂ්ප දන

24

සරත් හාර්ඩ්පවයාර් ස්පටෝස්, ඌරුපබොක්ක ොර
472247354
කටුව

25
25
25

151057

047-2237984

23

25

964565

971036

ප නීය ජලය සැපයීම
පර්ල් ම ර්කටින් නිරි ඇල්ල උඩ නිරි ඇල්ල
රත්නපුර
ජයසිංහ ඒජන්සීස් වනො51 SLS නිෙ ස මයුරපුර
හම්බන්වතොට
එම්.ජී.එම්.ආර්. වබෙවර්ජස් පුද්. සම ම ,
මිල්ලෑෙ , වමොර හවහේන

0452230400
0452231555

966752

771123821

964949

342254054

112865089

964383

26

පරි ණක යන්ත්ර, වරෝනිවයෝ යන්ත්ර, ඡ ය පිටපත් යන්ත්ර, යතුරුලියන සහ ණක යන්ත්ර

26

රැන්මාර්ක් කමපියුටර් සිස්ටම් ඇන්ඩ්
නට්රඩ්නස ටර් හුංගම ොර මිේනෙනිය

773432901

472248021

151105

26

සී/ස ඩබ්.ච්ච්.ජී.සමූහ වයාොරය අංක 485
හම්බන්ප ොට ොර පදබර වැව තිස්සමහාරාමය

775877964

964731

26

ඩීබේ කම්පියුටර් පෙරිපෙරල්ස් ප්රයිවට්
ලිමිටඩ්,395/5,වලව හංදිය, අම්බලන්ප ොට
නජොන් කීල්ස් ඹෆිස් ඹනටොනම්ෂන්ප්ර.ලි. අං.90
යූනියන් නෙනෙස නකොළඹ-02

477388790

964465

26
26
26
26

26

0112313000
0114702611

ට්රාන්ස් ඒෂියා කම්පියුටර්ස්,ප ො.197/G/01
715993232
පලොලුෙ ා ,අම්බලන්ප ොට
ඒ ඇන්ඩ් ජි නටකන ොලජි න ො 111/ඒ1 තිස්ස
714571457
ොර තංගල්ල
0779010746 ,
ගමපේ කම්පියුටර්ස්,19/1,තිස්සමහාරාම
0477920007
M etropolitan Office
(pvt)Ltd,N o;382,Anagarika
041-2221001-3
D harmapalamawatha,Pamburana,M at
ara.

112431745

151105
964423
151105
964458

041-2221000

151105

26
26

අයි.පී.පක්.කම්පියුටර්ස් , ප ො.9/3 , වින්සන්ට් 0713208363
ොර , පබලිඅත්
,0472243920
පසන් කම්පියුටර්ස් ප ො131 සී හිරිඹුර හරස් ොර
912232514
කරාපිටිය ගාල්ල
041-2232722
041-2231288

295769
151105

26

පක්.ඊ.ඔෂින් ඔපටෝපම්ෂන් පුද්.සමා. ප ො.369
1/1 අ ගාරික ධර්මොල මාව නූපප් මා ර

27

ක ර්ය ල උපකරණ අළුත්ෙැඩිය ෙ (ලී බඩු අළුත්ෙැඩිය ෙ පුටු විවීම ඇතුළුෙ)

27

සංජීවනී රාජෙක්ෂ ෆර්නිචර්ස්,56/ඒ පබලිඅත්
ොර, ංගල්ල
ආපලෝක පහෝම් පසන්ටර් පමොරකැටිොර
ඇඹිලිපිටිය

27

041-2234488

151105

047-2240767,
0779200676,
0718672207

151105

718356966

151105

28

බදු පදනම මත උත්සෙ අෙස්ථ සඳහ උපකරණ සැපයීම (මඩු/පුටු/ශබ්ද වික ශන
යන්ත්ර/TV Panel / වේදික සහ සැරසිලි

28

ලිය පේ ට්රාන්ස්පෙෝට් ඇන්ඩ්
ක්රන්ස්ට්රක්ෂන්,මහආර , බැරගම ,
අම්බලන්ප ොට

773791320
0112877071,
0112876663,
0112877072,
0112589733
0112589744

964973
151105

28

Dynamic AV Technologies(PVT)Ltd,No
6,2nd Lane,Nawala,Rjagiriya

29

සියලුම ෙර් ෙල ෙ හන අලුත්ෙැඩිය ෙ (ටින්කරින්, පින්ත රු සහ කුෂන් කිරීම ඇතුළු)

29
29
29
29
29
29
29
29
30

30
30
30

ප්රීති පමොටර්ස් ප ො.412 ඒ ගාලු ොර ,ෙඹුර
,මා ර
Edirisinghe Brothers (PVT)LTD, No567,
Prince OF Wales AVENUE COLOMBO14

041-2223120 041041-2226120
2237615

151105

112431808

151105

112336223

0472222725,
0776991171

ලුම්බිණිපමොටර්ස් වර්ක්ස්,, හම්බන්ප ොට
මප ෝදයා ඔපටෝ
ඉංජිනියරින්,ප ො74,මුල පගොඩොර,ආචාරියාග 712528114
ම,අගුණුපකොළෙැලැස්ස
Dhara Facilities Engineering Services no.372
382244833
Galle Road" panadura
0711817178,
සන්ධයා නමෝටර්ස්, මැෙ එළිය,හුංගම
0472226083
රුහුණු නමෝටර් ඉන්ජිනියරින් පුේගලික
472222622
සමාගම,ත්ස්ස ොර,හම්බන්නතොට
හෂානි නමොටර්ස්, 178/5 සී උඩුවිල නගෝණගමුව 0472239442
තිස්සමහරාමය
0472239442

151105
964438
151105
472227700

964437
964992
964623

ෙ හන වසේෙ කිරීම
ප්රීති නමොටර්ස් න ො.412 ඒ ගාලු ොර ,ෙඹුර
,මාතර
සී/ස සමරසිංහ නමෝටර්ස් අංක 21දුම්රියනෙොල
ොර මාතර
ජයන්ත සර්විස් නසන්ටර්34/1 බැේනෙවැව
විනේසිංහ මාවත සූරිය වැව

041-2223120
041-2237615

041-2226120

151105

412222768

151105

472288460

151105

30
30
30
30
30
30
31
31
31

නිව් නස රත් ඔනටෝ සර්විස් ,හක්මණ ොර
නබලිඅත්ත
කපුනේ ෂයින් සුෙර් සර්විස් හම්බන්නතොට ොර
තිස්ස
ෂයින් ස්ටාර් සුෙර් සර්විස් ගඟසිරිපුර නෙබර වැව
තිස්ස
සමන් ඔනටෝ සර්විස් නසන්ටර් ප්රයිවට්
ලිමිටඩ්,අංක.548/3,නෙබරවැව ,තිස්ස

718243411

151105

047-2238882
07182219282
047-2237383
047-2237131
047-2239194
,0778396606
047-3220357
ලංකා ලුණු සමාගම,මහ නල්වාය,හම්බන්නතොට 077-3314405
ඩිනමෝ ඔනටෝ සර්විස්, න ො.177,තංගල්ල
472225417
ොර,තවාළුවිල,අම්බලන්නතොට

964457
151105
964466
964977
964460

ශීතකරණ යන්ත්ර, ෙ යුසමීකරණ යන්ත්ර ඇතුළු විදුලි උපකරණ අලුත්ෙැඩිය ෙ
මෑන්ස් කූල්,264/6ෙන්න ගමුව වීරවිල
779143287
පසන් කම්පියුටර්ස් ප ො131 සී හිරිඹුර හරස් ොර
912232514
කරාපිටිය ගාල්ල

964684
151105

32

නරදි නසේදීම, පිරිසිදු කිරීම ආදිය (සංචාරක බංගලාව)

32

Dhara Facilities Engineering Services no.372
382244833
Galle Road" panadura

33

ෙවිත්රතා නසේවා සැෙයීම

33

තිසර එන්වයර්මන්ටල් දුමින්දු රන් ොර
වීරකැටිය

0775357801
0712952801

964719

33

එවර් ග්රීන් සිතිජය පුවක් ෙණ්ඩාව නබලිඅත්ත

774944444

964796

33

ෂයින් එන්ෙයරන්මන්ටල් සර්විස් ප්රයි.ලිමි.
20ඒ/1/1 වදෙට ප ර නූවප්

041 2231440
0776365599

964854

0552228366
0552222121

151105

34

ආරක්ෂක වසේෙ සැපයීම

34

නක්.වයි.එස්. ආරක්ෂකනසේවා ඒ-50
නවනළේකනඩ් නවළඳ සංකීර්ණය ,බදුල්ල

34

34

34

34
34

නගෝල්ඩන් හාට් ආරක්ෂක නසේවය 51 ඒ /1/1
සුන ත්රානේවි ොර නකොහුවල ොර නුනේනගොඩ
pioneer securiti services
no.75Awissawella R oad
M ahabuthgamuwa Angoda

0112819604
0114202119
112549091

සිටිගාර්ඩ් ආරක්ෂක ආයත ය න ො 41/2 ෙළමු 1122636176
ෙටුමග නෙොන්නසේකා ොර ලක්සෙති නමොරටුව
0112684418,
සි/ස යුනිලංකා ආරක්ෂක
011455777,
නසේවය,අංක344,ඩින්ස් ොර,නකොලඹ 10
0112695810
ගජ ශක්ති සිකුරටි සර්විස් පුයි.ලිමි. න ො 101 0115365949
ඇල්විටිගල මාවත නකොළඹ 08
0112689180

151105

114202119

964371

151105

151105

964388
96465

34

34

සී/ස නරඩ් ඊගල්ස් ආරක්ෂක නසේවා නෙේගලික
සමාගම,ඒ 11, ෙළමු මහල,අසම්හමාඩ් නවළඳ
සංකීර්ණය, තනි නෙොල්ගහ හන්දිය,ගාල්ල
සිනලෝන් නසකියුර්ටි ඇන්ඩ් මෑන්ෙවර් ප්රයි.
ලිමිටඩ්

0913021918,
0913021919

912241918

964389

091722122 ,
0775229918

91722122

964384

35

තෙන් කරන ලද පැල සැපයීම

35

සිය ෑ ඇනසෝසිනේස් , 86/4/ඒ/ඇඹරළුව
උතුර,වැලිනව්රිය

779122380

එක්ස් ප්නලෝරා නේඩ් ඉන්ට ැෂ ල් ප්රයිවට්
ලිමිටඩ්,න ො.249,සී,නෙොල්ගහ නහේ රාගම

776124103
,0112249450

35

112082044

964385
964303

