නම

නගරය

ලිපිනය

ශීක්ෂණ ම ෝටර්ස්

ගාල්ල

පියම්න ම ෝටර්ස්
ැග් සිටි (පුද්) ආයතනය

ගාල්ල
ගාල්ල

සදර්සන් අයිඩියල් ඔමටෝ

ගාල්ල

24/4 පුන්යසාර ාවත,
කැනල් පාර, ගාල්ල
මතාටමගාඩ, අක්ී න
438/1B, මෙලිගහ හන්ිය,
ගාල්ල
129, වක්වැල්ල පාර,
හපුගල, ගාල්ල
21, දුම්රියමපාළ පාර,
ාතර
412/A , ගාල්ල පාර,
පබුරභ, ාතර
මුිල්ලගහ වත්ත, ගාලු
පාර, මපාතුපිටිය, වාද්දුව
81, නිකල් ාක්් පාර,
කමඩාල්කැමල්, ීගමුව.
117/A , ීගමු පාර, කදාන

ස රසිිංහ ම ෝටර්ස්

ාතර

ප්රීති ම ෝටර්ස්

ාතර

ා්ටර්ස මප්න්්

කළුතර

උිත් ම ෝටර්ස්

ීගමුව

උපාලි ගරාජ්

කදාන

්ටර්සලින් ඔමටෝම ාෙයිල්

දූනගහ

්පාර්සින්ග් ඔමටෝ
මකයාර්ස(පුද්) ආයතනය
මලහාන් ඔමටෝ ැක්

කඩවත

ැක් ම ෝ් ඔමටෝ
ඉිංජිනියින්
වී මටක් ම ෝටර්ස්

තලවතුමගා
ඩ
ාලමේ

කාර්ස් මොඩි ම ාප් (පුද්)
ආයතනය

නුවර සහ
පල්මලකැ
මල්
අනුරාධපුර

රුක් ල් ම ෝටර්ස්
සීර ගරාජ්

උඩවත්ත ඔමටෝම ාෙයිල්
මරමපයාර්ස මසන්ටර්ස(පුද්)
ආයතනය

කඩවත

මොරලැ්ග
මුව
හරග

ඔමටෝ සිටි, කාම ල්
වත්ත, අලුත්මපාල,
දූනගහ
184/1, නුවර පාර, හර,
කඩවත
192/C , පාසල් ාවත,
ඉහල කරගහමුන,
කඩවත
6, සාලින්ද ිසානායක
ාවත, ෙත්තරමුල්ල
220/3, තලිංග උතුර,
ාලමේ
මනා.4, විලියම්ර
මගාපල්ලව ාවත,
හනුවර
මනා.562/A1, ජයන්ති
ාවත, අනුරාධපුර
මනා.26/1, ාලනී
බුලත්සිිංහල ාවත,
මොරලැ්ගමුව
මනා.64, පරණ
මකා්ටාව පාර,
නාවින්න, හරග

දුරකථන
අංකය
912226563
914384821
912228388
0912245955/
0770771005

0412223120/
0412237615
382295037
0312224000/
0773406444
0112236303/
0114377620
0112283350/
0768225620
0115925825/
0712000002
112922803

0772291219/
0768231313
777603000
0814953555/
0814953666
0716894545/
0252223845
0712223032/
0114892028
0773392789/
0777224425

ලියනමග් ම ෝටර්ස්

ාතර ගරාජ්

ඇරබියන් ම ෝටර්ස්

ැග් සිටි

ෙත්තරමු
ල්ල
ිරුලපන

මකාළඹ 10

මකාළඹ 10

මි්ටර්ස මප්න්්

මකාළඹ 2

ක්ිමේටිව් ඔමටෝ ෂයින්

කළමගඩි
මේන

ආර්ස.එම්ර. ම ෝටර්ස වර්සක්්

මුදුන්මගාඩ

සිමලෝන් ම ෝටර්ස වර්සක්්
(පුද්) ස ාග
ර්සකන්ටයිල්
ඉන්මව්් න්් ෆිනෑන්්
(පුද්) ස ාග
අජිත් ම ෝටර්ස්

කැළණිය

කළිඳු ඔමටෝ ිමපයාර්ස
මසන්ටර්ස (පුද්) ස ාග
මකන්ටාමරෝ ඔමටෝ
ඉිංජිනියින්

යක්කල

ක්වික් ෆික්්
ඔමටෝම ාෙයිල්් (පුද්)
ස ාග

අඹතමල්

මකාහුවල

මහෝකන්දර
දකුණ

පැපිලියාන

164/F, ප්රධාන පාර,
ෙත්තරමුල්ල

112888838

මනා.287/5, හයිමලවල්
පාර, ිරුලපන, මකාළඹ
5
මනා.106, අර්සමනෝල්්
රත්නායක ාවත,
මකාළඹ 10
මනා.320, ටී.බී. ජයා
ාවත මකාළඹ 10
මනා.175, මවාක්මෂෝල්
ාවත මකාළඹ 2
මනා.209/5E, වාසනා
ාවත, ල්වත්ත,
තිහාිය, කලමගඩිමේන
මනා.1/6,
මහනරත්මගාඩ,
මුදුන්මගාඩ
මනා.761/1, නුවර පාර,
කැලණිය
මනා.28, සුමන්ත්රා මද්වි
ාවත, මකාහුවල

112818040

මනා.178, ශ්රී විජයානන්ද
ධර්ස රතන ාවත,
සිිංහපුර, මහෝකන්දර
දකුණ
මනා.212/1, ගම්රපහ පාර,
යක්කල
මනා.395, මකාළඹ පාර,
මොරලැ්ගමුව,
පැපිලියාන
මනා.36/8, වැමව් පාර,
අඹතමල් හන්ිය,
අඹතමල්

112 760446 / 112
185446 / 777
890844

117590690

114734020
112303503
332 289873 / 779
406799
332 222867

112 917207 / 777
387300
112 852327 / 114
899860

332 230885 / 777
578708
112 890676 / 112
890677
112 549606

