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TelFax -

E-mail-

අධ ෂ ජනරා
பணி பாள தைலைமயதிபதி
Director General
011-2873802/2872202
011-2889002
dg@divineguma.gov.lk
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ேமலதிக பணி பாள தைலைமயதிபதி
Additional Director General
011-2871672
2871672
011-2887280
2887280
adg@divineguma.gov.lk

අධ ෂ (පාලන)
பணி பாள
(நி வாக )
Director (Administration)
011-2873799
011-2873996
diradmin@divineguma.gov.lk

කා)යාලය
அ வலக
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011-2887280

011- 2887722(Hotline)
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Code
Name
Code Name Code
Eastern
5
Ampara
2
Mahaoya
09

GN Division
Name
No. Code
Tempitiya 145 010
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