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Date

4வ மா ,ெச சிறிபாய ப தர
ல
4thfloor, Sethsiripaya ,Battaramulla

*ය,ම -ාෙ./ය ෙ ක0ව12 ම32,
සමාජ සංව&ධන 6ෂය 78බද කට<= කරන
*ය,ම කළමණාකාර අධ

ෂව12/Aලස්
Aලස්ථාන කළමනාක1ව2,
කළමනාක1ව2

*ය,ම සමාජ සංව&ධන සහකාරව12,

ව වස්ථා3ත අර ද! හා භාර අර ද! සඳහා අවසාන
අ
DE ඉC ප

GHම

ෙමම ෙදපා&තෙ02=ව ම32 FයාGමක
යාGමක කරන සමාජ සංව&ධන පදනෙ0 වා&Hකව 3I0 78ෙයළ කර මහා
භාKඩාගාරය ෙවත කNනO2 ඉQRපG කළ <= බව රාජ Xද

ෙදපා&තෙ02=ෙ^ PF/FD/04/198 දරණ c7ය ම32

මා ෙවත ද2වා ඇත.
02. එෙසU කට<= VWම සදහා ඇXIම අYව -ාෙ.\ය ෙ ක0 ෙකd{ඨාශ ම{ටO2 සමාජ සංව&ධන සහකාර 6*2
සකසන ලද වා&තාව
ව සමාජ සංව&ධන 6ෂය ස0බ2ධව කට<= කරන Aලස්ථාන
ාන කළමණාක1/මහා
කළමණාක1
සංග0 අධ

ෂෙ]

Z&ෙ.ශය හා -ාෙ.\ය
ෙ.\ය ෙ ක0ෙ] අYමැ$ෙය2 ඉ}රාම 2016.09.23 Qනට ෙපර Q6නැiම සංව&ධන
ෙදපා&තෙ02=ෙ^

අංක

0112889005

socialdev@divineguma.gov.lk ඊෙ0
03. එෙසUම එf 7ටපත
ඒකාබ.ධ කර Qස්g

Qස්g

/

0112889002

දරණ

ෆැ ස්

අංකයට

ලබාෙදන

ෙලසG

c7නයට ෙයdXකරන ෙලසG
ෙලස ද2වO.

Q6නැiම අධ

ෂ ෙවත ලබාQය <= අතර Qස්g

Q6නැiම අධ

ෂ 6*2 එම වා&තා

වා&තාව 2016.09
09.30 Qනට ෙපර 0112889005 / 0112889002 දරණ ෆැ ස් අංකයට ලබාෙදන

ෙලසG socialdev@divineguma.gov.lk
ialdev@divineguma.gov.lk ඊෙ0

c7නයට ෙයdXකරන ෙලසG ද2වO.

04. ෙමම ෙතdර=1 මහා භාKඩගාරයට ඉQරපG කරන බැ62 අදාළ දGත ස0බ2ධව වා&තා සකස් කරන,
කරන Z&ෙ.ශ
කරන හා අYමත කරන ZළධාR2 වගlමට බැෙදන බැ62 මනා අවධානයV2 අදාළ වා&තා ලබාෙදන ෙලස
කා1mකව ද2වා *nO.

ච2pා 6qම*ංහ
අධ

ෂ ජනරා

7ටපත *ය,ම Qස්g

Q6නැiම අ$ෙ&ක අධ

*ය,ම Qස්g

Q6නැiම අධ

ෂ ජනරා

/ Qස්g

ෙ ක0ව12, - ක1.
ක1 අ.ක.ස.

ෂව12,

අධ ෂ ජනරා
பணி பாள தைலைமயதிபதி
Director General
011-2873802/2872202
Fax -011-2889002

අ$ෙ&ක අධ ෂජනරා
ேமலதிகபணி
பணி பாள தைலைமயதிபதி
Additional DirectorGeneral
011-2871672
Fax -011-2871672
2871672

dg@divineguma.gov.lk

adg@divineguma.gov.lk

- ක1.
ක1 අ.ක.ස.
අධ ෂ (පාලන)
பணி பாள (நி வாக )
Director (Administration)
011-2873799
Fax -011-2873996
diradmin@divineguma.gov.lk

-ධාන
ධාන ගණකාvකාW

பிரதான கண காள
Chief Accountant
011-2869742
011-2869742

finance@divineguma.gov.lk

කා&යාලය
அ வலக
Office

011-2887280

011- 2887722(Hotline)

