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සියළුම දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරින් ෙවත,
දිවිනැගුම “සහන අරුණ”
අරුණ” ණය ෙයෝජනා කමය
කමය හදුන්වා දිම.
දිම.
පතිලාභින් සදහා සහන ණය
2014 දිවිනැගුම ජාතික වැඩසටහනට සමගාමීව දිවිනැගුම පතිලාභින්
ෙයෝජනා කමයක්
මයක් හදුන්වාදීමට ආර්ථික සංවර්ධන ගරු අමාත බැසිල් රාජපක්ෂ
මැතිතුමාෙග් උපෙදස් හා මග ෙපන්විම් ලබා දි ඇත.
ඇත
ඒ අනුව දිවිනැගුම “සහන අරුණ”” නමින් නව ණය ෙයෝජනා කමයක්
මයක් හදුන්වා දි ඇති අතර ඒ
සදහා 2014/08/22 දිනැති අංක 2014/7 දරණ දිවිනැගුම චකෙල්ඛය
ෙල්ඛය නිකුත් කර ඇත.
ඇත එහි
පිටපතක් හා අදාල අයදුම්පතක් ෙම් සමග අරමුණා ඇත.
ඇත චකෙල්ඛ
ෙල්ඛ උපෙදස් පකාරව
ප
ඔබ
රාජකාරි නියුතු ගාම
ම නිලධාරි වසෙම් පතිලාභින්
පතිලාභින් ෙම් පිළිබදව දැනුවත් කර අවශ මුල
පහසුකම් කඩිනමින් ලබා දීම සදහා අයදුම්පත් පතිලාභින්
පතිලාභින් ෙවතින් ලබාෙගන ඔබෙග්
නිර්ෙද්ශය සහිතව දිවිනැගුම පජාමූල
ජාමූල බැංකු කලමනාකරු ෙවත ඉදිරිපත් කරන ෙලසත්,
ෙලසත්
පතිලාභින්ෙග් වාපෘති
පෘති විධිමත් පරිදි කියාත්මක
කියාත්මක කරවිම සදහා පසු විපරම් කියාමාර්ගයක්
කි
ගැනීමට කටයුතු කරන ෙලසත් දන්වා සිටිමි.
සිටිමි

ආර්.ඒ.ඒ.ෙක්. රණවක,
අධක්ෂ ජනරාල්.
පිටපත් :01. කලාප අතිෙර්ක අධක්ෂ
ක්ෂ ජනරාල්වරුන්
02. දිස්තික් ෙල්කම්/දිවිනැගුම
දිවිනැගුම දිස්තික් අතිෙර්ක අධක්ෂවරුන්
03. දිස්තික් සහකාර ෙකොමසාරිස්වරුන්.
රුන්
04. දිස්තික් දිවිනැගුම නිලධාරින්.
නිලධාරින්
05. දිවිනැගුම පජාමුල
ජාමුල බැංකු කළමනාකරුවන්.
කළමනාකරුවන්

අධක්ෂ ජනරාල්

-

අ.ක.ස.
දැ.ගැ.ස.
දැ.ගැ.ස.
දැ.ගැ.ස.
දැ.ගැ.ස.
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Director General

Director (Administration)

Chief Accountant

Office

දුරකථන/ ெதாைலேபசி/Telephone:
ෆැක්ස්/ ெதாைலமட/Fax:

011-2669703

011- 2669700

011--2685888

011-2669725

011-2669709

011-2678203

011--2695579

011-2669725

ඊ-ෙම්ල්/
ෙම්ල්/ மினச/E-Mail:

dgdivineguma@gmail.com

hrddivineguma@gmail.com

divinegumaaccbranch@gmail.com
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