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fLk; kio Heavy 

Rain

Walapane 1 6 1 1 6 Safe location at St.Lenard Estate

Safe location at Hopwatte Temple & 

assist by DS Division

ගිනි ගැනීම්  jP Fire 2016.01.09 Ambagamuwa 18 95 18 1 18 95
Safe location at Brownswic estate 

kovil
41 161 0 0 0 18 1 2 41 161

41 161 0 0 0 18 1 2 41 161

41 161 0 0 0 18 1 2 41 161

 

ආපදා කෂමනාකරණ මධයව්ථානය /mdHj;j Kfhikj;Jt epiyak;/ Disaster Management Centre

හදිසි ඇමතුම් / njhiyNgrp / Hot Lines:  117, 0112670002, 0112136136
පැක්ස් / njhiy efy; / Fax:                  0112670079

විද්යුත් තැපැල් / kpd;dQ;ry; / Email:        eocdmc@gmail.com

වලබ් අඩවිය / ,izak; / Web:             www.dmc.gov.lk

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 දිස්ත්රික් එකතුල  khtl;l $l;Lj;njhif District Total

22 60

For Director General

දත්ත මුලාශ්රය, jfty; %yk;> Data Source : දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාලය, khtl;lr; nrayfk;> District Secretariats

හදිසි මෙමහයුම් ම ොරතුරු පිලිබද වැඩි ම ොරතුරු සදහා / Nkyjpf mtru jfty;fSf;fhf / For more information 

on emergency operations :

රාජකාරි භාර නිළධාරි / flik mjpfhhp / Duty Officer : 011 2670002

මාධය ප්රකාක / nra;jp njhlHghsHfs; / Media Spokesmen :     

ප්රදීප් වකොඩිප්පිලි මයා  , jpU.gpujPg; nfhbg;gpyP> Mr. Pradeep Kodippili         077 2320530

         

………………….……………………………………………..
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Hiran Thilakarathna

Assistant Director / Duty Officer

     දදනික තත්ත්ල ලාර්තාල - ශ්රී ංකාල / ehshe;j epiyik mwpf;if - ,yq;if/ Daily Situation Report - SriLanka                          

   දිනය /jpfjp / Date : 13 January 2016 at 1800 hrs

මිය යෑම් 
kuzq;
fs; 
Deaths

#

 ආපදාල        

mdHj;jk;   
Disaster

ලල්කම් - මශා භාණ්ඩාගාරය / செயாரர் - திறமசெரி / Secretary to the Treasury

ලල්කම් - ජනාධිපති ලල්කම් කාර්යාය /செயாரர் - ஜனாதிபதி செயகம் / Secretary to H.E. the President 

පෂාත           
khfhzk; 
Province

ආපදා කෂමනාකරණ ගරු අමාතයතුමාලේ පුද්ගලික ලල්කම් /சகௌவ அனர்த்த முகாறத்துவ அறச்ெரின் பித்திசாக - செயாரர் / Private Secretary to the Hon. Minister of Disaster Management

දිව්ත්රික්කය  
khtl;lk; 
District

ලල්කම් - ආරක්ක  අමාතයාංය / செயாரர் - பாதுகாப்பு அறச்சு / Secretary, Ministry of Defence

බපෑමට ක්වු 
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ලල්කම් - ආපදා කෂමනාකරණ අමාතයාංය / செயாரர் - அனர்த்த முகாறத்துவ அறச்சு / Secretary, Ministry of Disaster Management
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