ගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගග
ගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගග
ගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගග

ගගගග

ගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගග

මසේ අං ය
எது இ

DSD/HO/DG/චක්රක්න
……………………………………........................

My No

ඔසේ අං ය
உநது இ

දිනය
………………………………………

Your No

திகதி

2020.04.24

………………………………………

Date

දිස්ත්රික්ෂගක්ා/දිදිස්ත්රික්ෂගසද්ධිිකගඅරේකර්ාගඅධායක්ෂෂගන ාන්,
දිස්ත්රික්ෂගසද්ධිිකගඅධායක්ෂෂ,
ප්රනකධිය යගක්ා/ද,
දිස්ත්රික්ෂගසද්ධිිකගයෝකය්නයගහනගසහානාගඅධායක්ෂෂ,
ප්රනකධිය යගසද්ධිිකගමලස්නන ගාළද නා,,
සද්ධිිකගබ ැංකුගසමිරේගාළද නා,ගහනගබ ැංකුගාළද නා,,
සද්ධිිකගසැංවර්ධා ගයෝලධානරි,

ස ොසරෝනා වලරෙය සහේතුසලන් ආදායම් මාර්ග අහිමි වී ඇති පවුල් ෙඳහා ෙමාජ ප්රතිාා
රු.5000/- සගවීම් ලාර්තා බාගැනීම. (PTF/03/2020(iv) චක්රසල්නනය අුල)
කාොකා් නග වවාසයග කහේතුකවන්ග ආදනය/දග දනර්ණග අහිමිග වීග ඇරේග ප්රරේලනයයග ල ීමද ග සුදුසුග පවු්ග වල ග
අදතාවග ල ීමග ඇරේග අභියනච නග සලානග බලනග තවත්ග වර්ගීාාකග 6ක්ෂග ය කත්ග පවු්ග ගකත්ානග ණන් නග කලසග
අග්රනදනතයග ානර්යනලයග දිනන්ගයෝකුත්ග ාළග අැංාග ග PTF/03/2020(iv) හනග 2020.04.20ග දි

රේග චක්රක්න යග

දිනන්ග ද නු/දග දීග ඇත.ග වර්ගීාාකග ක්ෂකෂේත්රග 6 ග අදනලග ිසස්තාග ිරී දග කක්ෂතග චක්රක්න යග දගින්ග ප හ දිලිග
කාො ගඇත.ග
02. ගාලින්ග හඳුන්වනග දුන්ග ආානාය ග කතොාතු,ග ලබනග ණ නීද ග අදනළග ආා්රේපත්රග 3ග ක්ෂග හඳුන්වනග දීග ඇත.ග
ඇමුණුදග01ගපරිදිගසඳහන්ගආා්රේයගග්රනදගයෝලධානරිගවස/දගදටම මින්ගඒගඒගකසේවනගගක්ෂකෂේත්රගවල ගඅදනළගප්රරේලනයග
ල ීමද ග හිදා/දග ල බුග පවු්ග ප්රදනකයග සඳහන්ග ාළග යුතුය.ග ඇමුණුදග 02ග ආා්රේග පත්රයග ප්රනකධිය යග ක්ා/දග
ානර්යනලයගිසසින්ගාලනපගදටම මින්ගසාස්ගාාගදිස්ත්රික්ෂගක්ා/දගකවතගකයොමුගාළගයුතුය.ගඇමුණුදග03ගඅනුවග
ආා්රේයගදනසිාගසහ නධානාගමුද්ගලබනගණ නීදගසඳහනගඅනුපිළිවල ගසඳහන්ගාානුගලබ ගප්රනකධිය යගක්ා/දග
ානර්යනලයග ,ග බ ැංකුග ාලනපයග සහග කදහිග සඳහන්ග අක කුත්ග කසේවනග ක්ෂකෂේත්රග 6ග සඳහනග ව ග එාතුවදග ස හන්ග
1ලන අදියර,
நாடி,செத்ெிிான த்தபமுல் /1st Step, 4 th floor, Sethsiripaya Battaramulla
අදියර,4 ලන මහ,
මහ, සෙත්සිරිපාය,
සෙත්සිරිපාය, බත්තරමුල්.
බත්තරමුල්. /1ம் கட்டம், 4 வது நாடி,
අධායක්ෂෂගන ාන්
ணிப்ார் தலலநனதிதிග
Director General
011-2871672/2872202
Tel011-2889002ගග
Fax E-mail- dg@samurdhi.gov.lk

අධායක්ෂෂ (පනල ගහනගආයත )
ணிப்ார் (ගிர்வாகம்/தாம்)
Director (Admin & Establishment)
011-2873799
011-2873996ගගගගග
diradmin@samurdhi.gov.lk

Hot Line :0112-889007

ප්රධාන ගණකානිකානී ගගගගගගගග
ிபதா கணக்கார்
Chief Accountant
011-2869742
011-2869742
finance@samurdhi.gov.lk

අධායක්ෂෂග(ක්ෂෂුද්රගමුලය)

ணிப்ார் (குறு ிதி )
Director ( Micro Finance)
011-2889003
011-2887469

Hot Line:0112-885582

ානර්යනලයග
அலுவகம்ග
Officeග
0112872202

Hot Line: 011- 2887722

කාො ග සද්ධිිකග සැංවර්ධා ග කදපනර්තක/දන්තුකේග ප්රධාන ග ානර්යනලය ග divirelief@gmail.comග ය ග ිසදුත්ග
ලිපි ය ගකයොමුගාළගයුතුකේ.ග
ඊ ග අදතාවග අග්රනදනතයග ක්ා/දග යෝකුත්ග ාලග චක්රක්න ග අැංාග PTF/03/2020(ii) අනුවග ආදනය/දග දනර්ණග
අහිමිග වග පවු්ග සඳහනග ,ග :ග 5000ි-ග ක්ෂග ලබනදීදග කවනුකවන්ග ලදග අභියනච නග මී ග කපාග එ /දග 2020.04.17ග
දි

රේග DSD/HO/DG/චක්රසල්නග ය ග ලිපියග දගින්ග කයොමුග ාාග ඇරේග ආා්රේය ග අනුවග සාස්ාාග එිසයග

යුතුය.ග(ප්රථිලලනභිගවර්ගීාාකග14ගඇතුලත් කප්ාදය)
ඒගඒගසද්ධිිකගබ ැංකුගකවතගඑව ගලදගමුද්ගඅදනලගප්රථිලලනභිගපුධිණලයන ගකණවගබව ගව ගප්රණරේගවනර්නනවද,ගඒගඒග
වර්ගීාාකයගඅනුවගකණවගප්රදනකයදගසඳහන්ගාාගඑිසයගයුතුය.

ආර්.පී.ීම.රේලාසිරි,
අධායක්ෂෂගන ාන්.
පි පත්ග1. ානන්තනගළදනගා යුතුගහනගසදනනගආාක්ෂෂකගඅදනතය
ණ,ගපිසත්රනගවන්යෝආාච්චිගද රේණියග

ග

-ගලබනදුන්ගකපකදස්ගඅනුව,ගාන.ද .ණ .ස

2. න නිකපරේගක්ා/ද,ගආචනර්යගපී.ීම.නයසුන්දාගදහතනග

-ගාන.ද .ණ .ස

3. අග්රනදනතයගක්ා/ද,ගණනමිී ගඑස්.ගකස ාත්ගදහතනග

-ගාන.ද .ණ .ස

4. ක්ා/ද,ානන්තන,ළදනගා යුතුගසහගසදනනගආාක්ෂෂකගඅදනතයනැංශය

-ගාන.ද .ණ .ස

5. ක්ා/ද,ගානනයගපරිපනල ගහනගස්වකධිය යගා යුතුගඅදනතයනැංශය

-ගාන.ද .ණ .ස

6. ානනයගක්ා/ද,ගසදනනගආාක්ෂෂ ගඅැංශය

-ගාන.ද .ණ .ස

7. ිසණකානිකපරේ,ගිසණකානිකපරේගකදපනර්තක/දන්තුව

-ගාන.ද .ණ .ස

8. ප්රධාන ගඅයයන්තාගිසණකා,ගසද්ධිිකගසැංවර්ධා ගකදපනර්තක/දන්තුව

-ගඅ.ා.ස

9. අධායක්ෂෂ,ගක්ෂෂුද්රගමලය.ගසද්ධිිකගසැංවර්ධා ගකදපනර්තක/දන්තුව

-ගඅ.ා.ස

10. සියලුදගඅැංශගප්රධානනීන්,ගසද්ධිිකගසැංවර්ධා ගකදපනර්තක/දන්තුව

-ගඅ.ා.ස

