මසේ අංකය
எது இ

DSD/HO/02/Ad/07/දුාාථන
……………………………………........................

My No

ඔසේ අංකය
உநது இ

දිනය
………………………………………

Your No

திகதி

Date

2021.07.28

………………………………………

රදඳනර්තරේන්තුරේගසියළුමගනි්ධනී න්ගරෙත.
ෙහනදායී දුරකථන ඇමතුම් හා දත්ත පහසුකම් ෙැළසීම.
සමෘද්ිකග සංෙර්ධනග රදඳනර්තරේන්තුෙග සමෘද්ිකග බ ංකුග 1074ග සහග සමෘද්ිකග බ ංකුග සමිතිග 331ග ක්ෂග ඳරිණකාණතග කිී ම,ග
මනනෙග සේඳත්ග ාළමනනාාකග ඳද්ධතිය,ග ප්රති්නී ග ාළමනනාාකග ඳද්ධතියග සහග ිදදුිග අත්ෙ ්ග ෙ නිග ෙ ඩසටහන්ග රේග
ෙනගිදටගමනර්ණණතග)Online)ගතනක්ෂ ණිාගක්රමරේදයන්ගඔස්රසේගසනර්ථාෙගක්රියනත්මාගරෙමින්ගඳෙ..ග
02.
එරසේමග එක්ෂග එක්ෂග දිස්ත්රික්ෂාේග සහග ප්රධනනග ානර්යන්යග මිනන්ග ඳෙත්ෙු ග ්බනග ුහුණු ග ෙ ඩසටහන්ග ප්රණතිග
සමනරල්චනගසනාච්ඡනගසහගඳසුගිදඳාේගාටයුතුගඳ ෙ ත්වීරේගදීගදගෙර්තමනනරේගදිෙයිනගුහානගඳෙතිනගCovid-19ගෙසංණතග
තත්ෙයග මතග Zoom / Team ෙ නිග තනක්ෂ ණිාග ක්රමරේදයන්ග සහග දුාාථනග ඇමතුේග ්බනග ණ ීමමග බුණ්ග ෙයරයන්ග
භනිදතයටගණ ීමමටගසිදුෙගඇත.
03.
සියළුමග සමෘද්ිකග බ ංකුග ඳරිණකාණතග කිී රේග ානර්යග සනර්ථාෙග අෙසන්ග අිකයාටග ඳ මිකග තිරබනග අතා,ග
ක්ෂර ේත්රරේදීගුලදල්ගකාානී ගකිී මග )සමිතිග ් ීමේ)ගක්ෂ ණිාෙගබ ංකුණතෙනගඳරිදිග හඳුන්ෙනගදීග ඇතිගmobile App භනිදතනග
කිී රේගදීගක්ෂර ේත්රරේගානජානී ගාටයුතුේගනියර්නගසමෘද්ිකගනි්ධනී න්ගසහනගඅන්තර්ජන්ගඳහසුාේගසිතතගදුාාථනග
සේබන්ධතනෙයක්ෂග්බනදීමටගඅරේක්ෂෂිතය.ගග ග
04.
රේගසියළුගතත්ත්ෙයන්ගස ළකිල්්ටරණනගසමෘද්ිකගසංෙර්ධනගරදඳනර්තරේන්තුරේගනි්ධනරින්ටගමනසිාෙගිදයන්ග
ුලදල්ග ප්රමනකයක්ෂග දුාාථනග ඇමතුේග සහග දත්තග සහනග ෙ යග කිී මටග සිදුෙග ඳෙතිනග බ ිදන්ග රමයග අෙමාාග ණ ීමමග සහනග
දිෙයිනගතුළගද නටගක්රියනත්මාගෙනගප්රධනනතමගසන්නිරේදනගඳහසුාේගසළසනගආයතනගසමඟගරදඳනර්තරේන්තුෙග ඇතිග
ාාණත්ග එාඟතනෙයක්ෂග අු ෙග එමග සමනණේග මගින්ග 2021.07.15ග දින තිග ග ිපිරේග සහන්ග ඳරිදිග සමෘද්ිකග සංෙර්ධනග
රදඳනර්තරේන්තුරේගනි්ධනරින්ගසහනගෙනගිදරයේ ගසහනගඳ රක්ෂඡයක්ෂගහඳුන්ෙනගදීමටගාටයුතුගආාේභගාාගඇත.ග
05.
එරසේමග ඉහතග සහන්ග ාරුකටග අදනළෙග 2021.07.15ග දිනග නිකුත්ග ාළග ිපියග මිනන්ග හඳුන්ෙනදුන්ග ග සහනග
ඳ රක්ෂඡයන්ග සමහාග ආයතනග ිදසින්ග තෙදුාටත්ග ුහළුල්ග ාාග ඇතිග අතා,ග ිදස්තාග රේග සමඟග ඇුලු මග 01ග සිටග 04ග දක්ෂෙනග
ඉදිරිඳත්ගාාගඇත.ග
06.
ගඉහතග සහන්ග ආයතනග මිනන්ග සමෘද්ිකග සංෙර්ධනග රදඳනර්තරේන්තුග නි්ධනරින්ග සහනග ්බනරදනග සුිදරයේෂීග
ඳ රක්ෂඡයන්ග රෙු රෙන්ග නිකුත්ග ාානග SIMග ඳත්ග ප්රධනනග ානර්යන්රේග නි්ධනරින්ග සහනග ග අධයක්ෂ ග ඳන්නග ිදසිු ත්,ග
දිස්ත්රික්ෂගහනගඅරනකුත්ගානර්යන්ේගරසේෙයගාානගනි්ධනරින්ගසහනග දිස්ත්රික්ෂගඅධයක්ෂ ග ගසහානාගඅධයක්ෂ ග ග නිරය ජයග
අධයක්ෂ ග රහ ග ග දිස්ත්රික්ෂග සමෘද්ිකග අධයක්ෂ ග ිදසින්ග නේග ාාු ග ්බනග නි්ධනරිරයකුරේග නිර්රද්යයග මතග ඳමකක්ෂග නිකුත්ග
ාාු ග ්බනග අතා,ග අදනළග ඳ රක්ෂඡයක්ෂග පිළිබග ිදස්තාග ්බනණ ීමමග සහග ඉදිරිග ාටයුතුග සහනග ග ප්රධනනග ානර්යන්රේග හනග
දිස්ත්රික්ෂගමටමටමින්ගනි්ධනරින්ගඳත්ගාාගඇත.ගගඑමගනි්ධනරින්ගරේගසහගඅදනළගසන්නිරේදනගආයතේගනිරය ජිතයන්රේග
දුාාථනගඅංාගරමිතගඇුලු මග05ගසහග06ගගර්සගඇතුළත්ෙගඇත.ග
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,
අධයක්ෂ ගජනානල්
ணிப்ார்ගதலலநனதிதிග

Director General
011-2872202
011-2889002ගග
E-mail- dg@samurdhi.gov.lk

TelFax -

අතිරර්ාගඅධයක්ෂ ගජනානල් )ඳන්නගහනගආයතන)

ප්රධනනගණකානිකානී ගගගගගගගග

අධයක්ෂ ග)ක්ෂෂුද්රගුල්ය)

ානර්යන්යග

Additional Director General (Admin & Establishment)
011-2873799
011-2873996ගගගගග
diradmin@samurdhi.gov.lk

Chief Accountant
011-2869742
011-2869742
finance@samurdhi.gov.lk

Director ( Micro Finance)
011-2889003
011-2887469

Officeග
0112872202

மநதிக ணிப்ார் தலலநனதிதி ( ிர்வாகம்/தாம்) ிபதாගகணக்கார்ගගගගග

Hot Line :0112-889007

ணிப்ார் (குறு ிதி ) அலுவகம்ග

Hot Line:0112-885582

Hot Line: 011- 2887722

07.
සමෘද්ිකගසංෙර්ධනගරදඳනර්තරේන්තුරේගසන්නිරේදනගදීමනනෙගිතමිගනි්ධනී න්ගසහනගරදඳනර්තරේන්තුෙගමිනන්ග
ණනස්තුගරණෙනගරමමගදුාාථනගඳ රක්ෂඡයක්ෂග්බනදීමටගඉදිරිරේදීගාටයුතුගාානගබ ිදන්ගකගඅයටගදගරමමගසහනගඳ රක්ෂඡයන්ග
්බනගණ ීමමගසහනගදගඅයදුේගාළගහ කිය.
08.
සමෘද්ිකගබ ංකුේගක්ෂර ේත්රගානජානී ගාටයුතුේගනියර්නග)ග්රනමගනි්ධනී ගෙසේගභනාෙගාටයුතුගාාන)ගසමෘද්ිකග
සංෙර්ධනගනි්ධනරින්ගසහනගඅදනළගසමෘද්ිකගබ ංකුෙගමිනන්ගණනස්තුගරණෙනගරමමගදුාාථනගඳ රක්ෂඡයග්බනදීමටගඉදිරිරේදීග
ාටයුතුගාානගබ ිදන්ගකගඅයටදගරේගසහනගඅයදුේගාළගහ කිය.ග
09.
ඉහතග 07ග හනග 08ග ග රේදේග සහන්ග ඳරිදිග ආයතනයග ිදසින්ග ුලදල්ග රණෙනග රමමග දුාාථනග සේබන්ධතනෙයග ්බනග
ණන්නනග නි්ධනරින්ටග එයටග අමතාෙග රඳෞද්ණිාෙග ුලදල්ග රණෙනග තෙත්ග සේබන්ධතනෙයන්ග ්බනග ණ ීමමටග ඳහසුාේග එමග
ආයතනගමිනන්ගසළසනගඇත.ග
10.
තමන්ග ිදසින්ග භනිදතනග කිී මටග අරේක්ෂ නග ාානග දුාාථනග ඳ රක්ෂඡයග සහග තමන්ටග අෙයයග SIMග ඳත්ග ප්රමනකයග
දිස්ත්රික්ෂග අධයක්ෂ ග සහානාග අධයක්ෂ ග රහ ග සේබන්ධීාාකග නි්ධනී ග මිනන්ග ප්රධනනග ානර්යන්රේග
adsamurdhi2014@gmail.com රෙතගද ු ේගරදනගරමන්ගානරුණිාෙගදන්ෙනගසිටිමි.ග
ගගගග

රක්ෂ.එේ.ගමනිනිගකුමනරිහනමි
අධයක්ෂ ග)ඳන්න)
අධයක්ෂ ගජනානල්ගරෙු ෙට
පිටඳත:1.ගසියළුමගදිස්ත්රික්ෂගසේබන්ධීාාකගනි්ධනරින්ග

-
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