ඇමුණුම - 03
ආ . සී. පතිකා 11
ෙ ඉල්
පතය පටපතකත් සමග ස ප ණ කර
ෙකාළඹ, තැපැල් ෙප ය 184,
අධ ෂ ජනරාල් ෙවත එ ය යුතය.

රබ

ෙවළදා

ව ෂ 1956 අංක 11 දරණ රබ පාලන පනත
ම ප ස බලපතය ලබා ගැනීම සදහා එවන ඉල්

1.

ඉල්

2.

ඉල් ක ලාං කෙය ද? නැද්ද යන වගඃ
(බලපතය සදහා ඉල්
කරන්ෙන් සමාගම
සමාගම ලාං ක සමාගම ද නැතෙහාත්
සමාගම ද යන වග සදහන් කරන්න.)

3.

පතය

ක ෙග් ස ප ණ නම සහ ලපනයඃ

න , ඒ
ෙද්ශීය

රබ
ෙවෙලන්ෙදක
වශෙයන්
තම
ෙවළදාම
පවත්වාෙගන යාමට අදහස් කරන ෙවළද ස්ථානෙය්
පහි ම
(අ) ෙවළද ස්ථානය පහිටා තෙබන දස්ති කය
(ආ) ෙවළද ස්ථානය පහිටා තෙබන පාෙද්ශීය ෙල්ක
ෙකා ඨාශය
(ඇ) ෙවළද ස්ථානය පහිටා තෙබන්ෙන් නගරයක න ,
ඒ නගරෙය් නම,
ෙය් නම සහ ව පන අංකය
සදහන් කරන්න
(ඈ) ෙවළද ස්ථානය පහිටා තෙබන්ෙන් නගරයක ගමක
න , ගෙ නම සහ ගාම නිලධා ෙකා ඨාශය
සදහන් කරන්න. බලාෙපාෙරාත්ත වන ෙවළද
ස්ථානය පහි ඉඩෙ නම ද ඇතලත් ය යුතය.
(ඉ) ෙවළද ස්ථානයට ඉතාම

ට තැපැල් පළඃ

(ඊ) ෙවළද ස්ථානයට ඉතාම

ට ෙපාලසියඃ

(උ) ෙවළද ස්ථානයට ළඟා ය හැ ෙ
ෙකෙස්ද?
ඉතාම ළඟ නගරෙය් සිට ඇත ර පමාණය ද,
ගමන් කළ යුත පාර ද සඳහන් කරන්න.
ෙමාෙට ය න් ළඟා ය ෙනාහැ න ෙකාපමණ
ර පයින් යා යුතද? පයින් ගමන් කලයුත පාර
කම ද? ෙවළද ස්ථානයට ළඟා
මට පධාන
මා ගෙය් ය තැන න් හැ යා යුතන ,එතනට
ළඟම පහි
සැතප
කණුව ෙහ ෙබ කෙ
අංකය සඳහන් කරන්න.
4.

ෙල ගෑ
50 ද වා බර
ඉල් ක ළඟ තෙ ද?

ය හැ

තරාදය

5.

ෙ ඉල්
පතය රබ ෙවළඳාම ප ස අ ෙතන්
බලපතය ලබා ගැනීම සඳහාද - නැත්ත දැනටමත්
නිකත්කර ඇත ඇත බලපතය අ ත් කරවා ගැනීම
සඳහාද? බලපතය අ ත් කර ගැනීම ප ස න ,
දැනට නිකත් කර ඇත බලපතෙය් අංකය සඳහන්
කරන්න.

6.

ඉල් ක
ය
සි
නල් අපරාධයකට නීත
මා ගෙයන් දඩුව ලැබූ අෙය න , ඒ පළබඳ ස්තර
ෙමහි සඳහන් කරන්න.

7.

ඔබ රබ

නැ ගත කරන්ෙන්ද?

20......... ෙදසැ බ මස 31 වැනි දෙනන් අවසන් වන ව ෂය තළ රබ
ඉල්
කර /කරමු.
1956 අංක 11 දරණ රබ
බැෙදමු /බැෙඳමු.

ෙවළඳා

ම ප ස මම/අප ෙමෙස් බලපතය

පාලන පනෙත් නියමයන්ද, එහි ඇතලත් ෙසසු ෙකාන්ෙද්සි සියල්ල ද නිසය
ි ාකාර පළපැදමට මම

බලපතය ලබාගැනීම සඳහා නිය ත ගාස්තව වන
ෙ සමඟ එව /එවමු.

දනයඃ ...............................................................

100/- සදහා ෙච පත /ෙප ස්ටල් ඕඩරය /මනි ඕඩරය

...............................................................
ඉල් ක ෙග් අත්සන

මම/අප

