NSE/DEV/15/ESSF

ඇමුණුම/இலணப்பு 01

කාර්යාලීය ප්රදේශයිනනය
වශා / mYtyf
cgNahfj;jpw;F

ජාිගව වැඩිහිටි මහනේවේ වාර්ුාලු
பதியனோர்களுக்கோ யதெின செனலகம்

වැඩිහිටි සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදල මඟින් ශ්රී ලාවාව රාරා ඳවවාවාන න ුනු ල න වැඩිහිටි
නිවාස ප්රමිතිග
ිරීම නවනුනවන් අළුවාවැඩිුාව හා අවශ්ය පඳවරණ ල ාදීම සහා
වැඩිහිටි නිවාස න ෝරා ැනීනේ අුදුේ ඳත්රු - 2021
பதியனோர் ோதுகோப்பு ிதினினூடோக இலங்கக பூபோகவும் செய்ற்ட்டுவரும் பதியனோர்
இல்லங்ககை தபப்டுத்லுக்கோக, புணருத்தோம் செய்தல் நற்றும் யதகவனோ

உகபணங்கள் வழங்குவதற்கோக பதியனோர் இல்லங்ககை சதரிவு செய்வதற்கோ
விண்ணப்ப் டிவம் - 2020

1.දිව්ත්රික්කය /ாவட்டம் ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
2. ප්රාදේශීය ය දේශමක ක දේශක්ඨාශාය/ பிதேச சசயாரர் பிரிவு (-'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
3. ග්රාම ලධධා ව ලවම / கிா அலுவயகர் பிரிவு (-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

4. ලැඩිහිටි ලධලාවදේශේ නම/ முேிதார்

இல்யத்ேின் சபர்

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
5. ලැඩිහිටි ලධලාවදේශේ ලිපිනය / முேிதார் இல்யத்ேின் முகவரி('''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
6' ලැඩිහිටි ලධලාවදේශේ දුරකථන අංක/ முேிதார் இல்ய சோலயதபசி இய ('''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
7. දේශේලාසික ලැඩිහිටියේ වංඛ්යාල / ேங்கிிருக்கும் முேிதார்கரின் எண்ணிக்லக (පි වමි/ ஆண்

කාේතා/சபண்

ඇගත /படுக்லகிலுள்ரவர்கள்

8. ලැඩිහිටි ලධලාවය ආර කභ ක දිනය/ முேிதார் இல்யம் ஆம்பிக்கப்பட்ட ேிகேி
ලර්ය/ வருடம்
9. ලියාඳදිංචි අංකය / பேிவு இயக்கம்

මාවය / ாேம்

(-

දිනය/ ேிகேி

:- …………………………………………………..………..

10. ප්රාදේශීය ය දේශමක ක දේශශි ලධදේශයිතයතදේශයගදේශේ අධීක්ණය වහිත ඳාක වභාලක් යටදේශේ ඳලේලාදේශගන යේදේශේද? /
பிதேச

சசயாரரினாதயா/

நலடமுலமப்படுத்ேப்படுகின்மோ?

பிேிநிேிினதோ

கண்காணிப்புடன்

நிர்வாகத்ேின்

கீ ழ்

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

11.මුදම අයකර ඳලේලාදේශගන යනු බේදේශේද? දේශන්මිදේශේ ඳලේලාදේශගන යනු බේදේශේද? / பணம் சபமப்பட்டு
நலடமுலமப்படுத்ேப்பட்டு வருகின்மோ ? இயவசாக நலடமுலமப்படுத்துகின்மோ?

.......................................................... ............................................................................................................ ............
12.ඳාක වභාල ව කබේධ දේශත්රතුරු / நிர்வாக சலபினது விபங்கள் (නතුර/
தவி

නිළධාරිුානේ නම/
உத்தியனோகத்தர்கைின்

දුරවථන අාවු

ලිපිනු

சதோகலயெி இல

பகவரி

சனர்

වභාඳති / ேலயவர்
දේශමක ක/
சசயாரர்

භාණ්ඩාගා වක
கணக்காரர்

13.ලැඩිහිටි ලධලාවය වතු මුය තේලය/ முேிதார் இல்யத்ேின் நிேி நிலயலகள் :-

ගිණුම

බැංගල

கணக்கு

வங்கி

2020.12.31 දිනට
ගිණුදේශ ක ඇති මුදම ප්රමාණය/
2018.12.31 ஆம் ேிகேி கணக்கில் உள்ர
நிேி

නංගම/ நலடமுலம கணக்கு
ඉති ව කිරීදේශ ක ගිණුම/
தசிப்பு கணக்கு

ව්ථාලර/ நிலயானலவப்பு

14.ලැඩිහිටි ලධලාවය ඳලේලාදේශගන යනු බන ඉඩදේශ ක ප්රමාණය/ முேிதார் இல்யம் நலடமுலமப்படுத்ேிச்
சசல்லும் இடத்ேின் அரவு

………………………………………………………................................................................................................

15. ලැඩිහිටි ලධලාවදේශේ ඉඩදේශ ක අයිතිය ඳලතිේදේශේ කවුරුේ යටදේශේද? (ඔප්පුදේශේ පිටඳතක් ඇමිණිය යුතුයි)
முேிதார்

இல்யத்ேின்

இடம்

உரில

ாருக்குக்

கீ ழ்?

உரிலப்

பத்ேிம்

பிேி

இலணக்கபடல்

தவண்டும்)

………………………………………………………....................................................................................

16. ලැඩිහිටි ලධලාවදේශේ සිදු ක යුතු අළුේලැඩියා කටයුතු දේශශි අලය පඳකරණ අලයතා දේශම්නලාද? දේශත්රතුරු
වශේ කරේන
முேிதார்

இல்யத்ேினது

புணர்நிர்ானம்

சசய்வேற்தகா/

தேலவான

உபகணஙகள்

எலவ?

விபங்கலர குமிப்பிடுக.

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

ඉශත වශේ දේශත්රතුරු ලධලැරදි බල ප්රකා කරමි./ ததய

உள்ர விபங்கள் சரிானலவ என

உறுேிப்படுத்துகின்தமன்

දිනය/ திகதி (-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

ඳාක වභාදේශේ වභාඳති /ව්ථානභාර
ලධධාරී අේවන

நிர்வாக சலபின் ேலயவர்/ நிலய
சபாறுப்புோரிின் லகசாப்பம்

වමාන දේශවේලා ලධධා ව/ ලැඩිහිටි හිමික ක ප්රලර්ධන ලධධාරී/ වංලර්ධන ලධධා ව වශතිකය

சமூக தசலவகள்

உத்ேிதாகத்ேர்/ முேிதார் உரிலகள் தம்பாட்டு உேவிாரர்/ அபிவிருத்ேி உத்ேிதாக்ேர் .

ඉශත ලැඩිහිටි ලධලාවදේශේ ඳාක වභාදේශේ වභාඳති /ව්ථානභාර ලධධාරී ඉදි වඳේ කර ඇති දේශත්රතුරු ලධලැරදි
ශා වතය ලන අතර ඒ අනුල අදා ලැඩිහිටි ලධලාවදේශේ අළුේලැඩියා කටයුතු /පඳකරණ බාදීම වශා සුදුසු
බල වශතික කරමි. ததய உள்ர முேிதார் இல்ய நிர்வாக சலபின் ேலயவர்/நிலயப்
சபாறுப்பாரர்

முன்லவத்ே

இேனடிப்பலடில்

உரி

ேகவல்கள்

முேிதார்

சரிானலவ

இல்யம்

சகாள்வனவு சசய்ேலுக்காக பரிந்துலக்கின்தமன்

என்றும்

புணர்நிர்ானம்

உண்லானதுடன்

சசய்ேல்/

உபகணங்கள்

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

වමාන දේශවේලා ලධධාරී/ ලැඩිහිටි හිමික ක ප්රලර්ධන ලධධාරී/ වංලර්ධන
ලධධා ව தசலவகள் உத்ேிதாகத்ேர்/ முேிதார் உரிலகள்
தம்பாட்டு உேவிாரர்/ அபிவிருத்ேி உத்ேிதாக்ேர்

...............................................ප්රාදේශීය ය දේශමක ක/ பிதேச

சசயாரர்

ඉශත වශේ ලැඩිහිටි ලධලාවදේශයහි අළුේලැඩියා කටයුතු සිදු කිරීම /පඳකරණ බා දීම සුදුසු බල ලධර්දේශී
කරමි./ ததய குமிப்பிடப்பட்டுள்ர முேிதார் இல்யம் புணர் நிர்ானம் சசய்ேல்/ உபகணங்கள்
சகாள்வனவு சசய்ேலுக்கு ேகுேிானது என அனுேிரிக்கின்தமன்.

දිනය/ திகதி (-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

ප්රාදේශීය ය දේශමක ක/

பிதேச சசயாரர்

