රු. 10.00
මුදරය

අපනයන කෘෂිකර්ම පිරිසැකසුම් ඒකක සඳහා සහනාධාර කමය
Assistant Scheme for Export Agriculture Processing Units
ඉල්ලුම්පත 01.

- Application form

i.

ඉල්ලුම්කරුෙග් නම /

ii.

ලිපිනය

iii.
iv.

Address
ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය/
/ National Identity Card No
බැංකු ගිණුමක් ඇත්නම් : ඉතිරිකිරීම්/ජංගම*/
/ * If bank
account already exists; saving/Current*

/ Applicant's Name :

බැංකුෙව් නම

ශාඛාව

ගිණුම් අංකය

Name of the Bank

Branch

Account No.

02.

ඉල්ලුම් කරන පිරිසැකසුම් ඒකකය/
i. ෙබෝගය :
Crop

/ Type of Processing Unit.

ii. ඒකකෙය් කාර්යය :
Purpose of th Unit

iii. ඒකකය ඉදිකිරීම සඳහා ඇස්තෙම්න්තුගත මුළු මුදල -රු.
Total estimate for the construction - Rs.
03.

පිරිසැකසුම් උපකරණය පිහිටුවන ස්ථානෙය්
Processing Unit is at
i. ලිපිනය :
Address
ii. දිස්තික්කය/

/ District

*(අනවශ්ය වචන කපා හරින්න./Strike out the words which are inapplicable)

iii. පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාශය/
/ DS Division
iv. ව්යාප්ති නිලධාරී ෙකොට්ඨාශය/
/ EO Division
v. ගාමනිලධාරී ෙකොට්ඨාශය/
/ GN Division
vi. ගම/
/ Village
vii. ගමන් මාර්ගය (කිට්ටුම පධාන මාර්ගෙය් සිට යායුතු ආකාරය හැකිතරම් විස්තර
සහිතව පහත දක්වන්න)
Route : (Indicate clear details of approach from closest main road)
04.

පිරිසැකසුම් ඒකකය සඳහා අමුදව්ය ලබා ගැනීමට හැකි අක්කර පමාණය
Extent available to get the raw material
i. ඔබ සතුව ඇති/
/ Owned by you
ii. අන් සතුව ඇති/
/ Owned by others
අන්සතු ඉඩම් වලින් අමුදව්ය ලබා ගැනීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්නම්
පරික්ෂණයට පැමිෙණන අවස්ථාෙව්දී එය සනාථ කිරීමට කරැණු ඉදිරිපත් කළ
යුතුය.
In intended to obtain from other sources, provide proof at the time
inspection.
iii. වසෙර්දී පිරිසැකසුම් කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන අමුදව්ය පමාණය
Amount to be processed per year
iv. අමුදව්ය පවාහනය කරන්ෙන් ෙකෙසේද?
How do you Transport raw materials?
v. අමුදව්ය ලබාගන්නා ස්ථානයට ඇති උපරිම දුර

05.

/ Masimum distance to source
ඒකකය ඉදිකරන ඉඩෙම් අයිතිය : තනි/හවුල්/බයලත් නිෙයෝජිත *
Ownearship of the land : sole owner/Co owner/Authorized Agent *
2 වන ෙකොටස:
: Part 2
ෙතල් ආසවන යන්ත අළුත්වැඩියාවක් සඳහා පමණක් පිරවීමට
/ Only repairing oil distillation units

කුරුඳු ෙපොතු ෙතල්/ කුරුඳු ෙකොළ ෙතල්/පැඟිරි ෙතල්/ෙසේර ෙතල් *
Cinnamon bark oil/Cinnamon leaf oil/Citronella oil/ Lemongrass oil*
1. වසරකදී නිෂ්පාදනය කරන/භාවිතා කරන අමුදව්ය පමාණය

2.

Proposed quantity o oil to be produced/Raw material to be used per year:
දැනට ඇති ආසවන යන්තය ස්ථාපනය කළ දිනය
Date of installation
*(අනවශ්ය වචන කපා හරින්න./Strike out the words which are inapplicable)

3.

4.

අළුත්වැඩියා කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන ෙකොටස් පිළිබඳ විස්තර
(කරුණාකර වියදම් ඇස්තෙම්න්තුවක් අමුණන්න)
INdicate separately the components to be repaired :( Please attach an estimate)
මීට ෙපර ෙමම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ආධාර ලබා තිෙබ්ද ? එෙසේනම් කවදාද
Have you received any assistance from this Dept. if so when ?

ඉදිකිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන වියලනෙය්/ආසවන ඒකකෙය්/සැකසීෙම් ඒකකෙය් දළ
රූපසටහනක් සහ වියදම් ඇස්තෙම්න්තුව අමුණා ඇත./නැත.
Arough diagram and the estimate of the expenditure of the dryer/distillation unit/
processing unit intended to construct has been attached/not attached'

දිනය

........................................
ඉල්ලුම්කරුෙග් අත්සන

Date

Signature of Applcant

*(අනවශ්ය වචන කපා හරින්න./Strike out the words which are inapplicable)

