බලපත්ර අංකය : ............................
කහ බබෝග වගා ප්රවර්ධන ආබයෝජන ආධාර ක්රමය - 2021
අපනයන කෘෂිකර්ම බෙපාර්තබේන්තුව

ඉල්ලුේ පත්රය
01. ඉල්ලුම්කරුගේ නම : ...................................................................................................................................
02. ලිපිනය : .....................................................................................................................................................
03. දුරකථන අංකය : ............................................................ජා.හැ.අ. : .............................................................
04. ඉඩගම් විස්තර :
i)

ඉඩම පිහිටි දිස්ික්කය : ......................................ව්යාප්ති නිලධාරි ගකාට්ඨාසය:.....................................
ඉඩම පිහිටි ගම

ii)

ග්රා. නි. බකාට්ඨාසය

ප්රා.බල්ල. බකාට්ඨාසය

බගාවිජන බසේවා බල
ප්රබේශය

ඉඩගම් නම සහ ගලාට් අංකය : .............................................................................................................. ඔප්තු
අංකය : ......................................................... ලි.ප.දිනය : ............................................................ මුළු බිම්
ප්රමාණය : අක්. ............................. රුඩ් ............................පර් ..................................................

05. ව්ගා කිරීමට අගප්තක්ෂිත ව්පසරිය
වපසරිය
අක්ෂ

රූඩ්

පර්

අවශය බීජ
අල ප්රමාණය
(කි. ග්රෑේ)

වගාව ආරේභ
කිරිමට අබේක්ෂෂිත
වකවානුව/මාසය

ඉඩමට ජල
සේපාෙන
පහසුකේ
තිබේෙ?

ජලය සපයා ගැනිමට සැලසුේ
කර ඇති ක්රමබේෙය

ඔේ/නැත
06. මීට ගපර කහ ව්ගාව් සඳහා ආධාර ලබා ගගන ිගේ ද? ඔව් / නැත
පිළිතුර ‘ඔේ’ නම්,
ආධාර ලබා ගත් ව්ගා ව්පසරිය අක්. .................... රුඩ් .....................පර් ........................ කි.ග්රෑ.................
ව්ර්ෂය :......................... ලබා ගත් ආධාර මුදල රු...........................................................
07. බීජ අල සපයා ගන්නා ආකාරය : මා විසින් / සැපයුම්කරුව්කු මඟින් ලබා ගැනීමට අගප්තක්ෂා කරමි.
08. ඉඩමට ලඟා විය හැකි මාර්ගය (ඉතා කිට්ු නගරගේ සිට විස්තර හා මාර්ග සලකුණු දක්ව්න්න)
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ඉහත සඳහන් විස්තර සතය හා නිව්ැරදි බව් සහික කරමි. ගමම ව්ැඩසටහනට අදාල අපනයන කෘෂිකර්ම
ගදපාර්තගම්න්තුගව් නීි රීි හා උපගදස් පිළිපැදීමට මම එකඟ ව්න අතර, ගමම ආධාර ලබා ගැනීම, ඉඩගම් අයිිය සනාථ
කිරීම සඳහා සාක්ෂියක් ගනාව්න බව්ද මම දනිමි.
දිනය ..........................

.........................................
ඉල්ලුම්කරුගේ අත්සන

බලපත්ර අංකය

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

(වැෙගත්:-ඉල්ලූේකරු විසින්ත බනාපිරවිය යුුයි.)
පරීක්ෂණ නිලධාරියාබේ ප්රබයෝජනය සඳහා පමණයි._

මූලික ඉඩේ පරික්ෂෂණ වාර්තාව
1. ඉල්ලුම්කරුගේ නම : ..................................................................................................................................
2. ඉඩගම් නම:.....................................................................

ව්පසරිය:...................................................

3. ඉඩගම් පිහිටීම
දිසේික්ෂකය

ප්රා.බල්ල.
බකාට්ඨාසය

බගාවිජන බසේවා බල
ප්රබේශය

ග්රාම නිළධාරී
බකාට්ඨාසය

ඉඩම පිහිටි ගම

පරික්ෂා කළ දිනය: ...............................
පරික්ෂණයට සහභාගි වු අයගේ නම් : ..................................................................................................................
4. ඉඩගම් පාංශු තත්ව්ය හා භූ විෂමතා තත්ව්ය ව්ගාව් සඳහා සුදුසු ගව් / සුදුසු ගනාගව්
5. ඉඩගම් පාරිසරික තත්ත්ව් ව්ගාව් සඳහා සුදුසු ගව් / සුදුසු ගනාගව්
6. ජල සම්පාදන ක්රමය ප්රමාණව්ත් ගව්/ ගනාගව්
7. ගමම ඉඩම සඳහා මීට ගපර ආගයෝජන ආධාර ලබා ගගන ඇත/ නැත
ලබා ගගන ඇත්නම් ලබා ගගන ඇි ව්පසරිය: අක්: ...............රූඩ්:............... පර්:..................කි.ග්රෑ..............
ව්ර්ෂය :............................ මුදල:..රු.......................................
වයාේති නිලධාරි නිර්බේශය
කහ ගබෝග ව්ගා ප්රව්ර්ධන ව්ැඩසටහන යටගත් කහ ගබෝගය නව්/මිශ්ර ව්ගාව්ක් ගලස ස්ථාපනය කිරීම සඳහා අක්කර
................රූඩ් ................. පර් ............... කි.ග්රෑ.................ක් නිර්ගේශ කරමි / ගනාකරමි.
නිර්ගේශ ගනාකරන්ගන් නම් ඊට ගහ්තු දක්ව්න්න..................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
දිනය ................................

......................................................
ව්යාප්ති නිලධාරිගේ නම සහ අත්සන

8. දිසේික්ෂ වයාේති නිලධාරිබේ නිර්බේශය
ව්ගාකරුගේ ඉල්ලුම්පත්රගයන් ඉදිරිපත් කර ඇි විස්තර පරික්ෂා කරන ලදී. ව්යාප්ති නිලධාරි මූලික පරික්ෂණ ව්ාර්තාගව්
නිර්ගේශය අනුව් එකී ඉඩගම් අක්:..........රූඩ් ..........පර් .......... කි.ග්රෑ................ක කහ ගබෝගය නව්/මිශ්ර ව්ගාව්ක් ගලස
ගදපාර්තගම්න්තු ආගයෝජන ආධාර ව්ැඩසටහන යටගත් ආරම්භ කිරීම සඳහා නිර්ගේශ කරමි / ගනාකරමි.
දිනය .........................

........................................................
දිස්ික් ව්යාප්ති නිලධාරිගේ අත්සන

9. නිබයෝජය / සහකාර අධයක්ෂෂබේ අනුමැතිය
ඉහත සඳහන් ඉඩගම් කහ ගබෝගය අක්: .............රූඩ්:.......... පර්:.......... කි.ග්රෑ.................ක ව්පසරියක් ව්ගා කිරීම සඳහා
ගදපාර්තගම්න්තු ආගයෝජන ආධාර ව්ැඩසටහනට ඇතුලත් කර ගැනීම අනුමත කරමි.
.......................................

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

දිනය

නිගයෝජය / සහකාර අධයක්ෂ
(අත්සන සහ නිල මුද්රාව්)

