fld<U uyd k.r iNdj/ ககோழும்பு மோநகர சகப/ Colombo Municipal Council
ksYaldIk whÿï m;%h/கழிவு நீர் மற்றும் மழை நீர் அனுமதிக்கோன விண்ணப்பம்/Application For
Sewerage & Storm Water Clearance
ld¾hd,Sh m%fhdackh i|yd mu‚$அலுவலக உபய ோகத்திற்கு மோத்திரம்/For Office Use Only
,enqKq oskh/விண்ணப்பம் பபற்றுக்ப ொள்ளப்பட்ட தி தி /Application Received Date
ME/WSD/DR/M/CC/……..…../……..……

,shdmosxÑ wxlh/பதிவு இல/Registered No.
l=ú;dkais wxlh/ரசீது இலக் ம்/Cash Bill No.
f.jk ,o Èkh/பெலுத்திய தி தி/Paid On

whÿï m; iïmQ¾K lsÍug m%:u wuqKd we;s Wmfoia m;s%ldj fyd¢ka lshjkak' ;jo" whÿï m; meyeÈ,s bx.%Sis lemsg,a wl=ßka ,shd whs;slref.a $ whs;slrejkaf.a
yd iq¥iqlï ,;a ;eke;a;df.a$;eke;a;kaf.a w;aik o iys;j bÈßm;a lrkak .
விண்ணப்பத்கை பூர்த்தி கசய்வைற்கு முன்னர் ை வு கசய்து இத்துடன் இகணக்கப்பட்டுள்ள அறிவித்ைல்ககள வோசிக்கவும் யமலும் விண்ணப்பத்கை ஆங்கில கபரி எழுத்துக்களில்
நிரப்பி உரிகம ோளரினதும் ைகுதிகபற்றவர்களினதும் ககக ோப்பங்களுடன் சமர்ப்பிக்கவும்.
Before completing the application please read carefully the instruction attached.The application to be filled in Block Letters and signed by the owner/s and qualified
person/s, one letter on one cage.

1.0 whoqïlref.a iïmQ¾K ku/விண்ணப்பதொரியின் முழுப் பபயர்/ Name of the applicant
1.1 mQcH$uy;d$uy;añh$fukúh
திரு./ திருமதி./ பெல்வி
Rev./ Mr/ Mrs/ Miss :1.2 uq,l+re iu. ku/
முதபலழுத்துக் ளுடன் பபயர்
Name with initials
1.3 cd'ye' wxlh / நதசிய அமடயொள அட்மட
இலக் ம்/ National Id Card Number

1.4 whs;slref.a ,smskh /
உரிமமயொளரின் மு வரி/
Owner’s Address
a dIk iy;slh wjYH ,smskh
1.5 ksIl
அனுமதி நதமவப்படும் இடத்தின் மு வரி
Address of Premises for Which the Clearance are
Needed :1.6 cx.u oqrl:k wxlh
பதொடர்பு:- ம த்பதொமலநபசி/
Mobile No
ksjfia oqrl:k wxlh/வதிவிடம்/ Residence
*elaia wxlh/பதொமலந ல் இலக் ம்/ Fax No
úoaHq;a ,smskh/E.Mail Address மின்னஞ்ெல்:-

………………………………………………………………..

2.0 ksYaldIk සහතිකයේ ස්වභාවය/விண்ணப்பத்திற் ொன நநொக் ம்:/ Purpose of Clearance
කාණ්ඩ і / வகக і/
Type і
udkl ie,iqu /
f.dvke.s,s/ கட்டிடங்கள்/ Buildings
நில அளகவ
வகரபடம்/ Survey
Plans
ksjdi/ வீடு/ House
ksjdi ixlS¾K/அடுக்குமொடி/Apartment
ld¾hd,/அலுவல ம்/Office
fydag,a/ wdmkYd,d/ந

ொட்டல் ள்/Hotels

lv idmamq/ மட ள்/Shops
wd.ñl ia:dk/மத ரீதியொனமவ/ Religious
Places
2.1

fjk;a
ஏனமயமவ/
Other

කාණ්ඩ іі /வகக іі/Type іі

කාණ්ඩ ііі /வகக ііі/Type ііі
සංවර්ධන/ அபிவிருத்தி ள்/
Developments
l¾udka;/பதொழிற்துமை/ Industrial

fkajdisl yd fj<|/ குடியிருப்பு
மற்றும் வணி ம்/Residential and
Commercial
fkajdisl yd ld¾hd, குடியிருப்பு
மற்றும் அலுவல ம்/ Residential and
Office
fmdÿ ia:dk/பபொது இடங் ள்/
Public Place
fjk;a/ஏனமயமவ/Others

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

3.0 (wod, ia:dkhg meñfKk wdldrh o, rEm igyklska olajkak/(இடத்மத அமடயும் முமைமய வமரபடம் மூலம் பின்வரும் பபட்டியில் விளக்கு .) Please
indicate how to access to the premises, by diagram below.)
3.1 o, rEm igyk /இடத்தின் வமரபடம்/ Sketch of the premisses

3.2 යාබද නිවාස/ ය ොඩනැගිලි වල අංක/ அதனுடன் இமணந்த இடங் ளின் மதிப்பீட்டு இலக் ங் ள்/Assessment Nos. of Adjoining Premises:ol=Kq mi ksjfia wxlh/இடப்புை ட்டிட இலக் ம்/Premises No at Right Side
jï mi ksjfia wxlh/வலப்புை ட்டிட இலக் ம்/Premises No at Left Side
3.3 oekg u, wmjyk iïnkaO;djhla ,nd f.k ;sfío?/தற்நபொது குறிப்பிட்ட இடத்தில் ஏநதனும் வடி ொல் இமணப்பு உள்ளதொ?/ Presently do you have any
Drainage Connection to this Premises?
Tõ /ஆம்/Yes

ke;/ இல்மல/No. :

3.4 by; ms<s;=r Tõ kï tu iïnkaO;djh m%Odk u, kd,sldjg o hkak fyda mQ;sl gexls o hkak j. / ஆம் எனில் அது ப ொழும்பு மொந ர ெமபயின் பிரதொன
இமணப்பு அல்லது ழிவு நீர் பதொட்டிக்கு இமணக் ப்பட்டுள்ளதொ/If yes, is it connected to C.M.C. Main Line or Septic Tank
m%Odk u, kd,sldj/பிரதொன இமணப்பு/Main Line

mQ;sl gexls / ழிவு நீர் பதொட்டி/ Septic Tank

3.5 hdno bvï j, u, kd,sld moaO;s Tfí bvu yryd .uka lrkjdo keoao hk j./ ஏநதனும் அண்மித்த ட்டிடங் ளின் வடி ொல் இமணப்பு உங் ள் இடத்திமன
ஊடறுத்துச் பெல்கின்ைதொ / Any Drainage Line from Adjoining premises goes through your premises?
Tõ /ஆம்/Yes

ke;/ இல்மல/No. :

ud$wm úiska fï iuÕ bÈßm;a lrk ,o f;dr;=re i;Hh yd ksje/È njg uu$wms iy;sl lrñ'$lruq' hï úêhlska tu imhd we;s f;dr;=re wi;Hh njg
k.r iNdj úiska ;yjqre lr .;fyd;a" bÈ lsÍug wÞ<j ksl=;a l< ksIl
a dIk iy;slh wj,x.= l< yels h'
என்னொல்/ எம்மொல் நமற்குறிப்பிடப்பட்ட த வல் ள் அமனத்தும் ெரியொனமவ என உறுதிப்படுத்துகின்நைன்/ உறுதிப்படுத்துகின்நைொம். என்னொல் எம்மொல்
நமற்குறிப்பிடப்பட்ட த வல் ள் பிமையொனமவ என ப ொழும்பு மொந ர ெமபயினொல் ண்டறியப்படுமிடத்து எனது /எமது விண்ணப்பம் நிரொ ரிக் ப்படும் என்பமத
அறிநவன்/ அறிநவொம்.
I/We certify that the information furnished herein by me/us is true and accurate. I/We am/are also aware that if any of the information provided by me/us is/are
found to be falsed by the Colombo Municipal Council, the clearance issued with regard to the Clearence Certificate will be cancelled.

…………………...…………………….
whs;slref.a w;aik / உரிமமயொளரின் ம பயொப்பம்/Signature of Owner

……....../…....…./…………..
osk/ udi/ j¾I
தி தி/மொதம்/ வருடம்
Date/Month/ Year

Note:ia:dk mßlaId lghq;= i|yd wod, ;dlaIK ks,Odßhd iïnkaO lr .; hq;= w;r, ia:dk mßlaIdfõoS ukq j,j,a újD; lr ;eîug wjYH lghq;= i,id
osh hq;=h'
ை வு கசய்து ைள பரிசீலகனகளுக்கோக கைோழினுட்ப உத்திய ோகத்ைருடன் ஏற்போடு ஒன்கற கசய்து ககோள்வதுடன், பரிசீலகன யமற்ககோள்ளும் யநரத்தில் உங்கள்
இடத்திலுள்ள சோக்ககட வோயில் வழியிகன திறந்து கவத்திருத்ைல் யவண்டும்.
Please make the arrangement with the Technical Officer for Inspection of Manholes inside the premises and should be kept open at time of Inspection

දුරකථන අංක/ பதொமலநபசி இல/Telephone No.- 0112695348-49

දිගු අංකය(ජලාපවහන සැලසුම් අංශය)
மொற்று இல (வமரபட ொரியொலயம்)
Extention No. (Drawing Office) - 213

