CDS 27-B

SMS ඇලර්ට් පණිවුඩ ස ේවය ක්රියව රහිත ක රීමේසආ ෘති ප පරය
SMS epidT+l;ly;

nra;jpr;

Nritia

nraypof;fr; nra;Ak; gbtk;

DE-ACTIVATION FORM FOR SMS ALERT SERVICE

වෙත :-වෙන්ට්රල් ඩිව ොෙටරි සිේටම්ේ (ප්රයිවවට්) ලිමිටඩ්,
# 04-01, බටහිර කුළුණ, ව ෝක වෙවෙඳ මධ්යේානය,,
එචි න් චතුරශ්ර,,වකොෙ 01
nrd;wy; bNghrl;lup rp];lk; ( jdpahu; ) fk;gdp>
# 04 – 01 Nkw;F NfhGuk;> cyf tu;j;jf epiyak;>
vtpypd; rJf;fk;>
nfhOk;G 01.
To:

Central Depository Systems Private Limited
#04-01, West Block, World Trade Centre
Echelon Square
Colombo 01
ප්රි, ම්මයම,නවණී/ම්මයමි,ී,
වෙන්ට්රල් ඩිව ොසිටරි සිේටම්ේ (ප්රයිවවට්) ලිමිටඩ් ආ,තය, විසින් ෙ ,නු බය මවිසින් දන,කමයෙ, බන ඇති ්ත දැක්වෙය මවේ CDS
ගිණුමට අදනෙ SMS ඇ ර්්ේ ණිවුඩ වෙේෙ, ක්රි,න විරහිත කරය වමන් වමයිවන් ඔබවෙන් කනරුණිකෙ ඉල් න සිටිමි
වමම වෙේෙ, ක්රි,න විරහිත රීම ම ෙඳ්න ්ත දැක්වෙය වතොරතුරු ෙ ,මි
md;Gf;Fupa Iah / mk;kzp:
nrd;wy; bNghrl;lup rp];lk; ( jdpahu; ) fk;gdpahy; toq;fg;gLk; vd;dhy; gq;fspg;Gr; nra;ag;gl;Ls;s gpd;tUk; vdJ
CDS fzf;fpd; SMS epidT+l;ly;
nra;jpr;
Nritia
nraypof;fr; nra;AkhW jq;fsplk; gzpTld;
Ntz;bf;nfhs;fpd;Nwd;.
,e;jr; Nritia nraypog;Gr; nra;a gpd;tUk; jfty;fis toq;FfpNwd;.
Dear Sir/Madam,
I request you to de-activate the SMS Alert Service subscribed by me, which is offered by Central Depository Systems Private Limited
(CDS), in respect of my CDS account set out below.
The following information is provided for the purpose of de-activating this Service;
CDS ගිණුම් අංක,/ CDS fzf;fpyf;fk;/ CDS Account number:

ගිණුම් හිමි,නවේයම/ fzf;F itj;jpUg;gtupd; ngau/ Name of Account Holder:
.........................................................................................................................

වමම වෙේෙ, ෙැ යීම ෙඳ්න CDS ආ,තයව,හි ලි,න දංචිකර ඇති ජංෙම දුරකාය අංක,/ ,e;j Nritia toq;Fk; nghUl;L CDS
epWtdj;jpy; gjpT nra;ag;gl;Ls;s ifalf;f njhiyNgrp ,yf;fk;/ Mobile Phone Number registered with the CDS for provision of this
Service:

්ත දක්ෙන ඇති කරුණු මම පිළිෙනිමි/ fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;s tplaq;fis ehd; Vw;Wf;nfhs;fpd;Nwd;/ I acknowledge that;
-

ේභනගිකරු මගින් CDS ආ,තය, වෙත වමම අ,දුම් ත ැබීවමන් අයතුරුෙ ෙනධ්නරණ කන සීමනෙක් තුෙ වමම SMS ඇ ර්්ේ
ණිවුඩ වෙේෙ, CDS ආ,තය, විසින් ක්රි,න විරහිත වකවරනු ඇත
gq;Fjhuu; jug;gpDhlhf CDS epWtdj;jpw;F ,e;j tpz;zg;gk; fpilj;j gpwF epahakhd xU fhyg;gpupTf;Fs;
SMS epidT+l;ly; nra;jpr; Nritia CDS epWtdj;jpdhy; nraypof;fr; nra;ag;gLk;.
the SMS Alert Service would be de-activated by the CDS within a reasonable time upon the receipt of this application by
the CDS through the Participant,; and,

-

දැයටමමය මවිසින් වෙෙනු ැබ ඇති ෙනේතු රීසිෙක් ආ සු බන ෙැීමට මට හිමිකමක් යැත
jw;NghJ vd;dhy; nrYj;jg;gl;Ls;s fl;lzq;fs; vjidAk; kPz;Lk; ngw;Wf;nfhs;tjw;F vdf;F cupik
,y;iy.
I am not entitled to a refund of any fee, which has already been paid by me.

මවේ විශිෂ්ටතම දැනුම ප්රකනරෙ මවිසින් වමහි ෙ ,නු ැබ ඇති වතොරතුරු නිෙැරද බෙ මම වමයිවන් ප්රකන

කර සිටිමි

vdJ mwpTf;F vl;batiuapy; vd;dhy; ,q;F toq;fg;gl;Ls;s jfty;fs; cz;ikahdit vd Fwpg;gpLfpd;Nwd;.
I hereby declare that the information provided by me is correct to the best of my knowledge.

ගිණුම් හිමි,නවේ අමයෙය/ fzf;F cupikahsupd; ngau;/

දය,

Signature of the Account holder
තවර්යවලීය ප්රසයජනයය හාව පණණි - ාභවගිතරු රහසින් ආපූර්ණ තළ යුතුය.
mYtyf cgNahfj;jpw;F khj;jpuk; - gq;Fjhuu; jug;ghy;
g+uzg;gLj;jg;gly; Ntz;Lk;
For Office Use Only – To be completed by the participant
ගිණුම් හිමි,නවේ අමයෙය ෙතය බෙට ේතික කරය අතර ,වාෝක්ත CDS ගිණුම ෙඳ්න
ෙය SMS ඇ ර්් ණිවුඩ වෙේෙ, ක්රි,න විරහිත රීම ම ෙඳ්න වෙන්ට්රල් ඩිව ොසිටරි
සිේටම්ේ (ප්රයිවවට්) ලිමිටඩ් ආ,තය,ට වමයිවන් බ , ෙරමු
fzf;F cupikahsupd; xg;gk; rupahdJ vd cWjpg;gLj;JtNjhL
NkYs;s CDS fzf;fpw;Fupa SMS epidT+l;ly;
nra;jpr;
Nritia
nraypof;fr; nra;tjw;F nrd;wy; bNghrl;lup rp];lk; ( jdpahu; )
fk;gdpf;F mjpfhuj;ij toq;FfpNwhk
We confirm the authenticity of the signature of the account holder and hereby
authorize the Central Depository Systems Private Limited to deactivate the SMS
alert service for the above CDS account.

ාභවගිතරුසේ බලයලත් අත් ය
ා මුද්රවව
gq;Fjhuu; jug;gpd; mjpfhuk;
ngw;wtupd; Xg;gKk; gjtp
Kj;jpiuAk;
Authorized signature &
The Stamp of the participant

