ඇමුණුම /இணைப்பு - 02

ජාතික වැඩිහිටි මහලේකම් කාර්යාලය
முதிய

ோர்களுக்கோன யதசி

சச

லகம்

වයස අවුරුදු 60 ට වැඩි ලජෙෂ්ඨ පුරවැසියන් සඳහා “ආලරෝග්ො” වැඩසටහන යටලේ මූලොධාර ලබාදීලම්
අයදුම්පත්රය (මාසික ආදායම රු. 6,000 ට අඩු, ආදායම්ලාභීන් සඳහා)
60 வ

திற்கு யேற்பட்ட சியேஷ்ட பிேணைகளுக்கோன “ஆயேோக் ோ” நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீ ழ்
நிதியுதவி வழங்குவதற்கோன விண்ைப்பப் படிவம்.
(ேோதோந்தம் ரூபோ.6000 க்கு குணைந்த வருேோனத்ணத சபறும் நபர்களுக்கோனது)

1. දිස්ත්රික්කය /மாவட்டம் - ……………………………………………………………….
2. ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය /பிரதேச
3. ග්රාම නිලධාරි වස්ත්ම/ கிராம
4. ස්ත්ම්ුර්ණ නම / முழுப்

சசயலகம் -

தசவகப் பிரிவு -

சபயர்-

……………………………………………………………….

…………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….

5. ලිපිනය /முகவரி- ………………………………………………………………………………………………………………….
6. ස්ත්රී /ුරුෂ භාවය /பால் சபண்/ஆண்- ……………………………………………………………..
7. උපන් දිනය/ பிறந்ே

ேிகேி

………………………… 7.1 වයස්ත් வயது …………………………

8. ඉේුම්කරුදේ දුරකථන අංකය /
9. ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය

விண்ணப்போரியின் சோலலதபசி இலக்கம்:

தேசிய அலடயாள அட்லட இலக்கம்-

10. වැඩිහිටි හැඳුනුම්පත් අංකය (තිදේනම්) /முேிதயார்களுக்கான
…………………………………………..

………………………………….

………………………………………………………

தேசிய அலடயாள அட்லட இலக்கம்

11. ජාතික වැඩිහිටි මහදේකම් කාර්යාලදයන් ආධාර ලබන්දන්ද? முேிதயார்களுக்கான தேசிய
சசயலகத்ேினூடாக கிலடக்கப்சபறும் சகாடுப்பனவுகள் சோடர்பாக …………………………………………..
12. ආධාර ලබා ගැනීමට අදේක්ෂා කරන දරෝගී තත්ත්වය ස්ත්ම්බන්ධව (අදාල දරෝගය ස්ත්ඳහන් කරන්න)/
சகாடுப்பனலவ சபற்றுக்சகாள்ள எேிர்ப்பார்க்கும் நபர்கள் தநாய் சோடர்பில் (குறித்ே தநாயிலன
குறிப்பிடுக)

…………………………………………..…………………………………………..

13. දරෝගී තත්වයට පත් වී ගත වූ කාලය අවු /

தநாயால் பீடிக்கப்பட்டிருக்கும் காலம்: வருடம் ...................

14. පළාත්, රාජය දහෝ දවනත් ආයතන මඟින් දරෝගාධාර ලබාගන්දන්ද යන වග /

மாகாண,அரச மற்றும்

தவறு நிறுவனங்கள் ஊடாக தநாய்க்கான நிேிக்சகாடுப்பனவுகள் சபற்றுக்சகாள்ளப்படுகின்ற
சந்ேர்ப்பத்ேில்,
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දරෝගාධාර ලබාගන්නා ආයතනය /

•

மருத்துவ நன்சகாலட சபற்றுக்சகாள்ளும்

நிறுவனம்:........................................................................................................................................................... .................................

•

ලැදබන ආධාර මුදල /

சபற்றுக்சகாள்ளும் நிேித்சோலக:.......................................................................................

ඉහත ස්ත්ඳහන් දතාරතුරු නිවැරදි බව ප්රකාශ කරමි./
உறுேிப்படுத்துகின்தறன்.

தமற்குறித்ே ேகவல்கள் சரியானசேன

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

...................................................
අයදුම්කරුදේ අත්ස්ත්න /

දිනය /ேிகேி

விண்ணப்போரியின் லகசயாப்பம்

වවදෙවරයාලේ නිර්ලේශය/ ேருத்துவரின் பரிந்துணே
(වවදයවරයාදේ නිර්දේශය අනිවාර්ය දේ/(மருத்துவரின்

பரிந்துலர அவசியமாகும்)

දම් ස්ත්මග අමුණා ඇති වවදය වාර්තා මා විසින් පරික්ෂාකර බලන ලද අතර, පහත ස්ත්ඳහන් දරෝග වලින් දමම
වැඩිහිටියා දපදළන බවත්, (එම දරෝගාබාධ ස්ත්ඳහා පමණක් ආධාර ලබාදදනු ඇත) දම් ස්ත්ඳහා දීර්ඝකාලීන ප්රතිකාර
ලැබිය යුතු බවත් ස්ත්හතික කරමි. /இத்துடன் இலணக்கப்பட்டுள்ள மருத்துவப் பரிந்துலர என்னால்
பரிதசாேிக்கப்படுவதோடு, கீ தே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தநாய்களால் குறித்ே முேியவர் பாேிக்கப்பட்டுள்ளார்
என்பதோடு,

(குறித்ே

தநாய்

நிலலலமக்கு

மாத்ேிரம்

நிேித்சோலக

வேங்கப்படும்)

நீண்டகால சிகிச்லச சபறப்பட தவணடியது என்பலேயும் உறுேிப்படுத்துகின்தறன்.

1. දරෝගියාදේ නම/ Name of the person/ தநாயாளியின்

சபயர்

இது

சோடர்பில்

:-

............................................................................................................................................................
2. දරෝගියාදේ වයස්ත්

/

Age of the Person தநாயாளியின் வயது :- ...........................

3. ලරෝගී තේේවය / Type of dieses / யநோய்

நிணலணே

(a)පිළිකා දරෝගය /Cancer/ (නිර්දේශිත ප්රතිකාර ලබාගනිමින් සිටී නම් පමණක්)/

புற்றுதநாய்
புற்றுதநாய் (பரிந்துலரக்கப்பட்ட சிகிச்லச சபற்றுக்சகாண்டிருப்பின் மாத்ேிரம்.)

(b) වකුගඩු ආශ්රිත දරෝග (වකුගඩු බේධ කිරීමට නිර්දේශිත දහෝ කාන්දුකරණය සිදුකරන්දන්
නම් පමණක්) /Kidney dieses/சிறுநீரகதநாய் (சிறுநீரகம் சார்ந்ே தநாய்(சிறுநீரகம்
ஒன்லறப் சபாருத்துவேற்கான பரிந்துலர அல்லது இரத்ேச் சுத்ேிகரிப்பு
சசய்யப்டுவதரின் மாத்ேிரம்)

(c) හෘද දරෝග (හෘද ස්ත්ැත්කම්, ස්ත්රදටන්් දැමීම වැනි ප්රතිකාර ස්ත්ඳහා නිර්දේශ කර දහෝ එවැනි
ස්ත්ැත්කම් සිදුකර දීර්ඝකාලීනව ප්රතිකාර ලබාගන්දන් නම් පමණක්) / Heart disease/ இருேய

தநாய் (இருேய சத்ேிர சிகிச்லச, இருேய வால்வு மாற்று தபான்ற சிகிச்லச சோடர்பான
பரிந்துலரக்கப்பட்ட அல்லது அதுதபான்ற சத்ேிர சிகிச்லச தமற்சகாண்டு நீண்ட
கால சிகிச்லச சபற்றுக் சகாள்வசேனில் மாா்த்ேிரம்.

(d) අංශභාගය (ඇඳගත දහෝ තමන්දේ කාර්යයන් සිදුකර ගැනීමට දනාහැකි තත්ත්වදේ සිටී නම්
පමණක් ) /Paralysis / பக்கவாேம் பாரிச வாேம் ( படுக்லகயிலிருக்கும் அல்லது ேமது
நடவடிக்லககள் சசய்து சகாள்ள முடியாே நிலலலமயில் இருப்பின் மாத்ேிரம்.
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(e) දවනත් කරුණු /வேறு காரணங்கள்
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

............................................................................
වවදය නිලධාරියාදේ අත්ස්ත්න හා නිල මුද්රාව/
மருத்துவரின் லகசயாப்பம் மற்றும் பேவி முத்ேிலர

ග්රාම නිලධාරි கிராம

தசவகர்

ඉහත ස්ත්ඳහන් ඉේුම්කරු වන ......................................................................................................... මා දහාඳින්
දන්නා බවත් .............................................................................ග්රාම නිලධාරි වස්ත්දම් පදිංචි බවත්, ඉේුම්කරු
අවුරුදු 60 ස්ත්ම්ුර්ණ කර ඇති බවත්, පවුදේ මාසික ආදායම රු. 6,000/- ට අඩු බවත් දමයින් ස්ත්හතික කරමි./
வேற்குறித்த
விண்ணப்பதாரியான
…………………………………………………………..........................
எனக்கு
நன்றாகத் சேரியும் என்பதோடு …………………………………..................................................கிராம தசவகப் பிரிவில் வசிப்பவர்
என்பதோடு விண்ணப்போரி 60 வருடங்கள் பூர்த்ேியானவர் என்பதோடு குடும்பத்ேின் மாோந்ே
வருமானம் ரூபா.6000/- க்கு குலறவானது எனவும் உறுேிப் படுத்துகின்தறன்.

...........................................
ග්රාම නිලධාරි/ கிராம தசவகர்

லகசயாப்பம்

සමාජ ලස්වා නිලධාරි/ පළාේ සමාජ ලස්වා නිලධාරි / වැඩිහිටි හිමිකම් ප්රවර්ධන නිලධාරි/ සංවර්ධන නිලධාරි /

சமூக தசலவ உத்ேிதயாகத்ேர்/ மாகாண சமூக தசலவ உத்ேிதயாகத்ேர்/ முேிதயார் உரிலம தமம்பாட்டு
உத்ேிதயாகத்ேர்/ அபிவிருத்ேி உத்ேிதயாகத்ேர்.

ඉදිරිපත් කර ඇති දතාරතුරු පිලිබඳව මා දපෞේගලිකව දස්ත්ායා බැලූ අතර දමම දරෝගය දහරතුදවන් අදාල දරෝගියා
හා පවුල පත්ව ඇති ආර්ික අපහසුතා අවම කර ගැනීමට ස්ත්හ ඉදිරි ප්රතිකාර කටයුතු ස්ත්ඳහා දමම මුදල ඉතා
ප්රදයෝජනවත්
වන
බව
ස්ත්හතික
කරමි/
முன்வேக்கப்பட்டிருக்கும்
தகேல்கள்
தனிப்பட்டமுவையில்
வதடிப்பார்ப்பவதாடு,
சரியானததனவும்.
வேற்குறிப்பிடப்பட்ட
நபருக்கு
ேருத்துே
நிதியுதவிவய
ேழங்கு ேதன்
மூலம்
வநாயாளி
ேற்றும்
அேரது
குடும்பம்
எதிர்தகாண்டிருக்கும்
தபாருளாதார
தநருக்கடிவய
குவைக்க
முடிதயன்பவதாடு,
இந்
நிதித்ததாவக
சிகிச்வசக்காக
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மிகவும் பயன்மிக்கதாக இருக்குதேன பரிந்துவர தசய்கிவைன்.

................................................
ස්ත්මාජ දස්ත්රවා නිලධාරි/පළාත් ස්ත්මාජ දස්ත්රවා නිලධාරි/
වැඩිහිටි හිමිකම් ප්රවර්ධන නිලධාරි/ස්ත්ංවර්ධන නිලධාරි
சமூக தசலவ உத்ேிதயாகத்ேர்/ மாகாண சமூக தசலவ
உத்ேிதயாகத்ேர்/முேிதயார் உரிலம தமம்பாட்டு

உத்ேிதயாகத்ேர்/அபிவிருத்ேி உத்ேிதயாகத்ேர் லகசயாப்பம்

ප්රාලේශීය ලේකම් /பிரதேச

சசயலாளர்

ඉහත නම් ස්ත්ඳහන් අයට ආධාර මුදල ලබාදීම සුදුසු බවට නිර්දේශ කරමි. / දනාකරමි./ வேற்குறித்த நபர்
நிதி
உதவிவய
ேழங்க
தபாருத்தோனேர்
என்பதவன
அனுேதியளிக்கிவைன்/அனுேதியளிக்கவில்வல.

.......................................................
ප්රාදේශීය දේකම් /

ජාතික වැඩිහිටි
அனுேதி

මහලේකම්

කාර්යාලීය

අනුමැතිය

பிரதேச சசயலாளர் லகசயாப்பம்

/முதிவயார்களுக்கான

வதசிய

தசயலகத்தின்

ඉහත ස්ත්ඳහන් නිර්දේශ ස්ත්ැලකිේලට ගනිමින් උක්ත අයදුම්කරු ස්ත්ඳහා රු. 25,000.00 ක ආධාර මුදල ලබාදීම
අනුමත කරමි / දනාකරමි.
/
வேற்குறித்த பரிந்துவரவய கருத்தில் தகாண்டு குறித்த
விண்ணப்பதாரிக்கு
ரூபா.
25,000.00
நிதவய
ேழங்குேதற்கு
அனுேதிக்கிவைன்/அனுேதியளிக்கவில்வல

.......................................
දිනය /ேிகேி

...................................................
අධයක්ෂ/ பணிப்பாளர்
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