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                            ඇමුණුම /இணைப்பு - 03 

                                                                                                                                
ජාතික වැඩිහිටි මහලේකම් කාර්යාලය 

         முதியயோர்களுக்கோன யதசிய சசயலகம் 
වයස අවුරුදු 60 ට වැඩි ලජෙෂ්ඨ ප රවැවැයනය  සඳහා  “ආලැෝග්ො” වැඩසටහන යටලේ මූලොධාැ ලබාදීලම් 

අයදුම්පත්රය (මායනක ආදායම රු. 6,000 ට අඩු,  ආදායම්ලාභී  සඳහා) 

60 வயதிற்கு யேற்பட்ட சியேஷ்ட பிேணைகளுக்கோன “ஆயேோக்யோ” நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் 
நிதியுதவி வழங்குவதற்கோன விண்ைப்பப் படிவம். 

     (ேோதோந்தம் ரூபோ.6,000 க்கு குணைந்த வருேோனத்ணத சபறும் நபர்களுக்கோனது) 
 

 

1. දිස්ත්රික්කය /மாவட்டம் - ………………………………………………………………......................................................... 

2. ප්රාදේශීය ය දේශමක  දේශකොට්ඨාශය /பிரதேச சசயலாளர் பிரிவு- ……………………………………………….....…..………. 

3. ග්රාම න ලධාරා ව මසම න/ கிராம தசவகப் பிரிவு - ……………………………………………………………….................……….. 

4. ස පුර්ණ නම න / முழுப் சபயர்- …………………………………………………………………………………………................….  

5. ලිපිනය /முகவரி- ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. ස්ත්රී /පුරුෂ භාමය /பால் சபண்/ஆண்-  ………………………………………………………………………………………………… 

7. උපන් දිනය/ பிறந்ே ேிகேி ………………………… 7.1 මයස வயது  ………………………… 

8. ඉමලු කරුදේශේ දුරකථන අංකය / விண்ணப்போரியின் சோலலதபசி இலக்கம்: ………………………………. 

 

9. ජාතික හැඳුනු පත් අංකය தேசிய அலடயாள அட்லட இலக்கம்-  ………………………………………………….. 

 

10. මැඩිහිටි හැඳුනු පත් අංකය (තිදේශේන )  /முேிதயார்களுக்கான தேசிய அலடயாள அட்லட இலக்கம் 

(இருப்பின்) ………………………………………………………… 

 

11. ජාතික මැඩිහිටි ම නහදේශමක  කාර්යාාදේශයන් දේශෙනු ාබන දේශමනත් ආරාර ාබන්දේශන්ෙ? முேிதயார்களுக்கான 

தேசிய 

         சசயலகத்ேினூடாக  வழங்கப்படும் ஏலனய சகாடுப்பனவுகள் கிலடக்கப்சபறுகின்றோ?             

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

 

11. ආරාර ාබා ගැනීම නට අදේශේක්ෂා කරන දේශරෝගී  තත්ත්මය ස බන්රම (අොා දේශරෝගය සඳහන් කරන්න) 
சகாடுப்பனலவ சபற்றுக்சகாள்ள எேிர்ப்பார்க்கும் நபர்கள் தநாய் சோடர்பில் (குறித்ே தநாயிலன 

குறிப்பிடுக) …………………………………………..……………………… 
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12. පළාත්, රාජය දේශහෝ දේශමනත් ආයතන ම නඟින් දේශරෝගාරාර ාබාගන්දේශන්ෙ යන මග   / மாகாண, அரச மற்றும் 

தவறு நிறுவனங்கள் ஊடாக தநாய்க்கான நிேிக் சகாடுப்பனவுகள் சபற்றுக்சகாள்ளப்படுகின்ற 
சந்ேர்ப்பத்ேில், 
 
 දේශරෝගාරාර ාබාගන්නා ආයතනය / மருத்துவ நன்சகாலட சபற்றுக்சகாள்ளும் நிறுவனம் 

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

 

  ාැදේශබන ආරාර මුො / சபற்றுக்சகாள்ளும் நிேித் சோலக:.................................................................................. 

ඉහත සඳහන් දේශතොරතුරු ලධමැරදි බම ප්රකාශ කරි./ தமற்குறித்ே ேகவல்கள்            
சரியானசேனஉறுேிப்படுத்துகின்தறன். 
 

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

දිනය /ேிகேி                       අයදු කරුදේශේ අත්සන  

                            விண்ணப்போரியின் லகசயாப்பம் 
 

 
 වවදෙවැයාල   නිර්ලේශය/ ேருத்துவரின் பரிந்துணே 

 

(වමෙයමරයාදේශේ ලධර්දේශීශය අලධමාර්ය දේශේ/(மருத்துவரின் பரிந்துலர கட்டாயமானோகும்) 

දේශ  සම නග අමුණා ඇති වමෙය මාර්තා ම නා විසින් ප වක්ෂාකර බාන ාෙ අතර,  පහත සඳහන් දේශරෝග මලින් දේශම නම න 

මැඩිහිටියා දේශප දේශළන බමත්,  (එම න දේශරෝගාබාර සඳහා පම නණක් ආරාර ාබාදේශෙනු ඇත) දේශ  සඳහා දීර්ඝකාලීන 

ප්රතිකාර ාැිය යුතු බමත් සහතික කරි. /இத்துடன் இலணக்கப்பட்டுள்ள மருத்துவப் பரிந்துலர என்னால் 

பரிதசாேிக்கப்படுவதோடு, கீதழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தநாய்களால் குறித்ே முேியவர் 
பாேிக்கப்பட்டுள்ளார் என்பதோடு, (குறித்ே தநாய் நிலலலமக்கு மாத்ேிரம் நிேித் சோலக வழங்கப்படும்) 
இது சோடர்பில் நீண்டகால சிகிச்லச சபறப்பட தவண்டிவரும் என்பலேயும் உறுேிப்படுத்துகின்தறன்.  
 
1. දේශරෝගියාදේශේ නම න / Name of the person/ தநாயாளியின் சபயர் :-   

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

2. දේශරෝගියාදේශේ මයස / Age of the Person / தநாயாளியின் வயது :-   ..................................................... 

3. ලැෝගී තේේවය / Type of dieses / யநோய் நிணலணே  

  

(a)  පිළිකා ලැෝග්ය- /Cancer/ புற்றுதநாய்   (ලධර්දේශීශිත ප්රතිකාර ාබාගලධින් සිී  න  පම නණක්)  

 (பரிந்துலரக்கப்பட்ட சிகிச்லச சபற்றுக்சகாண்டிருப்பின் மாத்ேிரம்.)  
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(b) වකුග්ඩු ආශ්රිත ලැෝග්-/Kidney dieses/ சிறுநீரக தநாய் (මකුගඩු බීර කිරීම නට ලධර්දේශීශිත, 

කාන්දුකරණය සිදුකරන්දේශන්  න   දේශහෝ ලධෙන්ගත මකුගඩු දේශරෝග ලධසා එදිදේශනො කටයුතු  සඳහා පූර්ණ   

මශදේශයන් අන් අය ම නත යැදේශපන මැඩිහිටි පුීගායන් සඳහා පම නණක්)  (சிறுநீரகம் சார்ந்ே தநாய் 
(சிறுநீரகம் ஒன்லறப் சபாருத்துவேற்கான பரிந்துலர அல்லது இரத்ேச் சுத்ேிகரிப்பு சசய்யப்டு
தவாரின் மாத்ேிரம்) 

 
(c) හෘද ලැෝග්-/ Heart disease/ இருதய ந ோய் (හෘෙ සැත්ක , ස්දේශටන්ට් ෙැමීම න මැලධ ප්රතිකාර සඳහා ලධර්දේශීශ 

කර දේශහෝ එමැලධ සැත්ක   සිදුකර,  දීර්ඝකාලීනම ප්රතිකාර ාබාගන්දේශන් න  දේශහෝ හෘෙ දේශරෝග ලධසා 

එදිදේශනො කටයුතු සඳහා අන්අය ම නත යැදේශපන මැඩිහිටි  පුීගායන් සඳහා පම නණක්) (இருதய சத்திர 
சிகிசச்ச, இருதய  வோல்வு ப ோருத்துதல் நீணடகாலம் சிகிச்லச சபறுபவராயின் அல்லது 
ந ோன்ற இருத ந ோய்  ிசலசை கோரணைோக  ோளோ ்த பசயற் ோடுகசள ஏசனயவரக்ளின் 

உதவிசய ் ப ற்றுக் பகோள்ளுை் முதிநயோர ்  ரக்ள் ைோத்திரை்.)   
 
 

(d) ස්නායු  ර ෝග  -  (නිදන්ගත  ස්නායු ර ෝග වන ආඝාතය, පාකින්සන් ර ෝ ඩිරෙන්ෂියා ර ෝග  

තත්ත්වයන් නිසා ර ෝ අනතුරු නිසා රෙොලයට ර ෝ සුසුම්නාවට  ානි වීරම්න් ඇඳගතව තෙන්රේ 

කාර්යයන් ස්වාධීනව ක ගැනීෙට රනො ැකිව සිටී නම් පෙණක් ) நரம்பியல் தநாய்- (பக்கவாதம் 

பாரக்ின்சன் அல்லது டிமமன்ஷியா பபான்ற நாட்பட்ட நரம்பியல் நிலலலமகள் அல்லது 

விபத்துகளால் மூலள அல்லது முதுகுத் தண்டு பாதிப்பு படுக்லகயில் தனது கடலமகலள 

சுயாதீனமாக மசய்துமகாள்ளமுடியாது இருப்பவரக்ள் மாத்திரம்.   

 
(e)  ලපනහළු ආශ්රිත ලැෝග් - (ලධෙන්ගත දේශපොනහළු ආශ්රිත දේශරෝගමලින් දේශපදේශාන ස්මසන අපහතාතා දේශහුතුදේශමන්   

වෙලධක කාර්යයන් ඉටුකර ගැනීම නට දේශනොහැකි අන්අය ම නත යැදේශපන දේශහෝ දීර්ඝකාලීනම ගෘහස්ත 

ඔක්ෂිජන් භාවිතය විදේශශුෂඥ වමෙයමරදේශයක් විසින් ලධර්දේශීශ කරන ාෙ මැඩිහිටියන් සඳහා පම නණක්) 
நுரையைீல் ந ோய்கள் - ( ோட்பட்ட நுரையைீல் ந ோய் கோைணமோக மற்றவர்கரைச் சோர்ந்து இருக்கும் 

மற்றும் தினசரி பணிகரைச் சசய்ய முடியோத சபரியவர்களுக்கு மட்டும் அல்லது ஒரு  ிபுணைோல் 

வடீ்டு ஆக்ஸிஜன் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது)  
 

(f) අක්මාව අ ත්රය ආශ්රිත ලැෝග් - (එදිදේශනො කටයුතු මාදී අන්අය ම නත යැදේශපින් ලධර්දේශීශිත ප්රතිකාර 

ාබින් ලධෙන්ගත අක්ම නා අගනයාස දේශහෝ ආලධත්රික දේශරෝග මලින් දේශපදේශාන මැඩිහිටියන් පම නණක් ) 
கல்லீரல்,குடல் தநாய்கள் - நாள் நாள்பட்ட கல்லீரல் தநாய் அல்லது குடல் தநாய் உள்ள 
முேிதயார்களுக்கு மட்டுதம அன்றாட நடவடிக்லககளுக்காக மற்றவர்கலளச் சார்ந்து இருக்கும் 
மற்றும் பரிந்துலரக்கப்பட்ட சிகிச்லசலயப் சபறும் முேிதயார்கள் மாத்ேிரம். 

 
(g) පූර්ණ අ ධභාවය-  (පූර්ණ මශදේශයන් අන්ර භාමය සම නග ශරීර දුර්මාතා ලධසා එදිදේශනො කටයුතු සඳහා 

අන්අය ම නත යැදේශපන මැඩිහිටියන් සඳහා පම නණක්) முழுலமயான பார்லவக் குலறபாடு- 
முழுலமயான பார்லவக் குலறபாடு உட்பட உடல் குலறபாடு காரணமாக அன்றாட 
நடவடிக்லககளுக்கு மற்றவர்கலளச் சார்ந்ேிருக்கும் முேிதயார்களுக்கு மாத்ேிரம். 
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(h) ලේෂි හා හ දි ලැෝග් - ( ලධෙන්ගත බහුවිර හන්දි දේශරෝගමලින් දේශපොදේශාන බමට දේශරෝග විලධශ්චයක් ඇති 
තම නන්දේශේ එදිදේශනො කටයුතු මාදී පූර්ණ මශදේශයන් අන්අය ම නත යැදේශපන මැඩිහිටියන් පම නණක්) 
ேலச மற்றும் மூட்டு தநாய்கள்- நாள்பட்ட பல மூட்டு தநாய்களுடன் அவேியுறும் 
முேிதயார்களும்,   ேங்களது  அன்றாட நடவடிக்லககளுக்கு மற்றவர்கலளச் சார்ந்து இருக்கும் 
முேிதயார்கள் மாத்ேிரம் 

(i) අංශභාග්ය- /Paralysis / பக்கவாேம் பாரிச வாேம் (ඇඳගත දේශහෝ තම නන්දේශේ කාර්යයන් සිදුකර ගැනීම නට 

දේශනොහැකි තත්ත්මදේශේ සිී  න  පම නණක් ) ( படுக்லகயிலிருக்கும் அல்லது ேமது நடவடிக்லககலள 
சசய்து சகாள்ள முடியாே நிலலலமயில் இருப்பவராயின் மாத்ேிரம்.  

 

(j) ලවනේ කරුණු /தவறு காரணங்கள் 

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

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

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

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

වමෙය ලධාරා වයාදේශේ අත්සන හා  ලධා මු්ාම 
மருத்துவரின் லகசயாப்பம் மற்றும் பேவி 

முத்ேிலர 
 

 

ග්රාම නිලධා  / கிராம தசவகர 

ඉහත සඳහන් ඉමලු කරු මන ......................................................................................................... ම නා 

දේශහොඳින් ෙන්නා බමත් .............................................................................ග්රාම න ලධාරා ව මසදේශ  පදිං බ බමත්, 

ඉමලු කරු අවුරුදු 60 ස පුර්ණ කර ඇති බමත්, පවුදේශම ම නාසික ආොයම න  රු. 6,000/- ට අඩු බමත් දේශම නයින් 

සහතික කරි./ தமற்குறித்ே விண்ணப்போரிலய ………………………………………………………….......................... எனக்கு நன்றாகத் 

சேரியும் என்பதோடு …………………………………..................................................கிராம தசவகப் பிரிவில் வசிப்பவரும் இவ் 
விண்ணப்போரி 60 வயேிலனப் பூர்த்ேியானவர் என்பதோடு குடும்பத்ேின் மாோந்ே வருமானம் 

ரூபா.6000/- க்கு குலறவானது எனவும் உறுேிப் படுத்துகின்தறன். 
            

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

                                                    ග්රාම න ලධාරා ව/ கிராம தசவகர் லகசயாப்பம் 

 

සමාජ ලසේවා නිලධා / පළාේ සමාජ ලසේවා නිලධා  / වැඩිහිටි හිමිකම් ප්රවර්ධන නිලධා / සංවර්ධන නිලධා   
 

சமூக தசலவ உத்ேிதயாகத்ேர்/ மாகாண சமூக தசலவ உத்ேிதயாகத்ேர்/ முேிதயார் உரிலம 
தமம்பாட்டு உத்ேிதயாகத்ேர்/  அபிவிருத்ேி உத்ேிதயாகத்ேர். 
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ඉදි වපත් කර ඇති දේශතොරතුරු පිලිබඳම ම නා දේශපෞීගලිකම දේශසොයා බැලූ අතර දේශම නම න දේශරෝගය දේශහුතුදේශමන් අොා 

දේශරෝගියා හා පවුා පත්ම ඇති ආර්ථික අපහතාතා අමම න කර ගැනීම නට සහ ඉදි ව ප්රතිකාර කටයුතු සඳහා දේශම නම න මුො 

ඉතා ප්රදේශයෝජනමත් මන බම සහතික කරි/ முன்லவக்கப்பட்டிருக்கும் ேகவல்கள் ேனிப்பட்டமுலறயில் 

தேடிப்பார்ப்பதோடு, சரியானசேனவும். தமற்குறிப்பிடப்பட்ட நபருக்கு மருத்துவ நிேியுேவிலய 
வழங்குவேன் மூலம் தநாயாளி மற்றும் அவரது குடும்பம் எேிர்சகாண்டிருக்கும் சபாருளாோர 
சநருக்கடிலய குலறக்க முடிசயன்பதோடு, இந் நிேித்சோலக சிகிச்லசக்காக மிகவும் பயன்மிக்கோக 
இருக்குசமன பரிந்துலர சசய்கிதறன்.                                                    

                                      

                                                                             ........................................................................... 
සම නාජ දේශසුමා ලධාරා ව/පළාත් සම නාජ දේශසුමා ලධාරා ව/ 

මැඩිහිටි හිික  ප්රමර්රන ලධාරා ව /සංමර්රන ලධාරා ව 
சமூக தசலவ உத்ேிதயாகத்ேர்/ மாகாண சமூக தசலவ 
உத்ேிதயாகத்ேர்/முேிதயார் உரிலம தமம்பாட்டு 
உத்ேிதயாகத்ேர்/அபிவிருத்ேி  உத்ேிதயாகத்ேர் 
லகசயாப்பம் 

 
සහකාැ ප්රාලේය ය ලේකම් / අධෙක්ෂ්ඨ සැලුමම් /உேவிப் பிரதேச சசயலாளர் / ேிட்டமிடல் பணிப்பாளர் 

ඉහත න  සඳහන් අයට ආරාර මුො ාබාදීම න  තාදුතා බමට ලධර්දේශීශ කරි. / දේශනොකරි./ தமற்குறித்ே நபருக்கு 
நிேி உேவிலய வழங்க சபாருத்ேமானவர் என்பேலன பரிந்துலரக்கின்தறன்/அபரிந்துலரக்கவில்லல. 
 

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

   දිනය /ேிகேி                                                                   සහකාර ප්රාදේශීය ය දේශමක  / අරයක්ෂ සැාතා  

                                                பிரதேச சசயலாளர் லகசயாப்பம்/ ேிட்டமிடல் பணிப்பாளர் 
                                                             

ප්රාලේය ය ලේකම් / பிரதேச சசயலாளர் 

  

ඉහත සඳහන් ලධර්දේශීශ සැාකිමාට ගලධින් උක්ත අයදු කරු සඳහා රු. 25,000.00 ආරාර මුො ාබාදීම න  

අනුම නත කරි./දේශනොකරි./ தமற்குறிப்பிடப்பட்ட பரிந்துலரயிலன கவனத்ேிற்சகாள்ளும்தபாது 

தமற்குறிப்பிடப்பட்ட பயனாளிக்கு ரூபா. 25,000.00 நிேி உேவியிலன வழங்குேற்கு 
அனுமேியளிக்கின்தறன்./ அனுமேியளிக்கவில்லல  

 

 
 

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

දිනය /ேிகேி                                                                           ප්රාදේශීය ය දේශමක /பிரதேச சசயலாளர் 


