ශ්රී ජයවර්ධනපුර ව ජයශ්වව්ශ්යාලර
ව්ය ජයව්ෂණ  ජයක්රමර ජය2018 ජය/ ජය2019
නේ්ාසික ජයප්රතිකකාව ජයඳහාා ජයශ්ර්  ජයප්රතිකූරධන ර
සවේලක අංකය : ____________සයෝජනා ක්රමය
සයෝජනා ක්රමය

සයෝජනා ක්රමය

සයෝජනා ක්රමය

සයෝජනා ක්රමය B

සයෝජනා ක්රමය

ඳමාජිකරානේ ජයශ්ඳවතව
1.
2.
3.
4.
5.
6.

වම්පූර්ණ නම : …………………………………………………………………………………………………………………………
තනතුර : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
අධයයන අධයයන වශයක ඳිපඳාන අනධයයන : ............................................................
සදඳාර්තසම්න්තුල අංය : ……………………………………………………………. ලයව : ……………………………
ලිපිනය : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
දුරකථන අංකය (කාර්යාලීය) : ……………………… නිලව : …………………………..ජංගම : ……………………..

රැනෙේුේනේ ජයශ්ඳවතව ජය(හිමික්  ජයඉල්ලේනේ ජයක්නවකු ජයඳහාා, ජයඒ ජයඅරනේ ජය)
1. වම්පූර්ණ නම : …………………………………………………………………………………………………………………….....
2. ඥාති වම්බන්ධය : …………………………………………………………………………………………………………………….
තු්ාල ජය(කරු ාකව ජයොත ජයශ්ඳවතව ජයඳහාේ ජයකවේු)
1. ශදිසි අනතුර සිදුවු දිනය ශා ව්ථානය : …………………………………………………………………………………………
2. ශදිසි අනතුර සිදුවූ ආකාරය නිලැරදිල : ………………………………………………………………………………………..
3. තුලා ල ව්ලභාලය : ……………………………………………………………………………………………………………….
නවෝගර ජය(කරු ාකව ජයොත ජයශ්ඳවතව ජයඳහාේ ජයකවේු) ජය
1.
2.
3.
4.

සරෝගසේ ව්ලභාලය සශෝ විව්තරය : …………………………………………………………………………………………….
සරෝගය ඳටන්ගත් දිනය : …………………………………………………………………………………………………………..
සරෝගය වශා ප්රථමසයන් ප්රතිකාරගත් දිනය : ……………………………………………………………………………..
සරෝගය වශා මුල් ලරට ප්රතිකාර බා ගත් ෛලදයලරයාස නම වශ ලිපිනය

නවෝාල්ගත් ජයසිටි ජයකාල ජයෙරිච්නේර
ඇතුත් වු දිනය : ……………………………………………….

පිටවු දිනය : …………………………………………………

ඉශතින් විව්තර කරන ද සරෝගී තත්ලය අනතුර සශේතුසලන් ෛලදය ප්රතිකාර වශා ඉශත විව්තර වශන් මුද
මට ශා මාස ඳවුසල් වාමාජිකයන්ට ලැය වූ බලත් ෛලදය ර්ෂණ ආලරණය යටසත් මම මුදල් ප්රතිපූර්ණය
කිරීම වශා අමුණා ඇති බිල්ඳත් වතය ශා නිලැරදි ඒලා බලත් සමයට අදාල නැලත ප්රතිපූර්ණය වශා

වි්ලවිදයායට ඉදිිපඳත් කිරීමට කිසිල්ෂ සනොමැති බලටත් වශතික කරමි
සියලුම බිල්ඳත් සලන සකොයක අලා අයදුම්ඳත වමඟ අමුණා ඉදිිපඳත් කෂ යුතු අතර සියලුම
බිල්ඳත් ල දිනය වශ ෛලදයලරයාස මු්ාල තැම ම අනිලාර්ය ස . ර්ෂණ වියදම් ප්රතිපූර්ණය වශා
ලන අයදුම්ඳත් ඉදිිපඳත් කිරීසම්දි මම අයදුම්ඳත් සලන් ලසයන් ලියුම්කලරයක බශා ආයතන
සතොරතුරු ශා සවේලා අංසේ තබා ඇති සල්ඛනසයහි අදා විව්තර වටශන් කිරීසමන් ඳසුල මහි තබා
ඇති සඳට්ටිය සලත බශාලිය යුතු ස . සල්ඛනසයහි වටශන් සනොකරන ද අයදුම්ඳත් වම්බන්ධල
වි්ලවිදයාය ලග කියනු සනොැස .

ප්රතිකූරධන ර ජයඳහාා ජයඉිරරිේ  ජයකවු ජයව්ය ජයප්රතිකකාව ජයශ්ර්  ජයශ්ඳවතවර
(ඖධ මිදී ගැනීමට අදා වූ වියදම් ප්රතිපූර්ණය වශා ෛලදයලරයා විසින් නිුත් කරන ද සරෝග
නි්චය කාඩ්ඳත ශා සබසශත් ලට්සටෝරුල අයදුම්ඳත වමඟ ඉදිිපඳත් කිරීම අනිලාර්යය ස .)
බිල්ඳත්
අංකය

බිල්ඳසත්
වශන්
දිනය

සරෝගියාස නම
සරෝගීන්ස නම්

බිල්ඳත ුමන
කරුණකට
අදාද යන්න

වාමාජිකයාට ඇති
ඥාති වම්බන්ධය

අගය (රු)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
මා විසින් වියදම් ප්රතිපූර්ණය වශා ඉල්ලුම් කරන ද රු. .................................................... මුදට
අදාල ඉශතින් වශන් කරන ද විව්තර වතය ශා නිලැරදි බලත් ඉදිිපඳත් ක සල්ඛනල
වතයතාලය මා භාර ගන්නා බලත් සමයින් වශතික කරමි.
දිනය : ........................................

...............................................
අයදුම්කරුස අත්වන

 ජය ජය ජය ජයකාධනරාලීර ජයප්රනරෝවුර ජයඳහාා ජයෙමි
ඳාතිකක ජයකවු ජයල ජයව්ය්වරානේ ජයනිධනනේවර
ඉල්ලුම්කරු විසින් ඉදිිපඳත් කර ඇති සතොරතුරු ශා අමුණා ඇති සල්ඛන ෛලදයලරයාස සරෝග
නි්චයන් ශා නියම කරන ද සබසශත් ලට්සටෝරු ඳිප්ෂා ක අතර නිලැරදි බලට වශතික කරමි

දිනය : .........................................

..............................................
අත්වන වශ මු්ාල

ඳාකාව ජයනල්ඛකාධිකාරී ජය(ආරතු ජයනතොවතුරු ජයාානඳේ්ා) ජයනිධනනේවර
ෛලදය ප්රතිකාර බා ගැනීමට අදාල අයදුම්කරු විසින් ඉදිිපඳත් කරන ද සතොරතුරු වශතික කරන
ද ෛලදයලරයා නිර්සශ කර ඇති බැවින් ිපසිට් ඳත් ඳිප්ෂා කිරීසමන් අනතුරුල වියදම් ප්රතිපූර්ණය
වශා රු. ...............................................ක මුද්ෂ නිර්සශ කරමි

දින.........................................

..............................................
අත්වන වශ මු්ල

