ශ්රී ජයවර්ධනපුර ව ජයශ්වව්ශ්යාලර
ව්ය ජයව්ෂණ  ජය්රමයර ජය
බාහිව ජයව්ය ජය්රතිකාාව ජයඳහාා ජයශ්ර්  ජය්රතිකූරධන
සඳව්ා ජයඅංාර: …………………

I
Scheme

A

II
B

A

III
B

A

IV
B

A

B

No
1
2
3
4
5

Details
No of bills
Nature of Illness
Prescription
Original
Doctor’s seal/ Date

√

අයදුම්කරුගේ සම්ූර්ණ නම : .........................................................................
......................................................................................................................
තනතුර : ................................................
ගෙපාර්තගම්න්තතුව / අංශය : ...............................................................
වයස : ........................................
දුරකථන අංකය (කාර්යාලීය / ජංගම) : ...................................................... විවාහක/අවිවාහක : .....................
[සියලුම බිල්පත් ගවන ගකාලයක අලවා අයදුම්පත සමඟ අමුණා ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර සියලුම බිල්පත් වල දිනය සහ
වවෙයවරයාගේ මු්ාව තීම ම අවාවාර්ය ග . රෂණ ණ වියෙම් රතිපූර්ණය සහහා වන අයදුම්පත් ඉදිරිපත් ිරීමගම්දි මම
අයදුම්පත් ගවන්ත වශගයන්ත ලියුම්කවරයක බහා ආයතන ගතාරතුරු හා ගසේවා අංශගේ තබා ඇතිප ගල්ඛනගයහි අොල
විසේතර සටහන්ත ිරීමගමන්ත පසුව මහි තබා ඇතිප ගපට්ටිය ගවත බහාලිය යුතු ග . ගල්ඛනගයහි සටහන්ත ගනාකරන ලෙ
අයදුම්පත් සම්බන්තධව විශේවවිෙයාලය වග ිරය න ගනාලීග .]

්රතිකූරධන ර ජයඳහාා ජයඉදිරිපත් ජයාවු ජයව්ය ජය්රතිකාාව ජයශ්ර්  ජයශ්ඳවතවර
(ඖ ධ මිලදී ගීනීමට අොල වූ වියෙම් රතිපූර්ණය සහහා වවෙයවරයා විසින්ත වාුත් කරන ලෙ ගරෝග වාශේචය
කාඩ්පත හා ගබගහත් වට්ටගටෝරුව අයදුම්පත සමඟ ඉදිරිපත් ිරීමම අවාවාර්යය ග .)
අං
කය
1.

බිල්පගත්
සහහන්ත දිනය

ගරෝගියාගේ නම /
ගරෝගීන්තගේ නම්

සාමාජිකයාට ඇතිප
ඥාතිප සම්බන්තධය

බිල්පත ුමන
කරුණකට අොලෙ

අගය (රු)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
මා විසින්ත වියෙම් රතිපූර්ණය සහහා ඉල්ලුම් කරන ලෙ රු. ......................................මුෙලට අොලව ඉහතිපන්ත සහහන්ත කරන
ලෙ විසේතර සතය හා වාවීරදි බවත් ඉදිරිපත් කල ගල්ඛනවල සතයතාවය මා ාාර ගන්තනා බවත් ගමිනන්ත සහතිපක කරමි.

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

..............................................
අයදුම්කරුගේ අත්සන
ාාධනරාලීර ජය්රසරජවුර ජයඳහාා ජයපමයි
ඳාතිකා ජයාවු ජයල ජයව්ය්වරාස  ජයනිධනසේවර
ඉල්ලුම්කරු විසින්ත ඉදිරිපත් කර ඇතිප ගතාරතුරු හා අමුණා ඇතිප ගල්ඛන වවෙයවරයාගේ ගරෝග වාශේචයන්ත හා
වායම කරන ලෙ ගබගහත් වට්ටගටෝරු පරිෂණ ා කල අතර වාවීරදි බවට සහතිපක කරමි.

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

................................................
අත්සන සහ මු්ාව

ඳාාාව ජයසේඛාාධිාාරී ජය(ආරතු ජයසතාවතුරු ජයාා ජයසඳව්ා) ජයනිධනසේවර
වවෙය රතිපකාර ලබා ගීනීමට අොලව අයදුම්කරු විසින්ත ඉදිරිපත් කරන ලෙ ගතාරතුරු සහතිපක කරන ලෙ
වවෙයවරයා වාර්ගශශ කර ඇතිප බීවින්ත රිසිට්ට පත් පරිෂණ ා ිරීමගමන්ත අනතුරුව වියෙම් රතිපූර්ණය සහහා
රු. ............................................... ක මුෙලෂණ වාර්ගශශ කරමි.
දිනය .................................................

.................................................
අත්සන සහ මු්ාව

