സംസാന നയനപക േകമ വകപ്
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___________________________________________________________________________________
ഫാറം -4
ചികിതാ ധനസഹായതിനളള അേപക
1

അേപകകെന േപര്

2

പരണമായ േമലവിലാസം

പിനേകാഡ്.
3

ജില

4

േഫാണ നമര

5

അംഗതവ നമര

6

അംഗതവ പാബലയതീയതി

7

ആദയമായി അംശാദായം അടവാകിയ
തീയതി, അടച സംഖയ രപയില

8

ഇേപാള േജാലി െചയന മദസയെട േപര്,
വിലാസം, േഫാണ നമര

9

േകമനിധി അംഗതവ കാലാവധി

10

േരാഗവിവരം

11

ചികിതിച ആശപതിയെട േപര്,
ഒ.പി.നമര

12

ആശപതിയില പേവശിപിച തീയതി

13

ആശപതിയില നിനം ഡിസചാരജ് െചയ
തീയതി

14

ചികിതയ് െചലവായ ആെക തക

…...............വരഷം

..................മാസം

15

ടി േരാഗവമായി ബനെപട് സരകാരില
നിന് ധനസഹായം ലഭിചിടെണങില
വിശദവിവരങള

16

ബാങ് അകൗണ് വിവരങള

അകൗണ് നമര
ബാങിെന േപര്
ബാഞിെന േപര്
IFSC നമര
സതയപസാവന

അേപകയിലം അേപകേയാെടാപമളള സാകയപതങളിലം കാണിചിരികന വിവരങള എെന
അറിവിലം വിശവാസതിലം പരണമായം സതയമാെണന് ഇതിനാല ഞാന സാകയെപടതന.
സലം.
തീയതി.
അേപകെന ഒപം, േപരം
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ആഫീസ് ഉപേയാഗതിന്
േകമനിധി മാേനജരെട ശിപാരശ
ശീ./ശീമതി.................................................................................................അംഗതവനമര.......................
അംഗതവകാലാവധി....................................(അേപകാ

തീയതിയില) .......................വരഷം..............മാസം

പരതീകരിചിടണ്. ടിയാന … ...............മതല … .......................വെര ആെക............................. രപ
അംശാദായമായി അടവാകിയിടണ്. ടിയാന് ചികിതാ ധനസഹായമായി …......................................രപ
(…...................................................................................................................................)അനവദികനതിന്
ശപാരശ െചയന.

മാേനജര
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------അംഗീകാരം നലകന അധികാരിയെട ഉതരവ്
….......................................................നമര പകാരം മദസാദയാപക േകമനിധിയില അംഗമായ
ശീ./ശീമതി.............................................................................ന്

ചികിതാ

ധനസഹായമായി

….................................................................................................................രപ അനവദിച് ഉതരവാകന.
അഡിനിേസറീവ് ആഫീസര /ഫിനാനസ് ആഫീസര / ഡയറകര

(അനബനം - 1)

േരാഗവിവരം െതളിയികനതിനളള സരടിഫികറ്
(ചികിത നടതി വരന ആശപതിയിെല േഡാകര പരിപിച് ഒപം മദയം പതികണം)
ശീ.ശീമതി.................................................................................................... വയസ് ….........
വീടേപര്
…..........................
…............................................
….....................................
…..................
…......................
….................................................................................
….....................എനയാളക്......................................................... …...............................................
…....................................................േരാഗമാെണനം ടി േരാഗതിന് തടരചയായ ചികിത / സരജറി
േവണി വരെമനം / സരജറി കഴിഞിടെണനം ഇതിനാല സാകയെപടതിെകാളന.

തീയതി

ആശപതി മദ

േഡാകറെട േപരം ഒപം

നിരേദശങളം നിബനനകളം

1. േകമനിധിയില അംഗതവെമടത് 2 വരഷം പരതിയായവരക് മാതമാണ് ധനസഹായതിന്
അരഹത.

അേപക

സമരപികനതിെന

െതാടമമെത

മാസം

വെരയളള

അംശാദായം

അടവാകിയിരികണം
2. അംഗതിെന ചികിതക് മാതമാണ് ധനസഹായം അനവദികക
3. കാനസര, ൈബപാസ് സരജറി, ആഞിേയാപാസി, കിഡനി / കരള മാറിെവകല, പകാഘാതം, മറ്
േമജര

ഓപേറഷന

എനീ

ഗരതര

േരാഗങളകളള

ചികിതയ് 25000/-

രപ

വെരയം

അപകടങളകം മറ് അസഖങളകമളള ചികിതയ് 5000/-രപവെരയം അനവദികനതാണ്.
4. ജീവിതൈശലീേരാഗങള ഉളെപെട സരകാര ആശപതികളില നിനം സൗജനയമായി ചികിത
ലഭികന േരാഗങളക് ധനസഹായം ലഭികകയില.
5. ചികിതക് വിേധയനായ അംഗം 3 മാസതിനളളില അേപക സമരപിേകണതാണ്.
6. അേപകേയാെടാപം ചികിതാ െചലവകളെട അസല

ബിലകള ഹാജരാേകണതാണ്. ടി

ബിലകളില അേപകകന "നലകി" അെലങില “ Paid” എെനഴതി സാകയെപടേതണതം
ബിലിെന പറക് വശത് ചികിതിച േഡാകര ഒപിട് സീലെവേകണതമാണ്.
7. അേപകേയാെടാപം േകമനിധി ഐഡനഡിറി കാരഡിെന പകരപ്, അേപക സമരപികനിന്
െതാടമമെത മാസം വെര അംശാദായം അടവാകിയതിെന രസീതിെന പകരപകള, ബാങ് ബകിെന
ആദയേപജിെന പകരപ് എനിവ സഹിതം മാേനജര, േകരള മദസാദയാപക

േകമനിധി

ഓഫീസ്, പതിയറ, േകാഴിേകാട് - 673004 എന വിലാസതില സമരപിേകണതാണ്.
8. സംശയ നിവാരണതിനായി 0495 2720577 എന നമറില വിളികാവനേതാ, mtpwfo@gmail.com
എന വിലാസതില ഇെമയില െചയാവനേതാ ആണ്.
******

