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Clftpayhsh;fSf;fhd cj;Njr 'mrpjprp" mtru tpgj;J kw;Wk; kUj;Jt fhg;GWjpj;jpl;lk;

2021-2022
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,e;j 'mrpjprp" mtru tpgj;J kw;Wk; kUj;Jt fhg;GWjp jpl;lj;jpw;fhf 

mur jfty; jpizf;fsj;jpy; gjpT nra;Js;s nry;YgbahFk; milahs 

ml;ilia nfhz;Ls;s 19 tajpw;Fk; 65 tajpw;Fk; ,ilg;gl;l Clf 

epWtdnkhd;wpypUe;J fhg;GWjp fhg;gPl;il ngwhj Neubahf 

Clfj;Jiwapy; <Lgl;Ls;s ClftpayhshplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; 

Nfhug;gl;Ls;sd.

Clftpayhsh;fshy; Clf mikr;rpw;F tpLf;fg;gLk; Ntz;Ljiy 

ftdj;jpy; nfhz;L Nkw;gb tanjy;iyapYs;s Rje;jpu 

Clftpayhsh;fSf;Fk; jkf;F Nrit toq;Ffpd;w Clf epWtdj;jpd; 

vOj;J%y rhd;wpjOld; ,f;fhg;GWjp jpl;lj;jpw;F tpz;zg;gpf;fyhk;.

mjdbg;gilapy;> ,t; tpz;zg;gq;fs; Nfhuy; 2021 [{iy 31 tiu 

ePbf;fg;gl;Ls;sJ.

,f; fhg;GWjp fhg;gPL gy rYiffisf; nfhz;bUg;gJld; gy tpNrl 

rYiffs; fPo;f;fhZkhW mikAk;.
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 nrtpg;Gy cjtp kw;Wk; %f;Ff;fz;zhb fhg;gPL

  jdpegh; mtru tpgj;J fhg;GWjp fhg;gPL                               

(xU ehspd; 24 kzp Neuj;jpw;Fk; cyfshtpa fhg;gPL)

 nfhtpl; 19 ,w;fhd fhg;gPL

Gjpa tpz;zg;gj;ij Clf mikr;rpd; www.media.gov.lk ,izaj;jsj;jpy; 

gjptpwf;fk; nra;J nfhs;syhk; mjdbg;gilapy; Kiwahfg; g+h;j;jp 
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Kfthpf;F gjpTj;jghypy; tpz;zg;gq;fis mDg;Gjy; Ntz;Lk; mj;Jld; 

mf; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; 'mrpjprp" mtru tpgj;J 

kw;Wk; kUj;Jt fhg;GWjp vd;W Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.
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ஊடகத் துறையில்  ஈடுபட்டுள்ள  ஊடகவியலாளர்களுக்காக  
“எசிதிசி” அவசர விபத்து மற்றும் மருத்துவக் காப்புறுதித்திட்டம்.   

2021 – 2022 
“எசிதிசி” காப்புறுதித்திட்டம் 

 
 

 

 

 

 

ஊடக அறடயாள அட்றட இலக்கம் 
Media Identity Card Number 

 

பதிவுசசய்யப்பட்ட ஆண்டு 
Year of Registration  

 

ஊடக சசறவ 
Media Service 

 

(அ) தனிப்பட்ட தகவல்கள்   

1 
முழுப் பெயர்  

                                                                    திரு 
/ திருமதி / பெல்வி 

2 முழுப் பெயர் ஆங்கில பெரிய 
எழுத்துக்களில் (ஒரு கூண்டில் 
ஒரு எழுத்து வதீம்)  
 

                    

                    

                    

3 ததெிய அடையாள அட்டை 
இலக்கம்  

 

4 ெிறந்த திகதி வருைம்  மாதம்  நாள்  

        

5 ஆண் /பெண் ொல்நிடல பெண்   ஆண்   

6 விவாகமானவரா / 
விவாகமாகாதவரா 

விவாகமா
னவர் 

  விவாகமாகாத
வர் 

  

7 விண்ணப்ெங்கள் 
ஏற்றுக்பகாள்ளப்ெடும் இறுதித் 
திகதிக்கு வயது 

வருைம்    மாதம்   நாள்    

(ெிறப்புச் ொன்றிதழின் ெிரதிபயான்டற இடணக்கவும் 

8 தனிப்ெட்ை முகவரி  

 
மாகாணம்  மாவட்ைம்  

ெிரததெ பெயலகப் ெிரிவு  

அலுவலக உபய ோகத்திற்கு 

வவகுசன ஊடக அமைச்சு 
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9 உத்திதயாகபூர்வ முகவரி  

 

மாகாணம்  மாவட்ைம்  
ெிரததெ பெயலகப் ெிரிவு  

10 
  

பதாடலதெெி - டகயைக்க                    

நிடலயான                    

11 ெயன்ெடுத்தும் ெமூக 
ஊைகத்திற்கு முன்னால்  
√ புள்ளியிைவும் 

WhatsApp    Viber     Facebook   

 

ெமூக ஊைக பதாடலதெெி 
இலக்கம் 

                   

12 மின்னஞ்ெல்  முகவரி   

 

செருங்கிய உைவினரின் / பாதுகாவளரின் தகவல்கள் (கணவன்/ மறனவி / தாய் / தந்றத/ பிள்றள/ 
பாதுகாவளர் ) – ( சதறவயற்ை சசாற்கறள சவட்டிவிடவும்) 

13 பெயர்  

 

முகவரி   

 

பதாடலதெெி இலக்கம் - 
டகயைக்க 

                   

வங்கிக் கணக்கு பற்ைிய விபரம்  

14 கணக்கு டவத்திருப்ெவரின் 
பெயர் 

 

 

வங்கியின் பெயர் கிடள கணக்கிலக்கம் 
   
   
   

15 தாங்கள் ெிறந்த உைல்  
ஆராக்கியத்துைன் இருக்கும் 
ஒருவரா?  

ஆம்    இல்டல   

தமற்ெடி இல. 15 க்கு தங்களது 
ெதில் இல்டல எனின், தநாயின் 
தன்டமடய குறிப்ெிடுக.  

 

16 தாங்கள் முழுடமயாக  அல்லது 
ெகுதி அளவில் அங்கவனீம் 
அடைந்தவரா?  

ஆம்    இல்டல   

 தமற்ெடி இல. 16 க்கு தங்களது 
ெதில் ஆம் எனின், அதன்  
தன்டமடய குறிப்ெிடுக.  
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17 தாங்கள்  நாட்ெட்ை  
தநாபயான்றினால் 
ொதிக்கப்ெட்டுள்ளரீா?  

ஆம்    இல்டல   

தமற்ெடி இல. 17 க்கு தங்களது 
ெதில் ஆம் எனின், அதன்  
தன்டமடய குறிப்ெிடுக. 

 

18 தாங்கள் ஏற்றுக்பகாள்ளப்ெட்ை 
ஊைக நிறுவனம் ஒன்றில் 
நிரந்தர அல்லது தற்காலிக 
பதாழிலில் ஈடுெட்டுள்ள 
ஒருவரா?  

ஆம்    இல்டல   

தமற்ெடி இல. 18 க்கு தங்களது 
ெதில் ஆம் எனின் 

ஊைக நிறுவனத்தின் பெயர் ெதவி 

  

19 தமற்ெடி இல. 18  இல் 
குறிப்ெிட்ை நிறுவனத்தினால் 
தாங்களுக்கு காப்புறுதி நலன் 
திட்ைம் வழங்கப்ெட்டுள்ளதா?  

ஆம்    இல்டல   

தமற்ெடி இல. 18 ெிரகாரம் 
காப்புறுதி நலன் திட்ைம் 
வழங்கப்ெட்டிருப்ெின் அதன் 
தன்டம  

 காப்புறுதி நிறுவனத்தின் 
பெயர் 

காப்புறுதி  

  

20 தங்களுக்கு  தனிப்ெட்ை 
காப்ெறுதி நலத்திட்ைம் 
உள்ளதா?  

ஆம்    இல்டல   

தமற்ெடி இல. 20 க்கு அடமய 
தனிப்ெட்ை காப்புறுதி 
நலத்திட்ைம் இருப்ெின் அதன் 
தன்டம  

 காப்புறுதி நிறுவனத்தின் 
பெயர் 

காப்புறுதி உறுதி 
இலக்கம் 

  

 

(இது சுதந்திர ஊடகவியலாளர்களுக்கு மட்டும்.) 

பெயலாளர் 

பவகுென ஊைக அடமச்சு, 

இந்த விண்ணப்ெத்ச் ெமர்ப்ெிக்கும் ............................................. எனும் இலக்கத்டதக் பகாண்ை  ததெிய அடையாள 
அட்டைடய டவத்துள்ள திரு/திருமதி/பெல்வி ....................................................................... இந்த நிறுவனத்திற்கு 
சுதந்திர ஊைகவியலாளராக தனது தெடவடய வழங்குகின்றார் என்ெடத  இத்தால் உறுதிப்ெடுத்துகின்தறன்.  
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