
உள்ளூர் கேபிள் ஆபகேட்டர் (LCO) நடத்த அனுமதி கேோரும் விண்ணப்பம் 
படிவம் - I 

 

1. பபயர்  

2. முேவரி 

  

  பதோலைகபசி / அலைகபசி எண்   ---------------- 
 

     மின்னஞ்சல் முேவரி   

3. உள்ளூர் கேபிள் ஆபகேட்டர் நிறுவனப்பபயர்   ----------------------------------- 

4. உள்ளூர் கேபிள் ஆபகேட்டர் நிறுவனம் துவங்ேப்பட்ட வருடம் -------------------------------- 

5. அஞ்சைே உரிமம் எண் மற்றும் உரிம ேோைம்   ----------------------------------- 
6. GST பதிவு எண் உள்ளதோ? ஆம் / இல்லை  
ஆம் எனில் அதன் பதிவு எண்  --------------- 

7. உள்ளூர் கேபிள் ஆபகேட்டர் பதிவு பபற்று கேபிள் பதோழில் நடத்த விரும்பும் 
இடம் / பகுதி ------------------------------------------------- 

8. சந்தோதோேர்ேளின் எண்ணிக்லே மற்றும் CAF Form சமர்ப்பிக்ேப்பட்டுள்ளதோ? 
(200 எண்ணிற்க்கு குலையோமல்) 

சந்தோதோேர்ேளின் 
எண்ணிக்லே 

பூர்த்தி பசய்யப்பட்ட CAF 
படிவங்ேளின் எண்ணிக்லே 

  
9. மூன்று மோத முன்லவப்புத் பதோலேக்ேோன வங்கி வலேகவோலை எண். 

கததி மற்றும் பதோலே ( 1 இலணப்புக்கு ரூ.25 வீதம் ேணக்கீடு பசய்து 
மூன்று மோத பதோலேலய வங்கி வலேகவோலையோே சமர்ப்பிக்ேவும்) 

10. தமிழ்நோடு அேசு கேபிள் டிவி நிறுவனத்திற்கு போக்கித் பதோலே ஏகதனும் 
நிலுலவயில் உள்ளதோ? ஆம் எனில் அது குறித்த விவேங்ேள்.    

11.  உள்ளூர் கேபிள் ஆபகேட்டர் பதோழில் நடத்துவதற்கு கதலவயோன 
ேருவிேள் / வசதிேள் உள்ளதோ? 
 

 

 
புலேப்படம் 



 

வ.எ
ண் 
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(NODE) 
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nm 

எண்ணிக்
லே 

 

Transmitter 
1310 nm 
எண்ணிக்
லே 

 

பதோழில் 
பசய்யும் 
பகுதியில் 
எத்தலன 
கி.மீ கேபிள் 
பபோருத்தப்ப
ட்டுள்ளது 

ஒவ்பவோ
ரு 

வீட்டிற்
கும் 

வழங்ேப்
படும் 
சிக்னல்  
அளவு / 
சேோசரி 

UPS 1 
KVA / 2 

KVA 
பபோரு
த்தப்பட்
டுள்ள
தோ? 

1 

ஆம் / 
இல்லை 
ஆம் 
எனில் 
எண்ணிக்
லே--------- 

ஆம் / 
இல்லை 
ஆம் எனில் 
எண்ணிக்
லே------------ 

ஆம் / 
இல்லை 
ஆம் 
எனில் 
எண்ணிக்
லே------- 

  

ஆம் / 
இல்
லை 

 

 
12. தங்ேள் ேட்டுப்போட்டு அலைக்கும் அேசு சிக்னல் உள்ள  பகுதிக்கும் 
இலடகயயோன தூேம் ----------------- கி.மீ / மீ 

13. தங்ேள் ேட்டுப்போட்டு அலைக்கும் அேசு சிக்னல் உள்ள  பகுதிக்கும் 
இலடகய OFC கேபிள் பபோருத்தப்பட்டுள்ளதோ?    ஆம் / 
இல்லை 
ஆம் எனில் தங்ேளுக்கு கிலடக்கும் சிக்னல் அளவு ----------------- 

14. தோங்ேள் ேணக்கு லவத்துள்ள வங்கி குறித்த  விவேங்ேள் 
வங்கியின் பபயர்    
 முேவரி      

     

 
15.    வங்கி ேணக்கு எண்  IFSC Code          ----------------- 

                                                                   இலணப்புேள்                                                             ஆம்   இல்லை 
1. முேவரிச் சோன்று (குடும்ப அட்லட / வோக்ேோளர் அலடயோள அட்லட / 
அட்லட / ஓட்டுநர் உரிமம்) 

2. அஞ்சைே உரிமம் 
3. GST  
4. பதிவுக் ேட்டணம் ரூ.1000/-க்ேோன வங்கி வலேகவோலை 
5. மூன்று மோத முன்லவப்புத் பதோலேக்ேோன வங்கி வலேகவோலை 
6. CAF Form இலணக்ேப்பட்டுள்ளதோ? 



உறுதிபமோழி 
1. கமகை குறிப்பிட்டுள்ள விவேங்ேள் யோவும் உண்லம எனவும், தவைோன 
தேவல் என பதரியவரின், என் மீது நடவடிக்லே எடுப்பதற்கும் 
சம்மதிக்கிகைன் 

2. உள்ளூர் கேபிள் ஆபகேட்டேோே பதோழில் நடத்துவதில், நலடமுலையில் 
உள்ள மத்திய, மோநிை மற்றும் உள்ளோட்சி அலமப்புேளின் 
விதிமுலைேலள தவைோமல் பின்பற்றுகவன் 

3. தமிழ்நோடு அேசு கேபிள் டிவி நிறுவனத்தின் விதிமுலைேளுக்கு 
ேட்டுப்படுகவன் 

4. தமிழ்நோடு அேசு கேபிள் டிவி நிறுவனத்தின் வோயிைோே பபற்றுக்பேோண்ட 
பசட்டோப் போக்ஸ்ேள் அலனத்திற்கும் முழு பபோறுப்பு நோன் என 
அறிகவன் 

5. இந்நிறுவனத்தின் வோயிைோே பபற்றுக்பேோண்ட பசட்டோப் போக்ஸ்ேலள 
பபற்றுக்பேோண்ட நோட்ேளிலிருந்து 7 நோட்ேளுக்குள் பசயைோக்ேம் 
பசய்கவன் என உறுதி அளிக்கிகைன். 

6. மோதோந்திே சந்தோத் பதோலேயிலன தமிழ்நோடு அேசு கேபிள் டிவி 
நிறுவனத்திற்கு குறித்த ேோைத்தில் பசலுத்துகவன். இதில் தவறும் 
பட்சத்தில், உரிமம் ேத்து பசய்யப்படுவதுடன், நிலுலவத் பதோலேயிலன 
வசூல் பசய்வதற்ேோே என் மீது எடுக்ேப்படும் சட்ட நடவடிக்லேேளுக்கு 
ேட்டுப்படுகவன். 

7. இந்நிறுவனத்தின் வோயிைோே பசட்டோப் போக்ஸ்ேலள 
பபற்றுக்பேோண்டும் தனியோர் நிறுவன MSO பசட்டோப் போக்ஸ்ேலள நோன் 
ஒளிபேப்புவது தங்ேளுக்கு பதரியவரும் பட்சத்தில் என்னுலடய பதிவு 
எண் ேத்து பசய்யப்படுவதற்கும் நோன் பசலுத்திய முன்லவப்புத் பதோலே 
மற்றும் ேோப்பீட்டுத் பதோலே பறிமுதல் பசய்வதற்கும் நோன் 
சம்மதிக்கிகைன். 

 
இடம்.          விண்ணப்பதோேரின் லேபயோப்பம் 
 
கததி .  


