
தனியார் உள்ளூர் ததாலைக்காட்சி நடத்த அனுமதி ககாரும் விண்ணப்பப்படிவம்  
படிவம் - II 

 

1. தபயர்  

2. முகவரி 

  

  ததாலைகபசி / அலைகபசி எண்   ---------------- 
 

     மின்னஞ்சல் முகவரி   

3. தனியார் உள்ளூர் ததாலைக்காட்சி கசனல் தபயர்   

4. தனியார் உள்ளூர் ததாலைக்காட்சி கசனல் துவங்கப்பட்ட வருடம்  ----------------------------------- 

5. அஞ்சைக உரிமம் எண் மற்றும் உரிம காைம்   ----------------------------------- 
6. GST  பதிவு எண்   ---------------------------------------------- 
7. தனியார் உள்ளூர்  ததாலைக்காட்சி கசனல் நடத்த விரும்பும் இடம் (Feeding point wise) 

 

1. ---------------------------------------------------------------------- 
2. ---------------------------------------------------------------------- 
3. ---------------------------------------------------------------------- 

 

8. தசலுத்த கவண்டிய முன்பணத் ததாலக  
தாங்கள் கசனல் ஒளிபரப்பு தசய்ய விரும்பும் feeding point –ல் பதிகவற்றம் 
தசய்யப்பட்டுள்ள CAF  எண்ணிக்லகக்கு ஏற்ப, மாநகராட்சி பகுதியாக இருப்பின் 75 
லபசா வீதமும், இதர பகுதிகளுக்கு 50 லபசா வீதமும் கணக்கிட்டு ஒரு மாத 
முன்லவப்புத் ததாலகயிலன வங்கி வலரகவாலை / தமன்தபாருள் மூைமாக தசலுத்த 
கவண்டும்.   

9. தசலுத்த கவண்டிய மாதாந்திர கட்டணம் ( GST வரி தனி) 
வ.எண் இடம்  (மாவட்டத்தில் உள்ள 

feeding Point-வாரியாக.  
மாதாந்திரக் கட்டணம் மாவட்டத்தில் உள்ள 
feeding point –ல் தசயைாக்கத்தில் இருக்கும் 
தசட்டாப் பாக்ஸ்களின் எண்ணிக்லகக்கு ஏற்ப, 
மாநகராட்சி பகுதிகளாக இருப்பின் ஒரு 
தசட்டாப் பாக்ஸிற்கு 75 லபசா எனவும், இதர 
பகுதிகளுக்கு ஒரு தசட்டாப் பாக்ஸ்க்கு 50 
லபசா எனவும் கணக்கீடு தசய்யப்படும். (GST 
தனி) 

   

   
   

 

 
புலகப்படம் 



 
10. முன்லவப்புத் ததாலகக்கான வங்கி வலரகவாலை எண்.------------------------ கததி ------------------------- 

மற்றும் ததாலக    --------------------------------  
11. தமிழ்நாடு அரசு ககபிள் டிவி நிறுவனத்திற்கு பாக்கித் ததாலக ஏகதனும் நிலுலவயில் 

உள்ளதா? ஆம் எனில் அது குறித்த விவரங்கள்.    
12. தனியார் உள்ளூர் ததாலைக்காட்சி கசனல் நடத்துவதற்கு கதலவயான கருவிகள் / 

வசதிகள் உள்ளதா? 
13. தாங்கள் கணக்கு லவத்துள்ள வங்கி குறித்த விவரங்கள்  

வங்கியின் தபயர் ------------------------------------------------------------ 
முகவரி ---------------------------------------------------------------------------- 
                     --------------------------------------------------------------------------- 

14. வங்கி கணக்கு எண். --------------------------------------------- 

இலணப்புகள்  ஆம்   இல்லை 

1. முகவரிச் சான்று (குடும்ப அட்லட / வாக்காளர் அலடயாள அட்லட / 
அட்லட / ஓட்டுநர் உரிமம்) 

2. அஞ்சைக உரிமம் 
3. GST வரி பதிவுச்சான்று   
4. ஒரு மாத முன்லவப்புத் ததாலகக்கான வங்கி வலரகவாலை 
 

தனியார் உள்ளூர் ததாலைக்காட்சி ஒளிபரப்பு  நிபந்தலை ஏற்பளிப்பு  
படிவம்  

 

1. இந்த தற்காலிக ஒதுக்கீடு ஆலைலய எந்த நேரத்திலும், இரத்து தெய்ய அலைத்து 
உரிலைகலையும் தமிழ்ோடு அரசு நகபிள் டிவி நிறுவைம் தபற்றுள்ைது. 

2. தமிழ்ோடு அரசு நகபிள் டிவி நிறுவைத்தால் வழங்கப்பட்ட இந்த தற்காலிக உரிை ஆலை 
தபறப்பட்ட 7 திைங்களுக்குள், தங்கைது தனியார் உள்ளூர் ததாலைக்காட்சி நெைலை 
துவங்கப்பட நவண்டும். தவறும் பட்ெத்தில் எந்தவிதைாை முன்ைறிவிப்பும் இன்றி தங்களுக்கு 
வழங்கப்பட்ட தற்காலிக உரிை ஆலை இரத்து தெய்யப்படுவநதாடு, தாங்கள் தெலுத்தியுள்ை 
முன்லவப்புத்ததாலக முடக்கம் (Forfeit) தெய்யப்படும். 

3. தற்காலிக பதிவு தபற்ற தனியார் உள்ளூர் ததாலைக்காட்சி நெைல் ததாலைக்காட்சியில் 
ஒளிபரப்பு தெய்யப்படும்நபாது, தங்கள் நெைலின் தபயர்(Logo) ஏதாவது ஒரு மூலையில் ததளிவாக 
காண்பிக்கப்படுகிறதா என்பலத உறுதி தெய்ய நவண்டும். தமிழ்ோடு அரசு நகபிள் டிவி 
நிறுவைத்தின் உரிய உத்தரவு தபற்ற பின்ைநர தனியார் உள்ளூர் ததாலைக்காட்சி நெைலின் 
தபயர் ைற்றும் சின்ைத்லத (Logo) ைாற்றி ஒளிபரப்பு தெய்ய நவண்டும். தவறும்பட்ெத்தில் ெட்டப்படி 
ேடவடிக்லக எடுக்கப்படும். 

4. தமிழ்ோடு அரசு நகபிள் டிவி நிறுவைம் நிர்ையித்த ைாதாந்திர நகநரஜ் ததாலக ேடப்பு ைாதத்தில் 
தெயைாக்கத்தில் இருந்த STB எண்ணிக்லகக்கு ஏற்ப பிரதி ைாதம் 1-ம் நததி, நகட்புத் ததாலகயாக 
நிர்ையம் தெய்யப்படும்.  நைலும், ேலடமுலற ெட்டத்திற்குட்பட்டு நெலவ வரிலயயும்Online 
முைம் ைட்டுநை தெலுத்த நவண்டும். 

5. தனியார் உள்ளூர் ததாலைக்காட்சி நெைல் தைது ைாதாந்திர நகநரஜ் கட்டைத் ததாலகலய 
தமிழ்ோடு அரசு நகபிள் டிவி நிறுவைத்திற்கு நடப்பு ைாதம்  5ஆம் நததிக்குள் தெலுத்த நவண்டும், 
தவறும்பட்ெத்தில் முன்லவப்பு  ததாலக பிடித்தம் தெய்யப்பட்டு. தங்கள் நெைலின் ஒளிபரப்பு 
நிறுத்தம் தெய்யப்படும்.  



6. காப்புரிலை ெட்டம் 1957 (Copy Rights Act 1957) ைற்றும் ஒளிப்பதிவு ெட்டம் 1952 (Cinematography Act 
1952) ஆகிய ெட்டங்களில் உள்ை தேறிமுலறகலை மீறாைல், தனியார் உள்ளூர் ததாலைக்காட்சி 
நெைல், காப்புரிலை அனுைதி தபற்று நிகழ்ச்சிகலை ஒளிபரப்ப நவண்டும். காப்புரிலை அனுைதி 
தபறுவதற்காக, தமிழ்ோடு அரசு நகபிள் டிவி நிறுவைம் எந்த ஒரு தனி ேபலரநயா அல்ைது 
அலைப்லபநயா நியமிக்கவில்லை என்று ததரிவித்துக் தகாள்ைப்படுகிறது. நைலும், தனியார் 
உள்ளூர் ததாலைக்காட்சி நெைல், நிகழ்ச்சிகலை ஒளிபரப்புவதற்கு பிற நிறுவைங்களுடன் 
ஒப்பந்தம் தெய்து தகாள்வதில், இந்நிறுவைம் எந்தவிதத்திலும், ஆநைாெலை வழங்கநவா, 
தபாறுப்நபற்றுக் தகாள்ைநவா, உத்திரவாதம் அளிக்கநவா இயைாது. காப்புரிலை அனுைதி 
தபறுவதற்காக தனியார் நிறுவைங்களுடன் தனியார் உள்ளூர் ததாலைக்காட்சி நெைல் 
ஏதாவது ஒரு வழிலய பின்பற்றி ஒப்பந்தம் தெய்து தகாள்ைைாம். காப்புரிலை மீறல் ததாடர்பாை 
கருத்து நவறுபாடு ஏற்பட்டால், இப்பிரச்ெலைலய அவர்கநை தீர்த்துக் தகாள்ை நவண்டும். இதில் 
தமிழ்ோடு அரசு நகபிள் டிவி நிறுவைம் எந்தவிதத்திலும் தபாறுப்நபற்காது. 

7. தெய்திகள் அல்ைது ேடப்பு விவகாரங்கள் நபான்றவற்லற ஒளிபரப்புவலத தவிர்க்க நவண்டும். 
8. தனியார் உள்ளூர் ததாலைக்காட்சி நெைல் நிகழ்ச்சிகள் ைற்றும் விைம்பரங்கள் ததாடர்பாை 

தெயல் விதிகலை (Programme Code and Advertisement Code) பின்பற்றி ெட்டத்திற்கு உட்பட்டு 
தெயல்பட நவண்டும். 

9. தனியார் உள்ளூர் ததாலைக்காட்சி நெைல், தைது வியாபாரத்லத தபருக்குவதற்காகநவா 
அல்ைது விைம்பரங்கலை தபறுவதற்காகநவா, தமிழ்ோடு அரசு நகபிள் டிவி நிறுவைத்தின் 
தபயலர பயன்படுத்தக் கூடாது. 

10. தனியார் உள்ளூர் ததாலைக்காட்சி நெைல் ததளிவாை சிக்ைலை வழங்கி சிறப்பாக நெலவ 
தெய்ய நவண்டும். நைலும், நுகர்நவாருக்கு வழங்கும் நெலவயில் குலறயிருப்பின் அதற்கு 
தமிழ்ோடு அரசு நகபிள் டிவி நிறுவைம் எவ்வலகயிலும் தபாறுப்நபற்காது. 

11. தனியார் உள்ளூர் ததாலைக்காட்சி நெைல் தைது ைாதாந்திர நகநரஜ் கட்டைத் ததாலகலய 
தமிழ்ோடு அரசு நகபிள் டிவி நிறுவைத்திற்கு நடப்பு ைாதம்  5ஆம் நததிக்குள் தெலுத்த 
நவண்டும், தவறும்பட்ெத்தில் முன்லவப்பு  ததாலக பிடித்தம் தெய்யப்பட்டு. தங்கள் நெைலின் 
ஒளிபரப்பு நிறுத்தம் தெய்யப்படும்.  

12. காப்புரிலை ெட்டம் 1957 (Copy Rights Act 1957) ைற்றும் ஒளிப்பதிவு ெட்டம் 1952 (Cinematography 
Act 1952) ஆகிய ெட்டங்களில் உள்ை தேறிமுலறகலை மீறாைல், தனியார் உள்ளூர் 
ததாலைக்காட்சி நெைல், காப்புரிலை அனுைதி தபற்று நிகழ்ச்சிகலை ஒளிபரப்ப நவண்டும். 
காப்புரிலை அனுைதி தபறுவதற்காக, தமிழ்ோடு அரசு நகபிள் டிவி நிறுவைம் எந்த ஒரு தனி 
ேபலரநயா அல்ைது அலைப்லபநயா நியமிக்கவில்லை என்று ததரிவித்துக் 
தகாள்ைப்படுகிறது. நைலும், தனியார் உள்ளூர் ததாலைக்காட்சி நெைல், நிகழ்ச்சிகலை 
ஒளிபரப்புவதற்கு பிற நிறுவைங்களுடன் ஒப்பந்தம் தெய்து தகாள்வதில், இந்நிறுவைம் 
எந்தவிதத்திலும், ஆநைாெலை வழங்கநவா, தபாறுப்நபற்றுக் தகாள்ைநவா, உத்திரவாதம் 
அளிக்கநவா இயைாது. காப்புரிலை அனுைதி தபறுவதற்காக தனியார் நிறுவைங்களுடன் 
தனியார் உள்ளூர் ததாலைக்காட்சி நெைல் ஏதாவது ஒரு வழிலய பின்பற்றி ஒப்பந்தம் தெய்து 
தகாள்ைைாம். காப்புரிலை மீறல் ததாடர்பாை கருத்து நவறுபாடு ஏற்பட்டால், 
இப்பிரச்ெலைலய அவர்கநை தீர்த்துக் தகாள்ை நவண்டும். இதில் தமிழ்ோடு அரசு நகபிள் 
டிவி நிறுவைம் எந்தவிதத்திலும் தபாறுப்நபற்காது. 

13. தெய்திகள் அல்ைது ேடப்பு விவகாரங்கள் நபான்றவற்லற ஒளிபரப்புவலத தவிர்க்க நவண்டும். 
14. தனியார் உள்ளூர் ததாலைக்காட்சி நெைல் நிகழ்ச்சிகள் ைற்றும் விைம்பரங்கள் ததாடர்பாை 

தெயல் விதிகலை (Programme Code and Advertisement Code) பின்பற்றி ெட்டத்திற்கு உட்பட்டு 
தெயல்பட நவண்டும். 



 

15. தனியார் உள்ளூர் ததாலைக்காட்சி நெைல், தைது வியாபாரத்லத தபருக்குவதற்காகநவா 
அல்ைது விைம்பரங்கலை தபறுவதற்காகநவா, தமிழ்ோடு அரசு நகபிள் டிவி நிறுவைத்தின் 
தபயலர பயன்படுத்தக் கூடாது. 

16. தனியார் உள்ளூர் ததாலைக்காட்சி நெைல் ததளிவாை சிக்ைலை வழங்கி சிறப்பாக நெலவ 
தெய்ய நவண்டும். நைலும், நுகர்நவாருக்கு வழங்கும் நெலவயில் குலறயிருப்பின் அதற்கு 
தமிழ்ோடு அரசு நகபிள் டிவி நிறுவைம் எவ்வலகயிலும் தபாறுப்நபற்காது. 

11. தமிழ்ோடு அரசு நகபிள் டிவி நிறுவைத்தின் விதிகலை மீறுதல் அறிவு ொர் தொத்துரிலை 
குந்தகம் ஏற்படுத்துதல் அல்ைது வர்த்தக குறிகள் (Trade Mark) ததாடர்பாை விதிகலை 
மீறுகின்ற தெயலிநைா அல்ைது இது ததாடர்பாக ைற்றவர்கலை துாண்டுகின்ற தெயலிநைா , 
தனியார் உள்ளூர் ததாலைக்காட்சி நெைல் ஈடுபடக்கூடாது. 

12. ேலடமுலறயில் உள்ை ெட்டங்களில் ததரிவிக்கப்பட்டுள்ை அலைத்து விதிகலையும், விதித் 
ததாகுப்புகலையும், விதிமுலறகள், அறிவிக்லககள், சுற்றறிக்லககள், வழிகாட்டுதல்கள், 
ஆலைகள், அறிவுலரகள் நபான்றவற்லற மீறாைல் அலவகலை பின்பற்றி தனியார் 
உள்ளூர் ததாலைக்காட்சி நெைல் தெயல்பட நவண்டும். 

13. இதில் ததரிவிக்கப்பட்டுள்ை விதிமுலறகள் ைற்றும் நிபந்தலைகள் அலைத்தும் ெரியாக 
பின்பற்றப்படுகிறதா என்பதலை ஆய்வு தெய்ய வரும் தமிழ்ோடு அரசு நகபிள் டிவி 
நிறுவைத்தின் அலுவைர்களுக்கு தனியார் உள்ளூர் ததாலைக்காட்சி நெைல் உரிலையாைர் 
முழு ஒத்துலழப்பு தர நவண்டும். 

14. நகபிள் டிவி ஒழுங்குமுலற ெட்டம், 1995, முத்திலர ைற்றும் தபயர் (தடுப்பு ைற்றும் முலறயற்ற 
பயன்பாடு) ெட்டம் 1950, ஒளிப்பதிவு ெட்டம் 1952, தமிழ்ோடு திலரயரங்குகள் (ஒழுங்குமுலற) 
ெட்டம் 1955, தமிழ்ோடு திலரயரங்குகள் (ஒழுங்குமுலற) விதிகள் 1957, பரிசு நபாட்டிகள் 
ெட்டம் 1955, காப்புரிலை ெட்டம் 1957, வர்த்தகம் ைற்றும் தபாருட்கள் குறிகள் ெட்டம் 1958, 
நுகர்நவார் பாதுகாப்பு ெட்டம் 1986, நபாட்டி ெட்டம் 2002 நபான்ற ெட்டங்களில் 
ததரிவிக்கப்பட்டுள்ை தேறிமுலறகள் ைற்றும் தற்நபாது ேலடமுலறயில் உள்ை ெட்டங்களில் 
உள்ை தேறிமுலறகளுக்கு ைாறாக எந்த தெயலிலும் தனியார் உள்ளூர் ததாலைக்காட்சி 
நெைல் உரிலையாைர் ஈடுபடக்கூடாது. 

15. தமிழ்ோடு அரசு நகபிள் டிவி நிறுவைத்தின் மூைம் ஒரு ேபரது தபயரில் வழங்கப்பட்ட தனியார் 
உள்ளூர் ததாலைக்காட்சி நெைல் நவறு ேபரது தபயர்களில் ைாற்ற இயைாது. நைலும், 
இந்நிறுவைத்திற்கு தொந்தைாை வலையலைப்லப (Network) தனியார் உள்ளுர் 
ததாலைக்காட்சி நெைல் உரிலையாைர் முழுலையாகநவா அல்ைது சிை பகுதியாகநவா 
அதலை அகற்றநவா விற்கநவா, உரிலை ைாற்றநவா, அடைாைம் லவக்கநவா, இடம் ைாற்றம் 
தெய்யநவா, உள்குத்தலகக்கு விடநவா அல்ைது வில்ைங்கம் ஏற்படுத்தநவா கூடாது. மீறி 
தெயல்பட்டால், ெட்டத்திலை மீறிய தெயைாகக் கருதப்பட்டு, ெட்டப்படி ேடவடிக்லக 
எடுக்கப்படும். 

16. இந்த தற்காலிக ஆலையில் ததரிவிக்கப்பட்டுள்ை நிபந்தலைகலைநயா அல்ைது 
ேலடமுலற ெட்டங்கலைநயா மீறி தவறு தெய்யும் தனியார் உள்ளூர் ததாலைக்காட்சி 
நெைலுக்கு இந்நிறுவைத்தால் வழங்கப்படும் ஒளிபரப்லப தற்காலிகைாக அல்ைது நிரந்தரைாக 
நிறுத்தம் தெய்வதற்கு தமிழ்ோடு அரசு நகபிள் டிவி நிறுவைத்திற்கு அதிகாரம் உள்ைது. 
நைலும், ஒளிபரப்பு நிறுத்தம் தெய்யும் நபாது ெந்தாதாரர்களுக்கு ஏற்படும் பாதிப்புக்கு தமிழ்ோடு 
அரசு நகபிள் டிவி நிறுவைம் எந்த விதத்திலும் தபாறுப்நபற்காது. 



 
 
 
 
 
 

  

 

17. தனியார் உள்ளூர் ததாலைக்காட்சி நெைல், ெட்டத்துக்கு உட்பட்டு ஏதாவது ஒரு 
காரைத்திைால் தங்களுலடய நெலவலய ததாடர்ந்து தெயல்படுத்த இயைவில்லை என்று 
கருதிைால், தமிழ்ோடு அரசு நகபிள் டிவி நிறுவைத்திற்கு எழுத்து மூைைாக 7 ோட்கள் காை 
அவகாெத்துடன் ததரிவிக்க நவண்டும். நைலும், தனியார் உள்ளூர் ததாலைக்காட்சி நெைல் 
உரிலையாைர் தமிழ்ோடு அரசு நகபிள் டிவி நிறுவைத்திற்கு தெலுத்த நவண்டிய நிலுலவ 
ததாலக முழுவதுைாக தெலுத்தியிருக்க நவண்டும். நிலுலவத்ததாலக தெலுத்தாத 
நிலையில் முன்லவப்புத்ததாலகயில் நேர் தெய்து கைக்கு முடிக்கப்படும். 

18. தமிழ்ோடு அரசு நகபிள் டிவி நிறுவைத்திற்கும், தங்கள் உள்ளூர் ததாலைக்காட்சி 
நிறுவைத்திற்கும் ஏற்படும் அலைத்து பிரச்ெலைகளும் நவறுபாடுகளும் தென்லை 
உயர்நீதிைன்ற ஆழ்வலர வரம்பிற்கு உட்பட்டதாகும். நவறு எந்த நீதிைன்றத்திற்கும் 
ஆழ்வலர வரம்பு கிலடயாது. 

19. தாங்கள் ததரிவித்துள்ை தகவல் தவறாைது எைக் கண்டறியப்பட்டால் தங்களுக்கு 
வழங்கப்பட்டுள்ை இந்த தற்காலிக பதிவு இரத்து தெய்யப்படும் எைத் ததரிவித்துக் 
தகாள்ைப்படுகிறது. 

20. வருைாை வரி, ெரக்கு ைற்றும் நெலவ வரி உள்ளிட்ட இைங்கலை முலறயாக தெலுத்துதல் 
நவண்டும்  

                 நைற்தொன்ை நிபந்தலைகளுக்கு உட்பட்டு ேடந்துதகாள்நவன் என்று உறுதியளிக்கிநறன். 

 

 
தனியார் உள்ளூர் ததாலைக்காட்சி                                                                                                இப்படிக்கு 
அலுவைக முத்திலர 
 

 
 


