செய்தி மக்கள் ச ொடர்புத்துறை.
றைறமச் செயைகம்,
சென்றை- 600 009.

செய்தியொளர்அட்றட புதியது மற்றும் புதுப்பித் லுக்கொை விண்ணப்பம்-2023
(APPLICATION FOR FRESH AND RENEWAL OF PRESS PASS-2023)
1)

பொஸ்பபொர்ட் அளவிைொை புறகப்படம்
Passport size Photo

:

2)

விண்ணப்ப ொரர் சபயர்
( மிழ் மற்றும் ஆங்கிைத்தில்)
Name of the Applicant
(Tamil & English)

:

3) ப வியின் சபயர்
Designation

:

4) பிைந் நொள் மற்றும் வயது
Date of birth and age

:

5) இருப்பிட முகவரி & ச ொறைபபசி
எண்
Residential Address & Tel. No.
6) பணிபுரியும் இடம்
Place of work

:

7)

புதியது/புதுப்பித் ல்
(புதுப்பித் லுக்கு கடந் ஆண்டு
வழங்கப்பட்ட செய்தியொளர்
அட்றடயின் நகறை இறணக்க
பவண்டும்)
8) கொைமுறை இ ழ் நிறுவைத்தின்
சபயர் ( மிழ் மற்றும் ஆங்கிைத்தில்)
Name of Journal (English & Tamil)

:

9) சவளியீட்டொளரின் சபயர், முகவரி,
ச ொறைபபசி & ஃபபக்ஸ் எண்
Address, Telephone & Fax No. of the
Magazine

:

:

:

10) சவளியிடப்படும்
இடம்/ஊர்/மொவட்டம்
Publishing Place, Town and District of the
magazine.

:

11)

:

ச ொடங்கப்பட்ட நொள்
Date on which the Publication started

12) கொைமுறை இ ழ் (Journal)
அ) சவளியிடும் கொைம் மற்றும்
ச ொடர்ந்து சவளிவரும் ன்றம
Periodicity & Regularity of the Journal
ஆ) சவளியிடப்படும் எண்ணிக்றக
(குறைந் பட்ெம் 10,000 நகல்கள்)
Circulation and Professional standing of
the Journal
இ) (i) செய்தியொளர், உறழக்கும்
பத்திரிறகயொளர் ெட்டத்தின் கீழ்
பணிபுரிபவரொ?
Whether the Journalist comes under
the working journalist Act
(ii) முழு பநர ஊழியரொ?
If the Journalist is full time employee
(ஈ) செய்தியொளர் /
புறகப்படக்கொரரின் பணிபுரிந்
அனுபவம் Experience as
correspondent or Reporter /
Photographer
13) செய்தியொளர் அட்றட சபற்ைவர்
பணியிலிருந்து விடுவிக்கப்
சபற்ைொல், அவரது செய்தியொளர்
அட்றட நிறுவைத் ொல் அரசுக்கு
திரும்ப ஒப்பறடக்கப்பட பவண்டும்.
14) விண்ணப்ப ொரர் றகசயொப்பம்
Signature of the applicant

:
:

:

:

:
:

:

:

ஆசிரியர் / நிறுவைத் றைவர்
றகசயொப்பம் அலுவைக
முத்திறரயுடன்
Signature of the Editor/Head of the
organisation with date seal

இறணக்க பவண்டிய நகல்கள் (Copies to be enclosed)
1)

இந்தியப் பத்திரிறககளின் பதிவொளர் ெொன்றி ழ் (RNI) நகல் இறணக்கப்பட
பவண்டும்
(Copy of RNI Certificate shall be enclosed)
2) பணி நியமை ஆறண ( Appointment Order )
3) பணிபுரிந் அனுபவம் குறித் ெொன்றி ழ் ( Experience Certificate)
4) வங்கியின் மூைம் சபைப்பட்ட மொ ொந்திர ஊதிய விவரம் (Pay Certificate/
Pay Slip) (Monthly salary statement received from bank)
5) இரண்டு ஸ்டொம்பு அளவு வண்ணப் புறகப்படங்கள் ( Two Stamp size color
Photos)
6) இந்தியப் பத்திரிறககளின் பதிவொளர் ெொன்றி ழில் (RNI) குறிப்பிட்டுள்ள
அச்ெடிக்கும் அச்ெகத்திலிருந்து ெொன்றி ழ் சபற்று இறணக்க பவண்டும்.
(A certificate from the printing press mentioned in the Certificate of Registrar of
Newspapers of India (RNI) should be attached)
7) கொைமுறை இ ழ் 12 மொ ம் சவளியீடுகள் இறணக்கப்படபவண்டும்.
(Must be enclosed 12 months publications).
8) ஆ ொர் அட்றடயின் நகல் / இருப்பிடச் ெொன்றி ழின் நகல்
(Adhaar Card / Residential Address)
9) பிைப்பு ெொன்றி ழ் / கல்விச் ெொன்றி ழ் (Birth Certificate / Education Certificate)
10) கறடசி மூன்று வருட வரவு-செைவுக் கணக்கு பட்டயக் கணக்கரொல் ஆய்வு
செய்யப்பட்ட அறிக்றகயிறை ெமர்ப்பிக்க பவண்டும்.
(A report of the last three years of income and expenditure audited by a Chartered
Accountant should be submitted)
குறிப்பு: (Note)
1)

2)

3)

4)

5)

ஒரு கொைமுறை இ ழுக்கு 2 செய்தியொளர்கள், 1 புறகப்படக்கொரருக்கு
மட்டும் செய்தியொளர் அட்றட வழங்கப்படும்.
(Press pass will be given to 2 Reporters and 1 Photographer for a journal).
புதி ொகத் ச ொடங்கப்பட்ட கொைமுறை இ ழ் 6 மொ ம் ச ொடர்ந்து சவளி வந்
பின்பப செய்தியொளர் அட்றட வழங்கப்படும்.
(For a new journal, press pass will be given after 6 months of its publications).
கொைமுறை இ ழ்களின் சவளியீட்டு எண்ணிக்றக குறைந் பட்ெம் 10,000
ஆக இருக்க பவண்டும்
(Periodical Journal having minimum circulation of 10,000 copies).
செய்தியொளர்/புறகப்படக்கொரரின் அனுபவம் குறைந் பட்ெம் 2 ஆண்டுகள்
இருக்க பவண்டும்.
(Correspondent/Photographers having minimum experience of two years).
செய்தியொளர் அறடயொள அட்றடக்கு விண்ணப்பிக்கும்பபொது, ஒவ்பவொர்
ஆண்டும்
செய்தியொளர்கள்
பணிபுரியும்
பருவ
இ ழின்
பத்திரிறகப்பதிவிறை,
இந்தியப்
பத்திரிறககளின்
பதிவொளர்
அலுவைகத்திலிருந்து (RNI – Registrar of Newspapers of India)
செல்ைத் க்க ொகப் சபற்றுள்ள ெொன்றின் நகறை இறணத் ல் பவண்டும்.
(While applying Press Pass, Photo Copy of the RNI certificate must be enclosed with
application every Year)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

விண்ணப்பிக்கும்பபொது ஒரு வருட ச ொடர் சவளியீடுகறள ெமர்ப்பித் ல்
பவண்டும்.
(Periodical for one year must be enclosed along with application)
கொைமுறை இ ழ்களில் சவளிவரும் செய்திகள்
மிழ்நொடு அரசின்
இறையொண்றமறய பொதிக்கொ வறகயில் இருத் ல் பவண்டும்.
(While publishing the Government news in their periodicals, the same should not
affect the Government policy)
இந்தியப் பத்திரிறககளின் பதிவொளர் அலுவைகம் இறணய ளத்தில், பருவ
இ ழ்களின் பதிவுச் ெொன்றி ழ் பதிவிைக்கம் செய்யக் கூடிய ொக இருத் ல்
பவண்டும்.
பருவ இ ழ் நிறுவைங்கள் ங்கள் பருவ இ ழ்கறள பதிவுச் ெொன்றி ழில்
குறிப்பிட்டுள்ள அச்சிடும் அச்ெகத்தில் அச்சிட்ட ற்கொை ெொன்றி ழ்
மட்டுபம இருக்க பவண்டும். அ ற்கொை பணப்பரிமொற்ைத்திற்கொை ரசீதிறை
அரசு அங்கீகரிக்கப்பட்ட அலுவைரின் ெொன்சைொப்பமிட்டு இறணக்க
பவண்டும்.
இப்பணப்பரிமொற்ைம்
வணிக
வரித்துறையின்
பரிசீைறைக்குட்பட்டது என்பற
சவளியீட்டொளர்களுக்குத் ச ரிவிக்க
பவண்டும்.
இந்தியப்
பத்திரிறககளின்
பதிவொளர்
அலுவைகச்
ெொன்றி ழில்
குறிப்பிட்டுள்ள கவல்களுக்கு ஈடொக பிரமொணப்பத்திரங்கள் ெமர்ப்பித் ல்
கூடொது. அவ்வொறு ெமர்ப்பிக்கப்படும் ஆவணங்கள் ஏற்றுக்சகொள்ளப்படொது.
இந்தியப்
பத்திரிறககளின்
பதிவொளர்
அலுவைகச்
ெொன்றி ழில்
சென்றைறயத் றைறமயிடமொகக் சகொண்டு செயல்படும் பருவ இ ழ்
நிறுவை
செய்தியொளர்களுக்கு
மட்டுபம
செய்தியொளர்
அட்றட
வழங்கப்படும்.
செய்தியொளர் அட்றட சபை விண்ணப்பிக்கும் நபர்கள் மீது குற்ை வழக்குகள்
ஏதும் பதிவு செய்யப்பட்டு இருந் ொபைொ / வழக்குகள் நிலுறவயில்
இருந் ொபைொ / நீதிமன்ைங்கள் அல்ைது பிை தீர்ப்பொயங்களிைொல் குற்ைம்
ெொட்டப்பட்டவரொக இருந் ொபைொ அவர் செய்தியொளர் அட்றட சபைத்
குதியற்ைவரொவொர்.
பருவ இ ழ் நிறுவைத்தின் கறடசி மூன்று வருட வரவு-செைவுக்
கணக்கிறை முறையொகப் பட்டயக் கணக்கரொல் (Chartered Accountant)
ஆய்வு செய்யப்பட்டுத்
ொக்கல் செய்யப்பட்ட அறிக்றகறய ெமர்ப்பிக்க
பவண்டும்.
செய்தியொளர் அட்றட வழங்கிடக் பகொரும் பருவ இ ழ்களில் பணியொற்றும்
பத்திரிறகயொளர்கள், பருவ இ ழ் நிறுவைத் ொல்
ங்களுக்கு முந்ற ய
ஓரொண்டில் வழங்கப்பட்ட ஊதிய விவரங்கள் அடங்கிய ெொன்றி றழச்
ெமர்ப்பிக்க பவண்டும்.
சினிமொ, கட்டுமொைம், அழகுக்கறை, திருமணத் கவல், ப ொதிடம், ெமய
ெமூகம் ச ொடர்பொை இ ழ்கள் மற்றும் பகுதி வொரியொை சுற்று மடல்கள் (Area
issues) பபொன்ைவற்றிற்கு செய்தியொளர் அட்றடகள் வழங்கப்பட மொட்டொது.
செய்தியொளர் அட்றட பவண்டி விண்ணப்பிக்கும் பத்திரிறகயொளர்கள்
ொங்கள் பணிபுரியும் பருவ இ ழ் நிறுவைங்களிலிருந்து வங்கியின் மூைம்
சபைப்பட்ட மொ ொந்திர ஊதிய விவரம் இறணத் னுப்ப பவண்டும். ஊதியம்
ச ொடர்பொை உறுதிச்சீட்டு (Salary Voucher) ஏற்றுக் சகொள்ளப்படொது.
*****

FACT SHEET
(All the Information should be typed. Handwritten form will be rejected)

1.

Passport size Photo

2.

Signature of Applicant:

3.

Name

:

4.

Designation

:

5.

Place of Work and District

:

6.

Whether Full time or
Part time

:

7.

Organisation

:

8.

Residential Address

:

9.

Mobile No.

:

P.R.O. (PR)

:

:

D.D.(P.R)

