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தேேி : செப்டம்பர் 8, 2020 

 

செய்தித்தாள்களுக்குப் சபயரக்ள் ெரிபாரப்்புக்கான வழிகாட்டுதல்கள் 

 

(1) "சபாதுெ ் செய்திகள் அல்லது சபாதுெ ் செய்திகள் மீதான கருத்துக்கள் 

சகாண்டிருக்கும் அெச்ிடப்பட்ட எந்த ெஞ்சிமகப்பணியும்" என்று 

விளக்கமளிக்கப்பட்டுள்ள 'செய்தித்தாள்கள் பதிவுக்கான அம்ெங்கள்' 

பத்திரிமக மற்றும் புத்தகங்கள் பதிவுெெ்ட்டம்,  1867-ல் உள்ளன 

 

(2)   செய்திதத்ாள் ஒன்மற சவளியிட விரும்பும் எந்த நபரும் அந்த 

செய்தித்தாளின் உத்லதெப் சபயரக்ளுடன் குறிப்பிட்ட அதிகாரிக்கு உறுதி 

ஆவணதம்தத் தாக்கல் செய்ய லவண்டும். உத்லதெ சபயர,் 

      அ)  ஒரு மாநிலதத்ில் எந்த  

              சமாழியிலும் அலத அல்லது  

              அது லபான்ற அல்லது  

      ஆ)  ஒட்டுசமாத்த இந்தியாவிலும்  

              இலத சமாழியில் இலத  

              அல்லது இமதசயாத்த  

             சபயர ்இருக்கவில்மல என்பமத பத்திரிமகப்  பதிவாளரிடமிருந்து உறுதி 

செய்துசகாண்ட பின் குறிப்பிட்ட அதிகாரி லமற்குறிப்பிடட் உறுதி ஆவணப் 

பத்திரத்மத உறுதிப்படுத்துவார.்  

 



(3) சபயர ் ெரிபாரப்்புக்கு விண்ணப்பிக்கும் முன் விண்ணப்பதாரர ் ஆரஎ்ன்ஐ 

இமணயதளத்தில் 'ெரிபாரக்்கப்பட்ட சபயரக்ள் / சபயர ் லதடல்' என்ற 

இமணப்பில் உள்ள ெரிபாரக்்கப்பட்ட சபயரக்ளின் விரிவான பட்டியமல 

லொதித்துப் பாரத்்துக் சகாள்வலதாடு ஆரஎ்ன்ஐ ஏற்கனலவ ெரிபாரத்்த இலத 

அல்லது இலத லபான்றதாக உத்லதெப் சபயரக்ள் இல்மல என்பமத உறுதி 

செய்யலவண்டும்.ஆரஎ்ன்ஐ இமணயப்பக்கத்தில் ஏற்கனலவ ெரிபாரக்்கப்பட்டப் 

சபயரக்ளின் பட்டியலில் இல்லாத சபயரக்ள் கட்டாயம் ஏற்கப்படும் என்று 

அரத்்தமாகாது. ஒரு சபயமர ஏற்பதும் நிராகரிப்பதும் இறுதி அதிகாரியான 

பத்திரிமகப்  பதிவாளர ்முடிமவப் சபாறுத்ததாகும். 

 

(4) செய்தித்தாள்கள் / பருவ இதழ்களின் சபயர ்ெரிபாரப்்புக்கு   இமணயதளம் 

வழியாக மட்டுலம ெமரப்்பிக்க லவண்டிய  விண்ணப்பப்படிவம் 

(இமணக்கப்பட்டுள்ள வடிவத்தில்) http://www.rni.nic.in என்ற ஆரஎ்ன்ஐ இமணயப் 

பக்கத்தில் உள்ளது. இதன் அெச்ிடப்பட்ட படிவம் குறிப்பிடட் அதிகாரி மூலம் 

(மாவட்ட மாஜிஸ்ட்லரட் /ெம்மந்தப்பட்ட மாவட்டத்தின் நிரவ்ாக மாஜிஸ்ட்லரட்) 

ஆரஎ்ன்ஐ க்கு அனுப்பப்படலவண்டும். 

 

(5) சபயருக்கான விண்ணப்பத்தின் ஒவ்சவாரு பக்கத்திலும் விண்ணப்பதம்த 

அனுப்பும் குறிப்பிட்ட அதிகாரியின் முத்திமரயும், மகசயழுத்தும், 

சதளிவாகவும் படிக்க முடிவதாகவும் இருக்க லவண்டும்.  

 

(6)  மாவட்ட மாஜிஸ்ட்லரட் / குறிப்பிட்ட அதிகாரியால் அனுப்பப்படும் 

சபயருக்கான விண்ணப்பத்தின் மூலப்படிவங்கள் மட்டுலம சபயர ்

ெரிபாரப்்புக்கு ஆரஎ்ன்ஐ இல் பரிசீலிக்கப்படும். நகல்கள் 

பரிசீலிக்கப்படமாட்டாது. மாற்றம் செய்தல் அல்லது சவள்மள மம அழிப்பான் 

பயன்படுத்துதல் அல்லது அடித்தல் / திருத்தி எழுதுதல் என்பமவ சபயருக்கான 

விண்ணப்பத்தில் அனுமதிக்கப்படமாட்டாது.  

 

(7)   ஒரு விண்ணப்பத்தில் ஒன்றுக்கும் அதிகமான சமாழி 

குறிப்பிடப்பட்டிருந்தால் அந்த விண்ணப்பம் இரு சமாழி / பல சமாழி 

செய்தித்தாளாகக் கருதப்பட்டு அதற்லகற்ப ெரிபாரக்்கப்படும்.  

 

(8)  ஒரு செய்தித்தாள் அல்லது சவளியீடு ஒரு சமாழியிலும் இருக்கலாம், இரு 

சமாழி அல்லது பல சமாழியிலும் இருக்கலாம். அந்த சவளியீடு இரு சமாழி 

அல்லது பல சமாழியாக இருக்கும் லபாது அதில் இடம்சபறும் செய்திகள் / 

கட்டுமரகள் ெரிப்பாரக்்கப்பட்ட சபயரில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் அமனத்து 



சமாழிகளிலும் இருக்க லவண்டும். பல்லவறு சமாழிகளில் தனியாக சவளியீடு 

சகாண்டு வரப்பட்டால் ஒவ்சவாரு சவளியீட்டிருக்கும் தனியான விண்ணப்பம் 

ெமரப்்பிக்கப்பட்டிருக்க லவண்டும்.  

 

(9)  தற்லபாதுள்ள சவளியீட்டின் புதிய பதிப்பு அலத மாநிலத்தில் அலத சமாழியில் 

இன்சனாரு மாவட்டத்திலிருந்து சகாண்டு வரப்பட்டால் முன்கூட்டிலய சபயர ்

ெரிபாரப்்பு லதமவயில்மல. பதிவு எண் மற்றும் ொன்றிதழ் வழங்க பதிப்பாளர ்

லநரடியாக உறுதி ஆவணத்மதத் தாக்கல் செய்து, பிறகு லதமவயான 

ஆவணங்கமள ஆரஎ்ன்ஐ க்கு ெமரப்்பிக்கலாம். இருப்பினும், உதல்தெப் புதிய 

பதிப்பு லவசறாரு மாநிலத்திலிருந்து அல்லது லவறுபட்ட சமாழியில் (அலத 

அல்லது மற்சறாரு மாநிலத்தில் வந்தால் முன்கூட்டிலய சபயர ் ெரிபாரப்்பு 

அவசியமாகும்.  

 

(10)  ஒரு விண்ணப்பதாரர ்குறிப்பிட்ட சமாழியில், மாநிலதத்ில், பருவகாலத்தில் 

சபயர ் ஒன்மற உடமமயாகக்  சகாண்டிருந்தால் லவசறாரு சமாழியில், 

மாநிலத்தில், பருவதத்ில் சபயரின் உடமமமய உரிமம லகார முடியாது. 

 

(11)  ஏற்சகனலவ உரிமம  சபற்றுள்ள சபயர ் ெரிபாரப்்பு மற்சறாரு மாநிலம்,  

சமாழி அல்லது பருவகாலம் என்பதாக இருந்தால் வழிகாட்டுதலில் உள்ள 

அம்ெங்களுக்கு  உடப்ட்டதாகும்.   

 

(12)  ஆரஎ்ன்ஐ ஆவணங்களில் ஏற்சகனலவ தங்களின் சபயமரப்  பதிவு 

செய்துள்ள பதிப்பாளரக்ள் இத்தமகய விண்ணப்பதாரரக்ளாக இருக்கும் 

பட்ெத்தில் புதிய சபயர/்சபயரக்ளுக்கு விண்ணப்பிக்கும் முன் ஆரஎ்ன்ஐ 

அலுவலகத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட பதிப்புக்கான / பதிப்புகளுக்கான 

அண்மமக்கால ஆண்டறிக்மக முமறயாகத் தாக்கல் செய்யப்பட்டமத உறுதி 

செய்யலவண்டும்.  

 

(13) சபயர ் ெரிபாரப்்புக்கான விண்ணப்பங்கள் முழுமமயாக பூரத்்தி 

செய்யப்படாமல் இருந்தால் நிராகரிப்புக்கு உரியமவயாகும்.  

 

(14) விண்ணப்பங்கள் பரிசீலமனயில் பத்திரிமகப்  பதிவாளரால் 

ஏற்கப்பட்டுள்ள சபயர ் ெரிபாரப்்புக்குரிய  விரிவான விவரங்கள் கீலழ 

தரப்பட்டுள்ளன :  



   அ) ஒரு மாநிலத்தில ோ, எந்த சமாழியிலுல ோ அலத அல்லது அமதசயாதத் 

சபயர ் அல்லது அலத சமாழியில் ஒட்டுசமாத்த இந்தியாவில் அலத அல்லது 

அமதசயாதத் சபயரக்ள் இருந்தோல் அது ெரிபாரக்்கப்படமாட்டாது.  

   ஆ) சவளிநாட்டுப் சபயர ் உரிமமதாரரால் செல்லத்தக்க உரிம ஒப்பந்தம்           

அளிக்கப்படாதவமர சவளிநாட்டு செய்தித்தாள் / ெஞ்சிமகக்கு அலத அல்லது 
அமதசயாதத் சபயரக்ள் ெரிபாரக்்கப்படமாட்டாது.  

   இ) ஒரு விண்ணப்பதாரர ் ஏற்கனலவ அவருக்கு ஒதுக்கப்பட்ட சபயர ்

/சபயரக்மளப்  பதிவு செய்த பிறலக புதிய சபயர ் / சபயரக்ளுக்கு 

விண்ணப்பிக்கலாம்.  

    ஈ) ஒலர லநரத்தில் மூன்றுக்கும் அதிகமான சபயர ் விண்ணப்பங்கமள 

விண்ணப்பதாரரக்ள் ெமரப்்பிக்க முடியாது. ஒரு விண்ணப்பதாரரிடமிருந்து 

மூன்று விண்ணப்பங்களுக்கும் கூடுதலாக வரப்சபற்றால் மூன்று 

விண்ணப்பங்கள் மட்டுலம பரிசீலிக்கப்பட்டு மற்றமவ முற்றிலுமாக       

நிராகரிக்கப்படும்.  

 உ)  கீழ்க்காணும் நிமலமமகள் தவிர முதலில் வந்தவருக்கு முன்னுரிமம என்ற 

அடிப்பமடயில் சபயரக்ள் ெரிபாரக்்கப்படும் :  

           (i) சவளிநாட்டுப் சபயருக்கு விண்ணப்பதாரர,் தகவல் ஒலிபரப்பு 

அமமெெ்கத்திடமிருந்து தமடயில்லா ொன்றிதழ் (என்ஓசி ) அளிக்கலவண்டிய 

நிமலயில்  

        (ii) நீதிமன்றம் அல்லது ஏதாவது ெட்டப்படியான அதிகார அமமப்புக்குக் 

கட்டுப்படும் உதத்ரவு உள்ள நிமலயிலும் இத்தமகய உத்தரவுக்கு எதிராக 

லமல்முமறயீடு செய்வதில்மல என்ற முடிவு எடுக்கப்பட்ட  நிமலயிலும்  

      (iii)   பத்திரிமகப்  பதிவாளரின் ஒப்புதலுடன் பிற சபாதுநலன் ொரந்்த 

நிமலயில்  

   ஊ) விண்ணப்பம் அளிக்கும் லபாது விண்ணப்பதாரரால் செய்யப்பட்ட 

எழுத்துப்பிமழகள் காரணமாகப் சபயரக்ள் நிராகரிப்புக்கு ஆரஎ்ன்ஐ 

சபாறுப்பாகாது  

    எ) பத்திரிமக மற்றும் புத்தகங்கள் பதிவு ெட்டம்,  1867 பிரிவு 1இன் கீழ் 

விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி தான்  செய்தித்தாள்கமளயும், ெஞ்சிமககமளயும் 

ஆரஎ்ன்ஐ பதிவுசெய்யும். விண்ணப்பதாரரக்ளின் கீழ்க்காணும் வமகயிலான 

சபயர ்ெரிபாரப்்பு விண்ணப்பங்கள் பரிசீலிக்கப்படமாட்டாது:  

       (i) செய்தி முகமமகள்  

       (ii) சிறப்புச் செய்தி முகமமகள்  

       (iii) செய்தி இமணயதளங்கள்  



       (iv) செய்தி அமலவரிமெகள்   

       (v) டாட் காம் ,டாட் இன், இ-, ப்ளாக், லபாரட்ல், லபஸ்புக், டுவிட்டர,் 

ஆரக்ுட்,லிங்க்ட் இன், யூ டியூப், யாஹூ, கூகுள், விக்கிபீடியா, விக்கிலீக்ஸ்  

லபான்ற சபயரக்மளப்  பயன்படுத்தத் சதரிவு செய்யும் சபயர ் உள்ளிட்ட 

மின்னணு வமகயிலான சவளியீடுகள் 

 

15) உத்லதெ செய்திதாள்களுக்குக்  கீழ்க்காணும் வமகயிலான சபயரக்ள் 

பரிசீலிக்கப்படமாட்டாது :  

    (i)  ெம்மந்தப்பட்டவரக்ளுக்குத் சதாடரப்ு இருப்பதாக தவறாகப் புரிந்து 

சகாள்ளும் வமகயில் அரசுத்துமறகள், அரசு நிறுவனங்கள், சவளிநாட்டு 

அரசுகள், யுஎன், டபிள்யூஎெஓ், ஐஎல்ஓ லபான்ற ெரவ்லதெ அமமப்புகளின் 

சபயரக்மளக் சகாண்டதாகப் பத்திரிமகயின் சபயரக்ள் இருக்கக்கூடாது. 

   (ii) மத்திய/ மாநில அரசுகளின் அல்லது அதன் அமமப்புகளின் அல்லது 

உள்ளாட்சி அமமப்புகளின் மக்கள் நலத் திட்டங்கலளாடு சதாடரப்ுமடய 

சபயரக்ள்.    

   (iii) இத்தமகய பதிப்புகள் செய்திகள்/ கண்லணாட்டங்கள்/கட்டுமரகள் 

லபான்றவற்மறக் சகாண்டிருக்காது என்பதால் விளம்பரம்(ad/ advertisement), 

வரிவிளம்பரம்(classified), ஒப்பந்தப்புள்ளி(tender), மமனவணிகம்(real estate), 

நாட்காட்டி(calendar), பஞ்ொங்கம், திருமணதத்கவல்  (matrimonial), 

சயல்லலாலபஜஸ்/லபஜ், (சபாதுவாக சவள்மள, இளஞ்சிவப்பு உள்ளிட்ட 

நிறங்களின் முன்சனாட்டுகள்), வழிகாட்டி(guide), நாட்குறிப்பு(diary), சுருக்கம்(gist), 

உண்மம          ஏடு (fact sheet),  அறிவிப்பு சவளியீடு(bulletin),  

துண்டறிக்மக(pamphlet), சிற்லறடு(brochure), ஊர ் சபயர ் குறிப்புநூல்(directory) 

லபான்ற சொற்கமளப் பயன்படுத்தும் சபயரக்ள்.   

    (iv) சுருக்கக்குறியீடுகள் அல்லது முதசலழுத்துக்கமளப் பயன்படுதத்ி 

உருவாக்கப்படும் புதுச்சொல்: உதாரணம் B2B, A2Z லபான்றமவ. 

     (v) ஓவிய எழுத்துக்கள், வீடிலயாகிராம், அதிகார முதத்ிமரகள் (hallmarks), 

குறியீடுகள் (logos), கூட்டு இமணசவழுத்துக்கள் (monograms) உணரெ்ச்ிக் 

குறியீடுகள் (emojis) லபான்ற குறியீடுகளும் அமடயாளங்களும் எந்த 

வடிவத்திலும் சபயரில் பயன்படுத்தினால் ெரிபாரக்்கப்படமாட்டாது.  

    (vi) படங்கள் அல்லது குறியீடுகள் லபான்று எழுத்துக்கள் அல்லாதவற்மறக் 

சகாண்ட சபயரக்ள்.  

     (Vii) அறிவுக்குப் சபாருந்தாதாக, சபாருளற்றதாக பூரவ்ாங்க ஆதாரம் இருக்கும் 

சபயரக்ள் ெரிபாரக்்கப்படமாட்டாது. எண்கள் மற்றும் +, * லபான்ற கணிதக் 

குறியீடுகமள எந்த வடிவத்திலும் சபயரில் பயன்படுத்தக்கூடாது. ெப்தஹிக் 



வீக்லி, ெந்தியா ஈவினிங், சடய்லி மடனிக் நியூஸ் லபான்றசபாருளற்ற 

சொற்களின் இமணப்புள்ள சபயரக்ள் ெரிபாரக்்கப்படமாட்டாது.   

   (Viii) ெமயங்களுக்குப் புறம்பான விஷயங்கமளக் சகாண்டிருக்கும் சபயரக்ள், 

சபாதுமக்கள் உணரவ்ுகளுக்கு எதிரான, அருவருப்பு தரும் சபயரக்ள் 

ெரிபாரக்்கப்படமாட்டாது.  

     (ix) குற்றம், ஊழல் லபான்ற தவறாகப் பயன்படுதத் முடிகின்ற சொற்கலளாடு 

அல்லது எதிரம்மற சபாருள் தரும் சொற்கலளாடு இருக்கும் சபயரக்ள் 

ெரிபாரக்்கப்பட மாட்டாது.  

      (x) லவமலவாய்ப்பு லபான்ற சொற்கமளப் பயன்படுத்தும் சபயரக்லளாடு 

அமமப்புகள் / ெங்கங்கள் / நிறுவனங்கள் /அறக்கட்டமளகள் மட்டுலம 

விண்ணப்பிக்கலாம். இத்தமகய சபயரக்ளுடன் தனி நபர ் விண்ணப்பங்கள் 

ெரிபாரக்்கப்பட மாட்டாது.  

      (xi)  சின்னம் மற்றும் சபயர ் (முமறயற்றப் பயன்பாடு தடுப்பு) ெட்டம், 1950 க்கு 

மாறான சபயரக்ள்.  

      (Xii)   லதசிய சின்னதம்தலயா, லதசியக் குறிக்லகாமளலயா, அமத 

ஒத்ததாகலவா மதத்ிய அரசு / மாநில அரசுகள் / உள்ளாட்சி அமமப்புகள் 

ஆகியவற்றுடன் சதாடரப்ிருப்பதாகத ் தவறான கருதம்த உருவாக்கும் 

சபயரக்ள் ெரிபாரக்்கப்பட மாட்டாது.   

      (xiii)  'லபாலீஸ்', 'பீலரா',  'புலனாய்வுத்துமற',  'விஜிசலன்ஸ்', 'சிஐடி', லபான்றமவ 

துமற ெம்மந்தப்பட்டதாக இருந்தால் தவிர,  நாட்டின் இத்தமகய 

முமறப்படுத்தும் / அமலாக்க முகமமகளின் சபயமரப் பயன்படுத்தக்கூடாது.  

      (xiv)  நாட்டின் தற்லபாமதய / முன்னாள் குடியரசுத ்தமலவர,் பிரதமர,் பதிப்பு 

பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள மாநிலத்தின் தற்லபாமதய ஆளுநர,் முதலமமெெ்ர,் 

தற்லபாமதய இந்தியத் தமலமம நீதிபதி, கணக்குத் தணிக்மகத் தமலமம 

அதிகாரி, தமலமமத் லதரத்ல் ஆமணயர ் ஆகிலயாரின் சபயரக்ள் இடம் 

சபறக்கூடாது.  

    (xv)  லதசியத ் தமலவரக்ளின் சபயரக்ள் அல்லது பிரபலமான லதசியத ்

தமலவரக்ளின் சபயரக்மளப் லபான்ற சபயரக்ள், அரசுத் தமலவரக்ள், மத்திய, 

மாநில அரசுகளின் பிரமுகரக்ளின் சபயரக்மளக் சகாண்ட பத்திரிமகப் 

சபயரக்ள் ெரிபாரக்்கப்பட மாட்டாது. இருப்பினும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட லதசிய 

மற்றும் மாநில அரசியல் கட்சிகலளாடு ெம்மந்தப்பட்ட அமமப்புகள் 

விண்ணப்பித்தால் அந்தப் சபயரக்ள் பரிசீலிக்கப்படும்.  

   (xvi)  தற்லபாது பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள நாலளடுகளின் இமணப்பாக, 

தற்லபாதுள்ள சபயரக்ளின் இரண்டு அல்லது கூடுதல் இமணப்புள்ள சபயரக்ள் 

அல்லது தற்லபாதுள்ள சபயரின் ஒரு பகுதி லபாதிய அளவு புதிய சபயர ்

என்பமத லவறுபடுத்தாத சபயர ் ெரிபாரக்்கப்படமாட்டாது. தற்லபாதுள்ள 



சபயரின் இரண்டு சொற்களுக்கிமடலய ஒரு சொல் லெரக்்கப்பட்டால் 

குறிப்பிடத்தக்க லவறுபாடான சபாருமளத் தராதபட்ெத்தில் அது ஒலர 

மாதிரியானதாக கருதப்படும்.   

    (xvii)   சமாழி, சவளியாகும் இடம், பருவகாலம் என்பதற்கு அப்பால் 

தற்லபாதுள்ள சபயரின் சொற்கள் அலதலபால் அல்லது லவறுபட்ட முமறயில் 

இருக்கும் சபயரக்ள்.  

   (xviii)  தற்லபாதுள்ள ஒரு சபயருக்கு முன்சனாட்டாக / குணப்சபயராக / ஏ, ஆன், 

தி என்ற ஆங்கில சொற்கள் ,நகரம், மாநிலம், பருவகாலங்கள், சமாழி 

சதாடரப்ான சொற்கமளப் பகுதியாகலவா, விகுதியாகலவா சகாண்டுள்ள 

சபயரக்ள். (உதாரணங்கள் The, Times, Daily, Dainik, Weekly, V/Wartha, Aaj, Today, Express, 

News, Khabar, Samachar, Bulletin, Diary, India, National, Rashtriya etc. ) 

     (xix) தற்லபாதுள்ள ஒரு சபயரில் உத்லதெ பதிப்பின்சமாழி அல்லது 

பருவகாலதம்தப் பகுதியாக அல்லது விகுதியாகக் சகாண்டிருக்கும் சபயரக்ள் 

ெரிபாரக்்கப்பட மாட்டாது. 

     (xx) லபாட்டித்லதரவ்ுகள் அல்லது பாடக்குறிப்புகள் / பயிற்சிக்குறிப்புகள் 

ஆகியவற்மற மட்டும் சகாண்டுள்ள சவளியீடுகளின் சபயரக்ள் ெரிபாரக்்கப்பட 

மாட்டாது.   

     (xxi) உத்லதெப் சபயரின் உெெ்ரிப்பு மாறுபட்டதாக இருந்தாலும் கூட ஒலிப்பு 

ஒற்றுமம காரணமாகத் தற்லபாதுள்ள சபயமர ஒதத்தாக உள்ள சபயரக்ள் 

ெரிபாரக்்கப்பட மாட்டாது.  

(16) விண்ணப்பதாரரக்ளின் வழிகாட்டுதலுக்கான பல வமக அறிவுறுதத்ல்களும் 

அம்ெங்களும்:  

    (அ) சபயர ் ெரிபாரப்்புத் லததியிலிருந்து ஓராண்டு  காலத்திற்குள் 

செய்தித்தாள்களின் பதிவாளர ் (ஆர ் என் ஐ)அலுவலகத்தில், உரிமமயாளர ் / 

பதிப்பாளர ்சபயமர பதிவு செய்திருக்க லவண்டும். ெரிப்பாரக்்கப்பட்ட சபயர ்

ஓராண்டுக்குள் பதிவு செய்யப்படாவிட்டால் அது முடக்கப்பட்டு மற்ற    

விண்ணப்பதாரரக்ளுக்கு வழங்கப்படும்.  

    (ஆ) சபயர ் ெரிபோர்ப்பிற்கான விண்ணப்பம் பரிசீலிக்கப்படும் காலத்தில்  

இமெவு குறித்த கடிதம் டி/எல் அனுப்பப்பட்டிருந்தால் இத்தமகய கடிதத்திற்கு 

விண்ணப்பதாரர ் 60 நாட்களுக்குள் பதில் அளித்திருக்க லவண்டும். குறிப்பிட்ட 

காலத்திற்குள் பதில் சபறப்படாவிட்டால் விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்படும். 

இத்தமகய சூழலில் அதிகாரம் அளிக்கப்பட்ட ெம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட 

மாஜிஸ்திலரட் மூலம் புதிய சபயர ்விண்ணப்பம் ெமரப்்பிக்கப்பட லவண்டும்.  

   (இ) இமெவு குறிதத் கடிதம் ஆரஎ்ன்ஐ இமணயதளத்தில் உள்ளது. இமெவுக் 

கடிதம் சபறப்படாதது அதற்கு பதில் அளிப்பதற்கான தாமதத்திற்குரிய 

காரணமாகக் கருதப்படமாட்டாது.  



    (ஈ) ஏற்கனலவ சபயர ் உரிமம சகாண்டுள்ளவர ் முடக்கப்பட்ட சபயருக்கு 

உரிமம லகார முடியாது. முடக்கப்பட்ட சபயரின் ெரிபாரப்்பு எந்த ஒரு 

விண்ணப்பதாரருக்கும் நடப்பிலுள்ள வழிகாட்டுதல் மற்றும் விதிகளின்படி 

நிரண்யிக்கப்படும்  

    (உ)  ஒரு முமற விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டால் அனுப்புவதற்குரிய 

அதிகாரி மூலம் புதிய விண்ணப்பத்மத விண்ணப்பதாரர ்

ெமரப்்பிக்கலவண்டும். அனுப்பும் அதிகாரியிடமிருந்து முமறப்படியான ஒப்புதல் 

இல்லாமல் விண்ணப்பதாரரிடமிருந்து சபயர ்சதரிவுகமள ஆரஎ்ன்ஐ லநரடியாக      

ெரிபாரக்்காது.  

     (ஊ) ெரிப்பாரக்்கப்பட்ட சபயர ் பதிவு செய்யப்படாவிட்டால் எழுத்துப் 

பூரவ்மான காரணங்கமளப் பதிவு செய்து அதமன ரத்து செய்யும் 

அதிகாரத்மதப் பதத்ிரிமகப் பதிவாளர ் சகாண்டுள்ளார.்  

       (எ)  நமடமுமற ொரந்்த தாமதங்கள் அல்லது நிராகரிப்புகமளத் தவிரக்்க 

சபயர ் ெரிப்பாரப்்புக்கு ெமரப்்பிக்கும் லபாது வழிகாட்டுதல்கமளக் 

கண்டிப்புடன் பின்பற்றுமாறு அறிவுறுதத்ப்படுகிறது.   

      (ஏ) ெஞ்சிமககள் (Journals) சவளியீட்டுக்கான சபயரக்ள் தனிநபர ் சபயரில் 

ெரிப்பாரக்்கப்படமாட்டாது. ெஞ்சிமககள்  என்பமவ அமமப்புகள் / கல்வி 

நிறுவனங்கள் / ெங்கங்கள் லபான்றவற்றின் சபயரில் மட்டுலம 

ெரிபாரக்்கப்படும். பல்லவறு ெஞ்சிமககளிலிருந்து சதளிவாக 

லவறுபடுத்திக்காட்டுவதற்குப் சபயரின் முன்னால் ெம்மந்தப்பட்ட நிறுவனம் / 

அமமப்பு / கம்பபனியின் சபயர ்லெரக்்கப்பட லவண்டும்  

     (ஐ) செய்திகள் மற்றும் சபாதுெச்ெய்திகள் மீதான கருத்து என்ற வமகயில் 

சவளியீட்டின் உள்ளடக்கம் இல்லாவிட்டால் அல்லது சபயருக்காக 

விண்ணப்பித்த லபாது குறிப்பிட்ட தன்மமக்கும், உள்ளடக்கத்திற்கும் 

சவளியீட்டின் உள்ளடக்கம் சபாருந்துவதாக இல்லாவிட்டால் பதிவு செய்வதற்கு 

முன் ெரிபாரக்்கப்பட்ட  சபயர ்ரத்து செய்வதற்கு உரியதாகும்.  

(ஒ) அரசுத்துமற / அமமப்பு மூலம் ஒரு செய்திலயடு / பதிப்பு சகாண்டு வர 

உத்லதசிக்கப்பட்டால் அத்தமகய சபயர ் ெரிபாரப்்பிற்கான விண்ணப்பம் 

ெம்பந்தப்பட்ட துமறத்தமலவர ்மூலம் அனுப்பப்பட லவண்டும். அவரது சபயரில் 

மட்டுலம சபயர ்ெரிபாரப்்பு இருக்கும்.   

17) சபாறுப்புத் துறப்பு : உத்லதெ செய்தித்தாள் / பருவ இதழ்களின் சபயர ்

ெரிபாரப்்பு என்பது பிஆரப்ி  ெட்டம், 1867இன் கீழ் செய்தித்தாள்களின் 

பதிவாளரிடம் அந்த செய்தித்தாமளப் பதிவு செய்யும் லநாக்கத்திற்காக 

மட்டும்தான். சபயர ் ஒப்புதல் என்பதற்கு வணிகெச்ின்னமாக / 

வணிகப்சபயராக /  நிறுவனப் சபயராக ஒப்புதல் சபற்றதாகப் சபாருளில்மல. 

இத்தமகய லநாக்கங்களுக்குத்  லதமவயான ஒப்புதமல  வணிகக்குறியீடு 

ெட்டம், நிறுவனங்கள் ெட்டம் லபான்ற சபாருத்தமான ெட்டங்களின் கீழ் 



சபாருதத்மான அதிகாரிகளிடமிருந்து விண்ணப்பதாரரக்ள் சபற லவண்டும். 

இது சதாடரப்ாக ஏதாவது பிரெச்ிமன எழுந்தால்  அது ெம்மந்தப்பட்ட இரண்டு 

நபரக்ளுக்கு இமடலயயான பிரெச்ிமனயாகலவ இருக்கும். இதில் எந்த 

வமகயிலும் இந்திய செய்திதாள்களின் பதிவாளர ் ஒரு தரப்பினராக 

இருக்கமாட்டார.்  

** 


