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க ோடீஸ்வரி 2019-ல் (‘KOD2019’) பங்க ற்பதற் ோன விதி ள் & 
ஒழுங்குமுறை ள் / விதி ள் & நிபந்தறன ள் 
 
I. கபோட்டி பற்ைிய விளக் ம்: 
 
""KOD 2019” என்பது ஒரு வினோடி வினோ அடிப்பறையிலோன முக் ியமோ  
தமிழில் ததோைக் த்தில்  லர்ஸ் தமிழ்-ல் (“கேனல்”) நைத்தப்படும் க ம் 
க ோவோகும். இது, வியோ ோம்18 மீடியோ பிறைகவட் லிமிதைட்-டினோல் 
(‘வியோ ோம்18’/ ‘நிறுவனம்’) மற்றும் / அல்லது அதன் துறை 
அறமப்பு ளோல் நைத்தப்படு ிைது.  

II. வறையறை ள் 
 

1. “ஆடி ன்ஸ்”:  என்ைோல், கதர்ந்ததடுக் ப்பட்ை 
கபோட்டியோளருக்கு( ளுக்கு) ததரிவிக் ப்பட்ை குைிப்பிட்ை 
நோட் ளில் பல்கவறு ந ைங் ளில் நைத்தப்படும்  ிைவுண்டு 
ஆடி ன்ஸ் ஆகும். 

2. “ஆடி ன(ீஸ்)”: ஆடி னில் பங்க ற்பதற் ோ த் 
கதர்ந்ததடுக் ப்பட்டுள்ள பதிவுதேய்தவர்( ள்). 

3. “கபக்-அப் பங்க ற்போளர்( ள்)”: எந்த ஒரு கதர்ந்ததடுக் ப்பட்ை 
பங்க ற்போளர்( ள்)-ம் எந்த ஒரு  ோைைத்திற் ோ வும் 
ஸ்டுடிகயோவில் பைப்பிடிப்புக்கு வைோதிருந்தோல் மட்டும் 
கபோட்டியின் ஃபோஸ்ைஸ்ட் ஃபிங் ர் ஃபர்ஸ்ட்-ல் 
பங்க ற்பதற்குத் கதர்ந்ததடுக் ப்பட்ை ஆடி ன(ீ ள்). 

4. “நிறுவனம்/வியோ ோம்18”: கபோட்டிறய ஒருங் றமப்பவர் ளோன 
வியோ ோம்18 மீடியோ பிறைகவட் லிமிதைட் மற்றும் / அல்லது 
அதன் துறை அறமப்பு ள். 

5. “கபோட்டி”: “க ோடீஸ்வரி-2019” எனத் தறலப்பிைப்பட்டுள்ள 
தபோது அைிவு வினோடிவினோ. 

6. “கபோட்டியோளர்( ள்): பதிவுதேய்தவர்( ள்), ஆடி ன(ீஸ்), 
பங்க ற்போளர்( ள்), கபக்-அப் பங்க ற்போளர்( ள்), ஹோட் ேீட் 
கபோட்டியோளர்( ள்) ஆ ிய எல்லோருகம தமோத்தமோ  
”கபோட்டியோளர்( ள்)” எனக் குைிப்பிைப்படுவோர் ள்.  
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7. “தேலிபிரிட்டி ஸ்தப ல்/ஸ்”: தேலிபிரிட்டி ேீட் 
கபோட்டியோளர்( ள்)-உைன் ேிைப்போ  பதிவு தேய்யப்பட்ை 
நி ழ்ச்ேியின் எந்த ஒரு எபிகேோடும்( ளும்). 

8. “பங் ளிப்பவர்”: எந்த ஒரு ஆடி ன், கபோட்டி, ஸ்டுடிகயோ, 
நி ழ்ச்ேி மற்றும் / அல்லது  ோட்ேியில் பங்க ற்கும், 
 லந்துத ோள்ளும் மற்றும் / அல்லது இருக்கும் 
கபோட்டியோளர்( ள்) தவிர்த்த எந்த ஒரு நபரும். 

9. “எபிகேோடு” ஒரு நி ழ்ச்ேியின் ஒரு ததோைர்நி ழ்வு 

10. “ஃபோஸ்ைஸ்ட்-ஃபிங் ர் ஃபர்ஸ்ட் (‘FFF’)” என்ைோல், 
கதர்ந்ததடுக் ப்பட்ை பங்க ற்போளரிைம்( ளிைம்) ஒரு க ள்வி 
க ட் ப்பை அதற்கு அவர்( ள்) பதிலளிக்கும் நி ழ்ச்ேியின் 
போ த்றதக் குைிக் ிைது. 

11. “ஹோட் ேீட் கபோட்டியோளர்( ள்)” என்ைோல் கபோட்டியில் கமலும் 
பங்க ற்பதற்கு நி ழ்ச்ேியின் கஹோஸ்ட்டுக்கு முன்னர் ஹோட் 
ேீட்டுக்குச் தேல்லும் ஃபோஸ்ைஸ்ட் ஃபிங் ர் ஃபர்ஸ்ட் சுற்ைில் 
தவற்ைிதபறும் கபோட்டியோளர் என்று தபோருள். 

12. “பங்க ற்போளர்( ள்)” கபோட்டியின் ஃபோஸ்ைஸ்ட் ஃபிங் ர் 
ஃபர்ஸ்ட் சுற்ைில் பங்க ற்பதற்குத் கதர்ந்ததடுக் ப்பட்ை 
ஆடி ன(ீ ள்). 

13. “கபோன்-எ-ஃபிைண்டு / வடீிகயோ- ோல் க ன்டிகைட்(ஸ்)”: கபோன்-எ-
ஃபிைண்டு / வடீிகயோ- ோல் க ன்டிகைட்ைோ  ஹோட் ேீட் 
கபோட்டியோளைோல் கதர்ந்ததடுக் ப்படும் ஹோட் ேீட் 
கபோட்டியோளரின் ஒரு நண்பர். கபோன்-எ-ஃபிைண்டு / வடீிகயோ-
 ோல் க ன்டிகைட்(ஸ்) அக்கைோபர் 27, 2019 அன்றைய 
நிலவைப்படி 18 வயதுக்கு கமற்பட்ைவைோ வும், இந்தியோவில் 
உள்ள இந்திய நோட்ைவைோ  இருக்  கவண்டும். 

14. “தயோரிப்போளர்”: என்ைோல் கேோனி பிக்ேர்ஸ் தநட்தவோர்க்ஸ் 
இந்தியோ பிறைகவட் லிமிதைட்டின் ஒரு பிரிவோன ஸ்டுடிகயோ 
தநக்ஸ்ட்டின் நி ழ்ச்ேித் தயோரிப்போளர் என்று தபோருள். 

15. "நி ழ்ச்ேி": பைப்பிடிப்பு உட்பை ஆடி ன் சுற்று ததோைங் ி (எந்த 
ேீேனல் ஸ்தப ல்/ ள் / தேலிபிரிட்டி ஸ்தப ல், கபக்ஸ்கைஜ் 
தைக் ோர்டிங் மற்றும் கபோட்டியோளரின்( ளின் வோழ்க்ற றய 
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ேித்தரிக்கும் கபோட்டியோளர்( ள்), அவர் ளுறைய குடும்பம், 
நண்பர் ள் முதலோனவர் ள் அைங் ிய எந்த ஒரு பதிவும் 
உட்பை) கபோட்டியின் பதிவு ள்.  

16. “பதிவு தேய்தவர்( ள்)": கபோட்டியில்  லந்துத ோள்ளும் (i) 
அக்கைோபர் 27, 2019 அன்றைய நிலவைப்படி பதிதனட்டு (18) 
வயதுக்கு கமற்பட்ைவர்; (ii) இந்தியோவில் வோழும் இந்தியர், (iii) 
ஒரு தபண், (iv) நல்ல ஆகைோக் ியமும் உளப்போங்கும் 
உள்ளவர், மற்றும் (v)  ீகழ த ோடுக் ப்பட்டுள்ள விதி ள் 
மற்றும் ஒழுங்கு முறை ளின் கபோட்டியில் நுறழயும் எந்த 
ஒரு நபரும்( ளும்). அவ்வப்கபோது நியமிக் ப்படும் 
வியோ ோம்18-ன் ததோழிலோளர் ள், தயோரிப்போளர், விளம்பை 
மு றம, மற்றும் ஸ்போன்ேர் ளின் ததோழிலோளர் ள், 
அவர் ளுறைய குடும்பங் ள், இந்திய நோட்ைவர் 
அல்லோதவர் ள், அல்லது இந்தியோவிற்கு தவளியில் வோழும் 
இந்திய நோட்ைவர் ள், அல்லது வருமோனவரி ேட்ைம், 1961-
ன்படி இந்திய நோட்ைவர் என்ை வறையறையின் ீழ் 
தகுதிதபைோதவர் ள், அல்லது கபச்சுத் தமிழில் 
புலறமயில்லோதவர் ள், அல்லது கபோட்டியின் எந்த ஒரு 
முந்றதய ேீேனிலும் எந்த ஒளிபைப்பப்பட்ை சுற்றுக்கும் வந்த 
பங்க ற்போளர் ள் கபோட்டியில்  லந்துத ோள்ள தகுதி தபை 
மோட்ைோர் ள். 

17. “விதி ள் மற்றும் ஒழுங்குமுறை ள்”: இங்கு 
குைிப்பிைப்பட்டுள்ள கபோட்டிக்குரிய இந்த விதி ளும் 
ஒழுங்குமுறை ளும் ஒட்டுதமோத்தமோ , அவ்வப்கபோது 
திருத்தப்பைலோம்.  

18. "ேீேனல் ஸ்தப ல்/ஸ்": ஆண்டின் ஒரு குைிப்பிட்ை கநைத்றதக் 
த ோண்ைோடுவதற் ோ  ேிைப்போ  பதிவு தேய்யப்பட்ை 
நி ழ்ச்ேியின் எந்த ஒரு எபிகேோடும்( ளும்). 

19. “ ோல அட்ைவறை”: நிறுவனத்தினோல் முன்னகை 
தீர்மோனிக் ப்பட்ை பதிவு தேய்யப்பை கவண்டிய ஒரு எபிகேோடு 
அல்லது எபிகேோடு ள் மற்றும் / அல்லது பதிவு நோட் ள். 
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20. " ோட்ேி": கேனலில் ஒளிபைப்பப்படும் நி ழ்ச்ேியின் ஒவ்தவோரு 
எபிகேோடும் (எந்த ஒரு ேீேனல் ஸ்தப ல்/ஸ் அல்லது 
தேலிபிரிட்டி ஸ்தப ல்/ஸ் எபிகேோட்/ஸ்) 

21. “ஸ்ைோன்ட்-றப கபோட்டியோளர்”: எந்த ஒரு கதர்ந்ததடுக் ப்பட்ை 
பங்க ற்போளர்( ள்)-ம் எந்த ஒரு  ோைைத்திற் ோ வும் 
ஸ்டுடிகயோவில் பைப்பிடிப்புக்கு வைோதிருந்தோல் மட்டும் 
கபோட்டியின் FFF-ல் பங்க ற்பதற்குத் கதர்ந்ததடுக் ப்பட்ை 
ஆடி ன(ீ ள்). 

22.  “காட்சி மேலாண்மே” : தயாரிப்பாளர், வியாகாம்18 உட்பட 
காட்சியின் ஏற்பாட்டாளர்கள். 

23. “ஸ்டுடிகயோ போ ம்":  ோட்ேியின் அங் மோ கவோ இல்லோமகலோ 
ஸ்டுடிகயோவில் நைக்கும் கபோட்டியின் போ ம். 

24. “ஸ்டுடிகயோ”: “பிைேோத் ஸ்டுடிகயோஸ், தேன்றன” அல்லது 
கபோட்டிக் ோ  / கபோட்டியின் பகுதிக் ோ  / கபோட்டியின் 
விளம்பைத்திற் ோ  நிறுவனம் / தயோரிப்போளர் முடிதவடுக்கும் 
பிை எந்த ஒரு ஸ்டுடிகயோ. 

25. “தவற்ைியோளர்”: நி ழ்ச்ேிறய நைத்துபவைோல் க ட் ப்படும் 
எல்லோக் க ள்வி ளுக்கும் ேரியோ ப் பதிலளிக்கும் ஹோட் ேீட் 
கபோட்டியோளர்( ள்) 

26. “பயனர்”: இங்கு உள்ள இந்த விதிகள் ேற்றும் 
ஒழுங்குமுமைகளின்படி மபாட்டியில் பங்மகற்பதற்கு இங்கு 
குைிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி தகுதி வமைகூைிமைப் பூர்த்தி 
சசய்யும், ேற்றும் பதிவு சசயல்முமைமய (கீமே 
விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி) நிமைவு சசய்யும் எந்த ஒரு தைி 
நபரும். 

27. “Voot தேயலி” என்ைோல் வியோ ோம்18-ன் மற்றும் அதனோல் 
இயக் ப்படும் தேயலியோகும். இதில்தோன்  ோட்ேிக் ோ  பதிவு 
தேய்பவர் ள் பதிவு தேய்ய முடியும். 

28. ”வமலதளம் / வமலதளப் பக்கம்” : http://www.colorstamil.in 

 
III. கபோட்டியில் பங்க ற்பதற் ோன நறைமுறை:  
 

http://www.colorstamil.in/
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தலவல் 1 
 

1. ஒரு கபோட்டிக் க ள்விக்கு நோன்கு (4) பல வோய்ப்பு பதில் 
ததரிவு ள் உண்டு. இறவ ஒவ்தவோரு நோளும்  ோட்ேியின் 
விளம்பைத்தின்கபோது அக்கைோபர் 28 2019 முதல் நவம்பர் 3, 2019-
வறை (”முதல் சுற்றுக்  ோலக் ட்ைம்”) தபோதுத் 
ததோறலகபேி ளிலிருந்து (PCO) வரும் அறழப்பு ள் தவிர்த்து 
கதர்ந்ததடுக் ப்பட்ை ததோறலகபேிக்கும் (பிற்கேர்க்ற  1-ஐ 
போர்க் வும்) மற்றும் கதர்ந்ததடுக் ப்பட்ை ற ப்கபேி 
ேந்தோதோைர் ளுக்கும் (பிற்கேர்க்ற  1-ஐ போர்க் வும்) 
கதர்ந்ததடுக் ப்பட்ை ேர்க் ிள் ளுக்கு (பிற்கேர்க்ற  1-ஐ 
போர்க் வும்), மற்றும் iOS மற்றும் ஆன்ட்ைோய்டு தளங் ளில் 
 ிறைக்கும் Voot தேயலிறயக்த ோண்டு பதிவு தேய்யும் 
பயனர் ளுக்கு  ீகழ 4-வது தறலப்பின் ீழ் த ோடுக் ப்பட்டுள்ள 
முறை ளில், தமோத்த ஏழு (7) தனித்துவமோன க ள்வி ள் முதல் 
சுற்றுக்  ோலக் ட்ைத்தில் க ட் ப்படும். கபோட்டிக் ோ  பதிவு 
தேய்யுமோறு போர்றவயோளர் றள அறழக்கும் வற யில் 
விளம்பைம் தேய்யப்படும். முதல் சுற்றுக்  ோலக் ட்ைத்தின் 
ஒவ்தவோரு க ள்விக்கும் ததோறலகபேி அறழப்பு ள் மற்றும் 
ற ப்கபேி அறழப்பு ள் மற்றும் SMS ஏற்பு, இருபத்து மூன்று மைி 
மற்றும் முப்பது நிமிைங் ளுக்கு (23 மைி கநைம் மற்றும் 30 
நிமிைங் ள்) அதோவது, இந்திய கநைப்படி முதல் நோள் இைவு 8:00:00 
மைி முதல் அடுத்த நோள் இந்திய கநைப்படி இைவு 7:30:00 வறை 
மட்டும். விவைமோன  ோலஅட்ைவறை  ீகழ தைப்பட்டுள்ளது: 

 
முதல் சுற்றுக்  ோலக் ட்ைத்திற் ோன க ள்வியின்  ோலஅளவு (PCO-
விலிருந்து அறழக் ப்படும் அறழப்பு தவிர்த்து ததோறலகபேி மற்றும் 
ற ப்கபேி றவத்திருக்கும் எல்லோ போர்றவயோளர் ளும் பங்க ற் லோம்): 
 
கேள்வி 
எண் 

லைன்ஸ் ஓப்பன் லைன்ஸ் குக ோஸ் 
கததி கநைம் கததி கநைம் 

1 28-அக்-2019 8:00:00 பி.ப 29-அக்-2019 7:30:00 பி.ப  
2 29-அக்-2019 8:00:00 பி.ப 30-அக்-2019 7:30:00 பி.ப  
3 30-அக்-2019 8:00:00 பி.ப 31-அக்-2019 7:30:00 பி.ப  
4 31-அக்-2019 8:00:00 பி.ப 01-நவ-2019 7:30:00 பி.ப  
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5 01-நவ-2019 8:00:00 பி.ப 02-நவ-2019 7:30:00 பி.ப  
6 02-நவ-2019 8:00:00 பி.ப 03-நவ-2019 7:30:00 பி.ப  
7 03-நவ-2019 8:00:00 பி.ப 04-நவ-2019 7:30:00 பி.ப  

 
2. பங்க ற்பதற் ோ  அறழப்பு ள் மற்றும் / அல்லது iOS / ஆன்ட்ைோய்டு 
தளங் ளில் Voot தேயலிறயப் பயன்படுத்தி பதிவு ள் மற்றும் / அல்லது 
SMS (இறவ அறனத்தும் இறைந்து “நுறழவு” எனப்படும்) ததோறலகபேி 
றலன் றள மூடுவதற்கு முன்னர் நிறைவு தேய்யப்பை கவண்டும். 
அப்கபோதுதோன் அது தேல்லத்தக்  நுறழவு (”தேல்லத்தக்  நுறழவு( ள்)”) 
எனக்  ருதப்படும். 

 
3. பதிவு எந்தக் லேப்கபசி / ததோலைகபசி எண்ணிைிருந்து பதிவு 
தபறப்படுேிறகதோ அதுகவ பதிவு தசய்தவலை அலையோ ம் 
ேோண்பதற்ேோன தனித்த அலையோ  எண்ணோேப் பயன்படுத்தப்படும். 
ஒவ்தவோரு பதிவு தசய்பவரும் பை பதிவுேல ச் சமர்ப்பிக்ேைோம். 
ஒவ்தவோரு நோளும் அனுப்பப்படும் தசல்ைத்தக்ே நுலைவுேள் 
மட்டுகம அந்த நோளுக்ேோன சமவோய்ப்போக்ேல் ததரிவு 
தசயல்முலறக்குக் ேருதப்படும் (ஒரு நோள் என்பது 23 மணி மற்றும் 
30 நிமிை ேோைம் அதோவது இைவு 8:00:00 kணி முதல் அடுத்த நோள் 
இைவு 7:30:00 மணிவலை).  
 
4. நுறழவுக் க ள்விக் ோன ஒவ்தவோரு அறழப்புக்கும் ஒவ்தவோரு 
நுறழவு முறையின் வழியோ ப் பதிவு தேய்யப்பட்ை ஒவ்தவோரு 
ற ப்கபேி எண்ணுக்கும் முதலோவது ேரியோன நுறழவு மட்டுகம. 

 
5. கபோட்டியில் பங்க ற்பதற்கு, ேரியோன ததரிறவத் கதர்ந்ததடுத்து 
ேரியோன பதிறல பதிவு தேய்பவர் த ோடுக்  கவண்டும். ீகழ உள்ள 
 ட்ைத்தில் த ோடுக் ப்பட்டுள்ள முறையிலும்  ோட்ேியின் விளம்பைத்தில் 
குைிப்பிட்ை முறையிலும் நுறழறவ அனுப்ப கவண்டும்: 
 
பிற்கேர்க்ற  1-ன்படி (PCO-விலிருந்து வரும் எந்த அறழப்பு றளயும் 
தவிர்த்து) ற ப்கபேி மற்றும் ததோறலகபேி ேந்தோதோைர் ளுக்கு) IVR 
ததரிவு ததோறலத்ததோைர்பு அளிப்பவர் ளுக்குக்  ிறைக்கும். 
 
பங்க ற்கும் முறை   ையல் தேய்ய பங்க ற்புக் ோன 
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கவண்டிய / 
எஸ்எம்எஸ் தேய்ய 
கவண்டிய எண் 

 ட்ைைங் ள் 

ஐவிஆர் (IVR) 5056882  01-04 நிமிைத்திற்கு ரூ. 7/-
வறை** 

எஸ்எம்எஸ் 509093 ஒவ்தவோரு 
எஸ்எம்எஸ்-க்கும் ரூ. 
3/-வறை 

Voot தேயலி Voot தேயலியில் 
வறையறுக் ப்பட்ை 
ஃபுகளோவின்படி 

தைப்படுத்தப்பட்ை தைவுக் 
 ட்ைைங் ள் 

 
**தபோருந்தும் ேட்ைங் ள் மற்றும் ஒழுங்குமுறை ள்  ோைைமோ  
விறல ள் மோற்ைத்திற்குட்பட்ைது. தயவுதேய்து உங் ளுறைய 
ததோறலத்ததோைர்பு நிறுவனங் ளிைம்  ட்ைைத்றதச் ேரிபோர்த்துக் 
த ோள்ளவும். கவதைோரு ேர்க் ிளில்/வட்ைோைத்தில்/நோட்டில் பயைம் 
தேய்யும்கபோது ஏதோவது ஒரு பயனர் பதிவு தேய்தோல், கூடுதல் கைோமிங் 
 ட்ைைம் தபோருந்தலோம். தபோருந்தும்  ட்ைைங் ளுக்கு. தயவுதேய்து 
உங் ளுறைய ததோறலத்ததோைர்பு நிறுவனத்றதத் ததோைர்பு த ோள்ளவும். 
கமலும், உங் ளுறைய ததோறலத்ததோைர்பு நிறுவனங் ளிைம் கவறு 
எந்த ஒரு தபோருந்தும்  ட்ைைங் றளயும் ேரிபோர்த்துக் த ோள்ளவும். 
 
பின்னிறைப்பு 1-ல் விவரிக் ப்பட்டுள்ளபடி 509093 என்ை குறு ிய 
குைியடீு கதர்ந்ததடுக் ப்பட்ை ததோறலத்ததோைர்பு நிறுவனங் ள் மற்றும் 
ேர்க் ிள் ளில்  ிறைக்கும். 
 
எஸ்எம்எஸ் வழியோ  எப்படிப் பதிலளிப்பது? 
 
முதல் சுற்றுக்  ோலக் ட்ைம் 
 

a. KOD<இறைதவளி>A/B/C/D<இறைதவளி><வயது(அக். 27, 2019-ன்படி 
நிறைவறைந்த ஆண்டு ள்)> 
 
உதோைைமோ  KOD A 24  
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b.  ீழ்க் ோணும் தைவுப் புலங் ள் கேமித்து றவக் ப்படும் (1) 
எஸ்எம்எஸ் எந்த எண்ைிலிருந்து வந்தகதோ அந்த எண் (2) 
தேய்தி (3) எஸ்எம்எஸ் தபைப்பட்ை நோள் (4) தபற்ை கநைம்  
 

c. எஸ்எம்எஸ் வடிவத்தில் பிறழ இருந்தோல், அதற்கு பதில் 
தேய்தியோ  “Invalid entry. ேரியோன வடிவம் KOD 
(இறைதவளி)(பதில்(A/B/C/D)(இறைதவளி)(வயது(நிறைவநறைந்த 
ஆண்டு ள்)). விதி ள் மற்றும் நிபந்தறன ள் http://www.colorstamil.in -
ல்  ிறைக்கும், ஒவ்தவோரு எஸ்எம்எஸ்-க்கும் ரூ. 3/-வறை”. 
 

d. பரிந்துறைக் ப்பட்ை வடிவத்தில் அனுப்பப்பட்ை நுறழவு ளுக் ோன 
ஒப்புற  தேய்தி “KOD-க்கு பதிவு தேய்ததற்கு நன்ைி. அடுத்த 
சுற்ைக்கு நீங் ள் கதரிவு தேய்யப்பட்ைோல், இந்த எண்ைில் 
நோங் ள் உங் றளத் ததோைர்பு த ோள்கவோம்” என்று இருக்கும். 
விதி ள் மற்றும் நிபந்தறன ள் on http://www.colorstamil.in -ல் 
 ிறைக்கும். ஒவ்தவோரு எஸ்எம்எஸ்-க்கும் ரூ. 3/-வறை” 

 
IVR வழியோ  எப்படிப் பதிலளிப்பது? 
 

a. அறழக் வும் 5056882 01/02/03/04 (அதோவது 5056882-ஐ அறழத்து 
பதில் A-க்கு 01-ஐயும், பதில் B-க்கு 02-ஐயும், C-க்கு 03-ஐயும் பதில் 
D-க்கு 04-ஐயும் அழுத்தவும்).  IVR தமிழில் மட்டுகம இருக்கும்.  
 

b. பதிவு தேய்தவர் தன்னுறைய முழுறமயறைந்த வயறத 
(உதோைைமோ , ஒருவருறைய வயது 25 ஆண்டு ள் மற்றும் 11 
மோதங் ள் என்ைோல், அவர் 25 என்று பதிவு தேய்ய கவண்டும்) 
குைிப்பிடும்படியும் அறத உறுதிப்படுத்தும்படியும் 
க ட்டுக்த ோள்ளப்படுவோர். 
 

c. நன்ைி என்று குைிப்பிட்டு / பிகள கபக் ஆப் னுைன் அந்த 
அறழப்பு நிறைவறையும். 

 
IVR ேமயத்தில் க ட் ப்படும் எந்த ஒரு த வலும், IVR-ன் 
அைிவுறுத்தல்படி பதிவு தேய்தவைோல்( ளோல்) ஆறு (6) தநோடி ளுக்குள் 
த ோடுக் ப்பைோவிட்ைோல், அந்த அைிவுறுத்தல் மீண்டும் த ோடுக் ப்படும். 
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அடுத்த ஆறு (6) தநோடி ளுக்குப் பின்னரும் பதில் தபைப்பைோவிட்ைோல், 
அறழப்றபத் துண்டிப்பதற் ோன தேய்தி அளிக் ப்பட்டு அறழப்பு 
முடிவறையும். ேரியோன வடிவத்தில் பதில்  ிறைக் ோவிட்ைோல், அல்லது 
ஏற் ப்பட்ை பதில் ததரிவு ளுக்குள் இல்லோவிட்ைோல், க ள்வி மீண்டும் 
ஒருமுறை க ட் ப்படும். இைண்ைோவது முறையும் தேல்லோத பதில் 
 ிறைத்தோல், அறழப்றபத் துண்டிப்பதற் ோன தேய்தி அளிக் ப்பட்டு 
அறழப்பு முடிவறையும். அறழப்பு வடிவத்தில் பதில்  ிறைத்தோல், 
பதிவு தேய்தவர் தன்னுறைய பதிறவ உறுதிப்படுத்தும்படி அல்லது 
தன்னுறைய பதிறல மீண்டும் பதிவு தேய்யும்படி 
க ட்டுக்த ோள்ளப்படுவோர்.  பதிவு தேய்தவர் தோன் அளித்த பதிறல 
இைண்ைோவது முறை உறுதிப்படுத்தோவிட்ைோல், அறழப்றபத் 
துண்டிப்பதற் ோன தேய்தி அளிக் ப்பட்டு அறழப்பு முடிவறையும்.  
 
முதல் சுற்று  ோலக் ட்ைத்திற்கு IVR ததரிவு  ிறைக்கும் 
ததோறலத்ததோைர்பு நிறுவனங் ள் பின்னிறைப்பு 1-ல் 
விவரிக் ப்பட்டுள்ளது.  
 
பதிவு எண் ளுக்கு அறழக் ப்படும் எல்லோ அறழப்பு ளுக்கும் 
நிமிைத்திற்கு ரூ. 7/-வறை  ட்ைைம் விதிக் ப்படும். 
 
கைோமிங் ேட்ைணங்ேள் தபோருந்தைோம். தபோருந்தும் ேட்ைண 
விேிதங்ேல  அறிய பதிவு தசய்பவர் ததோலைத்ததோைர்பு 
நிறுவனத்லதத் ததோைர்பு தேோள்  கவண்டும்.  
 
iOS மற்றும் ஆன்ட்ைோய்டு லேப்கபசிே ில் ேிலைக்கும் Voot 
தசயைிலயப் பயன்படுத்தி எப்படிப் பங்கேற்ேைோம் (கைட்ைோ-
இயைச்தசய்யப்பட்ை லேப்கபசிே ில் ேிலைக்கும், இதற்கு கைட்ைோ 
தநட்தவோர்க் ேிலைக்ே கவண்டும். கமலும் விவைங்ேளுக்கு 
உங்ேளுலைய ததோலைத்ததோைர்பு நிறுவனத்லதத் ததோைர்பு 
தேோள் வும்)  
 

1. அப் ிக்கேஷன் ஸ்கைோரிைிருந்து Voot தசயைிலயப் 
பதிவிறக்ேம் தசய்யவும். தசயைிலய இைவசமோேத் 
தைவிறக்கும் தசய்து தேோள் ைோம், ஆனோல், அதற்ேோன தைவுக் 
ேட்ைணங்ேள் தபோருந்தும் என்பலத தயவுதசய்து அறிந்து 
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தேோள்ளுங்ேள்.. தன்னுலைய ஃகபஸ்புக் (முேநூல்) அல்ைது 
ஜிதமய்ல் புகுபதிலவப் பயன்படுத்தி பதிவு தசய்பவர் புகுபதிவு 
தசய்ய கவண்டும். பதிவு தசய்பவரிைம் தற்கபோது பயனர் ஐடி 
மற்றும் ேைவுச்தசோல் இல்ைோவிட்ைோல், கதலவப்படும் 
ேட்ைோயமோே நிைப்ப கவண்டிய ேட்ைங்ேல  நிைப்பி ஒரு புதிய 
தசல்ைத்தக்ே மின்னஞ்சல் முேவரிலய உருவோக்ேிக் 
தேோள் ைோம். கூடுதல் விவைங்ேளுக்கு உங்ேளுலைய 
ததோலைத்ததோைர்பு நிறுவனத்லதத் ததோைர்பு தேோள் வும்.  
 

2. பதிவு தசய்பவர் புகுபதிவு தசய்து விட்ைோல், தன்னுலைய 
பதில் ததரிலவ (A/B/C/ D) அவர் கதர்ந்ததடுக்ேைோம் 
 

3. தயவுதசய்து உங்ேளுலைய மின்னஞ்சல் முேவரிலயயும் 
லேப்கபசி எண்லணயும் உள் ிடுங்ேள். இந்தியோவில் உள்  
ததோலைத்ததோைர்பு நிறுவனத்தில் பதிவு தசய்யப்பட்ை 
லேப்கபசி எண்ணோே இருந்தோல் மட்டுகம நோங்ேள் 
உங்ேல த் ததோைர்பு தேோள்  முடியும் என்பலத தயவுதசய்து 
மனதில் தேோள்ளுங்ேள். 
 

4. தயவுதசய்து உங்ேளுலைய முழுப் தபயலை உள் ிடுங்ேள் 
 

5. தயவுதசய்து உங்ேளுலைய வயலத உள் ிடுங்ேள். அக்கைோபர் 
27, 2019 அன்லறய நிைவைப்படி 18 வயது பூர்த்தியலைந்தவர்ேள் 
மட்டுகம இந்த நிேழ்ச்சியில் பங்கேற்ேைோம் என்பலத 
தயவுதசய்து மனதில் தேோள்ளுங்ேள். 

 
தலவல் 2 
 
தபைப்பட்ை எல்லோ பதிவு ளிலுமிருந்து ேமவோய்ப்போக் ல் 
தமன்தபோருளினோல் தமோத்தமோ  கதோைோயமோ  14,000 (பதினோன் ோயிைம்) 
ேரியோன தேல்லத்தக்  பதிவு தேய்தவர் ள் கதர்ந்ததடுக் ப்படுவோர் ள். 
 
ஒகை ற ப்கபேி எண்ைிலிருந்து வரும் பல பதிவு ள் ேமவோய்ப்போக் ல் 
தமன்தபோருளினோல்  ருத்தில் எடுத்துக்த ோள்ளப்பட்ைோலும், ஒரு 
ற ப்கபேி எண் ஒருமுறை கதர்ந்ததடுக் ப்பட்டுவிட்ைோல், எந்த ஒரு 
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சுற்ைின்கபோதும் அகத எண் இைண்ைோவது முறையும் 
கதர்ந்ததடுக் ப்பைோது.   
 
ஒவ்தவோரு நோளும் ேமவோய்ப்போக் ல் தமன்தபோருளினோல் தேல்லத்தக்  
பதிவு ள் ஒவ்தவோரு நோளுக்கும் ததரிவு தேய்யப்படுவர் (இைவு 8:00:00 
மைி முதல் அடுத்த நோள் இைவு 7:30:00 மைிவறை).   
 
ேமவோய்ப்போக் ல் தமன்தபோருளினோல் முதல் சுற்றுக் 
 ோலக் ட்ைத்திற் ோ த் கதர்ந்ததடுக் ப்படும் தேல்லத்தக்  பதிவு ள் 
நியோயமோன முயற்ேி அடிப்பறையில் முன்னகை வறையறுக் ப்பட்ை 
வறைகூற்றை இதற் ோ ப் பயன்படுத்தும். 
 

தைவல் 1 

தைவல் 1 நலைமுலறக்ேோன ேட்ைம் 
(விழுக்ேோட்டில்) 

தபண்ேள் மட்டும் 
100.00% 

18-24 25-34 35-44 45+ 
25% 30% 25% 20% 

மண்ைைம் 
1 

தசன்லன 20% 5.0% 6.0% 5.0% 4.0% 

மண்ைைம் 
2 

இந்தியோவின் பிற 
பகுதிேள். 

80% 20.0% 24.0% 20.0% 16.0% 

தமோத்தம்  100% 
 
குறைவோன தேல்லத்தக்  பதிவு ள்  ோைைமோ  ேமவோய்ப்போக் ல் 
தமன்தபோருளினோல் ேில  ைைங் றள பூர்த்தி தேய்ய இயலோவிட்ைோல், 
அவற்றை நிறுவனத்தின் முடிவின்படி நிைப்பலோம். எந்த ஒரு நோளும் 
 ட்ைம் நிைப்பப்பைோதிருந்தோல், அன்றைய நோளின் பிை ேரியோன 
பதிவு ளிலிருந்து, அன்றைய நோளின் தவைோன பதிவு ளிலிருந்து, 
அல்லது பதிவின் அடுத்தடுத்த நோட் ளிலிருந்து ேரிதேய்யப்படும், இது 
முதல் சுற்றுக்  ோலக் ட்ைத்திற்குப் தபோருந்தும். 
 
முதல் சுற்று  ோலக் ட்ைத்திலிருந்து பதிவு தேய்தவர் ளின் தமோத்தம் 
சுமோர் 14,000 தேல்லத்தக்  ேரியோன நுறழவு ள் நிறுவனத்திைம் உள்ள 
விவைங் ளின்படி பதிவு ளுக் ோ ப் பயன்படுத்தப்பட்ை ததோறலகபேி 
எண்ணுக்கு அக்கைோபர் 30, 2019 முதல் நவ. 5, 2019-வறை அறழப்பு 
விடுக் ப்படும். 
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வறையறுக் ப்பட்ை  ோலஅட்ைவறைறயப் பின்பற்ை முயற்ேி 
எடுக் ப்படும். இருப்பினும், யதோர்த்த சூழல் ள், பங்க ற்பு அளவு, 
ததோழில்நுட்பப் பிைச்ேறன ள், எதிர்போர்க் ோத  ோைைங் ள் 
கபோன்ைவற்ைின் அடிப்பறையில் கநை அளவு ள் மோறுபைலோம். 
நோட் றளயும் கநைத்றதயும் தன்னுறைய தேோந்த முடிவின்படி 
மோற்றுவதற் ோன உரிறம  ோட்ேி கமலோண்றமக்கு உண்டு என்பது 
தவளிப்பறையோ த் ததரிவிக் ப்படு ிைது. 
 
 ீழக் ோண்பறவ உட்பட்ை  ோைைங் ளினோல் (இறவ மட்டுமல்ல)  ோல்-
கபக் தவற்ைி தபைோவிட்ைோல், கேனல் மற்றும் நிறுவனம் 
தபோறுப்போ ோது: 
 

a) ததோறலகபேி பிஸியோ  இருப்பது 
b) தநட்தவோர்க் தநரிேல் 
c) எந்தப் பதிலும் தபைப்பைோதிருப்பது 
d) கமோேமோன அறழப்பு நிறல ள் / ததளிவின்ைிக் க ட்பது 
e) எண் என்க ஜ்ைோ  இருப்பது 
f) அறழப்பு துண்டிக் ப்படுவது 
g) ஒரு அறழப்றப கதோல்வியறையச் தேய்யும் அல்லது அறதத் 
துண்டிக் ச் தேய்யும் பிை  ோைைங் ள்.  

 
பதிவு தேய்தவருக்கு அத்தற ய  ோல்-கபக்  ிறைப்பதில் ஏற்பட்ை 
தோமதம் அல்லது  ிறைக் ோத  ோைைத்தினோல் அடுத்த சுற்ைில் 
பங்க ற்பதற் ோ த் கதர்ந்ததடுக் ப்பை முடியோவிட்ைோல், நிறுவனம் 
தபோறுப்போ ோது. 
 
கதர்ந்ததடுக் ப்பட்ை பதிவு தேய்தவர் ள் அறழப்பு றமய 
அதி ோரியிைமிருந்து (“CCE”) அறழப்றபப் தபறுவோர் ள். அறழப்பு றமய 
அதி ோரி ள் (“CCE”) க ட்கும் விவைங் றள கதர்ந்ததடுக் ப்பட்ை பதிவு 
தேய்தவர் உைனடியோ  உறுதி தேய்ய கவண்டும்.  கபோட்டியில் 
பங்க ற்பதற் ோ  பதிவு தேய்தவர் பதிறவ அனுப்பினோைோ என்பறத 
உறுதிதேய்ய CCE ேில க ள்வி றளக் க ட்போர். கதறவப்படும் 
விவைங் ள் உைனடியோ  அளிக் ப்பைோவிட்ைோல், அல்லது பதிவு 
தேய்தறத உறுதிப்படுத்த இயலோவிட்ைோல், அந்த முதல் ததோறலகபேி 
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அறழப்பு ததோைங் ி சுமோர் 30 நிமிைங் ளில் CCE மீண்டும் அறழத்து, 
அகத விவைங் றளக் க ட்போர். அத்தற ய விவைங் றள அளிக் த் 
தவைினோல், கதர்ந்ததடுப்பு நறைமுறையிலிருந்து அவர் 
தகுதிநீக் ப்படுவோர். 
 
பதிவு தேய்யப்பட்ை ததோறலகபேி எண்ைில் பதிலளித்து, அவர்தோன் 
பதிவு தேய்தவர் என்பறத உறுதிப்படுத்தினோல், கவறு வற யில் 
ததரிவிக் ோதிருந்தோலன்ைி, கபோட்டியின் விதி ளின்படி அவர் பதிவு 
தேய்தவைோ க்  ருதப்படுவோர். ஒரு குைிப்பிட்ை எண்ைிலிருந்து 
ஒன்றுக்கு கமற்பட்ைவர் ள் பங்க ற்ைோல் பதிவு தேய்த ேரியோன 
நபறைத் தீர்மோனிப்பது நிறுவனத்தின் தபோறுப்பல்ல. 
 
நிறுவனம் மற்றும் / அல்லது அதன் அங் ீ ரிக் ப்பட்ை மு வர் ள், 
துறையோளர் ள், மற்றும் பிைதிநிதி ள் கதர்ந்ததடுக் ப்பட்ை பதிவு 
தேய்தவர் றளத் ததோைர்புத ோள்ள தங் ளோல் முடிந்த நியோயமோன 
முயற்ேி றள எடுப்போர் ள். முதலில் ததோைர்புத ோண்ைதிலிருந்து 
அடுத்த முப்பது நிமிைங் ளுக்குள் ததோறலகபேி மூலம் 
ததோைர்புத ோள்ள முடியோவிட்ைோல் அவர் ள் எந்த வற யிலும் 
தபோறுப்போ  மோட்ைோர் ள்.   
 
கதர்ந்ததடுக் ப்பட்ை பதிவு தேய்தவர் றளத் ததோைர்பு த ோண்ைதும் CCE-
யினோல்  ீழ்க் ோணும் நறைமுறை பின்பற்ைப்படும்: 
 
அறழப்றபப் தபற்ைவர் CCE-யிைம் உைனடியோ  அவர்தோன் பதிவு 
தேய்தவர் என்பறத உறுதிப்படுத்தினோல், CCE அவரிைம் தன்னுறைய 
தபயறைக் கூறும்படி க ட்போர். 
 
பின்னர், ஆடி ன் நோட் ளில் மற்றும் பைப்பிடிப்பு நோட் ளிலும் பதிவு 
தேய்தவர் வை முடியுமோ என்பறதச் ேரிபோர்த்து CCE உறுதிப்படுத்துவோர். 
குைிப்பிட்ை நோட் ளில் பதிவு தேய்தவர் வை முடியும் என்ைோல், 
பதிறவத் ததோைை, CCE அவருறைய மு வரிறயயும் பிை கதறவயோன 
விவைங் றளயும் தபற்றுக்த ோள்வோர். அந்த நோட் ளில் பதிவு 
தேய்தவைோல் வை இயலோதிருந்தோல், பதிவு நறைமுறைறயத் ததோைை 
பதிவு தேய்தவர் அனுமதிக் ப்பை மோட்ைோர். ததோைர்ந்து 
பங்க ற்பதிலிருந்து தகுதி நீக் ப்பட்ைவைோ க்  ருதப்படுவோர்.  
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CCE will thereafter inform the Registrant about the transfer to the automated IVR* 
mode. அடுத்ததோ , பதிவு தேய்தவரிைம் இரு “திைன் அடிப்பறையிலோன“ 
க ள்வி ளுக்கு ஒவ்தவோன்ைோ ப் பதிலளிக்கும்படி IVR க ட்கும், ஒரு 
க ள்விக்கு ஒைளவு ேரியோன பதிறல அளிக்கும்படி க ட்கும்.** 
(அதோவது, பதிவு தேய்தவோல் அளிக் ப்படும் பதில் ேரியோன பதிலுக்கு 
தநருக் மோனதோ  இருக்  கவண்டும்)  
 
கமற் ண்ை க ள்வி ளுக்கு பதிவு தேய்தவர் IVR அளிக்கும் ததரிவு ளில் 
ேரியோன பதிறலத் கதர்ந்ததடுத்து ேரியோன வடிவில் த ோடுத்தோல், அந்த 
பதிவு தேய்தவர் கதர்ந்ததடுக் ப்பட்ைோல், அடுத்த ேில நோட் ளுக்குள் 
கூடுதல் பங்க ற்புக் ோன ஒரு அறழப்றபப் தபறுவோர். 
 
*IVR-னோல் ஒரு பதிறல அளிக்கும்படி க ட் ப்படும் எல்லோக் 
க ள்வி ளுக்கும், 6 தநோடி ளுக்குள் பதில்  ிறைக் ோவிட்ைோல், IVR 
அந்தக் க ள்விறய மீண்டும் க ட் ிைது.  இைண்ைோவது முறையும் 
பதில்  ிறைக் ோவிட்ைோல், IVR அடுத்த க ள்விறயக் க ட் ிைது. 
தவைோன பதில் த ோடுக் ப்பட்ைோல், IVR மற்தைோரு வோய்ப்றப 
அளிக் ிைது. பின்னர் அடுத்த க ள்விக்குச் தேல் ிைது. கமலும், 
ஒவ்தவோரு முறையும் பதிவு தேய்பவர் ஒரு பதிறல உள்ளிடும்கபோதும், 
அவருறைய பதில் மீண்டும் கூைப்பட்டு, அறத உறுதி தேய்யுமோறு 
க ட்டுக்த ோள்ளப்படுவோர். 
 
**“ஓைளவு ேரியோன பதில்“ க ள்வி என்பது ஒரு திைப்பு நிறலக் 
க ள்வியோகும் (உ.ம் மும்றபக்கும் ஆக்ைோவுக்கும் இறையில் உள்ள 
தூைம் என்ன) இதற்கு, பதிவு தேய்பவர் ஒரு பதில் எண்றை உள்ளிை 
கவண்டும். அதன் பிைகு நட்ேத்திை / கஹஷ்  ீ-றய அழுத்த கவண்டும். 
 
தலவல் 3 
 
முதல் சுற்றுக்  ோலக் ட்ைத்திற்கு தலவல் 1 மற்றும் தலவல் 2-ஐ 
தவற்ைி ைமோ  முடித்ததும், எல்லோ கதர்ந்ததடுக் ப்பட்ை பதிவு 
தேய்தவர் ளும் முன்னகை தீர்மோனிக் ப்பட்ை ஒதுக் ீட்டு வறைகூைின்படி 
ேமவோய்ப்போக் ல் தமன்தபோருளினோல் மதிப்படீு தேய்யப்பட்டு ததரிவு 
தேய்யப்படுவோர் ள். கதோைோயமோ  1,500 பதிவு தேய்தவர் ள் 
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ஆடி ன ீளோ  ஆடி ன் நைக்கும் இைத்திற்கு வைத் 
கதர்ந்ததடுக் ப்படுவோர் ள்.   
 
கதறவக்கும் குறைவோன பதிவு தேய்தவர் ள் இருந்தோல், ேரியோன 
பதிலளித்த கதறவப்படும் எண்ைிக்ற க்கும் குறைவோன பதிவு 
தேய்தவர் ள் ேமவோய்ப்போக் ல் தமன்தபோருளினோல் 
கதர்ந்ததடுக் ப்படுவோர் ள்.  இதில் ேமநிறல ஏற்பட்ைோல், ேரியோன 
பதிவு றளத் கதர்ந்ததடுக்  “ஓைளவு ேரியோன பதில் ள்” 
பயன்படுத்தப்படும். 
 
ஆடி ன ீளோ  ஆடி ன் நைக்கும் இைத்திற்கு (முதல் சுற்றுக் 
 ோலக் ட்ைத்திற்கு) வைத் பதிவுதேய்தவர் ள் ேமவோய்ப்போக் ல் 
தமன்தபோருளினோல் கதர்ந்ததடுக் ப்படுவர். நியோயமோன முயற்ேி 
அடிப்பறையில் முன்னகை வறையறுக் ப்பட்ை வறைகூற்றை இதற் ோ ப் 
பயன்படுத்தும். 
 
 
 
 
 
 

தைவல் 2 

தைவல் 2 நலைமுலறக்ேோன ேட்ைம் 
(விழுக்ேோட்டில்) 

தபண்ேள் மட்டும் 
100.00% 

18-24 25-34 35-44 45+ 
25% 30% 25% 20% 

மண்ைைம் 
1 

தசன்லன 20% 5.0% 6.0% 5.0% 4.0% 

மண்ைைம் 
2.1 

கேோயம்புத்தூர், 
மதுலை, திருச்சி, 

கசைம்  
10% 2.5% 3.0% 2.5% 2.0% 

மண்ைைம் 
2.2 

<75 ைட்சம் நேைங்ேள் 35% 8.75% 10.5% 8.75% 7.0% 

மண்ைைம் 
2.3 

இந்தியோவின் பிற 
பகுதிேள். 

35% 8.75% 10.5% 8.75% 7.0% 

தமோத்தம்  100% 
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ஒதுக் ீட்டு அட்ைவறையில் குைிப்பிட்ை  ட்ைத்தில் கதறவக்கும் 
குறைவோன பதிவு தேய்தவர் ள் இருந்தோல், எஞ்ேிய பதிவு 
தேய்தவர் ளிலிருந்து ேமவோய்ப்போக் ல் தமன்தபோருளினோல் 
கதர்ந்ததடுக் ப்பட்டு நிைப்பப்படுவோர் ள்.  
 
CCE-யினோல் அப்படி ஆை னுக் ோ த் கதர்ந்ததடுக் ப்பட்ைவர் ளுக்குத் 
ததோறலகபேி மூலம் ததரிவிக் ப்பட்டு கமலும் ததோைருவதற்கு முன்னர் 
அவர் ளுறைய விவைங் ள் (வயது & மு வரி) உறுதி தேய்யப்படும். 
இந்த அறழப்பின்கபோது கதர்ந்ததடுக் ப்பட்ை பதிவு தேய்தவர் ளோல் 
அளிக் ப்படும் விவைங் ள் அவர் ளோல் அளிக் ப்பட்ை ஏற் னகவ உள்ள 
விவைங் ளுைன் ஒத்துப் கபோ ோவிட்ைோல், அத்தற ய 
கதர்ந்ததடுக் ப்பட்ை பதிவு தேய்தவர் ளுக்கு ஒகை ஒரு கூடுதல் 
வோய்ப்பு மட்டுகம அளிக் ப்படும். அதன் பின்னர் அறழப்பு 
துண்டிக் ப்படும்.    
 
ஆடி ன் நோள் மற்றும் இைம் பற்ைி பதிவு தேய்தவர் ளுக்கு ததரிவித்து 
அந்த ஆடி ன் நோட் ளில் மற்றும் பைப்பிடிப்பு நோட் ளிலும் பதிவு 
தேய்தவர் வை முடியுமோ என்பறத CCE உறுதிப்படுத்துவோர். அந்த 
நோட் ளில் பதிவு தேய்தவைோல் வை இயலோதிருந்தோல், பதிவு 
நறைமுறைறயத் ததோைை பதிவு தேய்தவர் அனுமதிக் ப்பை மோட்ைோர். 
ஒருகவறள பதிவு தேய்தவர் அந்த நோளில் வைத் தயோைோ  இருந்தோல், 
 ீழ்க் ோணும் அவைங் றள பதிவு தேய்தவர் எடுத்துவரும்படி CCE 
க ட்டுக்த ோள்வோர்: 
 
1) பதிவு தேய்தவரின் ேமீபத்திய போஸ்கபோர்ட் அளவு வண்ைப் 
புற ப்பைம் 4  
 

2)  தேல்லத்தக்  தபயர் / அறையோளச் ேோன்றுக்கு ( ீழ்க் ோண்பனவற்றுள் 
ஏதோவததோன்று):  

1. பிைப்புச் ேோன்றுைன் PAN அட்றை  
2. போஸ்கபோர்ட் 
3. வோக் ோளர் ஐடி 
4. ஓட்டுனர் உரிமம் அல்லது 
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5. UID / ஆதோர் அட்றை 
 

3) தேல்லத்தக்  மு வரிச் ேோன்றுக்கு ( ீழ்க் ோண்பனவற்றுள் 
ஏதோவததோன்று): 

1. ததோ.கபேி பில் / மின்ேோை பில்   
2. போஸ்கபோர்ட் 
3. வோக் ோளர் ஐடி  
4. ஓட்டுனர் உரிமம்  
5. குடும்ப அட்றை அல்லது 
6. UID / ஆதோர் அட்றை 
 

4) நோன்கு கபோன்-எ-ஃபிைண்டு / வடீிகயோ- ோல் க ன்டிகைட்(ஸ்) 
ஒவ்தவோருவருறைய ேமீபத்திய போஸ்கபோர்ட் அளவு வண்ைப் 
புற ப்பைம் 2 கபோன்-எ-ஃபிைண்டு / வடீிகயோ- ோல் க ன்டிகைட்(ஸ்) 18 
வயது நிறைவறைந்தவைோ வும், இந்தியோவில் உள்ள இந்திய 
நோட்ைவைோ  இருக்  கவண்டும். 
 
ஆடி ன ீஒவ்தவோரு ஆவைத்தின் அேல் ஆவைத்றதயும் 2 
ேோன்தைோப்பம் இட்ை ந ல் றளயும் றவத்திருக்  கவண்டும். 
கமற் ண்ை எல்லோ ஆவைங் ளும் தமிழ் / இந்தி அல்லது 
ஆங் ிலத்தில் மட்டுகம இருக்  கவண்டும். 
 
(கபோன்-எ-ஃபிைண்டு / வடீிகயோ- ோல் க ன்டிகைட்(ஸ்)-ன் கமற்தேோன்ன 
ஆவைங் றள / புற ப்பைங் றளச் ேமர்ப்பிப்பது என்பது அந்த 
ஆடி ன ீகூடுதல் பங்க ற்புக் ோ த் கதர்ந்ததடுக் ப்பட்ைோர் என்பறதக் 
குைிப்பிைோது.) 

 
குைிப்பு : ஆடி னயீின் பங்க ற்பு ததோைர்போ  ஏற்படும் பயைம், 

தங்குவது மற்றும் பிை அறனத்துச் தேலவு ளும் ஆடி னயீின் 
தபோறுப்கப. கமற் ண்ை ஆவைங் றளயும் புற ப்பைங் றளயும் 
ேமர்ப்பித்த பின்னகை ஆடி ன ீ ஆடி ன் இைத்திற்குள் 
அனுமதிக் ப்படுவோர். 

 
பின்னர், த ோடுக் ப்பட்ை ஆடி ன் நோட் ளில் ஆடி ன் இைத்தில் 
மற்றும் பைப்பிடிப்பு நோட் ளிலும் பதிவு தேய்தவர் வை முடியுமோ 
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என்பறதச் ேரிபோர்த்து CCE உறுதிப்படுத்துவோர். அத்தற ய 
வி யங் றள உறுதிப்படுத்தய பின்னகை ஆடி னில் பதிவு தேய்தவர் 
பங்க ற் லோமோ என்பது பரிேீலிக் ப்படும்.  
 
பதிவு தேயல்முறையின்கபோது ததோறலகபேி  ஷ்ைங் ள், ேிஸ்ைங் ளின் 
ைவுன்றைம், தைவு கபக் ப், ததோறலகபேி அறமப்புத் திைன் மற்றும் பிை 
ததோழில்நுட்ப தறை ளுக்கு நிறுவனத்றத தபோறுப்போக்  இயலோது. 
 
உறுதிப்படுத்தும் தேய்தி / அறழப்பு  ிறைக் ோத  ோைைத்தினோல் 
ஆடி னில் எந்த ஒரு ஆடி னயீும்( ளும்) பங்க ற்  இயலோவிட்ைோல், 
அதற்கு எந்த வற யிலும் நிறுவனத்றத தபோறுப்போக்  மற்றும் / 
அல்லது  ைப்போடுறையதோக்  இயலோது. 
 
தலவல் 4 
 
முதல் சுற்றுக்  ோலக் ட்ைத்திற் ோன ஆடி ன்ஸ் நவ. 7, 2019 முதல் 
நவ. 20, 2019-வறை (“முதல் ஆடி ன்  ோலக் ட்ைம்”) நறைதபறும். 
ஆடி ன ீளுக் ோன பதிவு கநைம் ததரிவிக் ப்படும். ஆடி னயீின் 
கதறவக்க ற்  அது மோற்ைப்பை மோட்ைோது.  
 
கதறவப்படும் ஆவைங் ளுைனும் புற ப்பைங் ளுைனும் ஒவ்தவோரு 
ஆடி னகீ்கும் ஒதுக் ப்பட்ை நோளிலும் கநைத்திலும் ஒதுக் ப்பட்ை 
ஆடி ன் நைக்கும் இைத்திற்கு ஆடி ன ீவைகவண்டும். 
 
ஆடி ன் இைத்தில் உள்ள வோயில்  ோறல 9 மைிக்கு அல்லது 
தன்னுறைய தேோந்த விருப்பப்படி நிறுவனம் முடிதவடுக்கும் கநைத்தில் 
மூைப்படும். தோமதமோ  வருபவர் ள், நிறுவனத்தின் முடிவின்படி 
ஆடி ன் நறைமுறையிலிருந்து தகுதிநீக் ப்பட்ைவர் ளோ  
இருப்போர் ள். ஒவ்தவோரு ஆடி னகீ்கும் ஒரு தனித்த பதிவு எண் 
த ோடுக் ப்படும். ஆடி னில் இருக்கும்கபோது எல்லோ கநைத்திலும் அறத 
அவர் ள் தோங் ியிருக்  கவண்டும். ஆடி னில் பங்க ற்பதற்கு, ரிலீஸ் 
படிவம், NDA மற்றும் விதி ள் மற்றும் ஒழுங்குமுறை ள் 
ஆ ியவற்றுைன் பதிவுப் படிவத்திலும் ஆடி ன ீ ற தயோப்பமிை 
கவண்டும். தங் ளுறைய தேோந்த முடிவின்படி பதிறவ / தகுதிறய 
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நிைோ ரிக்  நிறுவனத்தின் அங் ீ ரிக் ப்பட்ை பிைதிநிதிக்கு இறுதி உரிறம 
உள்ளது.  
 
நிறுவனத்தினோல் த ோடுக் ப்பட்டுள்ள முறைப்படியோன வி யங் றளப் 
பூர்த்தி தேய்வறதப் தபோருத்து, ஆடி ன ீள் நுறழவுத் கதர்வுக்கு 
உட்பை கவண்டும். இதில் எழுத்துத் கதர்வு மற்றும் வடீிகயோ ஆடி ன் 
என்ை இரு சுற்று ள் உண்டு. ஆடி ன ீள் எழுத்துத் கதர்வு மற்றும் 
வடீிகயோ ஆடி ன் இைண்றையும் நிறைவு தேய்யத் தவைினோல், 
ததோைர்ந்து பங்க ற்பதிலிருந்து தகுதி நீக் ப்படுவோர். 
 
(i) எழுத்துத் கதர்வு  

• நுறழவுத் கதர்வுக்கு ஆடி ன ீள் ஒரு அைங் ில் அமை 
றவக் ப்படுவோர் ள் 

• அறைக் ோன  தவு ள்  ோறல 9 மைிக்கு அல்லது தன்னுறைய 
தேோந்த விருப்பப்படி நிறுவனம் முடிதவடுக்கும் கநைத்தில் 
மூைப்படும். அத்தற ய கநைத்திற்குப் பின்னர் வந்து கேரும் 
ஆடி ன ீள் ஆடி னில் பங்க ற் த் தகுதி தபைமோட்ைோர் ள். 

• ஆடி ன ீளுக்கு ஒரு க ள்வித்தோளும் ஒரு விறைத்தோளும் 
த ோடுக் ப்படும். தங் ளுறைய விறைத்தோளில் தங் ளுறைய 
பதில் ததரிவு றள (A / B / C / D) நிைப்ப ஒரு குைிப்பிட்ை அளவு 
கநைம் ஆடி ன ீளுக்குக் த ோடுக் ப்படும் 

• ஒருகவறள விறைத்தோள் ததோறலந்து விட்ைோல், வோேிக்  
முடியோததோ  இருந்தோல், முழுறமயற்ைதோ  அல்லது  ண்ைைிய 
முடியோததோ  இருந்தோல் அதோவது, ஆடி னயீின் தபயர் / எண் 
குைிப்பிைப்பைோதிருந்தோல், அத்தற ய ஆடி ன ீ
தகுதிநீக் ப்பைலோம் 

 
(ii) வடீிகயோ ஆடி ன் 

• ஒவ்தவோரு ஆடி னயீும் தனிமனித கநர்மு த் கதர்வுக்கு உட்பை 
கவண்டும்.  

• நிறுவனத்தினர் / தயோரிப்போளர் எதிர் ோலத்தில் போர்ப்பதற் ோ  
வடீிகயோ ஆடி ன் ள் பதிவு தேய்யப்பைலோம். 

• பதிவு ள் ஏதோவது எதிர்போைோத விதத்தில்  ோைோமல் 
கபோய்விட்ைோல், உற்பத்தியோளர் ள் தங் ளுறைய தேோந்த 
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முடிவின்படி ஆடி ன் அமர்றவ மீண்டும் நைத்துவதற் ோ  
அதற்கு வரும்படி ஆடி ன ீள் க ட்டுக்த ோள்ளலோம். 

• எந்த ஒரு ஆடி ன் றமயத்திலும் ஆடி ன ீளின் 
எண்ைிக்ற றய அதி ரிக்கும் / குறைக்கும் / மோற்றும் உரிறம 
தயோரிப்போளருக் ம் நிறுவனத்திற்கும் உள்ளது.  

 
எல்லோ ஆடி ன ீளும் ஆடி ன் இைத்தின் ேீதைோழுங்ற ப் பைோமரிக்  
கவண்டும். அங்குள்ள விதி ள் மற்றும் ஒழுங்குமுறை ளின்படி 
நைந்துத ோள்ள கவண்டும். கமலும், நிறுவனத்தின் / தயோரிப்போளரின் 
அைிவுறுத்தல் றள  டுறமயோ ப் பின்பற்ை கவண்டும். நிறுவனத்தின் 
அல்லது உற்பத்தியோளரின் அைிவுறுத்தல் ளுக்கு எதிைோ  
நைந்துத ோள்ளும், அல்லது நிறுவனத்துக்கு, அல்லது பிை எந்த ஒரு 
நபருக்கும் ததோந்தைறவ அளிக்கும் எந்த ஒரு ஆடி னயீும் 
ஆடி னிலும் கபோட்டியிலும் பங்க ற்பதிலிருந்து உைனடியோ  
தகுதிநீக் ம் தேய்யப்படுவோர், உைனடியோ  ஆடி ன் இைத்திலிருந்து 
தவளிகயறும்படி க ட்டுக்த ோள்ளப்படுவோர். பிைறை ஆடி ன ீ தவைோ  
வழிநைத்தினோல் மற்றும் ஆடி ன் தேயல்முறை பற்ைி தவைோன 
தேய்திறயப் பைப்பினோல், அந்த நபறை தகுதிநீக் ம் தேய்யவும், 
அத்தற ய ஆடி னமீீது ேட்ை நைவடிக்ற  எடுக் வும் நிறுவனத்துக்கு 
உரிறம உள்ளது. ஆடி ன ீறளத் ததரிவு தேய்வது உட்பை (இது 
மட்டுமல்ல) ஆடி ன் ேம்பந்தமோன நிறுவனத்தின் முடிகவ 
இறுதியோனதும்,  ட்டுப்படுத்துவதோ வும் இருக்கும். அறத எதிர்க்  
இயலோது. ஆடி ன் பற்ைி ஏதோவது த ைோறு அல்லது கவறுபோடு 
இருந்தோல், நிறுவனத்தின் முடிகவ இறுதியோகும், அறனவறையும் 
 ட்டுப்படுத்தும். தங் ளுறைய தேோந்த முடிவின்படி பதிறவ / தகுதிறய 
மறுக்கும் உரிறம  ோட்ேி கமலோண்றமக்கு உள்ளது. 
 
ஆடி ன ீறளத் ததரிவு தேய்வது உட்பை (இது மட்டுமல்ல) ஆடி ன் 
ேம்பந்தமோன நிறுவனத்தின் / தயோரிப்போளர் ளின் முடிகவ 
இறுதியோனதும்,  ட்டுப்படுத்துவதோ வும் இருக்கும். அறத எதிர்க்  
இயலோது. ஆடி ன் பற்ைி ஏதோவது த ைோறு அல்லது கவறுபோடு 
இருந்தோல், நிறுவனத்தின் முடிகவ இறுதியோகும், அறனவறையும் 
 ட்டுப்படுத்தும். 
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தலவல் 5 
 
• இரு உறுப்பினர் நடுவர்குழு அதோவது உற்பத்தியோளர் மற்றும் 
நிறுவனத்தின் ஒவ்தவோரு பிைதிநிதி ளினோல் விறைத்தோள் ளின் 
அடிப்பறையிலும், வடீிகயோ ஆடி ன் ேமயத்தில் பதிவிைப்பட்ை 
வடீிகயோக் ளின் அடிப்பறையிலும் எல்லோ ஆடி ன ீறளயும் 
மதிப்படீு தேய்வோர் ள். மதிப்படீ்டுச் சுற்ைில் ததரிவுதேய்யப்பட்ை 
ஆடி ன ீள் 2-வது மதிப்படீ்டு நடுவர் ளோல் மதிப்படீு 
தேய்யப்படுவோர் ள். 
 

• இைண்ைோவது மதிப்படீு ஒரு மூன்று உறுப்பினர் நடுவர்குழு அதோவது 
தயோரிப்போளர் மற்றும் நிறுவனத்தின் ஒவ்தவோரு பிைதிநிதி ள் 
மற்றும் ஒரு தனித்த உறுப்பினர் (”நடுவர் ள்”) ஆ ிகயோைோல் மதிப்படீு 
தேய்யப்படும். நடுவர் ள் விறைத்தோள் ளின் அடிப்பறையிலும், 
வடீிகயோ ஆடி ன் ேமயத்தில் பதிவிைப்பட்ை வடீிகயோக் ளின் 
அடிப்பறையிலும் எல்லோ ஆடி ன ீறளயும் மதிப்படீு தேய்வோர் ள். 
ஃபோஸ்ைஸ்ட் ஃபிங் ர் ஃபர்ஸ்ட் சுற்றுக்கு பங்க ற்போளர் ள் அைங் ிய 
இரு பட்டியல் கதர்ந்ததடுக் ப்படும். அவற்ைில் பங்க ற்போளர் ளின் 
ஒரு பட்டியல் பதிலீட்டு கநோக் த்திற் ோ ப் பயன்படுத்தப்படும்.  
 

• கமலும், தேன்றனயிலிருந்து 10 ஆடி ன ீள் (மீண்டும் தேயல்திைன் 
மதிப்படீ்டின் இைங்கு வரிறேயில்) “ஸ்ைோன்ட்-றபஸ்”-ஆ  ததரிவு 
தேய்யப்படுவோர் ள். 
 

• ஃபோஸ்ைஸ்ட் ஃபிங் ர் ஃபர்ஸ்ட் சுற்றுக் ோ  ஒவ்தவோரு வோைமும் 
கதர்ந்ததடுக் ப்பைவுள்ள பங்க ற்போளர் ளின் எண்ைிக்ற   ீகழ 
த ோடுக் ப்பட்டுள்ளது: 
 
o நி ழ்ச்ேியின் ஐந்து எபிகேோடு ளுக்கு 12 பங்க ற்போளர் ள் 
அைங் ிய குழு கதர்ந்ததடுக் ப்படும் 

 
கமலும், ேிைப்பு / தேலபிரிட்டி எபிகேோடு ள் / வோைங் ளும் இருக்கும். 
இதற் ோன கபோட்டியோளர் றளத் ததரிவு தேய்வது மோற்று பதிவு / 
 ோஸ்டிங் றப புைைக்ஷன் ஹவுஸ் / கேனல் வழியோ  தேய்யப்படும்.  
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நிறுவனத்தின் கதறவ மற்றும் புத்தோக்  முடிவின் அடிப்பறையில், எந்த 
ஒரு எபிகேோடு / வோைத்திற்கும் உரிய ஃபோஸ்ைஸ்ட் ஃபிங் ர் 
ஃபர்ஸ்ட்டுக் ோன இறுதிப் கபோட்டியோளர் ள் ததரிவு தேய்யப்பட்ை 
ஆடி ன ீளின் மத்தியிலிருந்து கதர்ந்ததடுக் ப்படுவோர் ள். 
 

1. ஃபோஸ்ைஸ்ட் ஃபிங் ர் ஃபர்ஸ்ட் சுற்றுக்கு பங்க ற்போளர்( ள்) 
கதர்ந்ததடுக் ப்பட்டிருப்பது பற்ைி தயோரிப்போளரின் பிைதிநிதி ள் 
(”பிைதிநிதி ள்”) அவர் ளுறைய விவைங் றள (தபயர், போலினம், 
பிைந்த நோள் மற்றும் மு வரி) உறுதிப்படுத்துவோர் ள். அதன் 
பிைகு, கதர்ந்ததடுக் ப்பட்ை பங்க ற்போளரிைம்( ளிைம்) இறுதி 
தேய்யப்பட்ை பைப்பிடிப்பு  ோல அட்ைவறையின் அடிப்பறையில் 
பைப்பிடிப்பு நோள் பற்ைியும், கதறவப்படும் ஆவைங் ள் பற்ைியும் 
ததரிவிப்போர் ள். ஒவ்தவோரு பங்க ற்போளரும் ஒரு தேல்லத்தக்  
ஆங் ில/தமிழ்/இந்தியில் உள்ள அறையோளச் ேோன்றையும் 3 
போஸ்கபோர்ட் அளவுள்ள வண்ை புற ப்பைங் றளயும் பைப்பிடிப்பு 
ஸ்டுடிகயோவிற்கு எடுத்து வை கவண்டும். பங்க ற்போளர் வைத் 
தவைினோல் அல்லது கதறவப்படும் அவைங் றள எடுத்துவைத் 
தவைினோல், ததோைர்ந்து பங்க ற்  அனுமதிக் ப்பை மோட்ைோர். 
 

2. பைப்பிடிப்புக்கு, நி ழ்ச்ேியின் புதுறம கதறவயின் அடிப்பறையில் 
நிறுவனம் அல்லது தயோரிப்போளர் ததரிவு தேய்யப்பட்ை 
பங்க ற்போளறை( றள) குழுவோக் லோம். அதன் அடிப்பறையில் 
எந்தக் க ள்வி ளும் / விேோைறை ளும் அனுமதிக் ப்பைோது. எந்த 
ஒரு நபருக்கும் அல்லது கபோட்டியோளருக்கும்( ளுக்கும்) எந்த 
ஒரு  ோைைமும் / நியோயப்படுத்துதறலயும் த ோடுக் ோமல் 
குழுறவ மோற்றும் உரிறம நிறுவனத்துக்கு உள்ளது. 
 

3. ஃபோஸ்ைஸ்ட் ஃபிங் ர் ஃபர்ஸ்ட் சுற்றுக்கு கதர்ந்ததடுக் ப்பட்ை 
ஆடி ன ீ வருவறத உறுதி தேய்ததும், அவர் அந்த சுற்றுக்குத் 
தகுதி தபறுவோர். 

 
4. எபிகேோடின் பைப்படிப்புக்கு அவர் கவறு யோறையும் 
கூட்டிக்த ோண்டுவை கதர்ந்ததடுக் ப்பட்ை 
பங்க ற்போளருக்கு( ளுக்கு) அனுமதியில்றல.  
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5. பங்க ற்போளர்( ள்) தங் ளுறைய தேோந்த தேலவில் ஆடி னுக்கு 
வை கவண்டும். 
 

6. கதர்ந்ததடுக் ப்பட்ை பங்க ற்போளருக்கு( ளுக்கு) உரிய பயை 
(குறைந்தபட்ே வழி) மற்றும் கஹோட்ைலில் தங்கும் ஏற்போட்டுக்கு 
தயோரிப்போளகை தபோறுப்பு. தயோரிப்போளரின் முடிவின்படி பயைம் 
மற்றும் தங்கும் ஏற்போடு ள் தேய்யப்படும். 
பங்க ற்போளரிைமிருந்து இது ேம்பந்தமோன எந்தக் க ோரிக்ற யும் 
அனுமதிக் ப்பைோது. இருப்பினும், பங்க ற்போளர்( ள்) ஒருகவறள 
தேன்றனயில் வேிப்பவைோ  இருந்தோல், எந்த ஒரு தங்கும் வேதி 
ஏற்போட்டுக்கும் நிறுவனம் / தயோரிப்போளர் தபோறுப்போ மோட்ைோர். 
 

7. ஃபோஸ்ைஸ்ட் ஃபிங் ர் ஃபர்ஸ்ட் சுற்றுக்குத் கதர்ந்ததடுக் ப்பட்ை 
பங்க ற்போளர்( ள்) 5 (ஐந்து) எபிகேோடு ளில் பங்க ற் த் தகுதி 
தபறுவோர் ள். இருப்பினும், ஏதும் ேிைப்பு எபிகேோடு ள் இருந்தோல் 
அல்லது ஒரு குைிப்பிட்ை எபிகேோடு ைத்து தேய்யப்பட்ைோல், 
நிறுவனம் அல்லது தயோரிப்போளரினோல் எடுக் ப்படும் தேோந்த 
முடிவின்படி அத்தறன நோட் ள் பங்க ற் த் தகுதி தபை 
மோட்ைோர் ள்.  
 

IV. தபோதுவோன விதி ளும்  ட்டுப்போடு ளும் 
 
1. கமற்தேோன்ன எந்த ஒரு முறையிலும் பதிவு றள அனுப்பி 
கபோட்டியில் பங்க ற்பது என்பது இந்த விதி ள் மற்றும் 
ஒழுங்குமுறை றள ஏற்றுக்த ோண்ைதோ க்  ருதப்படும். 
 

2. கபோட்டியில் வயதுவந்த இந்தியப் தபண் ள் மட்டும் அதோவது 
அக்கைோபர் 27, 2019 அன்றைய நிலவைப்படி 18 வயது நிைம்பிய நல்ல 
ஆகைோக் ியமோன நல்ல ேிந்தறனயுள்ளவர் ள்  லந்துத ோள்ளலோம். 
கபோட்டியில் பதிவு தேய்த கபோட்டியோளகை  லந்துத ோள்ள கவண்டும். 
அவருறைய பிைதிநிதி( ள்), அவருறைய குடும்ப உறுப்பினர்கூை 
 லந்துத ோள்வது ஏற் ப்பைோது. 
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3. நுறழவு/ ள் பரிமோற்ைத்தக் தல்ல. 
 

4. நிறுவனத்தின் மற்றும் உல ம் முழுவதும் உள்ள அதன் துறை 
அறமப்பு ளின் உைனடி குடும்ப உறுப்பினர் ள் உட்பை நிறுவனத்தின் 
ததோழிலோளர் ள், அலுவலர் ள், இயக்குநர் ள், மு வர் ள் மற்றும் 
ஊக்குவிப்போளர் ள், ஸ்போன்ேர் ள், தயோரிப்போளர் ள், விளம்பை 
மு றம, தேயல்முறை ஆகலோே ர் ள் மற்றும் மதிப்படீ்ைோளர் ள், 
ஒப்பந்தத் ததோழிலோளர் ள் / பைியோளர் ள், கூட்ைோளி ள், 
அவர் ளுறைய துறையோளர் ள், துறை அறமப்பு ள், இந்தியோவில் 
உள்ள குழும நிறுவனங் ள், இந்திய நோட்ைவர் அல்லோதவர் ள், 
அல்லது இந்தியோவிற்கு தவளியில் வோழும் இந்திய நோட்ைவர் ள், 
அல்லது வருமோனவரி ேட்ைம், 1961-ன்படி இந்திய நோட்ைவர் என்ை 
வறையறையின் ீழ் தகுதிதபைோதவர் ள், அல்லது கபச்சுத் தமிழில் 
புலறமயில்லோதவர் ள் கபோட்டியில்  லந்துத ோள்ள தகுதி தபை 
மோட்ைோர் ள். தயோரிப்போளர் / நிறுவனம் க ோரும்கபோது நியோயமோன 
 ோலக் ட்ைத்திற்குள் தபயர், மு வரி மற்றும் ேரியோன பிைந்த 
நோளுக் ோன ேோன்று உட்பை தகுதிக் ோன ேோன்றை அல்லது 
தகுதிக் ோன பிைமோைப் பத்திைத்றத அளிக் த் தவைினோல் 
தகுதிநீக் ப்பைலோம். தயோரிப்போளரிைம் / நிறுவனத்திைம் அல்லது 
நிறுவனத்தின் எந்த ஒரு துறை-ஒப்பந்ததோைரிைமும் மற்றும் 
கபோட்டியின் தவண்ைோர் ளிைம் கபசும்கபோது கபோட்டியோளைோல் 
த ோடுக் ப்பட்ை / தேோன்ன த வல் ளிலும் மற்றும் / அல்லது 
கபோட்டியோளைோல் த ோடுக் ப்பட்ை ஆவைத்தில் உள்ள 
த வல் ளிலும் முைண்போடு இருப்பது  ண்ைைியப்பட்ைோல் ஒரு 
கபோட்டியோளறை தகுதி நீக் ம் தேய்யும் உரிறம நிறுவனத்துக்கு 
உள்ளது.  
 

5. எந்த ஒரு மூன்ைோம் தைப்பு / மு றமயிைமும் எந்த வித தனித்த 
ஒப்பந்தங் ளின் ீழும் இல்றல என்பறத அல்லது நிறுவனத்துைன் 
அல்லது அதன் துறை அறமப்பு ளுைன் (தபோருந்தும் வற யில்) 
ஒப்பந்தம் தேய்து த ோள்ள ேட்ைத்தின் ீழ் தகுதிநீக் ப்பைோதிருப்பறத 
கபோட்டியோளர்( ள்) ததரிவிக் ிைோர். 
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6. இந்த விதி ள் & ஒழுங்குமுறை ளின்படி கபோட்டியில் பங்க ற்பதற்கு 
முழு ேட்ை உரிறம உள்ளது என்பறத கபோட்டியோளர்( ள்) 
நிறுவனத்திற்கு உறுதியளித்து, உத்தைவோதம் அளிக் ிைோர்( ள்). 
 

7. கபோட்டிக்கு பதிவு தேய்வதன் மூலம், கபோட்டியோளர்( ள்) மருத்துவ 
ரீதியோ  தகுதியுறையவர் என்றும் தற்கபோது அல்லது முன்னர் 
உளவியல் ரீதியோன குறையில்றல என்பறதயும் உறுதி 
தேய் ிைோர் ள்.  ைந்த  ோலத்தில் அவர் ளுக்கு ஏதும் உளவியல் 
ேிக் ல் ள் இருந்திருந்தோல் அல்லது எந்த ஒரு உளவியல், பதற்ைம், 
அதி  இைத்தஅழுத்தம், மனச்கேோர்வு அல்லது பிை எந்த மருத்துவப் 
பிைச்ேறனயும் இருந்து அதற் ோ  மருந்து எடுத்துக்த ோண்டிருந்தோல், 
அதுபற்ைி நிறுவனத்திைம் / தயோரிப்போளரிைம் எழுத்துப்பூர்வமோ வும், 
கபோட்டியில் பங்க ற்பதற்குத் தகுதியோனவர் என்பறதத் ததரிவிக்கும் 
வற யில் ஒரு தகுதிவோய்ந்த மருத்துவரிைமிருந்து தபற்ை ேோன்ைின் 
ந றலயும் ேமர்ப்பிக்  கவண்டும். 
 

8. பங்க ற்போளர்( ள்) ஏதோவது உைல் நலமின்ைி இருந்தோல், மருத்துவப் 
பிைச்ேறன ள் இருந்தோல் (அதோவது, இதயக் க ோளோறு ள், இைத்த 
அழுத்தக் க ோளோறு ள்,  ருவுற்று கபரு ோலம் தநருங்கும் 
ேமயத்தில் இருப்பவர் ள் முதலோனவர் ள்) இந்த நி ழ்ச்ேியில் 
பங்க ற்  உறுதிப்படுத்தப்பை மோட்ைோர் ள்.  பங்க ற்பதற்கு மருத்துவ 
ரீதியோ த் தகுதி தபற்ைவைோ ( ளோ ) இருப்பது 
கபோட்டியோளரின்( ளின்) தபோறுப்பு. இருப்பினும், கபோட்டியின் 
ஸ்டுடிகயோ போ த்தில் அவர் ளுறைய பங்க ற்பு ேம்பந்தமோ  இறுதி 
முடிதவடுப்பது முற்ைிலும் நிறுவனத்திைகம உண்டு.  

 
9. கபோட்டியோளர் தன் ேோர்போ கவ பங்க ற்  கவண்டும். கவறு யோர் 
ேோர்போ வும் அல்ல 
 

10. எந்த வித குற்ை நைவடிக்ற க்கும் குற்ைம் சுமத்தப்பைோமல், அல்லது 
குற்ைவோளி எனத் தீர்ப்பிைப்பைோத அல்லது கவறுவழியில் 
ஈடுபைோதவர் மற்றும் / அல்லது நிறுவனத்திைம் எழுத்துப் பூர்வமோ த் 
ததரிவிக் ோத ஒரு விேோைறை அல்லது  ோவல்துறையின் அல்லது 
நீதிமன்ைத்தின் விேோைறைக்கு உட்பைோதவர் என்பறத 
கபோட்டியோளர்( ள்) உறுதியளிக் ின்ைனர். நிறுவனத்தினோல் 
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த ோடுக் ப்பட்ை பைப்பிடிப்பு நோட் ளில்  ோவல்துறை அல்லது எந்த 
ஒரு நீதிமன்ைம் உட்பட்ை எந்த இைத்திலும் கபோட்டியோளர்( ள்) ஆஜர் 
ஆ  கவண்டும் என்பதில்றல என்பறதத் ததரிவிக் ிைோர். ஆடி னில் 
அல்லது கபோட்டியில் (கதர்ந்ததடுக் ப்பட்ைோல்) பங்க ற்பறதத் 
தடுக்கும் பிை எந்த இயலோறமயும் இல்றல என்பறத 
கபோட்டியோளர்( ள்) உறுதிப்படுத்து ிைோர்( ள்). 
 

11. தங் ளுறைய தேோந்த சுதந்திை மனநிறலகயோடு கபோட்டியில் 
பங்க ற்  தன்னோர்வத்கதோடு முடிதவடுத்ததோ  கபோட்டியோளர்( ள்) 
ஏற்றுக்த ோள் ிைோர்( ள்), கமலும் கபோட்டியில் அப்படிக்  லந்து 
த ோள்வதோல் ஏற்படும் அபோயம், தேலவு ள் & விறளவு றளத் 
தோங் ிக்த ோள்ளத் தயோைோ  உள்ளதோ  ஏற்றுக்த ோள் ிைோர். 
 

12. பங்க ற்போளர் எந்த ஒரு ஒப்பந்த, வர்த்த , ஸ்போன்ேர் ிப் 
ஒப்பந்தத்திலும் (ஒலிஒளிப் பதிவு, தபர்ஃபோர்மிங் மற்றும் / அல்லது 
வைி  ஒப்பந்தங் ள் உட்பை (இறவ மட்டுமல்ல)) அல்லது பிை எந்த 
ஏற்போட்டிலும், உதோைைமோ , எந்த ஒரு கமலோண்றம 
நிறுவனத்திைம் அல்லது ஒரு தனி நபரிைமும் கபோட்டியோளர் 
தவளியடீ்டுப் படிவம் அல்லது விதி ள் மற்றும் ஒழுங்குமுறை றள 
மீறுவதோ  உள்ள அல்லது கபோட்டியில் / நி ழ்ச்ேியில் அல்லது 
ஒளிபைப்பில், விளம்பைம் அல்லது அதற் ோன ஸ்போன்ேர் ிப்பில் 
கபோட்டியோளர்( ள்) பங்க ற்பறத பிை வழி ளில் தடுக்கும் 
தங் ளுறைய இறே அல்லது தபர்ஃபோர்மிங் திைன் ள் அல்லது 
அவற்ைின் தயோரிப்பு ள், அல்லது அவர் ளுறைய தபயர், ேோயல், 
கதோற்ைம் அல்லது வோழ்க்ற  வைலோறு ேம்பந்தமோ  அவர் 
கபோட்டியோளரின் கமலோளைோ  இருப்பதற்கு ஏற்போடு தேய்வது 
கபோன்ை எதிலும் ஈடுபைோதிருக்  கவண்டும் என்பறத 
கபோட்டிையலில் பங்க ற்பது மற்றும் நுறழவதற் ோன ஒரு 
நிபந்தறனயோகும்.  
 

13. ஒவ்தவோரு கபோட்டியோளரும் எந்த ஒரு டிறேனர் அல்லது 
விறளயோட்டு கலோக ோறவகயோ அல்லது வோழும் அல்லது இைந்த 
ஒரு பிைபலத்தின் தபயறை அல்லது பைத்றதக்த ோண்ை உறை றள 
கபோட்டியின் ஸ்டுடிகயோ போ த்தின்கபோது அைியக்கூைோது.  எந்த 
ஒரு கபோட்டி ததோறலக் ோட்ேி கேனலின் தபயறைகயோ, கபோட்டியின் 
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ஸ்போன்ேர் ளின் கபோட்டியோளர் ளின் தபயறைகயோ அைியகவோ 
அல்லது குைிப்பிைகவோ அனுமதிக் ப்பை மோட்ைோர் ள். 
 

14. பங்க ற்பதற்கு நுறழவு ள் தபைப்பட்டிருந்தோல், நுறழறவ அனுப்பும் 
நபர் அவர் National Do Not Call தைஜிஸ்ட்ரியில் பதிவு தேய்திருந்தோலும் 
தேய்யோதிருந்தோலும் தனக்கு SMS- றள அனுப்ப அல்லது அவறை 
அறழக்  அனுமதியளித்துள்ளோர் என்று எடுத்துக்த ோள்ளப்படும். 

 
15. கபோட்டியோளைோல் ஸ்டுடிகயோ போ த்திற்கு வை இயலோவிட்ைோல் 
ததோைர்ந்து பங்க ற்பதிலிருந்து அவர் தகுதி நீக் ப்படுவோர். 

 
16. தபோய்யோன தபயர் ள் / அறையோளங் ள், ேட்ைத்துக்குப் புைம்போன 

/ தபோய்யோன ற ப்கபேி எண் ள், கபோலியோன மின்னஞ்ேல் 
மு வரி ள் மற்றும் / அல்லது ஆன்றலனில் அல்லது ஹோர்டு 
 ோப்பி ளோ  எந்த பிை ேட்ை முைைோன வழி றளப் 
பயன்படுத்துவது, உண்றமறய மறைப்பதோ க்  ருத்தப்படும். 
இதன்  ோைமோ , நிறுவனத்திற்கு எந்த வித எதிர்மறையோன 
விறளவு ளும் ஏற்பட்ைோல், பதிவு தேய்தவர்( ள்) 
தகுதிநீக் ப்படுவோர் ள், நிறுவனம்  ருதும் முறையில் அதற் ோன 
தண்ைமும் விதிக் ப்படும். 

17. ஏமோற்றுவது, திரித்துக்  ோட்டுவது, தவைோன தேய்தி றள 
அளிப்பது கபோன்ைவற்ைில் ஈடுபட்ைதோ க்  ண்ைைியப்படும் பதிவு 
தேய்பவர்( ள்) நைந்து வரும் ஆடி ன் பதிவு / ஆடி னிலிருந்து 
தகுதிநீக் ப்படுவோர். அத்தற ய பதிவு தேய்தவர்( ள்)-க்கு எதிைோ  
நிறுவனம்  டுறமயோன ேட்ை நைவடிக்ற  எடுக் லோம். 

 
 
 
 
த வல் 
 
18. வயது, மு வரி, தபயர், புற ப்பை அறையோளம் மற்றும் / அல்லது 
கதேிய இனத்திற் ோன ேோன்றை அளிக்கும் அவேியமோன 
ஆவைங் றள கபோட்டியோளர் ேமர்ப்பிக்  கவண்டும். அதோவது, 
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 ீழ்க் ோண்பனவற்றுக் ோன ஒரு அேல் மற்றும் இைண்டு 
ேோன்தைோப்பமிட்ை ந ல் ள் ேமர்ப்பிக் ப்பை கவண்டும் (i) 
போஸ்கபோர்ட் / ஓட்டுநர் உரிமம் அல்லது (ii) பிைப்புச் ேோன்று மற்றும் 
குடும்ப அட்றையுைன் PAN அட்றை அல்லது (iii) பிைப்புச் ேோன்றுைன் 
வோக் ோளர் அறையோள அட்றை அல்லது (iv) ஆதோர் அட்றை அல்லது 
நிறுவனத்தினோல் க ோைப்படும் அத்தற ய பிை ஆவைங் ள். இந்த 
ஆவைங் ள் ஆங் ிலம் / இந்தி அல்லது தமிழ் தமோழியில் இருக்  
கவண்டும்; கமலும், நோன்கு கபோன்-எ-ஃபிைண்டு / வடீிகயோ- ோல் 
க ன்டிகைட்(ஸ்) ஒவ்தவோருவருறைய ேமீபத்திய போஸ்கபோர்ட் அளவு 
இைண்டு வண்ைப் புற ப்பைங் ள்.  
 

19. பதிவில் த ோடுக் ப்பட்ை த வலில் ஏதும் விளக் ம் கதறவப்பட்ைோல், 
நிறுவனம் / தயோரிப்போளர் தன்னுறைய தேோந்த முடிவின்படி பதிவு 
தேய்தவறை( றள) ததோைர்பு த ோள்ளலோம். 

 
20. எந்த ஒரு கநைத்திலும் நிறுவனம் அறையோளச் ேோன்றையும் மற்றும் 

/ அல்லது தகுதிக் ோன ேோன்றையும் க ோைலோம்.  நியோயமோன 
 ோலக் ட்ைத்திற்குள் அத்தற ய ேோன்றை அளிக் த் தவைினோல், 
கபோட்டியிலிருந்து அவர் தகுதிநீக் ம் தேய்யப்பைலோம்.  
 

21. கபோட்டியின் எந்த ஒரு சுற்ைிலும் கபோட்டியோளரின் விவைங் ளில் 
ஏதும் ஒத்துப்கபோ ோதது  ண்ைைியப்பட்ைோல், அறத கபோட்டியோளைோல் 
தீர்க்  முடியோதிருந்தோல், கபோட்டியில் ததோைர்ந்து பங்க ற்பதிலிருந்து 
அவர் தகுதிநீக் ம் தேய்யப்படுவோர். 
 

22. நிறுவனத்தினோல் க ோைப்பட்டு நிறுவனத்திைம் ேமர்ப்பிக் ப்பட்ை 
எல்லோ தனிப்பட்ை விவைங் ளும் த வல் ளும் உண்றமயோ வும், 
துல்லியமோனதோ வும் எந்த வற யிலும் தவைோ  வழிநைத்துவதோ  
இல்லோமலும் இருக்  கவண்டும்.  கபோட்டியோளர் எந்த ஒரு 
 ட்ைத்திலோவது தபோய்யோன, துல்லியமற்ை அல்லது தவைோ  
வழிநைத்தும் விவைங் றளயும் மற்றும் / அல்லது த வல் றளயும் 
அளித்திருந்தோல் அவறை தன்னுறைய தேோந்த முடிவின்படி கபோட்டி 
அல்லது ஆடி னிலிருந்து அந்தப் கபோட்டியோளறை( றள) 
தகுதிநீக் ம் தேய்யும் உரிறம நிறுவனத்துக்கு உள்ளது. 
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23. எந்த ஒரு கநைத்திலும், பரிசு த ோடுத்த பின்னரும்கூை, 
கபோட்டியோளைோல்( ளோல்) ேமர்ப்பிக் ப்பட்ை த வல் தவைோனதோ , 
தபோய்யோனதோ  அல்லது தவைோ  வழிநைத்துவதோ க் 
 ண்ைைியப்பட்ைோல், கபோட்டியோளர்( ள்) நிறுவனத்திைமிருந்து தபற்ை 
எல்லோத் ததோற  றளயும் திருப்பிக்த ோடுக் க் 
 ைறமப்பட்டிருப்போர் ள். 
 

24. கபோட்டியோளர் ளிைமிருந்து கே ரித்த எல்லோத் த வல் றளயும் 
இை ேியமோ  றவத்துக்த ோள்ள நிறுவனம் முயற்ேிக்கும். 
கதர்ந்ததடுக் ப்பட்ைோல், கபோட்டியோளர் றள அறழக்கும் 
கநோக் த்திற் ோ  அவற்றை தயோரிப்போளரிைம் ப ிர்ந்துத ோள்ளலோம். 
தற்கபோறதய நி ழ்ச்ேிக் ோ  மட்டுகம தயோரிப்போளர் அல்லது அவர் 
ேோர்போ  ஒருவர் கபோட்டியோளறைத் ததோைர்பு த ோள்வறத நிறுவனம் 
உறுதி தேய்யும். நிறுவனம் / தயோரிப்போளைோல் கே ரிக் ப்படும் 
அத்தற ய எல்லோத் த வல் ளும் கபோட்டியோளர் 
கதர்ந்ததடுக் ப்பைோவிட்ைோல் அழிக் ப்படும். இந்தப் கபோட்டியின் 
கநோக் த்திற் ோ  அன்ைி, அப்படி கே ரிக் ப்பட்ை த வறல நிறுவனம் 
எந்த ஒரு தைப்புைனும் ப ிர்ந்துத ோள்ளகவோ கேமிக் கவோ தேய்யோது. 
கமற்தேோன்ன கூருைர்வுறைய தனிப்பட்ை த வல் றள அளிப்பதன் 
மூலம், அப்படிச் கே ரிக் ப்பட்ை த வல் றள கபோட்டியின் 
கநோக் த்திற் ோ  மூன்ைோம் தைப்பிைமும் தயோரிப்போளரிைமும் 
ப ிர்ந்துத ோள்ள நிறுவனத்துக்கு உரிறம உள்ளது என்பறதயும், 
அத்தற ய தனிப்பட்ை த வல் றளப் ப ிர்ந்து த ோண்ைதற் ோ  
நிறுவனத்துக்கு எதிைோ  எந்த வழக்கும் ததோைை மோட்கைன் 
என்பறதயும் கபோட்டியோளர் ள் ததரிவிக் ின்ைனர். 

 
25. இந்தப் கபோட்டியில் பங்க ற்பதன்  ோைைமோ , தங் ளுறைய தபயர் 
மற்றும் புற ப்பைங் றள கேனலில் நி ழ்ச்ேிறய ஒளிபைப்பும்கபோது 
 ோட்டுவதற்கு நிறுவனத்துக்கு தங் ளுறைய ஒப்பதறலயும் த ோடுக்  
கவண்டும். 

 
 

26. ததோறலக் ோட்ேி கபோட்டி “க ோடீஸ்வரி – 2019”-யில் பங்க ற்கும் 
உரிறம தவிர்த்து, கபோட்டியோளர் அல்லது அவருறைய ேட்ை 
வோரீசுக்கு நிறுவனத்துக்கு அல்லது தயோரிப்போளர் ளுக்கு எதிைோ  
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பிை எந்த உரிறமயும் இல்றல. ததளிவுக் ோ , ஆடி ன் அல்லது 
கபோட்டிக் ோன கபோட்டியோளருக்கு( ளுக்கு) எந்த வித ததோற யும் 
தேலுத்தப்பைோது. 

 
27.  ோட்ேிகயோடு ததோைர்புறைய விதத்தில் த ோடுக் ப்பட்ை எல்லோத் 
த வல் ளும், எந்தவிதமோன உத்தைவோதமும் இல்லோமல் ”அப்படிகய” 
த ோடுக் ப்பட்டுள்ளது. எந்த ஒரு குைிப்பிட்ை கநோக் த்திற் ோ வும் 
துல்லியம், கநைம் தவைோறம, முழுறம, அல்லது தபோருத்தத்திற்கு 
உத்தைவோதம் உட்பை (இது மட்டுமல்ல) தவளிப்பறையோ கவோ, 
உட் ிறையோ கவோ எந்த வற யோன ேட்ைப்படியோன 
உத்தைவோ தங் றளயும் ஆடி னகீ்கு மற்றும் / அல்லது எந்த 
மூன்ைோம் தைப்புக்கும்  ோட்ேி கமலோண்றம த ோடுப்பதில்றல மற்றும் 
உரிறம மறுக் ிைது. 

 
 

 
ஊை த்திைமும் மூன்ைோம் தைப்பு ளிைமும் கபசுவது 
 
28. கபோட்டியோளர் ள் மற்றும் / அல்லது அவர் ளுறைய நண்பர் ள், 
உைவினர் ள், தநருக் மோனவர் ள் நிறுவனத்தின் எழுத்துப் 
பூர்வமோன முன் ஒப்புதல் இல்லோமல் பத்திரிக்ற யோளர் ளிைம் 
அல்லது பிை எந்த ஊை த்திைம் அல்லது எந்த ஒரு மூன்ைோம் 
தைப்பிைம் கபேகவோ அல்லது ஆடி ன் பற்ைிகயோ அல்லது 
கபோட்டியின் நி ழ்ச்ேியின் எந்த ஒரு அம்ேம்ப பற்ைிகயோ எந்த ஒரு 
கபட்டிகயோ அல்லது  ருத்றதகயோ ததரிவிக் க்கூைோது அல்லது 
பிளோகு ள் எழதகவோ, ேமூ  ஊை ங் ளில் அல்லது மு நூல் 
மற்றும் ட்விட்ைர் உட்பட்ை (இறவ மட்டுமல்ல) எந்த ஒரு 
தளத்திகலோ எந்த ஒரு தேய்திறயயும் அளிக் கவோ கூைோது. 
நிறுவனம் / தயோரிப்போளர் பற்ைிய எந்த ஒரு த வறலயும் எந்த ஒரு 
 ோைைத்திற் ோ வும் கபோட்டியோளர்( ள்) எந்த ஒரு மூன்ைோம் 
தைப்பிைமும் ததரிவிக் க்கூைோது.  இந்த விதிறய மீைினோல், 
கபோட்டியோளர்( ள்) ததோைர்ந்து பங்க ற்பறத உைனடியோ த் 
தகுதிநீக் ம் தேய்யும். 
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29. கபோட்டியோளர்( ள்) எல்லோ கநைங் ளிலும் தன்னிைம் ததரிவிக் ப்படும் 
அல்லது அவர் ததரிந்துத ோள்ளும், அல்லது கபோட்டியோளர்( ள்) என்ை 
முறையில் அைியவரும், அல்லது ததரிவு தேய்யப்பட்ை 
ேோத்தியமுள்ள கபோட்டியோளர் என்ை முறையில் அைிய வரும் 
கதர்ந்ததடுப்பு முறைறயப் பற்ைிய விவைங் றளயும் ஆடி ன் 
உட்பட்ை கபோட்டி ேம்பந்தமோன எல்லோ விவைங் றளயும் 
இை ேியமோ  றவத்துக் த ோள்ள கவண்டும்.  

 
ததோறலகபேியியல் 
 
30. கபோட்டியோளர்( ள்) ஒருகவறள தபோதுத் ததோறலகபேிறய அல்லது 
ததோறலகபேிறய அல்லது தன்னுறைய தபயரில் பதிவு 
தேய்யப்பைோத ேிம்  ோர்றை பதிவு தேய்வதற் ோ ப் பயன்படுத்தினோல், 
பதிவுதேய்த கபோட்டியோளறை( றள) ததோைர்புத ோள்ளும் தபோறுப்பு 
நிறுவனத்துக்கு இல்றல.  
 

31. ஒருகவறள நிறுவனத்தினோல் பதிவு தேய்த கபோட்டியோளறை( றள) 
ததோைர்புத ோள்ள இயலோதிருந்தோல், அந்தப் பதிவு நுறழவு 
தேல்லோததோ க்  ருதப்படும். 

 
32. ஒரு குைிப்பிட்ை ததோறலகபேி எண்ைிலிருந்து / ற ப்கபேி 
எண்ைிலிருந்து யோர் பதிவு தேய்தது என்பறத உறுதியோ த் 
தீர்மோனிக்  இயலோதபட்ேத்தில், அந்த பதிவு தகுதிநீக் ப்படும்.  
தங் ளுக்க யுரியதோ  உள்ள ததோறலகபேி எண்றை பதிவு 
தேய்பவர்( ள்) பயன்படுத்த க ட்டுக்த ோள்ளப்படு ிைோர் ள்.  
 

33. IVR அல்லது SMS ேர்வர் அல்லது ேிஸ்ைம் எந்த வற யிலும் 
கதோல்வியறைந்தோல் அல்லது பங்க ற்பின்கபோது அறழப்பு 
துண்டிக் ப்பட்ைோல் அல்லது பதிவுதேய்தவர்( ள்) பதிவு 
விவைங் றளச் ேமர்ப்பித்தது முழுறமயறையோவிட்ைோல், அதற்கு 
நிறுவனம் / தயோரிப்போளர் தபோறுப்போ மோட்ைோர். 
 

34. SMS அல்லது IVR வழியோ  பதிறவச் ேமர்ப்பித்த பின்னர், பதிவு 
தேய்தவர்( ள்) ேமர்ப்பித்த எந்த ஒரு விவைத்றதயும் / பதிறலயும் 
மோற்ை / திருத்தியறமக்  அனுமதிக் ப்பை மோட்ைோர். 
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35. பதிவுக் க ள்வி ளுக்குப் பின்னர் தபைப்பட்ை பதிவு ள் மட்டும் 
கேனலில் ஒளிபைப்பப்படுவதற்கு தேல்லத்தக் தோ க்  ருதப்படும்.  
பங்க ற்போளர் விதி ள் & ஒழுங்குமுறை ளில் குைிப்பிைப்பட்டுள்ள 
வடிவத்தில் கமகல குைிப்பிட்ை  ோல வைம்புக்குள்தோன் எல்லோப் 
பதிவு ளும் தபைப்பை கவண்டும். 

 
36. கபோட்டியோளர்( ள்) SMS/ IVR வழியோ ப் பதிவு தேய்ததன் மூலம், 
அத்தற ய கபோட்டியோளர்( ள்) இந்தப் கபோட்டி அல்லது கேனல் 
ேம்பந்தமோன எல்லோ மற்றும் எந்த ஒரு த வறலயும் விளம்பைச் 
தேய்தி றளயும் தபை ஒத்துக்த ோண்ைதோ க்  ருதப்படும். 

 
37. பங்க ற்போளரின் ற ப்கபேி / ததோறலகபேி நிறுவனத்தினோல் 
விதிக் ப்படும் எந்த ஒரு  ைைைத்திற்கும் நிறுவனம் தபோறுப்போ ோது. 
இது ேம்பந்தமோன எந்த ஒரு க ோரிக்ற யும், 
கபோட்டியோளரினோல்( ளோல்) உரிய ற ப்கபேி ததோறலத்ததோைர்பு 
நிறுவனத்திைம் எந்த வற யிலும் நிறுவனத்றதத் 
ததோைர்புபடுத்தோமல் கநைடியோ  தீர்த்துக்த ோள்ள கவண்டும். 
 

38. ததோறலகபேி பிைச்ேறன றள குறைப்பதற்கும், ேிஸ்ைங் ளின் 
அப்றைறம உறுதிப்படுத்தவும், தைறவ கபக் ப் தேய்வறதயும், 
ததோறலகபேி அறமப்புத் திைறனப் பைோமரிக் வும், பிை 
ததோழில்நுட்பப் பிைச்ேறன றளத் தடுக் வும் நியோயமோன எல்லோ 
முயற்ேி றளயும் நிைவனம் எடுக்கும். ஆனோல், இறவ தவளிப்புை 
பயன்போடு ள் / கேறவயோளர் ள் என்பதோல் இதற்கு எந்த 
உத்தைவோதத்றதயும் அளிக்  இயலோது.   
 

39. பதிவு றள தோமதமோ ப் தபறுவது அல்லது தபைோதிருப்பது அல்லது 
முழுறமயில்லோமல் தபறுவது அல்லது தவைோ ப் தபறுவதற்கு 
நிறுவனமும் அதன் துறை ஒப்பந்ததோைர் ளும் தபோறுப்போ ோது. 
 

40. ததோறலத்ததோைர்பில், வேதி றள அளிப்பைோல் அல்லது திைன் 
 ட்டுப்போடு ளினோல் ஏற்பட்ை கதோல்வி  ோைைமோ  கபோட்டியலில் 
கபோட்டியோளைோல்( ளோல்) பங்க ற்  இயலோதிருந்தோல், அதற்கு 
நிறுவனம் எந்த வற யிலும் தபோறுப்போ ோது. 



| பக்கம் 57-ல் 33  

 

 
ஆடி ன்ஸ் 
 
41. கதர்ந்ததடுக் ப்பைவுள்ள ஆடி ன ீளின் எண்ைிக்ற  நிறுவனம் / 
தயோரிப்போளரின் தேோந்த முடிவுக்குட்பட்ைது. 
 

42. எல்லோ இைங் ளிலும் பங்க ற்போளறை( றள) கதறவக்க ற்ப 
ஆடி ன் ளுக்குப் பின்னர் நிறுவனம் / தயோரிப்போளர் 
கதர்ந்ததடுப்போர். கபோட்டியில் ததோைர்ந்து பங்க ற்  ஒரு குைிப்பிட்ை 
எண்ைிக்ற யிலோன பங்க ற்போளர்( ள்) மட்டுகம அதிலிருந்து 
ததரிவு தேய்யப்படுவோர் ள்.  
 

43. கபோட்டியின் எல்லோக்  ட்ைங் ளிலும் கபோட்டியின் ஆடி ன் 
சுற்றுக்கு ஒருமுறை மட்டுகம கபோட்டியோளர்( ள்) வை முடியும். 
கபோட்டியின் நைப்பு ேீேனின் FFF சுற்றுக்கு ஒருமுறையோவது வந்த 
எந்த ஒரு கபோட்டியோளரும், கபோட்டியின் நைப்பு ேீேனின் அடுத்த 
எபிகேோடில் பங்க ற் த் தகுதி தபை மோட்ைோர். 
 

44. நிறுவனத்தினோல் தீர்மோனிக் ப்படும்  ோல அளவிலும் 
கதறவ ளின்படியும் ஆடி ன் ள் இருக்கும். எல்ல 
கபோட்டியோளரும்( ளும்) ஆடி னில் பங்க ற்  முடியும் என்று எந்த 
ஒரு கபோட்டியோளரிைமும்( ளிைமும்) நிறுவனம் எந்த உறுதிறயயும், 
உத்தைவோதத்றதயும் அளிப்பதில்றல.  
 

45. கமற் ண்ை எந்த ஒரு விதியின்படியும் ஆடி னில் அல்லது 
கபோட்டியில் கபோட்டியோளர்( ள்) பங்க ற்  நிறுவனத்தினோல் 
அனுமதிக்  இயலோதிருந்தோல் அதன்  ோைைமோ  எந்த ஒரு 
கபோட்டியோளரும்( ளும்) ேந்திக்கும் எந்த ஒரு கேதம், இழப்பு, 
தேலவு ள் அல்லது கவறு எந்த துன்பத்திற்கும் நிறுவனம் 
தபோறுப்போ கவோ அல்லது  ைப்போடுறையதோ கவோ ஆ ோது.   
 

46. ஆடி னில் பங்க ற்பதற் ோன எல்லோச் தேலவு றளயும் 
ஆடி னகீய ஏற்றுக்த ோள்ள கவண்டும்.  
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47. குைிப்பிட்ை  இைத்திலும், நோளிலும் கநைத்திலும் ஆடி னுக்கு வை 
ஆடி ன ீ தவைினோல், ததோைர்ந்து பங்க ற்பதிலிருந்து அவர் தகுதி 
நீக் ப்படுவோர்.   

 
48. பல ஆடி ன் இைங் ளில் ஒரு ஆடி ன ீ (ஒகை ததோைர்பு எண் 
அல்லது பல ததோைர்பு எண் ள் வழியோ ) ததரிவு தேய்யப்பட்ைோல் 
அவர் பங்க ற்ை முதலோவது ஆடி ன் மட்டுகம மதிப்படீ்டுக்குக் 
 ருதப்படும். 
 

49. ஆடி ன் நோள், கநைம் மற்றும் இைத்திறன மோற்றும்படி ஆடி ன ீ
க ோரிக்ற  விடுப்பறத நிறுவனம் ஆதரிக் ோது.  
 

50. ஆடி னுக்கு ஒரு நோளுக்கு கமல் ஆ லோம். நிறுவனம் / பிைதிநிதி 
ததரிவிப்பதுகபோன்று ஆடி னின் முழுக்  ோல அளவும் ஆடி ன ீ
இருக்  கவண்டும். 
 

51. இந்த ஒப்பந்தத்தில் உள்ள கவறு எந்த விதியும் எப்படி இருந்தோலும், 
நிறுவனம் தன்னுறைய தேோந்த மற்றும் முழுறமயோன முடிவின்படி, 
ஆடி றன ைத்து தேய்யலோம் அல்லது  ோலஅட்ைவறைறய 
மோற்ைியறமக் லோம், அல்லது கூடுதல் ஆடி ன் றள பிை 
நோட் ளில் பிை இைங் ளில் தோன் தீர்மோனித்தபடி நைத்தலோம். 
கபோட்டியோளர்( ள்) நிறுவனத்தினோல் தீர்மோனிக் ப்படும் எந்தவித 
மற்றும் எல்லோ அைிவுறுத்தல் றளயும், கதறவ றளயும், கநை 
விதி றளயும்  றைபிடித்து  றைபிடிக்  கவண்டும், அத்தற ய 
கூடுதல் எல்லோ ஆடி ன் ளிலும்  லந்துத ோள்ள கவண்டும். 

 
52. முதல் ஆடி ன் ளிலிருந்து வரும் நபர் ள், கதறவ எழுந்தோல், 
நிறுவனத்தின் தேோந்த முடிவின்படி, இைண்ைோவது பைப்பிடிப்பு 
அட்ைவறையில்  ருதப்பைலோம். 
 

53. ஆடி ன் ளுக்கு, ஆடி ன ீள் தனியோ கவோ அல்லது மற்தைோரு 
ஊை த்துறைறயச் கேைோத நபகைோடு வைலோம்.ஆனோல், எந்த ஒரு 
சூழலிலும், ஆடி னறீயத் தவிர்த்த பிை எந்த நபரும் ஆடி ன் 
நைக்கும் இைத்திற்குள் அனுமதிக் ப்பை மோட்ைோர் ள். 
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54. பதிவு தேய்தவர் ஊை த்தில் / கபோட்டி கேனல் முதலோனவற்ைில் 
உள்ள நபைோ  இருந்தோல்  அவருறைய பங்க ற்றப தகுதிநீக் ம் 
தேய்யும் உரிறம நிறுவனத்துக்கு உள்ளது. இது ேம்பந்தமோன முடிவு 
இறுதியோனது, எல்லோ பதிவு தேய்தவர் றளயும் 
 ட்டுப்படுத்தக்கூடியது. 
 

55. ஆடி ன் அல்லது பைப்பிடிப்பு இைங் ளில் ஆடி ன ீ புற ப்பைம் 
எடுப்பதற்கு க மைோறவப் பயன்படுத்துவதற்கு அனுமதியில்றல. 
 

56. ஆடி னில் ததரிவு தேய்யப்படுவது என்பது கபோட்டியில் கமலும் 
பங்க ற்பதற் ோன முதல் படி என்பறத கபோட்டியோளர்( ள்) 
புரிந்துத ோள் ிைோர்( ள்). பங்க ற்பறத அனுமதிப்பது என்பது 
புதுறமத் கதறவ ளின் அடிப்பறையில்  நிறுவனத்தின் / 
தயோரிப்போளரின் முழுறமயோன மற்றும் தேோந்த முடிவுக்கு 
உட்பட்ைது.  

 
ஆடிஷன் சுற்று 1-க்ேோன நோட்ேளும் இைம் பற்றிய விவைங்ேளும் 
ேீகை தேோடுக்ேப்பட்டுள் ன* 
ஆடிஷன் 
நலைதபறும் 
நேைங்ேள் 

ஆடிஷன் 
நலைதபறும் 
நோட்ேள் 

அைங்ேத்தின் 
தபயர் 

இைத்தின் 
முேவரி 

திருதநல்கவலி 10-நவ-2019 <<TBI>> <<TBI>> 
மதுறை 12-நவ-2019 <<TBI>> <<TBI>> 
க ோயம்பத்தூர் 14-நவ-2019 <<TBI>> <<TBI>> 
தேன்றன 16-நவ-2019 <<TBI>> <<TBI>> 
புதுச்கேரி 17-நவ-2019 <<TBI>> <<TBI>> 
 
 
* தன்னுறைய தேோந்த முடிவின்படி ஆடி ன் நறைதபறும் நோட் ள் / 
ந ைம் / இைத்றத மோற்றும் உரிறம நிறுவனத்துக்கு உள்ளது. 
 
 
 
 
குறு ிய பட்டியலிடுதல் (ததரிவு தேய்தல்) 
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57. பதிவு தசய்தவலை(ேல ) தவிர்த்து நிறுவனம், தன்னுலைய 
தசோந்த முடிவின்படி, ஆடிஷனில் / கபோட்டியில் பங்கேற்கும் 
வோய்ப்லப நிேழ்ச்சித் கதலவயின் அடிப்பலையில், 
கதலவப்பட்ைோல், அல்ைது பங்கேற்பு கதர்ந்ததடுப்பு முலறயில் 
அல்ைது சிஸ்ைத்தில் பிைச்சலன ஏற்பட்ைோல் பதிவு தசய்யோத 
தனிநபர்ேளுக்கும் அ ிக்ேைோம்.   
 

58. “தேலபிரிட்டி ஸ்தப ல் எபிகேோடு ள்” அல்லது ”ேீேனல் ஸ்தப ல் 
எபிகேோடு றள” நைத்த நிறுவனத்துக்கு முழு உரிறம உள்ளது. 
இங்கு, நி ழ்ச்ேியில் பங்க ற்பதற் ோ  பிைபலமோன நபர் ள் 
அறழக் ப்பைலோம். அவர் ள் கதர்ந்ததடுக் ப்டும் முறைப்படி 
கதர்ந்ததடுக் ப்பை கவண்டிய அவேியமில்றல. ”ேிைப்பு எபிகேோடு ள்”-
ல் பங்க ற்கும் கபோட்டியோளர் ள் நிறுவனத்தோல் (நிறுவனத்தின் 
தேோந்த முடிவுப்படி) கதர்ந்ததடுக் ப்படுவர். இவர் ள் வழக் மோன 
ததரிவு நறைமுறைப்படி அல்லது அப்படியில்லோமல் 
கதர்ந்ததடுக் ப்பைலோம். தேலபிரிட்டி ஸ்தப ல் எபிகேோடு ள்” 
அல்லது ”ேீேனல் ஸ்தப ல் எபிகேோடு ள்” அல்லது 
கபோட்டியோளர் றளக் த ோண்டு நைத்தப்படும் ”ஸ்தப ல் 
எபிகேோடு ள்“-ன் எண்ைிக்ற  மற்றும் அதற் ோன 
பங்க ற்போளர் ளின் எண்ைிக்ற  நிறுவனத்தின் தேோந்த முடிவுக்கு 
உட்பட்ைது. 
 

59. நி ழ்ச்ேிக் ோன இறுதி கதர்வுக்குப் பின்னரும்கூை, தன்னுறைய 
தேோந்த முடிவின்படியும், புதுறமத் கதறவக்க ற்பவும், கபோட்டிறய 
அல்லது நி ழ்ச்ேிறய ேிைப்போக்குவதற் ோ  நிறுவனம் / தயோரிப்போளர் 
பங்க ற்போளறை( றள) மோற்றும் உரிறம உள்ளது. 
 

60. ஒவ்தவோரு நி ழ்ச்ேியிலும் பங்க ற்கும் கபோட்டியோளர் ளின் 
வி ிதத்றத கபோட்டியோளரிைம்( ளிைம்) மற்றும் / அல்லது தபோது 
மக் ளிைம் முன்னகை ததரிவிக் ோமலும்கூை அதி ரிக்  அல்லது 
குறைக் வும் நிறுவனத்துக்கு உரிறம உள்ளது. 
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61. கபோட்டியோளர்( ள்) கதர்ந்ததடுக் ப்படுவது ஒரு ேமவோய்ப்போக் ல் 
தமன்தபோருளினோல் மற்றும் கதர்வு தமன்தபோருளின் அடிப்பறையில் 
இருக்கும் என்பறதப் புரிந்துத ோள்ள கவண்டும்.  
 

62. கபோட்டியோளர்( ள்) அல்லது அவர் ளுறைய பிைதிநிதி ள் 
ேமவோய்ப்போக் ல் தமன்தபோருள் அல்லது கதர்வு தமன்தபோருளின் 
தத்துவத்றதச் ேரிபோர்க்கும்படி / தைிக்ற  தேய்யும்படி / ேவோல் 
விடுவறத நிறுவனம் ஏற் ோது. 
 

63. ஆடி னில் / கபோட்டியின் ஸ்டுடியோ போ த்தில்  பங்க ற்பதிலிருந்து 
ஒரு கபோட்டியோளறை தன்னுறைய தேோந்த முடிவின்படி நிறுவனம் 
விலக் ி றவக் லோம் அதற் ோன  ோைைங் ள் ( ட்டுப்போடு 
இல்லோமல்) (i) நிறுவனத்தின் போர்றவயில், கபோட்டியோளறைத் 
தகுதியற்ைவைோக்கும் சூழல் ள்; (ii) கபோட்டியோளரின் அறையோளத்றத 
உறுதிப்படுத்தும் ஆவைச் ேோன்று றளத் அளிக் த் தவறுவது; (iii) 
நிறுவனத்தின் போர்றவயில் நிறுவனத்றத, கேனறல அல்லது 
கபோட்டிறயப் போதிக்கும் பிை எந்த ஒரு  ோைைமும். 
 

64. தவற்ைிதபைோத கபோட்டியோளர் ளுக்கு தன்னுறைய முடிறவத் 
ததரிவிக்கும்  ைறம எந்த ஒரு கநைத்திலும் நிறுவனத்துக்கு / 
தயோரிப்போளருக்கு இல்றல. 
 

65. (i) நி ழ்ச்ேியில் கபோட்டியோளர்( ள்) ததோைைச் தேய்யவும் (ii) 
கபோட்டியின் ஒவ்தவோரு உரிய கநைத்திலும் எல்லோப் 
கபோட்டியோளறையும்( றளயும்) ததோைர்புத ோள்ளவும் நிறுவனம் 
எல்லோ நியோயமோன முயற்ேி றளயும் எடுத்தோலும், நிறுவனம் 
அதற்கு எந்த உத்தைவோதத்றதயும் அளிக் ோது. கபோட்டியோளறை( றள) 
ததோைர்புத ோள்ள முடியோதபட்ேத்தில், இந்த விதி ளின் ீழ் அடுத்த 
உரிய கபோட்டியோளறை( றள) தன்னுறைய தேோந்த முடிவின்படி 
நிறுவனம் கதர்ந்ததடுக் லோம். 
 

66. எந்த ஒரு  ோைைத்திற் ோ வும் கபோட்டியில் ஒரு கபோட்டியோளைோல் 
பங்க ற்  முடியோதிருந்தோல் அதற்கு நிறுவனம் தபோறுப்போ ோது. 
கபோட்டியோளறை( றள) தகுதிநீக் ம் தேய்யவும், எந்த ஒரு 
கநைத்திலும் கபோட்டியிலிருந்து அத்தற ய கபோட்டியோளறை( றள) 
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தன்னுறைய தேோந்த முடிவின்படி மோற்ைவும் நிறுவனத்துக்கு 
உரிறம உள்ளது. 
 

67. எந்த ஒரு  ோைைத்திற் ோ வோவது எந்த கபோட்டியோளரும்( ளும்) 
கபோட்டியில் மற்றும் / அல்லது நி ழ்ச்ேியில் கதோல்வியறைந்தோல் 
அல்லது கபோட்டிக்கு தகுதியற்ைவைோ ினோல் அல்லது பங்க ற்  
இயலோதிருந்தோல் அவறை மற்தைோரு கபோட்டியோளறை( றள) 
த ோண்டு தன்னுறைய தேோந்த முடிவின்படி மோற்ை நிறுவனத்துக்கு 
உரிறம உள்ளது. அத்தற ய உள்வந்த கபோட்டியோளர் ஏற் னகவ 
நீக் ப்பட்ைவைோ  இருக் லோம். நிறுவனத்தினோல் க ோைப்படும்கபோது 
நி ழ்ச்ேியில் மற்றும் / அல்லது கபோட்டியில் பங்க ற்  ஒவ்தவோரு 
கபோட்டியோளரும் ஒத்துக்த ோள்ள கவண்டும். 
 

68. இரு (அல்லது அதி மோன) கபோட்டியோளர்( ள்)- ிறைகய ேமநிறல 
ஏற்பட்ைோல், எந்தப் கபோட்டியோளர்( ள்) நீக் ப்படுவர் என்பறத 
முடிவுதேய்யும் மற்றும் / அல்லது அடுத்த சுற்றுக்குச் தேல்லும் 
கபோட்டியோளர்( ள்) யோர் என்பறதத் தீர்மோனிக்கும் உரிறம 
நிறுவனத்துக்கு உள்ளது. இந்தக்  ோைைத்திற் ோ , தன்னுறைய 
தேோந்த முடிவின்படி அவேியம் எனக்  ருதினோல் 
கபோட்டியோளர் ளிைமிருந்து கூடுதல் சுற்றுக் றளக் க ோைலோம் 
அல்லது அத்தற ய ஏற்போடு றளச் தேய்யலோம். இது ேம்பந்தமோ , 
எந்த ஒரு விேோைறையும், வோர்த்றத அல்லது எழுத்துப்பூர்வமோன 
முறையடீு ளும் ஏற் ப்பைோது. 
 

69. பதிவு விவைங் ள் ததோறலயோமல், அழியோமல் போது ோக்  எல்லோ 
முயற்ேி ளும் எடுக் ப்படும். ஆனோல், அப்படி தைவு இழப்பு 
ஏற்பட்ைோல், பங்க ற்போளர் கதர்வு நறைமுறையின்  ோலக்த டு 
 ோைைமோ , எஞ்ேியுள்ள  ிறைக்கும் தைறவக்த ோண்டு அல்லது அது 
நியோயமோனது எனக்  ருதும் எந்த ஒரு முறையிலும் நிறுவனம் 
ததோைைலோம். 

 
அைிவுேோர் தேோத்துரிறம ள் மற்றும் தனிப்பட்ை த வறல அணுகுதல் 

 
70. நிறுவனம் க ோரினோல், கபோட்டியோளர்( ள்) தன்னுறைய இருப்பிைம், 
கவறல தேய்யும் இைம், விருப்பமோன தபோழுதுகபோக்கு, தேல்லப் 
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பிைோைி ள் முதலோனவற்றை அணு  நிறுவனத்துக்கு ஏற்போடு றளச் 
தேய்து த ோடுக்  கவண்டும். அவருறைய தபற்கைோர், ேக ோதை 
ேக ோதரி ள், நண்பர் ள், ே ோக் றள புற ப்பைம் எடுக் , கபட்டி 
 ோை, அவர் றளப் புற ப்பைம் எடுக்  வடீிகயோ எடுத்துப் பதிவு 
தேய்ய உரிய அனுமதிறயப் தபற்றுக் த ோடுக்  கவண்டும். 
 

71. நி ழ்ச்ேி / கபோட்டியில் பங்க ற்போளரின்( ளின்) பங் ளிப்பின் 
அங் மோ , நி ழ்ச்ேி / கபோட்டி ததோைர்புறைய தவப்- ோஸ்ட்ஸ், 
இன்ைர்வியூஸ் மற்றும் “கேட்-ரூம்ஸ்”-ல்  லந்துத ோள்வது உட்பட்ை 
எந்த ஒரு ஆன்றலன் / இன்ைைோக்டிவ் நி ழ்ச்ேியிலும் பங்க ற்கும்படி 
கபோட்டியோளறை( றள) தயோரிப்போளர் க ட் லோம். எல்லோ 
பங் ளிப்போளர் ளிைமிருந்தும் நிறுவனம் / தயோரிப்போளைோல் 
அவ்வப்கபோது த ோடுக் ப்படும் அவர் ளுறைய தவளியடீ்டுப் 
படிவத்தின் ஒப்பந்தத்றத தபறுவறத கபோட்டியோளர் ள் உறுதி 
தேய்வதும் கபோட்டியில் பங்க ற்பு மற்றும் நுறழவின் ஒரு கூடுதல் 
நிபந்தறனயோகும். 
 

72. கபோட்டியின் தவற்ைியோளர்( ள்), அவ்வப்தபோது நிறுவனம் க ோரும் 
ேமயத்தில் கநைம் ஒதுக் ி ஒத்துறழக் வும், அவர் ளுக்கு எந்த 
ஊதியமும் த ோடுக் ோமகலகய எந்த இயல்புறைய எந்த ஒரு 
தேயல்போட்டிலும் மற்றும் / அல்லது பிைச்ேோைத்திலும் (”விளம்பை 
நைவடிக்ற ”) பங்க ற் வும் ேம்மதிக் ிைோர் ள்.  கமலும், 
தவற்ைியோளர்( ள்) / கபோட்டியோளர்( ள்) எந்த ஒரு ேமயத்திலும் எந்த 
ஒரு  ோைைத்திற் ோ வும் நிறுவனம் க ோரினோல் அத்தற ய எந்த 
ஒரு விளம்பை நைவடிக்ற யிலும் பங்க ற்  மறுக் கவோ, 
ஒத்துக்த ோள்ளோதிருக் கவோ கூைோது. உல ளோவிய அளவிலும்,  ோல 
வைம்பு இல்லோமலும் எல்லோ அைிவுேோர் தேோத்துரிறம ள் மற்றும் 
பிை எந்த உரிறம ள் உட்பை எந்த ஒரு இயல்புறைய ஃபுட்கைஜூம் 
நிறுவனத்துக்குரியது என்பறத தவற்ைியோளர்( ள்) / 
கபோட்டியோளர்( ள்) ஏற் ின்ைனர். 
 

73. நிறுவனத்திைம் / தயோரிப்போளரிைம் ேமர்ப்பிக் ப்பட்ை எந்த ஒரு 
புற ப்பைம், வடீிகயோ முதலோனறவ அல்லது ஆடி ன் அல்லது 
பதிவு ேமயத்தில் தயோரிப்போளர் ளோல் பதிவு தேய்யப்பட்ைறவ 
அறவ ேமர்ப்பிக் ப்பட்ைதிலிருந்து / தயோரிக் ப்பட்ைதிலிருந்து 
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நிைவனத்தின் தேோத்தோகும். உலத ங்கும்  ோல வைம்பின்ைி நிறுவனம் 
பயன்படுத்தலோம். எந்த ஒரு தபோதுத் தளத்திலும் அல்லது 
தங் ளுறைய தேயல்போட்டிலும் வி ோைமோ , ஆபோேமோ , 
அவமதிப்பதோ , குழந்றத ள் அல்லது தபண் றளச் 
ேிறுறமப்படுத்துவதோ , மத உைர்வு றளப் புண்படுத்துவதோ , 
வன்முறைறயக்  ோட்டுவதோ , ஒரு மூன்ைோம் தைப்பின் 
உரிறம றள மீைோததோ  இருப்பறத கபோட்டியோளர்( ள்) தங் ளோல் 
ேமர்ப்பிக் ப்பட்ை புற ப்பைங் ள் அல்லது வடீிகயோக் ள் இல்லோமல் 
இருப்பறத உறுதிப்படுத்த கவண்டும். கமற் ண்ைவற்ைில் எந்த ஒரு 
விதிமீைலும் இருக்குமோனோல், ஆடி ன் ளில் / கபோட்டியில் அல்லது 
எந்த ஒரு கூடுதல் சுற்ைிலும் பங்க ற்பதிலிருந்து உைனடியோ  
தகுதிநீக் ப்படுவோர் ள். அதன்  ோைைமோ  எழும் எந்த ஒரு 
நைவடிக்ற க்கும் (குற்ை / குடிறம) அத்தற ய கபோட்டியோளர்( ள்) 
தபோறுப்போனவர் ளோ  இருப்போர் ள். 
 

74. பங்க ற்போளர் ள் / கபோட்டியோளர் ளினோல் இந்த விதி ள் மற்றும் 
ஒழுங்குமுறை ள் ஏற் ப்படுவது என்பது நிறுவனமும், அதன் 
துறை அறமப்பு ளும் மற்றும் தயோரிப்போளரும் புற ப்பைம் எடுக் , 
கபோட்டியோளறை( றள) வடீிகயோ பதிவு தேய்ய, 
கபோட்டியோளரின்( ளின்) தபயர், புற ப்பைங் ள், ேோயறல, குைறல, 
 ருத்துக் றள விளம்பைத்திற் ோ வும், விளம்பை கநோக் த்திற் ோ வும் 
எந்த ஒரு ஊை த்திலும் உல  அளவில் எந்த ஒரு கூடுைதல் 
இழப்படீும் அளிக் ோமல் பயன்படுத்தவும் அனுமதி அளிப்பறத 
உள்ளைக்கும். 

 
75. ேமர்ப்பிக் ப்பட்ை த வறல ஆய்வு தேய்ய கவண்டிய  ைறம  ோட்ேி 
கமலோண்றமக்கு இல்றல. அைிவுேோர் தேோத்துரிறம மீைறலத் 
தடுக் கவோ, எந்த ஒரு ேட்ைத்றதகயோ, விதிறயகயோ அல்லது 
ஒழுங்குமுறைறயகயோ மீறுவறதத் தடுக் , ேமர்ப்பிக் ப்பட்ை 
த வறலக்  ண் ோைிக்கும் தபோறுப்பு அதற்கு இல்றல. இந்த 
விதி ளுக்கு இறேந்திைோத விதத்தில் ேமர்ப்பிக் ப்பட்டிருப்பதோ  
அல்லது த வல் ள் அளிக் ப்பட்டுள்ளதோ   ோட்ேி கமலோண்றமக்குத் 
ததரிவிக் ப்பட்ைோல், அந்தக் குற்ைச்ேோட்றை அது விேோரித்து 
நல்நம்பிக்ற யுைன் தீர்மோனிக் லோம். அதனுறைய தேோந்த முடிவில் 
 ோட்ேியிலிருந்து ஆடி னறீய நிைோ ரிப்பதோ என முடிதவடுக் லோம். 
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தேயலி மற்றும் வறலதளத்தின் தேயல்திைனுக்கு அல்லது 
தேயல்திைனின்றமக்கு ஆடி ன ீள் அல்லது தேயலியின் மற்றும் 
வறலதளத்தின் பிை பயனர் றளப் தபோருத்தவறை,  ோட்ேி 
கமலோண்றமக்கு எந்த  ைப்போடு அல்லது தபோறுப்பும் இல்றல. 

 
76. கபோட்டியில் பங்க ற்பதன்மூலம் ஆடி ன ீள் பங்க ற்புக் ோன 
அத்தற ய நுறழறவப் பயன்படுத்தவும்  ோட்ைவும் ஒரு பங்குவதீ 
உரிறம இல்லோத, திரும்பப் தபை இயலோது, ேர்வகதே, மோற்ைத்தக் , 
தனி உரிறம அல்லோத மற்றும் உரிமத்றத  ோட்ேி, மற்றும் 
உள்ளைக் த்தில் உள்ள மற்றும்  ோட்ேியில் அப்படிப் 
பங்க ற்பதிலிருந்து எழும் மற்றும் அதகனோடு ததோைர்புறைய எந்த 
ஒரு அைிவுேோர் தேோத்துரிறம ள் மற்றும் கதோற்ைங் ள் அல்லது 
அதனுறைய ஃபுட்கைஜ், இதில், வர்த்த  தவளியடீு ள், ஊை  
தவளியடீு ள், வறலதளப் பக் த்திற் ோன அல்லது கவறு எந்த 
வறலதளத்திற்கும் மின்னணு தைகவற்ைம்,  ”வியோ ோம் 18” 
வறலதளம், கேனல் எலக்ட்ைோனிக் றஹப்பர்லிங்கு ள் மற்றும் 
 ோட்ேியின்கபோது நிறுவனத்தினோல் கதர்ந்ததடுக் ப்படும் எந்த ஒரு 
டிஸ்பிகள ஃபோர்மோட், அல்லது ேரியோனது முடிதவடுத்து 
நிறுவனத்தினோல் பயன்படுத்தப்படுபறவ, மற்றும் பைஸ்பைம் 
அவர் ளுக் ிறைகய ஒத்துக்த ோள்ளப்பட்ைறவ, எந்த கூடுதல் 
ஆவைமும் இல்லோமல், அனுமதி அல்லது ஆடி னயீின் ஒப்புதலும் 
இல்லோமல் நிறுவனத்துக்கு,  ோட்ேி கமலோண்றமக்கு தோனோ  
அளிக் ின்ைனர். பங்க ற்புக் ோ  அத்தற ய நுறழறவப் பயன்படுத்த 
மற்றும்  ோட்ை நிறுவனத்துக்கும்  ோட்ேி கமலோண்றமக்கும் உரிறம 
உள்ளது என்ைோலும், ேந்கத த்றதத் தவிர்ப்பதற் ோ   ோட்ேிறயயும், 
உள்ளைக் த்தில் உள்ள மற்றும்  ோட்ேியில் அப்படிப் 
பங்க ற்பதிலிருந்து எழும் மற்றும் அதகனோடு ததோைர்புறைய எந்த 
ஒரு அைிவுேோர் தேோத்துரிறம ள் மற்றும் எந்தவித கமம்போடு ள், 
குறைநிைப்பு மற்றும் துறை பறைப்பு ள் நிறுவனம் மற்றும்  ோட்ேி 
கமலோண்றமயின் உறைறமயோ  எப்கபோதும் இருக்கும் என்பறத 
விளக்  விரும்பு ிைது. 

 

77.  ோட்ேியில் நுறழவதன் மூலமும் மற்றும் / அல்லது 
ஒழுங்குமுறை றள ஏற்பதன் மூலமும், எல்லோ 
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ந லுரிறம றளயும், விளம்பை உரிறம ள் மற்றும் எந்தவித 
ேோர்புறைய உரிறம றளயும் விட்டுக்த ோடுக் ின்ைனர். ேட்ைத்தினோல் 
தடுக் ப்பட்ைறவ தவிர்த்து, விளம்பை கநோக் த்திற் ோ , எந்தவித 
இழப்படீும் இல்லோமல், ததோறலக் ோட்ேி, திறைப்பைம், கைடிகயோ 
மற்றும் அச்சு ஊை ம் உட்பை (இறவ மட்டுமல்ல) தற்கபோது 
இருக்கும் அல்லது இதற்குப் பின் தயோரிக் ப்படும் எந்த ஒரு மற்றும் 
எல்லோ ஊை த்திலும் இறதக்  ோட்ைவும், பைம்பிடிக் , ஒலிப்பதிவு 
தேய்ய அல்லது  ோைேி தவற்ைியோளைோ க்  ோட் நிறுவனத்துக்கு 
உரிறம உள்ளது என்பறத ஒத்துக் த ோள் ின்ைனர். ஆடி னயீின் 
தபயர், குைல் அல்லது பைத்றதப் பயன்படுத்த, அல்லது அவருறைய 
பங்க ற்பின் உள்ளைக் த்றத அதோவது நிறுவனத்துக்கு விளம்பை 
உரிறம உள்ளது என்பறதயும் தவற்ைியோளர் ஏற்றுக் த ோள் ிைோர். 
நிறுவனத்தின் இறைப்கபோடு விளம்பை உரிறமறய பயன்படுத்த 
தன்னுறைய மு றம ளுக்கு நிறுவனம் அனுமதியளிக் லோம். 

 

78. தங் ளுறைய தேோந்த முடிவின்படி ஆடி ன ீள் கபோட்டியில் 
மற்றும்  ோட்ேியில் பங்க ற்  ேம்மதிக் ிைோர் ள். ஆடி ன ீளுக்கு 
ஏற்படும் எந்த வித இழப்பு அல்லது தேலவு ளுக்கும்  ோட்ேி 
கமலோண்றம, நிறுவனம் எந்த வற யிலும் தபோறுப்போ ோது அல்லது 
 ைப்போடுறையதோ ோது.  ோட்ேி ஒளிபைப்றபத் ததோைர்ந்து கபோட்டியில் 
அல்லது  ோட்ேியில் அல்லது நி ழ்ச்ேியில் பங்க ற்ைதற் ோ  
ஆடி னகீ்கு எறதயும் தேலுத்த கவண்டியதில்றல. 

 
 
க ள்வி ளும் பதில் ளும் 

 
79. கபோட்டியின் எந்த ஒரு சுற்ைிலும் க ட் ப்படும் எந்த ஒரு க ள்வி 
மற்றும் பதிலின் அதி ோைப்பூர்வம் அல்லது ேரிநிறல ேம்பந்தமோன 
எந்த ஒரு க ோரிக்ற  / க ள்வி / விேோைறைறயயும் நிறுவனம் 
அல்லது தயோரிபோளர் ஏற்  மோட்ைோர். 
 

80. எந்த ஒரு பதிலின் ேரிநிறல அல்லது தவைோன நிறல பற்ைிய 
நிறுவனத்தின் முடிகவ இறுதியோனதும் எல்லோப் 
கபோட்டியோளர் றளயும்  ட்டுப்படுத்துவதோ வும் இருக்கும். 
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பங்க ற்பு & திட்ைச் தேயல்போட்டுக் ோன தேலவு ள் 

 
81. நிறுவனத்தினோல் ததரிவிக் ப்பட்ை ஆடி ன் நைக்கும் இைத்தில் 
ஆடி னில் பங்க ற்பதற் ோன பயைம் மற்றும் தங்கும்வேதி உட்பை 
(இறவ மட்டுமல்ல) எல்லோச் தேலவு ளும் கதர்ந்ததடுக் ப்பட்ை 
ஆடி ன ீளோல் தேய்யப்பை கவண்டும். நிறுவனகமோ அல்லது அதன் 
துறை ஒப்பந்ததோைர் களோ அதற்குப் தபோறுப்போ ோது. 
 

82. பைப்பிடிப்பில்  லந்து த ோள்வதற் ோ  FFF- ோ  கதர்ந்ததடுக் ப்பட்ை 
பங்க ற்போளர்( ள்)-ன் பயை மற்றும் தங்கும் வேதி (தேன்றனயில் 
தங் ியிருக்கும் பங்க ற்போளர் ள் தவிர்த்து) தயோரிப்போளைோல் ஏற்போடு 
தேய்யப்படும்.  
 

83. கபோட்டியோளர்( ள்)- ோ  ஏற்போடு தேய்யப்பட்ை ததோைர்வண்டி / 
விமோனங் ள் /  ோர் ள் எந்த ஒரு  ோைைத்திற் ோ வோவது 
எதிர்போர்க் ோத தடுக்  முடியோத  ோைைங் ள், விமோன நிறலயங் ள் / 
ையில்கவ நிறலயங் ள் /  ேோறல முதலோனற்ைில் உள்ள 
கபோக்குவைத்துப் பிைச்ேறன ள் உட்பட்ை (இறவ மட்டுமல்ல) 
 ோைைங் ளோல் ைத்து தேய்யப்பட்ைோல் மற்றும் / அல்லது 
தோமதமோனோல் நிறுவனம் அல்லது கபோட்டி / நி ழ்ச்ேி ததோைர்புறைய 
அதன் துறை அறமப்பு ள் தபோறுப்போ ோது. அதற் ோ  நிறுவனம் 
மற்றும் / அல்லது கபோட்டிகயோடு ததோைர்புறைய அதன் துறை 
அறமப்பு ளில் ஏதும் மற்றும் / அல்லது தயோரிப்போளருக்கு எதிைோ  
எந்த விதத்திலும் வழக் ிை முடியோது. அத்தற ய எந்த ஒரு 
விறளவுக் ோ வும் நிறுவனம் மற்றும் / அல்லது கபோட்டிகயோடு 
ததோைர்புறைய அதன் துறை அறமப்பு ளில் ஏதும் மற்றும் / 
அல்லது தயோரிப்போளர் ள் தபோறுப்போ  மோட்ைோர் ள். அதற் ோ  
நிறுவனம் / தயோரிப்போளரிைமிருந்து இழப்படீ்றைக் க ோைோதிருக்  
கபோட்டியோளர்( ள்) உறுதியளிக் ின்ைனர். 
 

84. நி ழ்ேியில் / கபோட்டியில் பதிவு தேய்வது அல்லது பங்க ற்பகதோடு 
கநைடியோ கவோ மறைமு மோ கவோ ததோைர்புள்ள விதத்தில் 
கபோட்டியோளர்( ள்) அல்லது அவர் ளுறைய குடும்பத்தினர் / 
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ேோர்புள்ளவர் ள் முதலோகனோரின் எந்த வித கூடுதல் 
தேலவு ளுக்கும் நிறுவனம் தபோறுப்போ ோது. 

 
பரிசு 

 
85. கபோட்டியில் அதி பட்ேமோ  தவல்லும் பரிசுத் ததோற  ரூ. 1,00,00,000/- 

(ரூபோய் ஒரு க ோடி மட்டும்).  
 

86. ஒவ்தவோரு பங்க ற்போளரும் அதி பட்ே பரிசுத் ததோற றய 
தவற்ைிதபறுவது என்பது அவேியமல்ல. பங்க ற்போளருக்கு 
கபோட்டியின் ீழ் வழங் ப்படும் எல்லோ பைம் தேலுத்துதல் ளும் TDS-
க்கும் அவ்வப்கபோது நறைமுறையில் இருக்கும் பிை தபோருந்தும் 
வரி ளுக்கும் உட்பட்ைது. 

 
87. கபோட்டியின்கபோது பங்க ற்போளர்( ள்) தவன்ை ததோற றயப் 
தபோருத்து நிறுவனம் பங்க ற்போளர்( ள்)-இைமிருந்து எல்லோ 
கதறவயோன ஆவைங் றளயும் தபற்ை பின்னகை 
பங்க ற்போளருக்கு( ளுக்கு) ததோற  தேலுத்தும். ஒருகவறள 
அத்தற ய பங்க ற்போளர்( ள்) அத்தற ய க ோரிக்ற  விடுத்து 15 
நோட் ளுக்குள் ஆவைங் றளச் ேமர்ப்பிக் த் தவைினோல், 
நிறுவனத்திைமிருந்து தபைக்கூடிய பைத்றத அவர் விட்டுக்த ோடுக்  
கவண்டும். கதறவப்படும் அவைங் ள்  ிறைக் ப்தபற்ை 
நோளிலிருந்து 120 நோட் ளுக்குள் பங்க ற்போளருக்கு( ளுக்கு) 
நிறுவனம் ததோற றயச் தேலுத்தும். 
 

88. பங்க ற்போளர் தவற்ைி தபற்ைோல்  ிறைக்கும் பரிசுத் ததோற யில் 
இந்தியச் ேட்ைத்தின் ீழ் தபோருந்தும் எல்லோ வரி ளும் மற்றும் / 
அல்லது தீர்றவ ளும் பரிசு ததோைர்போ  பங்க ற்போளைோல்( ளோல்) 
தேலுத்தப்பை கவண்டும்.  தபோருந்தும் எல்லோ வரி றளயும் 
தீர்றவ றளயும்  ழித்த பின்னர் மற்றும் நிறுவனம் க ோரும் உரிய 
ஆவைங் றள அளிப்பறதப் தபோருத்தும் பங்க ற்போருக்கு( ளுக்கு) / 
தவற்ைியோளருக்கு( ளுக்கு) அளி  ப்பை கவண்டிய பரிசுத் ததோற  
நிறுவனத்தினோல் குைிப்பிைப்பட்ை  ோல அளவுக்குள் தேலுத்தப்படும். 
பங்க ற்போளர்( ள்) / தவற்ைியோளர்( ள்) பரிசுத் ததோற றயப் தபை 
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உரிய முறையில் ேோன்தைோப்பமிைப்பட்ை PAN அட்றையின் ந ல் 
அவேியம். 
 

89. இந்த விதி ள் & ஒழுங்குமுறை ளின் ீழ் கபோட்டியில் பங்க ற்பதில் 
பங்க ற்போளரின்( ளின்) கமோேடி, கநர்றமயின்றம அல்லது 
உரிறமயின்றம இருந்தோல் பங்க ற்போளருக்கு( ளுக்கு) 
தேலுத்தப்பட்ை எல்லோத் ததோற றயயும் திரும்பப் தபைலோம் 
அல்லது அப்படிப்பட்ை தவற்ைியோளருக்குச் தேலுத்த கவண்டிய 
பரிசுத் ததோற றய தேலுத்த மறுக் லோம். 

 
 

 
பிை விதி ள் 
 
90. கபோட்டியில் பதிவு தேய்வதற்கும் பங்க ற்பதற்கும் உரிய 
நறைமுறை ள் இங்கு த ோடுக் ப்பட்டுள்ள விதி ள் மற்றும் 
ஒழுங்குமுறை ளுக்கு உட்பட்ைறவ.  கபோட்டியின் விதி றள எந்த 
ஒரு கபோட்டியோளரும்( ளும்) ஏற்  மறுத்தோல், பங்க ற்பிலிருந்து 
அல்லது தவற்ைிதபறுவதிலிருந்து தகுதி நீக் ம் தேய்யும்.  
 

91. கபோட்டியின் எந்த ஒரு போ த்றதப் பற்ைியும் மற்றும் / அல்லது 
ததோறலகபேி அறமப்பின் தேயல்போட்டில், ஆடி ன் ளில்,  ோல்-
கபக்கு ளில், எந்த ஒரு  ட்ைத்திலும் கபோட்டியோளறை( றள) 
கதர்ந்ததடுப்பதில், எந்த ஒரு க ள்வி அல்லது பதில் ததரிவின் 
தேல்லுறமயில் ஏதும் பிறழ, தவைோன புரிதல் அல்லது ேச்ேைவு 
இருந்தோல், நிறுவனத்தின் முடிகவ இறுதியோகும், எல்லோ 
கபோட்டியோளறையும்( றளயும்)  ட்டுப்படுத்தும். இந்த விதி ள் 
மற்றும் ஒழுங்குமுறை ளுக்குள் வைோத எந்த ஒரு வி யத்திலும், 
நி ழ்விலும் நிறுவனம் / கபோட்டியின் தயோரிப்போளர் 
முடிதவடுப்பதற்கு அதி ோைமுள்ளது. 

 
92. கபோட்டிறய கமம்படுத்த அல்லது நி ழும் வோய்ப்புள்ள எந்த 
பிைச்ேறனறயயும் தவிர்க்  முன்னைிவிப்பின்ைி  தன்னுறைய 
தேோந்த முடிவின்படி கபோட்டி ேம்பந்தமோன விதி ள் & 
ஒழுங்குமுறை றள மற்றும் / அல்லது முன்கனோக்கும் விதத்திகலோ 
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அல்லது பின்கனோக்கும் விதத்திகலோ பங்க ற்போளறை 
கதர்ந்ததடுக்கும் வழிமுறைறய திருத்துவதற் ோன (கேர்க் , நீக்  
அல்லது மோற்ைியறமக் ) நிறுவனத்துக்கு உரிறம உள்ளது. கமலும், 
கபோட்டியில் பங்க ற்ைதன் விறளவோ  அல்லது பங்க ற்  
முயற்ேித்ததன்  ோைைமோ , கபோட்டி விலக் ிக் த ோள்ளப்பட்ைதன் 
 ோைைமோ  அல்லது விதி ள் / வடிவம் திருத்தப்பட்ைதன் 
 ோைைமோ  எந்த ஒரு பங்க ற்போளருக்கும் ஏற்படும் எந்த வித 
இழப்பு அல்லது கேதத்திற்கும் அது தபோறுப்றப எடுத்துக் 
த ோள்வதில்றல. 
 

93. தபோதுமக் ளுக்கு எந்தவித முன்னைிவிப்பும் த ோடுக் ோமல் 
கபோட்டிறய முடிக்கும் உரிறம நிறுவனத்துக்கு உள்ளது. கபோட்டியில் 
பங்க ற்ை எந்த நபருக்கும் அல்லது நபர் ளுக்கும் எந்த விதத்திலும் 
இழப்படீு அளிக் கவோ நி ழ்ச்ேிக் ோன கபோட்டியில் 
கதர்ந்ததடுக் ப்பட்ை நபறை அல்லது நபர் றள கேர்த்துக்த ோள்ளகவோ 
நிறுவனத்துக்கு  ைப்போடு இல்றல, 
 

94. கபோட்டியில் பதிவு தேய்வது என்பகத பதிவு தேய்தவர்( ள்) 
கபோட்டியில் ததோைை கதர்ந்ததடுக் ப்பட்ைதற் ோன உத்தைவோதத்றத 
அளிப்பதில்றல.  பதிவு தேய்தகத எந்த கபோட்டியோளரும்( ளும்) ஒரு 
பரிறேப் தபை அல்லது விருறதப் தபை உரிறமயளிப்பதில்றல. 
 

95. (i) IVR, (ii) SMS, (iii) கேனல் (iv) Voot தேயலி வழியோ ப் தபற்ை 
அைிவுறுத்தல் ளின்படியும், மற்றும் (v) விதி ள் மற்றும் 
ஒழுங்குமுறை ளின்படியும் பதிவு தேய்பவர்( ள்) எல்லோ பதிவு 
வழிமுறை றளயும் நிறைவு தேய்ய கவண்டும்.  
 

96. பதிவு தேயல்முறையில் பங்க ற்பகத நிறுவனத்திைமிருந்து அல்லது 
நிறுவனத்தினோல் அங் ீ ரிக் ப்பட்ை எந்த ஒரு மூன்ைோம் 
தைப்பிைமிருந்தும் விளம்பை தேய்தி றளப் தபறுவதற்கு பதிவு 
தேய்பவர்( ள்) ஏற்பதோ   ருதப்படும். 
 

97. ஒரு எதிர்பைோத தடுக்  இயலோத நி ழ்வினோல் கபோட்டிறய 
நைத்துவது (ததோறலகபேி அறமப்பு ள், அறழப்பு றமய 
தேயல்போடு ள் மற்றும் தமன்தபோருள் அறமப்பு ள் ேோர்ந்த 
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தேயல்போடு ள் உட்பை (இறவ மட்டுமல்ல)), பதிவு தேய்வது, எந்த 
ஒரு  ோட்ேிறயயும் ஒளிபைப்புவது தடுக் ப்படுமோனோல், நிறுவனம் 
கபோட்டி /  ோட்ேியின் அறனத்து அல்லது எஎந்த ஒரு போ த்றதயும் 
ைத்து தேய்யலோம், அடிப்பறைச் தேயல் அதற்கு ேரிதயனத் கதோன்றும் 
பிை எந்த முடிறவயும் எடுக் லோம். 
 

98. கபோட்டியில் பங்க ற்போளரின் பங்க ற்பு எதுவோ  இருந்தோலும், அவர் 
பங்க ற்ை போ த்றத, அல்லது நிறுவனத்தினோல் பதிவு தேய்யப்பட்ை 
அவருறைய எந்த ஒரு அல்லது அறனத்து பங் ளிப்றபயும் 
நிறுவனம் ஒளிபைப்ப கவண்டும் என்ை எந்த ஒரு  ைப்போடும் 
நிறுவனத்துக்கு இல்றல. 
 

99. பதிவு,  ோல்கபக்ஸ், ஆடி ன்ஸ், கபோட்டியின் ஸ்டுடிகயோ போ த்றதப் 
பதிவு தேய்தல் ஆ ியவற்ைின் நோள்(நோட் ள்)-ஐ தன்னுறைய தேோந்த 
முடிவின்படி மோற்ைியறமக்கும் உரிறம நிறுவனத்துக்கு உள்ளது. 
 

100. கபோட்டியின் எந்த ஒரு மற்றும் அறனத்து விதி ள் / 
தேயல்முறை றள தவற்ைியோளர்( ள்) மற்றும் / அல்லது 
பங்க ற்போளர் மீைியதோ   ண்ைைியப்பட்ைோல், அந்த தவற்ைியோளர் 
(ஹோட் ேீட் அல்லது FFF) நி ழ்ச்ேியில் தவற்ைி தபற்ை பரிசுத் 
ததோற றய திருப்பிக் த ோடுப்பகதோடு, நிறுவனத்தினோல் ேரியோனது 
எனத் தீர்மோனிக் ப்படும் தண்ை வட்டிறயயும் கேர்த்து திருப்பிக் 
த ோடுப்பது உட்பை அத்தற ய நபர்( ள்)-க்கு எதிைோ  ேட்ை 
நைவடிக்ற  எடுக்கும் உரிறம நிறுவனத்துக்கு உள்ளது. 

 
101. பங்க ற்புக் ோன விதி ள் & ஒழுங்குமுறை ள் பற்ைி 
கபோட்டியோளர்( ள்) ததளிவின்ைி இருந்தோல், அவர் “KOD@colorstamil.in” 
என்ை மு வரிக்கு மின்னஞ்ேல் அனுப்பலோம்.  அதற்கு பதிலளிக்  
நிறுவனம் நியோயமோன முயற்ேி றள கமற்த ோள்ளும். இருப்பினும், 
கமற் ண்ை  ோைைம் கநை நீட்ேிக் ோன  ோைைமோ  அறமயோது. 
 

102. கபோட்டியில் ஆடி ன் றள / சுற்று றள கேர்ப்பது / குறைப்பது / 
மோற்ைியறமப்பது உட்பை (இறவ மட்டுமல்ல) கபோட்டியின் 
அறமப்றப மோற்றும் உரிறம தயோரிப்போளருக்கு உள்ளது. 
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103. கபோட்டியோளர்( ள்) கபோட்டியில் பங்க ற்  வருவது, நிறுவனம் / 
உற்பத்தியோளர் க ோரும் கபோட்டியோளர் தவளியடீ்டுப் படிவம் மற்றும் 
பிை எந்த ஒரு ஆவைங் ளிலும் உள்ள  ருத்துக் றள ஏற்று 
ற தயோப்பமிடுவது, அத்தற ய கபோட்டியோளர் தவளியடீ்டுப் 
படிவத்தில் உள்ள விதி ள் மற்றும் நிபந்தறன ளுக்குக்  ட்டுப்பட்டு 
நைப்பது மற்றும் இந்த விதி ள் மற்றும் ஒழுங்குமுறை றளக் 
 ட்டுப்படுத்தோமல் நிறுவனத்தினோல் அவ்வப்கபோது த ோடுக் ப்படும் 
விதி ள், ஒழுங்கு முறை ளுக்குக்  ட்டுப்பட்டு நைப்பது ஆ ியறவ 
கபோட்டியில் நுறழவது மற்றும் பங்க ற்பதற் ோன நிபந்தறனயோகும்.   
 

104. நிறுவனத்தின் (அல்லது, தபோருந்தும் இைங் ளில் நடுவர் ளின் 
முடிவு) முடிகவ இறுதியோனது. நி ழ்ச்ேி / திட்ைத்தின் நலன் எந்த 
ஒரு கபோட்டியோளர்( ள்) அல்லது பங் ளிப்போளரின் நலறனயும் 
விஞ்ேி நிற்கும் என்பறத கபோட்டியோளர்( ள்) ஏற் ிைோர். 
 

105. கபோட்டியில் பங்க ற்கும் எல்லோ கநைங் ளிலும் கபோட்டியோளர்( ள்) 
உரிய முறையில் நைந்துத ோள்ள கவண்டும் மற்றும் இந்த விதி ள் 
மற்றும் ஒழுங்குமுறை றளயும், ஆடி ன் மற்றும் / அல்லது 
ஸ்டுடிகயோவில் நைப்பில் உள்ள பிை எந்த ஒரு விதி மற்றும் 
ஒழுங்குமுறை றளக்  றைபிடிக்  கவண்டும்.  அத்தற ய 
விதி றள மீறும் மற்றும் / அல்லது உரிய முறையில் 
நைந்துத ோள்ளத் தவறும் எந்த ஒரு கபோட்டியோளறையும்( றளயும்) 
கபோட்டி, ஆடி ன், ஸ்டுடிகயோவிலிருந்து தன்னுறைய தேோந்த 
முடிவின்படி அ ற்றுவதற்கும் அத்தற ய கபோட்டியோளறை( றள) 
தகுதிநீக் ம் தேய்வதற்கும் நிறுவனத்திற்கு முழு உரிறம உள்ளது. 
 

106. இந்த விதி ள் & ஒழுங்குமுறை றள கபோட்டியோளைோல்( ளோல்) 
ற தயோப்பமிைப்பட்ை எந்த மற்றும் அறனத்து தவளியடீ்டுப் 
படிவங் ளுைன் கேர்த்து வோேிக்  கவண்டும். கபோட்டியோளர் 
தவளியடீ்டுப் பவத்திற்கும் இந்த விதி ள் & 
ஒழுங்குமுறை ளுக்குமிறைகய ஏதும் முைண்போடு இருந்தோல், இந்த 
விதி ள் & ஒழுங்குமுறை கள முதன்றமயோனதோ  ஏற் த்தக் தோ  
இருக்கும். 
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107. எந்த ஒரு ஆயுதமும், ஆல் ஹோலும் அல்லது ேட்ைத்துக்குப் 
புைம்போன கபோறதப்தபோருளும் எந்த ஒரு வளோ த்திலும், 
கபோட்டியின் எந்த ஒரு  ட்ைத்தின்கபோதும் அனுமதிக் ப்பைோது.  
கபோட்டியோளர்( ள்) நல்ல ஒழுக் மோன நைத்றதயுைன் இருக்  
கவண்டும். கபோட்டியில் பங்க ற்கும் அவர் ளுறைய திைறனப் 
போதிக்கும் எந்த ஒரு மருந்து, கபோறதப்தபோருட் ள் அல்லது பிை 
உளவியல்ேோர் மருந்து றளயும் எடுத்துக் த ோண்டிருக் க்கூைோது. 
தறைதேய்யப்பட்ை எந்த ஒரு தபோருறளயும் பயன்படுத்துவது 
தகுதிநீக் த்திற்கு வழிவகுக்கும். 
 

108. இந்த விதி ள் & ஒழுங்குமுறை ளின் எந்த ஒரு விதியும் 
முழுறமயோ கவோ அல்லது பகுதியளவிகலோ எந்த ஒரு 
நீதிமன்ைத்தினோலும் அல்லது பிை தகுதியுறைய அதி ோரியோலும் 
தேல்லோததோ  அல்லது நறைமுறைப்படுத்த முடியோததோ  
ஆக் ப்பட்ைோல், இந்த விதி ள் & ஒழுங்குமுறை ளின் பிை விதி ள் 
மற்றும் அந்த விதியின் பிை வி யங் ள் ததோைர்ந்து 
தேல்லத்தக் தோ  இருக்கும். 
 

109. இந்த விதி ள் & ஒழுங்குமுறை ள் மற்றும் கபோட்டியோனது இந்தியச் 
ேட்ைங் ளின்படி தபோருள் த ோள்ளப்பை கவண்டும் தேன்றனயில் 
உள்ள நீதிமன்ைங் ளின் ஆளுற க்கு உட்பட்ைதோ  திரும்பப்தபை 
இயலோதபடி கபோட்டியோளர்( ள்) உட்பை கவண்டும். 
 

110. பைப்பிடிப்பின்கபோதும், ஆடி ன்ஸ் ேமயத்திலும் ற ப்கபேி 
எண் றளப் பயன்படுத்த அனுமதிக் ப்பை மோட்டீர் ள்.  அது 
தகுதிநீக் த்திற்கு வழிவகுக் லோம். 
 

111. பதிவு தேய்தகத, கபோட்டியோளர் கதர்ந்ததடுக் ப்படுவதற்கு அல்லது 
பங்க ற்புக்கு உத்தைவோதமோ ோது. அத்தற ய கதர்ந்ததடுப்பு என்பது 
நிறுவனத்தின் அல்லது அதன் துறைஅறமப்பு ளின் தேோந்த 
முடிவுக்கு உட்பட்ைதோ  இருக்கும். 
 

112. தற்கபோறதய விதி ள் மற்றும் ஒழுங்குமுறை ளுக்குள் வைோத எந்த 
ஒரு வி யத்திலும் நிறுவனம் / கபோட்டியின் தயோரிப்போளர் 
முடிதவடுப்பதற்கு அதி ோைமுள்ளது. 
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 ைப்போடு ள் 

 
113. கபோட்டி மற்றும் / அல்லது பரிசு ேோர்ந்து எந்த விதத்திலும் எந்த 
ஒரு கபோட்டியோளரும்( ளும்) மற்றும் / அல்லது 
தவற்ைியோளரும்( ளும்) எந்த வற யிலும் எந்த ஒரு உைல்  ோயம், 
ேோவு, மன அதிர்ச்ேி அறைந்தோல், அதற்கு நிறுவனத்றத மற்றும் / 
அல்லது கேனறல எந்த வற யிலும் தபோறுப்போக் கவோ மற்றும் / 
அல்லது  ைப்போடுறையவைோ கவோ ஆக்  முடியோது.   
 

114. நிறுவனம், தயோரிப்போளர் ள், நடுவர் ள், கஹோஸ்ட், விளம்பை 
மு றம ள், நிறுவனத்தினோல் கபோட்டிக் ோ ப் பயன்படுத்தப்படும் 
துறை-ஒப்பந்ததோைர் ள், தயோரிப்பு, நிர்வோ ம் அல்லது ஆடி றன, 
கபோட்டிறய அல்லது நி ழ்ச்ேிறய (“உரிய தைப்பு ள்”) 
முடிதவடுப்பதுைன் ததோைர்புறைய எந்த ஒரு நபர் அல்லது அறமப்பு 
(நி ழ்ச்ேியின் ஃபோர்மோட் உரிறமயோளர் ள் மற்றும் 
ஒளிபைப்போளர் ள் உட்பை) எந்த வற யிலும் 
கபோட்டியோளருக்கு( ளுக்கு) அல்லது பங் ளிப்கபோருக்கு 
கபோட்டியிலிருந்து அல்லது அது ேம்பந்தமோ  (1) கபோக்குவைத்றத 
அளிக்  முடியோதது அல்லது ஆடி னுக்கு அல்லது எந்த ஒரு 
 ோைைத்துக் ோ வோது நடுவர் ள் முன் வந்து நிற்  முடியோதது 
உட்பை கபோட்டியின் நிர்வோ த்தினோல் ( ோலவறையடீு தேய்தல் 
உட்பை), (2) ஆடி னில் பங்க ற்கும் கபோட்டியோளரின் அல்லது எந்த 
ஒரு மூன்ைோம் தைப்பினோல் அல்லது கதர்ந்ததடுக் ப்படுவதோல் 
அல்லது தகுதிநீக் ப்படுவதோல், (3) நடுவர் ள் அல்லது 
நிறுவனத்தின் முடிவினோல், (4) கஹோஸ்டினோல் மற்றும் / அல்லது 
நிறுவனத்தினோல் த ோடுக் ப்படும் எந்த ஒரு  ருத்து, முடிவு, 
போர்றவ, விமர்ேனம், மற்றும் / அல்லது அவதோனிப்பின் 
விறளவினோல், மற்றும் / அல்லது (5) கபோட்டி ததோைர்போன எந்த 
ஒரு ஏட்டிலும் ஏற்பட்ை எந்த ஒரு அச்சு, தட்ைச்சு அல்லது 
ததோழில்நுட்ப பிறழ  ோைைமோ  ஏற்பட்ை எந்த ஒரு இழப்பு, 
கேதத்திற்கும், அல்லது கபோட்டியின் எந்த ஒரு  ட்ைத்திலும் மற்றும் 
அதன் தயோரிப்பின்கபோது கபோட்டியோளருக்கு( ளுக்கு) அல்லது 
பங் ளிப்பவர் ளுக்கு ஏற்பட்ை எந்த ஒரு மற்றும் அறனத்து 
உயிருக்கு அல்லது தேோத்துக்கு ஏற்பட்ை இழப்பு, கேதம், தேலவு, 
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அல்லது  ோயத்திற்கும் எந்த வற யிலும் தபோறுப்போ  மோட்ைோர் ள். 
கமற் ண்ை தபோதுவோன வி யங் ள் தவிர்த்து, உரிய தைப்பு ள் 
தேோத்துக்கு ஏற்படும் இழப்பு அல்லது கேதம் அல்லது, லோப இழப்பு, 
ததோழில், வருவோய், நல்தலண்ைம் அல்லது கபோட்டி ேம்பந்தமோ  
எதிர்போர்க்கும் கேமிப்பு இழப்பு உட்பை எந்த ஒரு கநைடி, மறைமு  
மற்றும் விறளவு இழப்பு அல்லது கேதத்திற்கும்  ைப்போட்றை 
தவளிப்பறையோ  விலக்கு ிைோர் ள். மூன்ைோம் தைப்பு ள் உட்பை 
எந்த ஒரு தைப்புக்கும், ஏற்பட்ை எந்த ஒரு மறைமு , தற்தேயலோன, 
விறளவு, அல்லது தண்ைறன விதிக் ின்ை கேதங் ளும் 
கேதங் ளில் எந்த வற யிலும் அைங் ோது, அல்லது 
கபோட்டியோளகைோடு( களோடு) ததோைர்புடுத்தத் தக்  கேதங் ளுக்கு, 
தயோரிப்போளர் உட்பை உரிய தைப்பு ளின் நியோயமோன  ட்டுப்போடுக்கு 
அப்போற்பட்ை சூழல் ளுக்கு உரிய தைப்பு ள்  ைப்பைோது. 
 

115. கபோட்டியின் தவற்ைியோளர்( ள்) மற்றும் / அல்லது 
கபோட்டியோளர்( ள்) கேனறலகயோ, நிறுவனத்றதகயோ, அதன் 
ததோழிலோளர் றளகயோ, அதி ோரி றளகயோ, துறை-
ஒப்பந்ததோைர் றளகயோ அல்லது தோங் ள் தபற்ை பரிசு ேம்பந்தமோ  
மற்றும் / அல்லது கபோட்டியில் உள்ள நறைமுறை ள் உட்பை 
(இறவ மட்டுமல்ல) கபோட்டி அல்லது நி ழ்ச்ேி ததோைர்போ  எந்த 
ஒரு நபறைகயோ தீங் ற்ைவர் ளோ  றவத்துக்த ோள்ள 
ேம்மதிக் ிைோர்( ள்). எந்த ஒரு கேதத்திற்கும் அல்லது 
நிவோைைத்துக் ோ வும் ஸ்போன்ேர் மற்றும் / அல்லது கேனல் / 
நிறுவனம் / தயோரிப்போளருக்கு எதிைோ  இந்தியோவில் எந்த ஒரு 
நீதிமன்ைத்திலும் அல்லது அறமப்பிலும் எந்த ஒரு விண்ைப்பத்றத 
குற்ை மற்றும் / அல்லது குடிறம நைவடிக்ற  எடுக்  கநைடியோ  / 
எந்த ஒரு குடும்ப உறுப்பினர் வழியோ  மனுதோைர், விண்ைப்பதோைர் 
மூன்ைோம் தைப்பு வழியோ  வழக்குத் ததோடுக் ோதிருக்  
ேம்மதிக் ிைோர்( ள்). 
 

116. கபோட்டி / ஸ்டுடிகயோ இைத்தில் ஆடி ன் / எபிகேோடு /  ோட்ேியின் 
பைப்பிடிப்புக்கு முன்னர் / பைப்பிடிப்பின்கபோது / அதற்குப் பின்னர் 
அல்லது ஆடி ன் ேமயத்தில் கபோட்டியோளரின்( ளின்) எந்த ஒரு 
தபோருள் இழப்பு ஏற்பட்ைோல் /  ளவுகபோனோல் அதற்கு நிறுவனம் / 
தயோரிப்போளர் தபோறுப்போ  மோட்ைோர். 
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117. ஆடி ன் அல்லது கதர்ந்ததடுக் ப்பட்ைோல், நி ழ்ச்ேிப் பகுதியில் 
கபோட்டியோளரின்( ளின்) பங்க ற்பதனோல் ஏற்படும் எந்த ஒரு ஊதிய 
இழப்பு, கவறல இழப்பு அல்லது கவறு வற யில் இழப்பு 
ஏற்பட்ைோல், அதற்கு நிறுவனம் / தயோரிப்போளர் அல்லது அதன் எந்த 
ஒரு துறை அறமப்பு ளும் தபோறுப்போ ோது. 
 

118. தங் ளுறைய  ட்டுப்போட்டுக்குள் இல்லோத எந்த ஒரு  ோைைி ள் 
 ோைைமோ வும் ஆடி ன் அல்லது கபோட்டி எந்த விதத்திலும் 
குறுக் ீடு அறைந்தோல் / நிறுத்தப்பட்ைோல் / இறையூறு ஏற்பட்ைோல் 
அல்லது ைத்து தேய்யப்பட்ைோல் நிறுவனத்றத / உற்பத்தியோளர் றள 
மற்றும் அதன் துறை-ஒப்பந்ததோைர் றள தபோறுப்போக்  / 
 ைப்போடுறையவர் ளோக்  இயலோது. 
 

119. ஆடி ன் நைக்கும் இைத்திற்கு வரும் வழியில் எழுந்த அல்லது 
ஸ்டுடிகயோ போ த்தில் / நி ழ்ச்ேியில் / பைப்பிடிப்பில் அல்லது 
கபோட்டியில்  லந்துத ோள்ளும்கபோது எழுந்த எந்த ஒரு இழப்பு, 
 ோயம் அல்லது பிை எந்த  ைப்போட்டுக்கும் எந்த ஒரு 
கபோட்டியோளருக்கும்( ளுக்கும்) மற்றும் / அல்லது 
பங் ளிப்பவருக்கும்( ளுக்கும்) நிறுவனத்றத / தயோரிப்போளறை 
மற்றும் அதன் துறை-ஒப்பந்ததோைர் றள தபோறுப்போக்  இயலோது. 
இதற் ோ , கபோட்டியோளர்( ள்) மற்றும் பங் ளிப்பவர்( ள்) ஒரு 
பிறை ோப்பில் நிறுவனத்துக்கு ேோர்போ  ற தயோப்பமிை கவண்டும். 
கதர்ந்ததடுப்பு தேயல்முறையில் கபோட்டியோளர்( ள்) ஈடுபட்ைதன் 
 ோைைமோ  அல்லது அதிலிருந்து எழும் எந்தவித மற்றும் 
அறனத்துக் க ோரிக்ற  ள், நைவடிக்ற  ள், கேதங் ள், 
 ைப்போடு ள், இழப்பு ள், தேலவு ளிலிருந்து விடுவிக் வும் 
நிறுவனம் அல்லது அதன் எந்த ஒரு கூட்டு மு றம ள் மற்றும் 
அவர் ளுறைய அலுவலர் ள், இயக்குநர் ள், மு வர் ள், 
பிைதிநிதி ள் மற்றும் ததோழிலோளர் ள் மற்றும் / அல்லது எந்த 
வற யிலும் கபோட்டிகயோடு ததோைர்புறைய பிை எந்த ஒரு 
மு றம ள் அல்லது தனிநபர் ளுக்கு எதிைோ வும் வழக்கு 
ததோைைோதிருக் வும் கபோட்டியோளர்( ள்) மற்றும் பங் ளிப்பவர்( ள்) 
ஏற்று அவர் றள விடுவிக்  ேம்மதிக் ிைோர் ள். 
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120. ஆடி ன் / கபோட்டியல் பங்க ற்கும்கபோது நிறுவனம் அல்லது அதன் 
துறை அறமப்பு ள் தேயல்பட்ைதோல் அல்லது 
தேயல்பைோதிருந்ததோல் எழும் எந்த ஒரு க ோரிக்ற யிலிருந்தும் 
நிறுவனத்திற்கு அல்லது அதன் துறை அறமப்பு ளுக்கு 
ேட்ைவிலக் ளிக்  கபோட்டியோளர்( ள்) இதன் மூலம் 
ேம்மதிக் ிைோர் ள். 
 

121. ததோறலக் ோட்ேி கபோட்டி “க ோடீஸ்வரி – 2019”-ல் பங்க ற்கும் 
உரிறம தவிர்த்து, கபோட்டியோளர் அல்லது அவருறைய ேட்ை 
வோரீசுக்கு நிறுவனத்துக்கு அல்லது தயோரிப்போளர் ளுக்கு எதிைோ  
பிை எந்த உரிறமயும் இல்றல. ததளிவுக் ோ , ஆடி ன் அல்லது 
கபோட்டிக் ோன கபோட்டியோளருக்கு( ளுக்கு) எந்த வித ததோற யும் 
தேலுத்தப்பைோது. 

 
122. “க ோடீஸ்வரி – 2019” கபோட்டியில் நுறழவதற் ோன ஒகை வழி 
விதி ள் மற்றும் ஒழுங்குமுறை ளில் விவரிக் ப்பட்டுள்ள 
பங்க ற்பு வழி மட்டுகம. கபோட்டியில் நுறழவதற்கு கவறு வழி 
இல்றல. இந்த ஒட்டுதமோத்த வழிமுறையும் தவளிப்பறையோனது, 
ஒரு தனித்த மதிப்படீ்ைோளைோல்  ண் ோைிக் ப்படு ிைது. நீங் ள் 
பைகமோ தபோருகளோ அளித்தோல், நீங் ள் தவற்ைி தபை உதவ 
முடியும் என்று கூைிக்த ோள்ளும் எந்த ஒரு நபரும் உங் றள 
ஏமோற்று ிைோர். தயவுதேய்து உங் ளுறைய உள்ளூர் 
 ோவல்துறைறயத் ததோைர்புத ோண்டு இந்த நபறைப் பற்ைி 
உைனடியோ  ததரிவியுங் ள். 

 
123. பயனருக்கு நிறுவனம் எந்த ஒரு  ைப்போட்றையும் த ோண்டிருக் ோது. 

கபோட்டி ேம்பந்தமோ  எந்த வித  ைப்போட்றைகயோ உரிறம றளகயோ 
த ோண்டிருக் ோது. கதர்ந்ததடுப்பு தேயல்முறை அல்லது கபோட்டிறய 
நைத்துவது ேம்பந்தமோ  நிறுவனத்துக்கு எதிைோ  எந்த வித 
க ோரிக்ற றயயும் எழுப்ப இயலோது. 

124. நிறுவனம் இவற்றுக்குப் தபோறுப்போ ோது: 

I. பதிவு ததோைர்போ  எந்த வித தைலிவரி, கதோல்வி ளுக்கு அல்லது 
வடீிகயோக் றள / பிைேன்கை ன் றள பதிகவற்றுவதற்கு;  

II. எந்த ஒரு தைறவயும்  ோட்ேி கமலோண்றம தபைோதிருப்பதற்கு 
அல்லது நிைோ ரிப்பதற்கு;  
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III. எந்த வித இழந்த, தோமதமோன அல்லது தவைோ  அனுப்பப்பட்ை 
 ைினி டிைோன்ஸ்மி ன் அல்லது தநட்தவோர்க், எந்தவித 
மின்னணு கதோல்வி ள் அல்லது டிைோன்ஸ்மி ன் கதோல்வி 
அல்லது எந்த வித ததோழில்நுட்ப பிைச்ேறன ள்  ோைைமோ  
நுறழவு றளப் தபறுவதில் எந்தவிதமோன கதோல்விக்கும் மற்றும் 

IV. தன்னுறைய  ட்டுப்போட்டுக்கு அப்போற்பட்ை பிை நிறல ள் 
/சூழல் ளுக்கு. 

 
விதி ள் மற்றும் நிபந்தறன ள் ஆங் ிலத்தில் எழுதப்பட்டு பின்னர் தமிழில் 
தமோழிதபயப்பு தேய்யப்பட்ைது. தமிழ் மற்றும் ஆங் ில விதி ள் மற்றும் 
ஒழுங்குமுறை ளுக் ிறைகய விதி ளின் விளக் த்தில் எந்த முைண்போடும் 
இருந்தோல், ஆங் ில விதி ள் மற்றும் ஒழுங்குமுறை ளின் விளக் கம 
 ருத்தில் த ோள்ளப்படும். 

உரிறமக ோைோறம ள் 
 
125. தேயலியும் வறலதளப் பக் மும் எந்தவிதமோன உத்தைவோதமும் 
இல்லோமல் “அப்படிகய” த ோடுக் ப்படு ிைது. ேட்ைப்படி எவ்வளவு 
அதி  அளவு அனுமதிக் ப்படு ிைகதோ அந்த அளவுக்கு விற் ப்படும் 
தன்றமக் ோன உட் ிறையோன உத்தைவோதங் ள், ஒரு குைிப்பிட்ை 
கநோக் த்திற் ோன தகுதி மற்றும் மீைல் அல்லோத தன்றம உட்பை 
(இறவ மட்டுமல்ல) எல்லோ உத்தைவோதங் ளுக்கும், அது 
தவளிப்பறையோ கவோ, அல்லது மறைமு மோ கவோ எந்த 
வற யிலும் தவளிப்பறையோ கவ தபோறுப்கபற்பறத நிறுவனமும் 
 ோட்ேி கமலோண்றமயும் மறுக் ிைது. கமற் ண்ைறத 
 ட்டுப்படுத்தோமல், குைிப்போ  (a) தேயலி அல்லது வறலதளம் 
தறையற்ைது அல்லது பிறழயற்ைது என்கைோ (b) குறை ள் 
ேரிதேய்யப்படும் என்கைோ, (c) தேயலியில் மற்றும் வறலளத்தில் 
றவைஸ் களோ அல்லது பிை தீங் ளிக்கும் வி யங் களோ 
இருக் ோது என்கைோ, (d) ேமர்ப்பிக் ப்பட்ை த வலின் போது ோப்பு 
ேம்பந்தமோ கவோ, மற்றும் (e) ேரியோனதன்றம, துல்லியம் அல்லது 
நம்ப த்தன்றம பற்ைிகயோ எந்தவித உத்தைவோதத்றதயும் நிறுவனம் 
மற்றும்  ோட்ேி கமலோண்றம உரிறம மறுப்பு தேய் ிைது. 
வறலதளத்றத, ஆன்றலன் நுறழவுப் படிவத்றத ஆடி ன ீ
பயன்படுத்துவதோல், ஆடி னயீின் அல்லது மற்தைோருவரின் 
ேோதனத்றத அல்லது தைறவ ேர்விஸ் தேய்யும் கதறவ அல்லது 
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மோற்றும் கதறவ எழுமோனோல், இந்தச் தேலவு ளுக்கு நிறுவனமும் 
மற்றும்  ோட்ேி கமலோண்றமயும் தபோறுப்போ ோது. 

 
126. இந்தக்  ோட்ேியில் பங்க ற்பது என்பது இலவேமோனது, பங்க ற்கும் 
கநோக் த்திற் ோ  பைத்றதகயோ அல்லது கவறு இறையோன 
தபோருறளகயோ க ோரும் எந்த ஒரு நபருக்கு அறமப்புக்கு 
எதிைோ வும் எச்ேரிக்ற யுைன் நைந்துத ோள்ளும்படி எல்லோ 
போர்றவயோளர் ளும் / ஆடி ன(ீ ள்)-ம் க ட்டுக் 
த ோள்ளப்படு ின்ைனர்.  ோட்ேி கமலோண்றம அத்தற ய 
நைவடிக்ற  றள தவறுக் ிைது, அதற்கு எல்ல தபோறுப்பு றளயும் 
ஏற்  மறுக் ிைது. இது ேம்பந்தமோ  தேலுத்தப்பட்ை எந்த ஒரு 
ததோற க்கும் எந்த ஆடி னகீ்கும்  ோட்ேி கமலோண்றம  ைப்போடு 
த ோண்டிருக் ோது.  
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பின்னிறைப்பு 1 – SMS மற்றும் IVR- ோன ததோறலத்ததோைர்பு 
நிறுவனங் ள் மற்றும் ேர்க் ிள் ள் 

 
IVR-க்கு  ீகழ உள்ள பட்டியறலப் போர்க் வும் 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
எஸ்எ
ம்எ
ஸ்-

க்கு  ீகழ உள்ள பட்டியறலப் போர்க் வும் 
 

ஆப்பகைட்ைர்ே ின் 
பட்டியல்  சர்க்ேிள்ே ின் பட்டியல் 
ஏர்தைல்  ஆந்திைப் பிைகதேம் 
ஓைோஃகபோன்  அஸ்ஸோம் 
ஐடியோ  ப ீோர் 
ததரியோத  தேன்றன 
  தைல்லி 
  குஜைோத் 
  ஹரியோனோ 
  ஹிமோச்ேல பிைகதேம் 

  ஜம்மு &  ோஷ்மீர் 

   ர்நோை ோ 

  க ைளோ 

  த ோல் த்தோ 

வ.எண் 
ஆப்பகைட்ைர்ே ின் 

பட்டியல் 

1 
கவோைோஃகபோன் 
இந்தியோ 

2 ஏர்தைல் இந்தியோ 
3 ஐடியோ இந்தியோ 

4 
பிஎஸ்என்எல் 
இந்தியோ 

வ.எண் 
கவோைோஃகபோன்-
இந்தியோ 

ஏர்தைல்-
இந்தியோ 

 ஐடியோ-
இந்தியோ 

பிஎஸ்என்எல்-
இந்தியோ 

1 ஆந்திைப் பிைகதேம் 
ஆந்திைப் 
பிைகதேம் 

ஆந்திைப் 
பிைகதேம் 

ஆந்திைப் 
பிைகதேம் 

2 தேன்றன தேன்றன  ர்நோை ோ  ர்நோை ோ 
3  ர்நோை ோ  ர்நோை ோ க ைளோ க ைளோ 
4 க ைளோ க ைளோ மும்றப ம ோைோஷ்டிைோ 
5 மும்றப மும்றப தமிழ்நோடு தமிழ்நோடு 
6 தமிழ்நோடு தமிழ்நோடு   
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  மத்திய பிைகதேம் 
  ம ோைோஷ்டிைோ 
  மும்றப 
  வை  ிழக்கு இந்தியோ 
  ஒடிேோ 
  பஞ்ேோப் 
  ைோஜஸ்தோன் 
  தமிழ்நோடு 
  ததரியோத 
  உபி  ிழக்கு 
  கமற்கு வங் ோளம் 

 


