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ಕನ�ಡದ �ೋ�ಾ�ಪ�- 2019 ('KKP 2019') ರ�� �ಾಗವ!ಸು$�ೆ%ೆ ಸಂಬಂ�(ದ 

)ಯಮಗಳ- / ಷರತು1ಗಳ- ಮತು1 )ಬಂಧ3ೆಗಳ- 

 
I. ಸ67ೆ8ಯ $ವರ: 

 
“KKP” ಎಂಬುದು �ಾಥ�ಕ�ಾ� ಕನ�ಡ �ಾ�ೆಯ�� ನ�ೆಯುವ ರಸಪ!ೆ� ಆ#ಾ$ತ &ೇ( !ೆ)ೕ ಆ�ದು*, 
ಕಲ-. ಕನ�ಡ (“;ಾ3ೆ<”) ದ�� ಆರಂ1ಕ ಪದಶ.ನ3ಾ4� ಸು567ೕ 8ೆ9:; <=ಾ.ಣ 
(“)>ಾ8ಪಕರು”) =ಾಡು?@ದು*, ಈ ಸಂBೆCಯ =ಾ�ೕಕತDವನು� �ೈ3ಾ(18 �ೕ6Hಾ �ೆI�ೇJ 
��KೆL (‘�ೈ3ಾ(18’ / ‘ಕಂಪ<’) ಮತು@ / ಅಥ�ಾ ಇದರ ಅಂಗಸಂBೆCಗಳU VೊಂX�ೆ. 
 
II. ?ಾ@ಾನಗಳ-: 

 
1. "ಆCಷDಗಳ-": ಆಯ* ಸZ[./ಗ\&ೆ ?\ಸ]ಾದ 3ೆಲವ^ X8ಾಂಕಗಳ�� __ಧ ನಗರಗಳ�� 
ನ�ೆಯುವ &ೌಂL ಆ6ಷcಗಳU. 
2. "ಆCಷD%ೆ ಒಳ%ಾಗುವವ/ರು": ಆ6ಷcಗಳ�� �ಾಗವeಸಲು ಆf4Hಾದ 8ೋಂgಾhತರು. 
3. "FಾGಅI JಾK8(JೆಂL/ಗಳ-": ಆ6ಷc&ೆ ಒಳ&ಾ� ಸZ#ೆ.ಯ kಾBೆ5-5 lಂಗm nದಲ 
ಸು?@ನ�� �ಾಗವeಸಲು ಆf4Hಾದವರು, ಆf4=ಾ6ದ Hಾವ^gೇ �ಾo.p�ೆಂJ/ಗಳU 
Hಾವ^gೇ 3ಾರಣXಂgಾ� q?ೕಕರಣ3ೆ4 ಸು567ೕ&ೆ rಾರgೇ ಇದ*sೆ. 
4. "ಕಂಪ) / ?ೈ�ಾN18": �ೈ3ಾ(18 �ೕ6Hಾ �ೆI�ೇJ ��KೆL ಮತು@ / ಅಥ�ಾ ಅದರ 
ಅಂಗಸಂBೆCಗಳU, ಸZ#ೆ.ಯ ಸಂಘಟಕರು. 
5. "ಸ67ೆ8": Bಾ=ಾನx yಾನ ರಸಪ!ೆ� zೕ{.3ೆ "ಕನ�ಡದ 3ೋKಾx[ಪ? - 2019". 
6. "ಸ6�8/ಗಳ-": 8ೋಂgಾhpದವರು, ಆ6ಷc&ೆ ಒಳ&ಾದವರು, �ಾo.p�ೆಂJ/ಗಳU, 
rಾx9ಅ� �ಾo.pಪಂJ/ಗಳU, VಾJ pೕJ ಸZ[./ಗಳU ಇವsೆಲ�ರನೂ� ಒKಾ5sೆHಾ�" 
ಸZ[./ಗಳU ಎಂದು ಕsೆಯ]ಾಗುತ@gೆ. 
7. "PೆQೆRSK Pೆ6ಶ</ಗಳ-": Bೆ]ೆ�o VಾJ pೕJ ಸZ[./ಗ��ೆಂX&ೆ _!ೇಷ�ಾ� sೆ3ಾL. 
=ಾಡ]ಾದ !ೆ)ೕನ Hಾವ^gೇ ಸಂq3ೆ/ಗಳU. 
8. "�ೊಡು%ೆUಾರರು": Hಾವ^gೇ ಆ6ಷcಗಳU, ಸZ#ೆ., ಸು567ೕ, 3ಾಯ.ಕಮ, ಮತು@ / ಅಥ�ಾ 
!ೆ)ೕನ�� ಸZ[.ಯ/ಗಳ Vೊತsಾ� �ಾಗವeಸುವ ಮತು@ / ಅಥ�ಾ �ಾ]ೊ�ಳU�ವ Hಾವ^gೇ ವx�@. 
9. "ಎWPೋX": 3ಾಯ.ಕಮದ ಒಂದು ಸಂq3ೆ. 
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10. "YಾPೆZ[Z \ಂಗ] ಫ[Z ('FFF)': ಎಂದsೆ ಆf4Hಾದ �ಾo.pಪಂJ/ಗ\&ೆ ಪ!ೆ�7ಂದನು� 
3ೇಳUವ 3ಾಯ.ಕಮದ �ಾಗ�ಾ�gೆ. ಪ!ೆ�&ೆ ಸ$Hಾ� ಉತ@$pದ nದಲ ವx�@ VಾJ pೕJ 
ಸZ[.Hಾ� VಾJ pೕJ&ೆ  Vೋಗಲು ಅಹ.sಾಗು�ಾ@sೆ. 
11. "`ಾL (ೕL ಸ6�8(ಗಳ-)" : ಎಂದsೆ kಾBೆ5-5 lಂಗm ನ nದಲ ಸು?@ನ _�ೇತ ಸZ[. 
ಎಂದಥ. ಮತು@ ಸZ#ೆ.ಯ�� ಮುಂgೆ Bಾಗಲು Vೋ-5 (3ಾಯ.ಕಮ ನ�ೆp3ೊಡುವವರ) ಎದು$&ೆ 
VಾJ pೕoನ�� ಕು\ತು3ೊಳ�ಲು ಆಹ.sಾಗು�ಾ@sೆ. 
12. "aೖbcೕ ಅI": ಎಂದsೆ $ಲಯc: �7ೕ ಇ8ೊ�ೕ3ಾ( =ಾ�ೕಕತDದ�� ಆರಂಭ�ಾ�ರುವ 
ಅ��3ೇಷc ಆ�ದು* 8ೋಂದ�gಾರರು ಸZ#ೆ.&ಾ� 8ೋಂgಾhp3ೊಳ�ಬಹುgಾ�gೆ. 
13. "ಸ6�8/ಗಳ-": ಆ6ಷc &ೆ ಒಳ&ಾ� ಸZ#ೆ.ಯ kಾBೆ5-5 lಂಗm nದಲ ಸು?@ನ�� 
�ಾಗವeಸಲು ಆf4Hಾ�ರುವ ವx�@. 
14. "dೕD-ಎ-YೆSಂX/$Ccೕ �ಾ< ಅಭf8/ಗಳ-": VಾJ pೕJ ಸZ[.ಯ ಮೂಲಕ �ೕc-
ಎ-kೆಂL/_67ೕ 3ಾ� ಅಭx�.Hಾ� ಆf4Hಾ�ರುವ VಾJ pೕJ ಸZ[.ಯ Bೆ�ೕeತ/�ೆ. 
ಏ�� 20, 2019 3ೆ4 �ೕc-ಎ-kೆಂL/_67ೕ 3ಾ� ಅಭx�.&ೆ 18 ವಷ. ತುಂ�ರrೇಕು ಮತು@ 
�ಾರತದ�� �ಾpಸು?@ರುವ �ಾರ?ೕಯ ಪ�ೆHಾ�ರrೇಕು. 
15. ")>ಾ8ಪಕರು": 3ಾಯ.ಕಮದ <=ಾ.ಪಕsಾದ Bೋ< �ಕ�-. 8ೆಟD9:. ಇಂ6Hಾ 
�ೆI�ೇJ ��KೆLನ _�ಾಗ�ಾದ ಸು567ೕ 8ೆ9:; ಎಂದಥ.. 
16. "�ಾಯ8ಕSಮ": ಸು567ದ�� ಸZ#ೆ.ಯ sೆ3ಾ6.ಂ�ಗಳU, ಆ6ಷc ಸು?@ನ Hಾವ^gಾರೂ 
�Kೇ� Bೇ$ದಂ�ೆ (Hಾವ^gೇ pೕಸನ� BೆZಶ� / Bೆ]ೆ�o BೆZಶ�, rಾx9 Bೆ5ೕ� sೆ3ಾ6.ಂ� 
ಮತು@ ಸZ[./ಗಳ �ೕವನ ಮತು@ ಪHಾಣವನು� q?ಸುವ ಸZ[./ಗಳ ಕುಟುಂಬ, Bೆ�ೕeತರು, 
ಇ�ಾxX ಒಳ&ೊಂ6ರುವ Hಾವ^gೇ sೆ3ಾ6.ಂ� ತುಣುಕನು� ಒಳ&ೊಂಡಂ�ೆ). 
17. "3ೋಂUಾgತರು": ಸZ#ೆ.ಯ�� �ಾ]ೊ�ಳU�ವ Hಾವ^gೇ ವx�@, ಅಂದsೆ (i) ಏ�� 20, 2019 
ರಷ5ರ�� ಹX8ೆಂಟು (18) ವಷ. ತುಂ�ರrೇಕು; (ii) �ಾರತದ�� �ಾpಸು?@ರುವ �ಾರ?ೕಯ 
ಪ�ೆHಾ�ರrೇಕು, (iii) gೈeಕ ಮತು@ =ಾನpಕ ಆsೋಗx �ೆ8ಾ��ರುವ, ಮತು@ (iv) 3ೆಳ&ೆ 
Vೇ\ರುವ <ಯಮಗಳU ಮತು@ <ಬಂಧ8ೆಗಳ ಪ3ಾರ ಸZ#ೆ.ಯ�� �ಾಗವeಸrೇಕು. 3ಾಲ3ಾಲ3ೆ4 
8ೇಮಕ&ೊಳU�ವ �ೈ3ಾ(18ರ 8ೌಕರರು, <=ಾ.ಪಕರ 8ೌಕರರು, �ಾeೕsಾತು ಸಂBೆCಯ 
8ೌಕರರು, ಮತು@ �ಾ7ೕಜಕರ 8ೌಕರರು ಮತು@ ಅವರ ಹ?@ರದ ಸಂಬಂಧದ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸxರು; 
�ಾರ?ೕಯ ಪ�ೆಗಳಲ�ದ ವx�@ಗಳU, ಅಥ�ಾ �ಾರತದ Vೊರ&ೆ �ಾpಸುವ �ಾರ?ೕಯರು ಅಥ�ಾ 
ಆgಾಯ �ೆ$&ೆ 3ಾhgೆ, 1961 ರ ಪ3ಾರ �ಾರತ <�ಾpಗಳ �ಾx ಾxನದ6ಯ�� ಅಹ.�ೆ 
ಪ�ೆಯದವರು ಅಥ�ಾ =ೌ¡ಕ ಕನ�ಡದ�� �ಾ_ಣx�ೆ VೊಂXಲ�ದವರು ಈ ಸZ#ೆ.&ೆ ಪ�ೇzಸಲು 
ಅನಹ.sಾ�ರು�ಾ@sೆ. 
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18. ")ಯಮಗಳ- ಮತು1 )ಬಂಧ3ೆಗಳ-": ಸZ#ೆ.&ೆ ಸಂಬಂ[pದಂ�ೆ ಇ�� ಪ¢ಣ.�ಾ� Vೇ\ರುವ ಈ 
<ಯಮಗಳU ಮತು@ <ಬಂಧ8ೆಗಳU, ಇವ^ಗಳU 3ಾಲ3ಾಲ3ೆ4 ?ದು*ಪ6&ೆ ಒಳ&ಾಗುತ@�ೆ. 
19. "(ೕಸನ< Pೆ6ಷ</ಗಳ-": ವಷ.ದ <X.ಷ5 ಸಮಯವನು� ಆಚ$ಸಲು _!ೇಷ�ಾ� sೆ3ಾL. 
=ಾಡ]ಾದ !ೆ)ೕನ Hಾವ^gೇ ಸಂq3ೆ. 
20. "?ೇhಾಪKZ": ಒಂದು ಸಂq3ೆ ಅಥ�ಾ ಸಂq3ೆಗಳ ಒಂದು BೆJ ಅನು� sೆ3ಾL. =ಾಡಲು 
ಮತು@/ಅಥ�ಾ sೆ3ಾ6.ಂ� X8ಾಂಕಗಳನು� ಕಂಪ<ಯು nದ]ೇ <ಣ.hಸುತ@gೆ. 
21. "iೆjೕ": �ಾ8ೆ�ನ�� ಪBಾರ�ಾಗುವ 3ಾಯ.ಕಮದ ಪ?7ಂದು ಸಂq3ೆ (Hಾವ^gೇ 
pೕಸನ� BೆZಷ�/ಗಳU ಅಥ�ಾ Bೆ]ೆ�o BೆZಷ� ಸಂq3ೆ/ಗಳU Bೇ$ದಂ�ೆ). 
22. "ಸುZCcೕ JಾL8": !ೆ)ೕನ �ಾಗ�ಾ�ರ� ಅಥ�ಾ ಇಲ�gೇ ಇರ� ಆದರೂ ಸು567ದ�� 
ನ�ೆಯುವ �ಾಗ. 
23. "ಸುZCcೕ": ಸZ#ೆ. / ಸZ#ೆ.ಯ �ಾಗ / ಸZ#ೆ.ಯ ¤ೕnೕಗಳU ನ�ೆಯುವ "Vೊಸಹ\�, 
_ಜಯನಗರ rೆಂಗಳ�ರು" ಇ��ರುವ ಸು567ೕ ಅಥ�ಾ ಕಂಪ< / <=ಾ.ಪಕರು <ಧ.$pದ 
Hಾವ^gೇ ಇತರ ಸು567ೕ ಎಂದಥ.. 
24. "$kೇತರು": !ೆ)ೕನ�� Vೋ-5 3ೇಳ]ಾಗುವ ಎ]ಾ� ಪ!ೆ�ಗ\&ೆ ಸ$Hಾ� ಉತ@ರ <ೕಡುವ 
VಾJ pೕJ ಸZ[./ಗಳU. 

 
III. ಸ67ೆ8ಯ�� JಾQೊlಳ-mವ $7ಾನ: 

 

ಹಂತ 1 

 

1. ಏ�� 20, 2019 $ಂದ ಆರಂಭ�ಾ� ಏ�� 26, 2019ರ ವsೆ&ೆ (“oದಲ ಸು�1ನ ಅವ�”) !ೆ)ೕನ 
ಪ�ಾರದ ಸಮಯದ�� ಆಯ* ]ಾxಂL-]ೈc Kೆ��ೕ<&ಾ� (ಅನುಬಂಧ 1 8ೋ6) ಮತು@ ಆಯ* 
ವಲಯಗಳ nrೈ� �ೕc ಚಂgಾgಾರ$&ಾ� (ಅನುಬಂಧ 1 8ೋ6), ಅಯ* ಸಕ.� ಗ\&ೆ 
(ಅನುಬಂಧ 1 8ೋ6), ಪ��9 3ಾ� ಆlೕ- (�pಓ) Xಂದ =ಾ6ದ Hಾವ^gೇ ಕsೆಗಳನು� ಮತು@ 
ಐಓ- ಮತು@ ಅಂ�ಾ§¨ kಾ�J kಾ(. ಗಳ�� ಲಭx_ರುವ ©ೖ �7ೕ ಅ��3ೇಷc ಬಳp 
8ೋಂgಾhp3ೊಳU�ವ ಬಳ3ೆgಾರರನು� Vೊರತುಪ6p, 3ೆಳ&ೆ ಅಂಶ 04 ರ�� <ೕ6ದಂ�ೆ, ಅಂದsೆ 
nದಲ ಸು?@ನ ಅವ[ಯ�� ಒಟು5 ಏಳU (7) _zಷ5 ಪ!ೆ�ಗಳನು� 3ೇಳ]ಾಗುತ@gೆ. _ೕªಕರನು� ಸZ#ೆ.&ೆ 
8ೋಂgಾhಸಲು ಆVಾD<ಸುವ ಪ�ಾರವನು� ಪBಾರ =ಾಡ]ಾಗುತ@gೆ. nದಲ sೌಂL ಅವ[ಯ 
ಪ? ಪ!ೆ�&ೆ ದೂರ�ಾ� ]ೈc ಗಳU ಮತು@ nrೈ� �ೕc ]ೈc ಗಳU ಮತು@ SMS 
pDೕಕ$ಸು_3ೆಯು ಇಪZತ@ಮೂರು ಗಂKೆ ಮತು@ ಮೂವತು@ <�ಷಗಳವsೆ&ೆ (23 ಗಂKೆ 30 <�ಷಗಳU) 
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=ಾತ ಅಂದsೆ 8:00:00 PM (IST) <ಂದ ಮರುXನದ 7:30:00 PM (IST) ರವsೆ&ೆ =ಾತ 
�ೆsೆXರುತ@gೆ. _ವರ�ಾದ ಸಮHಾವ[ಗಳU 3ೆಳ�ನಂ?�ೆ: 
 

oದಲ ಸು�1ನ ಅವ�ಯ ಪSiೆ�%ೆ �ೈN QೈD ಗಳ-: 
 

ಪSiೆ� ಸಂ@ೆ Qೈನುಗಳ- ಓಪD ಆಗ$�ೆ Qೈನುಗಳ- �ೊ�ೕ[ ಆಗ$�ೆ 

 
r3ಾಂಕ ಸಮಯ r3ಾಂಕ ಸಮಯ 

1 20 ಎ�� 2019 8:00:00 PM 21 ಎ�� 2019 7:30:00 PM 
2 21 ಎ�� 2019 8:00:00 PM 22 ಎ�� 2019 7:30:00 PM 
3 22 ಎ�� 2019 8:00:00 PM 23 ಎ�� 2019 7:30:00 PM 
4 23 ಎ�� 2019 8:00:00 PM 24 ಎ�� 2019 7:30:00 PM 
5 24 ಎ�� 2019 8:00:00 PM 25 ಎ�� 2019 7:30:00 PM 
6 25 ಎ�� 2019 8:00:00 PM 26 ಎ�� 2019 7:30:00 PM 
7 26 ಎ�� 2019 8:00:00 PM  27 ಎ�� 2019 7:30:00 PM 

 
2. �ಾಗವeಸುವ ಸಲು�ಾ� <ೕವ^ =ಾಡುವ ಕsೆಗಳU ಮತು@ / ಅಥ�ಾ ಐಓ- ಮತು@ ಅಂ�ಾ§¨ 
kಾ�J kಾ(. ಗಳ�� ಲಭx_ರುವ ©ೖ �7ೕ ಅ��3ೇಷc ಬಳp 8ೋಂgಾhp3ೊಳU�ವರು ಮತು@ / 
ಅಥ�ಾ SMS (ಒo5&ೆ "ಎಂKS" ಎಂದು ಉ]ೆ�ೕ¡ಸ]ಾಗುತ@gೆ) �ೕc ]ೈc ಮುಚು�ವ ಸಮಯ3ೆ4 
ಅಥ�ಾ ಅದ�4ಂತ ಮುಂ�ೆ ಪ¢ಣ.&ೊಂಡsೆ =ಾತ ಅದನು� =ಾನx�ಾದ ಎಂo ಎಂದು 
ಪ$ಗ�ಸ]ಾಗುತ@gೆ (“>ಾನ?ಾದ ಎಂKS/ಗಳ-”). 
 
3. 8ೋಂದ�Hಾದವರನು� ಗುರು?ಸಲು 8ೋಂಡ� ಸDಕ$pದ Bೆಲೂx]ಾm / ]ಾxಂL ]ೈc 
ಸಂ ೆxಯನು� 8ೋಂದ�gಾರರನು� ಗುರು?ಸಲು ಅನನx ಗುರು?ನ ಸಂ ೆxHಾ� ಬಳಸ]ಾಗುತ@gೆ. ಪ? 
8ೋಂgಾhತರು ಅ8ೇಕ ಎಂoಗಳನು� ಸ��ಸಬಹುದು. ಪ? Xನ ಕಳUeಸ]ಾದ =ಾನx ಎಂoಯನು� 
ಆ rನದ (ಒಂದು Xನವನು� 8:00:00 PM <ಂದ 7:30:00 PM ವsೆ&ೆ, 23 ಗಂKೆ ಮತು@ 30 <�ಷಗಳ 
ಅವ[ದು* ಎಂದು �ಾx ಾx<ಸ]ಾ�gೆ) Hಾದೃq°ಕ ಆf4 (sಾಂಡ( Bೆ]ೆªc) ಪ�f&ೆ =ಾತ 
ಪ$ಗ�ಸ]ಾಗುತ@gೆ. 
 
4. ಸZ#ೆ.ಯ�� �ಾ]ೊ�ಳ�ಲು 8ೋಂgಾhಸ ಬಯಸುವವರು ಸ$Hಾದ ಆf4ಯನು� ಆ$p ಸ$Hಾದ 
ಉತ@ರವನು� <ೕಡrೇಕು ಮತು@ 3ೆಳ�ನ �Lನ�� ಸೂqಸ]ಾದ _#ಾನದಂ�ೆ ಮತು@ !ೆ)ೕನ ಪ�ಾರದ�� 
?\ಸ]ಾಗುವ _#ಾನದ�� ಎಂoಯನು� ಕಳUeಸrೇಕು: 
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ಅನುಬಂಧ 1 ರ ಪ3ಾರ Kೆ�3ಾಂ ಪ¢sೈ3ೆgಾರ$&ೆ (nrೈ� ಮತು@ ]ಾxಂL ]ೈc ಚಂgಾgಾರ$&ೆ, 
PCO Xಂದ =ಾಡುವ Hಾವ^gೇ ಕsೆಗಳನು� Vೊರತುಪ6p,) IVR ಲಭx_gೆ. 
 

�ಾಗವ!ಸುವ $7ಾನ ಡಯ< / SMS >ಾಡFೇ�ಾuರುವ ಸಂ@ೆ �ಾಗವ!ಸು$�ೆಯ ದರಗಳ- 

IVR 5056882  01-04 ರೂ. 7/- ರವsೆ&ೆ, ಪ? <�ಷ3ೆ4** 
SMS 509093 ರೂ. 3/- ರವsೆ&ೆ, ಪ? SMS &ೆ 
©ೖ �7ೕ ಆ� ©ೖ �7ೕ ಆ� ನ�� �ಾx ಾx<ಸ]ಾದ 

��ೕ ಪ3ಾರ 
<ಗXತ �ೇKಾ ಶುಲ4ಗಳU 

 

** ಅನDಯ�ಾಗುವ 3ಾನೂನುಗಳU ಮತು@ <ಬಂಧ8ೆಗಳ 3ಾರಣXಂದ ದರಗಳU ಬದ]ಾಗುತ@�ೆ. 
ದಯ_ಟು5 <ಮ¶ Kೆ�3ಾಂ ಆಪsೇಟmಗಳ ಬ\ ದರಗಳನು� ಪ$zೕ�p. ಅನDಯ�ಾಗುವ Hಾವ^gೇ 
ಇತರ ಶುಲ4ಗಳ ಬ&ೆ� ದಯ_ಟು5 <ಮ¶ Kೆ�3ಾಂ ಆಪsೇಟರನು� ಪ$zೕ�p. sೋ�ಂ� ದರಗಳU 
ಅನDhಸಬಹುದು. 
 

ಅನುಬಂಧ 1 ರ�� _ವ$pರುವಂ�ೆ ಸಂ·ಪ@ 3ೋL 509093 ಆಯ* Kೆ�3ಾಂ ಆಪsೇಟm ಮತು@ 
ವಲಯಗಳ�� ಲಭx_gೆ. 
 

SMS ಮೂಲಕ ಉತ@$ಸುವ^ದು Vೇ&ೆ? 
 

oದಲ ಸು�1ನ ಅವ� 

 
ಎ. KKP<BೆZೕ->A/B/C/D<BೆZೕ-><ವಯಸು:(ಎ�� 20, 20193ೆ4 ಪ¢ಣ.&ೊಂಡ 

ವಯಸು:)><BೆZೕ-><�ಂಗ(M/F)>BೆZೕ-><B/K>(<ಮ¶ ಪಸು@ತ ಸCಳ rೆಂಗಳ�ರು ಆ�ದ*�� 
ಮತು@ B ಮತು@ <ಮ¶ ಪಸು@ತ ಸCಳ rೆಂಗಳ�ರನು� Vೊರತುಪ6pದ ಸCಳ�ಾ�ದ*sೆ K) 

 
ಉgಾಹರ¿ೆ&ೆ, KKP A 24 M B 
 

�.  ಈ �ೇKಾ eೕ&ೆ ಸಂಗeಸ]ಾಗುವ^ದು (1) SMS ಕಳUepದ ಸಂ ೆx (2) ©Bೇ� (3) pDೕಕ$pದ 
X8ಾಂಕ (4) pDೕಕ$pದ ಸಮಯ 
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p.  SMS kಾ=ಾ.oನ�� gೋಷ_ದ*��, “ಅ=ಾನx�ಾದ ಎಂo, ಸ$Hಾದ kಾ=ಾ.J 
KKP(BೆZೕ-)(ಉತ@ರ(A/B/C/D)(BೆZೕ-)(ವಯಸು:(ಪ¢ಣ.&ೊಂಡ 
ವಯಸು:))(BೆZೕ-)(�ಂಗ(M/F)(BೆZೕ-)(ಪಸು@ತ ನಗರ/ಸCಳ(B/K)(rೆಂಗಳ�ರು/rೆಂಗಳ�$ನ 
Vೊರ&ೆ)).  ಷರತು@ ಮತು@ <ಬಂಧ8ೆಗ\&ೆ http://www.colorskannada.com, ಪ? SMS&ೆ 
ರೂ.3 ರವsೆ&ೆ” ಎಂಬ ಪತುxತ@ರದ ©Bೇ� ಬರುತ@gೆ. 

 
6.  <ಗXತ ನಮೂ8ೆಯ�� ಕಳUeಸ]ಾದ ಎಂoಗ\&ೆ pDೕಕೃ? ಸಂgೇಶವ^ eೕ�ರುತ@gೆ “KKP &ೆ 

8ೋಂgಾhದ*3ೆ4 ಧನx�ಾದಗಳU”. <ೕವ^ ಮುಂXನ ಸು?@&ೆ ಆf4Hಾದsೆ 8ಾವ^ ಈ ಸಂ ೆx&ೆ 
ಮರ\ ಕsೆ =ಾಡು�ೆ@ೕ�ೆ. ಷರತು@ ಮತು@ <ಬಂಧ8ೆಗ\&ೆ http://www.colorskannada.com, 
ಪ? SMS&ೆ ರೂ.3 ರವsೆ&ೆ” 

 
IVR ಮೂಲಕ ಉತ@$ಸುವ^ದು Vೇ&ೆ? 
 
ಎ.  nದಲ8ೇ ಸು?@ನ ಅವ[: 5056882 3ೆ4 ಕsೆ =ಾ6, 01/02/03/04 ಒ?@$ (ಅಂದsೆ 5056882 

3ೆ4 ಕsೆ =ಾ6 ಆf4 A&ೆ 01 ಅನು�, ಆf4 B&ೆ 02 ಅನು�, ಆf4 C&ೆ 03 ಅನು� ಮತು@ ಆf4 D 
&ೆ 04 ಅನು� ಒ?@$). IVR ಕನ�ಡದ�� =ಾತ ಇರುತ@gೆ. 

�. 8ೋಂgಾhಸಲು ಬಯಸುವವ$&ೆ ತಮ¶ ವಯಸ:ನು� ಪ¢ಣ.&ೊಂಡ ವಷ.ಗಳ�� ನಮೂXಸಲು 
3ೇಳ]ಾಗುತ@gೆ (ಉgಾಹರ¿ೆ&ೆ: ಒಬÀ ವx�@&ೆ 25 ವಷ. ಮತು@ 11 ?ಂಗ�ಾ�ದ*sೆ, ಅವರು 25 
ಎಂದು ನಮೂXಸrೇಕು) ಮತು@ ಅದನು� ದೃÁೕಕ$ಸrೇಕು. 

p. IVR ©ನು_ನ ಮೂಲಕ 8ೋಂದ� =ಾ6p3ೊಳ�]ಾಗುವ^ದು, ಅ�� �ಂಗವನು� 
(ಪ^ರುಷ8ಾ�ದ*�� 1 ಮತು@ ಮe�ೆHಾ�ದ*�� 2) ನಮೂXಸಲು 3ೇಳ]ಾಗುವ^ದು ಮತು@ ಅದನು� 
ದೃÁೕಕ$ಸrೇಕು. 

6.  8ೋಂದ�ಯನು� ಐ_ಆm ©ನು_ನ ಮೂಲಕ =ಾ63ೊಳ��ದು* ಅ�� ಅವರು ಪಸು@ತ ನಗರ / 
ಸCಳವನು� (rೆಂಗಳ�$&ೆ 1 ಮತು@ rೆಂಗಳ�$ನ Vೊರ�ನ ಸCಳ3ೆ4 2) ನಮೂXಸುವಂ�ೆ 
3ೇಳ]ಾಗುತ@gೆ ಮತು@ ಅದ8ೆ�ೕ ಖqತಪ6p3ೊಳ�rೇ3ಾಗುತ@gೆ. 

ಇ. ಮತು@ ಕsೆಯು ಧನx�ಾದ ಸೂಚ8ೆ / �ೆ�ೕ rಾx9 ಆf47ಂX&ೆ 3ೊ8ೆ&ೊಳU�ತ@gೆ. 
 

IVR ಸಮಯದ��, IVR _ನಂ?p3ೊಂಡ ಆರು (6) Bೆ3ೆಂಡುಗಳ ಒಳ&ೆ 8ೋಂgಾhಸಲು 
ಬಯಸುವವರುವ Hಾವ^gೇ =ಾe?ಯನು� <ೕಡXದ*sೆ, ಸೂಚ8ೆಯು ಮ�ೊ@©¶ 
ಪ^ನsಾವತ.8ೆHಾಗುತ@gೆ, ಅದರ ನಂತರವ¢ ಮುಂXನ ಆರು (6) Bೆ3ೆಂಡುಗಳ�� ಉತ@ರ 
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gೊsೆಯXದ*sೆ nrೈ�ನ�� ಮು3ಾ@ಯದ ಸಂgೇಶ ಬರುತ@gೆ ಮತು@ ಕsೆ ಅಂತx&ೊಳU�ತ@gೆ. 
ಉತ@ರವವನು� ಸ$Hಾದ kಾ=ಾ.oನ�� ಬsೆಯXದ*sೆ, ಅಥ�ಾ pDೕ3ಾsಾಹ. ಉತ@ರ ಆf4ಗಳಲ�gೇ 
ಇದ*sೆ, ಪ!ೆ�ಯನು� ಮ�ೊ@©¶ ಪ^ನsಾವ?.ಸ]ಾಗುವ^ದು; ಎರಡ8ೇ rಾ$ಗೂ ಅ=ಾನx 
ಪ?�fಯನು� ಪ�ೆದsೆ, ಕsೆ ಮು3ಾ@ಯದ ಸಂgೇಶ ಬರುತ@gೆ ಮತು@ ಕsೆ ಅಂತx&ೊಳU�ತ@gೆ. 
kಾ=ಾ.J ಪ3ಾರ ಉತ@$pದ��, 8ೋಂgಾhಸ ಬಯಸುವವರ ಎಂoಯನು� ದೃಢಪ6ಸಲು ಅಥ�ಾ 
ಅವನ/ಅವಳ ಪ?�fಯನು� ಮರು ನಮೂXಸಲು 3ೇಳ]ಾಗುತ@gೆ. 8ೋಂgಾhಸ ಬಯಸುವವರು 
�ಾವ^ ನಮೂXpದ ಉತ@ರವನು� ದೃಢಪ6ಸXದ*sೆ, ಮು3ಾ@ಯದ ಸಂgೇಶ ಬರುತ@gೆ ಮತು@ ಕsೆ 
ಅಂತx&ೊಳU�ತ@gೆ. 
 
Kೆ�3ಾಂ ಆಪsೇಟm ಗ\&ೆ (nrೈ� ಮತು@ ]ಾxಂL ]ೈc) nದಲ ಸು?@ನ ಅವ[ಯ IVR 
ಆf4ಯು ಅನುಬಂಧ 1 ರ ಪ3ಾರ ಲಭx_gೆ. 
 

8ೋಂದ� ಸಂ ೆxಗ\&ೆ =ಾ6ದ ಎ]ಾ� ಕsೆಗ\ಗೂ <�ಷ3ೆ4 ರೂ. 7/- _[ಸ]ಾಗುತ@gೆ. 
 

sೋ�ಂ� ದರಗಳU ಸಹ ಅನDಯ�ಾಗಬಹುದು ಮತು@ 8ೋಂgಾhಸ ಬಯಸುವವರು ಅನDಯ�ಾಗುವ 
ದರಗಳ ಬ&ೆ� ?\ಯಲು Kೆ�3ಾಂ Bೇ�ಾ ಪ¢sೈ3ೆgಾರರನು� ಸಂಪ�.ಸrೇಕು. 
 
ಐಓಎ- ಮತು@ ಆಂ�ಾ§ ̈ �ಾ�J kಾ(. ಗಳ�� ಲಭx_ರುವ ©ೖ�7ೕ ಅ��3ೇಶc ಬಳp 
�ಾಗವeಸುವ^ದು Vೇ&ೆ (�ೇKಾ-ಸ�ಯ&ೊ\pದ VಾxಂL BೆJ ಗಳ�� ಲಭx_gೆ, ಲಭx_ರುವ �ೇKಾ 
8ೆಟD9. ಗ\&ೆ ಒಳಪo5ರುತ@gೆ, Vೆq�ನ _ವರಗ\&ಾ�, ದಯ_ಟು5 <ಮ¶ Bೇ�ಾ ಪ¢sೈ3ೆgಾರರನು� 
ಸಂಪ�.p) 
 
1. ಅ��3ೇಶc Bೊ5ೕm <ಂದ ©ೖ�7ೕ ಅ��3ೇಶc ಅನು� �ೌ8ೊ�ೕL =ಾ6. ದಯ_ಟು5 ಗಮ<p, 
ಅ��3ೇಶc �ೌ8ೊ�ೕL ಉqತ�ಾ�ರುತ@gೆ, ಆgಾಗೂx �ೇKಾ ಶುಲ4ಗಳU ಅನDhಸಬಹುದು. Vೆq�ನ 
_ವರಗ\&ಾ� ದಯ_ಟು5 <ಮ¶ Bೇ�ಾ ಪ¢sೈ3ೆgಾರರನು� ಸಂಪ�.p. 
2. ದಯ_ಟು5 <ಮ¶ ಉತ@ರ ಆf4ಯನು� (A/B/C/ D) ಆf4 =ಾ6. 
3. ದಯ_ಟು5 <ಮ¶ ಇ©ೕ� ಐ6 ಮತು@ nrೈ� ಸಂ ೆxಯನು� ನಮೂXp. <ೕವ^ ಇನುZJ 
VೊಂXರುವ nrೈ� ಸಂ ೆxಯು �ಾರತದ��ನ Bೇ�ಾ ಪ¢sೈ3ೆgಾರsೊಂX&ೆ 
8ೋಂgಾhಸಲZo5ದ*sೆ =ಾತ 8ಾವ^ <n¶ಂX&ೆ ಸಂಪಕ.ದ��ರಲು Bಾಧx�ಾಗುತ@gೆ ಎಂಬುದನು� 
ದಯ_ಟು5 ಗಮ<p. 
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4. <ಮ¶ ಪ¢ಣ. Vೆಸರನು� ನಮೂXp. 
5. ದಯ_ಟು5 <ಮ¶ ವಯಸ:ನು� ನಮೂXp. ಏ�� 20, 2019 3ೆ4 18 ವಷ. ವಯp:ನು� 
ಪ¢ಣ.&ೊ\pರುವವರನು� =ಾತ ಸZ#ೆ.ಯ 8ೋಂದ�&ೆ ಪ$ಗ�ಸ]ಾಗುವ^ದು ಎಂಬುದನು� ದಯ_ಟು5 
ಗಮ<p. 
6. ದಯ_ಟು5 ಪ^ರುಷ ಮತು@ pÄೕ ಎಂಬ ಆf4ಗಳ�� <ಮ¶ �ಂಗವನು� ಆf4 =ಾ6 
7. <ಮ¶ <�ಾಸದ ಸCಳವನು� rೆಂಗಳ�ರು ಮತು@ ಕ8ಾ.ಟಕದ ಉ\ದ ಪgೇಶಗಳU ಎಂದು ದಯ_ಟು5 
ಆf4=ಾ6 
 

ಹಂತ 2 

 

pDೕಕ$pದ ಎ]ಾ� ಎಂoಗ\ಂದ sಾಂಡ( ಆ� ಆf4 =ಾಡುವ BಾÅ5�ೇm<ಂದ ಸು=ಾರು 12,000 
(ಹ8ೆ�ರಡು Bಾ_ರ) =ಾನx�ಾದ ಸ$Hಾದ ಎಂoಗಳನು� ಆf4 =ಾಡ]ಾಗುತ@gೆ. 
 

ಒಂgೇ nrೈ� Kೆ��ೕc ಸಂ ೆxhಂದ ಬಂದ ಒಂದ�4ಂತ Vೆq�ನ ಎಂoಗಳನು� sಾಂಡ( 
ತಂ�ಾಂಶವ^ ಆf4&ೆ ಪ$ಗ�ಸುತ@gೆ, nದಲ ಸು?@ನ ಅವ[ಯ�� ಒಂದು nrೈ� ದೂರ�ಾ� 
ಸಂ ೆxಯನು� ಆf4 =ಾ6ದ ನಂತರ, ಅದನು� ಎರಡ8ೇ rಾ$&ೆ ಆf4 =ಾಡ]ಾಗುವ^Xಲ�. 

 

ಪ? Xನ (ಅವ[ಯನು� 8:00:00 PM <ಂದ ಮುಂXನ Xನದ 7:30:00 PM ವsೆ&ೆ ಎಂದು 
�ಾx ಾx<ಸ]ಾ�gೆ) pDೕಕ$pದ =ಾನx ಎಂoಗ\ಂದ ಪ? Xನವ¢ Hಾದೃq°ಕ�ಾ� =ಾನx 
ಎಂoಗಳನು� ಆf4=ಾಡ]ಾಗುತ@gೆ. 

 

nದಲ ಸು?@ನ ಅವ[&ಾ� =ಾನx ಎಂoಗಳ ಪo5ಯನು� sಾಂಡ©ೖಸm ಪ¢ವ. <#ಾ.$ತ 
�ೕಸ]ಾ? =ಾನದಂಡಗಳ ಆ#ಾರದ ©ೕ]ೆ ಸಮಂಜಸ�ಾದ ಪಯತ� ಮೂಲಕ ಆf4 =ಾಡುತ@gೆ. 
 

ಹಂತ ಒಂದು  

ಹಂತ 1 ರ ಪSvSw%ೆ uSX  (iೇಕxಾದ��) 

ಪyರುಷರು ಮ!hೆಯರು 

33.0% 67.0% 

18-25 26-35 36+ 18-25 26-35 36+ 

35% 35% 30% 35% 40% 25% 

ವಲಯ 1 Fೆಂಗಳ�ರು 30% 3.5% 3.5% 3.0% 7.0% 8.0% 5.0% 
ವಲಯ 2 ಕ3ಾ8ಟಕದ ಉ�ದ �ಾಗ 70% 8.1% 8.1% 6.9% 16.4% 18.8% 11.7% 

ಒಟುZ  100% 
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ಅಸಮಪ.ಕ =ಾನx ಎಂoಗ\ಂgಾ� �Lನ ಒಂದು ಅಥ�ಾ Vೆq�ನ Bೆ�ಗಳನು� ಪ¢ಣ.&ೊ\ಸಲು 
sಾಂಡ©ೖಸm BಾÅ5�ೇm&ೆ Bಾಧx�ಾಗgೇ ಇದ*��, ಕಂಪ<ಯು ತನ� _�ೇಚ8ೆಯಂgೆ ಈ 
3ೊರ�ೆಯನು� ತುಂಬಬಹುದು. Hಾವ^gೇ Xನದ�� �Lನ 3ೊರ�ೆಗಳನು� ಅgೇ Xನದ ಅಥ�ಾ 
ನಂತರದ Xನಗಳ ಇತsೆ ಸ$Hಾದ 8ೋಂದ�ಗ\ಂದ ತ�ಾZದ 8ೋಂದ�ಗಳನು� ಸ$ದೂ�ಸಬಹುದು. 
ಇದು nದಲ ಸು?@ನ ಅವ[&ೆ ಅನDhಸುತ@gೆ. 
 

ಏ�� 22, 2019 $ಂದ ಆರಂಭ�ಾ� ಏ�� 28, 2019 ರ ವsೆ�ನ ಅವ[ಯ�� ಕಂಪ<ಯ ಬ\ 
gೊsೆಯುವ _ವರಗಳ ಪ3ಾರ 8ೋಂದ�&ಾ� ಬಳಸ]ಾದ ದೂರ�ಾ� ಸಂ ೆx&ೆ nದಲ ಸು?@ನ 
ಅವ[ಯ�� pDೕಕ$pದ 8ೋಂgಾhತರ ಸು=ಾರು 12,000 ಸ$Hಾದ ಎಂoಗ\&ೆ ದೂರ�ಾ� ಕsೆ 
=ಾಡ]ಾಗುವ^ದು. 
 

�ಾಸ@ವ ಪ$pC?ಗಳU, �ಾ]ೊ�ಳU�_3ೆಯ ಮಟ5, �ಾಂ?ಕ ಸಮBೆxಗಳU, ಅ<�ಾಯ. 3ಾರಣ, 
ಇ�ಾxXಗಳನು� ಆಧ$p ಈ Kೈ(]ೈcಗಳU ಬದ]ಾಗುತ@�ೆ. 
 

ಈ 3ೆಳ�ನ 3ಾರಣಗಳನು� ಒಳ&ೊಂಡಂ�ೆ, ಆದsೆ ಇಷ53ೆ4 pೕ�ತವಲ�gೆ, ಮರ\ ಕsೆ=ಾಡು_3ೆ 
ಯಶpDHಾಗXದ*sೆ �ಾನ� ಮತು@ ಕಂಪ< ಜ�ಾrಾ*ರsಾ�ರುವ^Xಲ�: 
 
ಎ) ]ೈc 3ಾಯ.<ರತ�ಾ�ದ*�� 
�) 8ೆJವ9.ನ�� ದಟ5¿ೆ 
p) ಉತ@ರವನು� pDೕಕ$ಸXದ*�� 
6) ಕಳ�ೆ ಕsೆಯ ಪ$ಸC?ಗಳU / ಅಸZಷ5 pDೕಕೃ? 
ಇ) ಸಂ ೆx ಎಂ&ೇ� ಆ�ದ*�� 
ಎÅ) 3ಾ� �ಾ� ಆದ�� 
�) ಕsೆಯು _ಫಲ�ಾದsೆ ಅಥ�ಾ ಕsೆಯನು� ಕ6ತ&ೊ\ಸಬಹುgಾದ ಇತರ 3ಾರಣಗಳU. 
 

8ೋಂgಾhp3ೊಂಡವರು ಕsೆ =ಾಡುವ^ದರ]ಾ�ದ Hಾವ^gೇ _ಳಂಬ ಅಥ�ಾ ಮರ\ =ಾ6ದ 
ಕsೆಯನು� pDೕಕ$ಸgೆ ಇರುವ 3ಾರಣXಂgಾ� ಈ ಆf4 ಸು?@ನ�� �ಾಗವeಸಲು Bಾಧx�ಾಗXದ*sೆ 
ಕಂಪ<ಯು Vೊ¿ೆಯಲ�. 
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ಆf4Hಾದ 8ೋಂgಾhತರು 3ಾ� Bೆಂಟm ಎ3ೆ:ಕೂxoÈಗ\ಂದ ("CCE") ಕsೆಗಳನು� 
pDೕಕ$ಸು�ಾ@sೆ ಮತು@ ಆf4Hಾದ 8ೋಂgಾhತರು 3ಾ� Bೆಂಟm ಎ3ೆ:ಕೂxoÈಗಳU ("CCE") 
3ೇಳUವ _ವರಗಳನು� ತªಣ ದೃಢಪ6ಸrೇಕು. ಸZ#ೆ.ಯ�� �ಾ]ೊ�ಳ�ಲು ಎಂoಯನು� ಅವನು/ಅವಳU 
ಕಳUepgಾ*sೆfೕ ಎಂದು CCEಯು 8ೋಂದ�gಾರರನು� 3ೇಳU�ಾ@sೆ. ಅಗತx_ರುವ _ವರಗಳನು� 
ತªಣ�ೇ ಒದ�ಸXದ*sೆ ಅಥ�ಾ 8ೋಂgಾhpದವರ ದೃÁೕಕರಣವನು� ಅವರು ಪ�ೆಯಲು 
Bಾಧx�ಾಗXದ*sೆ, nದಲು =ಾ6ದ ದೂರ�ಾ� ಕsೆಯ ಸು=ಾರು 30 <�ಷಗಳ ನಂತರ ಅgೇ 
_ವರಗಳನು� CCE 3ೇಳಲು ಮ�ೊ@©¶ ಕsೆ =ಾಡು�ಾ@sೆ, ಆ _ವರಗಳನು� ಒದ�ಸಲು _ಫಲ�ಾದsೆ 
ಆf4ಯ ಪ�fhಂದ ಇಂತಹ 8ೋಂgಾhತರು ಅನಹ.sಾಗು�ಾ@sೆ. 
 

8ೋಂgಾhತ ದೂರ�ಾ� ಸಂ ೆx&ೆ ಕsೆ =ಾ6gಾಗ ಉತ@$ಸುವ ಮತು@ 8ಾನು 8ೋಂದ�gಾರ ಎಂದು 
3ೆ�ೖ( =ಾಡುವ nದಲ ವx�@ಯನು�, 8ಾನು ಆ ವx�@ ಅಲ� ಎಂದು Vೇಳದ Vೊರತು, ಸZ#ೆ.ಯ 
<ಯಮಗಳ ಪ3ಾರ 8ೋಂದ�gಾರರು ಎಂದು ಪ$ಗ�ಸ]ಾಗುತ@gೆ. ಒಬÀ$�ಂತ Vೆಚು� ವx�@ಗಳU 
ಒಂgೇ ಸಂ ೆxಯ ಮೂಲಕ �ಾಗವepದ*sೆ ಸ$Hಾದ 8ೋಂgಾhತರನು� <ಧ.$ಸುವ 
ಜ�ಾrಾ*$ಯನು� ಕಂಪ<ಯು �ೆ&ೆದು3ೊಳU�ವ^Xಲ�. 
 

ಕಂಪ< ಮತು@ / ಅಥ�ಾ ಅದರ ಅ[ಕೃತ ಏ�ೆಂJ, ಅಂಗಸಂBೆCಗಳU ಮತು@ ಪ?<[ಗಳU ಆf4Hಾದ 
8ೋಂgಾhತರನು� ಸಂಪ�.ಸಲು ಸೂಕ@ ಪಯತ�ಗಳನು� =ಾಡು�ಾ@sೆ, ಆದsೆ nದಲು =ಾ6ದ 
ಸಂಪಕ.ದ ನಂತರ ಮುಂXನ ಮೂವತು@ <�ಷಗಳ�� 8ೋಂgಾhತರನು� ದೂರ�ಾ�ಯ ಮೂಲಕ 
ಪ^ನಃ ತಲುಪಲು Bಾಧx�ಾಗXದ*sೆ ©ೕ]ೆ ?\pದವರು ಜ�ಾrಾ*ರsಾ�ರುವ^Xಲ�. 
 

ಆf4Hಾದ 8ೋಂgಾhತsೊಂX&ೆ CCE ಒ©¶ ಸಂಪಕ. =ಾ6ದ ನಂತರ 3ೆಳ�ನ ಪ�fಯನು� 
ಅನುಸ$ಸ]ಾಗುತ@gೆ: 
 
ಕsೆ pDೕಕ$pದವರು CCE &ೆ ತªಣ�ೇ �ಾನು 8ೋಂgಾhತ/ಳU ಎಂದು ದೃÁೕಕ$pದsೆ, 
8ೋಂgಾhತ$&ೆ ಅವನ / ಅವಳ Vೆಸರನು� ?\ಸುವಂ�ೆ CCE 3ೇಳU�ಾ@sೆ. 
 
ನಂತರ CCE, ಆ6ಷc X8ಾಂಕಗಳU ಮತು@ ಶ)J X8ಾಂಕಗಳ�� 8ೋಂgಾhತರ ಲಭx�ೆಯನು� 
ದೃÁೕಕ$ಸುವಂ�ೆ ಪ$zೕ�ಸು�ಾ@sೆ ಮತು@ 3ೇಳU�ಾ@sೆ. ?\ಸ]ಾದ X8ಾಂಕಗಳಂದು 8ೋಂgಾhತರು 
ಲಭx_ದ*��, 8ೋಂದ� ಮುಂದುವ$ಸಲು ಅಗತx_ರುವ _�ಾಸ ಮತು@ ಇತರ _ವರಗಳನು� CCE 
ಪ�ೆಯು�ಾ@sೆ. 8ೋಂgಾhತರು ಆ X8ಾಂಕಗಳ�� ಲಭx_ಲ�gೇ ಇದ*��, ಅವರ 8ೋಂದ� 
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ಪ�fಯನು� ಮುಂದುವsೆಸಲು ಅನುಮ? <ೕಡ]ಾಗುವ^Xಲ� ಮತು@ ಅವರನು� ಮುಂXನ 
�ಾಗವeಸು_3ೆhಂದ ಅನಹ.ರು ಎಂದು ಪ$ಗ�ಸ]ಾಗುತ@gೆ. 
 

ನಂತರ ಸDಯಂ�ಾ�ತ IVR* nೕ6&ೆ ವ&ಾ.ವ¿ೆHಾ�ರು ಬ&ೆ� CCE 8ೋಂgಾhತ$&ೆ ?\ಸು�ಾ@sೆ. 
ನಂತರ IVR 8ೋಂgಾhತ$&ೆ (i) ಅವನ/ಅವಳ ವಯp:ನು� (ಪ¢ಣ.&ೊಂಡ ವಷ.ಗಳ��); ಮತು@ (ii) 
ಅವನ/ಅವಳ �ಂಗವನು� ನಮೂXಸಲು 3ೇಳUತ@gೆ. ನಂತರ IVR 8ೋಂgಾhತ$&ೆ ಒಂದರ ನಂತರ 
ಒಂದರಂ�ೆ ಎರಡು '3ೌಶಲ ಆ#ಾ$ತ' ಪ!ೆ�ಗ\&ೆ ಉತ@ರ <ೕಡುವಂ�ೆ 3ೇಳUತ@gೆ ಮತು@ 'ಉತ@ರ3ೆ4 
ಹ?@ರ�ಾದ' ಪ!ೆ�&ೆ** ಒಂದು ಉತ@ರವನು� <ೕಡಲು 3ೇಳUತ@gೆ (ಅಂದsೆ, 8ೋಂgಾhತರು <ೕ6ದ 
ಉತ@ರವ^ ಸ$Hಾದ ಉತ@ರ3ೆ4 ಹ?@ರ ಇರrೇಕು). 
 

ಆHಾ ಪ!ೆ�ಗ\&ೆ IVR <ೕಡುವ ಆf4ಗ\ಂದ ©ೕ]ೆ ?\pದ ಪ!ೆ�ಗ\&ೆ 8ೋಂgಾhತರು ಉತ@$pದ 
ನಂತರ ಮತು@ ಸ$Hಾದ kಾ=ಾ.J ಪ3ಾರ, 8ೋಂgಾhತರು ಆf4Hಾದsೆ ಮುಂXನ 
�ಾಗವeಸು_3ೆ&ಾ� 3ೆಲವ^ Xನಗಳ ನಂತರ ದೂರ�ಾ� ಕsೆ pDೕಕ$ಸು�ಾ@sೆ. 
 

*ಎ]ಾ� ಪ!ೆ�ಗ\&ೆ 8ೋಂgಾhತರು ಇನುZJ <ೕಡುವಂ�ೆ IVR 3ೇಳUತ@gೆ, eೕ&ೆ 3ೇ\ದ 6 
Bೆ3ೆಂಡುಗಳ�� ಇನುZJ pDೕಕ$ಸXದ*sೆ, IVR ಮ�ೊ@©¶ ಪ!ೆ�ಯನು� ಪ^ನsಾವ?.ಸುತ@gೆ. ಎರಡ8ೇ 
rಾ$ಯೂ Hಾವ^gೇ ಉತ@ರವನು� ಪ�ೆಯXದ*sೆ, IVR ಮುಂXನ ಪ!ೆ�ಯನು� 3ೇಳUತ@gೆ. ಒಂದು 
ಅ=ಾನx�ಾದ ಆf4ಯನು� ಒದ�pದsೆ, IVR ಮ�ೊ@ಂದು ಪಯತ�ವನು� <ೕಡುತ@gೆ, ನಂತರ ಮುಂXನ 
ಪ!ೆ�&ೆ Vೋಗುತ@gೆ. ಇದಲ�gೆ, 8ೋಂgಾhತ ಪ? rಾ$ ಉತ@ರದ ಆf4ಯನು� ಎಂಟm 
=ಾ6gಾಗಲೂ, ಅವ<&ೆ/ ಅವ\&ೆ ಅವನ/ಅವಳ ಆf4ಯನು� 3ೇ\ಸುತ@gೆ ಮತು@ ಅದನು� 
ಖqತಪ6ಸಲು VೇಳUತ@gೆ. 
 

**'ಉತ@ರ3ೆ4 ಹ?@ರ�ಾದ' ಪ!ೆ�ಯು ಮುಕ@ ಪ!ೆ�Hಾ�ದು* (ಉgಾ: �]ೋ �ೕಟರುಗಳ�� ಮುಂrೈ 
ಮತು@ ಆ&ಾ ನಡು_ ದೂರ ಎಷು5) ಇದ3ಾ4� 8ೋಂದhತರು ಉತ@ರ ಸಂ ೆxಯನು� ನಮೂXp, ನಂತರ 
Bಾ5m / VಾxÌ �ೕಯನು� ಒತ@rೆಕು. 
 
ಹಂತ 3 

 

nದಲ ಸು?@ನ ಅವ[&ೆ ಹಂತ 1 ಮತು@ ಹಂತ 2 ನು� ಯಶpDHಾ� ಪ¢ಣ.&ೊ\pದ ನಂತರ, ಆf4 
=ಾಡ]ಾದ ಎ]ಾ� 8ೋಂgಾhತರನು� ಪ¢ವ. <#ಾ.$ತ �ೕಸ]ಾ? =ಾನದಂಡದ ಆ#ಾರದ ©ೕ]ೆ 
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sಾಂಡ( ಆ� =ೌಲx=ಾಪನ =ಾ6 ಆf4 =ಾಡ]ಾಗುತ@gೆ ಮತು@ ಸು=ಾರು 1500 
8ೋಂXಯತರನು� ಆ6ಷc&ೆ ಒಳಗುವವsಾ� ಆ6ಷc ಸCಳ3ೆ4 Vಾಜsಾಗಲು ಆf4 =ಾಡ]ಾಗುತ@gೆ. 
 

8ೋಂgಾhತರು ಅಗತx_ರುವ ಸಂ ೆx�ಂತ ಕ6© ಇದ* ಸಂದಭ.ದ��, ಅಗತx_ರುವ ಸ$Hಾದ 
ಉತ@ರಗ\�ಂತ ಕ6© ಉತ@ರ <ೕ6 8ೋಂgಾhpರುವವರನು� sಾಂಡ( ಆ� ಆf4 
=ಾಡಬಹುgಾ�gೆ. Kೈ ಸಂಭ_pgಾಗ, ಸ$Hಾದ ಎಂoಯನು� ಆf4 =ಾಡಲು 'ಹ?@ರದ' ಪ!ೆ�ಗ\&ೆ 
<ೕ6ರುವ ಉತ@ರವನು� ಬಳಸ]ಾಗುತ@gೆ. 
 

sಾಂಡ©ೖಸm<ಂದ ಆ6ಷc&ೆ ಒಳ&ಾಗುವವsಾ� (ಪಥಮ ಸು?@ನ ಅವ[&ೆ) ಆ6ಷc ಸCಳಗ\&ೆ 
Vಾಜsಾಗಲು 8ೋಂgಾhಸುವವರ ಆf4ಯು ಪ¢ವ. <#ಾ.$ತ �ೕಸ]ಾ? =ಾನದಂಡ ಮತು@ 
ಸಮಂಜಸ�ಾದ ಪಯತ�ಗಳ ಆ#ಾರದ ©ೕ]ೆ ನ�ೆಯುತ@gೆ. 
 

ಹಂತ ಎರಡು 

ಹಂತ 2 ರ ಪSvSw%ೆ uSX (iೇಕxಾದ��) 

ಪyರುಷರು ಮ!hೆಯರು 

33.0% 67.0% 

18-25 26-35 36+ 18-25 26-35 36+ 

35% 35% 30% 35% 40% 25% 

ವಲಯ 1 Fೆಂಗಳ�ರು 30% 3.5% 3.5% 3.0% 7.0% 8.0% 5.0% 

ವಲಯ 2.1 
aೖಸೂರು, ಮಂಗಳ�ರು, ಹುಬ��m,  

ಉತ1ರ ಕನ�ಡ, Uಾವಣ%ೆ�ೆ 
30% 3.5% 3.5% 3.0% 7.0% 8.0% 5.0% 

ವಲಯ 2.2 ಕ3ಾ8ಟಕದ ಉ�ದ �ಾಗ 40% 4.6% 4.6% 4.0% 9.4% 10.7% 6.7% 
ಒಟುZ  100% 

 
�ೕಸ]ಾ? �Lನ ಒಂದು <X.ಷ5 Bೆ�ನ�� ಅಗತx�ಾದ ಸಂ ೆxಯ 8ೋಂದ�gಾರ$�ಂತ ಕ6© 
ಇದ*��, ಅದನು� ಉ\Xರುವ 8ೋಂgಾhpತ$ಂದ sಾಂಡ©ೖಸm ಮೂಲಕ ಆf4 =ಾ6 ಭ?. 
=ಾಡ]ಾಗುತ@gೆ. 
 

eೕ&ೆ ಆf4Hಾದವ$&ೆ ಆ6ಷcಗ\&ಾ� Kೆ��ೕc ಮೂಲಕ CCE ಸೂqಸು�ಾ@sೆ ಮತು@ ಮುಂXನ 
ಪ�f&ೆ Vೋಗುವ ಮುನ� ಅವರ _ವರಗಳನು� (ವಯಸು: ಮತು@ _�ಾಸ) ದೃÁೕಕ$ಸುತ@gೆ. ಈ ಕsೆ&ೆ 
ಆf4Hಾದ 8ೋಂgಾhತರು ಒದ�pದ _ವರಗಳU ಅವರು <ೕ6ರುವ ಅp@ತDದ��ರುವ _ವರಗ\&ೆ 
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VೊಂX3ೆHಾಗXದ*sೆ, ಅಂತಹ 8ೋಂgಾhತ$&ೆ ಪ^ನಃ ಒಂದು ಅವ3ಾಶವನು� =ಾತ 
<ೕಡ]ಾಗುವ^ದು, ನಂತರ ಕsೆಯನು� ಕ6ತ&ೊ\ಸ]ಾಗುತ@gೆ. 
 

ಆ6ಷc X8ಾಂಕ ಮತು@ ಸCಳದ ಕು$ತು CCE 8ೋಂgಾhತ$&ೆ ?\ಸು�ಾ@sೆ ಮತು@ ಆ6ಷc 
X8ಾಂಕಗಳU ಮತು@ ಶ)J X8ಾಂಕಗಳ�� ಅವನ/ಅವಳ ಲಭx�ೆಯನು� ಖqತಪ6ಸು�ಾ@sೆ. 
8ೋಂgಾhತರು ಆ X8ಾಂಕಗಳ�� ಲಭx_ಲ�ದ ಸಂದಭ.ದ�� 8ೋಂgಾhತರು ಈ ಪ�fಯ�� 
ಮುಂದುವ$ಯಲು ಅನುಮ? <ೕಡ]ಾಗುವ^Xಲ�. 8ೋಂgಾhತರು ಲಭx_ದ*��, CCE ಯು 
8ೋಂgಾhತರು ತn¶ಂX&ೆ ಈ 3ೆಳ�ನ gಾಖ]ೆಗಳನು� �ೆ&ೆದು3ೊಂಡು ಬರrೇ3ೆಂದು VೇಳU�ಾ@sೆ: 
 
1) 8ೋಂgಾhತರ ಇ?@ೕqನ 4 �ಾ- ¤ೕJ. &ಾತದ ಬಣÍದ �ಾವqತಗಳU 
 

2) =ಾನx�ಾದ Vೆಸ$ನ ಪ^sಾ�ೆ&ಾ� (3ೆಳ�ನ Hಾವ^gಾದರೂ ಒಂದು): 
1 �ಾc 3ಾ6.8ೊಂX&ೆ ಜನನ ಪ=ಾಣಪತ  
2. �ಾ- ¤ೕJ. 
3. ಮತgಾರ ID 
4. �ಾಲ8ಾ ಪರ�ಾನ�, ಅಥ�ಾ 
5. UID / ಆ#ಾm 3ಾL. 

 
3) =ಾನx _�ಾಸದ ಪ^sಾ�ೆ&ಾ� (3ೆಳ�ನ Hಾವ^gಾದರೂ ಒಂದು): 
1. ]ಾxಂL ]ೈc �ೕc / _ದುxÏ �� 
2. �ಾ- ¤ೕJ. 
3. ಮತgಾರ ID 
4. �ಾಲ8ಾ ಪರ�ಾನ� 
5. sೇಷc 3ಾL. ಅಥ�ಾ 

    6. UID / ಆ#ಾm 3ಾL. 
 
4) 8ಾಲು4 �ೕc-ಎ-kೆಂL/_67ೕ 3ಾ� ಅಭx�./ಗಳ Vೆಸರು, ಅವರ 2 ಇ?@ೕqನ �ಾ-
¤ೕJ. &ಾತದ ಬಣÍದ �ಾವqತಗಳU. �ೕc-ಎ-kೆಂL/_67ೕ 3ಾ� ಅಭx�./ಗಳU 18 
ವಷ.�4ಂತ ©ೕಲZಟ5ವsಾ�ರrೇಕು, �ಾರತದ�� �ಾpಸು?@ರrೇಕು ಮತು@ �ಾರ?ೕಯ 
ಪ�ೆHಾ�ರrೇಕು. 
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ಆ6ಷc&ೆ ಒಳ&ಾಗುವವರು ಮೂಲ gಾಖ]ೆಗಳU ಮತು@ ಪ?7ಂದು gಾಖ]ೆಯ 2 ದೃÁೕಕೃತ 
ಪ?ಗಳನು� �ೆ&ೆದು3ೊಂಡು ಬರrೇಕು. ©ೕ�ನ ಎ]ಾ� gಾಖ]ೆಗಳU ಕನ�ಡ / eಂX ಅಥ�ಾ ಇಂ��Ð 
�ಾ�ೆಯ�� =ಾತ ಇರrೇಕು. 
 

(©ೕ]ೆ Vೇಳ]ಾದ gಾಖ]ೆಗಳU / �ೕc-ಎ-kೆಂL/_67ೕ 3ಾ� ಅಭx�.ಗಳ �ೕKೊಗಳನು� 
ಸ��ಸುವ^ದು ಆ6ಷc &ೆ ಒಳ&ಾಗುವವರು ಮುಂXನ �ಾಗವeಸು_3ೆ&ೆ ಆf4Hಾ�gಾ*sೆ ಎಂದು 
ಅಥ.ವಲ�.) 
 

ಗಮ<p:  ಆ6ಷc&ೆ �ಾಗವeಸಲು ಪHಾಣ, ವಸ? ಮತು@ ಇತರ ಎಲ� ಖಚು.ಗಳU, ಆ6ಷc&ೆ 
ಒಳ&ಾಗುವವರgೆ*ೕ ಆ�ರುತ@gೆ ಮತು@ ಆ6ಷc&ೆ ಒಳ&ಾಗುವವರು ಸೂqಸ]ಾದ 
gಾಖ]ೆಗಳU ಮತು@ �ಾವqತಗಳನು� ಸ��pgಾಗ, ಅವ$&ೆ =ಾತ ಆ6ಷc ಸCಳ3ೆ4 
ಪ�ೇzಸಲು ಅನುಮ? <ೕಡ]ಾಗುತ@gೆ. 

 
ನಂತರ CCE &ೊತು@ಪ6pದ ಆ6ಷc X8ಾಂಕ ಮತು@ ಸCಳದ�� 8ೋಂgಾhತರ ಲಭx�ೆಯನು� 
ದೃÁೕಕ$ಸಲು 3ೇಳU�ಾ@sೆ ಮತು@ <ೕಡ]ಾದ ಶ)J X8ಾಂಕಗ\&ೆ ಅವರ ಲಭx�ೆಯನು� ಕೂ�ಾ 
3ೇಳUತ@gೆ. 8ೋಂgಾhತರು ಅದನು� ದೃÁೕಕ$pದ ನಂತರ ಆ6ಷcನ�� �ಾ]ೊ�ಳU�_3ೆಯನು� 
ಪ$ಗ�ಸ]ಾಗುತ@gೆ. 
 

ಹಂತ 4 

 

nದಲ ಸು?@ನ ಅವ[&ೆ ಆ6ಷc ಅನು� 7 ©ೕ, 2019 $ಂದ ಆರಂಭ�ಾ� 15 ©ೕ, 2019 ರವsೆ&ೆ 
ನ�ೆಸ]ಾಗುತ@gೆ ("oದಲ ಆCಷD ಅವ�") ಮತು@ ಆ6ಷc&ೆ ಒಳ&ಾಗುವವರ 8ೋಂದ�&ಾ� 
ಸಮಯಗಳನು� ?\ಸ]ಾಗುತ@gೆ ಮತು@ ಆ6ಷc&ೆ ಒಳ&ಾಗುವವರ ಅವಶxಕ�ೆಗ\&ೆ ತಕ4ಂ�ೆ ಸಮಯ 
ಬದ]ಾhಸ]ಾಗುವ^Xಲ� ಅಥ�ಾ =ಾಪ.6ಸ]ಾಗುವ^Xಲ�. 
 

ಆ6ಷc&ೆ ಒಳ&ಾಗುವವರು ಅಗತx_ರುವ gಾಖ]ೆಗಳU ಮತು@ �ಾವqತಗ��ೆಂX&ೆ (ಮೂಲ ಮತು@ 
ದೃÁೕಕ$pದ �ೕKೊ3ಾ�) <ಗXಪ6ಸ]ಾದ X8ಾಂಕ ಮತು@ ಸಮಯ3ೆ4 ಸ$Hಾ� <ಗXಪ6ಸ]ಾದ 
ಆ6ಷc ಸCಳದ�� Vಾಜ$ರrೇಕು. 
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ಆ6ಷc ಸCಳದ &ೇಟುಗಳನು� rೆಳ&ೆ� 9 ಗಂKೆ&ೆ ಅಥ�ಾ ಕಂಪ<ಯು ತನ� _�ೇಚ8ೆhಂದ <ಧ.$ಸುವ 
ಸಮಯ3ೆ4 ಮುಚ�]ಾಗುತ@gೆ. ತಡ�ಾ� ಬಂದವರು ಕಂಪ<ಯ _�ೇಚ8ೆಯಂ�ೆ ಆ6ಷc ಪ�fhಂದ 
ಅನಹ.sಾಗು�ಾ@sೆ. ಆ6ಷc&ೆ ಒಳ&ಾಗುವ ಪ?7ಬÀ$ಗೂ _zಷ5�ಾದ 8ೋಂದ� ಸಂ ೆxಯನು� 
<ೕಡ]ಾಗುವ^ದು, ಆ6ಷcನ ಎ]ಾ� ಸಮಯದಲೂ� ಅವರು ಅದನು� ತn¶ಂX&ೆ VೊಂXರrೇಕು. 
ಆ6ಷcನ�� �ಾಗವeಸುವ ಸಲು�ಾ� �ಡುಗ�ೆ ಪತgೊಂX&ೆ, 8ೋಂದ� ನಮೂ8ೆ, NDA ಮತು@ 
<ಯಮಗಳU ಮತು@ <ಬಂಧ8ೆಗ\&ೆ ಸe =ಾಡrೇ3ಾಗುತ@gೆ. ಕಂಪ<ಯ ಅ[ಕೃತ ಪ?<[ಗಳU ತಮ¶ 
ಸDಂತ _�ೇಚ8ೆಯ ©ೕsೆ&ೆ 8ೋಂದ� / ಅಹ.�ೆಯನು� ?ರಸ4$ಸುವ ಅಂ?ಮ ಹಕ4ನು� 
VೊಂXರು�ಾ@sೆ. 
 

ಕಂಪ<ಯು ಸೂqpದಂ�ೆ kಾ=ಾ.�oಗಳನು� ಪ¢ಣ.&ೊ\ಸುವ ನಂತರ, ಆ6ಷc&ೆ ಒಳ&ಾಗುವವರು 
ಎರಡು ಸು?@ನ ಪ�ೇಶ ಪ$ೕÒೆಯನು� �ೆ&ೆದು3ೊಳ�]ಾಗುತ@gೆ. ಅವ^ಗ�ೆಂದsೆ, �¡ತ ಪ$ೕÒೆ ಮತು@ 
_ೕ67 ಆ6ಷc. ಆ6ಷc&ೆ ಒಳ&ಾಗುವವರ �¡ತ ಪ$ೕÒೆ ಮತು@ _ೕ67ೕ ಆ6ಷcಗಳನು� 
ಪ¢ಣ.&ೊ\ಸಲು _ಫಲ�ಾದ�� ಅವನು/ಅವಳU ಮುಂgೆ rಾಗವeಸದಂ�ೆ ಅನಹ.sಾಗು�ಾ@sೆ. 
 
(i)  ��ತ ಪ�ೕ�ೆ 

• ಆ6ಷc&ೆ ಒಳ&ಾಗುವವರನು� ಪ�ೇಶ ಪ$ೕÒೆ&ಾ� ಒಂದು Vಾ�ನ�� ಕು\ತು3ೊಳ�ಲು 
Vೇಳ]ಾಗುತ@gೆ. 

• 3ೊಠ6ಯ rಾ�ಲುಗಳನು� rೆಳ&ೆ� 9.00 3ೆ4 ಅಥ�ಾ ಕಂಪ<ಯು ತನ� _�ೇಚ8ೆhಂದ 
<ಧ.$ಸುವ ಸಮಯ3ೆ4 ಮುಚ�]ಾಗುತ@gೆ. ಅಂತಹ ಸಮಯದ ನಂತರ ಬರುವ ಆ6ಷc&ೆ 
ಒಳ&ಾಗುವ ಅಭx�.ಗಳU ಆ6ಷcನ�� �ಾ]ೊ�ಳU�ವ ಅಹ.�ೆ VೊಂXರುವ^Xಲ�.  

• ಆ6ಷ<�&ೆ ಒಳ&ಾಗುವವ$&ೆ ಒಂದು ಪ!ೆ�ಪ?3ೆ ಮತು@ ಉತ@ರ <ೕಡಲು Vಾ�ೆಯನು� 
<ೕಡ]ಾಗುತ@gೆ. ಆ6ಷ<�&ೆ ಒಳ&ಾಗುವವರು ತಮ¶ ಆf4ಯ ಉತ@ರಗಳನು� (A / B / C 
/ D) ತುಂಬಲು ಆ6ಷc&ೆ ಒಳ&ಾಗುವವ$&ೆ <X.ಷ5 ಸಮಯವನು� <ೕಡ]ಾಗುತ@gೆ.  

• ಉತ@$pದ Vಾ�  ೆ ಕ�ೆದುVೋದ��, ಓದ]ಾಗgೇ ಇದ*��, ಅಪ¢ಣ. ಅಥ�ಾ 
ಪ�ೆ@ಹಚ�]ಾಗXದ*��, ಉgಾ., ಆ6ಷc&ೆ ಒಳ&ಾಗುವವರ Vೆಸರು / ಸಂ ೆxಯನು� 
ನಮೂXಸXದ*��, ಅಂತಹವರನು� ಅನಹ.&ೊ\ಸ]ಾಗುವ^ದು 

 
(ii)  $Ccೕ ಆCಷD 

• ಆ6ಷc&ೆ ಒಳ&ಾಗುವ ಪ?7ಬÀರೂ �ೈಯ�@ಕ ಸಂದಶ.ನ3ೆ4 ಒಳ&ಾಗrೇ3ಾಗುತ@gೆ. 
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• ಕಂಪ</<=ಾ.ಪಕರು ಭ_ಷxದ sೆಫsೆc:&ಾ� _ೕ67 ಆ6ಷcಗಳನು� 
q?ೕಕ$ಸ]ಾಗುತ@gೆ. 

• sೆ3ಾ6.ಂ�ನ Hಾವ^gೇ ಅ<$ೕ·ತ ನಷ5 ಸಂಭ_pgಾಗ, <=ಾ.ಪಕರು ತಮ¶ ಸDಂತ 
?ೕ=ಾ.ನದಂ�ೆ ಅಭx�.ಗಳ ಪ^ನsಾವ?.ತ ಆ6ಶc Bೆಷc&ಾ� ಪನಃ ಬರrೇ3ೆಂದು 
_ನಂ?ಸಬಹುದು.  

• Hಾವ^gೇ ಆ6ಷc 3ೇಂದದ�� ಆ6ಷc&ೆ ಒಳ&ಾಗುವವರ ಸಂ ೆxಯನು� Vೆq�ಸುವ / 
ಕ6©&ೊ\ಸುವ / ಬದ]ಾhಸುವ ಹಕ4ನು� <=ಾ.ಪಕರು ಮತು@ ಕಂಪ< 
3ಾh*$p3ೊಳU�ತ@�ೆ. 

 
ಆ6ಷc&ೆ ಒಳ&ಾಗುವ ಎಲ�ರೂ ಆ6ಷc ಸCಳದ z�ಾ5�ಾರವನು� 3ಾ�ಾ63ೊಳ�rೇಕು ಮತು@ ಅ��ನ 
<ಯಮ ಮತು@ <ಬಂಧ8ೆಗಳU ಅನುಸ$ಸrೇಕು. Vಾ&ೆfೕ ಕಂಪ</<=ಾ.ಪಕರ ಸೂಚ8ೆಗಳನು� 
ಕಟು5<Kಾ5� ಅನುಸ$ಸrೇಕು. ಕಂಪ< ಅಥ�ಾ <=ಾ.ಪಕರ ಸೂಚ8ೆಗ\&ೆ ವx?$ಕ@�ಾ� ವ?.ಸುವ 
ಅಥ�ಾ ಕಂಪ<ಯ Hಾವ^gೇ ವx�@  ಅಥ�ಾ rೇsೆ Hಾವ^gೇ ವx�@&ೆ �ೊಂದsೆ <ೕಡುವ ಆ6ಷc&ೆ 
ಒಳ&ಾಗುವ Hಾವ^gೇ ವx�@ಯನು� ಆ6ಷc&ೆ ಮತು@ ಸZ#ೆ.ಯ�� �ಾಗವeಸದಂ�ೆ ತªಣ�ೇ 
ಅನಹ.&ೊ\ಸ]ಾಗುತ@gೆ ಮತು@ ಆ6ಷc ಸCಳXಂದ Vೊರನ�ೆಯಲು Vೇಳ]ಾಗುತ@gೆ. 
 

ಆ6ಷc&ೆ ಸಂಬಂ[pದಂ�ೆ ಕಂಪ< / <=ಾ.ಪಕರ <#ಾ.ರವ^, ಆ6ಷc&ೆ ಒಳ&ಾಗುವವರನು� 
!ಾJ.�-5 (ಪo5) =ಾಡುವ^ದ3ೆ4 pೕ�ತ�ಾ�ರgೆ, ಅಂ?ಮ ಮತು@ rೈಂ6ಂ� ಆ�ರುತ@gೆ ಮತು@ 
ಅದನು� ಪz�ಸುವಂ?ರುವ^Xಲ�. ಈ ಆ6ಷc _ಷಯದ�� Hಾವ^gೇ _�ಾದ ಅಥ�ಾ ವx�ಾxಸ3ೆ4 
ಸಂಬಂ[pದಂ�ೆ, ಕಂಪ<ಯ <#ಾ.ರ ಅಂ?ಮ�ಾ�ರುತ@gೆ ಮತು@ ಎ]ಾ� ಸಂಬಂಧಪಟ5ವ$&ೆ <ಬ.ಂಧ 
Vೇರುತ@gೆ. 
 
ಹಂತ 5 

 

• ಎರಡು ಸದಸxರ ?ೕಪ^.&ಾರರು (ಜೂ$), ಅಂದsೆ <=ಾ.ಪಕರು ಮತು@ ಕಂಪ<hಂದ ತ]ಾ ಒrೊÀಬÀ 
ಪ?<[ ಆ6ಷc&ೆ ಒಳ&ಾದ ಎಲ�ರನೂ� ಆವರ ಉತ@ರ Vಾ�ೆಗಳU ಮತು@ _ೕ67ೕ ಆ6ಷc sೆ3ಾL. 
=ಾಡ]ಾದ �Kೇ� ಅನು� ಪ$zೕ�ಸುವ ಮೂಲಕ =ೌಲx=ಾಪನ =ಾಡು�ಾ@sೆ. ಈ =ೌಲx=ಾಪನ 
ಸು?@ನ�� ಆf4Hಾದ ಆ6ಷc&ೆ ಒಳ&ಾದವರನು� 28ೇ =ೌಲx=ಾಪನದ ?ೕಪ^.&ಾರರು 
=ೌಲx=ಾಪನ =ಾಡು�ಾ@sೆ. 
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• ಎರಡ8ೆಯ =ೌಲx=ಾಪನವನು� ಮೂರು ಸದಸxರುಳ� ?ೕಪ^.&ಾರರುದ <ಣ.hಸು�ಾ@sೆ, ಅಂದsೆ 
<=ಾ.ಪಕರು, ಕಂಪ< ಮತು@ ಸDತಂತ ಸದಸx ("ಜX� ಗಳ-"). ಇ��ಯೂ ಆ6ಷc&ೆ ಒಳ&ಾದವರ 
ಉತ@ರ Vಾ�ೆಗಳU ಮತು@ _ೕ67 ಆ6ಷcನ sೆ3ಾL. �Kೇಜುಗಳ ಆ#ಾರದ ©ೕ]ೆ 
�ಾಗವeಸುವವರನು� ಆf4=ಾಡು�ಾ@sೆ. kಾBೆ5-5 lಂಗm ಫ-5 ಸು?@&ೆ �ಾಗವeಸುವವರ ಎರಡು 
ಪo5ಯನು� ಆf4 =ಾಡ]ಾಗುವ^ದು, ಅದರ�� ಒಂದು ಪo5ಯನು� ಬದ� ಉgೆ*ೕಶಗ\&ಾ� 
ಬಳಸ]ಾಗುತ@gೆ. kಾBೆ5-5 lಂಗm ಫ-5 ಸು?@&ೆ �ಾರ3ೆ4 ಆf4 =ಾಡrೇ3ಾ�ರುವ �ಾಗವeಸುವವರ 
ಸಂ ೆx ಈ 3ೆಳ�ನಂ?ರುತ@gೆ: 
 

• ಪದಶ.ನದ ಎರಡು ಸಂq3ೆಗಳ Bಾ5Ô9 &ಾ� 12 �ಾo.p�ೆಂJಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪನು� ಆf4 
=ಾಡ]ಾಗುತ@gೆ 

 
ಇದರ �ೊ�ೆ&ೆ, _!ೇಷ / Bೆ]ೆ�o ಸಂq3ೆಗಳU / �ಾರಗಳU ಇರ�ದು*, ಇದ3ಾ4� ಸZ[.ಗಳ !ಾJ. 
�p5ಂ� ಅನು� ¤ಡªc Vೌ- / �ಾ8ೆ�, ಪHಾ.ಯ ಪ�f / 3ಾp5ಂ� ಮೂಲಕ <ವ.eಸುತ@�ೆ. 
 
ಕಂಪ<ಯ ಅವಶxಕ�ೆ ಮತು@ ಸೃಜನzೕಲ _�ೇಚ8ೆಯ ಆ#ಾರದ ©ೕ]ೆ, !ೆ)ೕನ Hಾವ^gೇ ಕಂತುಗಳU / 
�ಾರದ kಾBೆ5-5 lಂಗm ಫ-5&ಾ� ಸZ[.ಗಳ ಅಂ?ಮ ಆf4ಯನು� ಆ6ಷc&ೆ ಒಳ&ಾದವರನು� 
ಆf4=ಾಡ]ಾದ ಗುಂ�<ಂದ !ಾJ.�-5 =ಾಡ]ಾಗುತ@gೆ. 
 

1. <=ಾ.ಪಕರ ಪ?<[ಗಳU ("ಪ?<[ಗಳU") kಾBೆ5-5 lಂಗm ಫ-5 ಸು?@&ೆ ಆf4Hಾದ 
�ಾo.p�ೆಂJ/ಗ\&ೆ ?\ಸು�ಾ@sೆ ಮತು@ ಅವರ _ವರಗಳನು� ದೃÁೕಕ$ಸಲು 3ೇಳU�ಾ@sೆ (Vೆಸರು, 
�ಂಗ, ಹುo5ದ X8ಾಂಕ ಮತು@ _�ಾಸ), ಅದರ ನಂತರ ಪ?<[ಗಳU ಅಂ?ಮ q?ೕಕರಣ 
�ೇ�ಾಪo5ಯ ಆ#ಾರದ ©ೕ]ೆ q?ೕಕರಣದ X8ಾಂಕ ಮತು@ ಅಗತx_ರುವ gಾಖ]ೆಗಳ ಬ&ೆ� 
ಆf4Hಾ �ಾo.p�ೆಂJ/ಗ\&ೆ ?\ಸು�ಾ@sೆ. rಾಗವeಸುವ ಪ?7ಬÀರು =ಾನx�ಾದ ಇಂ��Ð 
/ ಕನ�ಡ / eಂXಯ ಗುರು?ನ ಪ^sಾ�ೆಯನು� ಮತು@ ತಮ¶ 3 �ಾ-¤ೕJ. &ಾತದ ಬಣÍದ 
�ಾವqತಗಳನು� ಸು567ೕ&ೆ ತರಲು 3ೋರು�ಾ@sೆ. �ಾಗವeಸುವವರ ಅಥ�ಾ ಅವನ/ಅವಳ 
rೆಂಬ�ತ gಾಖ]ೆಗಳ ಅಲಭx�ೆ ಸಂದಭ.ದ��, ಮುಂgೆ �ಾಗವeಸಲು ಅನುಮ? 
<ೕಡ]ಾಗುವ^Xಲ�. 

 
2. ಶ)J&ಾ�, ಕಂಪ< ಅಥ�ಾ <=ಾ.ಪಕರು !ೆ)ೕನ ಸೃಜ8ಾತ¶ಕ ಅವಶxಕ�ೆಗಳ ಆ#ಾರದ ©ೕ]ೆ 

!ಾJ.�-5 =ಾ63ೊಳ�]ಾದ �ಾo.pಪಂJ/ಗಳನು� ಕ�ಸ5m =ಾಡಬಹುದು. ಇದರ ಬ&ೆ� Hಾವ^gೇ 
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ಪ!ೆ�ಗ\&ೆ ಅವ3ಾಶ ಇರುವ^Xಲ�. Hಾವ^gೇ ವx�@ ಅಥ�ಾ ಸZ[.(ಗ\)&ೆ Hಾವ^gೇ 3ಾರಣಗಳU / 
ಸಮಥ.8ೆಗಳನು� <ೕಡgೆfೕ ಕ�ಸ5m ಅನು� ಬದ]ಾhಸುವ ಅಥ�ಾ =ಾಪ.6ಸುವ ಹಕ4ನು� 
ಕಂಪ<ಯು 3ಾh*$ಸುತ@gೆ. 

 
3. ಆ6ಷc&ೆ ಒಳ&ಾ� ಆf4Hಾದವರು kಾBೆ5-5 lಂಗm ಫ-5 ಸು?@&ೆ ತಮ¶ ಲಭx�ೆಯನು� 

ದೃÁೕಕ$pದ ನಂತರವ�ೆ5 ಅವನು / ಅವಳU ಈ ಸು?@ನ ಅಹ.�ೆ ಪ�ೆಯು�ಾ@8ೆ/� .ೆ 
 

4. ಆf4Hಾದ �ಾo.pಪಂJ/ಗಳU ಸಂq3ೆಯ q?ೕಕರಣ3ಾ4� rೇsೆ Hಾರನೂ� ಕsೆದು3ೊಂಡು 
ಬರಲು ಅನುಮ? <ೕಡ]ಾಗುವ^Xಲ�. 

 
5. �ಾo.pಪಂJ/ಗಳU ಆ6ಷc&ೆ ತಮ¶ ಸDಂತ ಖಚು. ಮತು@ $-4ನ�� ಪHಾ�ಸು�ಾ@sೆ. 
 

6. ಆf4Hಾದ �ಾo.pಪಂJ/ಗಳ ಪHಾಣ (ಅ? ಕ6© ಅಂತರದ =ಾಗ.) ಮತು@ �ಾಸ@ವx3ಾ4� 
VೋKೆ� ವxವBೆCಯ ಜ�ಾrಾ*$ <=ಾ.ಪಕರgಾ*�ರುತ@gೆ. <=ಾ.ಪಕರ _�ೇಚ8ೆಯ ಪ3ಾರ 
ಪHಾಣ ಮತು@ �ಾಸ@ವxದ ವxವBೆCಗಳನು� =ಾಡ]ಾಗುತ@gೆ ಮತು@ ಈ _ಷಯದ�� �ಾo.pಪಂJ 
ಗಳ Hಾವ^gೇ _ನಂ?ಯನು� ಪ$ಗ�ಸ]ಾಗುವ^Xಲ�. ಆgಾಗೂx, rೆಂಗಳ�$ನ�� �ಾpಸುವ 
�ಾo.pಪಂJ (ಗ\)&ೆ ಕಂಪ< / <=ಾ.ಪಕರು �ಾಸ@ವxದ Hಾವ^gೇ ವxವBೆCಗಳನು� <ೕಡುವ 
ಜ�ಾrಾ*$ VೊಂXಲ�. 
 

7. kಾBೆ5-5 lಂಗm ಫ-5 ಸು?@ನ�� ಆಡಲು ಆf4Hಾದ �ಾo.pಪಂJ/ಗಳU 2 (ಎರಡು) 
ಸಂq3ೆಗ\&ೆ ಆಡಲು ಅಹ.sಾ�ರು�ಾ@sೆ. Hಾವ^gೇ _!ೇಷ ಸಂq3ೆಗಳ ಸಂದಭ.ದ�� ಅಥ�ಾ 
<X.ಷ5 ಸಂq3ೆಯ ರದ*?ಯ ಸಂದಭ.ದ��, ಕಂಪ< ಅಥ�ಾ <=ಾ.ಪಕರು ತಮ¶ _�ೇಚ8ೆhಂದ 
<ಧ.$pದಂ�ೆ ಅಂತಹ  Xನಗಳಂದು �ಾo.pಪಂJ/ಗಳU ಆಡಲು ಅಹ.sಾ�ರುವ^Xಲ�. 
 

IV. Pಾ>ಾನ )ಯಮಗಳ- ಮತು1 ಷರತು1ಗಳ- 

 

1. ©ೕ]ೆ Vೇಳ]ಾದ Hಾವ^gೇ _#ಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಎಂoಗಳನು� ಕಳUeಸುವ ಮೂಲಕ ಸZ#ೆ.ಯ�� 
�ಾಗವeಸು_3ೆಯನು� ಈ <ಯಮಗಳU ಮತು@ <ಬಂಧ8ೆಗಳ pDೕಕ$pX*ೕ$ ಎಂದು 
ಪ$ಗ�ಸ]ಾಗುತ@gೆ. 
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2. �ಾರತದ ವಯಸ4 8ಾಗ$ಕ$&ೆ ಸZ#ೆ. �ೆsೆXರುತ@gೆ, ಅಂದsೆ ಏ�� 20, 2019 3ೆ4 18 ವಷ. 
ವಯಸ:ನು� ಪ¢ಣ.&ೊ\pರrೇಕು ಮತು@ 8ಾಗ$ಕರು =ಾನpಕ ಮತು@ gೈeಕ�ಾ� 
ಆsೋಗxವಂತsಾ�ರrೇಕು. ವx�@ಗಳU ಸDತಃ ಸZ#ೆ.&ೆ ಪ�ೇzಸrೇಕು ಮತು@ ಬದ� ವx�@ಯ 
ಮೂಲಕ ಎಂo/ಗಳನು� pDೕಕ$ಸ]ಾಗುವ^Xಲ�, ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸxsಾ�ದ*ರೂ ಸಹ. 

 
3. ಎಂo/ಗಳನು� ವ&ಾ.hಸಲು Bಾಧx_ಲ�. 
 

4. 3ಾಲ3ಾಲ3ೆ4 8ೇಮಕ&ೊಳU�ವ ಕಂಪ<ಯ, <=ಾ.ಪಕರ, �ಾeೕsಾತು ಸಂBೆCಯ 8ೌಕರರು, 
ಆ6ಟm ಗಳU, ಕಂಪ<ಯ ಗು?@&ೆgಾರರು, Vಾ&ೇfೕ �ಾ7ೕಜಕರ 8ೌಕರರು ಮತು@ ಅವರ 
ಹ?@ರದ ಸಂಬಂಧದ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸxರು; �ಾರ?ೕಯ ಪ�ೆಗಳಲ�ದ ವx�@ಗಳU, ಅಥ�ಾ �ಾರತದ 
Vೊರ&ೆ �ಾpಸುವ �ಾರ?ೕಯರು ಅಥ�ಾ ಆgಾಯ �ೆ$&ೆ 3ಾhgೆ, 1961 ರ ಪ3ಾರ �ಾರತ 
<�ಾpಗಳ �ಾx ಾxನದ6ಯ�� ಅಹ.�ೆ ಪ�ೆಯದವರು ಅಥ�ಾ =ೌ¡ಕ ಕನ�ಡದ�� �ಾ_ಣx�ೆ 
VೊಂXಲ�ದವರು ಈ ಸZ#ೆ.&ೆ ಪ�ೇzಸಲು ಅನಹ.sಾ�ರು�ಾ@sೆ. <=ಾ.ಪಕರು / ಕಂಪ<ಯ 
3ೋ$3ೆಯ ©ೕsೆ&ೆ ಸೂಕ@�ಾದ ಸಮಯgೊಳ&ೆ Vೆಸರು, _�ಾಸ ಮತು@ ಸ$Hಾದ ಹುo5ದ 
X8ಾಂಕದ ಪ^sಾ�ೆ Bೇ$ದಂ�ೆ ಅಹ.�ೆಯ ಪ^sಾ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅlಡ_J ಒದ�ಸಲು _ಫಲ�ಾದsೆ 
ಅನಹ.�ೆ&ೆ 3ಾರಣ�ಾಗು�ಾ@sೆ. <=ಾ.ಪಕರು / ಕಂಪ< ಅಥ�ಾ ಕಂಪ<ಯ ಉಪ-ಗು?@&ೆgಾರರು 
ಮತು@ ಸZ#ೆ.ಯ =ಾsಾಟ&ಾರsೊಂX�ನ ಸಂ�ಾಷ¿ೆಯ ಸಮಯದ�� ಸZ[.ಗಳU ಒದ�ಸ]ಾದ / 
<ೕಡ]ಾದ / ?\pದ =ಾe?ಯ�� ]ೋಪgೋಷ ಕಂಡುಬಂದ�� ಮತು@ / ಅಥ�ಾ ಸZ[.ಯು 
ಒದ�ಸ]ಾದ gಾಖ]ೆಗಳ�� ತಪ^Z =ಾe? ಇದ*�� ಅಂತಹ ಸZ[.ಯನು� ಅನಹ.&ೊ\ಸುವ ಹಕ4ನು� 
ಕಂಪ<ಯು 3ಾh*$pgೆ. 

 
5. ಸZ[.ಗಳU Hಾವ^gೇ ಇತರ ಮೂರ8ೇ ವx�@ / ಏ�ೆ<:ಗ��ೆಂX&ೆ Hಾವ^gೇ _!ೇಷ�ಾದ 

ಒಪZಂದಗ\&ೆ ಒಳಪo5ಲ� ಅಥ�ಾ 3ಾನೂ<ನ ಅ6ಯ�� ಕಂಪ< ಅಥ�ಾ ಅದರ 
ಅಂಗಸಂBೆCಗ��ೆಂX&ೆ ಒಪZಂದ =ಾ63ೊಳ�ಲು Hಾವ^gೇ $ೕ?ಯ ಅನಹ. =ಾಗ.ವನು� e6Xಲ� 
ಎಂದು ಪ?<[ಸು�ಾ@8ೆ/� .ೆ 
 

6. ಈ <ಯಮಗಳU ಮತು@ ಷರತು@ಗ\ಗನುಗುಣ�ಾ� ಸZ#ೆ.ಯ�� �ಾ]ೊ�ಳ�ಲು ಸZ[.&ೆ ಸಂಪ¢ಣ. 
3ಾನೂನುಬದÕ Bಾಮಥx._gೆ ಎಂದು ಸZ[./ಗಳU ಕಂಪ<&ೆ ಪ=ಾ�ೕಕ$ಸrೇಕು ಮತು@  ಾತ$ 
<ೕಡrೇಕು. 
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7. ಸZ#ೆ.&ೆ 8ೋಂgಾhಸುವ^ದರ ಮೂಲಕ, ಸZ[./ಗಳU �ಾವ^ �ೈದx�ೕಯ�ಾ� ಸದೃಢsಾ�gೆ*ೕ�ೆ 
ಮತು@ 8ಾನು eಂgೆ ಅಥ�ಾ ಈಗ Hಾವ^gೇ =ಾನpಕ 3ಾh]ೆಗಳನು� VೊಂXಲ� ಎಂಬುದನು� 
ಪ?<[ಸು�ಾ@sೆ. eಂgೆ ಅವ$&ೆ Hಾವ^gೇ =ಾನpಕ 3ಾh]ೆಗ\ದ*sೆ ಅಥ�ಾ =ಾನpಕ 
3ಾh]ೆ, ಆತಂಕ, ಅ[ಕ ರಕ@gೊತ@ಡ, ¡ನ��ೆ ಅಥ�ಾ ಇತರ Hಾವ^gೇ �ೈದx�ೕಯ ಸಮBೆxಗ\&ೆ 
ಔಷ[ �ೆ&ೆದು3ೊಳU�?@ದ*sೆ, ಅಹ. �ೈದx$ಂದ ಈ ಸZ#ೆ.ಯ�� �ಾಗವeಸಲು ಈ ಸZ�. lJ 
ಅ�gಾ*sೆ ಎಂದು ×ೂೕ{ಸುವ ಪ=ಾಣಪತದ ಪ?ಯನು� ಪ�ೆದು ಕಂಪ< / <=ಾ.ಪಕ$&ೆ 
ಬeರಂಗಪ6ಸrೇಕು. 

 
8. ಸZ[./ಗಳU Hಾವ^gೇ $ೕ?ಯ ಅ8ಾsೋಗx, �ೈದx�ೕಯ ಸಮBೆxಗಳU (ಅಂದsೆ: ಹೃದಯದ 

3ಾh]ೆ, ರಕ@gೊತ@ಡ 3ಾh]ೆ, ಗ�ಾ.ವBೆCಯ ಅಂ?ಮ ಹಂತಗಳU, ಇ�ಾxX) ಇ�ಾxXಗ\ಂದ 
ಬಳಲು?@ದ*sೆ !ೆ)ೕ&ೆ �ಾಗವeಸಲು ದೃÁೕಕ$ಸ]ಾಗುವ^Xಲ�. �ಾಗವeಸಲು]ೊ�ಳU�_3ೆ&ೆ 
�ೈದx�ೕಯ�ಾ� lJ ಆ�ರುವವ^ದು ಸZ[./ಗಳ ಜ�ಾrಾ*$Hಾ�gೆ. ಆgಾಗೂx, ಸZ#ೆ.ಯ 
ಸು567ೕ �ಾಗದ�� ಅವರ �ಾಗವeಸು_3ೆಯ ಬ&ೆ� ಅಂ?ಮ <#ಾ.ರವ^ ಸಂಪ¢ಣ.�ಾ� 
ಕಂಪ<&ೆ Bೇ$ರುತ@gೆ. 
 

9. Hಾವ^gೇ ��ನ� ಅಪsಾಧದ�� ಮತು@ / ಅಥ�ಾ ಅಪsಾಧ3ೆ4 ಒಳ&ಾದ ಮತು@ / ಅಥ�ಾ 
_�ಾರ¿ೆಯ ಅ6ಯ�� ಅಥ�ಾ ¤ೕ�ೕ- ಅಥ�ಾ 8ಾxHಾಂಗದ ಮೂಲಕ ತ< ೆ&ೆ ಒಳ&ಾ�ಲ� 
ಎಂಬುದನು� ಕಂಪ<&ೆ ಬರವ�&ೆಯ ಮೂಲಕ ಬeರಂಗಪ6pಲ��ೆಂಬುದನು� ಮತು@ ಕಂಪ< ?\ಸುವ 
ಶ)oಂ� X8ಾಂಕಗಳ�� ¤ೕ�- ಅಥ�ಾ Hಾವ^gೇ 8ಾxHಾಲಯ Bೇ$ದಂ�ೆ Hಾವ^gೇ 
ಅ[3ಾ$ಯ ಮುಂgೆ ಸZ[./ಗಳU Vಾಜsಾಗುವ ಅಗತx_ಲ� ಮತು@ ಆ6ಷc ಅಥ�ಾ ಸZ#ೆ.ಯ�� 
ಅವನ/ಅವಳ �ಾಗವeಸು_3ೆಯನು� ತ�ೆಯುವ Hಾವ^gೇ ಅಂಗ�ೈಕಲx _ಲ� (ಆf4 ಆದ��) 
ಎಂಬುದನು� ಸZ[./ಗಳU ಪ?<[ಸು�ಾ@sೆ 
 

10. ಸZ[./ಗಳU �ಾವ^ ಸDಯಂ�ೇರ¿ೆhಂದ ಸDತಂತ�ಾ� ಸZ#ೆ.ಯ�� �ಾ]ೊ�ಳ�ಲು 
ಆf4=ಾ63ೊಂ6gೆ*ೕ�ೆ ಮತು@ ಸZ#ೆ.ಯ�� �ಾಗವeಸುವ^ದ$ಂದ ಉಂKಾಗಬಹುgಾದ ಎ]ಾ� 
ಅ�ಾಯಗಳU, �ೆಚ�ಗಳU ಮತು@ ಪ$¿ಾಮಗಳನು� ಎದು$ಸಲು pದÕ$gೆ*ೕ�ೆ ಎಂದು ಒ�Z3ೊಳU��ಾ@sೆ. 

 
11. ಪ�ೇಶ ಮತು@ �ಾಗವeಸು_3ೆಯ <ಯಮದ ಪ3ಾರ ಸZ#ೆ.ಯ�� �ಾಗವeಸುವವರು Hಾವ^gೇ 

ಕsಾ$ನ, �ಾ�ಜx, �ಾ7ೕಜಕತDದ ಒಪZಂದ3ೆ4 (sೆ3ಾ6.ಂ�, ಪದಶ.ನ ಮತು@/ಅಥ�ಾ 
ಸರಕುಗಳ ಗು?@&ೆಗಳU ಒಳ&ೊಂಡಂ�ೆ ಆದsೆ pೕ�ತ�ಾ�ಲ�ದಂ�ೆ) ಅಥ�ಾ ಇತರ ವxವBೆC 
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ಉgಾಹರ¿ೆ&ೆ Hಾವ^gೇ ಆಡ\�ಾತ¶ಕ ಕಂಪ<7ಂX&ೆ ಅಥ�ಾ ಸಂ�ೕತ ಅಥ�ಾ ಪದಶ.ನ 
Bಾಮಥx.ಗಳU ಅಥ�ಾ ಉತZನ�ಗಳ _ಷಯದ�� ಒಬÀ ವx�@ಯು ಸZ[.ಯ ವxವBಾCಪಕ8ಾ� 3ಾಯ. 
<ವ.eಸಲು ಅಥ�ಾ ಅವರ Vೆಸರು, Vೋ�3ೆ, ಪ?ರೂಪ ಅಥ�ಾ �ೕವನಚ$�ೆಯ _ಷಯದ�� 
ಸZ[.ಯ �ಡುಗ�ೆಯ kಾ(. ಅಥ�ಾ <ಯಮಗಳU ಮತು@ <ಯ=ಾವ\ಗಳU ಅಥ�ಾ rೇsೆ 
Hಾವ^gಾದರೂ ಉಲ�ಂಘ8ೆಗ\ದ*��, ಸZ[.ಯನು� ಸZ#ೆ.ಯ�� / 3ಾಯ.ಕಮದ�� ಅಥ�ಾ ಪBಾರ, 
ಪ�ಾರ, !ೆ)ೕಷ¿ೆ ಅಥ�ಾ �ಾ7ೕಜಕತDದ�� �ಾ]ೊ�ಳU�ವ^ದನು� ತ�ೆe6ಯುತ@gೆ. 

 
12. ಪ?7ಬÀ ಸZ[.ಯು ಸZ#ೆ.ಯ ಸು567ೕ �ಾಗದ ಸಮಯದ�� _8ಾxಸಕರ ಅಥ�ಾ �ೕ�ಾ 

]ೋ&ೊಗಳನು� VೊಂXರುವ ಅಥ�ಾ Bೆ]ೆ�oಯನು� ಇಷ5ಪಡುವ3ೆ, �ೕವಂತ�ಾ�ರು ಅಥ�ಾ 
ಸತ@ವರ, Hಾವ^gೇ $ೕ?ಯ ಬKೆ5 ಅಥ�ಾ ವಸು@ಗಳನು� ಧ$ಸುವಂ?ಲ�. Vಾ&ೆfೕ ಸZ[.ಗಳU 
Hಾವ^gೇ ಸZ#ಾ.ತ¶ಕ o_ �ಾ8ೆ� Vೆಸರುಗಳನು� ಅಥ�ಾ ಸZ#ೆ.ಯ �ಾ7ೕಜಕರ ಸZ[.ಗಳ 
Vೆಸರುಗಳನು� Vಾ�3ೊಳU�ವಂ?ಲ� ಅಥ�ಾ ಉ]ೆ�ೕ¡ಸಲು ಅನುಮ? ಇಲ�. 

 
13. �ಾಗವeಸುವ^ದ3ಾ4� ಎಂoಗಳನು� pDೕಕ$pದsೆ, ಎಂo ಕಳUeಸುವ ವx�@ ನಮ&ೆ SMS 

ಕಳUeಸಲು ಅಥ�ಾ ಅವ$&ೆ / ಅವ\&ೆ ಕsೆ =ಾಡಲು ಅನುಮ? <ೕ6gಾ*sೆ ಎಂದು 
�ಾ_ಸ]ಾಗುತ@gೆ, ಅಂತಹ ವx�@ 8ಾxಷನ� ಡೂ 8ಾJ 3ಾ� sೆ�pØಯ�� 8ೋಂgಾhpgಾ*ರ 
Vೋರ�ಾ�ಯೂ 
 

14. ಸZ#ೆ.ಯ ಸು567ೕ �ಾಗ3ೆ4 ಸZ[.ಯು �ಾಗವeಸಲು Bಾಧx�ಾಗXದ*sೆ, ಅವನು / ಅವಳನು� 
ಮುಂgೆ �ಾಗವeಸು_3ೆhಂದ ಅನಹ.sಾಗು�ಾ@sೆ. 

 

>ಾ!� 

 
15. ಸZ[.ಯು ತನ� ವಯಸು:, _�ಾಸ, Vೆಸರು, �ೕKೋ ಐ�ೆಂoo ಮತು@ sಾ{Øೕಯ�ೆಯ 

ಪ^sಾ�ೆHಾ� ಅಗತx�ಾದ ಪ¢ರಕ gಾಖ]ಾ?ಗಳನು� ಒದ�ಸುವ ಅವಶxಕ�ೆhgೆ. ಅಂದsೆ 
ಕಂಪ<&ೆ ಅಗತx_ರುವ (i) �ಾ- ¤ೕJ. / �ಾಲ8ಾ ಪರ�ಾನ� ಅಥ�ಾ (ii) ಜನನ 
ಪ=ಾಣಪತ ಅಥ�ಾ sೇಷc 3ಾ6.8ೊಂX&ೆ �ಾc 3ಾL. ಅಥ�ಾ (iii) ಜನನ 
ಪ=ಾಣಪತgೊಂX&ೆ ಆ#ಾm 3ಾL. ಅಥ�ಾ (iv) ಆ#ಾm 3ಾಡ�. ಒಂದು ಮೂಲ ಮತು@ ಎರಡು 
ದೃÁೕಕೃತ �ೕKೋ3ಾ�ಗಳU. ಈ gಾಖ]ೆಗಳU ಇಂ��Ð / eಂX ಅಥ�ಾ ಕನ�ಡ 
�ಾ�ೆಯ��ರrೇಕು; ಮತು@ ಆ6ಷcಗೂ ಒಳ&ಾಗುವವರ ಇ?@ೕqನ 8ಾಲು4 �ಾ- ¤ೕJ. &ಾತದ 
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ಬಣÍದ �ಾವqತಗಳU, ಮತು@ �ೕc-ಎ-kೆಂL/_67ೕ-3ಾ� ಅಭx�.ಗಳ ಇ?@ೕqನ ಎರಡು 
�ಾ- ¤ೕJ. &ಾತದ ಬಣÍದ �ಾವqತಗಳU. 
 

16. 8ೋಂದ�ಯ ಸಮಯದ�� <ೕಡ]ಾದು =ಾe?ಹ ಬ&ೆ� Hಾವ^gೇ $ೕ?ಯ ಸZ{5ೕಕರಣದ 
ಅಗತx_ದ*�� ಕಂಪ</<=ಾ.ಪಕರು ತಮ¶ _�ೇಚ8ೆಯಂ�ೆ 8ೋಂgಾhತರನು� 
ಸಂಪ�.ಸು�ಾ@sೆ. 
 

17. Hಾವ^gೇ ಸಮಯದ�� ಗುರು?ನ ಮತು@ / ಅಥ�ಾ ಅಹ.�ೆಯ ಪ^sಾ�ೆಯನು� 3ೇಳUವ ಹಕು4 
ಕಂಪ<&ೆ ಇgೆ. <ಗXತ ಸಮಯgೊಳ&ೆ ಅಂತಹ ಪ^sಾ�ೆಗಳನು� ಒದ�ಸಲು _ಫಲ�ಾದsೆ 
ಸZ[.ಯು ಸZ#ೆ.hಂದ ಅನಹ.sಾಗು�ಾ@gೆ. 

 
18. ಸZ#ೆ.ಯ Hಾವ^gೇ ಸು?@ನ�� ಸZ[./ಗಳ _ವರಗಳ Hಾವ^gೇ Vೊಂgಾ�3ೆHಾಗgೇ ಇದು* 

ಅಂತಹ ವx�ಾxಸಗಳನು� ಸZ[.ಯು ಪ$ಹ$ಸಲು Bಾಧx�ಾಗXದ*�� ಸZ#ೆ.ಯ�� ಮುಂದುವsೆಯಲು 
ಅನಹ.sಾಗು�ಾ@sೆ. 
 

19. ಕಂಪ< _ನಂ?pದ ಮತು@ ಕಂಪ<&ೆ <ೕಡ]ಾದ ಪ? ಸZ[.ಯ ಎ]ಾ� �ೈಯ�@ಕ _ವರಗಳU ಮತು@ 
=ಾe?ಗಳU ಸತx�ಾ�ರrೇಕು, <ಖರ�ಾ�ರrೇಕು ಮತು@ gಾ$ ತ�Zಸುವಂ?ರrಾರದು. 
Hಾವ^gೇ ಹಂತದ�� ಸZ[./ಗಳU ಸುಳU�, ಅಸಮಪ.ಕ, gಾ$ತ�Zಸುವಂಥ �ೈಯ�@ಕ _ವರಗಳನು� 
ಮತು@ / ಅಥ�ಾ =ಾe?ಯನು� <ೕ6ದ*�� ಅಂತಹವರನು� ಸZ#ೆ. ಅಥ�ಾ ಆ6ಷc<ಂದ 
ಅನಹ.&ೊ\ಸುವ ಹಕ4ನು� ಕಂಪ<ಯು VೊಂXgೆ. 

 
20. Hಾವ^gೇ ಸಮಯದ��, ಬಹು=ಾನ _ತರ¿ೆಯ ನಂತರವ¢, ಸZ[./ಗಳU ಸ��pದ Hಾವ^gೇ 

=ಾe? ತ�ಾZ�ದು*, ಸುಳU� ಅಥ�ಾ ತ�ಾZ� ಪ?<[ಸುವ ಅಥ�ಾ ತಪ^Z gಾ$&ೆ�ೆಯುವಂತಹುದು 
ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದsೆ, ಕಂಪ<hಂದ ಪ�ೆದ ಎ]ಾ� nತ@ವನು� ಮರು�ಾವ?ಸಲು ಸZ[./ಗಳU 
Vೊ¿ೆ&ಾರsಾ�ರು�ಾ@sೆ. 
 

21. ಕಂಪ<ಯು ಸZ[.ಗ\ಂದ ಸಂಗepದ ಎ]ಾ� =ಾe?ಯನು� &ೌಪx�ಾ� ಇ$p3ೊಳ�ಲು 
ಪಯ?�ಸುತ@gೆ ಮತು@ ಆf4Hಾದ ಸZ[.ಗಳನು� ಆVಾD<ಸುವ ಉgೆ*ೕಶ3ಾ4� <=ಾ.ಪಕsೊಂX&ೆ 
ಈ =ಾe?ಯನು� ಹಂq3ೊಳU�ತ@gೆ. ಸZ#ಾ.ಳUಗಳನು� <=ಾ.ಪಕರು ಅಥ�ಾ <=ಾ.ಪಕರ 
ಪರ�ಾ� ಪಸು@ತ 3ಾಯ.ಕಮದ ಉgೆ*ೕಶ3ಾ4� =ಾತ ಸಂಪ�.ಸಸ]ಾಗುತ@gೆ ಎಂಬುದನು� ಕಂಪ< 
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ಖqತಪ6ಸುತ@gೆ ಮತು@ ಸZ[.ಯು ಆf4HಾಗXದ*sೆ ಕಂಪ< / <=ಾ.ಪಕರು ಸಂಗepದ ಎ]ಾ� 
=ಾe?ಯು 8ಾಶ�ಾಗುತ@gೆ. eೕ&ೆ ಸಂಗepದ Hಾವ^gೇ =ಾe?ಯನು� ಪಸು@ತ ಸZ#ೆ.ಯ 
ಉgೆ*ೕಶ3ಾ4� Vೊರತುಪ6p HಾsೊಂXಗೂ ಹಂq3ೊಳU�ವ^Xಲ�. ಸZ#ಾ.ಳUಗಳU ©ೕ]ೆ 
Vೇಳ]ಾದ ಸೂªÙ�ಾದ �ೈಯ�@ಕ =ಾe?ಯನು� ಒದ�ಸುವ ಮೂಲಕ eೕ&ೆ ಸಂಗeಸ]ಾದ 
=ಾe?ಯನು� ಕಂಪ<ಯು ಇತರ ಮೂರ8ೇ ವx�@7ಂX&ೆ ಮತು@ ಸZ#ೆ.ಯ ಉgೆ*ೕಶ3ಾ4� 
<=ಾ.ಪಕsೊಂX&ೆ ಹಂq3ೊಳU�ವ ಹಕ4ನು� VೊಂXgೆ ಎಂದು ಮತು@ eೕ&ೆ ಸಂಗepದ �ೈಯ�@ಕ 
=ಾe?&ಾ� ಹಂq3ೊಂಡದ*3ಾ4� ಅವರು ಕಂಪ<ಯ _ರುದÕ Hಾವ^gೇ Hಾವ^gೇ 3ೆ�ೖಮನು� 
kೈ� =ಾಡುವ^Xಲ� ಎಂಬುದನು� ಒ�Z3ೊಂ6ರು�ಾ@sೆ. 

 
>ಾಧಮ ಮತು1 ಮೂರ3ೇ ವv1ಗh�ೆಂr%ೆ >ಾತ3ಾಡು$�ೆ 

 

22. Hಾವ^gೇ ಸZ[.ಗಳ ಮತು@/ಅಥ�ಾ ಅವರ Bೆ�ೕeತರು, ಸಂಬಂ[ಗಳU, ಪ$ಚಯಸCರು ಕಂಪ<ಯ 
ಪ¢ವ.�¡ತ ಅನುnೕದ8ೆhಲ�gೆ ಪ?3ೆ ಅಥ�ಾ Hಾವ^gೇ =ಾಧxಮ ಅಥ�ಾ Hಾವ^gೇ 
ಮೂರ8ೇ ವx�@7ಂX&ೆ ಸZ#ೆ.ಯ / 3ಾಯ.ಕಮದ ಆ6ಷc ಅಥ�ಾ Hಾವ^gೇ ಅಂಶಗ\&ೆ 
ಸಂಬಂ[pದ _ಷಯವನು� =ಾತ8ಾಡುವಂ?ಲ� ಅಥ�ಾ Hಾವ^gೇ ಸಂದಶ.ನ ಅಥ�ಾ 3ಾ©ಂJ
ಗಳನು� <ೕಡrಾರದು ಅಥ�ಾ ಅಥ�ಾ rಾ�� ಗಳನು� ಬsೆಯrಾರದು, Bಾ=ಾ�ಕ 8ೆಟD�.ಂ� ನ�� 
ಅಂದsೆ kೇ-ಬು9 ಮತು@ oDಟm ಕೂಡ Bೇ$ದಂ�ೆ, ಆದsೆ ಇವ^ಗ\ಗ�ೆ5ೕ pೕ�ತ�ಾ�ರgೆ, 
Hಾವ^gೇ ಸಂgೇಶಗಳನು� ¤ೕ-5 =ಾಡrಾರದು. ಸZ[./ಗಳU ಕಂಪ< / <=ಾ.ಪಕ$&ೆ 
ಸಂಬಂ[pದ Hಾವ^gೇ =ಾe?ಯನು� Hಾವ^gೇ ಇತರ ಪªದವ$&ೆ ಬeರಂಗಪ6ಸrಾರದು. ಈ 
ಷರ?@ನ ಉಲ�ಂಘ8ೆಯು ತªಣ�ೇ ಸZ[.ಗಳನು�  ಮುಂದ3ೆ4 �ಾಗವeಸದಂ�ೆ ಅನಹ.&ೊ\ಸುತ@gೆ. 
 

23. ಸZ[./ಗಳU ಎ]ಾ� ಸಮಯದಲೂ� ಆf4 ಪ�fಯನು� ಮತು@ ಆ6ಷc&ೆ ಕsೆಯ�ರುವ ಅಥ�ಾ 
ಸZ#ಾ.ಳU�ಾಗ�gೆ*ೕ8ೆ ಅಥ�ಾ !ಾJ.�-5 ಆ�ರುವ Bಾಂ�ಾವx ಅಭx�.Hಾ�gೆ*ೕ8ೆ/�  ೆಎಂದು 
?\ಸ]ಾದ ಅಥ�ಾ &ೊ�ಾ@ದ Hಾವ^gೇ ಮತು@ ಎ]ಾ� _ವರಗಳನು� ಅವನು/ಅವಳU &ೌಪx�ಾ� 
ಇಟು53ೊಳ�rೆ3ಾಗುತ@gೆ. 
 

�ೆ�dೕ) 

 
24. ಸZ#ೆ.ಯ�� �ಾಗವeಸುವವ/ರು ತನ� Vೆಸ$ನ�� 8ೋಂದ�Hಾಗgೇ ಇರುವ Bಾವ.ಜ<ಕ 

ದೂರ�ಾ�, ಅಥ�ಾ �ೕc ಅಥ�ಾ p( 3ಾಡ.ನು� ಬಳpದ�� 8ೋಂgಾhತ ಸZ[./ಗಳU 
ಅನು� ಪ�ೆ@ ಹಚು�ವ ಜ�ಾrಾ*$ ಕಂಪ<ಯುgಾ*�ರುವ^Xಲ�. 
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25. ಕಂಪ< 8ೋಂgಾhತ ಸZ[./ಗಳನು� ತಲುಪಲು Bಾಧx�ಾಗXದ*sೆ, 8ೋಂgಾhತ ಎಂoಯನು� 
ಅ=ಾನx ಎಂದು ಪ$ಗ�ಸ]ಾಗುತ@gೆ. 
 

26. ಒಂದು �ೇ�  ೆ ಒಬÀ ವx�@ ಒಂದು <X.ಷ5 ದೂರ�ಾ� ಸಂ ೆx / nrೈ� ಸಂ ೆxhಂದ 
8ೋಂgಾhp3ೊಂ6ರುವ ಬ&ೆ� <z�ತ�ಾ� <ಧ.$ಸಲು Bಾಧx�ಾಗXದ*�� ಆ ಎಂoಯನು� 
ಅನಹ.&ೊ\ಸ]ಾಗುವ^ದು. 8ೋಂgಾhತ/ರು ತಮ¶gೇ ಆದ �ೕc ಸಂ ೆxಯನು� ಬಳಸಲು 
_ನಂ?ಸ]ಾ�gೆ. 

 
27. �ಾಗವeಸುವ ಸಮಯದ�� IVR ಅಥ�ಾ SMS ಸವ.m ಅಥ�ಾ pಸ5(ನ Hಾವ^gೇ �ೈಫಲx3ೆ4, 

Hಾವ^gೇ 3ಾ� �ಾ�&ೆ ಅಥ�ಾ ಅಥ�ಾ 8ೋಂgಾhತ/ರು ಸ��pದ Hಾವ^gೇ ಅಪ¢ಣ. 
gಾಖ]ೆಗ\&ೆ ಕಂಪ< / <=ಾ.ಪಕರು Vೊ¿ೆ&ಾರsಾ�ರುವ^Xಲ�. 
 

28. SMS ಅಥ�ಾ IVR ಮೂಲಕ ಎಂoಯನು� ಸ��pದ ನಂತರ, 8ೋಂgಾhpತ/ರು ಸ��ಸ]ಾದ 
Hಾವ^gೇ _ವರಗಳನು� / ಉತ@ರವನು� =ಾಪ.6ಸಲು / ಬದ]ಾhಸಲು ಅನುಮ? <ೕಡುವ^Xಲ�. 
 

29. �ಾ8ೆ�ನ�� 8ೋಂದ� ಪ!ೆ�ಗಳನು� ಪBಾರ =ಾ6ದ ನಂತರ pDೕಕ$ಸ]ಾದ ಎಂoಗಳನು� 
=ಾತ =ಾನx�ೆಂದು ಪ$ಗ�ಸ]ಾಗುತ@gೆ. �ಾಗವeಸುವ$&ೆ <ಯಮಗಳU ಮತು@ <ಬಂಧ8ೆಗಳ�� 
Vೇ\ರುವಂ�ೆ ಎ]ಾ� ಎಂoಗಳನು� ©ೕ]ೆ Vೇಳ]ಾದ ಸಮಯದ �?ಗಳ�� ಮತು@ 
kಾ=ಾ.oನ��fೕ ನಮೂXp ಕಳUepರrೇಕು. 
 

30. ಸZ[./ಗಳU SMS/ IVR ಮೂಲಕ ಮೂಲಕ 8ೋಂgಾhಸುವ 3ಾರಣXಂgಾ�, ಅಂತಹ 
ಸZ[./ಗಳU ಈ ಸZ#ೆ. ಅಥ�ಾ �ಾ8ೆ�&ೆ ಸಂಬಂ[pದ ಎ]ಾ� =ಾe?ಯನು� ಮತು@ ಪ�ಾರದ 
ಸಂgೇಶಗಳನು� pDೕಕ$ಸಲು ಒ�Z3ೊಂ6gಾ*sೆ ಎಂದು ಪ$ಗ�ಸ]ಾಗುತ@gೆ. 
 

31. �ಾಗವeಸುವವರ nrೈ� / Kೆ�3ಾಂ ಆಪsೇಟm _[ಸಬಹುgಾದ Hಾವ^gೇ �ೆಚ�3ೆ4 
ಕಂಪ<ಯು ಜ�ಾrಾ*$ VೊಂXರುವ^Xಲ�. ಈ <o5ನ�� Hಾವ^gೇ 3ೆ�ೖ( ಅನು� ಸZ[./ಗಳU 
Hಾವ^gೇ $ೕ?ಯಲೂ� ಕಂಪ<ಯನು� ಮಧx ತರgೆ ಸಂಬಂಧಪಟ5 nrೈ� / Kೆ�3ಾಂ 
ಆಪsೇಟm<ಂದ 8ೇರ�ಾ� ಪ$Vಾರ ಪ�ೆಯrೇಕು. 
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32. ದೂರ�ಾ� pಸ5( ನ �ೊಂದsೆಗಳನು� ಆದಷು5 ಕ6©&ೊ\ಸಲು, pಸ5(ಗಳ ಅ�Kೈ(, 
�ೇKಾದ rಾx9ಅ�, Kೆ��ೕc pಸ5( Bಾಮಥx., ಮತು@ ಇತರ �ಾಂ?ಕ ಅ�ೆತ�ೆಗಳನು� 
ತ�ೆಯಲು ಎ]ಾ� ಸಮಂಜಸ�ಾದ 3ಾಯ.Bಾಧx ವxವBೆCಗಳನು� =ಾಡಲು ಕಂಪ<ಯು 
ಪಯ?�ಸುತ@gೆ, ಆದsೆ ಇ�ೆಲ�ವ¢ rಾಹx ಯುo�ಗಳU / Bೇ�ಾ ಪ¢sೈ3ೆgಾರರನು� 
ಅವಲಂ�pರುವ 3ಾರಣXಂgಾ� Hಾವ^gೇ  ಾ?ಯನು� <ೕಡ]ಾಗುವ^Xಲ�. 
 

33. _ಳಂ�ತ pDೕಕೃ? ಅಥ�ಾ pDೕಕ$ಸದ ಅಥ�ಾ ಅಪ¢ಣ. pDೕಕೃ? ಅಥ�ಾ 8ೋಂದ� ಎಂoಗಳ 
ಕರ�5 pDೕಕೃ?ಗ\&ೆ ಕಂಪ< ಮತು@ ಅದರ ಉಪ-ಗು?@&ೆgಾರರು Vೊ¿ೆ&ಾರsಾ�ರುವ^Xಲ�. 

 
34. Kೆ�3ಾ( ಆಪsೇಟm, Bೌಲಭx ಒದ�ಸುವವರ ಮುಂ�ಾದವ^ಗಳ �ೈಫಲx ಇ�ಾxXಗ\ಂದ ಅಥ�ಾ 

Bಾಮಥx. <ಬ.ಂಧಗ\ಂgಾ� ಸZ[./ಗಳU ಸZ#ೆ.ಯ�� �ಾ]ೊ�ಳ�ಲು Bಾಧx�ಾಗXದ*sೆ ಕಂಪ<ಯು 
Hಾವ^gೇ Vೊ¿ೆ&ಾ$3ೆಯನು� ಒ�Z3ೊಳU�ವ^Xಲ� ಮತು@ ಜ�ಾrಾ*$ಯಲ� ಮತು@ / ಅಥ�ಾ 
Hಾವ^gೇ $ೕ?ಯ�� Vೊ¿ೆHಾ�ರುವ^Xಲ�. 
 

ಆCಷD ಗಳ- 

 

35. ಆ6ಷc&ೆ ಒಳಪ6ಸಲು ಎಷು5 ಅಭx�.ಗಳನು� ಆf4 =ಾಡrೇ3ೆಂಬುದು ಕಂಪ< / <=ಾ.ಪಕರ 
ಸಂಪ¢ಣ. _�ೇಚ8ೆ&ೆ �ಟ5ದು*. 
 

36. ಅಗತx_ರುವ ಎ]ಾ� ಸCಳಗಳ�� ಆ6ಷcಗಳ ನಂತರ ಕಂಪ< / <=ಾ.ಪಕರು �ಾಗವeಸುವವ/ರ 
ಪo5ಯನು� pದÕಪ6ಸು�ಾ@sೆ, ಅದರ�� ಸZ#ೆ.ಯ�� ಮುಂXನ ಆf4 ಪ�fಗ\&ೆ 3ೇವಲ pೕ�ತ 
ಸಂ ೆxಯ �ಾo.p�ೆಂJ/ಗಳU ಆf4Hಾಗು�ಾ@sೆ. 
 

37. ಸZ#ೆ.ಯ ಎ]ಾ� ಹಂತಗ\ಗೂ Bೇ$ದಂ�ೆ ಸZ[./ಗಳU ಒ©¶ =ಾತ ಸZ#ೆ.ಯ ಆ6ಷc ಸು?@&ೆ 
ಬರrೇ3ಾಗುತ@gೆ. ಸZ#ೆ.ಯ kಾBೆ5-5 lಂಗm ಫ-5 ಸು?@ನ�� ಒ©¶ �ಾಗವepದ Hಾವ^gೇ 
ಸZ[.ಯು ಮ�ೊ@©¶ ಸZ#ೆ.ಯ�� �ಾ]ೊ�ಳ�ಲು ಅಹ.sಾ�ರುವ^Xಲ�. 
 

38. ಕಂಪ<ಯು <ಧ.$pದಂ�ೆ ಆ6ಷcನ ಸಮಯವ^ ಷರತು@ಗಳU ಮತು@ ಅಗತx�ೆಗ\&ೆ 
ಒಳಪo5ರುತ@�ೆ ಮತು@ ಕಂಪ<ಯು Hಾವ^gೇ ಸZ[. ಅಥ�ಾ ಎ]ಾ� ಸZ[.ಗ\&ೆ ಆ6ಷcನ�� 
�ಾಗವeಸಲು Bಾಧx_gೆ ಎಂದು Hಾವ^gೇ  ಾತ$ ಅಥ�ಾ �ಾ&ಾ*ನವನು� <ೕಡುವ^Xಲ�. 
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39. ©ೕಲ4ಂಡ <ಬಂಧ8ೆಗಳ ಪ3ಾರ ಸZ[./ಗ\&ೆ ಆ6ಷc ಅಥ�ಾ ಸZ#ೆ.ಯ�� �ಾಗವeಸಲು 

ಅನುಮ?ಸದ ಸಂದಭ.ದ�� ಉಂKಾಗುವ  Hಾವ^gೇ Vಾ<, ನಷ5, ಖಚು. �ೆಚ�ಗಳU ಅಥ�ಾ ಇತರ 
8ೋವ^ಗ\&ೆ Hಾವ^gೇ ಕಂಪ<ಯು Vೊ¿ೆHಾ�ರುವ^Xಲ� ಅಥ�ಾ ಜ�ಾrಾ*$ಯಲ�. 
 

40. ಆ6ಷcಗಳ�� �ಾಗವeಸಲು =ಾಡ]ಾಗುವ ಎ]ಾ� �ೆಚ�ಗಳU ಆ6ಷc&ೆ ಒಳ&ಾಗುವವsೆ 
ಭ$ಸrೇಕು. 
 

41. ಆ6ಷc&ೆ ಒಳ&ಾಗುವವsೆ ಆ6ಷc&ೆ <ಗXಪ6pದ ಸCಳ, X8ಾಂಕ ಮತು@ ಸಮಯದ�� rಾರgೇ 
ಇದ*sೆ, ಅವನು / ಅವಳU ಮುಂgೆ �ಾಗವeಸು3ೆhಂದ ಅನಹ.sಾ�ರು�ಾ@8ೆ/� .ೆ 
 

42. ಆ6ಷc X8ಾಂಕ / ಸಮಯ ಮತು@ ಸCಳಗಳ�� ಬದ]ಾವ¿ೆಗ\&ೆ ಆ6ಷc&ೆ ಒಳ&ಾಗುವವರ 
Hಾವ^gೇ 3ೋ$3ೆಯನು� ಕಂಪ< ಪ$ಗ�ಸುವ^Xಲ�. 
 

43. ಆ6ಷc ಪ�fಯು ಒಂದ�4ಂತ Vೆಚು� Xನ �ೆ&ೆದು3ೊಳ�ಬಹುದು ಮತು@ ಕಂಪ< / ಪ?<[ಗಳ 
=ಾe?ಯ ಪ3ಾರ ಆ6ಷc&ೆ ಒಳ&ಾಗುವವರು ಆ6ಷc ಪ¢ಣ. ಅವ[ಯವsೆ&ೆ 
ಇರrೇ3ಾಗುತ@gೆ. 
 

44. ಈ ಒಪZಂದದ Hಾವ^gೇ ಇತರ <ಬಂಧ8ೆಗಳನು� Vೊರತುಪ6p, ಕಂಪ<ಯು ತನ� ಸDಂತ ಮತು@ 
ಸಂಪ¢ಣ. _�ೇಚ8ೆಯಂ�ೆ ಆ6ಷcಗಳನು� ರದು*=ಾ6ಬಹುದು ಅಥ�ಾ rೇsೆ X8ಾಂಕ3ೆ4 
<ಗXಪ6ಸಬಹುದು, ಅಥ�ಾ ಕಂಪ<ಯು <ಧ.$pದಂ�ೆ rೇsೆ X8ಾಂಕಗಳ�� ಮತು@ ಸCಳಗಳ�� 
Vೆಚು�ವ$ ಆ6ಷc ಗಳನು� =ಾಡಬಹುದು. ಸZ[.(ಗಳU) ಕಂಪ< <ಧ.$pದಂ�ೆ Hಾವ^gೇ ಮತು@ 
ಎ]ಾ� ಸೂಚ8ೆಗಳU, ಅಗತx�ೆಗಳU ಮತು@ ಸಮಯದ ಷರತು@ಗಳನು� ಅನುಸ$ಸrೇಕು ಮತು@ 
Hಾವ^gೇ ಮತು@ ಎ]ಾ� Vೆಚು�ವ$ ಆ6ಷc ಗ\&ೆ Vಾಜsಾಗrೇಕು. 
 

45. ಆ6ಷc ಉgೆ*ೕಶ3ಾ4�, ಆ6ಷc&ೆ ಒಳ&ಾಗುವ ಒಬÀರು =ಾತ ಬರಬಹುದು, ಅಥ�ಾ 
=ಾಧxಯಮದ ಸದಸxsಾ�ರದ ಮ�ೊ@ಬÀ ವx�@ �ೊ�ೆ&ೆ ಬರಬಹುದು, ಆದsೆ Hಾವ^gೇ 
ಸಂದಭ.ದಲೂ� ಅಭx�.ಯನು� Vೊರತುಪ6p Hಾವ^gೇ ವx�@&ೆ ಆ ಸCಳ3ೆ4 ಪ�ೇzಸಲು ಅವ3ಾಶ 
<ೕಡ]ಾಗುವ^Xಲ�. 
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46. 8ೋಂgಾhತರು =ಾಧxಮ / ಪ?ಸZ[. �ಾನ�ನ ಸದಸxsಾ�ದ*�� ಅಂತಹವರನೂ� 
�ಾಗವeಸು_3ೆಯನು� ಅನಹ.&ೊ\ಸುವ ಅ[3ಾರವನು� ಕಂಪ< VೊಂXgೆ. ಈ _ಷಯ3ೆ4 
ಸಂಬಂ[pದಂ�ೆ <#ಾ.ರವ^ ಅಂ?ಮ�ಾ�ರುತ@gೆ ಮತು@ ಎ]ಾ� 8ೋಂgಾhತರ ©ೕ]ೆ 
<ಬ.ಂಧವನು�ಂಟು =ಾಡುತ@gೆ. 
 

47. ಆ6ಷc ಅಥ�ಾ ಶ)J =ಾಡುವ ಸCಳಗಳ�� ಆ6ಷc&ೆ ಒಳ&ಾಗುವವರ 3ಾx©sಾಗಳU ಮತು@ 
�ೕKೋ&ಾlಯನು� ಅನುಮ?ಸುವ^Xಲ�. 
 

48. ಆ6ಷcನ�� ಆf4Hಾ�ರುವ^ದನು� ಸZ#ೆ.ಯ�� �ಾಗವeಸುವ^ದರತ@ ಒಂದು �ಾಥ�ಕ Vೆ�ೆÚ 
=ಾತ ಎಂಬುದನು� ಸZ[./ಗಳU ಅಥ. =ಾ63ೊಳ�rೇಕು ಮತು@ ಸೃಜನzೕಲ ಅವಶxಕ�ೆಗಳನು� 
ಆಧ$p �ಾಗವeಸು_3ೆಯನು� ಅನುಮ?ಸುವ^ದು ಕಂಪ< / <=ಾ.ಪಕರ ಸಂಪ¢ಣ. _�ೇಚ8ೆ&ೆ 
�ಟ5 _ಷ�ಾ�ರುತ@gೆ. 

 
ಆ6ಷc ಸುತು@ 1 ರ X8ಾಂಕಗಳU ಮತು@ ಸCಳ _ವರಗಳU ಈ 3ೆಳಕಂಡಂ?�ೆ* 
ಆCಷD ನಗರಗಳ- ಆCಷD r3ಾಂಕಗಳ- ಆC�ೋ�ಯN `ೆಸರು ಸ�ಳದ $hಾಸ 

ಹುಬÀ\� ©ೕ 7, 2019 zೕಘದ] �ೇ ಬರ�gೆ zೕಘದ] �ೇ ಬರ�gೆ 
gಾವಣ&ೆsೆ ©ೕ 9, 2019 zೕಘದ] �ೇ ಬರ�gೆ zೕಘದ] �ೇ ಬರ�gೆ 
rೆಂಗಳ�ರು ©ೕ 11, 2019 zೕಘದ] �ೇ ಬರ�gೆ zೕಘದ] �ೇ ಬರ�gೆ 
©ೖಸೂರು ©ೕ 13, 2019 zೕಘದ] �ೇ ಬರ�gೆ zೕಘದ] �ೇ ಬರ�gೆ 
ಮಂಗಳ�ರು ©ೕ 15, 2019 zೕಘದ] �ೇ ಬರ�gೆ zೕಘದ] �ೇ ಬರ�gೆ 

 

*ಕಂಪ<ಯು ತನ� _�ೇಚ8ೆಯಂ�ೆ ಆ6ಷc X8ಾಂಕ / ನಗರ / ಸCಳವನು� ಬದ�ಸುವ ಹಕ4ನು� 
VೊಂXgೆ. 
 

iಾL8 �[Z >ಾಡು$�ೆ 

49. 8ೋಂgಾhತ/ರನು� Vೊರತುಪ6p, ಕಂಪ<ಯು ತನ� _�ೇಚ8ೆhಂದ 3ಾಯ.ಕಮದ 
ಅಗತx�ೆಗಳ ಆ#ಾರದ ©ೕ]ೆ, ಅಗತx_ದ*�� ಅಥ�ಾ  �ಾಗವeಸುವವರ ಆf4 ಪ�f ಅಥ�ಾ 
pಸ5( _ಫಲ�ಾದ ಸಂದಭ.ದ�� 8ೋಂgಾhಸದ ವx�@ಗ\ಗೂ ಆ6ಷc / ಸZ#ೆ.&ೆ ಪ�ೇಶ 
ಅವ3ಾಶವನು� <ೕಡಬಹುದು. 
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50. ಕಂಪ<ಯು "Bೆ]ೆ�o BೆZಷ� ಸಂq3ೆಗಳU" ಅಥ�ಾ "pೕಸನ� BೆZಷ� ಸಂq3ೆಗಳನು�" ನ�ೆಸುವ 
ಹಕ4ನು� VೊಂXದು*, ಇ�� �ಾಮುಖx�ೆ VೊಂXರುವ 3ೆಲವ^ ವx�@ಗಳನು� !ೆ)ೕ&ೆ 
ಆVಾD<ಸಬಹುgಾ�ದು*, ಇವರು �ಾಗವeಸಲು ಆf4 ಪ�f&ೆ ಒಳ&ಾಗrೇ3ಾ�ಲ� Vಾ&ೆfೕ 
ಇವರು ಕಂಪ<ಯು �ಾಗವeಸುವವರ ಆf4 ಪ�f&ೆ ಒಳಪ6p ಅಥ�ಾ ಒಳಪ6ಸgೇ ಆf4 
=ಾಡುವ ಸZ[.&ೊ\ಂX&ೆ (ಇದು ಕಂಪ<ಯ ಸDಂತ _�ೇಚ8ೆ �ಟ5 _ಷಯ�ಾ�ರುತ@gೆ) 
�ಾಗeಸ�gಾ*sೆ. "Bೆ]ೆ�o BೆZಷ� ಸಂq3ೆಗಳU" ಅಥ�ಾ "pೕಸನ� BೆZಷ� ಸಂq3ೆಗಳU" 
ಅಥ�ಾ ಸZ[.ಗ��ೆಂX&ೆ ನ�ೆಸುವ "BೆZಷ� ಸಂq3ೆ"ಗಳ�� �ಾಗವeಸುವವರ ಸಂ ೆx ಮತು@ 
ಸಂq3ೆಗಳ ಸಂ ೆxಯನು� ಕಂಪ<ಯು ತನ� ಸDಂತ _�ೇಚ8ೆhಂದ <ಧ.$ಸುತ@gೆ. 
 

51. !ೆ)ೕ&ೆ ಅಂ?ಮ�ಾ� ಆf4Hಾದ ನಂತರವ^ ಕೂಡ ಕಂಪ< / <=ಾ.ಪಕರು ಸZ#ೆ. ಅಥ�ಾ 
ಪದಶ.ನದ ಸು#ಾರ¿ೆ&ೆ ತಮ¶ _�ೇಚ8ೆ ಮತು@ ಸೃಜ8ಾತ¶ಕ ಅವಶxಕ�ೆಗಳ ಪ3ಾರ Hಾವ^gೇ 
ಸದಸxರನು� ಬದ�ಸುವ ಹಕ4ನು� VೊಂXರು�ಾ@sೆ. 
 

52. ಸZ[./ಗಳU ಮತು@ / ಅಥ�ಾ Bಾವ.ಜ<ಕ$&ೆ Hಾವ^gೇ ಪ¢ವ. ಸೂಚ8ೆ <ೕಡgೆ ಪ? !ೆ)ೕ&ೆ 
�ಾಗವeಸುವ ಸZ[.ಗಳ ಅನು�ಾತವನು� ಮತು@ 3ಾಯ.ಕಮದ�� �ಾಗವeಸುವವರ ಸಂ ೆxಯನು� 
Vೆq�ಸುವ ಅಥ�ಾ ಕ6© =ಾಡುವ ಹಕ4ನು� ಕಂಪ<ಯು 3ಾh*$ಸುತ@gೆ. 
 

53. ಸZ[./ಗಳU ತಮ¶ ಆf4ಯು sಾಂಡ©ೖಸm ಮತು@ ಆf4ಯ ತಂ�ಾಂಶವನು� ಆಧ$pgೆ 
ಎಂಬುದನು� ಅಥ.=ಾ63ೊಂ6ರು�ಾ@sೆ. 
 

54. sಾಂಡ©ೖಸm ಅಥ�ಾ ಆf4ಯ ತಂ�ಾಂಶದ ತಕ.ವನು� ಪ$ೕ·ಸಲು / ಆ6J =ಾಡಲು / 
ಸ�ಾಲು =ಾಡಲು ಸZ[./ಗಳU ಅಥ�ಾ ಅವರ Hಾವ^gೇ ಪ?<[&ೆ ಅವ3ಾಶ <ೕಡ]ಾಗುವ^Xಲ�. 
 

55. ಕಂಪ< ತನ� ಸಂಪ¢ಣ. _�ೇಚ8ೆhಂದ ಸZ#ೆ.ಯ ಆ6ಷc / ಸು567ೕ �ಾಗದ�� 
�ಾ]ೊ�ಳ�ದಂ�ೆ ಸZ[.ಗಳನು� Vೊರ�ಡಬಹುgಾ�ದು*, 3ಾರಣಗಳU eೕ�ರಬಹುದು, ಆದsೆ ಇಷ53ೆ4ೕ 
pೕ�?ವಲ� i) ಕಂಪ<ಯ ದೃ{5ಯ�� ಸZ[.ಯು �ಾಗವeಸಲು ಅನಹ. ಎ<pದ ಸಂದಭ.ಗಳ��; 
(ii) ಸZ[.ಯ ಗುರುತನು� Bಾ�ೕತುಪ6ಸಲು ಕಂಪ< <X.ಷ5ಪ6pದ gಾಖ]ೆಯನು� 
Vಾಜರುಪ6ಸಲು _ಫಲ�ಾದ��; (iii) ಕಂಪ<ಯ _�ೇಚ8ೆಯಂ�ೆ ಕಂಪ<, �ಾ8ೆ� ಅಥ�ಾ 
ಸZ#ೆ.&ೆ ಪ?ಕೂಲ ಪ$¿ಾಮ �ೕರುವ Hಾವ^gೇ ಇತರ 3ಾರಣ. 
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56. ಕಂಪ< / <=ಾ.ಪಕರು _ಫಲ�ಾದ ಸZ[.ಗ\&ೆ ತನ� <#ಾ.ರವನು� Hಾವ^gೇ 
ಸಮಯದ]ಾ�ದರೂ ಸೂqಸಬಹುದು. 
 

57. (i) ಎ]ಾ� ಸZ[./ಗಳU !ೆ)ೕನ�� ಮುಂದುವsೆಯುವಂ�ೆ (ii) ಸZ#ೆ.ಯ ಪ?7ಂದು ಸಂಬಂ[ತ 
ಹಂತದ�� ಎ]ಾ� ಸZ[.ಗಳನೂ� ಸಂಪ�.ಸಲು ಕಂಪ<ಯು ಎ]ಾ� ಸಮಂಜಸ�ಾದ ಪಯತ�ಗಳನು� 
=ಾಡತ@gೆ, ಆದsೇ ಇದರ ಬ&ೆ� ಕಂಪ< ಭರವBೆ <ೕಡುವ^Xಲ� ಮತು@ ಕಂಪ<&ೆ ಸZ[./ಗಳನು� 
ಯಶpDHಾ� ಸಂಪ�.ಸಲು ಮತು@ ಅವsೊಂX&ೆ ಸಂವಹನ =ಾಡಲು Bಾಧx�ಾಗXದ*sೆ ಈ 
<ಯಮಗಳ ಅ6ಯ�� ಕಂಪ<ಯು ತನ� ಸDಂತ _�ೇಚ8ೆhಂದ ಮುಂXನ ಸZ[./ಗ��ೆಂX&ೆ 
ಮುಂದುವ$ಯುತ@gೆ. 
 

58. Hಾವ^gೇ 3ಾರಣXಂgಾ� ಸZ#ೆ.&ೆ Vಾಜsಾಗಲು ಅಥ�ಾ �ಾಗವeಸಲು Bಾಧx�ಾಗದ ಸZ[.ಯ 
©ೕ]ೆ ಕಂಪ<ಯು Hಾವ^gೇ Vೊ¿ೆ&ಾ$3ೆಯನು� VೊಂXರುವ^Xಲ� ಮತು@ ಇಂತಹ ಸಂದಭ.ದ�� 
ಕಂಪ<ಯ ತನ� _�ೇಚ8ೆಯಂ�ೆ Hಾವ^gೇ ಸಮಯದ]ಾ�ದರು ಸZ[./ಗಳನು� ಅನಹ.&ೊ\ಸುವ, 
ಬದ]ಾhಸುವ ಅ[3ಾರವನು� VೊಂXgೆ. 
 

59. Hಾವ^gೇ ಸZ[./ಗಳU Hಾವ^gೇ 3ಾರಣXಂgಾ� 3ಾಯ.ಕಮ ಮತು@ / ಅಥ�ಾ ಸZ#ೆ.ಯ�� 
ಬದ� ಸZ[.ಯ/ಗಳ ಬದ�&ೆ �ಾಗವeಸಲು _ಫಲ�ಾದ�� ಅಥ�ಾ Bಾಧx�ಾಗದXದ*�� ಅಥ�ಾ 
ಅನಹ.&ೊಂಡ�� ಅಂತಹವರ BಾCನ3ೆ4 ಸZ[.ಯ/ಗಳನು� ಬದ]ಾhಸುವ ಹಕ4ನು� ಕಂಪ< 
3ಾh*$ಸುತ@gೆ, ಸZ#ೆ.hಂದ eಂgೆ ಅನಹ.&ೊಂ6ದ* ಅಂತಹ ಬದ� ಸZ[./ಗಳನು� ಪ$ಗ�ಸgೆ 
ಇಬÀರೂ ಸZ[.ಗಳU 3ಾಯ.ಕಮ ಮತು@ / ಅಥ�ಾ ಸZ#ೆ.ಯ�� �ಾಗವeಸುವಂ�ೆ ಕಂಪ<ಯು 
Vೇ\gಾಗ �ಾಗವeಲು ಒಪZrೇ3ಾಗುತ@gೆ. 
  

60. ಎರಡು (ಅಥ�ಾ Vೆq�ನ) ಸZ[./ಗಳ ನಡು�ೆ Kೈ ಆgಾಗ Hಾವ ಸZ[.(ಗಳU)ಯನು� / 
VೊರVೋಗು�ಾ@sೆ ಮತು@/ಅಥ�ಾ Hಾವ ಸZ[./ಗಳU ಮುಂXನ ಸು?@&ೆ (ಸ$Vೊಂದುವ) 
ಅಹ.sಾ�gಾ*sೆ ಎಂಬುದನು� ಕಂಪ<ಯು ತನ� ಸDಂತ _�ೇಚ8ೆhಂದ <ಧ.$ಸುವ ಹಕ4ನು� 
ಪ�ೆXgೆ ಮತು@ ಈ ಉgೆ*ೕಶ3ಾ4� ಅಗತx_ದ*�� ಸZ[.ಗ\&ೆ ಮುಂXನ ವxವBೆCಗಳನು� ಅಥ�ಾ 
ಮುಂXನ ಸುತು@ಗಳನು� ನ�ೆಸುವ ಸಂಪ¢ಣ. _�ೇಚ8ೆಯನು� ಕಂಪ<ಯು VೊಂXgೆ. ಈ _ಷಯ3ೆ4 
ಸಂಬಂ[pದಂ�ೆ Hಾವ^gೇ =ೌ¡ಕ ಅಥ�ಾ �¡ತ _�ಾರ¿ೆಗಳU ಮತು@ ಮನ_ಗಳನು� 
ಪ$ಗ�ಸ]ಾಗುವ^Xಲ�. 
 



 

| Page 30 of 42 

 

61. ಕ�ೆದುVೋ�ರುವ ಮತು@ ಕರ�5 ಆ�ರುವ 8ೋಂದ� �ೇKಾವನು� ಸುರ·ಸ�ಾ�ಡಲು ಎ]ಾ� 
ಪಯತ�ಗಳನು� =ಾಡ]ಾಗುವ^ದು, ಆದsೆ ಇಂತಹ �ೇKಾದ ನಷ5 ಸಂಭ_pದsೆ, ಮತು@ 
�ಾಗವeಸುವವರ ಆf4 ಪ�fಯ ಸಂ�ೕಣ.�ಾದ ಸಮಯ ಅವ[ಯ 3ಾರಣXಂದ, ಕಂಪ<ಯು 
ತನ� ಬ\ ಲಭx_ರುವ �ೇKಾgೊಂX&ೆ ಅಥ�ಾ ಸಮಂಜಸ�ೆಂದು ಪ$ಗ�ಸಬಹುgಾದ Hಾವ^gೇ 
_#ಾನgೊಂX&ೆ ಮುಂದುವsೆಯrೇ3ಾಗುತ@gೆ. 

 

Fೌr�ಕ ಆ(1 ಹಕು�ಗಳ- ಮತು1 ?ೈಯv1ಕ >ಾ!�%ೆ ಪS?ೇಶ 

 
62.  ಕಂಪ<ಯ 3ೋ$3ೆಯ ©ೕsೆ&ೆ ಸZ[./ಗಳU ತನ� ಮ8ೆ, 3ೆಲಸದ ಸCಳ, 8ೆq�ನ Vಾxಂ�ಔJ ಗಳU, 

Bಾಕು�ಾ�ಗಳU ಮುಂ�ಾದವ^ಗ\&ೆ ಆ3ೆ:- Vೊಂದಲು ಮತು@ ಅವನ/ಅವಳ ¤ೕಷಕರು, 
ಒಡಹುo5ದವರು, Bೆ�ೕeತರು, ಸVೋgೊxೕ�ಗಳ ÛಾHಾqತ �ೆ&ೆಯಲು, ಸಂದಶ.ನ =ಾಡಲು 
ಮತು@ _ೕ67 sೆ3ಾL. =ಾಡಲು ಅಥ�ಾ ÛಾHಾqತ ��9 =ಾಡಲು ಇ�ಾxXಗ\&ೆ ಅನುಮ? 
ಪ�ೇಯrೆಕು. 
 

63. 3ಾಯ.ಕಮ / ಸZ#ೆ.&ೆ ಸZ[./ಗಳ 3ೊಡು&ೆಯ �ಾಗ�ಾ� 3ಾಯ.ಕಮ / ಸZ#ೆ.&ೆ ಸಂಬಂ[pದ 
Hಾವ^gೇ ಆ8ೆ�ೖc / ಸಂ�ಾgಾತ¶ಕ ಚಟುವo3ೆಯ�� �ಾ]ೊ�ಳU�ವಂ�ೆ, ಅಂದsೆ �ೆÜ-3ಾx-5 
ಗಳU, ಸಂದಶ.ನಗಳU ಮತು@ '�ಾJ ರೂ( ಗಳU' ಎಂದು ಕsೆಯ]ಾಗುವ, ಆದsೆ ಇ_ಷ53ೆ4 
pೕ�ತವಲ�ದ 3ಾಯ.ಕಮಗಳ�� �ಾಗವeಸುವಂ�ೆ <=ಾ.ಪಕರು ಸZ[./ಗಳನು� 3ೋರಬಹುದು. 
ಸZ#ೆ.ಯ ಪ�ೇಶ ಮತು@ �ಾ]ೊ�ಳU�_3ೆ&ೆ ಮತ@ಷು5 ಷರತು@ಗ\ದು* ಸZ[./ಗಳU Hಾವ^gೇ ಮತು@ 
ಎ]ಾ� 3ೊಡು&ೆgಾರsೊಂX&ೆ  ಕಂಪ< / <=ಾ.ಪಕರು 3ಾಲ3ಾಲ3ೆ4 =ಾ63ೊಂ6ರುವ ಒಪZಂದ 
ಮತು@ �ಡುಗ�ೆ ನಮೂ8ೆ ಕು$ತು ಖqತಪ6p3ೊಳ�rೇಕು ಮತು@ ಪ�ೆದು3ೊಳ�rೇಕು. 
 

64. ಸZ#ೆ.ಯ�� &ೆದ*ವರು 3ಾಲ3ಾಲ3ೆ4 ಕಂಪ<&ೆ �ಾವ^ ಲಭx�ಾ�ರು�ಾ@sೆ ಮತು@ Hಾವ^gೇ ಹಣ 
ಪ�ೆಯgೆ Hಾವ^gೇ $ೕ?ಯ Hಾವ^gೇ ಚಟುವo3ೆ ಮತು@ / ಅಥ�ಾ ಅ1Hಾನದ�� ("ಪ�ಾರ 
ಚಟುವo3ೆ") �ಾಗವeಸಲು ಕಂಪ<7ಂX&ೆ ಸಹಕ$ಸು�ಾ@sೆ ಎಂದು ಒಪ^Z�ಾ@sೆ. ಅಲ�gೆ, 
_�ೇತ/ರು  / ಸZ[./ಗಳU Hಾವ^gೇ ಸಮಯದ��ಯೂ Hಾವ^gೇ 3ಾರಣ3ಾ4� ಕಂಪ< 3ೇಳUವ 
ಇಂತಹ Hಾವ^gೇ ಪ�ಾರ ಚಟುವo3ೆಯ�� �ಾಗವeಸಲು <sಾಕ$ಸುವ^ವ^Xಲ� ಅಥ�ಾ ಒಪZgೇ 
ಇರುವ^Xಲ�. Hಾವ^gೇ $ೕ?ಯ ÝKೇ�  ಕಂಪ<&ೆ Bೇ$ದು*, ಅದರ ಎ]ಾ� rೌXÕಕ ಆp@ ಹಕು4ಗಳU 
ಮತು@ �ಾಗ?ಕ ಮತು@ !ಾಶDತ�ೆ&ೆ ಇರುವ Hಾವ^gೇ ಇತರ ಹಕು4ಗಳನೂ� ಒಳ&ೊಂಡಂ�ೆ  ಆದsೆ 
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ಇಷ53ೆ4ೕ pೕ�ತವಲ�gೆ, ಎಲ�ವ¢ ಕಂಪ<&ೆ Bೇರುತ@�ೆ ಎಂದು _�ೇತ/ರು / ಸZ[./ಗಳU 
ಒ�Z3ೊಳU��ಾ@sೆ. 
 

65. ಕಂಪ< / <=ಾ.ಪಕ$&ೆ ಸ��pದ Hಾವ^gೇ ÛಾHಾqತಗಳU, _ೕ67ೕಗಳU ಅಥ�ಾ ಆ6ಷc 
ಅಥ�ಾ 8ೋಂದ� ಪ�fಯ ಸಮಯದ�� <=ಾ.ಪಕರು gಾಖ�p3ೊಂಡ ಅಥ�ಾ ಅವ$&ೆ 
ಸ��pದ gಾಖ]ೆಗಳU 3ೆಯು ಕಂಪ<ಯ ಆp@Hಾ� ಪ$ಣ�ಸುತ@�ೆ ಮತು@ _ಶDgಾದxಂತ ಬಳಸಲು 
ಕಂಪ<&ೆ ಲಭx_ರುತ@�ೆ. Hಾವ^gೇ Bಾವ.ಜ<ಕ �ೊ©ೕcನ�� ಅಥ�ಾ ಅವರ ಪದಶ.ನಗಳ�� 
ಸ��pದ �ೕKೋಗಳU ಅಥ�ಾ _ೕ67ಗಳನು� ಅz�ೕಲ�ಾ�ಲ�, 3ೆಟ5gಾ�ಲ�, ಮHಾ.gೆ 
Vೋಗುವಂ?ಲ�, ಮe�ೆಯರು ಅಥ�ಾ ಮಕ4ಳನು� <sಾಕ$pಲ�, #ಾ�.ಕ �ಾವ8ೆಗ\&ೆ 
8ೋhpಲ�, eಂBಾ�ಾರವನು� q?pಲ� ಅಥ�ಾ ಮೂರ8ೇ ವx�@ಯ ಹಕು4ಗಳನು� ಉಲ�ಂÞpಲ� 
ಎಂಬುದನು� ಸZ[./ಗಳU ಖqತಪ6p3ೊಳ�rೇಕು. ©ೕ]ೆ ?\ಸ]ಾದ Hಾವ^gೇ ಉಲ�ಂಘ8ೆಯ 
ಸಂದಭ.ದ��, ಸZ[./ಗಳU ಸZ#ೆ.ಗಳ�� �ಾಗವeಸದಂ�ೆ ಅಥ�ಾ ಮುಂXನ Hಾವ^gೇ 
ಸುತು@ಗಳ�� ತªಣ�ೇ ಅನಹ.sಾಗು�ಾ@sೆ ಮತು@ ಅಂತಹ ಸZ[./ಗಳU ಇದ$ಂದ ಉಂKಾಗುವ 
Hಾವ^gೇ ಕಮ3ೆ4 (��ನ� / p_� ) ಒಳಗು�ಾ@sೆ. 
 

66. �ಾಗವeಸುವವರು / ಸZ[./ಗಳU ಈ <ಯಮಗಳU ಮತು@ <ಬಂಧ8ೆಗಳನು� ಒ�Zದ�� ಅವರು 
ಕಂಪ<&ೆ ಅದರ ಅಂಗಸಂBೆCಗಳU ಮತು@ <=ಾ.ಪಕ$&ೆ ಸZ[./ಗಳ ÛಾHಾqತಗಳನು� ��9 
=ಾಡಲು, _ೕ67ಗಳನು� sೆ3ಾL. =ಾಡಲು ಮತು@ ಸZ[./ಗಳ Vೆಸರು, ÛಾHಾqತಗಳU, 
ಪ?ರೂಪ, ಧß< ಮತು@ 3ಾ©ಂಟುಗಳನು� _ಶDgಾದxಂತ Hಾವ^gೇ =ಾಧxಮದ�� �ಾeೕsಾತು 
ಮತು@ ಪ�ಾರ ಉgೆ*ೕಶಗ\&ಾ� Hಾವ^gೇ Vೆಚು�ವ$ ಪ$Vಾರ_ಲ�gೆ ಬಳಸಲು ಅನುಮ? 
<ೕ6ದಂ�ೆ. 

 
ಪSiೆ�ಗಳ- ಮತು1 ಉತ1ರಗಳ- 

 
67. ಕಂಪ< ಅಥ�ಾ <=ಾ.ಪಕರು ಸZ#ೆ.ಯ Hಾವ^gೇ ಸು?@ನ�� 3ೇಳ]ಾಗುವ Hಾವ^gೇ ಪ!ೆ�ಗಳ 

ಉತ@ರಗಳU ಮತು@ ಉತ@ರಗಳ ಸ�ಾxಸತx�ೆ ಅಥ�ಾ ಸ$Hಾ�ರು_3ೆ&ೆ ಸಂಬಂ[pದಂ�ೆ 
Hಾವ^gೇ 3ೆ�ೕಮುಗಳU / ಪ!ೆ�ಗ\&ೆ ಅವ3ಾಶ <ೕಡುವ^Xಲ�. 
 

68. Hಾವ^gೇ ಉತ@ರದ ಸ$Hಾ�ರು_3ೆ ಅಥ�ಾ ತ�ಾZ�ರುವ^ದರ ಕು$�ಾದ ಕಂಪ<ಯ <#ಾ.ರವ^ 
ಅಂ?ಮ�ಾ�ರತ@gೆ ಮತು@ ಎ]ಾ� ಸZ[.ಗಳU ಒಪZrೇ3ಾಗುತ@gೆ. 
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�ಾಗವ!ಸು$�ೆ ಮತು1 Pಾಗ�ೆ%ೆ ಸಂಬಂ�(ದ ?ೆಚ�ಗಳ- 

 
69. ಕಂಪ<ಯು ?\pದಂತಹ ಸCಳಗಳ�� ನ�ೆಯುವ ಆ6ಷcಗಳU ಬರಲು ಪHಾಣ ಮತು@ 

Bೌಕಯ.ಗಳ ಎ]ಾ� �ೆಚ�ಗಳನು�, ಇಷ53ೆ4ೕ pೕ�ತವಲ�gೆ, ಆ6ಷc&ೆ ಒಳ&ಾಗಲು 
ಆf4Hಾ�ರುವವsೆ ಭ$ಸrೇಕು ಮತು@ ಇದ3ೆ4 ಕಂಪ< ಅಥ�ಾ ಅದರ ಉಪ-ಗು?@&ೆgಾರರು 
Vೊ¿ೆಯಲ�. 
 

70. kಾBೆ5-5 lಂಗm ಫ-5ನ ಶ)J&ೆ Vಾಜsಾಗಲು ಆf4Hಾದ ಸZ[./ಗಳ ಪHಾಣ ಮತು@ 
�ಾಸ@ವxದ ವxವBೆCಯನು� (rೆಂಗಳ�$ನ�� �ಾpಸುವ �ಾಗವeಸುವವರನು� Vೊರತುಪ6p) 
<=ಾ.ಪಕರು  =ಾಡು�ಾ@sೆ. 
 

71. _=ಾನ <]ಾ*ಣ / sೈ]ೆD <]ಾ*ಣ / ರBೆ@ Bಾ$&ೆ ಇ�ಾxXಗಳ��  ಅ<�ಾಯ. 3ಾರಣ, Bಾಗ¿ೆ 
ಸಮBೆxಗಳU ಮ?@ತರ ಸಮBೆxಗ\ಂgಾ� ಅಥ�ಾ ಸZ[./ಗ\&ೆ <7ೕ�ಸ]ಾ�ದ* _=ಾನ / 
sೈಲು/ 3ಾರುಗಳ ರದ*? ಮತು@ /ಅಥ�ಾ _ಳಂಬದ 3ಾರಣಗ\&ೆ ಕಂಪ< ಅಥ�ಾ Hಾವ^gೇ 
ಅಂಗಸಂBೆCಗಳU Vೊ¿ೆ&ಾರsಾ�ರುವ^Xಲ� ಮತು@ ಸZ[./ಗಳU ಸZ#ೆ.&ೆ ಸಂಬಂ[pದ ಕಂಪ< ಮತು@ 
ಅದರ Hಾವ^gೇ ಅಂಗಸಂBೆCಗಳU ಮತು@/ಅಥ�ಾ <=ಾ.ಪಕರ _ರುದÕ Hಾವ^gೇ 3ೆ�ೖ( 
=ಾಡುವಂ?ಲ�. ಇಂತಹ Hಾವ^gೇ ಸಂಭವ<ೕಯ�ೆಗ\&ೆ ಸZ#ೆ.&ೆ ಸಂಬಂ[pದ ಕಂಪ< ಅಥ�ಾ 
Hಾವ^gೇ ಅಂಗಸಂBೆCಗಳU ಜ�ಾrಾ*ರsಾ�ರುವ^Xಲ� ಮತು@ ಸZ[./ಗಳU ಕಂಪ< / 
<=ಾ.ಪಕ$ಂದ Hಾವ^gೇ ಪ$Vಾರವನು� ಪ�ೆಯXರಲು �ಾ&ಾ*ನ =ಾಡು�ಾ@sೆ. 
 

72. !ೆ)ೕ / ಸZ#ೆ.ಯ�� ತನ� 8ೋಂದ� ಅಥ�ಾ �ಾಗವeಸು_3ೆ&ೆ ಪತxª�ಾ� ಅಥ�ಾ ಪsೋª�ಾ� 
ಸZ[./ಗಳU ಅಥ�ಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬ =ಾ6ದ Hಾವ^gೇ Vೆಚು�ವ$ ಖಚು.ಗ\&ೆ ಕಂಪ<ಯು 
ಜ�ಾrಾ*$ಯಲ�. 

 
ಪSಶ(1 

 
73. ಸZ#ೆ.ಯ�� &ೆಲ�ಬಹುgಾದ ಗ$ಷà ಬಹು=ಾನ ರೂ .1,00,00,000 / - (ರೂ. ಒಂದು 3ೋo =ಾತ). 

 
74. �ಾಗವepದ ಪ?7ಬÀರೂ ಗ$ಷà ಬಹು=ಾನದ ಹಣವನು� &ೆಲು�ವ^ದು ಅ<�ಾಯ.ವಲ�. ಸZ#ೆ.ಯ 

ಅ6ಯ�� <ೕಡ]ಾಗುವ ಎ]ಾ� �ಾವ?ಗಳನು� �ಾಗವeಸುವವ$&ೆ =ಾತ �ಾವ?ಸ]ಾಗುತ@gೆ 
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ಮತು@ ಇದು 3ಾಲ3ಾಲ3ೆ4 �ಾ�@ಯ��ರುವಂ�ೆ TDS ಮತು@ ಇತರ ಅನDಯ�ಾಗುವ �ೆ$&ೆಗ\&ೆ 
ಒಳಪo5ರುತ@gೆ. 
 

75. ಸZ#ೆ.ಯ�� ಸZ[./ಗಳU &ೆದ* ಹಣವನು� ಆಧ$p, ಅವ$ಂದ 3ೇಳ]ಾದ gಾಖ]ೆಗಳನು� pDೕಕ$pದ 
ನಂತರವ�ೆ5 ಕಂಪ<ಯು ಸZ[./ಗ\&ೆ ಹಣ �ಾವ? =ಾಡುತ@gೆ. eೕ&ೆ 3ೇ\ದ gಾಖ]ೆಗಳನು� 15 
Xನಗಳ ಒಳ&ಾ� ಸ��ಸಲು ಸZ[./ಗಳU _ಫಲ�ಾದsೆ ಅವನು/ಅವಳU  ಕಂಪ<hಂದ 
ಪ�ೆಯrೇ3ಾ�ದ* ಹಣವನು� ಮುಟು5&ೋಲು Vಾ�3ೊಳU�]ಾಗುತ@gೆ. 3ೋ$3ೆ ಸ��pದ gಾಖ]ೆಗಳ 
pDೕಕೃ$pದ 120 Xನಗಳ�� ಕಂಪ<ಯು ಸZ[./ಗ\&ೆ ಹಣ �ಾವ? =ಾಡುತ@gೆ. 
 

76. ಸZ[./ಗಳU ಗ\pದ ಬಹು=ಾನದ ಹಣ3ೆ4 �ಾರತದ 3ಾನೂ<ನ6ಯ�� ಅನDಯ�ಾಗುವ ಎ]ಾ�  
�ೆ$&ೆಗಳU ಮತು@/ಅಥ�ಾ ಸುಂಕಗಳನು� ಬಹು=ಾನ ಗ\pದ ಸZ[./ಗಳU ಕಟ5rೇ3ಾಗುತ@gೆ. 
ಅನDಯ�ಾಗುವ ಎ]ಾ� �ೆ$&ೆಗಳU ಮತು@ ಸುಂಕಗಳನು� ಕ6ತ&ೊ\pದ ನಂತರ ಕಂಪ<ಯು ?\pದ 
ಸಂಬಂ[pದ gಾಖ]ೆಗಳನು� ಒದ�pದ ನಂತರ ಮತು@ ಕಂಪ< <ಗXಪ6pದ ಸಮಯದ ಒಳ&ೆ  
ಸZ[./ಗಳU / _�ೇತ$&ೆ ಬಹು=ಾನದ ಹಣವನು� �ಾವ?ಸ]ಾಗುತ@gೆ. ಸZ[./ಗಳU / _�ೇತರು 
ಬಹು=ಾನದ ಹಣವನು� ಪ�ೆಯಲು �ಾc 3ಾ6.ನ ದೃÁೕಕ$pದ ನಕಲು ಕ�ಾ̈ಯ�ಾ�gೆ. 
 

77. ಸZ[./ಗಳU / _�ೇತರು ವಂಚ8ೆ, ಅ�ಾ=ಾ�ಕ�ೆ ಅಥ�ಾ ಈ <ಯಮಗಳU ಮತು@ <ಬಂಧ8ೆಗಳ 
ಪ3ಾರ ಸZ#ೆ.ಯ�� �ಾ]ೊ�ಳU�ವ ಅಹ.�ೆ ಇಲ�gೇ ಇದ* ಸಂದಭ.ದ�� ಅವ$&ೆ ಹಣ �ಾವ?pದ 
<sಾಕ$ಸಬುಹು ಅಥ�ಾ �ಾವ?p ಎ]ಾ� nತ@ವನು� eಂಪ�ೆಯಬಹುದು. 

 
ಇತರ )ಯಮಗಳ- 

 
78. ಸZ#ೆ.ಯ�� 8ೋಂದ� =ಾ63ೊಳ�ಲು ಮತು@ �ಾಗಗವeಸು_3ೆಯ ಪ�@fಗಳU ಇ�� Vೇಳ]ಾದ 

<ಯಮಗಳU ಮತು@ <ಬಂಧ8ೆಗ\&ೆ ಒಳಪo5�ೆ. Hಾವ^gೇ ಸZ[./ಗಳU ಸZ#ೆ.ಯ <ಯಮಗಳ 
ಅನುಸರ¿ೆ =ಾಡXದ* ಸಂದಭ.ದ�� ತªಣ�ೇ ಅವನು/ಅವಳನು� �ಾಗವeಸು_3ೆhಂದ ಅಥ�ಾ 
&ೆಲು_<ಂದ ಅನಹ.&ೊ\ಸ]ಾಗುತ@gೆ. 
 

79. ಸZ#ೆ.ಯ Hಾವ^gೇ �ಾಗ, ಮತು@ / ಅಥ�ಾ ದೂರ�ಾ� ವxವBೆCಯ 3ಾHಾ.ಚರ¿ೆ, ಆ6ಷc 
ಗಳU, 3ಾ�-rಾx9ಗಳU, Hಾವ^gೇ ಹಂತದ�� ಸZ[./ಗಳ ಆf4, ಅಥ�ಾ Hಾವ^gೇ ಪ!ೆ� 
ಅಥ�ಾ ಉತ@ರದ ಆf4ಗಳU pಂಧುತD3ೆ4 ಸಂಬಂ[pದಂ�ೆ Hಾವ^gೇ gೋಷ, ತಪ^Zಗe3ೆ ಅಥ�ಾ 
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_�ಾದದ ಸಂದಭ.ದ�� ಕಂಪ<ಯ <#ಾ.ರ�ೇ ಅಂ?ಮ ಮತು@ ಅದ3ೆ4 ಎ]ಾ� ಸZ[./ಗಳU 
ಬದÕsಾ�ರrೇಕು. ಸZ#ೆ.ಯ ಕಂಪ< / <=ಾ.ಪಕರು Hಾವ^gೇ ಸಂದಭ.ದ�� ಪಸು@ತ 
<ಯಮಗಳU ಮತು@ <ಬಂಧ8ೆಗಳ�� ಒಳ&ೊಳ�gೇ ಇರುವ _ಷಯಗಳ ಬ&ೆ� <#ಾ.ರಗಳನು� 
�ೆ&ೆದು3ೊಳU�ವ ಅ[3ಾರವನು� VೊಂXgಾ*sೆ. 
 

80. ಸZ#ೆ.ಯನು� ಮತು@ ಸಂಭ_ಸಬಹುgಾದ Hಾವ^gೇ ಸಮBೆxಯನು� ಸು#ಾ$ಸುವ ಸಲು�ಾ� ಕಂಪ< 
ತನ� _�ೇಚ8ೆhಂದ ಮತು@ ಪ¢ವ.ಸೂಚ8ೆ ಇಲ�gೆ ಸZ#ೆ. ಮತು@ / ಅಥ�ಾ �ಾ]ೊ�ಳU�ವವರ 
ಆf4ಯ ಪ�fಯನು� <ಯಂ?ಸುವ <ಯಮ ಮತು@ <ಬಂಧ8ೆಗಳನು� ?ದು*ಪ6 =ಾಡುವ 
(Bೇ$ಸುವ, ಅ\ಸುವ ಅಥ�ಾ =ಾಪ.6ಸುವ) ಅ[3ಾರವನು� VೊಂXರು�ಾ@sೆ. 
 

81. Hಾವ^gೇ ಪ¢ವ.ಸೂಚ8ೆ ಅಥ�ಾ 8ೋoೕಸು <ೕಡgೆ Hಾವ^gೇ ಸಮಯದ]ಾ�ದರೂ ಸZ#ೆ.ಯನು� 
ಅಂತx&ೊ\ಸಲು ಹಕು4 ಕಂಪ<&ೆ ಇgೆ ಮತು@ ಈ ಸZ#ೆ.ಯ�� �ಾಗವepದ Hಾವ^gೇ ವx�@ ಅಥ�ಾ 
ವx�@ಗ\&ೆ Hಾವ^gೇ $ೕ?ಯಲೂ� ಪ$Vಾರ ಒದ�ಸುವ ಮತು@/ಅಥ�ಾ 3ಾಯ.ಕಮ3ಾ4� 
ಸZ#ೆ.ಯ�� ಆf4Hಾದ ವx�@ ಅಥ�ಾ ವx�@ಗ\&ೆ rೇsೆ�ೆ ಅವ3ಾಶ <ೕಡುವ rಾಧx�ೆಯನು� ಕಂಪ< 
VೊಂXಲ�. 
 

82. ಸZ#ೆ.&ೆ 8ೋಂದ�Hಾಗುವ^ದ$ಂದ ಸZ#ೆ.ಯ�� ಮುಂದುವ$ಯಲು 8ೋಂgಾhತರ ಆf4&ೆ 
 ಾತ$ <ೕಡುವ^Xಲ�. 8ೋಂದ�ಯು ಸಹ Hಾವ^gೇ ಸZ[./ಗ\&ೆ ಪಶp@ ಅಥ�ಾ ಬಹು=ಾನದ 
ಅಹ.�ೆ ಅಲ�. 
 

83. ಎ]ಾ� 8ೋಂದ�ಗಳU (i) IVR ಮೂಲಕ (ii) SMS ಮೂಲಕ (iii) �ಾ8ೆ� ಮೂಲಕ (iv) ©ೖ�7ೕ 
ಮೂಲಕ ಮತು@ (v) <ಯಮಗಳU Vಾಗೂ <ಬಂಧ8ೆಗಳ ಪ3ಾರ pDೕಕ$pದ ಸೂಚ8ೆಗಳಂ�ೆ 
8ೋಂದ�Hಾಗುವ ಷರತು@ಗಳನು� ಪ¢ಣ.&ೊ\ಸು_3ೆ&ೆ (ಅಗತx_ರುವ ಸCಳದ��) ಒಳಪo5ರುತ@�ೆ. 
 

84. 8ೋಂದ� ಪ�fಯ�� �ಾಗವeಸುವ^ದ$ಂದ ಕಂಪ< ಅಥ�ಾ Hಾವ^gೇ ಮೂರ8ೇ ವx�@ 
ಕಳUeಸುವ ಪ�ಾರ ಸಂgೇಶಗಳನು� pDೕಕ$ಸಲು 8ೋಂgಾhತ/ರು ಸಮ¶?pgಾ*sೆ ಎಂದು 
ಪ$ಗ�ಸ]ಾಗುತ@gೆ. 

85. ಅ<�ಾಯ. 3ಾರಣಗ\ಂದ ಸZ#ೆ.ಯ 3ಾHಾ.ಚರ¿ೆ (ಸಂಬಂ[ತ Kೆ��ೕc ವxವBೆCಗಳ 
3ಾHಾ.ಚರ¿ೆಯು Bೇ$ದಂ�ೆ, ಆದsೆ ಅಷ53ೆ4ೕ pೕ�ತವಲ�ದಂ�ೆ, 3ಾ� Bೆಂಟm 
3ಾHಾ.ಚರ¿ೆಗಳU, ಮತು@ BಾÅ5�ೇm pಸ5(ಗಳU); sೆ3ಾ6.ಂ�; ಪದಶ.ನದ Hಾವ^gೇ / 
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ಎ]ಾ� �ಾಗವವನು� ಪBಾರ =ಾಡು_3ೆ&ೆ ಅಡಚ¿ೆHಾದ��, ಸZ#ೆ.ಯ / !ೆ)ೕನ ಎ]ಾ� ಅಥ�ಾ 
Hಾವ^gೇ �ಾಗವನು� ಕಂಪ<ಯು ರದು*&ೊ\ಸಬಹುದು, ಅಥ�ಾ ಸೂಕ@�ೆ<ಸುವ rೇsೆ <#ಾ.ರ 
�ೆ&ೆದು3ೊಳ�ಬಹುದು. 
 

86. ಸZ#ೆ.ಯ�� ಸZ[.ಯ �ಾಗವeಸು_3ೆಯ Vೊರ�ಾ�ಯೂ ಸZ[./ಗಳU ಕಂಪ<ಯು gಾಖ�pದ 
Hಾವ^gೇ �ಾಗದ�� �ಾಗವepದ*��, ಅಥ�ಾ �ಾಗ�ಾ� ಅಥ�ಾ ಪ¢ಣ.�ಾ� ತನ� 3ೊಡು&ೆಯನು� 
<ೕ6ರುವ !ೆ)ೕನ Hಾವ^gೇ �ಾಗವನು� ಕಂಪ<ಯು ಪBಾರ =ಾಡ]ೇrೆಕು ಎಂಬ Hಾವ^gೇ 
rಾಧx�ೆ ಇಲ�. 
 

87. ಕಂಪ<ಯು ತನ� _�ೇಚ8ೆಯಂ�ೆ 8ೋಂದ�, 3ಾ�-rಾx9ಗಳU, ಆ6ಷcಗಳU, ಸZ#ೆ.ಯ 
ಸು567 �ಾಗವನು� sೆ3ಾL. =ಾ63ೊಳU�ವ ಮತು@ ಪBಾರವನು� =ಾಡುವ X8ಾಂಕ/ಗಳU 
ಬದ]ಾhಸುವ  ಹಕ4ನು� VೊಂXgೆ. 
 

88. ಸZ#ೆ.ಯ�� _�ೇತ/ರು ಮತು@ / ಅಥ�ಾ �ಾಗವepದವರು Hಾವ^gೇ ಮತು@ ಎಲ� <ಯಮಗಳನು� 
/ ಪ�fಗಳನು� ಉಲ�ಂÞpರುವ^ದು ಕಂಡುಬಂದsೆ, ಕಂಪ<ಯು ಅಂತಹ ವx�@/ಗಳ _ರುದÕ 
3ಾನೂನು ಕಮಗಳನು� �ೆ&ೆದು3ೊಳU�ವ ಹಕ4ನು� VೊಂXgೆ, ಆದsೆ ಇದು ಅಷ53ೆ4 pೕ�ತ�ಾಗgೆ, 
ಸಂಬಂಧಪಟ5 _�ೇತ (VಾJ pೕJ ಅಥ�ಾ kಾBೆ5-5 lಂಗm ಫ-5 ಆ�ದ*ರೂ) ಕಂಪ<&ೆ ಸ$ 
ಎ<ಸುವಂ�ೆ ಸZ#ೆ.ಯ�� ಗ\pದ ಬಹು=ಾನದ ಹಣವನು� �ೆ8ಾ�5 ಬ6¨7ಂX&ೆ 
ಮರು�ಾವ?ಸrೇಕು. 
 

89. �ಾಗವeಸಲು <ಯಮಗಳU ಮತು@ <ಬಂಧ8ೆಗಳ ಬ&ೆ� ಸZ[./ಗಳU ಸZಷ5�ಾ� ?\ಯದ*sೆ 
ಅವನು/ಅವಳU KKP@colorskannada.com &ೆ ಈ©ೕ� ಕಳUeಸrೇಕು. ಕಂಪ<ಯು ಅದ3ೆ4 
ಪ?�f <ೕಡಲು ಸಮಂಜಸ�ಾದ ಪಯತ�ಗಳನು� =ಾಡ�gೆ. ಆದರೂ <X.ಷ5ಪ6pದ ಸಮಯ 
/ 3ಾ]ಾವ[ಯನು� _ಸ@$ಸಲು ಇgೊಂದು 3ಾರಣ�ಾಗrಾರದು. 
 

90. ಸZ#ೆ.ಯ ರಚ8ೆಯನು� ಬದ�ಸುವ ಹಕ4ನು� <=ಾ.ಪಕರು 3ಾh*$p3ೊಂ6gಾ*sೆ. ಅಂದsೆ ಸZ#ೆ.&ೆ 
ಆ6ಷc / ಸುತು@ಗಳನು� Bೇ$ಸುವ^ದು / ಕ6© =ಾಡುವ^ದು / ಬದ]ಾhಸು_3ೆ ಇ�ಾxX. 
 

91. ಸZ#ೆ.ಯ�� �ಾಗವeಸುವ ಸZ[./ಗಳU ಸZ#ೆ.&ೆ ಲಭx_ರrೇಕು ಎಂಬುದು ಪ�ೇಶ ಮತು@ 
�ಾಗವeಸು_3ೆಯ ಒಂದು ಷರತು@ ಆ�ದು*, ಅವರು ಕಂKೆBೆ5ಂJ $�ೕ- kಾ(. ಮತು@ ಕಂಪ< / 
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<=ಾ.ಪಕರು 3ೋರುವ Hಾವ^gೇ ಇತರ gಾಖ]ೆಗಳನು� ಒ�Z3ೊಳ�rೇಕು ಮತು@ ಸe =ಾಡrೇಕು 
ಮತು@ ಈ ಕಂKೆBೆ5ಂJ $�ೕ- kಾ(. ಮತು@ 3ಾಲ3ಾಲ3ೆ4 ಕಂಪ<ಯು �ಾ$&ೆ ತರುವ ಅದsೆ 
ಇಷ53ೆ4ೕ pೕ�ತವಲ�ದ <ಯಮಗಳU ಮತು@ <ಬಂಧ8ೆಗ\&ೆ ಬದÕsಾ�sೇಕು. 
 

92. ಕಂಪ<ಯ <#ಾ.ರ�ೇ (ಅಥ�ಾ ಸ$Vೊಂದುವ��, ಜLÚಗಳ <#ಾ.ರ) ಅಂ?ಮ�ಾ�gೆ ಮತು@ 
ಸZ#ೆ./ !ೆ)ೕನ e�ಾಸ�@ಗಳU Hಾವ^gೇ ಸZ[./ಗಳU ಮತು@ / ಅಥ�ಾ ಸಹ7ೕ�ಗಳ 
e�ಾಸ�@�ಂತ ಮುಖx ಎಂಬುದನು� ಸZ[./ಗಳU ಒ�Z3ೊಳU��ಾ@sೆ. 
 

93. ಸZ#ೆ.ಯ�� �ಾ]ೊ�ಳU��ಾಗ ಸZ[./ಗಳU ಎ]ಾ� ಸಮಯದಲೂ� ಸೂಕ@�ಾ� ವ?.ಸrೇಕು ಮತು@ ಈ 
<ಯಮಗಳU ಮತು@ <ಬಂಧ8ೆಗಳU ಮತು@ Hಾವ^gೇ ಇತರ <ಯಮಗಳU ಮತು@ <ಬಂಧ8ೆಗಳನು� 
ಆ6ಷc ಮತು@ / ಅಥ�ಾ ಸು567ೕದ�� ಅನುಸ$ಸrೇಕು. ಇಂತಹ <ಮಮಗಳನು� ಮು$ಯುವ 
ಮತು@ / ಅಥ�ಾ ಸ$Hಾ� ವ?.ಸಲು _ಫಲsಾಗುವ ಸZ[.ಗಳನು� ಸZ#ೆ., ಆ6ಷc, 
ಸು567ೕXಂದ �ೆ&ೆದುVಾಕಲು ಮತು@ ಅಂತಹ ಸZ[./ಗಳನು� ಅನಹ.&ೊ\ಸುವ ಹಕು4 ಕಂಪ<ಯು 
ಸಂಪ¢ಣ. _�ೇಚ8ೆ&ೆ Bೇ$ದು*. 

 
94. ಈ <ಯಮಗಳU ಮತು@ <ಬಂಧ8ೆಗಳನು� ಸZ[./ಗಳU ಸe =ಾ6ದ Hಾವ^gೇ ಮತು@ ಎ]ಾ� 

�ಡುಗ�ೆ ನಮೂ8ೆ��ೆಂX&ೆ ಓX3ೊಳ�rೇಕು ಮತು@ ಕಂKೆBೆ5ಂJ $�ೕ- kಾ(. ಮತು@ ಈ 
<ಯಮಗಳU ಮತು@ <ಬಂಧ8ೆಗಳ ನಡು_ನ Hಾವ^gೇ Vೊಂgಾ�3ೆ ಇಲ�ದ ಸಂದಭ.ದ��, ಈ 
<ಯಮಗಳU ಮತು@ <ಬಂಧ8ೆಗಳU ಅಂ?ಮ�ಾ�ರುತ@�ೆ. 
 

95. Hಾವ^gೇ ಆವರಣದ�� ಅಥ�ಾ ಸZ#ೆ.ಯ Hಾವ^gೇ �ಾಗದ�� Hಾವ^gೇ ಶBಾÄಸÄಗಳU, ಮದx 
ಅಥ�ಾ ಅಕಮ ವಸು@ಗ\&ೆ ಅನುಮ? <ೕಡ]ಾಗುವ^Xಲ�. ಸZ[./ಗಳU ಒ� �ೆಯ 8ೈ?ಕ ನಡ�ೆ 
VೊಂXರrೇಕು ಮತು@ Hಾವ^gೇ ಔಷ[, =ಾಧಕ ವಸು@ಗಳU ಅಥ�ಾ ಇತರ Bೈ3ೋKೊ�9 
ಪgಾಥ.ದ ಪ�ಾವ ಅಥ�ಾ ಅ�ಾxಸದ ಅ6ಯ�� ಇರrಾರದು, ಏ3ೆಂದsೆ ಇದು ಸZ#ೆ.ಯ�� 
�ಾಗವeಸುವವರ Bಾಮಥx.ವನು� ಕು��ಸಬಹುದು. Hಾವ^gೇ <�ೇ[ತ ವಸು@ಗಳ ಬಳ3ೆ 
ಅನಹ.�ೆ&ೆ 3ಾರಣ�ಾಗಬಹುದು. 
 

96. ಈ <ಯಮಗಳU ಮತು@ <ಬಂಧ8ೆಗಳ�� Hಾವ^gೇ <ಯಮವ^ Hಾವ^gೇ 8ಾxHಾಲಯ ಅಥ�ಾ 
ಇತರ ಸªಮ ಅ[3ಾರXಂದ ಪ¢ಣ.�ಾ� ಅಥ�ಾ �ಾಗಶಃ <ರಥ.ಕ ಅಥ�ಾ 
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3ಾಯ.ಗತ&ೊಳ�Xದ*sೆ, ಈ <ಯಮಗಳU ಮತು@ <ಬಂಧ8ೆಗಳ ಇತರ <ಬಂಧ8ೆಗಳU 
=ಾನx�ಾ�ರುತ@�ೆ. 

 
97. ಈ <ಯಮಗಳU ಮತು@ <ಬಂಧ8ೆಗಳU ಮತು@ ಸZ#ೆ.ಯು �ಾರತದ 3ಾನೂನುಗ\&ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ� 

<ಯಂ?ಸಲZo5�ೆ ಮತು@ ಸZ[./ಗಳU rೆಂಗಳ�$ನ 8ಾxHಾಲಯಗಳ 3ಾನೂನು �ಾx�@&ೆ 
ಒಳ&ಾಗು�ಾ@sೆ. 
 

98.  ಶ)J ಮತು@ ಆ6ಷcಗಳ ಸಮಯದ�� nrೈ� �ೕನುಗಳ ಬಳ3ೆ&ೆ ಅನುಮ? ಇರುವ^Xಲ�. 
ಇದು ಅನಹ.�ೆ&ೆ 3ಾರಣ�ಾಗಬಹುದು. 

 
99. 8ೋಂದ�ಯು ಸZ[./ಗಳ ಆf4 ಅಥ�ಾ �ಾಗವeಸು_3ೆಯನು�  ಾತ$ಪ6ಸುವ^Xಲ� ಮತು@ 

ಆf4ಯು ಕಂಪ< ಅಥ�ಾ ಅದರ ಅಂಗಸಂBೆCಗಳ ಸಂಪ¢ಣ. _�ೇಚ8ೆಯ ಪ3ಾರ ಆ�ರುತ@gೆ. 
 

100.  ಸZ#ೆ.ಯ ಕಂಪ< / <=ಾ.ಪಕರು ಪಸು@ತ <ಯಮಗಳU ಮತು@ <ಬಂಧ8ೆಗಳ �ಾx�@&ೆ 
ಒಳಪಡದ Hಾವ^gೇ ಪಕರಣದ ಬ&ೆ� ?ೕ=ಾ.ನ �ೆ&ೆದು3ೊಳ�ಲು ಅ[3ಾರವನು� VೊಂXರು�ಾ@sೆ. 

 
`ೊ�ೆ%ಾ��ೆ 

 
101. ಸZ#ೆ. ಮತು@ / ಅಥ�ಾ ಬಹು=ಾನ3ೆ4 ಸಂಬಂ[pದಂ�ೆ ಸZ[./ಗಳU ಮತು@ / ಅಥ�ಾ _�ೇತ$&ೆ 

Hಾವ^gೇ $ೕ?ಯ�� ಉಂKಾಗುವ Hಾವ^gೇ gೈeಕ &ಾಯ, ಮರಣ, =ಾನpಕ ಆáತ3ೆ4 
ಸಂಬಂ[pದಂ�ೆ ಕಂಪ< ಮತು@ / ಅಥ�ಾ �ಾ8ೆ� Hಾವ^gೇ $ೕ?ಯ Vೊ¿ೆ ಮತು@ / ಅಥ�ಾ 
ಜ�ಾrಾ*$ಯನು� VೊಂXರುವ^Xಲ�. 
 

102. ಸZ#ೆ.&ೆ ಕಂಪ<ಯು ಉಪ7ೕ�p3ೊಂ6ರುವ ಕಂಪ<, <=ಾ.ಪಕರು, 8ಾxHಾ[ೕಶರು, 
Vೋ-5, �ಾeೕsಾತು ಏ�ೆ<:ಗಳU, ಉಪ-ಗು?@&ೆgಾರರು ಮತು@ <=ಾ.ಣ (kಾ=ಾ.J 
=ಾ�ೕಕರು ಮತು@ 3ಾಯ.ಕಮದ ಪBಾರಕರು Bೇ$ದಂ�ೆ), ಆಡ\ತ ಅಥ�ಾ ಆ6ಷc, ಸZ#ೆ. 
ಅಥ�ಾ 3ಾಯ.ಕಮದ ?ೕಪ^.&ಾರರ ("ಸಂಬಂ[ತ ಪª&ಾರರು") �ೊ�ೆ ಸಂಪಕ. VೊಂXದ 
Hಾವ^gೇ ವx�@ ಅಥ�ಾ ಘಟಕವ^ ಸZ[./ಗಳU ಅಥ�ಾ ಸಹ7ೕ�ಗಳU ಸZ#ೆ.hಂgಾ� 
ಅನುಭ_ಸುವ Hಾವ^gೇ ನಷ5, Vಾ< ಮತು@ ಸZ[.(ಗಳU) ಅಥ�ಾ ಸಹ7ೕ�ಗ\&ೆ ಸZ#ೆ.ಯ 
Hಾವ^gೇ ಹಂತದ�� ಸಂಭ_ಸುವ Hಾವ^gೇ ನಷ5, Vಾ<, ಖಚು. �ೆಚ� ಅಥ�ಾ �ೕವ ಅಥ�ಾ 
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ಸD?@&ೆ ಆದ Vಾ<ಗಳU ಮತು@ ಸZ#ೆ.ಯ <=ಾ.ಣದ ಸಮಯದ�� ಮುಂXನ 3ಾರಣಗ\ಂದ 
ಉಂKಾಗುವ ಅಥ�ಾ ಸಂಭ_ಸುವ Vಾ<ಗ\&ೆ Hಾವ^gೇ Vೋ¿ೆ&ಾ$3ೆ ವeಸುವ^Xಲ� 1) Bಾ$&ೆ 
ಅಥ�ಾ ಇತರ Hಾವ^gೇ  �ೈಫಲxXಂದ      ಆ6ಷc&ೆ / ?ೕಪ^.&ಾರರ ಮುಂgೆ Vಾಜsಾಗಲು 
ಆಗXರುವ^ದು Bೇ$ದಂ�ೆ ಸZ#ೆ.ಯ ಆಡ\ತ (�ೇ�ಾಪo5ಯೂ Bೇ$ದಂ�ೆ); (2) ಆ6ಷc ನ�� 
ಸZ[.ಯ ಅಥ�ಾ Hಾವ^gೇ ಮೂರ8ೇ ವx�@ಯ �ಾಗವeಸು_3ೆ, ಅಥ�ಾ ಆf4Hಾ�ರು_ 
ಅಥ�ಾ ಅನಹ.&ೊ\pರು_3ೆ; (3) ?ೕಪ^.&ಾರರ ಅಥ�ಾ ಕಂಪ<ಯ ?ೕ=ಾ.ನಗಳ 
ಪ$¿ಾಮ�ಾ�; (4) Vೋ-5 ಮತು@ / ಅಥ�ಾ ಕಂಪ<ಯು Hಾವ^gೇ 3ಾ©ಂJ, oೕ3ೆ, ?ೕಪ^., 
ಅ1�ಾಯ, _ಮ!ೆ., ಮತು@ / ಅಥ�ಾ ಅವ]ೋಕನದ ಪ$¿ಾಮ�ಾ� ಮತು@ / ಅಥ�ಾ (5) 
ಸZ#ೆ.&ೆ ಸಂಬಂ[pದ Hಾವ^gೇ Bಾಮ�ಗಳ�� Hಾವ^gೇ ಮುದಣ ಅಥ�ಾ �ಾಂ?ಕ 
gೋಷಗಳU. ©ೕ]ೆ ?\pರುವ Bಾ=ಾನx ಸಂಗ?ಗ\&ೆ Vೊರ�ಾ� ಸಂಬಂಧಪಟ5 ಪªಗಳU ಎ]ಾ� 
ಬ&ೆಯ ಪತxª ಮತು@ ಪsೋª�ಾದ Vೊ¿ೆ&ಾ$3ೆಗಳU, ನಷ5ಗಳU - ಆp@ Vಾ< ಮತು@ ನಷ5ಗಳನು� 
ಒಳ&ೊಂಡಂ�ೆ ಅಥ�ಾ ವxವVಾರಗಳ��ನ ]ಾಭ ನಷ5ಗಳU, ಆgಾಯ ನಷ5, ಗುL_�, 
�ೈ¤ೕohಂgಾ� ಉಂKಾಗಬಹುgಾದ ಸಂ�ಾವx ]ಾಭ ಇವ^ಹಳನು� ಸZಷ5�ಾ� 
Vೊರ�$pರತ@�ೆ. Hಾವ^gೇ ಸಂದಭ.ಗಳಲೂ� ನಷ5ಗಳU ಪsೋª�ಾದ, ಪ$¿ಾಮದ 
3ಾರಣಗ\ಂದ ಉಂKಾಗುವ ನಷ5ಗಳU ಅಥ�ಾ Hಾವ^gೇ ಮೂರ8ೆಯ ಪªವ^ ಅನುಭ_ಸುವ 
ನಷ5ಗಳನು� ಒಳ&ೊಂ6ರುವ^Xಲ� ಅಥ�ಾ ಸಂಬಂಧಪಟ5 ಪªಗ\&ೆ ಅನDhಸುವ^Xಲ�. ಅಥ�ಾ 
ಸZ[.ಗ\ಂದ ಉಂKಾಗುವ ನಷ5ಗಳU ಅಥ�ಾ ಸಂಬಂಧಪಟ5 ಪªಗಳ ಮತು@ <=ಾ.ಪಕರ 
<ಯಂತಣ �ೕ$ ಉಂKಾಗುವ ನಷ5ಗ\&ೆ ಅವರು Vೊ¿ೆHಾ�ರುವ^Xಲ�. 

 
103. ಸZ#ೆ.ಯ _�ೇತ/ರು ಮತು@ / ಅಥ�ಾ ಸZ[./ಗಳU �ಾ8ೆ�, ಕಂಪ<, ಅದರ 8ೌಕರರು, 

ಅ[3ಾ$ಗಳU, ಉಪ-ಗು?@&ೆgಾರರು ಅಥ�ಾ &ೆದ* ಬಹು=ಾನgೊಂX&ೆ ಸಂಪಕ. VೊಂXರುವ 
Hಾವ^gೇ ಇತರ ವx�@ಯನು� ಸZ#ೆ. / 3ಾಯ.ಕಮ3ೆ4 ಸಂಬಂ[pದಂ�ೆ, ಸZ#ೆ.ಯ 
3ಾಯ._#ಾನಗಳU Bೇ$ದಂ�ೆ ಆದsೆ ಅಷ53ೆ4ೕ pೕ�ತ�ಾಗgೆ, <ರುಪದ_ಗಳU ಎಂದು 
ಪ$ಗ�ಸಲು ಒಪ^Z�ಾ@sೆ. ಮತು@ �ೈಯ�@ಕ�ಾ�, ಕುಟುಂಬ Hಾವ^gೇ ಸದಸxರ ಮೂಲಕ 
ಮತು@/ಅಥ�ಾ ಮೂರ8ೇ ವx�@ಗಳ ಮೂಲಕ �ಾರತದ Hಾವ^gೇ 8ಾxHಾಲಯಗಳ�� ಅಥ�ಾ 
�ೕರಂಗಳ�� �ಾ7ೕಜಕರು ಮತು@/ಅಥ�ಾ �ಾ8ೆ� / ಕಂಪ< / <=ಾ.ಪಕರ _ರುದÕ ಅಪsಾಧ 
Hಾವ^gೇ Vಾ< ಅಥ�ಾ ಪ$Vಾರಗಳನು� ಪ�ೆಯಲು ದೂರು  ಸ��ಸುವಂ?ಲ�. 
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104. ಎ�BೋL / !ೆ)ೕನ q?ೕಕರಣದ nದಲು / ನಂತರ / ಆ6ಷc / ಸZ#ೆ.ಯ ಸಮಯದ�� 
/ ಸು567ೕದ BೆJನ�� ಸZ[.ಗಳ Hಾವ^gೇ ವಸು@ಗಳ ನಷ53ೆ4 / ಕಳ�ತನ3ೆ4 ಕಂಪ< / 
<=ಾ.ಪಕರು ಜ�ಾrಾ*ರsಾ�ರುವ^Xಲ�. 
 

105. ಸZ[.ಯು ಸZ#ೆ.&ೆ ಆf4Hಾ� ಆ6ಷc ಅಥ�ಾ !ೆ)ೕನ�� ಅವನ / ಅವಳ �ಾಗವeಸು_3ೆಯ 
ಪ$¿ಾಮ�ಾ� ಉಂKಾಗುವ Hಾವ^gೇ ಆgಾಯ, ಉgೊxೕಗ ಅಥ�ಾ ಇ<�ತರ ನಷ5ಗ\&ೆ ಕಂಪ< 
/ <=ಾ.ಪಕರು ಅಥ�ಾ ಅದರ ಅಂಗಸಂBೆC Vೊ¿ೆ&ಾರsಾ�ರುವ^Xಲ�. 
 

106. ಕಂಪ< / <=ಾ.ಪಕರು ಮತು@ ಅದರ ಉಪ-ಗು?@&ೆgಾರ <ಯಂತಣ3ೆ4 �ೕ$ದ Hಾವ^gೇ 
ಅಂಶಗಳ 3ಾರಣXಂgಾ� ಆ6ಷc ಅಥ�ಾ ಸZ#ೆ.&ೆ Hಾವ^gೇ ಅ�ೆತ�ೆಗಳU / <ಲುಗ�ೆಗಳU / 
ಅಡಚ¿ೆಗಳU ಉಂKಾದ�� ಅಥ�ಾ ರgಾ*ದ�� ಕಂಪ< / <=ಾ.ಪಕರು ಮತು@ ಅದರ ಉಪ-
ಗು?@&ೆgಾರರು ಜ�ಾrಾ*ರsಾ�ರುವ^Xಲ� / Vೊ¿ೆ&ಾರsಾ�ರುವ^Xಲ�. 
 

107. ಸZ[./ಗಳU ಮತು@ ಸಹ7ೕ�/ಗಳU ಆ6ಶc ಸCಳ3ೆ4 ಬರು?@ರು�ಾಗ ಅಥ�ಾ ಸು567ೕ �ಾJ. / 
3ಾಯ.ಕಮ / ಶ)J &ೆ Vಾಜsಾಗು?@gಾ*ಗ ಅಥ�ಾ ಸZ#ೆ.ಯ�� �ಾಗವeಸು�ಾಗ ಅವ$&ೆ ಆಗುವ 
Hಾವ^gೇ ನಷ5, &ಾಯ ಅಥ�ಾ ಇತರ Hಾವ^gೇ �ೊಂದsೆಗ\&ೆ ಕಂಪ< / <=ಾ.ಪಕರು ಮತು@ 
ಅದರ ಉಪ-ಗು?@&ೆgಾರರು ಜ�ಾrಾ*ರsಾ�ರುವ^Xಲ�, eೕ&ಾ� ಕಂಪ< ಪರ�ಾ� ಸZ[./ಗಳU 
ಮತು@ ಸಹ7ೕ�/ಗಳU ಇಂ�ೆ��o&ೆ ಸe Vಾಕrೇ3ಾಗುತ@gೆ. ಸZ[./ಗಳ ಸZ#ೆ.ಯ ಆf4 
ಪ�fಯ�� �ಾಗವಗeಸು_3ೆhಂದ ಉಂKಾಗುವ Hಾವ^gೇ ಮತು@ ಎ]ಾ� ಹಕು4ಗಳU, ಕಮಗಳU, 
Vಾ<, Vೊ¿ೆ&ಾ$3ೆಗಳU, ನಷ5ಗಳU, �ೆಚ�ಗ\&ೆ ಸZ#ೆ.&ೆ ಸಂಬಂ[pರುವ ಏ�ೆ<:ಗಳU ಅಥ�ಾ 
ವx�@ಗಳU, ಕಂಪ< ಅಥ�ಾ ಅದರ ಸಹವ?. ಏ�ೆಂಟರು ಮತು@ ಅವರ ಪ?7ಬÀ ಅ[3ಾ$ಗಳU, 
<gೇ.ಶಕರು, ಪ?<[ಗಳU ಮತು@ 8ೌಕರರು, ಮತು@/ಅಥ�ಾ Hಾವ^gೇ ಇತರರ _ರುದÕ  
nಕದ*© ಹೂಡXರಲು ಸZ[./ಗಳU ಮತು@ ಸಹ7ೕ�ಗಳU ಒಪ^Z�ಾ@sೆ ಮತು@ ಒಡಂಬ63ೆ 
=ಾ63ೊಳU��ಾ@sೆ. 

 
108. ಆ6ಷc / ಸZ#ೆ.ಯ�� �ಾಗವeಸು�ಾಗ ಕಂಪ< ಅಥ�ಾ ಅದರ ಅಂಗಸಂBೆCಗಳ ಕಮಗಳU 

ಅಥ�ಾ ]ೋಪಗ\ಂದ ಉಂKಾಗಬಹುgಾದ Hಾವ^gೇ 3ೆ�ೖಮುಗಳ _ರುದÕ ಕಂಪ< ಅಥ�ಾ ಅದರ 
ಅಂಗಸಂBೆCಗ\&ೆ ರª¿ೆ ಒದ�ಸಲು ಒ�Z3ೊಳU��ಾ@sೆ. 
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109. Kೆ�_ಷc ಸZ#ೆ.Hಾದ "ಕನ�ಡದ 3ೋKಾx[ಪ? - 2019"ರ��  �ಾಗ�ಾeಸಲು ಅಹ.�ೆ 
ಪ�ೆXರುವ^ದನು� Vೊರತು�p ಸZ[. ಅಥ�ಾ ಅವರ 3ಾನೂನುಬದÕ ಉತ@sಾ[3ಾ$ಗಳU ಕಂಪ< 
ಅಥ�ಾ <=ಾ.ಪಕರ _ರುದÕ Hಾವ^gೇ ಇತರ ಹಕು4ಗಳU ಅಥ�ಾ 3ೆ�ೖಮುಗಳನು� VೊಂXರುವ^Xಲ�. 
ಸZಷ5�ೆ&ಾ� ಆ6ಷc ಅಥ�ಾ ಸZ#ೆ.&ಾ� �ಾಗವeಸುವ Hಾವ^gೇ ಸZ[./ಗಳU Hಾವ^gೇ 
nತ@ವನು� <ೕಡ]ಾಗುವ^Xಲ� ಎಂದು Vೇಳ]ಾಗು?@gೆ. 
 

110. "ಕನ�ಡದ 3ೋKಾx[ಪ? - 2019" ಸZ#ೆ.ಯನು� ಪ�ೇzಸುವ ಏ3ೈಕ =ಾಗ.�ೆಂದsೆ <ಯಮಗಳU 
ಮತು@ <ಬಂಧ8ೆಗಳ�� _ವ$pದಂ�ೆ �ಾಗವeಸುವ^ದು. ಸZ#ೆ.&ೆ ಪ�ೇಶ ಪ�ೆಯಲು rೇsೆ 
Hಾವ^gೇ ಅನx =ಾಗ._ಲ�. ಈ ಸಂಪ¢ಣ. ಪ�fಯು �ಾರದಶ.ಕ�ಾ�ರುತ@gೆ ಮತು@ ಸDತಂತ 
=ೌಲx=ಾಪಕ$ಂದ <ಯಂ?ಸಲುZಡುತ@gೆ. <ಮ¶ನು� &ೆ��ಸಲು ಸVಾಯ =ಾಡು�ೆ@ೕ8ೆಂದು ಬರುವ 
Hಾವ^gೇ ವx�@ಯನು� <ೕವ^ ಪ$ಗ�pದsೆ <ಮ&ೆ ಅವನು/ಅವಳU ವಂಚ8ೆ =ಾಡು?@gಾ*8ೆ/�  ೆ
ಎಂದಥ.. ದಯ_ಟು5 <ಮ¶ ಸC\ೕಯ ¤ೕ�ೕಸರನು� ಸಂಪ�.p ಈ ವx�@ಯ ಬ&ೆ� ತªಣ�ೇ ವರX 
=ಾ6. 
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ಅನುಬಂಧ 1 - SMS ಮತು1 IVR %ಾu ಆಪ�ೇಟ] ಗಳ- ಮತು1 ವೃತ1ಗಳ ಪKZ 
 

IVR %ಾu ಈ ಪKZಯನು� 3ೋC 
 

ಕ. ಸಂ. ಆಪsೇಟmಗಳ ಪo5 
1.  âೕ�ಾ�ೕc ಇಂ6Hಾ 
2.  ಏmKೆ� ಇಂ6Hಾ 
3.  ಐ6Hಾ ಇಂ6Hಾ  
4.  BSNL ಇಂ6Hಾ 

 

ಕS. ಸಂ. �ೕxಾdೕD ಇಂC�ಾ ಏ]�ೆ< ಇಂC�ಾ ಐC�ಾ ಇಂC�ಾ BSNL ಇಂC�ಾ 
1.  ಆಂಧ ಪgೇಶ ಆಂಧ ಪgೇಶ ಆಂಧ ಪgೇಶ ಆಂಧ ಪgೇಶ 

2.  �ೆ8ೆ�ೖ �ೆ8ೆ�ೖ ಕ8ಾ.ಟಕ ಕ8ಾ.ಟಕ 

3.  ಕ8ಾ.ಟಕ ಕ8ಾ.ಟಕ 3ೇರಳ 3ೇರಳ 

4.  3ೇರಳ 3ೇರಳ ಮುಂrೈ ಮVಾsಾಷØ 
5.  ಮುಂrೈ ಮುಂrೈ ತ�ಳU8ಾಡು ತ�ಳU8ಾಡು 
6.  ತ�ಳU8ಾಡು ತ�ಳU8ಾಡು   

 

ಎ[.ಎN.ಎ[.%ಾu �ೆಳuನ ಪKZ 3ೋC 

 
ಆಪ�ೇಟ] ಗಳ ಪKZ ವೃತ1ಗಳ ಪKZ 

ಏm Kೆ� ಆಂಧ ಪgೇಶ 

â�ಾ�ೕನ ಅBಾ:ಂ 

ಐ6Hಾ �Vಾರ 

?\Xಲ�  �ೆ8ೆ�ೖ 
 gೆಹ� 

 ಗುಜsಾÏ 

 ಹ$Hಾಣ 

 e=ಾಚಲ ಪgೇಶ 

ಜಮು¶ ಮತು@ 3ಾzäರ 

ಕ8ಾ.ಟಕ 

3ೇರಳ 

3ೊಲ4�ಾ@ 
  ಮಧx ಪgೇಶ 
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  ಮVಾsಾಷØ 
  ಮುಂrೈ 
  ಈ!ಾನx �ಾರತ 

  ಒ$Bಾ: 
  ಪಂ�ಾÜ 

  sಾಜBಾCನ 

  ತ�ಳU8ಾಡು 
  ?\Xಲ� 
  ಉತ@ರ ಪgೇಶ ಪ¢ವ. 

  ಪz�ಮ ಬಂ&ಾಳ 

 

 


