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முன் செலுத்துகை ியதிைளும் ிந்தகைளும் 
 

டனலொக் ஆசிஆட்டொ ிஎல்சி ிறுயத்திொல் யமங்கப்டும் சசவயகள் இங்கு கீழ்க் குிப்ிடப்ட்டுள் ினதிகள் 
நற்றும் ிந்தவகள் பம் கட்டுப்டுத்தப்டும். இந்த யிண்ணப்ப் டியத்வத பவனொகப் பூர்த்தி லசய்து, சிம் 
கொர்ட்வட லசனல்ிவப்டுத்துயதன் பம் இவனபுள் யொடிக்வகனொர்கள் இந்த ினதிகள் நற்றும் ிந்தவகவ 
யொசித்து, புரிந்து லகொண்டு ஏற்றுக் லகொண்டதொக கருதப்டும். 

 

1. சொருள்கைொடல் : 

“கணக்கு ிலுவய" எனும் சொது டனலொக் கணக்கிலுள் லதொவக எப் லொருள்டும். 

“அவமப்புக் கட்டணம்" எனும் சொது னன்டுத்தும் சப யவபனவவன அடிப்வடனொகக் லகொண்டு 
கணக்கிடப்டும் டனலொக் சசவயகவ னன்டுத்துயதற்குரினதொக யொடிக்வகனொர் லசலுத்த சயண்டின 
கட்டணம் எப் லொருள்டும். 

“டனலொக் யவனவநப்பு" எனும் சொது லொது டநொடும் லதொவத்லதொடர்பு யவனவநப்பு எப் 
லொருள்டும். 

“டனலொக் சசவய" எனும் சொது டனலொக் ிறுயத்திொல் யொடிக்வகனொர்களுக்கு யமங்கப்டும் 
லதொவத்லதொடர்புச் சசவய எப் லொருள்டும். 

“MSISDN இக்கம்"  எனும் சொது ஒன்ிவணக்கப்ட்ட லசல்ிட யொடிக்வகனொர் சசவய இக்கபவ  
யவனவநப்பு (லசல்ிடத் லதொவசசி இக்கம்) எப் லொருள்டும். 

“Recharge அட்வட / Reload" எனும் சொது பன்லசலுத்துவக கொர்ட் ஒன்வக்  லகொள்யவு லசய்யதன் பம் 
அல்து டனலொக் ிறுயத்திொல் கொத்துக்குக் கொம் யமங்கப்டும் சயறு யிதத்தில் யொடிக்வகனொரிொல் 
கணக்கு ிலுவயவன  அதிகரித்துக் லகொள்தல்  எப் லொருள்டும். 

“சிம் கொர்ட்" எனும் டனலொக் யவனவநப்ில் நுவமயதற்கொக டனலொக் ிறுயத்திொல் 
யொடிக்வகனொருக்கு யமங்கப்டும் யொடிக்வகனொர் அவடனொக் கூறு எப் லொருள்டும். 

“யொடிக்வகனொர்" எனும் சொது டனலொக் சசவயகவ  லற்றுக் லகொள்யதற்கொக சநர்ப்ிக்கப்ட்ட சகொரிக்வக 
ஏற்றுக்லகொள்ப்ட்டுள்  எயசபனும் ஓர் ஆள் அல்து கம்ிலனொன்று எப் லொருள்டும்.   
 

2. டயச ொக் கெகை 
2.1 இது லதொடர்ில் எவ்யித கொபணம் கொட்டொநல் அல்து எவ்யித லொறுப்புநின்ி அத்தவகன ஏசதனும் 

கொபணலநொன்ின் நீது சகொரிக்வகலனொன்வ ிபொகரிக்கும்; 
2.2 டனலொக் சசவயகள் சொர்ில் ஏசதனும் திருத்தலநொன்வச் லசய்யதற்கும் இதொல் யொடிக்வகனொருக்கு 

ஏற்டும் ஏசதனும் ட்டம் அல்து ொதிப்பு சம்ந்தநொக டனலொக் ிறுயம் லொறுப்பு லசொல்ொநல் இருக்கும்;  
2.3 டனலொக் சசவயகளுக்கு ஏற்புவடனதொகும் ினதிகள் நற்றும் ிந்தவகவ நொற்றும், சசர்க்கும் அல்து 

திருத்தும்; 
2.4 எந்தலயொரு சந்தர்ப்த்திலும் யொடிக்வகனொருக்கு ஒன்ிவணந்த சசவயலனொன்வ யமங்கும் லொருட்டு அதன் 

ிர்யொகத்துக்குட்ட்ட ஏசதனும் துவணக் கம்ிகளுக்கு நற்றும் / அல்து ஏசதனும் ிர்யொகப் பவடக் 
கம்ிகளுடன் நற்றும்  / அல்து ஏசதனும் குற்ப்புொய்வுப் ணிகளுக்கு அல்து குற்யினல் யமக்கு 
யிசொபவண சம்ந்தநொக ஏசதனும் அபசொங்க அதிகொபடீலநொன்றுக்கு தது தபவுத் தத்வத / யொடிக்வகனொர்  
ற்ின திட்டயட்டநொ தகயல்கவ கிர்ந்து லகொள்ளும்; 

2.5 எவ்யித அியிப்புநின்ி டனலொக் யவனவநப்புடொ யொடிக்வகனொரின் இவணப்வ எச்சந்தர்ப்த்திலும் 
துண்டிக்கும் அல்து இவடிறுத்தும்; அத்துடன் 

2.6 யொடிக்வகனொரின் டனலொக் கணக்கு துண்டிக்கப்ட்டொல் / பன்று நொத கொப்குதிக்குள் 
லசனல்ிவப்டுத்தப்டொயிட்டொல் MSISDN இக்கத்வத நீப் ொயிக்கும் / நீ ஒதுக்கும்;  

2.7  சந்தாதாௌரின் ஒத்துழௐப்பும் அ்ிிப்பும் இன்்ி உ ரிழொ ொாற்்த்திழை மொற்க ாள் முடிமம். டோகாக் 
ொற்றும் மூன்்ாம் தௌப்ிைருழடோ ிரிாக் ல் கசோற்்ிட்ட சலுழ  ள் சார்ந்த ிௌங் ள் மேௌத்துக்கு மேௌம் 
அனுப்ி ழக் ப்டும்  

 
யொடிக்வகனொர் நற்றும் / அல்து எந்தலயொரு பன்ொம் தபப்பு ரிொல் ஏற்டும் எந்தலயொரு ொதிப்பு, இமப்பு 
அல்து தி ர் அல்து லசொத்து லதொடர்ொய் அயதிப்டும் ொதிப்பு அல்து இமப்பு சபடினொதொகசயொ, 
நவபகநொதொகசயொ, யிசசடநொதொகசயொ இவடசர் யிவயொ யர்த்தக யருநொநொகசயொ யர்த்தக 
யருநொம் அல்து இொ இமப்ொகசயொ அல்து எந்தலயொரு யொடிக்வகனொர் அல்து யொடிக்வககனொபொல் 
அங்கீகொபம் யமங்கப்ட்ட எந்தலயொரு ரும் அயதிப்டும் எந்தலயொரு தன்வநபம் டனலொக்கிொல் 
லொறுப்சற்கப்ட நொட்டொது. 

 
3. ைொடிக்கையொளரின் சொறுப்பு 
 யொடிக்வகனொர் - 
3.1 டனலொக் சசவயவன னன்டுத்துயதற்குரினதொ சக சட்டங்களுக்கும் ஒழுங்குயிதிகளுக்கும் 

யமிகொட்டல்களுக்கும் அவநயொக லசனொற்றுதல் சயண்டும்; 
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3.2 ஏசதனும் னங்கபயொத, பவசகடொ, லினற், அதிகொபம் லொத. சட்ட யிசபொத டயடிக்வககளுக்கு 
அத்துடன் / அல்து ஏசதனும் பவனற், சட்ட யிசபொத அல்து யவசலநொமி டயடிக்வககளுக்கு அல்து 
ஆொசநொ, அச்சுறுத்தொ அல்து சகொபப்டொத லசய்திகவ அனுப்புயதற்கொக னன்டுத்தொதிருத்தல் 
சயண்டும்; 

3.3 டனலொக் சசவயகவ யமங்குயதற்கொக டனலொக் ிறுயத்துக்குக் கொத்திற்குக் கொம் சதவயப்டும் சக 
தகயல்கவபம் யமங்குதல் சயண்டும்; 

3.4 ஏசதனும் சநொசடினொ டயடிக்வகலனொன்று, கவு, இமப்பு, அதிகொபம் லொத ொயவ அல்து லசல்ிட 
லதொவசசி ிவனத்துக்கும் அதன் ொயவக்கும் உரினதொ அத்தவகன ஏசதனும் சட்ட யிசபொதநொ  
டயடிக்வகலனொன்று ிகழ்ந்துள்லத அிந்தவுடன் அது ற்ி டனலொக் ிறுயத்துக்கு அியித்தல் 
சயண்டும்; 

3.5 பத்திவபத் தீர்வய, சசவயகள் யரி, கட்டணங்கள், டனலொக் சசவயகவ னன்டுத்தும் லொருட்டு 
சட்டபவனொக கொத்துக்குக் கொம் யிதிக்கப்டும் சயறு ஏசதனும் லசவுகள் அல்து கட்டணங்கள் 
லசலுத்துதல் சயண்டும்;  

3.6 டனலொக் ிறுயத்துக்கு யமங்கப்ட்டுள் தகயலொன்றுக்குரினதொக ஏற்டும் நொற்ங்கள் ற்ி டனலொக் 
ிறுயத்துக்கு எழுத்துபம் அியித்தல் சயண்டும்; அத்துடன் 

3.7 ஏசதனும் உரிவநக் சகொரிக்வககள், சகொரிக்வககள், யமக்கு அல்து சொர்த்துவப ஆகினயற்றுக்கு எதிபொக 
டனலொக் ிறுயம் அத்துடன் அதன் உத்திசனொகத்தர்கள் / ிபதிிதிகள் லொறுப்ிிருந்து யிடுயிக்கப்ட்டு, 
ட்சடொத்தபயொதநிப்தற்கும்  டனலொக் ிறுயத்துக்கு ஏற்க சயண்டி சரிடுகின்  / 
யிதித்துவபக்கப்டுகின் ஏசதனும் சக லசவுகள் நற்றும் ட்ட ஈடுகவ லசலுத்துயதற்கும் டயடிக்வக 
எடுத்தல் சயண்டும். 

3.8 முற்க ாடுப்ைவு இழைப்ின் கசல்லுடிோாகும்  ாம் அதன் ரீசார்ஜ் கறுொதிோிழை காறுத்து 
தீர்ொாைிக் ப்டும். சந்தாதாௌர் ொீண்டும் ரீசார்ஜ் கசய்தால் அதற்ம ற் கசல்லுடிோாகும்  ாம் ொாறுடும். 
அதி ட்சொா  சந்தாதாௌர் இழைப்ிழை கற்றுக்க ாண்டதிிருந்து அதி ட்டம் 365 ோட் ளுக்கு இழைப்பு 
கசல்லுடிோாகும் 

 
3.9 முற்க ாடுப்ைவு இழைப்ாைது கசல்லுடிோற்று மாகும்  ாத்தில் சந்தாதாௌர் இழைப்ிழை ரீசார்ஜ் கசய்ோ 

ில்ழோாோின் டோகாக் ேிறுைத்திைால் ரீசார்ஜ் கசய்தற் ா  கு்ிப்ிடப்ட்ட தழை  ாப்குதிோாைது 
ௐங் ப்டும். அந்த  ாப்குதிோில்  ட்டாோொா  இழைப்ிழை ரீசார்ஜ் கசய்தல் மண்டும். இழைப்பு 3 
ொாதங் ள் ழௌ ரீசார்ஜ்  கசய்து கசோற்டுத்தப்டில்ழோாோின் டோகாக் இழைப்ிழை துண்டித்து அவ் 
இக் த்ழத ொீள் சுௐற்சி கசய்மம். 

 
4. ெிம் ைொர்ட் 
 சிம் கொர்ட் லகொள்யவு  லசய்னப்ட்டயிடத்து அது யொடிக்வகனொருக்கு உரினதொகும். சிம் கொர்ட்வட 

ொதுகொப்ொக வயத்திருப்து யொடிக்வகனொரின் லொறுப்ொகுலநன்சதொடு, டனலொக் ிறுயத்துக்கு பன் 
அியித்தின்ி அத்துடன் உரின ஆயணங்கில் எழுதிக் வகச்சொத்திடொது சிம் கொர்ட்வட பன்ொம் 
தபப்லொன்றுக்கு வகனித்தொகொது.  அவ்யொறு லசய்யதற்கு தயறுநிடத்து இறுதினொக திவுலசய்னப்ட்டுள்  
யொடிக்வகனொர் சிம் கொர்ட் னன்டுயது சம்ந்தநொக லொறுப்பு லசொல்யதற்கு ஆட்டுத்தப்டுயொர். 
 

5. ைட்டண முகை 
5.1 Recharge  / Reload கொர்ட்டுகவ லகொள்யவு லசய்து, அதில் குிப்ிடப்ட்டுள் திகதினன்றுக்கு பன்ர் இந்த 

கொர்ட்டுகவ லசனல்ிவப்டுத்துயதன் பம் டனலொக் சசவயகளுக்கொ லசலுத்துவககள் லசய்னப்டல் 
சயண்டும்; 

5.2 கட்டண அவுகள் அல்து கட்டணங்கள் டனலொக் ிறுயத்திொல் கொத்துக்குக் கொம் திருத்தப்டொம் 
எந்த சபத்திலும் டனலொக் ிறுயத்துடன் அவமப்ிவ ஏற்டுத்தி வடபவனிலுள் கட்டண அவுகள் 
ற்ி யொடிக்வகனொபொ தங்களுக்குத் சதவயனொ தகயல்கவ அிந்து லகொள்ொம்; அத்துடன் 

5.3 யொடிக்வகனொருக்கு கணக்கில் சொதுநொ ிலுவய இல்ொநல் டனலொக் சசவயகளுக்கு நுவமன படினொது.   
 
6. ொொைித ைிடயங்ைள் 
6.1 டனலொக் ிறுயத்திொல் எந்தலயொரு சந்தர்ப்த்திலும் இந்த ினதிகள் நற்றும் ிந்தவகவ திருத்தொம், 

அதன் ின்ர் டனலொக் சசவயகவ லதொடர்ச்சினொகப் னன்டுத்துயதன் பம் யொடிக்வகனொர் இந்த 
திருத்தங்கவ  ஏற்தொக கருதப்டுதல் சயண்டும்; 

6.2 டனலொக் சசவயகள் சம்ந்தநொக ஏசதனும் ிணக்லகொன்று ஏற்ட்டொல் சசவய அிக்வககவ அடிப்வடனொகக் 
லகொண்டு டனலொக்  ிறுயத்திொல் எடுக்கப்டும் தீர்நொம் இறுதினொதும் படியொதுநொயசதொடு, 
யொடிக்வகனொர் அந்தத் தீர்நொத்துக்கு கட்டுப்டுதலும் சயண்டும்; 

6.3 சட்டத்திொல் அனுநதினிக்கப்ட்டுள் அவுக்கும் இந்த ினதிகள் நற்றும் ிந்தவகில் லயிப்வடனொக 
ஏற்ொடு லசய்திருக்கின் யொறும் தயிப டனலொக் சசவய நற்றும் டனலொக் யவனவநப்பு சம்ந்தநொக 



  TC.PD.PM.01 

Revision No : 01 Page 3-3 Revision date : 20.04.2016 

சட்டத்தில் குிப்ிடப்ட்டுள் சக ிந்தவகளும் லொறுப்புறுதிகளும் ிபதிிதித்துயபம் யிக்கப்டும்; 
6.4 இந்த ினதிகள் நற்றும் ிந்தவகள் இங்வகனில் வடபவனிலுள் சட்டங்கின் பபம் இங்வக 

ீதிநன்த்தின் ிபத்திசனக ீதிநன் அதிகொபத்தின் கீழும் ிருயகிக்கப்டுதல் சயண்டும்; அத்துடன் 
6.5 இந்த ினதிகள் நற்றும் ிந்தவகில் ஆங்கி லநொமிப் ிபதிக்கும் இதன் சிங்கம் நற்றும் தநிழ் லநொமிப் 

ிபதிகளுக்கும் இவடனில் ஏதும் நொற்ங்கள் இருப்ின் ஆங்கி லநொமிப் ிபதிசன சநசொங்கி இருத்தல் 
சயண்டும். 

 
 


