ஊழியர்களுக்கான 99DOTS இலவச ட ால் பிரீ எண்
சரிபார்ப்பு பட்டியல்
பட்டியல் புள்ளிகள்
குறிப்பு:ந ோயோளியய ந ரடியோக போர்த்து, பின்னர் கீநே உள்ள பட்டியயைப்
பயன்படுத்த பரிந்துயரக்கப்படுகிறது. ந ோயோளியின் ததோயைநபசியிலிருந்து இைவச
எண்யை அயேப்பதன் மூைம் நசோதயன தசய்யுங்கள்.
1. ட ாயாளி இலவச ட ால் பிரீ எண்ணை யல் சசய்கிறார், THANK YOU என்று
டகட்கிறார், ஆனால் ாஷ்டபார்டில் இன்னும் சிவப்பாக தான் காட்டுகிறது.
99DOTSல் பதிவு தசய்யப்பட்டுள்ள ந ோயோளியின் ததோயைநபசி எண்யைக்
குறித்துக்தகோள்ளுங்கள். ந ோயோளியயப் போர்யவயிடவும், அவர்கயள உங்கள்
ததோயைநபசிக்கு ஒரு மிஸ்ட் கோல் தசய்ய தசோல்லுங்கள். சரி, அந்த எண் 99DOTSல்
பதிவு தசய்யப்பட்டுள்ள அநத எண் தோன என்று சரிபோர்க்கவும். இல்யைதயனில்,
99DOTSல் உள்ள ந ோயோளி விவரங்கள் பக்கத்தில்(patient details) ததோயைநபசி
எண்யைப் புதுப்பிக்கவும்.

Sr.
No.

ந ோயோளி இரட்யட சிம்(dual SIM) ததோயைநபசிக் கூட பயன்படுத்தைோம்.
ந ோயோளிக்கு இரண்டு எண்கள் பயன்படுத்தினோல், 99DOTSல் அந்த இரண்டு
எண்கயளயும் பதிவு தசய்யவும்.நேலும் பதிவுதசய்த ததோயைநபசி எண் சரிதோநன
என்று போர்க்கவும்.
2. ட ாயாளி இலவச ட ால் பிரீ எண்ணை யல் சசய்கிறார், ஆனால் OUT OF SERVICE
என்று டகட்கிறார்.
ந ோயோளியய சந்திக்கவும், அவர்களின் ப்ரீ யபட்(Pre paid) எண்ணின் நபைன்யை சரி
போர்க்கவும்..நபைன்ஸ் பூஜ்யத்துக்கு குயறவோக(Negative balance) இருந்தோல் அயேப்பு
தசய்ய முடியோது. புஜ்ஜியநேோ அல்ைது புஜ்ஜியத்துக்கு நேல் நபைன்ஸ் இருந்தோல்
ேட்டும் தோன் அயேப்பு தசய்ய முடியும். நபோஸ்ட் யபட்(Post paid) எண்ைோக இருந்து,
கட்டைம் தசலுத்தவில்யை என்றோலும் அயேப்பு தசய்ய முடியோது.
3. ட ாயாளி இலவச ட ால் பிரீ எண்ணை யல் சசய்கிறார், ஆனால் PLEASE CHECK THE
NUMBER அல்லது INVALID NUMBER அல்லது NUMBER NOT IN USE என்று டகட்கிறார்.
ந ோயோளியய சந்திக்கவும், எண்யை டயல் தசய்ய நகட்கவும். '0', '91', அல்ைது '+91
'ஆகியவற்யறச் நசர்க்கோேல், முழு எண்யையும் அவர்கள் அயேக்கிறோர்களோ என்றும்
ேற்றும், THANK YOU என்று நகட்கும் வயர ததோயைநபசியய துண்டிக்கோேல்
இருக்கிறோர்களோ என்று சரிப் போர்க்கவும்.
4. ட ாயாளி இலவச ட ால் பிரீ எண்ணை யல் சசய்த பிறகு, அவர் ப்ரீ ணபட் டபலன்ஸில்
இருந்து பைம் இருப்பு குணறகிறது என்கிறார்.
ந ோயோளியய சந்திக்கவும், அவர்கயள நடோல் பிரீ எண்யை யடல் தசய்ய
தசோல்ைவும். அவர்கள் தபறும் நபைன்ஸ் எஸ்எம்எஸ் ஐ(SMS) சரிபோர்க்கவும். ப்ரீ யபட்
நபோனில், ததோயைத் ததோடர்பு ஆபநரட்டர்(telecom operator) கயடசி அயேப்பு
கட்டைம் ேற்றும் தேோத்த நபைன்ஸ் எஸ்எம்எஸ் ஐ (SMS) அனுப்புகிறது. இதில்
கயடசி அயேப்பு கட்டைம் ரூ. 00.00 ஆக கோட்டப்படுகிறதோ என்று போர்க்கவும்.

5. ட ாயாளி மிகவும் குணறந்த அல்லது பூஜ்ய டபலன்ஸ் ணவத்துள்ளார், இலவச ட ால் பிரீ
எண்ணை யல் சசய்கிறார் , குணறவான அல்லது பூஜ்ஜிய சமநிணல குறித்த ஒரு நீண்
சசய்திணய டகட்கிறார்.
ப்ரீ யபட் ததோயைநபசியில் நபைன்ஸ் புஜ்ஜியேோகநவோ அல்ைது குயறவோகநவோ
இருந்தோல், ந ோயோளி குயறவோக இருப்பது, ேற்றும் ரீசோர்ஜ் தசய்வது ததோடர்போக
ததோயைததோடர்பு நசயவ வேங்கு ரின் நீண்ட தசய்தியய நகட்கைோம். அந்த குரல்
தசய்தி முடியும் வயர ந ோயோளியய கோத்திருக்க தசோல்லுங்கள் ேற்றும் இயைப்யப
அயைக்க நவண்டோம் என்றும் எடுத்துயரங்கள். அந்த குரல் தசய்தி முடிந்தவுடன்,
கட்டைமில்ைோ நடோல் பிரீ எண் டயல் தசய்யப்பட்டு, ந ோயோளிக்கு THANK YOU என்று
நகட்கும்.
6. ட ாயாளி இலவச ட ால் பிரீ எண்ணை யல் சசய்கிறார், ஆனால் எணதயும் டகட்க
முடியவில்ணல அல்லது THANK YOU என்று டகட்கவில்ணல
பை முயற முயற்சி தசய்ய ந ோயோளியய நகட்டுக்தகோள்ளுங்கள். சிை ந ரங்களில்,
த ட்தவோர்க் த ரிசல் கோரைேோக அயேப்பு தசல்ைோேல் இருக்கைோம். நீங்களும்
உங்கள் ததோயைநபசி எண்ணில் அந்த நடோல் பிரீ எண்யை யடல் தசய்து சரி
போர்க்கவும். ந ோயோளி பை முயற முயற்சி தசய்தோல், அவர்களுக்கு THANK YOU என்று
நகட்க நவண்டும்.
7. ட ாயாளியால் 1:00 PM அல்லது 3:00 PM பிறகு இலவச ட ால் பிரீ எண்களில்
இணைக்க முடியவில்ணல என்று கூறுகிறார்.
ஒரு ோள் நடோஸ்க்கு 12:59PM வயர ேட்டுநே இைவச நடோல் பிரீ யடல் தசய்ய
முடியும். எஸ்எம்எஸ் (SMS) எச்சரிப்புகள் (ALERTS) ேட்டுநே யடமிங் கட்டுப்போடு
உள்ளது. அவர்கள் ேதியம் 1:00 PM ேணியளவில் அயேக்கோவிட்டோல், அவர்கள்
எஸ்எம்எஸ்(SMS) நியனவூட்டயைப் தபறுவோர்கள் என்று ந ோயோளிக்குத்
ததரிவியுங்கள்.
அதற்குப்பிறகு
அவர்கள்
3:00PM
ேணியளவில்
அயேக்கப்படோவிட்டோல் ஊழியர்கள் எஸ்எம்எஸ் (SMS) விழிப்புைர்வு தபறுவோர்கள்.
அவர்கள் இன்னும் 3:00 PM இருந்து 11:59 PM வயர அயேக்கைோம். அவர்கள்
அயேக்கும் தருைத்தில், டோஷ்நபோர்டு பச்யச நிறேோக ேோறும். டோஷ்நபோர்டு சிவப்பு
நிறேோக 12:00 AM ( ள்ளிரவு) ேட்டுநே ேோறும்.
குறிப்பு: ந ோயோளிகள் அயேக்கவில்யை என்றோல், ேதியம் 3:00PM நேல் ஊழியர்கள்
விழிப்புைர்வு தபறுவோர்கள். 3:00PM நேல் ந ோயோளிகள் அயேப்பு விடுத்தோல்
டோஷ்நபோர்டு பச்யசயோக ேோறும் ஆனோல் அது ஊழியர்களுக்கு எஸ்எம்எஸ் (SMS)
வோயிைோக ததரிய வரோது. (ஊழியர்கள் தங்கள் ஆப்/ டோஷ்நபோர்டு இல் ைோகின் தசய்து
ந ோயோளிகளின் கயடபிடித்தயை போர்க்கைோம்.)

