
��� நி�வன�க��கான வ��தக நடவ��ைக ெதாட�பான சமி�ைச ம���  SMS வசதி 
ஆகியவ�றி�கான விதி�ைறக� ம��� நிப�தைனக�. 

01. நா� / நா� இ�ததா�  DFCC வ�கி பிஎ�சி�� ேவ��ேகா�வி��ப� நி�வன�தினா� த�ேபா� 
அ�ல� இத�� பி�னேர�� நி�வன�தினா� வ�கியி� ஊடாக பாரமரி�க�ப�� எ�தெவா� 
கண�கி�ேகா அ�ல� ேம�ெகா�ள�ப�� பரிவ��தைனக� ெதாட�பாக  நி�வன�தி� நி�வாக 
சைபயினரா� நிைறேவ�ற�ப�ட தீ�மான�தி�கைமய அ�கீகரி�க�ப�ட நப��� அதாவ� "வியாபார 
நி�வன�க��கான ெப�மதிேச� ேசைவக� வி�ண�ப�தி� "�றி�பிட�ப���ளவா�  அ�ல� எ��� 
�ல� வ�கி�� அ�வ�ேபா� அறிவி�க�ப�� ஏைனய ைகயட�கெதாைலேபசி இல�க�தி�ேகா"  SMS, 

வ��தக நடவ��ைக ெதாட�பான சமி�ைசகைள வழ��மா� ேக���ெகா�கி�ேறா�. 

ேசைவயி� பய�பா��� ேபா� நா� /நா� அறி���த�க� ம��� நைட�ைறக��� நா� 
க���ப�ேவா�. அ�தைகய நைட�ைறக� ம���  /அ�ல� அறி���த�க��� நா� /நா� இண�கி 
ெசய�படாத  ப�ச�தி� எ�க��� எ�ப�� எ�தெவா� ெசலவின�களி��� நா� /நா� இழ�� , ேசத�தி�� 
வ�கி�� எதிராக ெசய�படமா�ேடா�. 

வ�கியி� க���பா���� அ�பா�ப�ட எ�தெவா� ��நிைலயி�� அ�ல� நி�வாக சைபயினரா� 
அ�கீகரி�க�ப�ட நபைர தவிர ேவ� நப�களினா� அ��ப�ப�ட ெச�திகைள பா�ைவயி�வ� அ�ல� 
கணணி அல�� ெதாைலேபசியி� �றி� அ�ல� ெசயலிழ�� காரணமாக  இைண�� ����க�பட� 
அ�ல� தர� ெசய�பா�க� அ�ல� பரிவ��தைனக� ெசய�படாைம ேபா�ற எ�தெவா� 
காரண�தி�காக�� ேநர�யாகேவா மைற�கமாேவா எ�� எ�தெவா� இழ�� அ�ல� ேசத�தி��� 
நா� /நா� வ�கிைய சா��தி��கமா�ேடா�. 

ேசைவயி� ஏேத�� மா�ற�கைள ெச�வத��� ேசைவைய நி��தி ைவ�பத��� அ�ல� நி���வத��� 
எ�த ேநர�தி�� ேசைவைய அத� தனி�ப�ட ம��� ��ைமயான வி��ப�ப� �� அறிவி�பி�றி 
மா��வத�� வ�கி�� உரிைம உ�� அ�ேதா� எ�னா�  /எ�களா� எ�தெவா� காரண�ைத�� 
ஒ���த� ம��� ப�மி�றி அத� உரிைம ெசய�பா�களான இ� விதி�ைறக� ம��� நிப�தைனக� 
ெதாட�பான �� ���ய எ�தெவா� அ��மீற�க���� ; உரிைம உ��. 

நா�  /நா� வ�கி�� ஏ�( 7) நா�க� எ��� �லமான அறிவி�த� ஊடாகேவா  அ�ல� அைழ�� ைமய� 
ெஹா�ைல� ஊடாகேவா ேசைவயிைன நி���வத�� ேவ��ேகா�வி��கலா�. ேசைவயி� ஏேத�� 
மா�ற�ைத ெச�ய  நா� /நா�  வி��பினா� நி�வனமான� �திய வி�ண�ப ப�வ� ஒ�ைற ���தி 
ெச�த� ேவ���. 

ைகயட�க ெதாைலேபசி ஆன� ெதாைல�� ேபானா� இ களவாட�ப�டா� அ�ல� மா�ற�ப�டா� இ 
ெதாைலேபசி இல�க� மா�ற�ப�டா� அ�ல� இைண�� நி��த�ப�டா� உடன�யாக அைழ�� ைமய 
ெஹா�ைல� ஊடாக நா�  /நா� அறிய�த�ேவா�. 

ேசைவயி� பய�பா�ட� ெதாட��ைடய அ�ல� எ�� சகல நடவ��ைகக� உரிைம�ேகார�க� ம��� 
ேகாரி�ைககைள நா� /நா� ஏ���ெகா�வேதா� வ�கி�� எ�வித ந�டேமா ெசலவின�கேளா 
ேசதன�கேளா ஏ�படாத வைகயி� அ�வ�ேபா� வ�கியிைன கா�பா��� வித�தி� நா� /நா� வ�கி�� 
இழ�பீ� ெச���ேவா�.  

எ�தெவா� ேநர�தி�� விதி�ைறக� ம��� நிப�தைனகைள என�ேகா  /எ�க��ேகா எ�வித 
��னறிவி��� இ�றி மா��வத�� வ�கி�� உரிைம உ��. இ� நைட�ைற�� வ�� திகதியி� இ��� 



எ�ைன /எ�கைள இ��ட� இைண���. ��� அறி�ைகக� �லமாக வ�கியி� இைணய�தள� 
ஊடாக அ�ல� ப�திரிைக �லமான அறிவி�த� ஊடாக அ�ல� க�த �லமாகேவா இ�மா�ற� ஆன� 
என�� /எ�க��� அறிய�தர�ப��. 

sms வசதி வ��தக நடவ��ைக சமி�ைஞக� ெதாட�பான சகல க�டண�க� ெசலவின�க� ம��� சகல 
பண ேதைவ�பா�கைள�� நா� /நா� வ�கி�� ெச��த ஒ���ெகா�கி�ேறா�. ேம�� 
எனனா� /எ�களா� வ�கியி� பராமரி�க�ப�� எ�தெவா� கண�கி��� ப�� ைவ�பத� �ல� 
ெகா��பன�கைள தீ��க ��வ�ட� இ� ேபா�ற க�டண�க� ச�ைத விகித�க� ஏ�ப அ�ல� 
க�டண�க� அதிகார சைப தீ�மான�க��கைமய தீ�மானி�க�ப��. 

இ�த�ேசைவைய நி�வன�தி�� எ�தெவா� அறிவி��� இ�றி எ�தெவா� ேநர�தி�� நி��தைவ�க 
ர���ெச�வத�� இைடநி��த� ெச�வத�� அ�ல� தி��ப� ெப�வத��� வ�கி�� உரிைம உ��. 
அ�ஆதா� எ�தெவா� காரண�ைத�� �� ைவ�கா� ம��� இ�ேசைவ நி��த�ப�டத� காரணமாக 
எ�களா� ஏ�ப�ட ெசல�க��ேகா ேசத�க��ேகா  

வ�கி ெபா��ேப�கா�. 

வ�கியி� �யவி��ப�ப� வ��தக நடவ��ைக ெதாட�பான சமி�ைஞக� ம���  SMS வசதி ; அ��க� 
நிக�� த�ைமகைள மா��த� வ��தக நடவ��ைக ெதாட�பான சமி�ைஞ  உ�வா�க திகதிகைள 
மா��வத�� ����. இ� ெதாட�பாக அ�வ�ேபா� வ�கியி� �ய வி��ப மா�த�க��� ஏ�பேவா 
அரசா�க�தி� ச�ட விதி�ைறக��� அைமவாகேவா அ�ல� ஏேத�� அதிகார� அளி�க�ப�ட 
அதிகார சைபயி� அைம���� ஏ�பேவா வ�கி ெசய�ப��. 

sms வசதி ம��� வ��தக நடவ��ைக ெதாட�பான சமி�ைஞகளி� எ�தெவா� ச�ைத�ப��த� 
உ�ப�திகைள�� உ�ளட�க வ�கி�� உரிைம உ�� நா� /நா� ஒ���ெகா�கி�ேறா� எ�பேதா� 
வ�கியி� இ�தைகய அறிவசா� ெசா��ரிைமகைள பய�ப��தி� ெகா�ள �டா� எ�பதைன�� 
நா� /நா� அறிேவா�. 

13இ� நிப�தைக� ம��� விதி�ைறகளான� இல�ைகயி� ச�ட விதி�ைற�� அைமய 
க���ப��த�ப��. கண�� எ�ற ெசா� ஆன� ேசமி��� கண��  ,நைட�ைற�கண�� லீசி� 
,கட�க� , நிைலயான ைவ�� ம��� கட� அ�ைடகைள�� �றி���. நா� , நா� எ�னா�  ,எ�களா� 
எ�ற ெசா�க� ச�க�க� , சைபக�  ,ப��ைடைம , தனி�ரிைம ம���  2007 ஆ� ஆ��  07 ஆ� இல�க 
க�பனி� ச�ட�தி� கீ� இைண�க�ப�ட  நி�வனஙகைள�� �றி���. 

 


