
ફીલ્ડ સ્ટાફ માટે 99 ડોટ્સ ટૉલ ફ્રી નબંર (ટીએફએન) ચેકલલસ્ટ 

અન.ુ 
ન.ં 

ચેકલલસ્ટ પોઇંટ્સ 

નોંધ: દદીની મલુાકાત લેવાની ભલામણ કરવામાાં આવે છે અને પછી નીચેના ચેકલલસ્ટનો ઉપયોગ કરો. 
દદીના ફોનમાાંથી ટૉલ-ફ્રી નાંબર પર કૉલ કરીને પરીક્ષણ કરો. 

૧ 

દદી ટોલ-ફ્રી નબંર ડાયલ કરે છે, આભાર શબ્દ સભંળાય છે, પરંત ુહજી પણ ડેશબોડડ લાલ દેખાય છે. 
નનક્ષયમાાં નોંધાયેલા દદીના ફોન નાંબર પર ધ્યાન આપો. દદીની મલુાકાત લો, તેમને તમારા ફોન પર એક 
નમસ્ડ કૉલ આપવા માટે કહો. તે તપાસો, તે એ જ સાંખ્યા છે જે નનક્ષયમાાં નોંધાયેલી છે. જો નહીં, તો દદીનો 
સાચો ફોન નાંબર અપડેટ કરો. 
દદીને ડયઅુલ નસમ ફોન પણ હોઈ શકે છે. ખાતરી કરો કે, જો દદી દ્વારા બાંને ફોન નાંબરનો ઉપયોગ કરવામાાં 
આવે છે, તો નનક્ષયમાાં બાંને નાંબરો અપડેટ કરો, અપડેટ થયેલ ફોન નાંબરમાાં પણ ભલૂ ન થાય તે તપાસી 
લેવી. 

૨ 

દદી ટોલ-ફ્રી નબંર ડાયલ કરે છે પરંત ુઆઉટ ઓફ સર્વિસ જેવો મેસેજ સભંળાય છે. 
દદીની મલુાકાત લો, નિ-પેઇડ ફોન કનેક્શનમાાં બેલેન્સ તપાસો. જો તે માઈનસમાાં હોય, તો કૉલ કરી શકાતો 
નથી. િી-પેઇડ કનેકશનમાાં કોલ શનૂ્ય અથવા તેનાથી વધ ુબેલેન્સ હોય તો જ કોલ કરી શકાય છે. પોસ્ટ-પેડ 
કનેક્શનમાાં, જો લબલ ચકૂવવામાાં નહીં આવે તો સનવિસ િોવાઇડર બધી આઉટગોઇંગ કૉલ્સને રોકી શકે છે. 
આવા કકસ્સાઓમાાં પણ દદી ટૉલ-ફ્રી નાંબર ડાયલ કરી શકતા નથી. 

૩ 

દદી ટોલ-ફ્રી નબંર ડાયલ કરે છે, પરંત ુ કૃપા કરીને નબંર ચેક કરો, ઈન વેલલડ નબંર અથવા નબંર 
વપરાશમાં નથી તેવુ ંતેને સભંળાય તોોઃ 
દદીની મલુાકાત લો અને નાંબર ડાયલ કરવા માટે કહો તેમજ તપાસો કે તેઓ '0', '91' અથવા '91 'ઉમેયાા 
નવના સાંપણૂા નાંબર ડાયલ કરી રહ્યા છે? અને તેઓએ આભાર શબ્દ સાાંભળ્યા બાદ જ કૉલ બાંદ કરવો જોઈએ. 

૪ 

દદી કહ ેછે કે ટૉલ ફ્રી નબંર ડાયલ કયાડ પછી પ્રી-પેઇડ બેલેન્સ કાપવામાં આવે છે. 
દદીની મલુાકાત લો, તેમને ટોલ-ફ્રી કૉલ કરવા માટે કહો. એસએમએસથી બેલેન્સ તપાસો. િી-પેઇડ 
કનેક્શનમાાં, ટેલલકોમ ઓપરેટર છેલ્લા કોલ ચાર્જ અને કુલ બેલેન્સ માટે એસએમએસ મોકલે છે. આમાાં છેલ્લો 
કૉલ ચાર્જ રૂ. 0.00 તરીકે બતાવવામાાં આવશે અને કુલ બેલેન્સ પણ બતાવવામાાં આવશે જેથી દદીને ખાત્રી 
થશે કે કોલ મફતમાાંજ થાય છે. 

૫ 

દદી પાસે ખબૂ ઓછં અથવા શનૂ્ય બેલેન્સ છે, ટોલ-ફ્રી નબંર ડાયલ કરે છે અને ઓછા અથવા શનૂ્ય બેલેન્સ 
ર્વશેનો કંપની દ્વારા લાંબો સદેંશ સાંભળે છે. 
જ્યારે િી-પેઇડ કનેક્શનમાાં બેલેન્સ ખબૂ ઓછાં અથવા શનૂ્ય હોય છે, ત્યારે દદી ટેલલકોમ સનવિસ િોવાઇડર 
પાસેથી ઓછાં બેલેન્સ અને કરચાર્જ માટે લાાંબો સાંદેશો સાાંભળે છે. 
તે લાાંબા સાંદેશને સમાપ્ત થવાની રાહ જોવા દદીને નવનાંતી કરો અને વચ્ચેથી કૉલ ન કાપવા માટે જણાવો. 
આ લાાંબો વૉઇસ મેસેજ પરૂા થયા પછી, ટૉલ-ફ્રી નાંબર ઓટોમેટીક ડાયલ થઈ જાય છે અને દદીને આભાર 
શબ્દ સાંભળાશે. 

૬ 

દદી ટોલ-ફ્રી નબંર ડાયલ કરે છે પરંત ુ કંઇપણ સાંભળી શકતા નથી અથવા આભાર શબ્દ સાંભળી શકતા 
નથી. 
દદીને વારાંવાર એન્વેલપ પરનો નાંબર ડાયલ કરવા નવનાંતી કરો. કેટલીકવાર, નેટવકા બીઝી હોવાને કારણે 
કોલ લાગતો નથી (જેમ અન્ય મોબાઈલ પર કોલ કરતાાં તે નાંબર બીઝી હોવાને કારણે કોલ લાગતો નથી). 
ટૉલ-ફ્રી લાઇન ચાલ ુ છે કે નહીં તે ચકાસવા માટે તમે તમારા ફોનમાાંથી એન્વેલપ પરનો ટૉલ-ફ્રી નાંબર 



ડાયલ કરવાનો પણ િયાસ કરી શકો છો. દદી અનેક વાર બાદના િયાસ પછી આભાર શબ્દ સાંભળાશે. 

૭ 

દદી કહ ેછે કે તેઓ 1:00 PM અથવા 3:00 PM પછી ટોલ ફ્રી લાઇન્સથી કનેક્ટ કરવામાં સક્ષમ નથી. 
કોઈ પણ કદવસ માટે 11:59 PM સધુી ટોલ-ફ્રી કૉલ્સ કરી શકાય છે. સમય મયાાદા માત્ર 99 DOT ટેકનોલોજી / 

નનક્ષય તરફથી માત્ર એસએમએસ વોનનિંગ માટે છે. દદીને એવી જાણ કરો કે જો તેઓ બપોરે 1:00 વાગ્યા 
સધુી દવા ગળ્યા બાદ કૉલ નહીં કરે તો તેમને એસએમએસ કરમાઇન્ડર મળી શકે છે તે પછી પણ જો તેઓ 
3:00 વાગ્યા સધુી ફોન નહીં કરે તો હલે્થ સ્ટાફને એસએમએસ મળી શકે છે. માટે જો દવા ગળ્યા પછી ફોન 
કરવાનુાં ભલૂી ગયા હોય તો બપોરે 3:00 થી રાતે્ર 11:59 સધુી પણ કૉલ કરી શકે છે. જે ક્ષણે આખા કદવસ 
દરનમયાન તેઓ કૉલ કરશે, ત્યારબાદ તરુાંત ડેશબોડા ગ્રીન થશે અન્યથા ડેશબોડા લાલ રહશેે. 

 

 


