
 
 

 
 
 
 
యూనివర్సల్ వారి యొక్క విధానము ప్రకార్ం, యూనివర్సల్ మరియు దాని అనుబంధ సంసథలక్ు, మరియు వారి 
యొక్క అధికార్ులు, సంచాలక్ులు, ఉదయ ోగులు మరియు ఏజ ంట్లు   ఎవర ైనా సరే తెలిసీ నకిలీ పొ గాక్ు ఉత్పత్తు లను 
త్యార్ుచేసే, సర్ఫరా చేసే లేదా విక్రయంచే సంసథ  లేదా వోక్ుు లక్ు పొ గాక్ు సర్ఫరా చేయబో ర్ు. ఎవర ైనా సరే ఈ 
విధానానిి ఉలు ంఘ ంచినా, లేదా తెలిసీ అనుమతంచినా, ఈ విధానానిి అనుమతంచిన వోక్ుు ల చర్ోలను సహ ంచిన 
లేదా క్షమంచియునాి, తీవరమ ైన క్రమశిక్షణా చర్ోలక్ు గురికాబడతాడు.    
 

వినియోగదారులకోసం తయారౌతున్న పొ గాకు న్కలిీ ఉతపతుు లు, ప్రత్యే కంగా న్కిలీ గరగరల్  తయారీ, సరఫరా, 
మరియు వికరయాలకు సంబంధ ంచి ప్రజలలో మరియు ప్రిశ్రమయొకక అప్రమతుత పెరుగుత్ ంద . “పొ గాకు న్కిలీ 
ఉతపతుు లు” అంలే వేరొక వ్ేకిు లేదా కంపెనీయొకక లేరడ్ మార్కక లేదా డిజ్ైన్ కలిగి ఉండీ, వినియోగదారులన్ు 
ఫలానా కంపెనీ దాారా తయార్ైన్ ఉతపతుు లుగా, నాణ్ేత కలిగిన్విగా భ్రమంప్చయసతు  వికరయంప్బడయ పొ గాకు 
ఉతపతుు లు.    
 
వివిధ గరవిల్ మరియు కిరమన్ల్ చలటా ల ప్రకారం త్లెిగరకూడా ఈ న్కిలీ ఉతపతుు లకు సహకరించడం లేదా ఈ 
ఉతపతుు ల తయారీలో లేదా సరఫరాలో పాలగొ న్డం చలావ్ేతిరేకం.  ఇలా, ఒక పొ గాకు డీలర్క గా, యూనివ్రసల్ 
పొ గాకు వినియోగదారుల ఉతపతుు లన్ు వికరయంచకపో యనా, మా వాేపారంలో కీలక భటగసుు లకు మేము పొ గాకు 
అంద ంచడంపెైనే మా పరా ధాన్ేత, ఈ ఉతపతుు లు న్కిలీకి గురికావ్డం మరియు వ్ేవ్గథుకృతమ ైన్ పొ గాకు కంపెనీల 
ఉతపతుు ల బటర ండల  ఈ న్కిలీ వాేపారానికి ముఖ్ే లక్ష్యేలు కావ్డం మమమలిన తీవ్రంగా బటధ సుు ంద .  
 
మా యొకక ఈ న్కిలీ నిరోధక విధానానికి మద్దతుగా, మా కసామరు  ఈ న్కలిీ వాేపారంలో పాలగొ న్డం లేద్నీ 
మరియు మా ఏజ్ంలల  త్ెలిగథ ఈ న్కిలీ వాేపారానికి మద్దతు ప్లకడం లేద్నీ త్ెలుసుకోవ్డానికి యూనివ్రసల్ ఒక 
ప్రకిరయన్ు ఏరాపలలచయగరంద . ఇంద్ులో భటగంగా యూనివ్రసల్ కసామర్క/ఏజ్ంట్ ప్రిశీలన్లలో భటగంగా తనిఖీలన్ు 
నిరాహ ంచడంత్  పాలల, నిరీీత సమయావ్ధ లో పాల ంప్ు సమీక్షలు, మరియు మీడియా, ప్రభ్ుతా ప్రిచయాలు, 
ఉదయ ేగులు మరియు వినియోగదారుల సమాచారం దాారా ఏదెైనా పరా ంతంలో న్కిలీలకు సంబంధ ంచిన్ ప్రత్యేక 
సమాచారం ఉంలే అకకడ నియంతరణ్లన్ు జరప్డం ఉంలలంద .  మా వినియోగదారులు మరియు ఏజ్ంలల  అంత్ా 



ప్రసుు తం మరియు భ్వి్ేతుు లో ఈ విధానానికి సంబంధ ంచిన్ అంాాలన్ు పాల ంచడం మరియు ఏ పరా ంతంలోననైనా 
న్కిలీ ఉతపతుు లకు సంబంధ ంచిన్ సమాచారం ఉంలే దానిని మా ద్ృష్రాకి త్యవ్డానికి పో ర తసహ ంచబడత్ారు.    
 

యూనివ్రసల్ ఒక సమరధవ్ంతమ ైన్ న్కిలీ నిరోధక విధానానిన కలిగి ఉండడానికి అంకితభటవ్ంత్  ఉంద . 
యూనివ్రసల్ కులలంబంలో సభ్ుేలుగా ప్రతీ ఒకకరూ ఈ విధాన్ం త్ాము చయసుు న్న ప్రతీ ఒక కారేకలాపానికీ, 
చరేలకూ, లేదా విధులకూ వ్రిుసుు ంద్ని తప్పక త్ెలుసుకోవాలి. ఈ అంాానికి సంబంధ ంచిన్ ప్రశ్నలన్త లేదా 
సమసేలన్ు యూనివ్రసల్ యొకక నాేయ విభటగానికి నిరేదశంచాలి, మరియు ఈ విధానాలలో ఏమ ైనా 
ఉల ంఘణ్లుంలే నాేయ విభటగానికి త్ెలియజేయాలి.  


