
Kon Honaar Crorepati-Frequently Asked Questions 

कोण होणार करोडपती 2019 नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न 
 

रजिस्ट्रेशन (नोंदणी)  
 

प्र. कोण नोंदणी करू शकतं? 
उ. भारतात वास्ट्तव्य करणारी, भारतीय नागररक असलेली कोणतीही व्यक्ती जिच ेवय 11 माचच 201 9 रोिी 18 वर्षे ककंवा 

त्यापेक्षा िास्ट्त असेल आणण शारीररक आणण मानससक स्ट्वास्ट््य ननरोगी असलेली अशी व्यक्ती कोण होणार 
करोडपतीसाठी नोंदणी करू शकतात. कोणतीही व्यक्ती दसुऱ्या व्यक्तीच्या वतीने सहभागी होऊ शकत नाही.  
हहदंी आणण/ककंवा मराठी केबीसीच्या आत्तापयंतच्या सीझन्समध्ये FFF फेरी पयतं पोहोचलेली कोणतीही व्यक्ती ह्या 
स्ट्परे्धत सहभागी होण्यास पात्र ठरणार नाही.   

  

प्र. रजिस्ट्रेशनच्या (नोंदणीच्या) लाईन्स कर्धी खुल्या होतील?  
उ. रजिस्ट्रेशनच्या (नोंदणीच्या) लाईन्स (IVRS आणण App) ०१ माचच २०१९ रोिी 00:00:00 वा, िेंव्हा पहहला प्रश्न प्रक्षेपपत 

करण्यात येईल तवे्हापासून सवच पे्रक्षकांसाठी खुल्या होतील. ह्या कालावर्धीत ऑन-एअर नोंदणीच ेवेळापत्रक खालीलप्रमाणे 
असेल.  
 

प्रश्न लाईन्स खुल्या होतील लाईन्स बंद होतील 

तारीख िेळ तारीख िेळ 

१ ११ माचच २०१९  00:00:00 ११ माचच २०१९  23:59:59 

२ १२ माचच २०१९  00:00:00 १२ माचच २०१९  23:59:59 

३ १३ माचच २०१९  00:00:00 १३ माचच २०१९  23:59:59 

४ १४ माचच २०१९  00:00:00 १४ माचच २०१९  23:59:59 

५ १५ माचच २०१९  00:00:00 १५ माचच २०१९  23:59:59 

६ १६ माचच २०१९  00:00:00 १६ माचच २०१९  23:59:59 

७ १७ माचच २०१९  00:00:00 १७ माचच २०१९  23:59:59 

८ १८ माचच २०१९  00:00:00 १८ माचच २०१९  23:59:59 

९ १९ माचच २०१९  00:00:00 १९ माचच २०१९  23:59:59 
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१० २० माचच २०१९  00:00:00 २० माचच २०१९  23:59:59 

 

 

 

प्र. 
 

नोंदणीच ेपवपवर्ध प्रकार कोणते? 
उ. ऑन-एअर पवचारल्या िाणाऱ्या प्रश्नाच ेउत्तर तुम्ही देऊ शकता IVR नंबरवर कॉल करून आणण अॅपवरील प्रश्नाच ेउत्तर 

देऊन 

  

IVR कररता ऑपरेटरप्रमाणे नोंदणीच्या तपशीलाच ेनंबर खाली देण्यात आले आहेत.: 
 

 सहभागाची पद्धत वापरण्याच ेडायल इन क्रमाकं  
IVR 91642 91642 

IOS आणण Android* वर  SonyLIV अॅपद्वारा  
 

* गुगल प्लेस्ट्टोअर (Google Playstore) आणण अॅपल अॅपस्ट्टोअरवर (Apple Appstore) SonyLIV App डाऊनलोड 
करण्यासाठी उपलब्र्ध आहे.   
 

  

प्र. माझ्या उत्तराची नोंदणी करण्यासाठी कोणत्या क्रमांकावर कॉल करता येईल?  
उ. खालील नमूद ऑपरेटसचच ेग्राहक 91642 91642 – ह्या क्रमांकावर समस्ट्ड कॉल देऊ शकतात. त्यांना त्यांच्या फोनवर 

उलट कॉल येईल आणण मग त ेIVR द्वारा नोंदणी करू शकतील.  
 

(एअरटेल, बीएसएनएल, मोबाईल आणण लँडलाईन, आयडडया, टाटा, टेलीनॉर, वोडाफोन आणण जियो- पवसशष्ट भागांमध्ये.)   
 

  

प्र. अॅपद्वारा कॉल आणण/ ककंवा नोंदणी साठी माझ्याकडून ककती शुल्क आकारले िाईल?  
उ.  

IVR : तुम्ही समस्ट्ड कॉल देऊन तुम्हाला उलट फोन येईल त्यामुळे कोणतेही शुल्क लागू करण्यात येणार नाही.  
 

Sony Liv App: Sony Liv अॅजप्लकेशनद्वारा करण्यात येणारी नोंदणी पवनामुल्य असेल, परंतु लाग ूप्रमाणे डाटा शुल्क 
आकारण्यात येईल. अधर्धक माहहतीसाठी कृपया तुमच्या सजव्हचस प्रोव्हायडरशी संपकच  सार्धा.  

 

प्र. IVR द्वारा उत्तर कसे देता येईल? 
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उ. IVRद्िारा सहभागी होण्यासाठी कृपया खालीलप्रमाणे करा.: 
1. नोंदणी करणारी व्यक्ती 91642 91642वर समस्ट्ड कॉल देईल. समस्ट्डकॉल हदल्याच्या ५ समननटात नोंदणी 

करणाऱ्या व्यक्तीला उलट फोन येईल. नोंदणी करणारी व्यक्ती व्यस्ट्त असल्यास ककंवा उपलब्र्ध नसल्यास पुढील 
३० समननटात अिून २ वेळा त्यांच्या पयंत पोहोचण्याच ेप्रयत्न करण्यात येतील.  

2. नोंदणी करणारी व्यक्तीपहहल्यांदा कॉल करेल तेंव्हा, IVR नतच ेस्ट्वागत करेल आणण पसंतीची भार्षा ननवडण्याची 
पवनंती, िसे,इंग्रिीसाठी १ दाबा आणण मराठीसाठी २ दाबा. त्यापुढील कॉल्ससाठी, पहहल्या कॉल दरम्यान 
नोंदणी करणाऱ्या व्यक्तीन ेननवडलेली भार्षा ग्राह्य र्धरली िाईल.  

3. IVR ४ पयाचयांसहहत त्या हदवसाचा CFE प्रश्न, पवचारेल - नोंदणी करणारी व्यक्तीला त्यांच्या ननवडीच्या 
उत्तराप्रमाणे १/२/३/४ दाबण्यास सांगण्यात येईल. पहहल्या प्रयत्नात प्रश्न न समिल्यास IVR प्रश्न पुन्हा एकदा 
पवचारेल. चुकीच ेबटन दाबल्यास ककंवा बटन न दाबल्यास नोंदणी करणारी व्यक्तीला एकदा सूचना करण्यात 
येईल. IVR त्यानंतर नोंदणी करणाऱ्या व्यक्तीला आपले उत्तर सुननजश्चत करण्यासाठी एक संदेश देईल.  

4. हदलेले उत्तर चुकीच ेअसल्यास, नोंदणी करणारी व्यक्तीला  IVR सांगेल की उत्तर चुकलेले आहे आणण त्यांनी 
पुढील हदवशी, पुढील प्रश्नासाठी प्रयत्न करावा आणण कॉल बंद (डडस्ट्कनेक्ट) करण्यात येईल. नोंदणी करणाऱ्या 
व्यक्तीला तीच माहहती देणारा एक SMSदेखील पाठवण्यात येईल. (सहभागी होण्यासाठी मोबाईलचा वापर 
करण्यात आला असल्यास)  

5. देण्यात आलेले उत्तर बरोबर असल्यास, नोंदणी करणाऱ्या व्यक्तीला ११ माचच २०११ रोिीच े पूणच वय एन्टर 
करण्यास सांगण्यात येईल (उदा. िर व्यक्तीच े वय २५ वर्षच ११ महहने असेल तर त्यांनी २५ एन्टर करायचे 
आहे.)  

6. नोंदणी करणाऱ्या व्यक्तीला सलगं एन्टर करण्यास सांगण्यात येईल. (पुरुर्षांसाठी १, जस्ट्त्रयांसाठी २ आणण 
इतरांसाठी ३)  

7. नोंदणी करणाऱ्या व्यक्तीला त्यांची शैक्षणणक पात्रता देण्यास सांगण्यात येईल (पदवीर्धरांसाठी १, पदवीर्धर 
नसणाऱ्यांसाठी २)  

8. नोंदणी करणाऱ्या व्यक्तीला त े राहत असलेला प्रदेश पवचारण्यात येईल (मुंबई नवी मुंबई, ठाणे आणण 
पालघरसाठी १, पुणे, नागपूर, नासशक आणण औरंगाबादसाठी २, कोल्हापूर, सोलापूर, िळगाव आणण 
अमरावतीसाठी ३, महाराष्रातील इतर भागांसाठी ४ आणण भारतातील इतर भागांसाठी ५)  

9. आभार/ पुन्हा प्ले करण्याच्या पयाचयाने कॉल संपेल.  
10. आभाराच्या संदेशाद्िारा नोंदणी करणाऱ्या व्यक्तीला कळपवण्यात येईल की पुढील टप्प्यासाठी म्हणिेचलेव्हल २ 

साठी त्यांची ननवड झाली आहे का नाही. लाईन्स बंद झाल्यापासून १५ हदवसात त्यांच्याशी संपकच  सार्धण्यात 
येईल.  नोंदणी करणाऱ्या व्यक्तीला तीच माहहती देणारा एक SMSदेखील पाठिण्यात येईल. (सहभागी 
होण्यासाठी मोबाईलचा िापर करण्यात आला असल्यास)  

 

 

प्र. Sony Liv अॅजप्लकेशनद्वारा कसे सहभागी होता येईल?  
उ. Sony Liv अॅपद्वारा सहभागी होण्यासाठी कृपया खालीलप्रमाणे करा.: 

: 
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1. अॅजप्लकेशन स्ट्टोअर मरू्धन SonyLIV अॅजप्लकेशन डाउनलोड करा. कृपया नोंद घ्यावी, की अॅजप्लकेशनच े
डाउनलोड पवनामुल्य आहे परंतु डाटा च ेशुल्क आकारण्यात येऊ शकत.े  अधर्धक माहहतीसाठी आपल्या सजव्हचस 
प्रोव्हायडरशी संपकच  सार्धा.  

2. SonyLIV अॅपमध्ये (कोण होणार करोडपती)  KHCच्या बॅनरवर जक्लक करा. 
3. कृपया तुमचा मोबाईल क्रमाकं आणण इमेल आयडी एन्टर करा..कृपया नोंद घ्या की तुमचा मोबाईल क्रमांक 

भारतातील सजव्हचस प्रोव्हायडरकड ेनोंदणीकृत असेल तरच आम्ही तुम्हाला संपकच  करू शकू. 
4. कृपया तुमची भार्षा ननवडा - इंग्रिी ककंवा मराठी  
5. दर हदवशीचा प्रश्न ४ पयाचयांसकट पवचारला िाईल – तुम्हाला योग्य वाटत असलेला पयाचय ननवडा आणण लॉक 

करा.  
6. उत्तर चुकीच ेअसल्यास, तुमचे उत्तर चुकीच ेआहे आणण पुन्हा पुढल्या हदवशी सहभागी व्हा असा संदेश हदसेल.  
7. उत्तर बरोबर असल्यास, लागू पयाचयांपैकी तुमच ेवय ननवडण्यास सांगण्यात येईल िसे, 18-21, 22-30, 31-

40, 41-50 आणण 51+. कृपया नोंद घ्या की ज्या व्यक्तीच ेवय माचच ११ २०१९ रोिी १८ वर्षच पूणच असेल 
त्यांचाच ह्या स्ट्परे्धत सहभागी होण्यासाठी पवचार करण्यात येईल.  

8. कृपया तुमच ेसलगं ननवडा - परुुर्ष, स्ट्त्री आणण इतर.  
9. कृपया तुमची शैक्षणणक पात्रता ननवडा – (१- पदवीर्धर, २- पदवीर्धर नसलेले.)  
10. कृपया तुमच्या वास्ट्तव्याच े हठकाण ननवडा (१-मुंबई नवी मुंबई, ठाणे आणण पालघरसाठी, २- पुणे, नागपूर, 

नासशक आणण औरंगाबादसाठी, ३- कोल्हापूर, सोलापूर, िळगाव आणण अमरावतीसाठी, ४- महाराष्रातील इतर 
भागांसाठी  आणण ५ - भारतातील इतर भागांसाठी)  

11. शेवटी , नोंदणी प्रकक्रया पूणच झाल्याचा संदेश हदसेल आणण तुमची ननवड झाल्यास तुमच्याशी संपकच  सार्धला 
िाईल.  

 

प्र. नोंदणीचा ननकाल मला कर्धी कळेल?  
उ. तुमच ेउत्तर अचूक आणण वैर्ध असले आणण अननयंत्रत्रत शॉटच सलस्ट्टमध्ये तुमची ननवड झाल्यास त्या प्रश्नाच्या लाईन्स 

बंद झाल्यापासून सार्धारण १५ हदवसात तुम्हाला आमच्याकडून कॉल येईल. 
  

 

ऑडडशन  

प्र. ऑडडशन कर्धी आणण कुठे घेतली िाईल?  
उ. पुढील शहरांमध्ये खालील तारखांनुसार ऑडडशन घेण्यात येतील: 

 

S. No. ऑडडशनची तारीख शहर 

1 April 02, 2019 मुंबई 

2 April 04, 2019 पुणे 
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3 April 06, 2019 कोल्हापूर 

4 April 08, 2019 नासशक 

5 April 12, 2019 नागपूर 

  

कृपया नोंद घ्या की ह्या तारखा सुननजश्चत नसून त्यात कालांतराने बदल करण्यात येऊ शकतात. ऑडडशन च्या 
तारखा आणण हठकाण बदलण्याच ेसवच हक्क कंपनीकड ेअसतील.  

  

 

 

 

प्र. ऑडडशनच ेहठकाण मला ननवडता येईल का?  
उ. नाही. ऑडडशनच े हठकाण तुम्हाला ननवडता येणार नाही. शॉटच सलस्ट्ट करण्यात येणाऱ्या सवच नोंदणीयोग्य 

व्यक्तींना सोनी पपक्चसच नेटवक्सच इंडडया प्रायव्हेट सलसमटेडद्वारा शहर कळपवण्यात येईल. शॉटच सलस्ट्ट झालेल्या 
सह्भागीने त े नाकारल्यास, पुढे कोण होणार करोडपती मध्ये (KHC) सहभागी होण्याचा हक्काचा त े त्याग 
करतील.. 

  

प्र. मी ऑडडशनला हिर राहू शकलो/ शकले नाही तर?  
उ. सुननजश्चत तारखेला, वेळेला आणण हठकाणी ऑडडशनसाठी हिार राहू न शकल्यास कोण होणार करोडपती मध्ये 

(KHC) सहभाग थांबेल आणण/ककंवा संपुष्टात येईल.  
  

प्र. ऑडडशन  दरम्यान मला काय करावे लागेल?  
उ. ऑडडशन देणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीस पूवच सुननजश्चत अश्या दोन फेऱ्यांमध्ये सहभागी व्हावे लागेल.  

पहहल्या फेरीत कसबीवर आर्धाररत प्रश्नांची उत्तरे तर दसुरी फेरी पवडीयो फेरी असेल ज्यामध्ये ऑडडशन  देणाऱ्या 
व्यक्तीची वैयजक्तक मुलाखत घेतली िाईल आणण त्याच ेरेकॉडडगं केले िाईल.  

  

प्र. ऑडडशन फेरीसाठी हिर राहण्यास होण्यासाठी येणारा खचच मला करावा लागेल का?  
उ. हो, ऑडडशनसाठी हिर राहताना येणारे सवच प्रत्यक्ष आणण अप्रत्यक्ष खचच (प्रवास, येण्यािाण्याचा खचच, वास्ट्तव्य, 

खाणं इत्यादी) ऑडडशन देणाऱ्या व्यक्तीन ेकरायच ेआहेत.  
  

प्र. ऑडडशन फेरीचा ननकाल मला कसा कळेल?  
उ. ऑडडशन फेरीच्या आर्धारे शॉटच सलस्ट्ट करण्यात आलेल्या व्यक्तींना सोनी पपक्चसच नेटवक्सच तफे त्यांच्या प्रोड्युससच 

कडून कॉल करण्यात येईल आणण कायचक्रमाच्या फास्ट्टेस्ट्ट कफंगसच फस्ट्टच (Fastest Finger First) ह्या फेरीसाठी 
ननवड झाल्याच ेकळपवण्यात येईल.  

  

प्र.  ऑडडशनसाठी कोणती कागदपत्रे सोबत आणावी लागतील?   
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उ. ओळख, वय, वास्ट्तव्याच ेदाखले केवळ मराठी ककंवा इंग्रिीमध्ये स्ट्वीकारले िातील.  

1) ऑडडशन देणाऱ्या व्यक्तीच ेनुकतचे काढलेले ४ पासपोटच आकाराच ेरंगीत फोटो.  
2) नावाच्या वैर्ध पुराव्यासाठी (खालीलपैकी कोणतहेी):  

1. PAN Card आणण िन्माचा दाखला   
2. पासपोटच  
3. मतदार ओळख पत्र 
4. वाहन चालक परवाना ककंवा  
5. UID / आर्धार काडच 

3) वास्ट्तव्याच्या वैर्ध पुराव्यासाठी  (खालीलपैकी कोणतहेी): 
1. लँडलाईन फोन /इलेक्रीससटी त्रबल  

2. पासपोटच 
3. मतदार ओळख पत्र  
4. वाहन चालक परवाना  
5. रेशन काडच ककंवा 
6. UID / आर्धार काडच 

 

4) प्रत्येकी २ पासपोटच आकाराच ेरंगीत फोटो- ४ फोन a फ्रें डसाठी उमेदवार. फोन a फ्रें डसाठी च ेउमेदवार यांचे 
वय ११ माचच २०१९ रोिी १८ वर्षच पूणच इतके हवे, त ेभारतात वास्ट्तव्य करणारे भारतीय असणे आवश्यक आहे.  

 

ऑडडशन देणाऱ्या व्यक्तीने प्रत्येक दाखल्याची मूळ प्रत आणण त्यांच्या २ प्रमाणणत प्रती आणाव्यात. 
 

 

सवचसामान्य 

 

प्र.   ननवडीच ेननकर्ष काय आहेत?  
उ.    ननवडीचा मुख्य ननकर्ष असत ेतुमच ेसामान्य ज्ञान आणण चालू घडामोडींबाबत असलेली माहहती, ि े पवपवर्ध 

टप्प्यांवर िोखण्यात येत.े तसेच, अंनतम टप्प्यावर मुलाखत आणण ऑडडशन घेण्यात येत े जिथे तुमच े
व्यजक्तमत्त्व आणण स्ट्क्रीन पे्रझने्स (पडद्यावरील वावर) िोखण्यात येतात.  

 

प्र.  माझी एक शंका आहे. त्याबाबत कोणाला पवचारू शकतो/ शकत?े  
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उ.  कृपया तुमच्या शंका  khcmarathi@setindia.com येथे पाठवा आणण त्यावर त्वररत प्रनतसाद देण्याच्या 
आम्ही पूणच प्रयत्न करू. अथवा, आमच्या सवच अटी आणण शती आपण www.sonyliv.com. येथे वाचू शकता. 

 

प्र. कोण होणार करोडपती’ च्या तपशीलवार अटी आणण शती कुठे वाचता येतील?  
उ. ह्या स्ट्परे्धच्या तपशीलवार अटी आणण शती www.sonyliv.com येथे उपलब्र्ध असतील. 
   

प्र. मी ककती वेळा भाग घेऊ शकतो/ शकत?े  
उ. नोंदणी करणारी व्यक्ती नोंदणीच्या एका शेड्युल मध्ये ऑडडशनसाठी केवळ एकदाच शॉटचसलस्ट्ट होऊ शकत.े परंतु, 

नोंदणीद्वारा (IVR कॉल/ अॅप) एक पे्रक्षक ककती वेळा सहभागी होऊ शकतो त्यावर मयाचदा नाही. प्रत्येक प्रवशे 
प्रश्नासाठीच्या प्रत्येक नोंदणीपद्धतीद्वारा नोंदणी करण्यात आलेल्या प्रत्येक मोबाईल क्रमांकाची पहहली एन्रीच 
ग्राह्य र्धरली िाईल. 

 

प्र. रोख बक्षीस कोणाला समळत?े 
उ. िी व्यक्ती हॉट सीट पयचत पोहोचले आणण सवच प्रश्नांची अचूक उत्तरे देईल त्या व्यक्तीस रोख बक्षीस समळेल. 

बक्षक्षसाची रक्कम कंपनीद्वारा (Company)ठरवण्यात येईल, तो ननणचय केवळ त्यांचा असेल आणण सरकाराच्या 
ननयमांनुसार त्यावर कर लागू असेल.  
 

प्र. काही लोक असं सांगत आहेत की कोण होणार करोडपती मध्ये (KHC) प्रवेश समळवून देण्यात त ेमदत करू 
शकतात. हे शक्य आहे का?  

उ. अटी आणण शतींमध्ये नमूद करण्यात आलेली नोंदणी प्रकक्रया हा कोण होणार करोडपती मध्ये (KHC) प्रवशे 
समळवण्याचा एकमेव मागच आहे. ही संपूणच प्रकक्रया पारदशचक आहे आणण एका स्ट्वतंत्र संस्ट्थेच्या देखरेखीखाली होत.े  
कोणतीही व्यक्ती तुम्हाला असे सांगत असेल की त ेतुम्हाला कोण होणार करोडपती मध्ये (KHC) प्रवेश समळवून 
देऊ शकतात तर त ेतुम्हाला फसवत आहेत असे समिावे. कृपया तुमच्या स्ट्थाननक पोसलसांशी संपकच  सार्धा आणण 
त्या व्यक्ती पवरुद्ध तक्रार नोंदवा.   

 

प्र. टीवीवर पवचारलेल्या प्रश्नाच े उत्तर हदल्यानंतर मला फोन आला होता, पण त्यानंतर मला कॉल आला नाही. 
माझी ननवड ननजश्चत झाली आहे का?  

उ. तुम्हाला कॉल आला होता कारण संगणकाद्वारे ननवडण्यात आलेल्या (शॉटचसलस्ट्ट करण्यात आलेल्या) व्यक्तींपैकी 
एक नाव तुमच ेहोत.े पण त्याचा अथच असा होत नाही की तुमची ननवड ननजश्चत झाली आहे. पुढील फेरीत दाखल 
झालेल्या यशस्ट्वी सहभागींशी आम्ही संपकच  सारू्ध.     
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Kon Honaar Crorepati 2019 FAQs 

 

Registration  

 

Q. Who can register? 

A. Anyone who is an Indian citizen, residing in India, of 18 years or above as on March 11, 2019 and the citizen 

should be of sound health and mind can register for Kon Honaar Crorepati (KHC). No person can participate 

on behalf of another person. 

Any Contestant who has made it even once to the FFF of any seasons of KBC Hindi and/or KHC (Marathi 

version of this format) will not be eligible to participate in the Competition. 

  

Q. When will the lines be open for registration? 

A. Registration lines (IVRS & App) are open from 00:00:00 hrs on March 11, 2019, when the first question goes 

on air, for all viewers. The schedule of on-air registration questions during this period will be as below: 

 

Question Lines open Lines close 

Date Time Date Time 

1 11-Mar-19 00:00:00 11-Mar-19 23:59:59 

2 12-Mar-19 00:00:00 12-Mar-19 23:59:59 

3 13-Mar-19 00:00:00 13-Mar-19 23:59:59 

4 14-Mar-19 00:00:00 14-Mar-19 23:59:59 

5 15-Mar-19 00:00:00 15-Mar-19 23:59:59 

6 16-Mar-19 00:00:00 16-Mar-19 23:59:59 

7 17-Mar-19 00:00:00 17-Mar-19 23:59:59 

8 18-Mar-19 00:00:00 18-Mar-19 23:59:59 

9 19-Mar-19 00:00:00 19-Mar-19 23:59:59 

10 20-Mar-19 00:00:00 20-Mar-19 23:59:59 

 

 

 

Q. 

 

What are the different modes of registration? 

A. You can register by answering the on-air question by calling on the IVR number and by answering the 

question on the App 

  

The operator wise registration details of the numbers to be dialled for IVR are listed below: 

 

 Mode of participation Dial in numbers to be used 

IVR 91642 91642 

Through SonyLIV App on IOS & Android* 
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*The SonyLIV App is available for download from the Google Playstore and Apple Appstore 

 

  

Q. What number can I call to register my answer? 

A. Subscribers of the below mentioned operators can place a missed call on 91642 91642. They will receive a 

call back on their number and they can then register through the IVR  

 

(for the respective Airtel, BSNL, MTNL, IDEA, Jio, Telenor & Vodafone in select circles).   

 

  

Q. What will it cost me to call and/or Register via the App? 

A.  

IVR : No cost will be incurred as you will only place a missed call on the number and you will get a call-back 

 

Sony Liv App: All registrations from the Sony Liv Application will be free of cost, however data charges 

may apply. For further details please contact your service provider 

 

Q. How to answer using the IVR? 

A. Please follow the below mentioned steps for participating via IVR: 

11. Registrant gives a missed call on 91642 91642. The Registrant will receive a call back within 5 

minutes of the missed call. If Registrant is busy or not reachable then 2 more attempts will be made to 

call the Registrant within next 30 minutes. 

12. The IVR will welcome the Registrant and asked for preferred language option which is press 1 for 

English and 2 for Marathi the first time the registrant calls the number. From subsequent attempt 

onwards, the language will be set as default language as per Registrant’s selection in the first call.  

13. The IVR will ask the CFE question of the day along with the 4 options – the Registrant will be asked 

to press 1/2/3/4 depending on his/her answer of choice. The IVR repeats the question again once if 

not understood. The Registrant is prompted once in case of incorrect input or no input. The IVR then 

plays a message for Registrant to confirm on answer input. 

14. If the submitted answer is wrong, the IVR will tell the Registrant that their answer is incorrect and 

they should try again for next question next day, and the call will get disconnected. An SMS will also 

be sent to the user informing about the same (if the user has participated using a mobile number) 
15. If the submitted answer is right then the Registrant will be will be asked to enter age in completed 

years as on  March 11, 2019 (for e.g. if a person is 25 years and 11 months old, they will have to enter 

25) 

16. The Registrant will be asked to enter gender (1 for male, 2 for female, and 3 for others) 

17. The Registrant will be asked to provide their educational qualification (1 for graduate, 2 for non-

graduate) 

18. The Registrant will be asked to enter the region where he/she lives (1 for Mumbai, Navi Mumbai, 

Thane and Palghar, 2 for Pune, Nagpur, Nashik and Aurangabad, 3 for Kolhapur, Solapur, Jalgaon 

and Amravati, 4 for Rest of Maharashtra, 5 for Rest of India)  

19. The call will end with a thank you note / play back option. 

20. Thank you message will inform the Registrants if they are selected for the next stage i.e. Level 2, they 

will be contacted within fifteen (15) days from time of closure of lines. An SMS will also be sent to 

the user informing about the same (if the user has participated using a mobile number) 

 

 

Q. How to answer using the Sony Liv application? 

A. Please follow the below mentioned steps for participating via the Sony Liv app: 



Kon Honaar Crorepati-Frequently Asked Questions 

12. Download the SonyLIV application from the application store. Please note, the application download 

is free of cost, however data charges may apply. For further details please contact your service 

provider.  

13. Click on the Kon Honaar Crorepati banner/thumbnail on the SonyLIV app 

14. Please enter your email ID and mobile number. Please note that we will be able to get in touch with 

you only if the mobile number you have input is registered with the service provider in India. 

15. Please select your language – English or Marathi 

16. Question of the day is asked along with the 4 options – select and lock the answer option you think is 

correct 

17. If the answer is incorrect, a message will be displayed stating that the answer is wrong and you 

should participate the next day 

18. If the answer is correct, then you will be asked to select your age as per the applicable brackets i.e. 

18-21, 22-30, 31-40, 41-50 and 51+. Please note that only those Registrants will be considered for 

participation in the show who have completed 18 years of age as on March 11, 2019 

19. Please choose your gender between Male, Female and Other 

20. Please choose your educational qualification (1 – graduate, 2 – not graduate) 

21. Please choose your region of residence (1 for Mumbai, Navi Mumbai, Thane and Palghar, 2 for Pune, 

Nagpur, Nashik and Aurangabad, 3 for Kolhapur, Solapur, Jalgaon and Amravati, 4 for Rest of 

Maharashtra, 5 for Rest of India)  

22. At the end, a confirmation message will be displayed stating that registration is complete and you will 

be contacted if selected 

 

Q. When will I know the result of the registration? 

A. If the answer provided by you was both valid and correct and you were selected in the random shortlist you 

will receive a call from us in around fifteen (15) working days from the date of close of registration lines for 

that question. 

  

 

Audition  

Q. Where and when will the auditions be conducted? 

A. The auditions will be held at the following cities as per the defined schedule: 

 

S. No. Audition Date City 

1 April 02, 2019 Mumbai 

2 April 04, 2019 Pune 

3 April 06, 2019 Kolhapur 

4 April 08, 2019 Nashik 

5 April 12, 2019 Nagpur 

  

Please note that the dates are tentative and might change subsequently. Company has the right to 

alter/change the venue of the auditions at its sole discretion. 

  

 

 

 

Q. Can I choose my preferred city for audition? 
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A. No.  You will not be able to choose location for auditions. A city chosen by Sony Pictures Networks 

India Pvt. Ltd. will be offered to all shortlisted Registrants. If the shortlisted Registrant chooses to 

decline the same, he renounces further participation in Kon Honaar Crorepati. 

  

Q. What if I am unable to make it for the auditions? 

A. Inability to attend the auditions on the specified date, time and location will close and/or terminate 

further participation in KHC. 

  

Q. What will I be required to do at the auditions? 

A. Each auditionee will be made to go through two pre- defined audition rounds. 

The first round will involve answering skill-based questions, the second round will be a video round 

where the auditionee will have to give a personal interview and the same will be recorded. 

  

Q. Will I have to bear all expenses in order to be present for the audition round? 

A. Yes, all expenses directly or indirectly connected with being present for the auditions (travel, 

conveyance, lodging, stay, meals, etc.) will be borne by the auditionee. 

  

Q. How will I know the result of the audition round? 

A. The Auditionees who are shortlisted on the basis of the audition round will get a call from Sony 

Pictures Networks through its producers informing them of selection in the Fastest Finger First round 

of the show. 

  

Q. What documents will I require to carry for the auditions? 

A. Proof of identity, age and address will be accepted in English or Marathi only. 

4) 4 recent passport sized color photographs of the Auditionee  

5) For valid name proof (any one of the following):  

1. PAN Card along with Birth certificate   

2. Passport  

3. Voter ID 

4. Driver’s License or 

5. UID / Aadhar card 

6) For Valid address proof (any one of the following): 

1. Landline Phone / Electricity Bill   

2. Passport 

3. Voter ID  

4. Driver’s License  

5. Ration card or 

6. UID / Aadhar card 

 

4) 2 recent passport sized color photographs each of four Phone A Friend Candidate(s). The Phone A 

Friend Candidate(s) must be above 18 years of age as on March 11, 2019, residing in India and of 

Indian nationality. 

 

The Auditionee will need to carry the original document and 2 attested photocopies of each document. 
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General 

 

Q.   What are the selection criteria? 

A.    The main criteria for selection is your general knowledge and grasp over current affairs, which is     

evaluated across various stages.  In addition, there is also an interview round and audition at the final 

stage where your personality and screen presence are also evaluated. 

 

Q.  I have a query.  Whom can I ask? 

A.  Please send your queries to khcmarathi@setindia.com and we will try to revert as soon as we can.  

Alternately, you can refer to our terms and conditions on www.sonyliv.com. 

 

Q. Where can I read detailed terms and conditions governing Kaun Banega Crorepati Marathi? 

A. The detailed terms and conditions governing the game show will be available on www.sonyliv.com 

   

Q. How many times can I participate? 

A. Each registrant can be shortlisted only once for an audition in one schedule of registrations. However, 

there is no restriction on the number of times a viewer can participate through registration (IVR call/ 

App). Only the first valid entry will be considered for each mobile number registered through each 

mode of entry for each call for entry question. 

 

Q. Who wins the Prize Money? 

A. The person who gets on the hot seat and gets all the questions right will win the prize money. The prize 

amount will be decided by the Company at its sole discretion and will be subject to tax as per 

government rules.  

 
Q. Some people claim that they can help get entry to KHC. Is it possible? 

A. The only way to enter KHC is through participation in the registration process as described in the 

Terms and Conditions. There is no other way of entering KHC. This entire process is transparent and 

monitored by an independent Firm.  Any person claiming that he/she can help get you on the show for 

a consideration is defrauding you. Please contact your local police and report this person.   

 

Q. I got a call after answering the question asked on TV, but no one has called me after that. Have I been 

selected? 

A. The call you received was because you were among the shortlisted registrants selected by the 

computer. However, this does not mean that you have been selected. We will be contacting the 

successful candidates who have made it to the next round.     
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