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വെയ്സ്മാൻ ഇംവെക്സ് സർെീ് 

എന്റർപ്രെ് ലിമിറ്റഡ് 

 

ഉെഭ ാക്തൃ ഭരേഭെഷൻ ചുെവെയുള്ള നയം 

 

ആമുഖം  

 

ഒരു പപയ്പമന്റ് സംവിധാനം നടപ്പാക്കുന്നതിന്റ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ 

(ആർ ബി ഐ) ആണ് കമ്പനി അധികാരം നൽകുന്നത്. പപയ്പമന്റ് ആന്റ് 

പസറ്റിൽപമന്റ് സിസ്റ്റംസ് ആക്ട്, 2007 ("പി.എസ്.എസ് ആക്ട്"), 

പറഗുലലഷൻസ് ആക്ട് പ്പകാരം, പ്പീപപയ്് ലപയ്പമന്റ് 

ഇന്റസ്പ്ടുപമന്ററുകൾ (റിസർവ് ബാങ്ക്) ദിശകൾ, 2009 ("ആർബിഐ 

മാർഗനിർലേശങ്ങൾ") എന്നിവയുപട ഇഷയൂസും ഓപ്പലറഷനും ആർ ബി ഐ  

റിസർവ് ബാങ്കിന്റപറ നിർലേശപ്പകാരമുള്ള നിർലേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, 
ജാൽഡി കയാഷ് കാർഡിപന സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവിധ വിഷയങ്ങപെ 

സംബന്ധിച്ചുള്ള ഉപല ാക്താവിന്റ ബുദ്ധിമുട്ടനു വിക്കുന്നതിനുള്ള 

നടപടികൾ കമ്പനി പവർച്വൽ വാലറ്റ് (അക്കൗണ്ട്) ആയി 
വികസിപ്പിപച്ചടുത്തിട്ടുണ്ട്. "കസ്റ്റമർ പകയർ പസന്ററർ", "ഉപല ാക്തൃ പരാതി 
പരിഹാര സമിതി" രൂപത്തിൽ പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം രൂപകൽപ്പന 

പച്യ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ആന്ത്രിക രണ്ടുതലത്തിലുള്ള സംവിധാനം 

സ്ഥാപിക്കുന്നതിലൂപടയാണ് ഇത് നടപ്പാക്കുന്നത്.  

ലസവന ദാതാവിൻപറ വയവസായപമന്ന നിലയിൽ, ഉപല ാക്താവിന്റപറ 

ലസവനവും ഉപല ാക്തൃ സംതൃപ്തിയും കമ്പനിയുപട പ്പധാന ആശങ്കയാണ്. 

ഈ നയത്തിന്റപറ ലക്ഷ്യം ഉപല ാക്തൃ പരാതികെുപട സന്ദർ ങ്ങൾ 

ഉച്ിതമായ ലസവന പഡലിവറി, അവലലാകന സംവിധാനം വഴി വിവിധ 

തരത്തിലുള്ള ഉപല ാക്തൃ പരാതികപെ ലപ്പാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലൂപടയാണ് 

കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ്.  

(i) ഈ നയപത്ത "ഉപല ാക്തൃ പരാതി പരിഹാര നയം" എന്ന് വിെിക്കുന്നു.  

ii) ഇന്ത്യയിൽ കമ്പനിയുപട ബിസിനസ്യ്ക്ക് ഇത് ബാധകമായിരിക്കും.  

(iii) 2015 ഏപ്പിൽ ഒാാ ട്ടാരം മുതൽ ഇത് പ്പാബലയത്തിൽ വരും.  
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(iv) പസമി-അടച്ച പ്പീപപയ്് ഇൻസ്പ്ടുപമന്റ് കാർ് (പവർച്വൽ വാലറ്റ്) 
ബിസിനസിൽ മാപ്തം ബാധകമായിരിക്കും.  

കമ്പനി www.jaldicash.com എന്ന പവബ്സസറ്റിൽ ഇത് ല യമാണ്  

 

െി ാേം 1 - നിർെചനങ്ങൾ  

 

a. 'കമ്പനി' എന്നത് പവയിസ്മാൻ ഇംപപക്ടസ് സർവീസ് 

എന്ററർസപ്പസസ് ലിമിറ്റ് ആണ്. പ്പീപപയ്് ലപയ്പമന്റ് 

ഇൻസ്പ്ടുപമന്റ്, ലപയ്പമന്റ് ലപ്പാസസിങ്, ലപയ്പമന്റ് ലശഖരണം, 

ബന്ധപപ്പട്ട ലസവനങ്ങൾ എന്നിവപയലാ്ം ഡിജിറ്റൽ / ഇലക്ടലപ്ടാണിക്ട 

മീഡിയ വഴി ഉൽപ്പന്നങ്ങെും ലസവനങ്ങെും വാങ്ങുന്നതിനായി 
ഉപല ാക്താവിന്റ പപയ്പമന്റ് പരിഹാരങ്ങൾ നൽകുന്നതിലൂപട 

പ്പവർത്തിക്കുന്നു.  

b. 'പരാതിക്കാരൻ', പരാതി ഉെവാക്കുന്ന ഉപല ാക്താവിപന 

സൂച്ിപ്പിക്കുന്നു. 

c. 'കസ്റ്റമർ' എന്നത് ജൽഡി കയാഷ് കാർഡിന്റപറ ഉടമസ്ഥൻ അപല്ങ്കിൽ / 

അപല്ങ്കിൽ ഉപലയാക്താവിൻപറ ഏപതങ്കിലും സിസ്റ്റം 

പങ്കാെികൊയിരിക്കും.  

d. പജല്ി കാഷ് കാർ് (പവർച്വൽ വാലറ്റ് ഉപലയാഗിക്കുന്നത് 

സംബന്ധിച്ച്) ഒരു നടപടി അപല്ങ്കിൽ നടപടി അ ാവം അപലങ്്കിൽ 

കമ്പനിയുപട നിലവാരപത്തക്കുറിലച്ചാ / അപല്ങ്കിൽ അതിന്റപറ 

പ്പതിനിധിയുപടലയാ അസംതൃപ്തി പ്പകടിപ്പിക്കുന്ന, ).  

e. 'ജാൽഡി കാഷ് കാർ്' എന്നത് ഒരു വിർച്വൽ വാലറ്റ് (അക്കൗണ്ട്) 
ആണു്. അത് ആക്ടടിലവറ്റ് പച്യ്തതും സാധുതയുള്ള പസമി-അടച്ച 

പ്പീപപയ്് ഉപകരണവും കമ്പനിയുപട എല്ാ വകല ദങ്ങലെയും 

ബാധിക്കുന്നു.  

f. 'ലപയ്പമന്റ് സിസ്റ്റം' എന്നത് പണമടയ്ക്കൽ, ലപയ്പമന്റ് അപല്ങ്കിൽ 

പസറ്റിൽപമന്റ് ലസവനം അപല്ങ്കിൽ അവയിൽ എല്ാം ഉൾപപ്പടുന്ന 

ലപയ്പമന്ററും ഒരു ഗുണല ാക്താവും തമ്മിൽ അടയ്ക്കാനുള്ള 

പണമടയ്ക്കൽ സാധയമാക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം എന്നാൽ ലസ്റ്റാക്ക് 
എക്ടസ്ലച്ഞ്ച് ഉൾപപ്പടുന്നില.്  

g. 'പരിഹാര'പമന്നാണ് കമ്പനിയുലട പരാതി ഉന്നയിക്കുന്ന അവസാന 

പരാതി.  
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h.. 'സിസ്റ്റം പാർട്ടിസിപന്റ്' എന്നത് ബാങ്ക് അപല്ങ്കിൽ ലപയ്പമന്റ് 

സിസ്റ്റത്തിൽ പപങ്കടുക്കുന്ന മറ്റാപരപയങ്കിലുമാവണം, അതിൽ PSS 

ആക്ട് അനുസരിച്ച് സിസ്റ്റം പപ്പാസവഡർ ഉൾപപ്പടുന്നു.  

i. 'സിസ്റ്റം ദാതാവ്' എന്നത് പണമടയ്ക്കൽ സംവിധാനം 

പ്പാവർത്തികമാക്കി അധികാരപപ്പടുത്തുന്ന ഒരു വയക്തിപയ 

അർഥമാക്കുന്നു.  

j. ആഴ്ച്ലതാറുമുള്ള തുടർച്ചയായി ഏഴു ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.  

k.  കമ്പനിയുപട ലകാർപലററ്റ് ഓഫീസ് ബിസിനസ് തുറക്കുന്ന ഏതു 
ദിവസലത്തയും (ഞായറാഴ്ച് അപല്ങ്കിൽ പപാതു അവധി ദിനങ്ങൾ) 

അർത്ഥമാക്കാം.  

 

വസക്ഷൻ 2 - ബിസിനസ്സ് രെെർത്തനങ്ങൾ  

 

പവയ്സ്മാൻ ഇംപപക്ടസ് സർവീസ് എന്ററർസപ്പസസ് ലിമിറ്റ് (കമ്പനി) 
ഇനിപ്പറയുന്ന രണ്ട് ബിസിനസ്സ് വി ാഗങ്ങെിലാണ് ഏർപപ്പട്ടിരിക്കുന്നത്:  

 

വസംവെന്് I:  

 

വസമി-ഭലാ്ഡ് രെീവെയ്സഡ് ഇൻ്രെുവമന്് ബിസിനസ്സ്: വറേുലർ 

ബാങ്കിങ്ങ് ചാനൽ ആക്സസ് വചയ്യാത്ത രാജ്യത്തിവല െലിവയാരു െി ാേം 

ജ്നങ്ങൾക്ക് െണമെയ്സക്കാനുള്ള വെയ്സവമന്് ഐച്ഛികമായി ഒരു െിർചവൽ 

ൊലറ്റ് (അക്കൗണ്ട്) ആയിട്ടുള്ള െിെിഭ ാഭേശ്യ രെീവെയ്സഡ് ഇൻ്രെുവമന്് 

ജ്ാൽഡി കയാഷ് കാർഡ് ഇഷയൂ വചയ്യുക. ഫണ്ടുകൾ രൊൻ്ഫർ വചയ്യാൻ 

സഹായം ആെശ്യമാണ്. ഉെമസ്ഥന്വറ സൗകരയാർത്ഥം തുെർന്നുള്ള 

ഉെഭയാേത്തിന് ഉചിതമായ തുക ഉെഭയാേിച്ച് റീഭലാഡ് വചയ്യാൻ കഴിയുന്ന 

ഒരു സാമ്പത്തിക ഉെകരണമാണ് ഇത്.  

(പപയ്പമൻ് ആൻ് പസറ്റിൽപമന്റ് സിസ്റ്റം ആക്ട്, 2007, ആർ ബി ഐ 

മാർഗ്ഗനിർലേശങ്ങൾ പസമി-അടച്ച പ്പീപപയ്് ഉപകരണങ്ങൾ ബിസിനസ് 

നിയപ്ന്ത്ിക്കുന്നു).  
 

വസക്ഷൻ II:  

 

റീവട്ടയിൽ ഔവട്ട്ലറ്റ് / രഫാഞ്ചയ്സ് ബിസിനസ്സ്: രഫാപ്ഞ്ചസികൾ / റീവട്ടയ്സൽ 

ഔവട്ട്ലറ്റുകൾ എന്നിെ അംേീകരിക്കുക, അെർക്ക് ബാങ്കിങ് 

അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് ഫണ്ട് പ്കമാറ്റം വചയ്യുന്നതിന് ബിലലുകൾ 

അെയ്സക്കുന്നതിനും റസിഡറൽ ഭകാപ്പി പ്ററ്റ്, എയർ െിക്കറ്റുകൾ 
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മുതലായെയ്സക്കുമായി ഒരു റീവട്ടർർ ഔവട്ട്ലറ്റ് / രഫാഞ്ചിവസ അക്കൗണ്ട് 
െണം / ഭെയ്സവമന്് ഭശ്ഖരിക്കുന്നു.  

(ഈ വി ാഗപത്ത പപയ്പമൻ് ആൻ് പസറ്റിൽപമന്റ് സിസ്റ്റം ആക്ട്, 2007, 

ആർബിഐ മാർഗനിർലേശങ്ങൾ എന്നിവ പ്പകാരം നിയപ്ന്ത്ിക്കില)്.  

എം-പകാലമഴ്സ്, ഇ-പകാലമഴ്സ് പഡാപമയ്നുകെിൽ അനന്ത്മായ 

ഇടപാടുകൾക്കായി ഓലരാ ഉപല ാക്താെിനും സുരക്ഷ്ിതവും 

എെുപ്പവുമായ പപയ്പമൻ് നൽകുന്നു. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്, മറ്റ് ജൽഡി കയാഷ് 

കാർഡുകൾ, വിവിധ സാധനങ്ങെും ലസവനങ്ങെും വാങ്ങൽ / ഓൺ-

പമാസബൽ / ഐവിആർഎസ് എന്നിവയ്ക്ക് ഫണ്ട് പ്ടാൻസ്ഫർ പച്യ്യാൻ 

ഉപലയാഗിക്കാവുന്ന വിർച്വൽ വാലറ്റ് (ജാൽഡി കയാഷ്) എന്ന ലപരിൽ മൾട്ടി 
പർപ്പസ് പ്പീപപയ്് ഇൻസ്പ്ടുപമന്റ് കാർ് അവതരിപ്പിച്ചു. 

അഫിലിലയറ്റ് വയാപാരികെിൽ നിന്ന് "എവിപടയും 

എലപ്പാൾലവണപമങ്കിലും" എന്ന ആശയം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള, എലാ് 

അഫിലിലയറ്റ് വയാപാരികൾക്കും, ഉപല ാക്താവിന്റ സുരക്ഷ്ിതതവവും 

പസൗകരയവും നൽകുന്നതിനായി വിൽപന വർദ്ധിപ്പിക്കും. വിപണിയുപട 

വിതരണ ഓപ്ഷനുകപെ പിന്ത്ുണയ്ക്കുന്നതിലൂപട വിപണിപയ 

വിപുലീകരിക്കാൻ കമ്പനി ഓർഗസനലസഷനുകപെ സഹായിക്കുന്നു.  
 

 ാേം 3 - കമ്പനിയുവെ നയവത്ത നിയരരിക്കുന്ന തതവങ്ങൾ  

പരാതി പരിഹാരപത്തക്കുറിച്ചുള്ള കമ്പനിയുപട നയം ഇനിപ്പറയുന്ന 

തതവങ്ങൊൽ നിയപ്ന്ത്ിക്കപപ്പട്ടിരിക്കുന്നു:  

i. കസ്റ്റമർ എല്ാ സമയത്തും വെപര പരിഗണിക്കപപ്പടും.  

ii. ഉപല ാക്താക്കൾ ഉന്നയിച്ച പരാതികൾ സമയബന്ധിതമായും 

സമയബന്ധിതമായും പപങ്കടുക്കും.  

iii. കസ്റ്റമർ പകയർ പസന്റററിന്റപറ മറുപടിയുമായി സമ്പൂർണ്ണമായി 
സംതൃപ്തരപല്ങ്കിൽ ഉപല ാക്താവിന്റ സംഘടനയ്ക്കുള്ളിൽ പരാതി 
പരിഹാരം കാണാനും അവരുപട ഉപല ാക്തൃ പരാതി 
പരിഹാരസംഘപത്ത സമീപിക്കാനുമുള്ള അവകാശം സംബന്ധിച്ച 

വിവരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി അറിയിക്കണം. 

കസ്റ്റമർ പകയർ പസന്റററിപല കമ്പനി ഓഫീസർ ഇൻ ച്ാർജർ കമ്പനിയിപല 

ഈ നയം മനസ്സിൽ സൂക്ഷ്ിലക്കണ്ടത് നല ്വിശവാസത്തിലാണ്.  

 

െി ാേം 4 - ഉെഭ ാക്തൃ െരാതി െരിഹരിക്കുന്നതിന് രെരകിയ 
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4.1 ജാൽഡി കയാഷ് കാർഡിന്റപറ സകവശമുള്ളയാലൊ അപല്ങ്കിൽ 

ഉപലയാക്താലവാ ഉള്ള പരാതികൾ:  

െു െയർ ആെലാതി െരിഹാര സംെി ാനം  

കമ്പനി രണ്ട് തലങ്ങെിൽ പ്പവർത്തിക്കുന്ന ഉപല ാക്തൃ പരാതി പരിഹാര 

യപ്ന്ത്ങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു:  

A)  കസ്റ്റമർ പകയർ പസന്റററും 

B) കസ്റ്റമർ ആവലാതി പരിഹാര സമിതി  
 

A) ഉെഭ ാക്തൃ സംരക്ഷണ ഭകരരം 

 രണഘെന  

കമ്പനി ഒരു ലകാൾ പസന്ററർ സ്ഥാപിച്ചു, അതായത് ഉപല ാക്തൃ സംരക്ഷ്ണ 

ലകപ്ന്ദം, നിർലേശിച്ച എലാ് പ്പവർത്തന പ്പശ്നങ്ങെും പരിഹാരങ്ങെും 

ഫലപ്പദമായി പരിഹരിക്കാൻ. എല്ാ പ്പവൃത്തി ദിവസങ്ങെിലും 

ഉപല ാക്തൃ സംരക്ഷ്ണ ലകപ്ന്ദം തുറന്നിരിക്കുന്നു.  

പപപട്ടന്നുള്ള പറഫറന്ററിന്റ താപഴ പറയുന്നവയ്ക്ക് ബന്ധപപ്പടാനുള്ള 

വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു: 

1.  ഉപല ാക്തൃ സംരക്ഷ്ണ ലകപ്ന്ദം നം. 022-40172500 

2.  കസ്റ്റമർ പകയർ പസന്ററർ സടമിങ്: 7.00 മുതൽ 11.00 വപര. 

3.  ഇ-പമയിൽ: jaldicash@weizmannimpex.com 

 

രെെർത്തനെും അ ികാരെും 

എല്ാ ഉപല ാക്താക്കെുലടയും അലനവഷണങ്ങെുപട പരിഹാരത്തിന്റ 

ഉപല ാക്താവി സംരക്ഷ്ണ ലകപ്ന്ദത്തിന്റ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. കസ്റ്റമർ 

പകയർ പസന്റററിൽ സവീകരിച്ച എല്ാ ലച്ാദയങ്ങൾക്കും കസ്റ്റമർമാരുപട 

സംതൃപ്തിക്ക് പരിഹാരം ഉറപ്പാക്കാൻ ഓഫീസർ ഇൻ ച്ാർജ് ഓഫ് കസ്റ്റമർ 

പകയർ പസന്ററർ ഉത്തരവാദിത്തപപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. കസ്റ്റമർ ആവലാതി 
പരിഹാര നയം. 
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െരാതി െരിഹാര പ്െംപ്ലൻ 

രകമ 

സംഖയ 

െരാതി തരം  കണക്കാക്കുന്ന പ്െംപ്ലനുകൾ 

1  മണി പ്ടാൻസ്ഫർ - 

പണമടയ്ക്കുക അപല്ങ്കിൽ 

അയയ്ക്കുക 

7 റിലവഴ്സ് അപല്ങ്കിൽ 

പപ്കഡിറ്റുകൾക്കുള്ള പ്പവർത്തി 
ദിനങ്ങൾ 

2  വിജയകരമായ ഇടപാ്, 

എന്നാൽ ഗുണല ാക്താവ് 

അപക്കൗണ്ട് പപ്കഡിറ്റ് 
പച്യ്തിട്ടില ്

7 റിലവഴ്സ് അപല്ങ്കിൽ 

പപ്കഡിറ്റുകൾക്കുള്ള പ്പവർത്തി 
ദിനങ്ങൾ 

3  വാലറ്റ് അനുബന്ധ 

പ്പശ്നങ്ങൾ 

2 - 5 പ്പവർത്തി ദിനങ്ങൾ 

 

B) കസ്റ്റമർ ആെലാതി െരിഹാര സമിതി 

 രണഘെന  

കസ്റ്റമർ പകയർ പസന്ററർ അവരുപട ലച്ാദയങ്ങെുപട റിസൾട്ട് 
തൃപ്തികരമല്ാത്ത ഉപല ാക്താക്കൾക്ക് അവരുപട പരാതികൾ 

പരിഹരിക്കുന്നതിന്റ കസ്റ്റമർ പരാതി പരിഹാര കമ്മറ്റി ("കമ്മിറ്റി") പയ 

സമീപിക്കാം. കമ്പനിയുപട രണ്ട് സീനിയർ മാലനജ്പമന്റ് 

എക്ടസികയുട്ടീവിയിൽ കമ്മറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം. നിയമങ്ങപെ 

സംബന്ധിച്ചുള്ള നല് അറിവ് ഉണ്ടായിരിക്കുകയും, തങ്ങെുപട 

മുൻകരുതലുകൾ ഇല്ാപത അവരുപട കടമ നിർവഹിക്കാൻ കഴിയുകയും 

പച്യ്യുന്ന കമ്പനിയുപട.  

ഈ കമ്മിറ്റി നിലവിൽ താപഴ പറയുന്ന ആൾക്കാരാണ്:  

1.  പ്പിൻസിപ്പൽ ഓഫീസർ 

2.  ബിസിനസ് തലവൻ 

3.  ലനാഡൽ ഓഫീസർ 

 

കസ്റ്റമർ പകയർ പസന്റററിപല ഓഫീസർ ഇൻ ച്ാർജ് ഈ കമ്മിറ്റിക്ക് ലവണ്ടി 
പസപ്കട്ടറിയും ലകാ-ലകാർഡിലനറ്ററുമായി പ്പവർത്തിക്കുന്നു.  
 

രെെർത്തനെും അ ികാരെും 

കമ്മിറ്റിയിപല പ്പവർത്തനങ്ങൾ ച്ുവപട ലച്ർക്കുന്നു:  



  കസ്റ്റമർ ആവലാതി പരിഹാര നയം 

7 
 

a. കസ്റ്റമർ പകയർ പസന്റററിന്റപറ തീരുമാനത്തിൽ താൻ തൃപ്തനപല്ങ്കിൽ 

കസ്റ്റമർമാരുപട പരാതിയിൽ കമ്മിറ്റി അ ിസംലബാധന പച്യ്യും. 

b. ഉപല ാക്തൃ ലസവനവുമായി ബന്ധപപ്പട്ട എല്ാ ആവശയകതകെും 

കൃതയസമയത്ത് ഫലപ്പദമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി കമ്മറ്റിയുപട 

ഉത്തരവാദിത്തം ഏപറ്റടുക്കും. 

സി. കസ്റ്റമർ പകയർ പസന്റററിന്റലറയും ഉപല ാക്താവിൽനിന്നും എല്ാ 

ലരഖകെും ആവശയപപ്പടാൻ കമ്മറ്റിയ്ക്ക് അവകാശമുണ്ട്. 
d. കമ്പനിയുപട ഉപല ാക്താക്കെുപട താല്പ്പ്പരയങ്ങള് 

സംരക്ഷ്ിക്കുന്നതിനായി കമ്പനിയില്പ് നിലവിലുള്ള പ്പവര്ത്ത്തനങ്ങെും 

സപ്മ്പദായങ്ങെും ലഘൂകരിക്കാന്റ കമ്മറ്റി തീരുമാനിക്കും. 

e. ഉപല ാക്തൃ ലസവനത്തിനായുള്ള ആർബിഐയുപട 

മാർഗനിർലദശങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള കമ്മിറ്റി അതിന്റപറ 

നിയപ്ന്ത്ണങ്ങെും നടപടിപ്കമങ്ങെും അവലലാകനം പച്യ്യുകയും അത് 

അക്ഷ്രപത്തറ്റിലും ആത്മാവിലും പ്പാവർത്തികമാക്കുകയും അതു 
നടപ്പാക്കാൻ ഉച്ിതമായ ശുപാർശകൾ നടത്തുകയും പച്യ്യും. 

f. പ്പീ - പപയ്് പപയ്പമന്റ് പരിഹാര വയവസായത്തിൽ പ്പച്ാരത്തിലും 

നടപടിപ്കമങ്ങെിലും മുൻഗണന നൽകിപക്കാണ്ട് കമ്മിറ്റി നിർേിഷ്ട 

അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആവശയമായ തിരുത്തൽ നടപടി സവീകരിക്കുക. 

g. തീർപ്പുകൽപ്പിക്കാത്ത പരാതികെിൽ കസ്റ്റമർ പകയർ പസന്റററിപന 

മുലന്നാട്ടുപവക്കാൻ ഉപലദശങ്ങൾ സന്നദ്ധരാകും.  

 

4.2 െരാതി െരിഹാര നെെെിരകമം: 

a. പരാതിക്കാരന്റപറ സൗകരയാർത്ഥം പരാതിക്കാരന്റ പരാതിക്കാരപന 

അറിയിച്ച് താപഴ പറയുന്ന തപാൽ വിലാസത്തിൽ അപല്ങ്കിൽ 

ഇലക്ടലപ്ടാണിക്ട ലമാഡിൽ ഇപമയിൽ പച്യ്യുക വഴി 
escalations@weizmannimpex.com ലലക്ക് അയച്ചുപകാണ്ട് പരാതി നൽകും. 

തപാല്പ് വിലാസം: 

കസ്റ്റമർ ആവലാതി പരിഹാര സമിതി 

പവയ്സ്മാൻ ഇംപപക്ടസ് സർവീസ് എന്ററർസപ്പസ് ലിമിറ്റ് 

പ്ഗൗണ്ട് ലലാർ, ലഫാർബ്സ് ബിൽഡിംഗ്, 

ച്രൻജിത് മാർഗ്, 

എസ്ബിഐ കലിക്ട ഹൗസ് പ്ബാഞ്ചിന്റ അടുത്താണ് 

ലഫാർട്ട്, മുംസബ 400001 

ഇന്ത്യ 
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b. ആവലാതികൾ ല ിച്ച് ബന്ധപപ്പട്ട ഉലദയാഗസ്ഥൻ അതിന്റപറ 

വിശദാംശങ്ങൾ പ്ഗീവൻസസ് പറ്റസൽ രജിസ്റ്ററിൽ പ്പലവശിക്കും. 

c. കമ്മിറ്റിയുപട ആവലാതിയിൽ നിന്ന് മൂന്നു പ്പവർത്തി 
ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സവീകരിച്ച എല്ാ പരാതികെും 

അംഗീകരിക്കപപ്പടും. 

d. ആവലാതികൾ ല ിക്കാവുന്ന തീയതി മുതൽ 12 പ്പവൃത്തി 
ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കമ്മീഷൻ ഓലരാ പരാതിയും പരിഹരിക്കും.  

 

4.3 അരിമ െരിഹാരെും നിഭരാ നത്തിന്വറ അെെും: 

 

താപഴ പറയുന്ന ഏപതങ്കിലും സാഹച്രയങ്ങെിൽ ആവലാതികൾ 

പരിഹരിക്കപപ്പടുകയും അവസാനം അടയ്ക്കുകയും 

പച്ലയ്യണ്ടതാണ്. 

a. കസ്റ്റമർ പകയർ പസന്ററർ അറിയിച്ച പരാതിയുപട 

പരിഹാരപത്തക്കുറിച്ച് കമ്പനിയുപട തീരുമാനപത്ത സവീകരിച്ച് 
പരാതി നൽകിയത് എവിപടയാണ്;  

അഥവാ  

b. കസ്റ്റമർ പകയർ പസന്ററർ അപല്ങ്കിൽ കമ്മറ്റിയുപട തീരുമാനം 

ആശയവിനിമയം പച്യ്ത തീയതി മുതൽ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ, 

കമ്പനിയുപട തീരുമാനം അംഗീകരിക്കാപത അപല്ങ്കിൽ 

സവീകരിക്കുന്നതല ്പരാതിക്കാരൻ എവിപടയാണ്,.  

 

4.4 തീരുമാനം നെപ്പിലാക്കുക: 

സമിതിയുവെ തീരുമാനം നെപ്പാക്കുന്നതിന് മാഭനജ്വമന്് എലലാ നെെെിയും 

എെുക്കും. 

 

4.5 ജ്ൽഡി കയാഷ് കാർഡിന്വറ പ്കെശ്മുള്ള മവറ്റാരു െയക്തിയുവെ 

െരാതികൾ (സിസ്റ്റം െങ്കാളി): 
വെയ്സവമന്്, വസറ്റിൽവമന്് സിസ്റ്റം് നിയമം, 2007 ന്വറ അനുബന്ധ 

െയെസ്ഥകൾ അനുസരിച്ച് കാലാകാലം ഭ ദേതി വചയ്സഭതക്കാെുന്ന 

തരത്തിൽ െണമിെൊെുകാരുവെ രെെർത്തനെുമായി ബന്ധവപ്പട്ട ഏവതാരു 
കാരയത്തിലും സിസ്റ്റം െങ്കാളികൾ തമ്മിലുള്ള രെശ്നങ്ങൾ 

െരിഹരിക്കവപ്പെും. 

 

 


