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వీజ్మాన్స ఇంపెక్స్ స్రరీస్ ఎంటరప్రైజ్పస్ లిమిటెడ్ 

  వినియోగదారు ఉపద్రవము పరిష్కార విధానం 

పరిచయం 

ఒక చెలిలంపు వ్యవ్స్థను ఆపరేట్ చేయడానికి రిజ్ర్ీ బ్యంక్స ఆఫ్ ఇండియా (ఆరిిఐ) ఈ కంపెనీక ిఅధికకరం 

ఉంది. ఇది చెలిలంపు మరియు సెటిల్ాంట్ సిస్టమ్స్ చటటం, 2007 ("PSS చటటం"), కింద ఉనన నిబంధనలు 

మరియు భ్రతదేశం (రిజ్ర్ీ బ్యంక్స) దిశలు, 2009 ("ఆరిిఐ మారగదరశకకలు") లో పరీపెయిడ్ పేమ ంట్ 

ఇను్రీ మ ంట్్ యొకా జ్మరర మరియు ఆపరేషన్స ఆరిిఐ చేత డౌన్స. 

RBI మారగదరశకకల పకీకరం, జ్లిి కకయష్ కకరడు కు స్ంబంధించి వివిధ స్మస్యలకు స్ంబంధించి 

వినియోగదారడలకు ఫిరకయదు చేయడానికి తక్షణమే హాజ్రడ కకవ్డానికి కంపెనీ ఒక విధానానిన అభివ్ృదిి  చేసింది 

(ఖాతా). "కస్టమర్ కేర్ సెంటర్" రూపంలో అంతరగత రపండు స్కథ యి వ్యవ్స్థను ఏరకాటు చేసి, "కస్టమర్ ఫిరకయదుల 

పరిష్కార కమిటీ" రూపంలో ఒక ఉపకయము పునఃవ్యవ్సరథకరణ విధానానిన ఏరారచడం దాీరక ఇది 

జ్రడగుత ంద.ి 

సేవక పదీాత పరిశీమగ్క, కస్టమర్ సేవ్ మరియు స్ంతృపిి అనేది స్ంస్థ యొకా పధీాన ఆందోళనలు మరియు 

ఈ విధానానికి స్ంబంధించిన అంశం కస్టమర్ ఫిరకయదుల యొకా స్రప్న సేవక పంపిణీ మరియు స్మీక్ష 

విధానం మరియు వివిధ రకకల కస్టమర్ ఫిరకయదులను వ ంటనే పరిషారించడం దాీరక కస్టమర్ ఫిరకయదుల 

యొకా ఉదాహరణలను తగ్ిగంచడం. 

(i) ఈ విధానానిన "కస్టమర్ ఫిరకయదుల పరిష్కార విధానం" అని పిలుస్కి రడ.  

(ii) ఇది భ్రతదేశంలో కంపెనీ యొకా వకయపకరకనిక ివ్రిిస్ుి ంది.  

(iii) ఇది ఏపిీల్, 2015 మొదటి రోజు నుండ ిఅమలోల క ివ్స్ుి ంది.  

(iv) ఇది పకక్షిక-మూత పరీపెయిడ్ ఇను్రీ మ ంట్ కకరడు  (వ్రడువ్ల్ హాయల్ట్) వకయపకరకనిక ివ్రిిస్ుి ంది. 

ఇది కంపెనీ వ బ్ సెైట్ లో అందుబ్టులో ఉంది www.jaldicash.com  

 

విభాగం 1 - నిరవచనాలు 
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a.  'కంపెనీ' అంటే వీజీమాన్స ఇంపెక్స్ స్రరీస్ ఎంటరప్రైజ్పస్ లిమిటెడ్ అని పిలుస్కి రడ, పరీపెయిడ్ పేమ ంట్ 

ఇను్రీ మ ంట్్, చెలిలంపు పకీసెసింగ్, చెలిలంపు సేకరణ మరియు స్ంబంధిత సేవ్లను జ్మరరచేసే 

వకయపకరంలో, ఏదెైనా డిజిటల్ / ఎలకకటా నిక్స మాధయమం దాీరక వ్స్ుి వ్ులను మరియు సేవ్ల 

కొనుగ్ోలుకు కస్టమరడా చెలిలంపు పరిష్కారకలను స్ులభతరం చేయడం దాీరక. 

b.  'ఫిరకయదుదారడడు' కస్టమర్ అని అరథం. 

c.  'కస్టమర్' జ్పల్లల కకయష్ కకరడు  మరియు / లేదా వినియోగదారడ యొకా ఏ వ్యవ్స్థలో పకలగగ నేవకరడ లేదా 

/ లేదా వినియోగదారడడు అని అరథం. 

d.  'ఫిరకయదు' అనేది ఒక కస్టమరేు ఏ రూపంలో అయినా స్ంభ్షణను స్ూచిస్ుి ంది, ఇది ఒక చరయ లేదా 

చరయ లేకపో వ్టం గురించి, లేదా కంపెనీ యొకా / లేదా దాని పతీినిధ ియొకా పకీమాణకి గురించి 

జ్లిి కకయష్ కకర్ు (వ్రిలటీ వకల్ట్). 

e.  'జ్లిి కకయష్ కకరడు ' అనేది ఒక వ్రడుువ్ల్ జ్ేబు (ఖాతా) అని అరథం. ఇది స్కిీయం చేయబడినది 

మరియు వివిధ తెగల యొకా సెమీ-మూసి పరీపెయిడ్ వకయిదయం మరియు కంపెని జ్మరరచేసిన 

మొతిం వ ైవిధాయలు. 

f.  'చెలిలంపు వ్యవ్స్థ ' అనేది చెలిలంపుదారడ, చెలిలంపు లేదా సెటిల్ాంట్ సేవ్ లేదా వకటిలో అనినంటిక ి

చెలిలంపుదారడ మరియు లబి్ధదారడనిక ిమధయ చెలిలంపును అమలు చేసే ఒక వ్యవ్స్థ అంటే, కకనీ స్కట క్స 

ఎకే్ఛంజున కలిగ్ి ఉండదు.  

g.  ' పరిష్కార ' అనేది స్ంస్థ  యొకా ఫిరకయదుదారడ యొకా త ది పకరవేయడం త ది నిరణయం. 

h.  'సిస్టమ్స పకరిటసిపెంట్' అంటే బ్యంక్స లేదా చెలిలంపు వ్యవ్స్థలో పకలగగ న ేఏ వ్యకిి అయినా మరియు PSS 

చటటం పకీకరం సిస్టమ్స పరీ వ ైడరడన కలిగ్ ిఉంటుంది. 

i.  'సిస్టమ్స పరీ వ ైడర్' చెలిలంపు వ్యవ్స్థను నిరీహిస్ుి ంది మరియు పకీమాణీకరించ ేవ్యకిి అని అరథం. 

j.  'వీక్స' వ్రడస్ ఏడు వ్ర్ా డేస్ అని అరిం. 

k.  'వ్రిాంగ్ డే' అనేది ఏరోజున (ఆదివకరం లేదా పబ్ధల క్స హాలిడే కకకుండా) కంపెనీ యొకా కకరపారేట్ 

ఆఫరస్ు వకయపకరకనికి తెరవ్బడుత ంది. 
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విభాగం 2 - వ్యాపయర కయరాకలాపయలు 

వీజ్మాన్స ఇంపెక్స్ స్రరీస్ ఎంటరప్రైజ్పస్ లిమిటెడ్ (ది కంపెనీ) కిీంది రపండు వకయపకర విభ్గ్కలోల  నిమగనమ  ైఉంది: 
 

విభజన I: 
 

సెమీ-కలో జ్్డ ప్రరపె్యిడ్ ఇనట ర్ర మ ంట్ బిజినెస్: బహుళారధసయధక ప్రరపె్యిడ్ ఇనట ర్ర మ ంట్ జలో్ల కయాష్ కయర్్డ జారీ ఇది 

సయధారణ బాాంక ంగ్ ఛానెలుు పయర పాత లేని దేశంలో పె్ద్ద  సంఖ్ాలో పరజలకు నగద్టకు పరత్ాామాాయ చెలో్ంపు 

పరత్ాామాాయంగయ ఒక వ్యసతవిక సంచి (ఖ్ాత్ా). నిధటలు బదిల్ల చేయడంలో సహాయం అవసరం. హో ల్ర్డ సౌలభాం 

పరకయరం తరువ్యతి ఉపయోగం కలసం తగిన మొత్ాత నిా రీలోడ్ చేయగల ఆరిిక ఉపకరణం ఇది. 

(చెలిలంపు మరియు సెటిల్ాంట్ సిస్టమ్స్ చటటం, 2007 మరియు ఆరిిఐ మారగదరశకకలు) సెమీ-కలల జ్డు  పరీపెయిడ్ 

వకయిస్ వకయపకరం వకయపకరకనిన నిరీహిస్ుి ంది. 
సెగ్మంట్ II: 

రిట ైలర్డ అవుట ో ట్ / ఫయర ంఛైెజీ వ్యాపయరం: ఫకీంఛైెజీలు / రిటెైల్ అవ్ుటెల టలను నియమించడం మరియు బ్యంక్స 

ఖాతాలకు నిధుల బదిల్ల, బ్ధలుల లు చెలిలంచడం, బుకింగ్ రప్ల్ మరియు ఎయిర్ టికపటుల  మొదల్ైనవకటికి నగదు / 

చెలిలంపులు సేకరించే వినియోగదారడలకు, రిటెైలర్ వ్రిాంగ్ కకపిటలాగ  రిటెైలర్ అవ్ుటెల ట్ / ఫకీంఛైెజ్డ ఖాతాను 

అందిస్కి యి.  

(ఈ విభ్గం చెలిలంపు మరయిు సెటిల్ాంట్ సిస్టమ్స్ చటటం, 2007 మరియు RBI మారగదరశకకలు దాీరక 

నిరీహించబడదు). 

M- కకమర్్ మరియు E- కకమర్్ డొమ ైనలలో అనంతమ ైన లావకదేవీలకు పతీి వినియోగదారడనిక ిస్ురక్షితమ ైన 

మరియు స్ులభమ ైన చెలిలంపు ఎంపికను కంపెనీ అందిస్ుి ంది. బ్యంక్స ఖాతా, ఇతర జ్ల్లు కకయష్ కకరడు లకు 

నిధులను బదిల్ల చేయడానికి, వివిధ వ్స్ుి వ్ులు మరయిు సేవ్ల కొనుగ్ోలు ఆన లల న్స / ఆన్స-మొబ ైల్ / 

ఐ.వి.ఆర్.ఎస్ లను బదిల్ల చేసేందుకు ఉపయోగ్ించే వ్రడుువ్ల్ వకల్ల ట్ ("జ్లిు కకష్" అని పిలువ్బడే) బహుళ-

పయీోజ్న పరీపెయిడ్ ఇను్రీ మ ంట్ కకరడు ు కంపెనీ పరిచయం చేసింది. అనుబంధ వకయపకరడలు నుండ ి"ఎకాడైెనా 

ఎపుాడెైనా" అన ేభ్వ్న నుండి అనిన అనుబంధ వకయపకరడలకు మరియు కస్టమర్ కలస్ం భదతీ మరియు 

స్ౌలభయం కలస్ం అమాకకలు పెరగవ్చుు. కంపెనీ దాని చెలిలంపులు ఎంపికలు తో అమాకకలు ఛానల్్ కలయిక 

మదిత  మారపాటుల  విసి్రించేందుకు వకయపకర స్ంస్థలు స్హాయం చేస్ుి ంది. 
 

విభాగం 3 - కంపె్నీ పయలసరని పయల్ంచే సూత్ార లు 
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దురిీనియోగ పరిష్కారంపైె కంపెనీ యొకా పకలసర కిీంది స్ూతాీలు చేత నిరీహించబడుత ంది: 

i. కస్టమర్ అనిన స్మయాలోల  చాలా బ్గ్క చికిత్ చేయబడాలి. 

ii. కస్టమరల దాీరక వ్స్ూలు చేసిన ఫిరకయదులు మరకయదపూరీకంగ్క మరియు స్మయం లో 

హాజ్రవ్ుతాయి. 

iii. కస్టమర్ కేర్ సెంటర్ యొకా స్ాందనతో పూరిిగ్క స్ంతృపిి చెందకపో యినా, ఖాతాదారడడికి 

ఫిరకయదుల పరిష్కారం కలస్ం వినియోగదారడలకు పూరిిగ్క తెలియజ్ేయాలి మరియు కస్టమర్ 

ఫిరకయదుల పరిష్కార కమిటీని స్ంపదీించే హకుా. 

iv. కంపెనీ యొకా ఆఫరస్ర్-ఇన్స-ఛార్్ ఆఫ్ కస్టమర్ కేర్ సెంటర్ తపానిస్రిగ్క మంచి విశ్కీస్ంతో 

పనిచేయాలి, కంపెనీ యొకా ఈ విధానానిన గురడి ంచుకలండి. 

విభాగం 4 - కసటమర్డ గీీవియిెనెె స్ నిరవహ ంచడానిక  పయర సెస్ 

జ్పల్లల కకయష్ కకర్ు యొకా హో లుర్ మరియు / లేదా వినియోగదారడడు 4.1 ఫిరకయదులు: 

ర్ండు ట ైర్డ ఫిరయాద్టల పరిష్యుర వావసి 

కంపెనీ రపండు స్కథ యిలలో పనిచేస్ుి నన కస్టమర్ ఫిరకయదులను పరిష్కార యంతాీలు ఏరకాటు చేసింది: 

A) కస్టమర్ కేర్ సెంటర్ మరియు 

B) కస్టమర్ ఫిరకయదుల పరిష్కార కమిటీ 
A) కసటమర్డ కేర్డ సెంటర్డ 

రయజాాంగం 

కంపెనీ కకల్ సెంటరడన ఏరకాటు చేసింది, అనగ్క కస్టమర్ కేర్ సెంటర్ స్ౌకరయం, ఇది స్ూచించిన అనిన 

కకరకయచరణ స్మస్యలు మరియు మనోవేదనల స్మరథవ్ంతమ ైన పరిష్కారం కలస్ం ఏరకాటు చేయబడింది. 

కస్టమర్ కేర్ సెంటర్ అనిన పని దినాలలో తెరిచి ఉంటుంది. 

తీరిత స్ూచన కలస్ం, స్ంపీదింపు వివ్రకలు కిీంద ఇచాుం: 

1. కస్టమర్ కేర్ సెంటర్ స్ంఖయ: 022-40172500 

2. కస్టమర్ కేర్ సెంటర్ టెైమింగ్: 7.00 a.m. నుండ ి11.00 p.m. 

3. ఇ-మ యిల్: jaldicash@weizmannimpex.com 
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కస్టమర్ కేర్ సెంటర్ అనిన వినియోగదారడల యొకా పశీనలను పరిషారిస్ుి ంది. కస్టమర్ కేర్ సెంటరోల  కస్టమర్ 

యొకా స్ంతృపిికి అందజ్ేసిన అనిన పశీనల పరిష్కారం కలస్ం కస్టమర్ కేర్ కేందంీ యొకా అధికకర ిబ్ధయత. 

కస్టమర్ గ్రీరరన్స్ పరిష్కార విధానం 

ఫిరయాద్ట రిజలయాషన్ సమయపయలన 

కీమసం

ఖ్ా. 

ఫిరయాద్ట పద్ధతి  అంచనావే్యబడిన సమయపయలన 

1  మనీ ట్ీన్ఫర్ - లోడ్ లేదా మనీ పంపండి తిరోగమన లేదా కపీడిటల  కలస్ం 7 వ్రిాంగ్ 

డేస్ 
2  విజ్యవ్ంతమ ైన లావకదేవీ కకనీ లబి్ధదారడల 

ఖాతా జ్మ చేయబడలేదు 

తిరోగమన లేదా కపీడిటల  కలస్ం 7 వ్రిాంగ్ 

డేస్ 
3   వకల్ట్ స్ంబంధిత స్మస్యలు 2 - 5 వ్రిాంగ్ డేస్ 

 

B) కసటమర్డ గీీరీన్ె పరిష్యుర కమిటీ 

రయజాాంగం 

కస్టమర్ కేర్ సెంటర్ వకరి పశీనలను తీరకానంతో స్ంతృపిి  చెందని వినియోగదారడలు వకరి ఫిరకయదులను 

పునరిీచారణకు కస్టమర్ గ్రీట్్ రపడెస్క్ల్ కమిటీ ("కమిటీ") ను స్ంపదీించవ్చుు. కమిటీలో కంపెనీ యొకా 

రపండు సరనియర్ మేనేజ్పాంట్ ఎగ్ి్కయయటివ్లను కలిగ్ ి ఉంటుంద,ి ఇవి చట్ట లపైె అవ్స్రమ ైన జ్మా నానిన కలిగ్ి 

ఉంట్యి మరియు ఎటువ్ంటి పక్షపకతం లేకుండా వకరి బ్ధయతలు నిరీరిించగలవ్ు. 

పసీ్ుి తం ఈ కమిటీ ఈ కిీంది వ్యకుి లను కలిగ్ ిఉంది: 

1. పిీని్పల్ ఆఫరస్ర్ 

2. బ్ధజిన స్ హెడ్ 

3. నోడల్ ఆఫరస్ర్ 

కస్టమర్ కేర్ సెంటర్ యొకా ఆఫరస్ర్-ఇన్స-ఛార్్ ఈ కమిటీ కకరయదరిశ మరియు స్హ-స్మనీయకరిగ్క 

వ్యవ్హరిస్ుి ంది. 
 

https://www.google.com/search?q=google+translate&oq=google+tra&aqs=chrome.0.0j69i57j0l4.4447j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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కమిటీ యొకా విధులు కిీంద ఇవ్ీబడాు యి: 

a.  కస్టమర్ కేర్ సెంటర్ నిరణయంతో అతడు / ఆమ  స్ంతృపిి  చెందకపో త ే కమీషన్స కస్టమర్ యొకా 

ఉపదవీ్ము పరిషారించుకుంట్డు. 

b.  కస్టమర్ సేవ్కు స్ంబంధించిన అనిన నియంతణీ అవ్స్రకలు స్కకలంలో మరియు స్మరథవ్ంతంగ్క 

అమలు చేయట్నిక ికమిటీ బ్ధయత వ్హిస్ుి ంది. 

c.  కస్టమర్ కేర్ సెంటర్ మరియు కస్టమరల నుండ ిఅనిన రికకరడు లను కలరిన హకుాను కమిటీక ి కలిగ్ి 

ఉండాలి. 

d.  స్ంస్థ యొకా వినియోగదారడల పయీోజ్నాలను కకపకడడానిక ికంపెనీలో ఉనన విధానాలు మరియు 

పదిత లను స్రళీకృతం చేయడానికి కమిటీ పరిశీలిస్ుి ంది. 

e.  కమిటీ కస్టమర్ సేవ్ కలస్ం ఆరిి ఐ యొకా మారగదరశకకలకు అనుగుణంగ్క ఉనన నిబంధనలు మరియు 

విధానాలను స్మీక్షిస్ుి ంది మరియు ఉతిరం మరియు ఆతాలో అద ేఅమలు మరియు అద ేఅమలు 

కలస్ం తగ్ిన సిఫకరడ్లు చేస్కి యి. 

f.  పరీపెయిడ్ చెలిలంపు స్ర లయయషన్స్ పరిశీమలో పబీలమ ైన పదిత లు మరియు విధానాలను బటిట ఈ 

కమిటీ బ ంచాారడాు కొనస్కగ్సి్ుి ంది మరియు కొనస్కగుత నన పకీతిపదికపైె అవ్స్రమ ైన స్రప్న చరయ 

తీస్ుకలవకలి. 

g.  కమిటీ పెండింగ్ోల  ఉనన ఫిరకయదులపైె కస్టమర్ కేర్ సెంటర్ ను ముందుగ్క స్లహా చేయట్నిక ి

పయీతినస్ుి ంది. 
 

4.2 గీీన్ె ర్డేసెల్ విధానము: 

a.  ఇమ యిలున పంపడం దాీరక ఇమ యిల్ దాీరక ఇమ యిల్ దాీరక పంపిన పో స్టల్ చిరడనామా లేదా 

ఎలకకటా నిక్స మోడోల  మాకు వకీస,ి ఫిరకయదుదారడ యొకా స్ౌలభయం పకీకరం కమిటీకి ఫిరకయదుచేసే ఒక 

ఉపదవీ్ము తెలియజ్ేయబడుత ంది. 

తపకలా చిరడనామా: 
కస్టమర్ గ్రీరరన్స్ పరిష్కార కమిటీ 
వీజ్మాన్స ఇంపెక్స్ స్రరీస్ ఎంటరప్రైజ్పస్ లిమిటెడ్ 
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గ్్ీ ండ్ ఫ్ోల ర్, ఫో ర్ి్ భవ్నం, 
చరంజిత్ రప్డ్ మార్గ , 
ఎసిిఐ కిలిలక్స హౌస్ బ్ీంచ్ పకాన 
ఫో ర్ట, ముంబ ై 400001  
భ్రతదేశం 

b.  ఉపదవీ్ము పర ందిన తరడవకత, స్ంబంధిత అధికకర ి ఫిరకయదుల పరిహారానిక ి రిజిస్టర్ లో దాని 

వివ్రకలను నమోదు చేయాలి.s 

c.  అందుకునన అనిన ఫిరకయదులు కమిటీ దాీరక ఉపదవీ్ము యొకా సరీకరణ నుండి మూడు పని 

రోజులలో గురిించబడతాయి. 

d.  కమిటీ విచారణను అందుకునన తేదీ నుండ ి12 పని రోజులలోపు పతీి ఉపదవీ్మును పరిషారిస్ుి ంది. 

 

4.3 ఫెైనల్ పరిష్యుర మరియు మూసివే్త ముగింపు: 

కిీంది పరిసిథత లలో ఏదో చివ్రలో స్రిదిదిడం మరియు మూసివేయడం వ్ంటి విచారణను పరిగణలోకి 

తీస్ుకలవకలి: 

a. కస్టమర్ కేర్ సెంటర్ దాీరక పసీ్కరం చేయబడిన ఉపదవీ్ము యొకా పరిష్కారము పె ైస్ంస్థ యొకా 

నిరణయానిన అతను అంగ్రకరసి్ుి ననటుల  ఫిరకయదుదారడడు ఎకాడ తెలియచేయును; 

లేదా 

b.  కస్టమర్ కేర్ సెంటర్ లేదా కమిటీ నిరణయించిన తేదీ నుండ ి30 రోజుల వ్యవ్ధిలో, కంపెనీ నిరణయం 

యొకా అంగ్రకకరం లేదా అంగ్రకకరం లేదని ఫిరకయదుదారడ ఎకాడ తెలియలేదు. 
 

4.4 నిరణయం అమలు: 

కమిటీ నిరణయానిన అమలు చేయడానికి అనిన అవ్స్రమ నై చరయలను మేనేజ్పాంట్ తీస్ుకలవకలి. 
4.5 జల్్ల కయాష్ కయర్్డ (సిసటం పయరిటసిపె్ంట్) యొకు హో ల్ర్డ మరియు / లేదా యూజర్డ కయకుండా ఒక వాక త దావరయ 

మనోవ్ేద్నకు 
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చెలిలంపు వ్యవ్స్థ  యొకా ఆపరేషనోి  అనుస్ంధానించబడిన ఏదెైనా విషయంపె ై సిస్టమ్స పకలగగ నేవకరడ మధయ 

ఫిరకయదులను చెలిలంపు మరయిు సెటిల్ాంట్ సిస్టమ్స్ చటటం, 2007 యొకా స్ంబంధిత నిబంధనలకు 

అనుగుణంగ్క పరిషారించబడుత ంది, ఎపాటికపుాడు స్వ్రించవ్చుు. 


