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വെയ്സ്മാൻ ഇംവെക്സ് സർെീ് 

എന്റർപ്രെ് ലിമിറ്റഡ് 

 
െതിൊയി ച ാദിക്കുന്ന ച ാദയങ്ങൾ 

 
ജൽഡിഷാഷ് എന്താണ്? 

 
എ ജോൽഡിഷോഷ് ഒരു വിർ വൽ വോലറ്റ് ആണ് (അതുപച ോഗിക്കുന്നത്) 

ഇന്ത്യ ിലുള്ള ഏതതോരു ബോങ്ക് അതക്കൌണ്ടിചലക്കുും ഫണ്ടുകൾ കകമോറ്റും 

ത യ്യുന്നതിന് ഈ വോലറ്റ് ഉപച ോഗിക്കുന്നതിന് ഉപച ോക്തോവിതെ 

സഹോ ിക്കുന്നു. സോധോരണ ബോങ്കിങ്  ോെലിെുള്ള ആക്സസ് കിട്ടോത്ത അതലെങ്കിൽ 

ഫണ്ടുകൾ കകമോറ്റും ത യ്യുന്നതിെുള്ള സഹോ ും ആവശ്യമുള്ളവർക്കോ ി 
മോത്തമോ ി വികസിപ്പിച്ച ഒരു തസമി-സീറ്റ് ത്പീതപയ്ഡ് തപയ്ഡതമന്് 

ഇൻസ്ത്രുതമന്് ആണ് ജോൽഡിഷോഷ്. ഉരമസ്ഥന്തെ സൌകരയോർത്ഥും തുരർന്നുള്ള 

ഉപച ോഗത്തിന് ഉ ിതമോ  തുക ഉപച ോഗിച്ച് െീചലോ് ത യ്യോൻ കഴി ുന്ന ഒരു 
സോമ്പത്തിക ഉപകരണമോണ് ഇത്. 

 
പൾതമന്് ആന്് തസറ്റിൽതമന്് സിസ്റ്റുംസ് ആക്്, 2007 & amp; തെഗുചലഷൻസ് 

പുെത്തിെക്കി, ത്പീ-തപയ്ഡ് ചപയ്ഡതമന്് ഇൻസ്ത്രുതമന്െുകൾ ഇന്ത്യ (െിസർവ് 

ബോങ്ക്) ദ്ിശ്കൾ, 2009 ("ആർബിഐ മോർഗെിർചേശ്ങ്ങൾ") എന്നിവ ുതര ഇഷയൂസുും 

ഓപ്പചെഷെുും ച ർന്നോണ് ജോൽഡിഷഷ് െി ത്ന്ത്ിക്കുന്നത്. െിസർവ് ബോങ്ക് ഓഫ് 

ഇന്ത്യ (ആർ ബി ഐ) ത്പകോരും കോലോവധിക്കെുസരിച്ച്, തിരിച്ചരയ്ഡക്കൽ, 

ഉപച ോഗും മുതലോ വ. തവയ്ഡസ്മോൻ ഇുംതപക്സ് സർവീസ് എന്െർകത്പസ് 

ലിമിറ്റ് (WISE) അത്തരും സോഹ രയങ്ങളിൽ വോലറ്റ് ഉരമയ്ഡക്ക്  ോതതോരു 
ഉത്തരവോദ്ിത്തവുും വഹിക്കുന്നിലെ. 
 
ച ാദയം: ഞാൻ എങ്ങവെ ജാൽഡിഷാഷിൊയി റജിസ്റ്റർ വ യ്ാം? 

 
ഉത്തരും. െിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ത യ്യോൻ ഏതതങ്കിലുും വിസി ത്ഫോകൈചസോ / െീതട്ട ിൽ 

ഔതട്ട്ലറ്റ് സന്ദർശ്ിക്കോും. രജിസ്ചത്രഷൻ ചവള ിൽ െിങ്ങളുതര ചപര്, തമോകബൽ 

െമ്പെുും ആധോർ ഇ-തകകവസി പരിചശ്ോധെ ുും െരത്തണും. ത്പതിവർഷും 50,000 

രൂപ ിൽ കൂരുതലുള്ള വോലറ്റ് െിങ്ങളുതര പോൻ വിശ്ദ്ോുംശ്ങ്ങൾ െൽകണും. 

 
ച ാദയം. ഞാൻ എങ്ങവെ ജാൽഡിഷാഷിന്വറ െിെരങ്ങൾ കിട്ടം? 

 
A. രജിസ്ചത്രഷന് ത്പത്കി  പൂര്ത്തി ോകുചമ്പോള് െിങ്ങളുതര ജള്ഡിഷഷ് 

വിശ്ദ്ോുംശ്ങ്ങള് െിങ്ങള്ക്ക് ലഭിക്കുും. 
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ച ാദയം. എെിക്ക് െിശദാംശങ്ങൾ ലഭിക്കുചപാൾ എന്വറ ൊലറ്റ് ചെരിട്് 
ഉെചയാഗിക്കാൻ എെിക്ക് സാധിക്കുചമാ? 

 
ഉ. ശ്രി, ഞങ്ങളുതര അുംഗീകൃത ത്ഫോൈിസ / െീതട്ട ിൽ ഔതട്ട്ലറ്റ് മുചേെ ഉരൻ 

വോലറ്റ് ചലോ് ത യ്യോൻ കഴി ുും. 

 
ച ാദയം. ജാൽഡിഷാഷിൊയി െിങ്ങൾക്ക് രജിസ്റ്റർ വ യ്ാൻ എെിക്ക് എരത തുക 

െൽകും? 

 
ഉത്തരും രജിസ്റ്റർ തസൌജെയമോണ്. 

 
ച ാദയം. എന്വറ ജാൽഡി കാഷ് െിർച്ച്വൽ ൊലറ്റ് എങ്ങിവെയാണ് 

ഉൾവെടുത്തുന്നത്? 

 
A. െിങ്ങളുതര വോലറ്റ് (അതക്കൌണ്ട്) ത്ഫോകൈസീ / െീതട്ട െെുമോച ോ കസ്റ്റമർ 

തക െുമോച ോ ഉള്ള ഏതതോരു ആശ് വിെിമ ത്തിെുും ഉപച ോഗിക്കുന്ന 

സീരി ൽ െമ്പെോണ് വഹിക്കുന്നത്. 

 
 
ച ാദയം: എന്വറ ജാൽഡിഷാഷിൽ എെിക്ക് എരത തുക െിചേെിക്കാം? 

 
രജിസ്ചത്രഷൻ പൂർത്തി ോക്കി ോൽ െിങ്ങൾക്ക് മോസത്തിൽ 50,000 രൂപ വതര 

െിങ്ങളുതര വോലറ്റ് ചലോ് ത യ്യോും. 

 
ച ാദയം: എന്വറ ജൽഡിഷാഷിന്വറ ഫണ്ട് രടാൻ്ഫർ െരിധി എന്തായിരിക്കും? 

 
A. സിുംഗിൾ ഫണ്ട് ത്രോൻസ്ഫർ ഇരപോ് ഉപചഭോക്തോവിന് 5000 രൂപ ിൽ കവി ോൻ 

പോരിലെ. ത്പതിമോസ ഫണ്ട് ഇരപോരുകളുതര പരിധി ത്പതിമോസും 100,000 രൂപ 

വതര ോണ്. 

 
ജൽഡിഷാഷ് ൊലറ്റിൻവറ സാധുത എരതയാണ്? 

 
ഉത്തരും. തജൽഡിഷോക്ക് വോലറ്റ് വിതരണും ത യ്യുന്നതുും െീചലോ് 

ത യ്ഡതതുമുതലുള്ള ഒരു വർഷചത്തയ്ഡക്ക് സോധുത ുള്ളതോണ്. 

 
ച ാദയം. ൊലറ്റിയുവട കാലാെധി തീരുൊെുള്ള സന്തുലിത െിലയ്സക്ക് എന്താണ് 

സംഭെിക്കുന്നത്? 

 
വോലറ്റ് കോലോവധി അവസോെിക്കുന്ന സമ ത്ത്, വോലറ്റ് ചഹോൾഡെുകൾ 

തകകവസുും ബോങ്ക് അതക്കൌണ്ട് വിവരങ്ങളുും െൽകിതക്കോണ്ട് വോലറ്റ് 
ചഹോൾഡർക്ക് െീഫണ്ട് ത യ്യോും. 
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ച ോദ്യും. വോലറ്റ് കോലോവധിക്കുചശ്ഷും ഫണ്ടുകൾ ത്രോൻസ്ഫർ ത യ്യുന്നതിന് 

മുൻകൂെോ ി എന്തെ സവന്ത്ും ബോങ്ക് അക്കൌണ്ട് വിവരങ്ങൾ മുൻകൂെോ ി രജിസ്റ്റർ 

ത യ്യോൻ കഴി ുചമോ? 

 
 
 
ച ാദയം. ൊലറ്റ് കാലാെധി അെസാെിക്കുന്നതിവെെറ്റി ൊലറ്റ് ഉടമ എചൊഴാണ് 

അറിയിക്കുന്നത്? 

 
ഉത്തരം. ൊലറ്റ് പ്കെശമുള്ളയാള്ക്ക്ക് ൊലറ്റ് കാലാെധി അറിയുവമന്ന് 
ഉറെടെരുത്തുന്നതിന് എ്എംഎസിലൂവട െരാെിരിക്കുന്ന 

കാലാെധിവയത്തുന്നതിന് 30, 15, 3, 2, 1 ദിെസങ്ങളില് ൊലറ്റ് ച ാള്ക്ഡര് 

മുന്കൂറായി അറിയിക്കവെടും. . 
 
ച ാദയം. എന്വറ ഫണ്ട് രടാൻ്ഫർ ഇടൊട് െരാജയവെട്ാൽ 

എന്തുസംഭെിക്കുന്നു? 

 
ഏവതങ്കിലും കാരണത്തന് ഗുണചഭാക്താെിന് വെയ്സവമന്റിന്വറ 

െക്കലുണ്ടാകുന്നതുെവര, ഉെചഭാക്താെിൻവറ ൊലറ്റിൽ ചലാഡ് വ യ്ടന്ന തുക 

െുെർെിതരണം വ യ്ടന്നതിന് ലഭയമാകും. 
 
ച ാദയം. ൊലറ്റിൽ അെുെദിച്ച് െണം െിൻെലിക്കാചൊ റിഡംപ്ഷൻ ആചണാ? 

 
A. ൊലറ്റിൽ െണം െിൻെലിക്കൽ അവലെങ്കിൽ െീവണ്ടടുക്കൽ അെുെദെീയമലെ. 
 
Q. ചസെെചമാ ്കീചയാ െിൻെലിക്കുകചയാ അവലെങ്കിൽ അെസാെിെിക്കുകചയാ 
വ യ്സതാൽ ൊലറ്റിൽ അടച്ച്ടകിടക്കുന്ന ബാലൻസിന് എന്ത് സംഭെിക്കും? 

 
ഉത്തരം. ജാൽസിഷ് ചസെെചമാ െദ്ധതിചയാ െിൻെലിക്കുകചയാ അവലെങ്കിൽ 

അെസാെിെിക്കുകചയാ വ യ്സവതങ്കിൽ, ഉെചഭാക്താവ് മുൻകൂർ അറിയിക്കണം. 
ഞങ്ങളടവട അംഗീകൃത രഫാപ്ൈസ / റീവട്യിൽ ഔവട്്ലറ്റടകൾ സന്ദർശിച്ച്് ഈ തുക 

ബാങ്ക് അവക്കൌണ്ടിചലക്ക് പ്കമാറ്റം വ യ്സതുവകാണ്ട് ഉ ിതമായ ബാലൻ് റിഡീം 
വ യ്ാെുന്നതാണ്. 

 
 
എന്വറ ഫണ്ട് സുരേിതമാവണന്നു എെിക്ക് എങ്ങവെ അറിയാം? 

 
രെീവെയ്സഡ് ചെയ്സവമന്് ഇൻ്രടുവമന്് (െിെിഐ) അംഗീകാരചത്താവട എ് 

ചരകാം ബാങ്ക് ചസെെം െൽകാൊയി ആർബിഎൽ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് 

ഏവറ്റടുത്തിരിക്കുന്നു. RBL ബാങ്കിന്വറ എ്ചരകാ അക്കൌണ്ടിൽ ൊലറ്റ് 
പ്കെശമുള്ള സുതാരയതകൾ സൂേിക്കുന്നു. രെീവെയ്സഡ് ചെയ്സവമന്് 

ഇൻ്രടുവമന്്് െുറവെടുെിലും രെെർത്തെത്തിലും ആർബിഐ 
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മാർഗെിർചദശങ്ങൾ അെുസരിച്ച്് െവങ്കടുക്കുന്ന െയാൊരികൾക്കും 
ചെയ്സവമന്റുകൾക്കും ചെയ്സവമന്റുകൾക്കായി എ്ചരകാ അക്കൌണ്ടിൽ 

സൂേിക്കുന്ന തുക മാരതചമ ഉെചയാഗിക്കൂ. 
 
ച ാദയം: എന്വറ ജൾഡിഷാഷ് ൊലറ്റ് എെിവട െിന്ന് ഉെചയാഗിക്കാം? 

 
എ. ജാൽഡി ാഷിന് െമ്മുവട അംഗീകൃത രഫാൈിസി / റീവട്യിൽ ഔവട്്ലറ്റടകളിൽ 

െിന്ന് ബാങ്ക് അവക്കൌണ്ടിചലക്ക് ഫണ്ട് രടാൻ്ഫർ വ യ്ാൻ ഉെചയാഗിക്കാൊകും. 
 
എെിക്ക് എങ്ങവെ ഒരു വബെിഫിഷയറി രജിസ്റ്റർ വ യ്ാം? 

 
ഉത്തരം. െിങ്ങൾ വബെിഫിഷയറി ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് െപർ, ബാങ്ക് ൊമം, ഐ എഫ് 

എ് സി ചകാഡ് രഫാപ്ൈസ / റീവട്യെർ എന്നിെയ്സക്കായി െൽകണം. ഓചരാ 
ഗുണചഭാക്താെിെുമായുള്ള ഫണ്ട് രടാൻ്ഫറിൊയി െിങ്ങൾക്ക് െിശ്ചിത െരിധി 
െിശ്ചയിക്കാം. 
 
ച ാദയം: എന്വറ ജൾഡിഷാഷ് ൊലറ്റ് എെിവട െിന്ന് െീണ്ടും ചലാഡ് വ യ്ാം? 

 
ഉത്തരം. െിങ്ങളടവട ജൽഡി  ാഷ് ൊലറ്റ് റീചലാഡ് വ യ്ാൻ ഏവതങ്കിലും പ്െ് 

രഫാപ്ൈസ / റീവട്യെർ ഔവട്്ലറ്റ് സന്ദർശിക്കാം. 
 
ച ാദയം. എന്വറ ജൽഡിഷാഷ് റീ ചലാഡ് വ യ്ടന്നതിന് ഏവതങ്കിലും  ാർജുചണ്ടാ? 

 
െിങ്ങളടവട ജൾഡിഷാഷ് ൊലറ്റ് റീചലാഡ് വ യ്ാൻ A. െിചെസിലെ. എന്നിരുന്നാലും, 
റീച ഡ് തുകയിൽ രഫാപ്ൈസിയും റീവട്യിലറും ഒരു "ഇടൊട്  ാർജ്" വ യ്ാം. 
ഇടൊടുകൾ  ാർജ് െൂർണമായും രഫാൈയ്സസീ് / റീവട്യെർ െിലെിർത്തിയിട്ടണ്ട്. 
 
ജൽഡിഷാഷ് ൊലറ്റ് റീചലാഡ് വ യ്ടചപാൾ രഫാൈയ്സ് / റീവട്യെർ ഉെചയാഗിച്ച് 

ഏറ്റെും ഉയർന്ന ഇടൊടുകൾ എവന്തലൊമാണ്? 

 
എ. െരമാെധി  ാർജ് ഇടൊട് തുകയുവട 1.5% അവലെങ്കിൽ 10 രൂെ - ഏതാചണാ 
െലുത് അത്. ഓചരാ ഇടൊടിെും ഉതകുന്ന "കസ്റ്റമർ രടാൻസാേൻ രസീത്" ൽ 

െരമാെധി ഇടൊടുകൾ  ാർജ് കാണാം. രഫാൈയ്സ് / റീവട്രയിൽ െിന്നുമുള്ള 

ഓചരാ ഇടൊടിെും "ഉെചഭാക്താവ് ഇടൊടുകൾ രസീത്" എന്ന് കസ്റ്റമർ െിർബന്ധം 
െിടിക്കണം.  
 

a) ച ാദയം. ഫണ്ട് രടാൻ്ഫറിന്വറ മറ്റ് െിബന്ധെകളടം െയെസ്ഥകളടം 
എവന്താവക്കയാണ്? 

b)  
c) a) ഇലക്സചരടാണിക്സ ഫണ്ട് രടാൻ്ഫർ വഫസിലിറ്റി റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്തയ 

(ആർ ബി ഐ) വെഎഫ്ടിടി സിസ്റ്റം െഴിയാണ് രെെർത്തിക്കുന്നത്. ഇചേ ം 
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റബ്ബർ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ്, വെയ്സ്മാൻ ഇംവെക്സ് സർെീ് 

എന്റർപ്രെസ് ലിമിറ്റഡ് 

d) ബി) ഈ ഇടൊടുകൾ ആർബിഐ (ഇഎഫ്റ്റി സിസ്റ്റം) വറഗുചലഷൻ്, 1996, 

ആധികാരികതയുമായി ബന്ധവെടുത്തിയിട്ടള്ള അെകാശങ്ങൾ, 

 ുമതലകൾ എന്നിെ ഉെചഭാക്താെിന് കസ്റ്റമർ െൽകിയ ഉെചഭാക്താെിന് 

െൽകാെുള്ള എലൊ വെയ്സവമന്് ഓർഡിെും ബാധകമായിരിക്കും. NEFT 

സിസ്റ്റത്തിൽ. 

e) c) കസ്റ്റമർമാർ മാരതം െല്കുന്ന ചെയ്സവമന്് ഓർഡറുകളിൽ െൽകിയിട്ടള്ള 

െിെരങ്ങളടവട കൃതയതയ്സക്ക് മാരതചമ ഉെചഭാക്താവ് ഉത്തരൊദിത്തമുള്ളൂ, 
കൂടാവത ചെയ്സവമന്് ഓർഡറിവല ഏവതങ്കിലും െിശകുകൾക്ക് ഇടയാക്കുന്ന 

ഏവതാരു െഷ്ടത്തിെും ബാങ്കിന് െഷ്ടെരി ാരം െൽകാൻ ബാധയസ്ഥൊണ്. 

ഉെചഭാക്താവ് വതറ്റായ / വതറ്റായ െിെരങ്ങൾ െൽകുചപാൾ വതറ്റായ 

ഗുണചഭാക്താെിെുള്ള അവക്കൌണ്ടിചലചക്കാ, ഇടൊടിന്വറ െരാജയം 
അവലെങ്കിൽ െൈൊെരമായ ഇടൊടുകൾചക്കാ പ്കമാറ്റം വ യ്ടന്ന 

സാ  രയത്തിൽ ഉെചഭാക്താെിന് / ഗുണചഭാക്താക്കൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന 

ഏവതങ്കിലും െഷ്ടത്തിന് ബാങ്ക്, WISE ഉത്തരൊദി ആയിരിക്കിലെ. 
f) d) ബാങ്കിൽ എചൊൾ െടൊക്കവെടുചപാൾ ചെയ്സവമന്് ഓർഡർ 

െിൻെലിക്കാൊെിലെ. 
g) e) റോക്കൽ ചൊട്ീ് രെകാരം ബാങ്ക് ബന്ധവെടുത്തിയിട്ിലെ. 
h) f) ഈ െിബന്ധെകൾക്ക് െിചധയമായി NEFT വസൌകരയത്തിൻ കീഴിൽ 

െടൊക്കുന്ന ഏവതങ്കിലും വെയ്സവമന്് ഓർഡറിചലക്ക് രെചതയക 

സാ  രയങ്ങവളാന്നും ഏർവെചടണ്ടതിലെ, യാവതാരു സാ  രയെും 
ഉെചഭാക്താെിന് െഷ്ടെരി ാരം അെകാശവെടാൻ 

അർ തയുണ്ടായിരിക്കും. 
i) g) ഇടൊടിന്വറ ദിെസം ഗുണചഭാക്താക്കൾക്ക് 
അത്തരത്തിലുണ്ടാചയക്കാെുന്ന അൊയ സാധയതയുണ്ട്. 
ഗുണചഭാക്താെിൻവറ രബാൈിൽ ഒരു അെധിയും ഉൾവെവട എലൊ 
കാരണങ്ങചളാടുംകൂടി െരാം. ബാങ്ക് അവലെങ്കിൽ ആർ ബി ഐ അവലെങ്കിൽ 

NEFT സരപദായത്തിവല മചറ്റവതങ്കിലും െങ്കാളിയും അത്തരം 
കാലതാമസത്തിന് ഉെചഭാക്താെിന് ഏതു െിധത്തിലും 
ബാധയതയുണ്ടായിരിക്കിലെ. 

j) (എ) ആർ ബി ഐ യുവട രെസക്തമായ മാർഗെിർചേശങ്ങൾ ഫണ്ടിചലക്ക് 
െണമടച്ച്ാൽ ഇടൊടിന് ബാധകമായിരിക്കും. 

k) i) ഉെചഭാക്താെിന് വതറ്റായ െിെരങ്ങൾ െൽകുന്ന കാരയത്തിൽ 

ഉെചഭാക്താവ് / അെകാശിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഏവതങ്കിലും െഷ്ടത്തിന് ബാങ്ക്, 
WISE അവലെങ്കിൽ അതിന്വറ ഏജന്് (രഫാപ്ൈസ / റീവട്യിൽ ഔവട്്ലറ്റ്) 
ഉത്തരൊദിയായിരിക്കിലെ. 

l) j) രജി്ചരടഷചൊ ഇടൊടിചെചയാ ഉയർത്തുന്ന എലൊ രെശ്െങ്ങളടം 
മുംപ്ബയിവല ചകാടതികളടവട അധികാരെരിധിയിലായിരിക്കും. 
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m) k) പ്കമാറ്റം അവലെങ്കിൽ വഡലിെറി അവലെങ്കിൽ വഡലിെറി അവലെങ്കിൽ 

വഡലിെറി അവലെങ്കിൽ ഇലക്സചരടാണിക്സ സചന്ദശം അവലെങ്കിൽ ഏവതങ്കിലും 
വതറ്റ്, അവലെങ്കിൽ ഒഴിൊക്കൽ അവലെങ്കിൽ രെസീദ്ധെ അവലെങ്കിൽ വഡലിെറി 
അതിന്വറ െിശക്സ അവലെങ്കിൽ ഏവതങ്കിലും സചന്ദശത്തിൽ െഴി ഏവതങ്കിലും 
െിഴെുകചളാ അവലെങ്കിൽ വതറ്റായ െയാഖ്യാെചമാ അവലെങ്കിൽ 

ഉേിഷ്ടസ്ഥാെചമാ ബാങ്കിന്വറ രെെൃത്തിചയാ അവലെങ്കിൽ ഏവതങ്കിലും 
രെെൃത്തിചയാ അവലെങ്കിൽ െിയരന്തണം കൂടാവതചയാ സംഭെിക്കുക. 

n) l) കട്് ഓഫ് സമയത്തിെു ചശഷമുള്ള NEFT അഭയർത്ഥെ അടുത്ത രെെൃത്തി 
ദിെത്തിൽ ചരൊസ് വ യ്വെടും. 

 
എന്വറ ജൾഡിഷാഷ് ൊലറ്റിൽ ബാലൻ് െരിചശാധിക്കുന്നത് എങ്ങവെ? 

 
ഉത്തരം. െിങ്ങളടവട അംഗീകൃത രഫാപ്ൈസ / റീവട്യ്സൽ ഔവട്്ലറ്റിൽ െിങ്ങൾക്ക് 
ബാലൻ് െരിചശാധിക്കാം അവലെങ്കിൽ 022-22035171 / 5173/6171 

 
ച ാദയം. എവന്തങ്കിലും െരാതികളടവടചയാ സംശയങ്ങളടവടചയാ കാരയത്തിൽ ഞാൻ 

ആവര ബന്ധവെടണം? 

 
എ) ഉെചഭാക്താക്കൾക്ക് കസ്റ്റമർ വകയർ 022-22035171 / 5173/6171 അവലെങ്കിൽ 

ഇവമയിൽ jaldicash@weizmannimpex.com ചലക്ക് െിളിക്കാം. കസ്റ്റം് വകയർ 7.00 മുതൽ 

11.00 െവര രെെർത്തിക്കുന്നു. 
 
എന്വറ ജൾഡിഷാഷ് ൊലറ്റിൽ ബാലൻ് െരിചശാധിക്കുന്നത് എങ്ങവെ? 

 
ഉത്തരം. െിങ്ങളടവട അംഗീകൃത രഫാപ്ൈസ / റീവട്യ്സൽ ഔവട്്ലറ്റിൽ െിങ്ങൾക്ക് 
ബാലൻ് െരിചശാധിക്കാം അവലെങ്കിൽ 022-22035171 / 5173/6171 

 
ച ാദയം. എവന്തങ്കിലും െരാതികളടവടചയാ സംശയങ്ങളടവടചയാ കാരയത്തിൽ ഞാൻ 

ആവര ബന്ധവെടണം? 

 
A. ഉെചഭാക്താെിന് കസ്റ്റമർ വകയർ 022-22035171 / 5173/6171 അവലെങ്കിൽ email 

jaldicash@weizmannimpex.com എന്ന െിലാസത്തിൽ െിളിക്കാം. കസ്റ്റം് വകയർ 7.00 

മുതൽ 11.00 െവര രെെർത്തിക്കുന്നു. 
 
ഈ വെബ്പ്സറ്റിൽ ലഭയമായ "കസ്റ്റമർ ആെലാതി െരി ാര െയം" WISE 

അംഗീകരിച്ച്ട. ഈ ൊലറ്റ് ഉെചയാഗെുമായി ബന്ധവെട്് എവന്തങ്കിലും ഇടൊട് 

ഉണ്ടാകുന്ന എലൊ തർക്കങ്ങളടം ഈ െയത്തിന് െിചധയമായിരിക്കും. 


