
வாடிக்ககயாளர ்குகை தீரக்்கும் வழிமுகை 
 

 

 

கண்ணணோட்டம்: 

ஸ்வதந்திர கமக்ரராஃபின் பிகரரவட் லிமிடடட் இங்கு "ஸ்வதந்திரா" என்று 

குறிப்பிடப்படுகிைது.வாடிக்ககயாளரக்ள் எழுப்பிய புகாரக்ள்/வினவல்களின் 

நிகழ்வுககளக் ககயாள அனுமதிக்கும் டெயல்முகைகய வகரயறுப்பகத 

ரநாக்கமாகக் டகாண்ட வலுவான மை்றும் டபாருத்தமான குகை தீரக்்கும் 

வழிமுகை.ஸ்வதந்திர வாடிக்ககயாளரக்ளின் திருப்தி அதன் டவை்றிக்கு 

கமயமானது.ஸ்வதந்திரத்தில் நாங்கள் வாடிக்ககயாளர ் திருப்திக்கு 

உறுதியுடன் இருக்கிரைாம். குகை தீரக்்கும் வழிமுகை ரமை்கண்ட 

ரநாக்கத்துடன் வடிவகமக்கப்படட்ுள்ளது. 

 

 

 

குறிக்ணகோள்: 

குகை தீரக்்கும் வழிமுகை வாடிக்ககயாளர ் புகாரக்ள் / ரகள்விககள 

உடனடியாகவும் திைகமயாகவும் தீரப்்பகத உறுதி டெய்வகத ரநாக்கமாகக் 

டகாண்டுள்ளது. 

 

புகோர ்ககோடுக்கும் முறைகள்: 

 

1. கிகள ரமலாளருக்கு வாடிக்ககயாளர ்அகழப்பு: வாடிக்ககயாளரக்ளுக்கு 

கிகள ரமலாளரின் டதாடரப்ு விவரங்கள் வழங்கப்படுகின்ைன, 

வாடிக்ககயாளரக்ள் கிகள ரமலாளகர அகழக்கலாம், அவரக்ள் புகாகர 

பதிவு டெய்வாரக்ள். பின்டதாடரவ்ுகள் மை்றும் தீரம்ானத்கத வழங்குகிைது. 

எங்கள் வாடிக்ககயாளரக்ளுக்கு வழங்கப்பட்ட கடன் அட்கடயில் கிகள 

ரமலாளரின் டதாடரப்ு விவரங்கள் குறிப்பிடப்படட்ுள்ளன. 

 



2. ரடால் ஃப்ரீ டெல்ப்கலன் எண்ணில் ரநாடல் அதிகாரிக்கு வாடிக்ககயாளர ்

அகழப்பு: வாடிக்ககயாளர ் எழுப்பிய ஏரதனும் புகாரக்ள் / ரகள்விகளுக்கு 

தீரவ்ு காண ஸ்வந்தந்திரா ஒரு பிரத்ரயக ரடால் ஃப்ரீ டெல்ப்கலன் எண்கண 

அதாவது 18002679911 ஐ அகமத்துள்ளது. ரடால் ஃப்ரீ டெல்ப்கலன் எண்கண 

ஒரு பிரத்ரயக ரநாடல் அதிகாரி நிரவ்கிக்கிைார,் அவர ் தாரனவில் உள்ள 

ஸ்வந்திராவின் அலுவலகத்தில் அகமந்துள்ளது, ரநாடல் அதிகாரி புகாகர 

பதிவு டெய்கிைார,் பின்டதாடரவ்ார ் மை்றும் தீரம்ானத்கத வழங்குகிைார.் 

எங்கள் வாடிக்ககயாளரக்ளுக்கு வழங்கப்பட்ட கடன் அட்கடகளில் 

கட்டணமில்லா டெல்ப்கலன் எண் அெச்ிடப்படட்ுள்ளது. 

 

3. குகை தீரக்்கும் அலுவலருக்கான வாடிக்ககயாளர ்அகழப்பு: குகை தீரக்்கும் 

அதிகாரியின் டதாடரப்ு விவரங்கள் அகனத்து ஸ்வதந்திராவின் கிகளகளின் 

அறிவிப்பு பலககயில் காட்டப்படட்ுள்ளன. தீரக்்கப்படாத புகாரக்ள் / 

வினவல்களுக்கு வாடிக்ககயாளர ் ரநரடியாக குகை தீரக்்கும் அதிகாரிக்கு 

அகழக்கலாம். 

 

4. வாடிக்ககயாளரக்ளால் எழுதப்பட்ட புகாரக்ள்: 

வாடிக்ககயாளரக்ளுக்கு கிகள மை்றும் தகலகம அலுவலக முகவரி 

வழங்கப்படுகிைது, அங்கு அவரக்ள் எழுத்து மூலமாக ககயால் அல்லது 

கூரியர ் மூலம் ெமரப்்பிக்க முடியும். கிகள மட்டத்தில் எழுதப்பட்ட புகாகர 

கிகள ரமலாளரிடம் ெமரப்்பிக்க ரவண்டும் அல்லது புகார ் டபட்டியில் 

ககவிடலாம். தகலகம அலுவலக மட்டத்தில் புகாரக்ள் குகை தீரக்்கும் 

அதிகாரியிடம் ெமரப்்பிக்கப்பட ரவண்டும். 

 

5. புலத்தில் உள்ள புகாரக்ள்: வாடிக்ககயாளரக்ள் தங்கள் எழுத்து அல்லது 

வாய்டமாழி புகாரக்ள் / ரகள்விககள நிதி பயிை்சி, குழு மதிப்பீடு, குழு 

கூட்டங்கள் ரபான்ை எந்தடவாரு மன்ைத்திலும் ெந்திக்கும் எந்தடவாரு 

ஸ்வந்தந்திர ஊழியரக்ளிடமும் ெமரப்்பிக்கலாம். டபரும்பாலான 

நிகழ்வுகளில், ஊழியரக்ள் நிவரத்்தி டெய்வாரக்ள் புகார ் / வினவல்கள் 



உடனடியாக. உடனடி நிவாரணம் ொத்தியமில்கல எனில், அத்தககய 

புகாரக்ள் / வினவல்கள் ெம்பந்தப்பட்ட ரநாடல் அதிகாரி மை்றும் 

டெயல்பாடட்ுத் தகலவருக்கு அனுப்பப்படும். ரநாடல்அதிகாரி குகைககள 

டதளிவுபடுத்துவார ் மை்றும் கிகள மூலம் வாடிக்ககயாளருக்கு தீரவ்ு 

வழங்கப்படும். 

6 . மூன்ைாம் நிறுவனம் வாடிக்ககயாளரக்ளின் ொரப்ாக டவளிப்புை 

புகாரக்ள்: டபாது மக்கள், ரிெரவ்் வங்கி, டதாழில்துகை ஒம்புட்ஸ்ரமன், சுய 

ஒழுங்குமுகை அகமப்புகளான எம்.எஃப்.ஐ.என், அரசு மூலம் வாடிக்ககயாளர ்

ொரப்ாக டபைப்பட்ட புகாரக்ள். ஏடென்சிகள், டபாலிஸ், வக்கீல்கள், ெமூக 

ஆரவ்லரக்ள் ரபான்ைவரக்ள் கிகள மட்டத்தில் அல்லது தாரனவில் உள்ள 

ஸ்வந்திரா அலுவலகத்தில் உள்ள ரநாடல் அதிகாரி மூலம் பதிவு 

டெய்யப்படுவாரக்ள். இந்த புகாரக்ளுக்கு தகுந்த தீரவ்ுகள் வழங்கப்படும். 

எனரவ, ரமரல குறிப்பிடட்ுள்ள அத்தககய நிறுவனங்களிடமிருந்து 

புகாரக்களப் டபறும் எந்தடவாரு ஊழியரக்ளும் உடனடியாக கிகள 

ரமலாளர ்/ ரநாடல் அதிகாரியிடம் விரிவாக்க ரவண்டும். 

திரும்பும் ரநரம்: இங்கு குறிப்பிடப்படட்ுள்ள குறிப்பிட்ட ரநரத்திை்குள் 

புகாரக்ள் / வினவல்கள் தீரக்்கப்படும்: 

 

நிகல 1: கிகள ரமலாளர ்- 5 ரவகல நாட்கள் 

 

நிகல 2: ஸ்வதந்திராவின் தாரன அலுவலகத்தில் ரநாடல் அதிகாரி - 7 ரவகல 

நாட்கள் 

 

விரிவாக்கம்: 

 

கிகள ரமலாளரால் வாடிக்ககயாளர ் புகார ் கிகடத்ததிலிருந்து 5 ரவகல 

நாட்களுக்குள் தீரக்்கப்படாத அகனத்து புகாரக்ள்/ வினவல்கள் தாரனவில் 

உள்ள ஸ்வதந்திர அலுவலகத்தில் உள்ள ரநாடல் அதிகாரிக்கு விரிவாக்கப்பட 

ரவண்டும். 



 

புகார ் கிகடத்ததிலிருந்து 7 ரவகல நாட்களுக்குள் ரநாடல் அதிகாரி 

புகாரக்கள / ரகள்விககள தீரக்்க முடியாவிட்டால், அந்த நிறுவனம் 

நிறுவனத்தால் நியமிக்கப்பட்ட குகை தீரக்்கும் அதிகாரியிடம் இந்த 

விஷயத்கத விரிவுபடுத்த ரவண்டும். குகை தீரக்்கும் அதிகாரி அத்தககய 

புகார ்/ வினவல்ககள டெயல்பாடட்ுத் தகலவருக்கு தீரவ்ு காண்பார.் 

 

புகாரின் தீரம்ானத்தில் வாடிக்ககயாளர ் திருப்தி அகடயவில்கல என்ைால், 

அவரக்ள் புகாகர கமக்ரராஃகபனான்ஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் டநட்டவாரக்் 

(எம்.எஃப்.ஐ.என்) கட்டணமில்லா எண் - 18002700317 க்கு விரிவுபடுதத்லாம், இது 

வாடிக்ககயாளருக்கு வழங்கப்படட் கடன் அட்கடயில் அெச்ிடப்படுகிைது. 

 

ஒரு மாத காலத்திை்குள் ஸ்வதந்திராவால் இணக்கமான / வினவல்கள் 

தீரக்்கப்படாவிட்டால், வாடிக்ககயாளர ் இங்கு குறிப்பிடப்படட்ுள்ள 

முகவரியில் ஆரப்ிஐ - மும்கபயின் டிஎன்பிஎஸ் பிராந்திய அலுவலகத்தின் 

டபாறுப்பாளரிடம் முகையிடலாம்: 

டபாறுப்பில் உள்ள அதிகாரி, 

இந்திய ரிெரவ்் வங்கி, 

வங்கி ொராத ரமை்பாரக்வ துகை, 

மும்கப மத்திய ரயில் நிகலயத்திை்கு எதிரர, 

கபக்குல்லா, மும்கப -400008. 

 

கண்காணிப்பு மை்றும் மறுஆய்வு முகை 

 

புகார ் பதிவு டெய்ய அல்லது எந்தடவாரு வினவலுக்கும் அகனத்து 

கிகளகளும் புகார ் பதிரவட்கட பராமரிக்கும், ரமலும் அகனத்து 

கிகளகளிலும் ரமலும் புகார ் டபட்டி காண்பிக்கப்படும். ஒவ்டவாரு 

திங்கட்கிழகமயும் பின் அலுவலக நிரவ்ாகி அந்தந்த கிகளகளில் டபைப்பட்ட 

புகாரக்ள் / வினவல்கள் மை்றும் புகார ் / வினவல் தீரம்ானத்தின் நிகல 



ஆகியவை்கை கடந்த டவள்ளிக்கிழகம வகர ரநாடல் அதிகாரியிடம் சி.சி 

கிகள ரமலாளர,் இடர ் அலுவலர ் மை்றும் பகுதி ரமலாளர.் மறுஆய்வு 

ரநாக்கத்திை்காக ரநாடல் அதிகாரி அகனத்து கிகளகளிலிருந்தும் 

டபைப்படட் விவரங்ககள ஒருங்கிகணத்து, அகத குகைகளுக்கு அனுப்புவார ்

 

 

கட்டணமில்லா எண்ணில் டபைப்பட்ட புகாரக்ளின் விவரங்கள் மை்றும் தீரவ்ு 

நிகலகளுடன் டரடடரெ்ல் அதிகாரி மை்றும் மூத்த நிரவ்ாகமும். 

 

அகனத்து புகாரக்ளும் ெரியான ரநரத்தில் ரநாடல் அதிகாரியிடம் 

புகாரளிக்கப்படட்ுள்ளதா என்பகத மாதாந்திர அடிப்பகடயில் இடர ்அதிகாரி 

தணிக்கக டெய்வார.் புகாரக்ளின் திருப்திகரமான தீரக்வ ெரிபாரக்்க மாதிரி 

அடிப்பகடயில் இடர ் அலுவலர ் புகாகரப் பதிவுடெய்யும் நபரக்கள 

அகழப்பார,் இடர ் அலுவலர ் பிராந்திய இடர ் தகலவரிடம் ஏரதனும் 

விலகல்கள் இருந்தால் புகார ் டெய்வார,் ரமலும் பிராந்திய இடர ் தகலவர ்

அகத இடர ்தகலவரிடம் டதரிவிப்பார.் 

 

 

 

 

 


