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आधार हाऊस िंग फायनान्

सिसिटे ड

भाग १
ग्राहक तक्रारसनवारण धोरण

पररचय
किंपनी ाठी नॅशनि हाऊस िंग बँकेने (‘‘एनएचबी’’) हाऊस िंग फायनान्
तक्रारसनवारण प्रदक्रया सनश्चित करणे हा ह्या धोरणाचा हे तू आहे .

किंपन्यािं ाठी दििेल्या सनिे शािंनु ार ग्राहकािं ाठी

ह्या धोरणाचा उद्दे श खािीि बाबीिंची खातरजिा करणे हा आहे :




वव तक्रार िंची िखि पररणािकारकपणे आश्चण रास्तपणे घेणे.
ग्राहकाने उपश्चस्ित केिेल्या तक्रार िंवर

िंस्िेच्या आत अ िेल्या ििंचािंकडे तयािंची तक्रार/गाऱ्हाणे वरच्या पातळ वर घेऊन जाण्या ाठीच्या पयावयािंची
ग्राहकािंना



ौजन्याने आश्चण वेळेवर उपाययोजना करणे.

िंपूणप
व णे जाणीव अ णे.

ग्राहकािंना सिळािेल्या प्रसत ािाबद्दि जर ते पूणत
व :

िाधानी न तीि, तर तयािंना पयावयी उपाययोजनािंववषयी

अ िेल्या तयािंच्या असधकारािंववषयी िादहती अ ायिा हवी.


ग्राहकािंनी तक्रार आश्चण गाऱ्हाणी करण्याचे प्र िंग योग्य तया

ेवेच्या, दडसिव्हर च्या आश्चण पुनराविोकन

यिंत्रणेच्या िाध्यिातून किीतकिी करणे, आश्चण


ग्राहकािंच्या तक्रार िंचे आश्चण गाऱ्हाण्यािंचे ततपरतेने सनवारण करणे.

तक्रारसनवारण

सिती

एएचएफएिने खािीि
क

िस्यािंचा

िावेश अ िेिी ग्राहक तक्रारसनवारण

सिती स्िापन करण्याचे प्रस्ताववत केिेिे आहे :

चीफ ऑपरे दटिं ग ऑदफ र ( ीओओ)

ख हे ड ऑफ किेक्शन
ग

हे ड ऑफ ऑपरे शन

घ

हे ड ऑफ ररस्क

या ाठीची गण िंख्या ३
हे डिा

भे

िस्य एवढ अ ेि, जेव्हा आश्चण ज े आवश्यक अ ेि तयानु ार

सिती कोणतयाह इतर फिंक्शनि

उपश्चस्ित राहण्या ाठी आििंवत्रत करू शकेि.
सितीची काये पुढ िप्रिाणे अ तीि:
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प्राप्त झािेल्या तक्रार िंच्या श्चस्ितीचे आश्चण तयावर केिेल्या कारवाईचे पुनराविोकन सनयसितपणे करणे.

आधार हाऊस िंग फायनान्



ग्राहकािंकडू न प्राप्त झािेल्या तक्रार िंच्या प्रकारािंचे सतिाह आधारावर िूल्यिापन करणे आश्चण प्रदक्रयािंचे

सिसिटे ड

ुिभीकरण

करून/ ुव्यवश्चस्ित करून अशा तक्रार किी करण्या ाठी काि करणे.


वव प्रकारच्या सनयािक अनुपािनािंचे काि केिे जात आहे आश्चण तयाची अिंििबजावणी केिी जात आहे ह्याचे
पुनराविोकन करणे.



तक्रार बिंि करण्या ाठी कािियाविेचे आश्चण तयािंिध्ये तयापुढे कशा

ुधारणा करता येतीि ह्याचे पुनराविोकन

करणे.


सनवारण न झािेल्या तक्रार िंचे पुनराविोकन करणे आश्चण आवश्यकता अ ेि तेिे हस्तक्षेप करणे.

तक्रारसनवारण यिंत्रणा
आधार हाऊस िंग फायनान्

सिसिटे ड (एएचएफएि) िजेिार

ेवा पुरववण्या ाठी आश्चण सनयािक प्रासधकरणािंच्या

िापििं डािंच्या चौकट त राहून, ििंडळ/वररष्ठ व्यवस्िापनाने िान्यता दििेिी धोरणे, प्रदक्रया आश्चण कायवप्रणािी यािंच्यानु ार
पुरेपूर प्रयत्न कर त अ ते.

एएचएफएि तक्रारसनवारणाची प्रदक्रया ववकेंद्र कृ त पद्धतीने चािवीत अ ते, ग्राहक िे शभरातीि शाखािंपैकी कोणतयाह

शाखेत जाऊ शकतात, ते कस्टिर केअर आयड वर सिहून कळवू शकतात दकिंवा कस्टिर केअर क्रिािंकावर कॉि करू
शकतात. अशा प्रकारे ग्राहक किंपनीच्या किवचाऱ्यािंशी

हजपणे

िंपकव

ाधू शकतात.

तक्रारसनवारण प्रदक्रयेचे प्रकाशन
तक्रार रास्तपणे आश्चण जििपणे हाताळल्या जाण्या ाठी किंपनीच्या कायवप्रणािीचे तपशीि कोठे

ापडतीि हे किंपनी

सतच्या ग्राहकािंना कळवीि. अन्याय झािेिा आहे अ े वाटणाऱ्या कजविारािा तक्रार करता यावी म्हणून किंपनी सतच्या
कायावियािंिध्ये/शाखािंिध्ये आश्चण
जेिे तक्रार नोंिविी जाऊ शकेि,

िंकेतस्िळावर तक्रारसनवारण कायवप्रणािी (ई-िेि आयड आश्चण
िस्या

िंपकावचे इतर तपशीि,

ोडववण्या ाठीची कािियाविा, तक्रार वरच्या पातळ वर घेऊन जाण्या ाठीची

प्रदक्रया, इतयाि ) स्पष्टपणे प्रिसशवत कर ि.

तक्रारसनवारण कायवप्रणािी
टप्पा १



ग्राहकािंच्या तक्रार िंचे सनवारण करण्या ाठी ते तयािंची तक्रार िेखी स्वरूपात शाखेच्या शाखाव्यवस्िापकािंकडे िे ऊ
शकतात.



शाखेत ठे विेल्या तक्रार/गाऱ्हाणे नोंिवह त नोंि करूनह तक्रार नोंिविी जाऊ शकते.



ग्राहक तयािंची तक्रार customercare@aadharhousing.com वर नोंिवू शकतीि दकिंवा आिच्या 1800 3004
2020 या ग्राहक ेवा क्रिािंकावर कॉि करू शकतीि.
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आधार हाऊस िंग फायनान्

सिसिटे ड

ग्राहकािा कािकाजाच्या ७ दिव ािंच्या आत प्रसत ाि दििा जाईि.

ग्राहकाच्या तक्रार िा दििेल्या प्रसत ािािध्ये/पोचपावतीिध्ये जो असधकार ह्या तक्रार कडे िक्ष िे णार आहे तयाचे
नाव आश्चण हुद्दा दििेिा अ ेि. तक्रार जर िरू ध्वनीवरून दकिंवा किंपनीच्या तया ाठी अ िेल्या टे सिफोन
हे ल्फडे स्कवर दकिंवा ग्राहक ेवा क्रिािंकावर दििेिी अ ेि, तर ग्राहकािंना तक्रार िंिभव क्रिािंक दििा जाईि आश्चण
तयािा पुढ ि प्रगतीववषयी रास्त कािावधीत िादहती दििी जात राह ि.

टप्पा २
ग्राहकािा जर उपरोक्त कािियाविेत जर कोणताह प्रसत ाि सिळािा नाह दकिंवा तो शाखेने दििेल्या प्रसत ािाच्या
बाबती

िाधानी न ेि, तर ७ दिव ािंनिंतर ग्राहक एएचएफएिच्या कस्टिर केअर ऑदफ र/सग्रव्हान्

ररड्रे ि

ऑदफ र यािंना पत्र पाठवून दकिंवा ई-िेि पाठवून िुिंबईतीि कॉपोरे ट कायावियात तक्रार/गाऱ्हाणे पुढ ि पातळ वर
नेऊ शकेि. तया ाठीचा पत्ता:

कस्टिर केअर ऑदफ र/सग्रव्हान्
आधार हाऊस िंग फायनान्

ररड्रे ि ऑदफ र

सिसिटे ड

कॉपोरे ट कायाविय क्र. ८०२, ८वा िजिा,
नटराज बाय रुस्तुिजी, पश्चिि द्रत
ु गती िहािागव,
अिंधेर (पूव)व , िुिंबई- ४०००६९,
िहाराष्ट्र.
ईिेि आयड : grievanceredressal.officer@aadharhousing.com
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आधार हाऊस िंग फायनान्

सिसिटे ड

तक्रार/गाऱ्हाणे प्राप्त झाल्यानिंतर सतची शहासनशा करून ग्राहकािा ३० दिव ािंच्या आत तयावर ि उत्तरा ह
प्रसत ाि दििा जाईि; किंपनीच्या कॉपोरे ट कायावियात तक्रार प्राप्त झाल्यानिंतर आम्ह ग्राहकािा अिंसति प्रसत ाि
पाठवू दकिंवा आम्हािा प्रसत ाि द्यािा असधक वेळ का हवा आहे हे स्पष्ट करू आश्चण ३० दिव ािंच्या आत तपशीिवार
उत्तर दकिंवा िादहती पाठववण्या ाठी पुरेपूर प्रयत्न करू.

टप्पा ३
तक्रारसनवारण चिूने दििेल्या उत्तराने अजूनह ग्राहकाचे

िाधान झािेिे न ेि, तर ३० दिव ािंनिंतर ग्राहक

नॅशनि हाऊस िंग बँक ह्या गृहकजे िे णाऱ्या किंपन्यािंचे सनयािक प्रासधकरण अ िेल्या बँकेशी खािीि पत्त्यावर
िंपकव

ाधू शकतीि:

नॅशनि हाऊस िंग बँक
दडपाटव िेंट ऑफ रे ग्युिेशन अँड

ुपरश्चव्हजन,

(तक्रारसनवारण ववभाग)
४िा िजिा, कोअर ५-ए, इिं दडया हॅ वबटॅ ट

ेंटर,

िोधी रोड, नवी दिल्िी - ११०००३
www.nhb.org.in
सििंक: https://grids.nhbonline.org.in/
ऑफिाईन तक्रार करण्या ाठीचे फॉरिॅट ह्या सििंकवर उपिब्ध आहे : http://www.nhb.org.in/ GrievanceRedressal- System/Lodging-Complaint-Against-HFCs-NHB%E2%80% 93Physical-Mode.pdf
उपरोक्त तपशीि किंपनी सतच्या कायावियािंिध्ये/शाखािंिध्ये व

िंकेतस्िळावर स्पष्टपणे प्रिसशवत कर ि.

वविाग्राहकािंच्या तक्रार िंचे सनवारण
वविाव्यव ाय करण्या ाठी किंपनीने आयआरड एआयकडे कॉपोरे ट एजिंट (किंपोश्चझट) म्हणून नोंिणी केिेिी आहे . ती
ववम्याशी

िंबिंसधत तक्रार िंचे सनवारण करताना आयआरड एच्या सनयिाविीचे पािन कर ि.

किंपनीने ववक्री केिेल्या वविाउतपािनािंशी

िंबिंसधत तक्रार िंची पोचपावती दििी जाईि आश्चण

िंबिंसधत वविा किंपनीच्या

(किंपन्यािंच्या) िाध्यिातून अशी तक्रार प्राप्त झाल्यानिंतर १४ दिव ािंच्या आत एएचएफएि तक्रारसनवारण करवून िे ईि.

वविाग्राहकािा तयाची तक्रार नोंिववण्या ाठी आश्चण सतचे उत्तर प्राप्त करण्या ाठी खािी उल्िेख केिेल्या टप्प्यािंचे
अनु रण करण्याचा
टप्पा १
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ल्िा िे ण्यात येत आहे :

आधार हाऊस िंग फायनान्



सिसिटे ड

ग्राहकािंनी तयािंच्या तक्रार चे सनवारण करून घेण्या ाठी तयािंची तक्रार शाखेतीि शाखाव्यवस्िापकािंकडे िेखी
स्वरूपात करावी.



ग्राहक तयािंची तक्रार, वविा पॉसि ी क्रिािंकाचा उल्िेख करून customercare@aadharhousing.com वरह
नोंिवू शकतीि दकिंवा ते आिच्या 1800 3004 2020 ह्या ग्राहक क्रिािंकावर कॉि करू शकतीि.

ग्राहकािा कािकाजाच्या ७ दिव ािंच्या आत प्रसत ाि दििा जाईि.
टप्पा २

ग्राहकािा जर उपरोक्त कािियाविेत जर कोणताह प्रसत ाि सिळािा नाह दकिंवा तो शाखेने दििेल्या प्रसत ािाच्या
बाबती

िाधानी न ेि, तर ७ दिव ािंनिंतर ग्राहक एएचएफएिच्या कस्टिर केअर ऑदफ र/सग्रव्हान्

ररड्रे ि

ऑदफ र यािंना पत्र पाठवून दकिंवा ई-िेि पाठवून िुिंबईतीि कॉपोरे ट कायावियात तक्रार/गाऱ्हाणे पुढ ि पातळ वर
नेऊ शकेि. तया ाठीचा पत्ता:

कस्टिर केअर ऑदफ र/सग्रव्हान्
आधार हाऊस िंग फायनान्

ररड्रे ि ऑदफ र

सिसिटे ड

कॉपोरे ट कायाविय क्र. ८०२, ८वा िजिा,
नटराज बाय रुस्तुिजी, पश्चिि द्रत
ु गती िहािागव,
अिंधेर (पूव)व , िुिंबई- ४०००६९,
िहाराष्ट्र.
ईिेि आयड : grievanceredressal.officer@aadharhousing.com
ग्राहकािा कािकाजाच्या १४ दिव ािंच्या आत तक्रार च्या उत्तरा ह प्रसत ाि दििा जाईि.

टप्पा ३
जर तक्रार चे सनवारण झािे न ेि दकिंवा वविा किंपनीने/एएचएफिने दििेल्या उत्तराने ग्राहक

िाधानी न ेि, तर

तो दकिंवा ती कोणतयाह वेळ :



https://igms.irda.gov.in/ वर िॉसगन करून आयजीएिए च्या िाध्यिातून वरच्या पातळ वर तक्रार
करू शकेि.
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दकिंवा टोि फ्री क्रिािंक १५५२५५ दकिंवा १८०० ४२५४ ७३२ वर कॉि करू शकेि.



दकिंवा complaints@irdai.gov.in वर ईिेि पाठवू शकेि.



दकिंवा भारतीय वविा सनयािक आश्चण ववका

प्रासधकरण (आयआरड एआय) यािंना,

िजिा, फायनाश्चन्शअि दडश्चस्िक्ट, नानकरािगुडा, गासचबाविी, है द्राबाि ५०००३२.

व्हे क्र. ११५/१, ४िा

आधार हाऊस िंग फायनान्



काह क्वसचत प्र िंगी जर वर ि दठकाणािंहून सिळे िेल्या उत्तराने ग्राहकाचे
तयािा/सतिा वविा िोकपािािंकडे जाण्या

सिसिटे ड

िाधान झािे न ेि, तर

ािंगण्यात येईि.

भाग २
गुिंतवणूकिारािं ाठी तक्रारसनवारण यिंत्रणा

गुत
िं वणूकिारािंशी, म्हणजेच कजवरोखेधारकािंशी (अपररवतवनीय कजवरोखे) दकिंवा िुितठे व (एफड ) धारकािंशी
ब
िं सिं धत शिंकािंचे आश्चण तक्रार िंचे सनवारण:

कजवरोखेधारकािंनी दकिंवा िुितठे वधारकािंनी उपश्चस्ित केिेल्या कोणतयाह शिंकेिा दकिंवा तक्रार िा ततपरतेने प्रसत ाि
िे ण्या ाठी आश्चण ती

ोडवण्या ाठी किंपनी, म्हणजेच एएचएफएि कदटबद्ध आहे . तयानिंतर, अशा शिंकािंचे दकिंवा तक्रार िंचे

सनवारण करण्या ाठीच्या यिंत्रणेिा िजबूत करण्या ाठी आिच्याकडे एक स्वतिंत्र

सिती आहे , श्चजिा स्टे कहोल्ड व अँड

ररिेशनसशप किंपनी अ े म्हणतात, जी किंपनी कायद्याच्या किि १७८(५) अनु ार आश्चण
अ िेल्या इतर वैधासनक तरतुि िंच्या अिंतगवत स्िापन करण्यात आिेिी आहे . या

ेबी (एिओड आर) व िागू

सितीची व्याप्ती/भूसिका पुढ िप्रिाणे

आहे :


गुिंतणूकिारािंकडू न प्राप्त झािेल्या तक्रार िंच्या श्चस्ितीचे आश्चण तयावर केिेल्या कारवाईचे पुनराविोकन सनयसितपणे
करणे.



गुिंतवणूकिारािंकडू न प्राप्त झािेल्या तक्रार िंच्या प्रकारािंचे सतिाह आधारावर िूल्यिापन करणे आश्चण प्रदक्रयािंचे
ुिभीकरण करून/ ुव्यवश्चस्ित करून अशा तक्रार किी करण्या ाठी काि करणे.



वव प्रकारच्या सनयािक अनुपािनािंचे काि केिे जात आहे आश्चण तयाची अिंििबजावणी केिी जात आहे ह्याचे
पुनराविोकन करणे.



तक्रार बिंि करण्या ाठी कािियाविेचे पािन करण्याची काळजी घेणे आश्चण तयािंिध्ये तयापुढे कशा

ुधारणा करता

येतीि ह्याचे पुनराविोकन करणे.


सनवारण न झािेल्या तक्रार िंचे पुनराविोकन करणे आश्चण अशा प्रकरणािंिध्ये तया ाठी
करणे.

या स्टे कहोल्ड व अँड ररिेशनसशप कसिट च्या
ज्यातीि दकिान एक स्वतिंत्र
या ाठीची गण िंख्या २
अ ेि तयानु ार

भा िािंिध्ये दकिान ३ वबगर कायवकार

च
िं ािक अ िे पादहजेत.

िंचािक अ ेि, ज्यापैकी १ स्वतिंत्र

भा बोिावण्यात येतीि.

ल्िा/िरु
ु स्तीची कृ ती

िंचािकािंचा

िावेश अ ेि,

िंचािक अ िे पादहजेत आश्चण जेव्हा आश्चण ज े आवश्यक

कजवरोख्यािं ाठी योग्य नोंि आश्चण डे टा ठे वण्या ाठी, कजवरोखेधारकािंना व्याजाचे पै े/ररपेिेंट वेळेवर िे ण्या ाठी आश्चण
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आधार हाऊस िंग फायनान्

सिसिटे ड

तयािंच्या शिंका आश्चण सचिंता, जोडपत्र अ आश्चण ब िध्ये ठरवून दििेल्या कािियाविेत िरू करण्या ाठी आिच्याकडे
सनबिंधक आश्चण हस्तािंतरण असभकताव (रश्चजस्िार अँड िान् फर एजिंट) आहे त.
सतिाह िध्ये प्राप्त झािेल्या आश्चण सनवारण केिेल्या
बैठकीत

वव तक्रार िंचे/गाऱ्हाण्यािंचे तपशीि किंपनी

ािर करते. सतिाह िध्ये प्राप्त झािेल्या आश्चण सनवारण केिेल्या

िंचािक ििंडळाच्या

वव तक्रार िंचे/गाऱ्हाण्यािंचे तपशीि किंपनी

स्टॉक एक् चेंजेकडे म्हणजे बीए ई सिसिटे डकडे आश्चण स्कोअ क
व डे ( ेबी),

ेबी (सिश्चस्टिं ग ऑश्चब्िगेशन्

अँड

दडस्क्िोजर ररक्वायरिेंट् ) रे ग्युिेशन् , २०१५ िधीि िागू अ िेल्या तरतुि िंनु ार अपिोड करते.
गुिंतवणूकिार

तयािंच्या

सनवारण

न

झािेल्या

तक्रार

complianceofficer@aadharhousing.com ह्या आयड वर दकिंवा
गुिंतवणूकिारािं ाठी

क भागधारकािंशी



१५

दिव ािंनिंतर

किंप्िायन्

ेबीकडे पाठवू शकतात.

ऑदफ रकडे

ुधाररत तक्रारसनवारण यिंत्रणा पररसशष्ट अ प्रिाणे आहे .

ब
िं सिं धत शिंकािंचे आश्चण तक्रार िंचे सनवारण:

किंपनीच्या भागधारकािंनी किंपनीच्या वाढ

ाठी ि घवकािीन

िभाग भािंडवि पुरवून सतच्यावर ठे विेल्या

ववश्वा ाची जाण आहे आश्चण तयाची ती पोचपावती िे ते.


भागधारकािंकडू न काह शिंका/तक्रार आल्याच तर तयािंवर आम्ह जवळू न िक्ष ठे वतो. आम्ह तयािंना, िाभािंशाचे
पेिेंट आश्चण िावा, आयईपीएफकडे भागािंचे हस्तािंतरण, अ े काह अ ल्या , अशी तयािंच्याववषयीची ववववध
प्रकारची िादहती तयािंना िे त अ तो. हस्तािंतरण/स्िानािंतर आश्चण इतर

िंबिंसधत कायवक्रि व भागधारकािंच्या नोंि

हाताळण्या ाठी आम्ह सनबिंधक आश्चण भाग हस्तािंतरण असभकताव यािंची सनयुक्तीह केिेिी आहे .


गुिंतवणूकिार

तयािंच्या

सनवारण

न

झािेल्या

तक्रार

३०

दिव ािंनिंतर

किंप्िायन्

ऑदफ रकडे

complianceofficer@aadharhousing.com या ईिेि आयड वर दकिंवा ROC/MCA कडे पाठवू शकतात.


भागधारकािं ाठी तक्रारसनवारण यिंत्रणा जोडपत्र ब नु ार आहे .

जोडपत्र - अ
दडबेंचर/एन ीड धारक आश्चण एफड धारकािं ारख्या गुिंतवणूकिारािं ाठी तक्रार सनवारण यिंत्रणा:

अ.क्र.
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खाजगीपणे दििेल्या कजवरोख्यािं ाठी/अपररवतवनीय
कजवरोख्यािं ाठी

आयपीओ अिंतगवत दििेल्या कजवरोख्यािं ाठी एन ीड ज ्

आधार हाऊस िंग फायनान्

1

2

3

सिसिटे ड

कजवरोखेधारक तयािंच्या शिंका दकिंवा तक्रार किंपनीिा
treasury@aadharhousing.com
या ईिेि आयड च्या िाध्यिातून पाठवू शकतात.

कजवरोखेधारक तयािंच्या शिंका दकिंवा तक्रार सनबिंधक

शिंका दकिंवा तक्रार प्राप्त झाल्यानिंतर सतचे सनराकरण
करण्या ाठी ती प्राप्त झाल्यापा ून ७ दिव ािंच्या
आत कजवरोखेधारकािा प्रसत ाि दििा जाईि.

शिंका दकिंवा तक्रार प्राप्त झाल्यानिंतर सतचे सनराकरण
करण्या ाठी ती प्राप्त झाल्यापा ून ७ दिव ािंच्या
आत कजवरोखेधारकािा प्रसत ाि दििा जाईि.

शिंकेचे

शिंकेचे

दकिंवा

तक्रार ची

सनराकरण

जर

१५

आश्चण

हस्तािंतरण

असभकताव

यािंना

einward.ris@kfintech.com वर पाठवू शकतीि.

दकिंवा

तक्रार ची

सनराकरण

जर

१५

दिव ािंच्या आत केिे गेिे नाह दकिंवा सिळािेल्या

दिव ािंच्या आत केिे गेिे नाह दकिंवा सिळािेल्या

उत्तराने/उपाययोजनेिुळे

उत्तराने/उपाययोजनेिुळे

कजवरोखेधारक

अ िाधानी अ ेि, तर तो/ती किंपनी
आश्चण

किंप्िायन्

ेक्रेटर िंना
ऑदफ रना

कजवरोखेधारक

अ िाधानी अ ेि, तर तो/ती किंपनी
आश्चण

किंप्िायन्

ेक्रेटर िंना
ऑदफ रना

complianceofficer@aadharhousing.com वर

complianceofficer@aadharhousing.com वर

ईिेि पाठवू शकेि.

ईिेि पाठवू शकेि.

तक्रार िंचे सनवारण जर ३० दिव ािंच्या आत झािे नाह , तर गुिंतवणूकिार अशा तक्रार बीए ई दकिंवा स्कोअ व
( ेबी) यािंच्याकडे तयािंच्या scores@sebi.org.in या िंकेतस्िळावर/पोटव िवर पाठवू शकतीि.
कजवरोखेधारकािंशी

िंबिंसधत शिंकािंचे सनर न, तयात भागधारकाकडू न काह कायिे शीर दकिंवा तािंवत्रक चूक झािेिी

न ेि तर, तया प्राप्त झाल्यापा ून ३० दिव ािंच्या आत करण्या ाठी कदटबद्ध आहे .
िुितठे वीधारकािंच्या गाऱ्हाण्यािंचे सनवारण करण्याच्या प्रदक्रयेवर ररटे ि िायवबसिट /एफड ट ि आश्चण
ऑपरे शन्

ेंिि

ट ि यािंच्याकडू न िे खरे ख ठे विी जाईि. िुितठे वधारक तयािंच्या शिंका दकिंवा तक्रार किंपनीिा ईिेिच्या

िाध्यिातून customercare@aadharhousing.com वर पाठवू शकतीि.

जोडपत्र - ब
भागधारकािंशी/गुत
िं वणूकिारािंशी

ब
िं सिं धत तक्रारसनवारण यिंत्रणा:

भागधारक तयािंच्या शिंका दकिंवा तक्रार किंपनीच्या किंपनी

ेक्रेटर आश्चण किंप्िायन्

ऑदफ र यािंच्याकडे

customercare@aadharhousing.com वर, तयाची एक प्रत complianceofficer@aadharhousing.com वर
पाठवून पाठवू शकतीि. शिंका दकिंवा तक्रार प्राप्त झाल्यापा ून सतचे सनराकरण करण्या ाठी ७ दिव ािंच्या आत
भागधारकािा प्रसत ाि दििा जाईि. भागधारकािंशी

िंबिंसधत शिंकािंचे सनर न, तयात भागधारकाकडू न काह

कायिे शीर दकिंवा तािंवत्रक चूक झािेिी न ेि तर, तया प्राप्त झाल्यापा ून १५ दिव ािंच्या आत करण्या ाठी कदटबद्ध
आहे .
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आधार हाऊस िंग फायनान्

जर शिंकेचे दकिंवा तक्रार चे सनवारण १५ दिव ािंच्या
आत झािे नाह तर

सिसिटे ड

भागधारक अशी शिंका दकिंवा तक्रार एिड दकिंवा
ीईओ यािंच्या नावेने किंपनीकडे
complianceofficer@aadharhousing.com
दकिंवा CEO@aadharhousing.com वर पाठवू शकेि.

जर शिंकेचे दकिंवा तक्रार चे सनवारण ३० दिव ािंच्या
आत झािे नाह तर
भागधारक तयािंच्या तक्रार किंपनी सनबिंधक,
कॉपोरे ट कायाविय ििंत्रािय यािंच्याकडे
roc.bangalore@mca.gov.in वर पाठवू शकेि.

***********************
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