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ைகுதி I 

 
 

வாடிக்பையாளர் மனக்குபை தீர்வுக் டைாள்பை 
 

 

அைிமுைம் 
 

இந்தக் டைாள்பையின் மநாக்ைம் ைம்டைனியின் வாடிக்பையாளர் மனக்குபை டசயற்ைாடு மநஷனல் ஹவுசிங் மைங்ைின் 

(”என்டஹச்ைி”) வீட்டு நிதி ைம்டைனிைளுக்ைான வழிைாட்டுதல்ைளுக்கு உட்ைட்டு இருப்ைபத விவாிப்ைதாகும். 

 

இந்தக் டைாள்பையின் இலக்கு இவற்பை உறுதி டசய்வதாகும்: 

 

 எல்லாப் புைார்ைளும் திைபமயாைவும் மற்றும் நியாயமாைவும் பையாளப்ைடுைின்ைன. 

 வாடிக்பையாளர் எழுப்ைிய புைார்ைள் நட்புமுபையுெனும் குைித்த மநரத்துக்குள்ளும் ைாிசீலிக்ைப்ைடுைின்ைன. 

 வாடிக்பையாளர் தமது புைார்ைபள/மனக்குபைைபள நிறுவனத்துக்கு உள்மளமய மமற்டைாண்டு எடுத்துச்டசல்லும் 

வாய்ப்புவழிைள் ைற்ைி அைிந்திருக்ைிைார். 

 வாடிக்பையாளருக்குத் தமது உாிபமைள் மற்றும் மாற்றுத் தீர்வுைள் ைற்ைித் டதாிந்திருக்ை மவண்டும், ஒரு மவபள 

அவர்ைளுக்கு ைதிலில் முழு திருப்தி இல்பல என்ைால். 

 முபையான மசபவ, வழங்ைல் மற்றும் சீராய்வு டசயல்முபை வாயிலாை வாடிக்பையாளர் புைார்ைளுக்ைான 

சந்தர்ப்ைங்ைபளக் குபைப்ைது மற்றும் 

 வாடிக்பையாளர் புைார்ைள் மற்றும் மனக்குபைைளுக்கு உெனடியான தீர்வு 

 
மனக்குபைத் தீர்வு டசயற்குழு 

 

         ஏடஹச் எஃப் எல் ஒரு மனக்குபைத் தீர்வு டசயற்குழுபவ ைீழ்க்ைண்ெ உறுப்ைினர்ைளுென் அபமக்ைத் திட்ெமிட்டுள்ளது: 

 

a. தபலபம டசயல் அதிைாாி (சிஓஓ) 

b. வசூலின் தபலபம அதிைாாி 

c. டசயற்ைாடுைளின் தபலபம அதிைாாி 

d. அைாயத்தின் தபலபம அதிைாாி 

 

கூட்ெத்துக்ைான குபைந்தைட்ச வருபை வரம்பு 3 உறுப்ைினர் ஆகும், டசயற்குழு மவறு எந்த டசயல் தபலவபரயும் கூட்ெத்துக்கு வரும்ைடி 

அபழக்ைலாம் மமலும் கூட்ெம் மதபவப்ைடும் மைாடதல்லாம் நெத்தப்ைெ மவண்டும். 

 

டசயற்குழுவுக்குக் ைீழ்க்ைண்ெ டசயல்ைள்: 

 

 டதாெர்ந்து டைைப்ைட்ெ புைார்ைளின் நிபலபய மற்றும் ைல்மவறு புைார்ைளின் மீதான மமல் நெவடிக்பைபய சீராய்வு 

டசய்வது. 

 எவ்வபையான புைார்ைள் வருைின்ைன என்ைபத மூன்று மாதத்துக்கு ஒரு முபை மதிப்பீடு டசய்வது மமலும் அது 

மைான்ை புைார்ைள் குபைய எளிபமப்ைடுத்தல்/ஒருங்ைபமத்தல் டசயல்முபை வாயிலாைப் புைார் குபைப்பை மநாக்ைி 

இயங்குதல். 

 ஒழுங்ைாபைய சட்ெ திட்ெங்ைபளக் ைபெப்ைிடித்தல் மற்றும் டசயற்ைடுத்தல் ைற்ைிய சீராய்வு டசய்தல், 

 புைார்ைபள முடித்து பவக்ை ைாலக்டைடு/ குைித்த மநரங்ைள் மற்றும் அபத எவ்வாறு மமம்ைடுத்தலாம் ஆைியபவ ைற்ைிய 

சீராய்வு. 

 மதபவப்ைடும் இெங்ைளில் தீர்வாைாத புைார்ைள் சீராய்வு டசய்து தபலயிெல். 
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மனக்குபைதீர்வு டசயலபமப்பு: 
 

ஆதார் ஹவுசிங் ஃபைனான்ஸ் லிமிடெட், (ஏடஹச்எஃப்எல்) தரமான மசபவைபள வழங்ைி & வாடிக்பையாளபரத் திருப்தியாை, 

ஒழுங்ைாைய அபமப்பு டநைிைளுக்குட்ைட்டு, மைார்ட் / தபலபம மமலாண்பம ஏற்ை டைாள்பைைள், டசயல்முபைைள் &  

வழிமுபைைளுள்ளாைப் ைாடுைடுைிைது. 

 

ஏடஹச்எஃப்எல் பமயப்ைடுத்தாத முபையில்   மனக்குபைத்தீர்பவ டசயற்ைடுத்துைிைது, வாடிக்பையாளர் ைிபள மற்றும் நாடு 

முழுவதுமுள்ள நிறுவனக் ைிபள வபலயத்பத அணுைலாம், அவர்ைள் வாடிக்பையாளர் மசபவக்ைான மின்னஞ்சலுக்கு எழுதலாம் 

மற்றும் மசபவ எண்ைில் டதாபலமைசியில் அபழக்ைலாம். இவ்வாைாை வாடிக்பையாளருக்கு நிறுவனத்தின் ைைியாளர்ைபள 

அணுை எளிய வழி இருக்ைிைது. 

 

மனக்குபை தீர்வுக்ைான வழிமுபைைபளப் டவளியிடுதல் 

 
இந்தக் ைம்டைனி தமது வாடிக்பையாளருக்கு ைம்டைனியின் புைார்ைபள நியாயமாைவும் விபரவாைவும் தீர்க்கும் வழிமுபைைள் ைற்ைி 

டதாிவிக்கும். தமது அலுவலைம் / ைிபளைள் ஆைியவற்ைில் மற்றும் தமது  இபையதளத்தில் ைம்டைனி புைார் தீர்வு வழிமுபைைள் 

(புைாபரப் ைதிவு டசய்ய மின்னஞ்சல் மற்றும் ைிைடதாெர்பு விவரங்ைள், தீர்பவ எட்ெ ைதில் தரும் ைாலம், மமமல புைாபர 

எடுத்துச்டசல்லும் கூட்ெபமவு ஆைியபவ..) ைாதிக்ைப்ைட்ெ ைெனாளர் புைாபரப் ைதிவு டசய்வதற்ைாை டவளியிடும். 

 

மனக்குபை தீர்வு வழிமுபை 

 

நெவடிக்பை I 

 

 வாடிக்பையாளர் மனக்குபைைளுக்ைான தீர்வுக்கு, வாடிக்பையாளர் தமது புைாபர எழுத்துபூர்வமாை ைிபளயின் 

ைிபளமமலாளாிெம் டதாிவிக்ைலாம் 

 புைாபரக் ைிபளயில் ைராமாிக்ைப்ைடும் புைார் புத்தைத்தில் புைார்/ மனக்குபைபயப் ைதிவு டசய்வது மூலமாைவும் புைார் 

டதாிவிக்ைலாம் 

 வாடிக்பையாளர் தமது புைாபர customercare@aadharhousing.com இபையத்தில் ைதிவு டசய்யலாம், அல்லது எங்ைள் 

வாடிக்பையாளர் மசபவ எண். 1800 3004 2020 என்னும் எண்ைில் அபழத்துப் ைதிவு டசய்யலாம். 

வாடிக்பையாளருக்கு 7 நாட்ைளுக்குள் ைதில் அனுப்ைப்ைடும். 

 

ைதில் / வாடிக்பையாளர் புைார் டைற்ைதற்ைான அத்தாட்சியில் புைாபரக் பையாளும் அலுவலாின் டையர் மற்றும் ைதவி விவரங்ைள் 

இருக்கும். ைம்டைனி குைிப்ைிட்டுள்ள டதாபலமைசி உதவிமமபையில் அல்லது வாடிக்பையாளர் மசபவ எண்ைில் 

டதாிவிக்ைப்ைட்ொல், அந்த வாடிக்பையாளருக்கு ஒரு  புைார் வாிபச எண் தரப்ைட்டு மமலும் அதில் உண்ொன முன்மனற்ைம் 

அவசியமான ைாலைட்ெத்துக்கு உள்ளாைத் டதாியப் ைடுத்தப்ைடும். 

 

நெவடிக்பை II: 

ஒருமவபள வாடிக்பையாளருக்கு மமற்குைிப்ைிட்ெ ைால அவைாசத்துக்குள்ளாை எந்த ைதிலும் வரவில்பல என்ைால் அல்லது ைிபள 

அளித்த ைதிலில் அவருக்குத் திருப்தி இல்பல என்ைால், 7 நாட்ைளுக்குப்ைின் வாடிக்பையாளர் தமது புைார்/ மனக்குபைபய 

மும்பையில் உள்ள தபலபம அலுவலை ைவனத்துக்குக் டைாண்டு டசல்லலாம். 

 

வாடிக்பையாளர் மசபவ அதிைாாி/மனக்குபைதீர்வு அதிைாாி 

ஆதார் ஹவுசிங் ஃபைனான்ஸ் லிமிெட்  

802, 8வது தளம் நட்ராஜ் பை ரஸ்மொம்ைி,  

டவஸ்ெர்ன் எக்ஸ்ைிரஸ் பஹமவ & சர் எம்.வி. சாபல சந்திப்பு  

அந்மதாி (ைி), மும்பை 400 069 

மைாராஷ்ட்ரா 

மின்னஞ்சல் முைவாி: grievanceredressal.officer@aadharhousing.com 

mailto:grievanceredressal.officer@aadharhousing.com
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30 ைைி நாட்ைளுக்குள் வாடிக்பையாளருக்குப் புைார் தீர்வுக்ைான ைதில் வழங்ைப்ைடும். நாங்ைள் டைைப்ைட்ெ 

புைார்/மனக்குபைபய மசாதித்து, நாங்ைள் வாடிக்பையாளருக்கு ஒரு  இறுதி ைதிபல வழங்குமவாம் அல்லது எங்ைளுக்கு ஏன் 

இன்னும் அதிை மநரம் மவண்டும் என்று விளக்ைம் தருமவாம், மமலும் ஒரு விாிவான ைதிபல அல்லது டதாிவிப்பை 

ைம்டைனியின் தபலபம அலுவலைத்துக்குப் புைார் வந்த நாளில் இருந்து 30 நாட்ைளுக்குள்  தரப் ைாடுைடுமவாம். 

 

நெவடிக்பை III: 
 

ஒருமவபள வாடிக்பையாளருக்கு இன்னமும் வாடிக்பையாளர் குபைதீர்வுக்குழுவின் தீர்வு ஒப்ைவில்பல என்ைால், 30 நாட்ைளுக்குப் 

ைிைகு அவர் ஒழுங்ைாபையத்பத – தி மநஷனல் ஹவுசிங் மைங்க் அணுைலாம், அவர்ைளது முைவாி  ைீழ்க்ைண்ெவாறு: 

 

மநஷனல் ஹவுசிங் மைங்க் 

டிைார்ட்டமண்ட் ஆஃப் டரகுமலஷன் & சூைர்விஷன் (ைம்ப்டளயிண்ட் ாிட்டரசல்  டசல்) 

4வது தளம், மைார் 5-ஏ, இண்டியா ஹாப்ைிெட் டசண்ெர், 

மலாதி மராடு, புதுடெல்லி- 110003 

www.nhb.org.in 

 

இபைப்பு:  https://grids.nhbonline.org.in/ 
 

The format for making offline complaint is available at link http://www.nhb.org.in/ Grievance- 
Redressal-System/Lodging-Complaint-Against-HFCs-NHB%E2%80% 93Physical-Mode.pdf 

 

இந்த விவரங்ைள் ைம்டைனியின் இபையதளம் மற்றும் அதன் அபனத்து அலுவலைம் / ைிபளைளில் டதளிவாைக் 

ைாட்சிப்ைடுத்தப்ைடும். 

 

ைாப்பீட்டு வாடிக்பையாளருக்ைான மனக்குபை தீர்வு 
 

ைம்டைனி ஒரு ைார்டைாமரட் ஏைண்ொை (முழுபமயான) ஐஆர்டிஏஐ ஒழுங்ைாையத்தில் ைதிவு டைற்று ைாப்பீட்டு வைிைத்பத 

விளம்ைரம் டசய்து வாடிக்பையாளர்ைபள உருவாக்ை உாிபம டைற்ைது. இது ஐஆர்டிஏஐ ஒழுங்குமுபைைபளக் ைபெப்ைிடிப்ைபத 

உறுதி டசய்யும்,  வாடிக்பையாளர் ைாப்பீடு டதாெர்ப்ைான மனக்குபைதீர்வுக்கு. 

 

ைம்டைனியால் விற்ைப்ைடும் ைாப்பீட்டுத் தயாாிப்புக்ைள் உறுதி டசய்யப்ைடும் மற்றும் ஏடஹச்எஃப்எல் குபைதீர்பவ புைார் வரப்டைற்ை 

14 நாட்ைளுக்குள் சம்ைந்தப்ைட்ெ ைாப்பீட்டு நிறுவனத்தால்( நிறுவ தீர்வு டசய்யப்ைடுவதற்கு உறுதுபையாகும். 

 

ைாப்பீட்டு வாடிக்பையாளர் ைீழ்க்ைாணும் நெவடிக்பைைபளத் தமது புைார்ைபளப் ைதிவு டசய்யவும் மற்றும் தீர்வு ைாைவும் 

டசய்யும்ைடி அைிவுறுத்தப்ைடுைிைார்ைள். 

 

நெவடிக்பை I 

 
 

 வாடிக்பையாளர் மனக்குபைைளுக்ைான தீர்வுக்கு, வாடிக்பையாளர் தமது புைாபர எழுத்துபூர்வமாை ைிபளயின் 

ைிபளமமலாளாிெம் டதாிவிக்ைலாம் 

 வாடிக்பையாளர் தமது புைாபர customercare@aadharhousing.com இபையத்தில் ைதிவு டசய்யலாம், அல்லது எங்ைள் 

வாடிக்பையாளர் மசபவ எண். 1800 3004 2020 என்னும் எண்ைில் அபழத்துத் தமது ைாப்பீட்டு ைாலிசி எண்பைக் 

குைிப்ைிட்டுப் ைதிவு டசய்யலாம். 

 

வாடிக்பையாளருக்கு 7 நாட்ைளுக்குள் ைதில் அனுப்ைப்ைடும். 

 

நெவடிக்பை II 

 

 

http://www.nhb.org.in/
http://www.nhb.org.in/Grievance-
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நெவடிக்பை II: ஒருமவபள வாடிக்பையாளருக்கு மமற்குைிப்ைிட்ெ ைால அவைாசத்துக்குள்ளாை எந்த ைதிலும் வரவில்பல என்ைால் 

அல்லது ைிபள அளித்த ைதிலில் அவருக்குத் திருப்தி இல்பல என்ைால், 7 நாட்ைளுக்குப்ைின் வாடிக்பையாளர் தமது புைார்/ 

மனக்குபைபய மும்பையில் உள்ள தபலபம அலுவலை ைவனத்துக்கு ஏடஹச்எஃப்எல் நிறுவன வாடிக்பையாளர் மசபவ அதிைாாி/ 

மனக்குபை தீர்வு அதிைாாிக்கு முைவாி இட்டு ஒரு ைடிதம் அல்லது மின்னஞ்சல் மூலம்  டைாண்டு டசல்லலாம். 

 

வாடிக்பையாளர் மசபவ அதிைாாி/மனக்குபைதீர்வு அதிைாாி 

802, 8வது தளம் நட்ராஜ் பை ரஸ்மொம்ைி,  

டவஸ்ெர்ன் எக்ஸ்ைிரஸ் பஹமவ & சர் எம்.வி. சாபல சந்திப்பு  

அந்மதாி (ைி), மும்பை 400 069 

மைாராஷ்ட்ரா 

மின்னஞ்சல் முைவாி: grievanceredressal.officer@aadharhousing.com 
 

வாடிக்பையாளருக்கு 14 ைைி நாட்ைளுக்குள் புைாருக்ைான தீர்வுென் ைதில் அனுப்ைப்ைடும். 

 

நெவடிக்பை III 
 

ஒருமவபள புைாருக்குத் தீர்வு ைிபெக்ைவில்பல அல்லது வாடிக்பையாளருக்கு ைாப்பீட்டு நிறுவனம் / ஏடஹச்எஃப்எல் 

தந்த தீர்வில் திருப்தி இல்பல என்ைால், எந்த ஒரு நிபலயிலும் அவர் அல்லது அந்தப் டைண்மைி டசய்யக்கூடியபவ: 

 

 இபையத்தில் www.igms.irda.gov.in என்னும் இபையதளத்தில் உள்நுபழந்து ஐைிஎம்எஸ் 

வாயிலாைப் புைாபர மமமல எடுத்துச் டசல்லலாம். 

 அல்லது ைட்ெைமில்லாத டதாபலமைசி எண் 155255 அல்லது 1800425472 ஆைிய எண்ைளில் அபழக்ைலாம் 

 அல்லது மின்னஞ்சபல Complaints@irda.gov.in என்னும் முைவாிக்கு அனுப்ைலாம். 

 அல்லது இன்ஷீரன்ஸ் டரகுடலட்ொி அண்ட் டெவலப்டமண் அதாாிடி ஆஃப் இந்தியா (ஐஆர்டிஏஐ),  

 எஸ்ஒய் எண் 115/1, 4வது தளம், ஃபைனான்ஷியல் டிஸ்டிாிக்ட், நக்ராம்குொ, ைச்சிைவுலி, பஹதராைாத்- 

500 032, என்னும் ஆபையத்துக்குக் ைடிதம் அனுப்ைலாம். 

 அாிதான ைாப்பீட்டுப் புைார்ைளில், மமலுள்ள அபனத்திலும் வாடிக்பையாளருக்குத் திருப்தி இல்பல  

 என்ைால் அவர்/ அந்தப் டைண்மைி இன்ஷீரன்ஸ் ஆம்ைட்ஸ்மமனுக்கு வழிைாட்ெப்ைெலாம். 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:grievanceredressal.officer@aadharhousing.com
http://www.igms.irda.gov.in/
mailto:Complaints@irda.gov.in
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ைாைம் II 
 

முதலீட்ொளர்ைளின் மனக்குபைதீர்வு டசயலபமப்பு 
 

ைென்ைத்திரம் (டிடைன்சர் (என்சிடி)) மற்றும் பவப்புநிதி (எஃப்டி) பவத்திருக்கும் முதலீட்ொளர்ைளின் விசாாிப்புைள் மற்றும் புைார்ைள் 

தீர்வு: 

 

ைம்டைனி. ஏடஹச்எஃப்எல் ைென்ைத்திரம் மற்றும் பவப்புநிதி பவத்திருக்கும் முதலீட்ொளர்ைளின் விசாாிப்பு அல்லது 

புைார்ைளுக்கு உெனடியாை ைதில் அளித்து மமலும் தீர்வு ைாண்ைதில் ைெப்ைாடு உபெயது. மமலும், இத்தபைய விசாாிப்புைள் 

அல்லது புைார்ைபள தீர்ப்ைதற்ைான இதன் டசாிவான டசயலபமப்புக்கு வலிபம மசர்ப்ைதற்ைாை நாங்ைள் தனியான ைங்குதாரர்ைள் 

நல்லுைவு டசயற்குழு என்னும் டையாில் ஒரு டசயற்குழுபவ ைம்டைனிஸ் ஆக்ட், 2013 ைிாிவு 178(5)இன் ைீழும் மற்றும் எஸ்ஈைிஐ 

(எல்ஓடிஆர்) மற்றும் உாித்தான ைிை சட்ெ டநைிைளின் அடிப்ைபெயில் அபமத்திருக்ைிமைாம். இந்த டசயற்குழுவின் வரம்பு / ைைி 

ைீழ்க்ைண்ெவாறு: 

 முதலீட்ொளர் புைார்ைளின் மீது ஒழுங்ைாபைய நிபலப்ைாடு நிபலபய மற்றும் ைல்மவறு புைார்ைளின் மீதான மமல் 

நெவடிக்பைபய சீராய்வு டசய்வது. 

 முதலீட்ொர்ைள் புைார்ைபள மூன்று மாதத்துக்கு ஒரு முபை மதிப்பீடு டசய்வது மமலும் அது மைான்ை புைார்ைள் குபைய 

எளிபமப்ைடுத்தல்/ஒருங்ைபமத்தல் டசயல்முபை வாயிலாைப் புைார் குபைப்பை மநாக்ைி இயங்குதல். 

 ஒழுங்ைாபைய சட்ெ திட்ெங்ைபளக் ைபெப்ைிடித்தல் மற்றும் டசயற்ைடுத்தல் ைற்ைிய சீராய்வு டசய்தல், 

 புைார்ைபள முடித்து பவக்ை ைாலக்டைடு/ குைித்த மநரங்ைள் மற்றும் அபத எவ்வாறு மமம்ைடுத்தலாம் ஆைியபவ ைற்ைிய 

சீராய்வு. 

 மதபவப்ைடும் இெங்ைளில் தீர்வாைாத புைார்ைள் சீராய்வு அைிவுபர/ திருத்த நெவடிக்பைைபள முன்பவத்தல் 

 

ைங்குதாரர்ைள் நல்லுைவு டசயற்குழுவின் உறுப்ைினர்ைள் 3 நான் எக்ஸிக்யூடிவ் பெரக்ெர்ைபளக் டைாண்ெது, அவருள் ஒருவர் 

இண்டிடைண்ெண்ட் பெரக்ெராை இருக்ை மவண்டும். 

 

கூட்ெத்துக்ைான குபைந்தைட்ச வருபை வரம்பு 2 அவர்ைளுள் ஒருவர் இண்டிடைண்ெண்ட் பெரக்ெராை இருக்ை மவண்டும். மதபவப்ைடும் 

மைாடதல்லாம் கூட்ெம் நெத்தப்ைெ மவண்டும். 

 

ைென்ைத்திரங்ைளுக்கு ஒரு டரைிஸ்ட்ரார் மற்றும் டிரான்ஸ்ைர் ஏடைண்ட் எங்ைளிபெமய முபையான ஆவைங்ைள் & 

தரவுைபள பவத்திருக்ை எனவும், உாித்த  மநரத்தில் ைென்ைத்திரம் பவத்திருப்மைாருக்கு வட்டி ைட்டுவாொ/ திருப்ைித்தருதல் 

டசய்ய எனவும் மமலும் அவர்ைளது விசாாிப்புைள் & ைவபலைபளக் குைித்த ைாலத்திற்குள் முடித்து பவக்ைவும் உள்ளார்ைள், 

இபைப்பு – ஏ & ைி ஆைியவற்ைில் உள்ளைடி. 

ஒவ்டவாரு ைாலாண்டிலும் வந்திருக்கும் மற்றும் தீர்வுைண்ெ புைார்ைள்/மனக்குபைைபள ைம்டைனி, மைார்ட் ஆஃப் 

பெரக்ெர்ஸ் முன்ைாை, கூட்ெத்தின் மைாது பவக்ைிைது. ஒவ்டவாரு ைாலாண்டிலும் வந்திருக்கும் மற்றும் தீர்வுைண்ெ 

புைார்ைள்/மனக்குபைைபள ைம்டைனி, ஸ்ொக் எக்ஸ்மசஞ் (ைிஎஸ்இ லிமிடெட்) மற்றும் எஸ்சிஓஆர்ஈஎஸ்(எஸ்ஈைிஐ) 

ஆைிமயாருக்கு எஸ்ஈைிஐ(லிஸ்டிங் ஆப்ளிமைஷன் அண்ட் டிஸ்க்மளாஷர் டரக்பவர்டமண்ட்ஸ்) டரகுமலஷன்ஸ், 2015 

விதிைளின்ைடி ைதிமவற்ைம் டசய்ைிைது. 

15 நாட்ைளுக்குப் ைிைகு முதலீட்ொளர் தமது தீர்வாைாத புைார்ைபள ைம்ப்பளயன்ஸ் அதிைாாிக்கு என்னும் மின்னஞ்சலில் 

எழுப்ைலாம் அல்லது எஸ்ஈைிஐ. 

திருத்தப்ைட்ெ முதலீட்ொளர் மனக்குபைதீர்வு டசயலபமப்பு இபைப்பு- ஏ டைாண்டிருக்கும் விதிைளின்ைடி. 

A. ைங்குதாரர்ைளின் விசாாிப்புைள் மற்றும் புைார்ைளுக்ைான தீர்வு 
 ைம்டைனி எப்மைாதுமம ைங்குதாரர்ைள் நீண்ெ நாள் ைங்குமுதபல ைம்டைனியின் வளர்ச்சிபய மவைப்ைடுத்த என்று 

தருவதில் ைம்டைனியின் மீது பவத்திருக்கும் நம்ைிக்பைபய அங்ைீைாிக்ைிமைாம் மற்றும் வியக்ைிமைாம் 
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 நாங்ைள் ைங்குதாரர்ைளிெம் இருந்து ஏமதனும் இருந்தால் வரும் விசாாிப்புைபள / புைார்ைபள, டநருக்ைமாக்க் 

ைண்ைாைித்து வருைிமைாம். டிவிட்டெண்ட் மைாாிக்பை மற்றும் ைட்டுவாொ ைற்ைியது மைான்ை ைல அவர்ைளுக்கு 

சம்ைந்தமான விவரங்ைபள, மற்றும் ைங்குைள் ஐஈைிஎஃப்க்கு மாற்றுவது ஏமதனும் இருப்ைின் அபதயும் அவ்வப்மைாது 

டதாியப்ைடுத்தி வருைிமைாம். ைங்கு மாற்று மற்றும் அளிப்பு டதாெர்ைான டசயல்ைள் மற்றும் ஆவைங்ைபளக் 

பையாளுவதற்ைாை நாங்ைள் ஒரு டரைிஸ்ட்ரார் மற்றும் மஷர் டிரான்ஸ்ைர் ஏடைண்பெ நியமித்திருக்ைிமைாம். 

 

 முதலீட்ொளர் தமது தீர்வாைாத புைார்ைபள 30 நாட்ைளுக்குப்ைின் ைம்ப்பளயன்ஸ் அதிைாாிக்கு 

complianceofficer@aadharhousing.com என்னும் மின்னஞ்சலில் எழுப்ைலாம் மற்றும் ஆர்ஓசி/எம்சிஏ. 

 

 இபைப்பு – ைி உள்ளெக்ைி  இருப்ைது முதலீட்ொளர்ைளின் மனக்குபைதீர்வு டசயலபமப்பு 

 

 

இபைப்பு-ஏ 

 

ைென்ைத்திரம் (டிடைன்சர் (என்சிடி)) மற்றும் பவப்புநிதி (எஃப்டி) பவத்திருக்கும் முதலீட்ொளர்ைளின் மனக்குபை 

தீர்வு டசயலபமப்பு: 

 
Sr. 
No 

தனிப்ைட்ெ முபையில் பவத்த ைென் ைத்திரங்ைள் 

/என்சிடி 

ஐைிஓ-என்சிடி ைீமழ டவளியிட்ெ 

ைென்ைத்திரங்ைளுக்ைாை 

1 ைென்ைத்திரம் பவத்திருப்மைார் தமது  விசாாிப்பு  

அல்லது புைாபர treasury@aadharhousing.com 

என்னும் மின்னஞ்சல் வழி ைம்டைனிக்கு அனுப்ைலாம். 

ைென்ைத்திரம் பவத்திருப்மைார் தமது  விசாாிப்பு  

அல்லது புைாபர einward.ris@kfintech.com என்னும் 

மின்னஞ்சல் வழி டரைிஸ்ட்ரார் மற்றும் டிரான்ஸ்ைர் 

ஏடைண்டுக்கு அனுப்ைலாம். 

2 ைென்ைத்திரம் பவத்திருப்ைவருக்கு அவாிெமிருந்து 

எந்த ஒரு விசாாிப்பு அல்லது புைார் வரப்டைற்ை 7 

நாட்ைளுக்குள் ைிரச்சபனக்ைான தீர்பவ 

எட்டுவதற்ைாை ைதில் அனுப்ைப்ைடும். 

ைென்ைத்திரம் பவத்திருப்ைவருக்கு அவாிெமிருந்து எந்த 

ஒரு விசாாிப்பு அல்லது புைார் வரப்டைற்ை 7 

நாட்ைளுக்குள் ைிரச்சபனக்ைான தீர்பவ எட்டுவதற்ைாை 

ைதில் அனுப்ைப்ைடும். 

3 15 நாட்ைளுக்குள் விசாாிப்பு அல்லது புைாருக்ைான 

தீர்வு இல்பல என்ைால் அல்லது ைென்ைத்திரம் 

பவத்திருப்ைவருக்கு தரப்ைட்ெ ைதில்/ தீர்வில் திருப்தி 

இல்பல என்ைால், அப்மைாது அவர்/அை டைண்மைி/ 

அது ைம்டைனி டசக்ரட்ொி & ைம்ப்பளயன்ஸ் 

அதிைாாிக்கு complianceofficer@aadharhousing.com 

என்னும் முைவாியில் மின்னஞ்சல் அனுப்ைலாம். 

15 நாட்ைளுக்குள் விசாாிப்பு அல்லது புைாருக்ைான 

தீர்வு இல்பல என்ைால் அல்லது ைென்ைத்திரம் 

பவத்திருப்ைவருக்கு தரப்ைட்ெ ைதில்/ தீர்வில் திருப்தி 

இல்பல என்ைால், அப்மைாது அவர்/அை டைண்மைி/ 

அது ைம்டைனி டசக்ரட்ொி & ைம்ப்பளயன்ஸ் 

அதிைாாிக்கு complianceofficer@aadharhousing.com 

என்னும் முைவாியில் மின்னஞ்சல் அனுப்ைலாம். 

 புைார்ைளுக்கு 30 நாட்ைளுக்குள் தீர்வு இல்பல என்ைால், அப்மைாது, முதலீட் ொளர் இத்தபைய புைாபர ைிஎஸ்ஈ 

அல்லது எஸ்சிஓஆர்ஈஎஸ் (எஸ்ஈைிஐ) க்கு  scores@sebi.org.in  என்னும் அவரது இபையதளத்தில் 

எழுப்ைலாம். 
 

பவப்புநிதி பவத்திருப்மைாாின் மனக்குபை தீர்வு ’சில்லபை ைென் திருப்புப் டைாறுப்பு /எஃப்டி குழு & மத்திய டசயல்ைள் 

குழு’வினாரால் ைண்ைாைிக்ைப் ைடுைிைது. பவப்புநிதி பவத்திருப்மைார் தமது விசாாிப்பு அல்லது புைாபர மின்னஞ்சலில் 

ைம்டைனிக்கு customercare@aadharhousing.com என்னும் முைவாிக்கு அனுப்ைலாம். 

 

ைென்ைத்திரம் பவத்திருப்ைவாின் விசாாிப்புைளுக்கு 30 நாட்ைளுக்குள் தீர்வு எட்டும் ைெப்ைாடு ைம்டைனிக்கு உள்ளது, 

டதாழில் நுட்ைக் மைாளாறு அல்லது சட்ெபூர்வ சிக்ைல் இல்லாத ைட்சத்தில். பவப்பு நிதி பவத்திருப்மைார் தமது விசாாிப்பு 

அல்லது புைாபர customercare@aadharhousing.com என்னும் மின்னஞ்சல் வழி ைம்டைனிக்கு அனுப்ைலாம். 
 

 

mailto:treasury@aadharhousing.com
mailto:einward.ris@kfintech.com
mailto:scores@sebi.org.in
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இபைப்பு-ைி 
 
 

ைங்குதாரர்/முதலீட்ொளர் டதாெர்ைான மனக்குபை தீர்வு டசயலபமப்பு: 
 

ைங்குதாரர் தமது விசாாிப்பு அல்லது புைாபர ைம்டைனியின் ைம்டைனி டசக்ரட்ொி & ைம்ப்பளயன்ஸ் அதிைாாிக்கு 

customercare@aadharhousing.com என்னும் மின்னஞ்சலில் complianceofficer@aadharhousing.com என்னும் 

மின்னஞ்சலுக்கு நைபல அனுப்ைி பவக்ைலாம். விசாாிப்பு அல்லது புைார் வரப்டைற்ை 7 நாட்ைளுக்குள், ைங்குதாரருக்கு 

ைிரச்சபனபயத் தீர்வு டசய்வதற்ைான ைதில் அனுப்ைப்ைடும். புைார் வரப்டைற்ை 15 நாட்ைளுக்குள் தீர்வு எட்டும் ைெப்ைாடு 

ைம்டைனிக்கு உள்ளது, டதாழில் நுட்ைக் மைாளாறு அல்லது சட்ெபூர்வ சிக்ைல் ைங்குதாரர் ைக்ைம் இல்லாத ைட்சத்தில். 

 
விசாாிப்பு அல்லது புைாருக்கு 30 நாட்ைளுக்குள் தீர்வு 

இல்பல என்ைால் 

ைங்குதாரர் விசாாிப்பு அல்லது புைாபர ைம்டைனியின் 

எம்டி & சிஈஓவுக்கு 

complianceofficer@aadharhousing.com 

என்னும் மின்னஞ்சலில் அல்லது 

complianceofficer@aadharhousing.com 

என்னும் மின்னஞ்சலில் அனுப்ைலாம். 

புைாருக்கு 15 நாட்ைளுக்குள் தீர்வு இல்பல என்ைால் 

அப்மைாது 

ைங்குதாரர் புைாபர டரைிஸ்ட்ரார் ஆஃப் ைம்டைனிஸ், 

மினிஸ்ட்ாீ  ஆஃப் ைார்ப்டைாமர அஃபையர்ஸ்ஸுக்கு 

roc.bangalore@mca.gov.in 

என்னும் முைவாியில் அனுப்ைலாம். 

 
 

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