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ਭਾਗ I 

ਗਾਹਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਨਵਾਰਨ ਨੀਤੀ 

 

ਜਾਣ-ਪ੍ਛਾਣ 

ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਾਊਸਸਿੰਗ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕਿੰ ਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਸਿੰਗ ਬੈਂਕ ("ਐਨ.ਐਚ.ਬੀ ") ਦੇ ਸਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿੰ ਪਨੀ ਲਈ ਗਾਹਕ 

ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਸਨਵਾਰਣ ਪਰਸਕਸਰਆ ਨ ਿੰ  ਪਸਰਭਾਸਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਸਕ: 

 ਸਾਰੀਆਂ ਸਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਨਪਟਾਰਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸਨਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

  ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨ ਿੰ  ਸਸ਼ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਨਪਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

 ਗਾਹਕ ਸਿੰਗਠਨ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਕਰਣ ਦੇ ਤਰੀਸਕਆਂ ਬਾਰੇ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਜਾਣ  ਹਨ। 

 ਗਾਹਕ ਨ ਿੰ  ਸਵਕਲਪਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਸਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਿੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। 

 ਉਸਚਤ ਸੇਵਾ, ਸਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਸਮੀਸਖਆ ਸਵਿੀ ਦੁਆਰਾ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਸਲਆਂ ਨ ਿੰ  ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 

 ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਰਿੰਤ ਸਨਪਟਾਰਾ।   
 

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਨਵਾਰਨ ਕਿੇਟੀ 

AHFL ਨੇ ਹੇਠ ਸਲਖੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਸਨਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ: 

a. ਮੁੱਖ ਸਿੰਚਾਲਨ ਅਸਿਕਾਰੀ (ਸੀ.ਓ.ਓ.) 

b.  ਸਿੰਗਰਸਹ ਦੇ ਮੁਖੀ 

c. ਸਿੰਚਾਲਨ ਦੇ ਮੁਖੀ 

d. ਜੋਖਮ ਦਾ ਮੁਖੀ 

ਕੋਰਮ ਸਵੱਚ 3 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗਾ, ਕਮੇਟੀ ਸਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਖੀ ਨ ਿੰ  ਮੀਸਟਿੰਗ ਸਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ 

ਤਾਂ ਮੀਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਕਮੇਟੀ ਦ ੇਹੇਠ ਸਲਖੇ ਕਿੰ ਮ ਹਨ: 
• ਪਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਸਿਤੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਨਯਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੀਸਖਆ ਕਰੋ। 

• ਸਤਮਾਹੀ ਆਿਾਰ ਤੇ ਪਰਾਪਤ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਕਸਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਰਸਕਸਰਆ ਨ ਿੰ  ਸਰਲੀਕਰਨ/ਸੁਚਾਰ  ਬਣਾਉਣ 

ਆਸਦ ਨਾਲ ਅਸਜਹੀਆਂ ਸਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨ ਿੰ  ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰ ਮ ਕਰੋ। 

• ਸਾਰੇ ਰੈਗ ਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਸਮੀਸਖਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ਿੰ  ਲਾਗ  ਕੀਤੇ ਸਗਆ ਹੈ, 

• ਸਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨ ਿੰ  ਬਿੰ ਦ ਕਰਨ ਲਈ TAT/ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਸਖਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਨ ਿੰ  ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸਕਵੇਂ ਸੁਿਾਸਰਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

• ਅਣਸੁਲਝੀਆਂ ਸਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਸਖਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਜੱਿੇ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਿੇ ਦਖਲ ਸਦਓ। 
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ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਨਵਾਰਣ ਸਵਧੀ   
ਆਿਾਰ ਹਾਊਸਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਸਲਸਮਟੇਿ (AHFL) ਰੈਗ ਲੇਟਰੀ ਸਨਯਮਾਂ, ਬੋਰਿ/ਟੌਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਪਰਵਾਸਨਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਸਕਸਰਆਵਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ 

ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਨ ਿੰ  ਸਿੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 

AHFL ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਸਨਵਾਰਣ ਨ ਿੰ  ਸਵਕੇਂਦਰੀਸਕਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਦਾਦਾ ਹੈ, ਗਾਹਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਸਵੱਚ ਬਰਾਂਚ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੱਕ ਪਹੁਿੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਆਈਿੀ ਅਤੇ ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਨਿੰ ਬਰ ਤੇ ਸਲਖ ਅਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਗਾਹਕ ਸਿੰਸਿਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ 

ਨਾਲ ਪਹੁਿੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

ਸਿਕਾਇਤ ਸਨਵਾਰਣ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਿਨ 

ਕਿੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨ ਿੰ  ਸ ਸਚਤ ਕਰੇਗੀ ਸਕ ਸਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਉਸਚੱਤ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਸਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰ ਪਨੀ ਦੇ ਪਰਸਕਸਰਆ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਕੱਿੋਂ ਲੱਭਣੇ 

ਹਨ। ਪੀਸੜਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰ ਪਨੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ/ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਸਵੱਚ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ 

ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਸਨਵਾਰਣ ਪਰਸਕਸਰਆ (ਈ-ਮੇਲ ਆਈਿੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰ ਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਸਜਸ 'ਤੇ ਸਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੁੱਦੇ ਨ ਿੰ  ਹੱਲ 

ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ, ਵਾਿੇ ਲਈ ਮੀਸਟਰਕਸ, ਆਸਦ) ਨ ਿੰ  ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਦਰਸਸ਼ਤ ਕਰੇਗੀ। 

 
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਨਵਾਰਣ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ 

Step I 
 ਆਪਣੀਆਂ ਸਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਗਰਾਹਕ ਆਪਣੀ ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਰਬਿੰ ਿਕ ਕੋਲ ਸਲਖਤੀ ਰ ਪ ਸਵਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾ                      

ਸਕਦੇ ਹਨ | 

  ਸ਼ਾਖਾ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਰਸਜਸਟਰ ਸਵੱਚ ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਐਟਂਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 ਗਾਹਕ ਆਪਣੀ ਸਸ਼ਕਾਇਤ customercare@aadharhousing.com ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਾਿੇ ਗਾਹਕ ਦੇਖਭਾਲ ਨਿੰ ਬਰ 

1800 3004 2020 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਗਾਹਕ ਨ ਿੰ  7 ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਮਆਦ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਜਵਾਬ ਸਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 

ਗਾਹਕ ਦੀ ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਜਵਾਬ/ਰਸੀਦ ਸਵੱਚ ਉਸ ਅਸਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਅਹੁਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਨਾਲ ਨਸਜੱਠੇਗਾ। ਜੇਕਰ 

ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਕਿੰ ਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੈਲਪਿੈਸਕ ਜਾਂ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਨਿੰ ਬਰ ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਤ ੇਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਨ ਿੰ  ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਸਿੰਦਰਭ ਨਿੰ ਬਰ 

ਸਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਸਚਤ ਸਮਆਦ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਪਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਸ ਸਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 

Step II 
ਜੇਕਰ ਗਰਾਹਕ ਨ ਿੰ  ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੇ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸਮਲਦਾ ਜਾਂ ਬਰਾਂਚ ਦੁਆਰਾ ਸਦੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸਿੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਗਾਹਕ 7 ਸਦਨਾਂ 

ਬਾਅਦ ਮੁਿੰ ਬਈ ਦ ੇਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਫਤਰ ਨ ਿੰ  AHFL ਦੇ ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਅਫਸਰ/ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਸਨਵਾਰਨ ਅਫਸਰ ਨ ਿੰ  ਸਿੰਬੋਸਿਤ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਈਮੇਲ 

ਰਾਹੀਂ ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਲਈ: 
 

ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਅਫਸਰ/ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਸਨਵਾਰਣ ਅਫਸਰ  



ਆਧਾਰ ਹਾਊਸ ਿੰ ਗ ਫਾਈਨਾਂ  ਸਿਸਿਟੇਡ 

 

4 | P a g e  
 

ਆਿਾਰ ਹਾਊਸਸਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂ ਸ ਸਲਸਮਟੇਿ 

802, 8ਵੀਂ ਮਿੰ ਸਜ਼ਲ ਨਟਰਾਜ ਬਾਏ ਰੁਸਤਮਜੀ, 

ਵੈਸਟਰਨ ਐਕਸਪਰੈਸ ਹਾਈਵੇ ਐਿਂ ਸਰ ਐਮ.ਵੀ. ਰੋਿ ਜਿੰ ਕਿਨ,  

ਅਿੰ ਿੇਰੀ(ਈਸਟ), ਮੁਿੰ ਬਈ 400 069  

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 

ਈਮੇਲ ਆਈਿੀ: grievanceredressal.officer@aadharhousing.com 

                                                                                                                                                

ਗਾਹਕ ਨ ਿੰ  30 ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਮਆਦ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਜਵਾਬ ਸਵੱਚ ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਸਵ ਸਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 

ਅਸੀਂ ਗਾਹਕ ਨ ਿੰ  ਇੱਕ ਅਿੰ ਤਮ ਜਵਾਬ ਭੇਜਾਂਗੇ ਜਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸਕ ਸਾਨ ਿੰ  ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਸਕਦਾ ਲੱਸਗਆ ਅਤੇ ਸਵਸਸਤਰਤ ਜਵਾਬ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਕਿੰਪਨੀ 

ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਫਤਰ ਸਵਖੇ ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਦੀ ਸਮਤੀ ਤੋਂ 30 ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਮਆਦ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਸ ਚਨਾ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ । 

 

Step III 

 

ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਿੀ ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਸਨਵਾਰਣ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੰ ਕਲਪ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 30 ਸਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗਾਹਕ 

ਹੇਠਾਂ ਸਦੱਤੇ ਪਤੇ ਤੇ ਹਾਊਸਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਿੰ ਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰੈਗ ਲੇਟਰੀ ਅਿਾਰਟੀ - ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਸਿੰਗ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸਿੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ: 
 

ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਸਿੰਗ ਬੈਂਕ 

ਰੈਗ ਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਨਗਰਾਨੀ ਸਵਭਾਗ  

(ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਸਨਵਾਰਨ ਸੈੱਲ) 

ਚੌਿੀ ਮਿੰ ਸਜ਼ਲ, ਕੋਰ 5-ਏ, ਇਿੰਿੀਆ ਹੈਬੀਟੇਟ ਸੈਂਟਰ  

ਲੋਿੀ ਰੋਿ, ਨਵੀਂ ਸਦੱਲੀ - 110003  

www.nhb.org.in 

ਸਲਿੰ ਕ: https://grids.nhbonline.org.in/ 

 

ਔਫਲਾਈਨ ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਸਲਿੰ ਕ http://www.nhb.org.in/ Grievance- Redressal-System/Lodging-Complaint-Against-

HFCs-NHB%E2%80% 93Physical-Mode.pdf  ਤੇ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਵੇਰਵੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ/ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿੰ ਪਨੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਦਰਸਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਬੀਿਾ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਨਵਾਰਨ 

ਕਿੰਪਨੀ ਕੋਲ ਬੀਮਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਲਈ IRDAI ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਜਿੰਟ (ਕਿੰ ਪੋਸਜ਼ਟ) ਦੀ ਰਸਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਮੇ ਨਾਲ ਸਬਿੰ ਿਤ ਸਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੇ 

ਸਨਪਟਾਰੇ ਦੇ ਸਬਿੰ ਿ ਸਵੱਚ, IRDAI ਸਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨ ਿੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। 

http://www.nhb.org.in/
https://grids.nhbonline.org.in/
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ਕਿੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚੇ ਗਏ ਬੀਮਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬਿੰ ਿਤ ਸਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨ ਿੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ AHFL ਸਬਿੰਿਤ ਬੀਮਾ ਕਿੰ ਪਨੀ (ies) ਦੁਆਰਾ 

ਅਸਜਹੀ ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਦੇ 14 ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਸਨਪਟਾਰੇ ਦੀ ਸਹ ਲਤ ਸਵ ਦੇਵੇਗੀ। 

ਬੀਮਾ ਗਾਹਕ ਨ ਿੰ  ਸਲਾਹ ਸਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਕ ਉਹ ਰਸਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਸਦੱਤੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। 

Step I 
 

 ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਮਾ ਸਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਗਾਹਕ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਰਬਿੰ ਿਕ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਸਲਖਤੀ ਰ ਪ ਸਵੱਚ ਦਰਜ 
ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 ਗਾਹਕ customercare@aadharhousing.com ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਿੇ ਗਾਹਕ ਦੇਖਭਾਲ ਨਿੰ ਬਰ 1800 3004 2020 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ 
ਬੀਮਾ ਪਾਸਲਸੀ ਨਿੰ ਬਰ ਦਾ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

 

ਗਾਹਕ ਨ ਿੰ  7 ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਮਆਦ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਜਵਾਬ ਸਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 
Step II 
 

ਜੇਕਰ ਗਰਾਹਕ ਨ ਿੰ  ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੇ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸਮਲਦਾ ਜਾਂ ਬਰਾਂਚ ਦੁਆਰਾ ਸਦੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸਿੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਗਾਹਕ 7 ਸਦਨਾਂ 

ਬਾਅਦ ਮੁਿੰ ਬਈ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਫਤਰ ਨ ਿੰ  AHFL ਦੇ ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਅਫਸਰ/ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਸਨਵਾਰਨ ਅਫਸਰ ਨ ਿੰ  ਸਿੰਬੋਸਿਤ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਈਮੇਲ 

ਰਾਹੀਂ ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਲਈ: 

ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਅਫਸਰ/ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਸਨਵਾਰਣ ਅਫਸਰ 

ਆਿਾਰ ਹਾਊਸਸਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂ ਸ ਸਲਸਮਟੇਿ 

802, 8ਵੀਂ ਮਿੰ ਸਜ਼ਲ ਨਟਰਾਜ ਬਾਏ ਰੁਸਤਮਜੀ, 

ਵੈਸਟਰਨ ਐਕਸਪਰੈਸ ਹਾਈਵੇ ਐਿਂ ਸਰ ਐਮ.ਵੀ. ਰੋਿ ਜਿੰ ਕਿਨ,  

ਅਿੰ ਿੇਰੀ(ਈਸਟ), ਮੁਿੰ ਬਈ 400 069  

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 

ਈਿੇਿ ਆਈਡੀ: grievanceredressal.officer@aadharhousing.com 

ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਨ ਿੰ  14 ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਮਆਦ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਜਵਾਬ ਸਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 

Step III 
 

ਜੇਕਰ ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਾਹਕ ਬੀਮਾਕਰਤਾ/ਏਐਚਐਫਐਲ ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸਿੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਫਰ ਸਕਸੇ ਵੀ 
ਸਮੇਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ  

 IGMS ਦੁਆਰਾ ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨਾ - https://igms.irda.gov.in/ 

  ਜਾਂ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨਿੰ ਬਰ 155255 ਜਾਂ 1800 4254 732 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 

 ਜਾਂ ਇਸ ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ - ਸਸ਼ਕਾਇਤਾਂ@irdai.gov.in 

 ਜਾਂ ਇਿੰ ਸੋ਼ਰੈਂਸ ਰੈਗ ਲੇਟਰੀ ਐਿਂ ਸਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਿਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇਿੰਿੀਆ (IRDAI), ਸੇ ਨਿੰ . 115/1, 4ਿੀ ਮਿੰ ਸਜ਼ਲ, ਫਾਈਨੈਿੀਅਲ ਸਜ਼ਲਹਾ, 
ਨਾਨਾਕਰਾਮਗੁਿਾ, ਗਾਚੀਬੋਵਲੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ 500032 ਨ ਿੰ  ਸਲਖੋ 

mailto:customercare@aadharhousing.com
https://igms.irda.gov.in/
mailto:ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ@irdai.gov.in
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 ਦੁਰਲੱਭ ਮਾਮਸਲਆਂ ਸਵੱਚ, ਜੇਕਰ ਗਰਾਹਕ ਉਪਰੋਕਤ ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨ ਿੰ  ਬੀਮਾ ਲੋਕਪਾਲ ਕੋਲ 
ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ਭਾਗ II 
ਸਨਵੇ਼ਿਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਨਵਾਰਣ ਸਵਧੀ 

ਸਨਵੇ਼ਿਕਾਂ ਨਾਿ  ਬਿੰ ਧਤ  ਵਾਿਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਨਪ੍ਟਾਰਾ, ਅਰਥਾਤ ਸਫਕ ਡ ਸਡਪ੍ਾਸ਼ਿਟ (FD) ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸਡਬੈਂਚਰ (NCD) 

ਧਾਰਕਾਂ: 
ਕਿੰ ਪਨੀ, AHFL ਆਪਣੇ ਸਿਬੈਂਚਰ ਿਾਰਕ ਜਾਂ ਸਫਕਸਿ ਸਿਪਾਸਜ਼ਟ ਿਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਕਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਤੁਰਿੰ ਤ 
ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਚਨਬੱਿ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸਜਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਜਾਂ ਸਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਨਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਵਿੀ ਨ ਿੰ  ਮਜ਼ਬ ਤ ਕਰਨ ਲਈ, 

ਸਾਿੇ ਕੋਲ ਕਿੰ ਪਨੀ ਐਕਟ, 2013 ਅਤੇ ਸੇਬੀ (LODR) ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗ  ਸਵਿਾਨ ਦੇ 178(5) ਦੇ ਉਪਬਿੰਿਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟੇਕਹੋਲਿਰ ਅਤ ੇ
ਸਰਲੇਸ਼ਨਸਸ਼ਪ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ/ਰੋਲ ਹੇਠ ਸਲਖ ੇਅਨੁਸਾਰ ਹੈ: 

 ਸਨਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਸਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਸਿਤੀ ਅਤ ੇਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਤ ੇਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਨਯਮਤ ਤੌਰ ਤੇ 
ਸਮੀਸਖਆ ਕਰ ੋ

  ਸਤਮਾਹੀ ਆਿਾਰ ਤੇ ਪਰਾਪਤ ਸਨਵਸੇ਼ਕਾਂ ਦੀਆ ਂਸਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਕਸਮ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ ਅਤ ੇਪਰਸਕਸਰਆ ਨ ਿੰ  

ਸਰਲੀਕਰਨ/ਸਚੁਾਰ  ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸਜਹੀਆਂ ਸਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨ ਿੰ  ਘਟਾਉਣ ਤ ੇਕਿੰ ਮ ਕਰੋ। 
  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਸਕ ਇਸ ਸਿੰ ਬਿੰ ਿੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਗ ਲੇਟਰੀ ਸਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਲਾਗ  ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

 ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਸਕ ਸਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨ ਿੰ  ਬਿੰ ਦ ਕਰਨ ਲਈ TAT/ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 

 ਅਣਸੁਲਝੀਆਂ ਸਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਸਖਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸਜਹੇ ਮਾਮਸਲਆਂ ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ/ਸੁਿਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੋ। 
ਸਟੇਕਹੋਲਿਰਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਲੇਸ਼ਨਸਸ਼ਪ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਜਨਹ ਾਂ ਸਵੱਚ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 3 ਗੈਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਨਰਦੇਸ਼ਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁਿੰ ਦ ੇਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ 

ਸਵੱਚ ੋਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਇੱਕ ਸੁਤਿੰ ਤਰ ਸਨਰਦੇਸ਼ਕ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਕੋਰਮ ਸਵੱਚ 2 ਿਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ ਸਜਨਹ ਾਂ ਸਵੱਚੋਂ 1 ਸੁਤਿੰ ਤਰ ਸਨਰਦੇਸ਼ਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੋਵ ੇਤਾਂ ਮੀਸਟਿੰ ਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਸਾਿੇ ਸਿਬੈਂਚਰ ਲਈ ਰਸਜਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਏਜਿੰ ਟ ਵੀ ਹਨ, ਸਹੀ ਸਰਕਾਰਿ ਅਤ ੇਿੇਟਾ ਨ ਿੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, 
ਸਿਬੈਂਚਰ ਿਾਰਕਾਂ ਨ ਿੰ  ਸਵਆਜ/ਮੜੁ-ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਸਰ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ TAT ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਨ ਿੰ  
ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਅਨੁਬਿੰ ਿ A ਅਤੇ B ਸਵੱਚ ਸਦੱਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। 
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ਕਿੰ ਪਨੀ ਆਪਣੀ ਮੀਸਟਿੰ ਗ ਸਵੱਚ ਬੋਰਿ ਆਫ਼ ਿਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣ,ੇ ਸਤਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈਆ ਂਅਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ 
ਸਾਰੀਆਂ ਸਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵ ੇਜਮਹਾਂ ਕਰਾਦਾਦੀ ਹੈ। ਕਿੰ ਪਨੀ ਸੇਬੀ (ਸ ਚੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਜ਼ਿੰ ਮਵੇਾਰੀ ਅਤ ੇਖਲੁਾਸੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ) 
ਰੈਗ ਲੇਸ਼ਨਜ਼, 2015 ਦੇ ਲਾਗ  ਉਪਬਿੰ ਿਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਭਾਵ BSE ਸਲਸਮਟੇਿ ਅਤ ੇਸਕੋਰਸ (SEBI) ਨ ਿੰ  ਪਰਾਪਤ 
ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਤਮਾਹੀ ਸਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵ ੇਵੀ ਅੱਪਲੋਿ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਸਨਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੀਆ ਂਅਣਸੁਲਝੀਆਂ ਸਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨ ਿੰ  15 ਸਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਲਣਾ ਅਸਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਈਮੇਲ ਆਈਿੀ: 

complianceofficer@aadharhousing.com ਜਾਂ SEBI ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਸਨਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਿੰ ਸ਼ੋਸਿਤ ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਸਨਵਾਰਣ ਸਵਿੀ, ਅਨੁਬਿੰ ਿ-ਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। 
 

A. ਼ੇਿਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨਾਿ  ਬਿੰ ਧਤ  ਵਾਿਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਨਪ੍ਟਾਰਾ: 
 

 ਕਿੰ ਪਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੰ ਪਨੀ ਦ ੇਸਵਕਾਸ ਨ ਿੰ  ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿੰ ਬੀ ਸਮਆਦ ਦੀ ਇਕਇੁਟੀ ਪ ਿੰ ਜੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਕਿੰ ਪਨੀ ਤੇ 

ਆਪਣ ੇਸ਼ੇਅਰਿਾਰਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ਿੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
  ਅਸੀਂ ਸਵਾਲਾਂ/ਸਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਨੇਸੜਓਂ ਸਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਸਾਿੇ ਸ਼ੇਅਰਿਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਕਈੋ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 

ਨਾਲ ਸਿੰ ਬਿੰ ਸਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀਆ,ਂ ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਲਾਭਅਿੰ ਸ਼ ਦਾ ਭਗੁਤਾਨ ਅਤ ੇਦਾਅਵਾ, IEPF ਨ ਿੰ  ਸ਼ਅੇਰਾਂ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਰ, 

ਆਸਦ ਬਾਰੇ ਅਪਿਟੇ ਕਰਦ ੇਰਸਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਫਰ/ਟਰਾਂਸਸਮਸ਼ਨ ਅਤ ੇਹੋਰ ਸਿੰ ਬਿੰ ਸਿਤ ਗਤੀਸਵਿੀਆਂ ਅਤੇ 

ਸ਼ੇਅਰਿਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰਿ ਨ ਿੰ  ਸਿੰ ਭਾਲਣ ਲਈ ਰਸਜਸਟਰਾਰ ਅਤ ੇਸ਼ੇਅਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਏਜਿੰਟ ਵੀ ਸਨਯਕੁਤ ਕੀਤ ੇਹਨ । 
  ਸਨਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅਣਸੁਲਝੀਆਂ ਸਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨ ਿੰ  30 ਸਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਲਣਾ ਅਸਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਈਮੇਲ ਆਈਿੀ ਤ ੇਭੇਜ 

ਸਕਦਾ ਹੈ: complianceofficer@aadharhousing.com ਜਾਂ ROC/MCA ਨ ਿੰ । 

 ਸ਼ੇਅਰਿਾਰਕਾਂ ਲਈ ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਸਨਵਾਰਣ ਸਵਿੀ, ਅਨੁਬਿੰ ਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ – ਬੀ। 

ਅਨੁਬਿੰ ਧ – ਏ 

ਸਨਵੇ਼ਿਕਾਂ ਿਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਨਵਾਰਣ ਸਵਧੀ ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਸਡਬੈਂਚਰ/ਐਨ ੀਡੀ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਐਫਡੀ ਧਾਰਕਾਂ: 

ਸਸ. 
ਨਿੰ  

ਸਨਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖ ੇਗਏ ਸਿਬੈਂਚਰਾਂ/ਐਨਸੀਿੀ 
ਲਈ 

ਆਈ.ਪੀ.ਓ-ਐਨ.ਸੀ.ਿੀ ਅਿੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਸਿਬੈਂਚਰਾਂ ਲਈ 

1 ਸਿਬੈਂਚਰ ਿਾਰਕ ਆਪਣੀ ਪੁੱਛਸਗੱਛ ਜਾਂ ਸਸ਼ਕਾਇਤ 
ਕਿੰ ਪਨੀ ਨ ਿੰ  ਈਮਲੇ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ 
treasury@aadharhousing.com 

ਸਿਬੈਂਚਰ ਿਾਰਕ ਆਪਣੀ ਪੁੱਛਸਗੱਛ ਜਾਂ ਸਸ਼ਕਾਇਤ 
ਰਸਜਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਏਜਿੰਟ ਨ ਿੰ  ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ 
ਭੇਜ ਸਕਦ ੇਹਨ: einward.ris@kfintech.com 

2 ਸਿਬੈਂਚਰ ਿਾਰਕ ਨ ਿੰ  ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ 
ਪਰਾਪਤੀ ਦੀ ਸਮਤੀ ਤੋਂ 7 ਸਦਨਾਂ ਦ ੇਅਿੰ ਦਰ ਹੱਲ ਦਾ 
ਜਵਾਬ ਸਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਸਿਬੈਂਚਰ ਿਾਰਕ ਨ ਿੰ  ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ 
ਦੀ ਸਮਤੀ ਤੋਂ 7 ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਮਆਦ ਦ ੇਅਿੰ ਦਰ ਹੱਲ ਦਾ 
ਜਵਾਬ ਸਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 



ਆਧਾਰ ਹਾਊਸ ਿੰ ਗ ਫਾਈਨਾਂ  ਸਿਸਿਟੇਡ 
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3 ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਸਗੱਛ ਜਾਂ ਸਸ਼ਕਾਇਤ 15 ਸਦਨਾਂ ਦੇ 
ਅਿੰ ਦਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦੀ ਜਾਂ ਸਿਬੈਂਚਰ ਿਾਰਕ 
ਪਰਦਾਨ ਕੀਤ ੇਗਏ ਜਵਾਬ/ਹੱਲ ਤੋਂ ਸਿੰ ਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀ 
ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ/ਇਹ ਕਿੰ ਪਨੀ ਦ ੇਸਕੱਤਰ ਅਤ ੇ
ਕਿੰ ਪਨੀ ਦ ੇਅਨੁਪਾਲਨ ਅਸਿਕਾਰੀ ਨ ਿੰ  
complianceofficer@aadhahousing.com ਤੇ 
ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਸਗੱਛ ਜਾਂ ਅਨੁਪਾਲਨ 15 ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ 
ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦਾ ਜਾਂ ਸਿਬੈਂਚਰ ਿਾਰਕ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ 
ਗਏ ਜਵਾਬ/ਹੱਲ ਤੋਂ ਅਸਿੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ/ਇਹ 
ਕਿੰ ਪਨੀ ਦ ੇਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕਿੰ ਪਨੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਲਨ 
ਅਸਿਕਾਰੀ ਨ ਿੰ  
complianceofficer@aadhahousing.com ਤੇ 
ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 ਜੇਕਰ 30 ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਸਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਨਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਨਵੇਸ਼ਕ BSE ਜਾਂ SCORES 

(SEBI) ਨ ਿੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ/ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ: scores@sebi.org.in  
 

ਕਿੰਪਨੀ ਸਿਬੈਂਚਰ ਿਾਰਕ ਨਾਲ ਸਬਿੰ ਿਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਿ ਹੈ, ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਦੇ 30 ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਮਆਦ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ, ਜਦੋਂ 

ਤੱਕ ਸਕ ਸਿਬੈਂਚਰ ਿਾਰਕ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨ ਿੰ ਨੀ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। 

ਐੱਫ.ਿੀ ਿਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਨਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪਰਸਕਸਰਆ ਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ ਸਰਟੇਲ ਦੇਣਦਾਰੀ/ ਐੱਫ.ਿੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਚਾਲਨ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ 

ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐੱਫ.ਿੀ ਿਾਰਕ ਆਪਣੀ ਪੁੱਛਸਗੱਛ ਜਾਂ ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਕਿੰ ਪਨੀ ਨ ਿੰ  customercare@aadharhousing.com ਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ 

ਹਨ। 
ਅਨੁਬਿੰ ਧ – ਬੀ 

਼ੇਿਅਰਧਾਰਕਾਂ/ਸਨਵੇ਼ਿਕਾਂ ਨਾਿ  ਬਿੰ ਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਨਵਾਰਣ ਸਵਧੀ 

ਸੇ਼ਅਰਿਾਰਕ ਆਪਣੀ ਪੁੱਛਸਗੱਛ ਜਾਂ ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਕਿੰ ਪਨੀ ਦ ੇਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਅਸਿਕਾਰੀ ਨ ਿੰ  customercare@aadharhousing.com ਤੇ 

complianceofficer@aadharhousing.com ਤੇ ਸਚਿੰ ਸਨਹ ਤ ਕਾਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਨ ਿੰ  ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇ਼ਅਰ ਿਾਰਕ ਨ ਿੰ  ਪੁੱਛਸਗੱਛ 

ਜਾਂ ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਦੀ ਸਮਤੀ ਤੋਂ 7 ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਮਆਦ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਜਵਾਬ ਸਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿੰ ਪਨੀ ਸੇ਼ਅਰ ਿਾਰਕ ਨਾਲ ਸਬਿੰ ਿਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ 

ਸਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਿ ਹੈ, ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਦੇ 15 ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਮਆਦ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੇ਼ਅਰ ਿਾਰਕ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨ ਿੰ ਨੀ ਜਾਂ 

ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। 
 

ਜੇਕਰ 15 ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਪੁੱਛਸਗੱਛ ਜਾਂ ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਸਨਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ 
ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ 

ਸੇ਼ਅਰ ਿਾਰਕ ਨ ਿੰ  ਕਿੰ ਪਨੀ ਦੇ ਐਮਿੀ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਨ ਿੰ  ਪੁੱਛ-ਸਗੱਛ ਜਾਂ 
ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ 
complianceofficer@aadharhousing.com 

ਜਾਂ CEO@aadharhousing.com 

ਜੇਕਰ 30 ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਸਨਪਟਾਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਸਗਆ 
ਤਾਂ 

ਸੇ਼ਅਰਿਾਰਕ, ਕਿੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਸਜਸਟਰਾਰ ਨ ਿੰ  ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ, 

ਮਿੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ roc.bangalore@mca.gov.in ਸਵੱਚ 
 

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