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ഭാഗിം I 

 

 

ഉപഭഭാക്തൃ പരാതി പരിഹാര നയിം 

 

 

ആമുഖം 

 

ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് കമ്പനികൾക്കായുള്ള നാഷണൽ ഹൗസിംഗ് ബാങ്ക് 

(“എൻ.എച്ച്.ബി”) ("NHB") നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായി കമ്പനിയുടെ ഉപദ്ദ ാക്തൃ 

പരാതി പരിഹാര പ്പപ്കിയ നിർണ്ണയിക്കുക എന്നതാണ് നയത്തിനട്െ ലക്ഷ്യം. 

 

താടെ പെയുന്നവ ഉെപ്പാക്കാൻ നയം ലക്ഷ്യമിെുന്നു: 

 

 എല്ലാ പരാതികളും കാരയക്ഷ്മമായും നയായമായും പരിഗണിക്കടപ്പെുന്നു. 

 ഉപദ്ദ ാക്താവ് ഉന്നയിക്കുന്ന പരാതികൾ മാനയമായും കൃതയസമയത്തും 

കകകാരയം ടെയ്യുന്നു. 

 ഓർഗകനദ്ദസഷനിൽ തങ്ങളുടെ ആശങ്കകൾ/പരാതികൾ 

അെിയിക്കുന്നതിനുള്ള വെികടളക്കുെിച്ച് ഉപദ്ദ ാക്താക്കൾക്ക് പൂർണ്ണമായി 

അെിയാം. 

 ഉപദ്ദ ാക്താവ് പ്പതികരണത്തിൽ പൂർണ്ണമായി തൃപ്തനടല്ലങ്കിൽ, ഇതര 

പരിഹാരങ്ങൾക്കായുള്ള അവരുടെ അവകാശങ്ങടളക്കുെിച്ച് 

അെിഞ്ഞിരിക്കണം. 

 ശരിയായ ദ്ദസവനം, ടെലിവെി, അവദ്ദലാകന സംവിധാനം എന്നിവയിലൂടെ 

ഉപദ്ദ ാക്തൃ ആശങ്കകളുടെയും പരാതികളുടെയും സന്ദർ ങ്ങൾ കുെയ്ക്കുക. 

 ഉപദ്ദ ാക്തൃ പരാതികളും ആശങ്കകളും ഉെനെി പരിഹരിക്കുക. 

 
പരാതി പരിഹാര സമിതി 

 

താടെപ്പെയുന്ന അംഗങ്ങടള ഉൾടക്കാള്ളുന്ന ഒരു ഉപദ്ദ ാക്തൃ പരാതി പരിഹാര സമിതി 

രൂപീകരിക്കാൻ എ.എച്്ച.എഫ്.എൽ (AHFL) നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്: 

 

a) െീഫ് ഓപ്പദ്ദെറ്ിംഗ് ഓഫീസർ (സി.ഒ.ഒ) 

b) കളക്ഷ്ൻ ദ്ദമധാവി 
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c) ഓപ്പദ്ദെഷൻ ദ്ദമധാവി 

d) െിസ്ക് ദ്ദമധാവി 

 

ദ്ദകാെത്തിൽ 3 അംഗങ്ങളായിരിക്കും,കമ്മിറ്ിക്ക് മദ്ദറ്ടതങ്കിലും ഫങ്ഷണൽ 

ദ്ദമധാവിടയ മീറ്ിംഗിൽ ക്ഷ്ണിക്കാനും മീറ്ിംഗിൽ പടങ്കെുപ്പിക്കാനും കെിയും. 

 

കമ്മിറ്ിക്്ക ഇനിപ്പെയുന്ന പ്പവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ട്: 

 

 ല ിച്ച പരാതികളുടെ സ്ഥാനവും വിവിധ പരാതികളിൽ സവീകരിച്ച 

നെപെികളും പതിവായി അവദ്ദലാകനം ടെയ്യുക. 

 കപ്തമാസാെിസ്ഥാനത്തിൽ ല ിക്കുന്ന ഉപദ്ദ ാക്തൃ പരാതികളുടെ തരം 

വിലയിരുത്തുക, നെപെിപ്കമങ്ങൾ ലളിതമാക്കൽ/സ്പ്െീംകലനിംഗ് 

മുതലായവ ഉപദ്ദയാഗിച്ച് അത്തരം പരാതികൾ കുെയ്ക്കുന്നതിന് 

പ്പവർത്തിക്കുക. 

 പിന്തുെരുകയും നെപ്പിലാക്കുകയും ടെയ്യുന്ന എല്ലാ ടെഗുദ്ദലറ്െി 

കംപ്ലയൻസുകളും അവദ്ദലാകനം ടെയ്യുക, 

 പരാതികൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന 

ദിനവും/കെംകലനുകളും അത് എങ്ങടന കൂെുതൽ ടമച്ചടപ്പെുത്താം 

എന്നതും അവദ്ദലാകനം ടെയ്യുക. 

 പരിഹരിക്കടപ്പൊത്ത പരാതികൾ അവദ്ദലാകനം ടെയ്യുകയും 

ആവശയമുള്ളിെത്ത് ഇെടപെുകയും ടെയ്യുക. 

 

 

 
 

 

പരാതി പരിഹാര സിംവിധാനിം 
 

ആധാർ ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് ലിമിറ്െ് (AHFL) ടെഗുദ്ദലറ്െി മാനദണ്ഡങ്ങൾ, ദ്ദബാർെ്/ദ്ദൊപ്പ് 

മാദ്ദനജ് ടമന്െ് അംഗീകൃത നയങ്ങൾ, പ്പപ്കിയകൾ, നെപെിപ്കമങ്ങൾ എന്നിവയുടെ 

െട്ടക്കൂെിനുള്ളിൽ ഗുണനിലവാരമുള്ള ദ്ദസവനങ്ങൾ നൽകാനും ഉപദ്ദ ാക്താവിടന 

സംതൃപ്തരാക്കാനും പ്ശമിക്കുന്നു. 

 

വിദ്ദകപ്ന്ദീകൃതമായ രീതിയിലാണ് എ.എച്്ച.എഫ്.എൽ (AHFL) പരാതിപരിഹാരം നെത്തുന്നത്, 

ഉപദ്ദ ാക്താവിന് രാജയത്തുെനീളമുള്ള പ്ബാഞ്്ച ടനറ്് വർക്കിടന സമീപിക്കാം, അവർക്്ക 

യഥാപ്കമം കസ്റ്റമർ ടകയർ ഐെിയിദ്ദലക്കും കസ്റ്റമർ ടകയർ നമ്പെിദ്ദലക്കും എെുതാനും 

വിളിക്കാനും കെിയും. ഇതുവെി ഉപദ്ദ ാക്താവിന് ഓർഗകനദ്ദസഷന്ടെ ജീവനക്കാരിദ്ദലക്്ക 

നിഷ്പ്പയാസം പ്പദ്ദവശനം ല ിക്കുന്നു. 

 

പരാതി പരിഹാര നടപടികളുമട പ്പസിദ്ധീകരണിം 
 

പരാതികൾ നയായമായും ദ്ദവഗത്തിലും കകകാരയം ടെയ്യുന്നതിനുള്ള കമ്പനിയുടെ 
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നെപെിപ്കമങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ എവിടെ കടണ്ടത്തണടമന്ന് കമ്പനി അതിന്ടെ 

ഉപദ്ദ ാക്താക്കടള അെിയിക്കും. കമ്പനി അതിന്ടെ എല്ലാ ഓഫീസുകളിലും / 

പ്ബാഞ്ചുകളിലും അതിന്ടെ ടവബ് കസറ്ിലും പരാതികൾ ആശങ്കകൾ 

സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നെപെി പ്കമങ്ങൾ (ഇ-ടമയിൽ ഐെിയും പരാതികൾ 

സമർപ്പിക്കാവുന്ന മറ്് ദ്ദകാൺൊക്റ്് വിശദാംശങ്ങളും, പ്പശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള 

സമയം, വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മാപ്െിക്സ് മുതലായവ) വയക്തമായി പ്പദർശിപ്പിക്കും. 

 

പരാതി പരിഹാര നടപടിപ്കമിം 
 

ഘട്ടിം I 

 

 അവരുടെ പരാതികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന്, ഉപദ്ദ ാക്താവിന് 

പ്ബാഞ്ചിനട്െ മാദ്ദനജർക്ക് അവരുടെ പരാതി ദ്ദരഖാമൂലം നൽകാം. 

 പ്ബാഞ്ചിലുള്ള പരാതി രജിസ്റ്റെിൽ പരാതികൾ/ആശങ്കകൾ എന്നിവ 

ദ്ദരഖടപ്പെുത്തി പരാതി രജിസ്റ്റർ ടെയ്യാം. 

 ഉപദ്ദ ാക്താവിന് അവരുടെ പരാതി customercare@aadharhousing.com എന്ന 

വിലാസത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ടെയ്യാം അടല്ലങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റമർ ടകയർ 

നമ്പർ 1800 3004 2020-ദ്ദലക്ക് വിളിക്കാം 

 

                  7 പ്പവൃത്തി ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഉപദ്ദ ാക്താവിന് മെുപെി നൽകും. 

 

ഒരു ഉപദ്ദ ാക്താവിന്ടെ പരാതിക്കുള്ള പ്പതികരണം/അംഗീകാരം എന്നിവയിൽ പരാതി 

കകകാരയം ടെയ്യുന്ന ഉദ്ദദയാഗസ്ഥന്ടെ ദ്ദപരും പദവിയും ഉണ്ടായിരിക്കും. കമ്പനിയുടെ 

നിയുക്ത ടെലിദ്ദഫാൺ ടഹൽപ്പ് ടെസ് കിദ്ദലാ ഉപദ്ദ ാക്തൃ ദ്ദസവന നമ്പെിദ്ദലാ 

ദ്ദഫാണിലൂടെ പരാതി അെിയിക്കുകയാടണങ്കിൽ, ഉപദ്ദ ാക്താവിന് ഒരു പരാതി െഫെൻസ് 

നമ്പർ നൽകുകയും നയായമായ സമയത്തിനുള്ളിൽ പുദ്ദരാഗതി അെിയിക്കുകയും ടെയ്യും. 

 

 

 

ഘട്ടിം II 

 

ദ്ദമൽപ്പെഞ്ഞ സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ ഉപദ്ദ ാക്താവിന് പ്പതികരണടമാന്നും 

ല ിക്കുന്നിടല്ലങ്കിദ്ദലാ പ്ബാഞ്്ച നൽകുന്ന പ്പതികരണത്തിൽ തൃപ്തനടല്ലങ്കിദ്ദലാ, 7 

ദിവസത്തിന് ദ്ദശഷം ഉപദ്ദ ാക്താവിന് ഒരു കത്ത് മുദ്ദഖന മുംകബയിടല ദ്ദകാർപ്പദ്ദെറ്് 

ഓഫീസിദ്ദലക്്ക പരാതി/ആശങ്ക ദ്ദബാധിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. എ.എച്്ച.എഫ്.എൽ-ന്ടെ (AHFL) 

കസ്റ്റമർ ടകയർ ഓഫീസർ/പ്ഗീവൻസ് െിപ്െസൽ ഓഫീസർ അടല്ലങ്കിൽ ഇ-ടമയിൽ വെി 

അയദ്ദക്കണ്ടതാണ്: 

 

കസ്റ്റമർ ടകയർ ഓഫീസർ/പ്ഗീവൻസ് െിപ്െസൽ ഓഫീസർ 

ആധാർ ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് ലിമിറ്െ് 
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802, െദ്ദസ്റ്റാംജിയുടെ എട്ടാം നില നെരാജ്,  

ടവദ്ദസ്റ്റൺ എക്സ്പ്പസ് കഹദ്ദവ &പ്ശീ.എം.വി. ദ്ദൊെ് ജംഗ്ഷ 

അദ്ദേരി ഈസ്റ്റ് മുംകബ 400069 മഹാരാഷ്പ്െ 

ഇ - ടമയിൽ ഐെി: grievanceredressal.officer@aadharhousing.com 

 

 
 

 

ല ിച്ച പരാതി/ആശങ്ക പരിദ്ദശാധിച്ച ദ്ദശഷം, ഞങ്ങൾ ഉപദ്ദ ാക്താവിന് അന്തിമ 

പ്പതികരണം അയയ് ക്കും അടല്ലങ്കിൽ പ്പതികരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്്ക കൂെുതൽ സമയം 

ആവശയമുള്ളത് എന്തുടകാടണ്ടന്ന് വിശദീകരിക്കുകയും പരാതി ല ിച്ച തീയതി മുതൽ 30 

ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വിശദമായ മെുപെിദ്ദയാ അെിയിദ്ദപ്പാ അയയ്ക്കാൻ കമ്പനിയുടെ 

ദ്ദകാർപ്പദ്ദെറ്് ഓഫീസിൽ നിന്ന് പ്ശമിക്കുകയും ടെയ്യും. 

 

ഘട്ടിം III 
 

ഞങ്ങളുടെ പരാതി പരിഹാര െീം നൽകിയ പരിഹാരം ഇദ്ദപ്പാെും ഉപദ്ദ ാക്താവിന് 

തൃപ്തിടപ്പട്ടിടല്ലങ്കിൽ, 30 ദിവസത്തിന് ദ്ദശഷം ഉപദ്ദ ാക്താവിന് താടെപ്പെയുന്ന 

വിലാസത്തിലുള്ള നാഷണൽ ഹൗസിംഗ് ബാങ്കായ ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് കമ്പനികളുടെ 

ടെഗുദ്ദലറ്െി അദ്ദതാെിറ്ിടയ സമീപിക്കാവുന്നതാണ്. 

 

നാഷണൽ ഹൗസിംഗ് ബാങ്ക് 

െിപ്പാർട്്ട ടമന്െ് ഓഫ് ടെഗുദ്ദലഷൻ ആൻെ് സൂപ്പർവിഷൻ (പരാതി പരിഹാര ടസൽ) 

നാലാം നില, ദ്ദകാർ 5-എ, ഇന്തയ 

ഹാബിറ്ാറ്് ടസന്െർ ദ്ദലാധി 

ദ്ദൊെ്, നയൂെൽഹി – 110003 

www.nhb.org.in 

 

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

ഓഫ് കലൻ പരാതി നൽകുന്നതിനുള്ള ദ്ദഫാർമാറ്് ഈ ലിങ്കിൽ ല യമാണ് 

http://www.nhb.org.in/ Grievance- Redressal-System/Lodging-Complaint-Against-HFCs-

NHB%E2%80% 93Physical-Mode.pdf 
 

മുകളിലുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ അതിന്ടെ എല്ലാ ഓഫീസുകളിലും / പ്ബാഞ്ചുകളിലും 

കമ്പനിയുടെ ടവബ് കസറ്ിലും വയക്തമായി പ്പദർശിപ്പിക്കും. 

 

ഇൻഷുറൻസ് ഉപഭഭാക്താക്കളുമട പരാതി പരിഹാരിം 

 

ഇൻഷുെൻസ് ബിസിനസിന്ടെ അ യർത്ഥനയ്ക്കായി ഐ.ആർ.െി.എ.ഐ (IRDAI)-യിൽ 

കമ്പനി ഒരു ദ്ദകാർപ്പദ്ദെറ്് ഏജന്െിന്ടെ (സംദ്ദയാജിത) രജിസ്ദ്ദപ്െഷൻ കകവശം വച്ചിട്ടുണ്ട്. 

ഇൻഷുെൻസുമായി ബേടപ്പട്ട പരാതികൾ പരിഹരിക്കുന്നതുമായി ബേടപ്പട്ട്  

ഐ.ആർ.െി.എ.ഐ (IRDAI) െട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുന്നത് ഇത് ഉെപ്പാക്കും. 

mailto:grievanceredressal.officer@aadharhousing.com
http://www.nhb.org.in/
http://www.nhb.org.in/Grievance-
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കമ്പനി വിൽക്കുന്ന ഇൻഷുെൻസ് ഉൽപന്നങ്ങളുമായി ബേടപ്പട്ട പരാതികൾ 

അംഗീകരിക്കടപ്പെും, അതാത് ഇൻഷുെൻസ് കമ്പനി (ഐ.ഇ.എസ്) മുദ്ദഖന അത്തരം പരാതി 

ല ിച്്ച 14 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എ.എച്്ച.എഫ്.എൽ (AHFL) പരിഹാരമുണ്ടാക്കും. 

 

ഇൻഷുെൻസ് ഉപദ്ദ ാക്താവ് രജിസ്ദ്ദപ്െഷനും പരാതികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുമായി താടെ 

പെയുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. 

 

ഘട്ടിം I 

 

 തങ്ങളുടെ ഇൻഷുെൻസ് പരാതികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന്, ഉപദ്ദ ാക്താവിന് 

പ്ബാഞ്ചിനട്െ മാദ്ദനജർക്ക് അവരുടെ പരാതി ദ്ദരഖാമൂലം സമർപ്പിക്കാം. 

 ഉപദ്ദ ാക്താവിന് അവരുടെ പരാതി customercare@aadharhousing.com എന്ന 

വിലാസത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ടെയ്യാം അടല്ലങ്കിൽ തങ്ങളുടെ ഇൻഷുെൻസ് 

ദ്ദപാളിസി നമ്പർ സൂെിപ്പിച്ചുടകാണ്്ട  ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റമർ ടകയർ നമ്പർ 1800 

3004 2020-ദ്ദലക്ക് വിളിക്കാം. 

 

7 പ്പവൃത്തി ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഉപദ്ദ ാക്താവിന് മെുപെി ല ിക്കും. 

 

ഘട്ടിം II 

 
 

 

ദ്ദമൽപ്പെഞ്ഞ സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ ഉപദ്ദ ാക്താവിന് പ്പതികരണടമാന്നും 

ല ിക്കുന്നിടല്ലങ്കിദ്ദലാ പ്ബാഞ്്ച നൽകുന്ന പ്പതികരണത്തിൽ തൃപ്തനടല്ലങ്കിദ്ദലാ, 7 

ദിവസത്തിന് ദ്ദശഷം ഉപദ്ദ ാക്താവിന് ഒരു കത്ത് മുദ്ദഖന മുംകബയിടല ദ്ദകാർപ്പദ്ദെറ്് 

ഓഫീസിദ്ദലക്്ക പരാതി/ആശങ്ക ദ്ദബാധിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. എ.എച്്ച.എഫ്.എൽ (AHFL)-ന്ടെ 

കസ്റ്റമർ ടകയർ ഓഫീസർ/പ്ഗീവൻസ് െിപ്െസൽ ഓഫീസർ അടല്ലങ്കിൽ ഇടമയിൽ വെി 

അയദ്ദക്കണ്ടത്: 

 

കസ്റ്റമർ ടകയർ ഓഫീസർ/പ്ഗീവൻസ് െിപ്െസൽ ഓഫീസർ 

ആധാർ ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് ലിമിറ്െ് 

802, െദ്ദസ്റ്റാംജിയുടെ എട്ടാം നില നെരാജ്,  

ടവദ്ദസ്റ്റൺ എക്സ്പ്പസ് കഹദ്ദവ &പ്ശീ.എം.വി. ദ്ദൊെ് ജംഗ്ഷ 

അദ്ദേരി ഈസ്റ്റ് മുംകബ 400069 മഹാരാഷ്പ്െ 

ഇ - ടമയിൽ ഐെി: grievanceredressal.officer@aadharhousing.com 
 

പരാതിയുടെ പരിഹാരവുമായി 14 പ്പവൃത്തി ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഉപദ്ദ ാക്താവിന് മെുപെി 

ല ിക്കും. 

 

ഘട്ടിം III 

 

mailto:grievanceredressal.officer@aadharhousing.com
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പരാതി പരിഹരിച്ചിടല്ലങ്കിദ്ദലാ ഇൻഷുെർ/എ.എച്ച്.എഫ്.എൽ (AHFL) നൽകുന്ന 

പരിഹാരത്തിൽ ഉപദ്ദ ാക്താവ് തൃപ്തനടല്ലങ്കിദ്ദലാ, ഏത് സമയത്തും അദ്ദേഹത്തിന് 

അടല്ലങ്കിൽ അവർക്ക് താടെ പെയുന്ന കാരയങ്ങൾ ടെയ്യാൻ കെിയും: 

 

 https://igms.irda.gov.in/ എന്നതിദ്ദലക്ക് ദ്ദലാഗിൻ ടെയ്ത ്ഐ.ജി.എം.എസ് (IGMS) വെി 

ഓൺകലനായി പരാതി നൽകുക 

 അടല്ലങ്കിൽ 155255 അടല്ലങ്കിൽ 1800 4254 732 എന്ന ദ്ദൊൾ പ്ഫീ നമ്പെിൽ 

വിളിക്കുക 

 അടല്ലങ്കിൽ ഇ-ടമയിൽ ടെയ്യുക - complaints@irdai.gov.in 

 അടല്ലങ്കിൽ ഇൻഷുെൻസ് ടെഗുദ്ദലറ്െി ആൻെ് ടെവലപ് ടമനെ്് അദ്ദതാെിറ്ി 

ഓഫ് ഇന്തയ (ഐ.ആർ.െി.എ.ഐ), സർദ്ദേ നമ്പർ 115/1, നാലാം നില, 

ഫിനാൻഷയൽ െിസ്പ്െിക്റ്,് നാനപ്കംഗുെ, ഗച്ചിബൗളി, കഹദരാബാദ് 500032 

എന്ന വിലാസത്തിദ്ദലക്ക് എെുതുക.-500032 

 അപൂർവ സന്ദർ ങ്ങളിൽ, ഉപദ്ദ ാക്താവ് ദ്ദമൽപ്പെഞ്ഞ പ്പദ്ദമയത്തിൽ 

സന്തുഷ്ടനടല്ലങ്കിൽ, അദ്ദേഹം/അവർ ഇൻഷുെൻസ് ഓംബുഡ്സ്മാനിദ്ദലക്ക് 

നയിക്കടപ്പൊം. 

 

 

 

 

 

https://igms.irda.gov.in/
complaints@irdai.gov.in
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ഭാഗിം II 

 

നിഭേപകരുമട പരാതി പരിഹാര സിംവിധാനിം 

 

 

നിഭേപകരുമായി ബന്ധമപ്പട്ട അഭനേഷണങ്ങളുമടയുിം 

പരാതികളുമടയുിം പരിഹാരിം, അതായത് സ്ഥിര നിഭേപ (എഫ.്ഡി) 

ഉടമകളുമട കടപ്പപ്തിം (എൻ.സി.ഡി) ഉടമകൾ: 
 

കമ്പനി, എ.എച്്ച.എഫ്.എൽ (AHFL) അതിന്ടെ കെപ്പപ്ത ഉെമദ്ദയാ സ്ഥിര നിദ്ദക്ഷ്പ 

ഉെമകദ്ദളാ ഉന്നയിക്കുന്ന ഏത് ദ്ദൊദയത്തിനും പരാതിക്കും ഉെനെി മെുപെി 

നൽകാനും പരിഹരിക്കാനും പ്പതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. കൂൊടത, അത്തരം ദ്ദൊദയങ്ങൾ 

അടല്ലങ്കിൽ പരാതികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തമായ സംവിധാനം 

ശക്തിടപ്പെുത്തുന്നതിന്, കമ്പനി ആക്റ്്, 2013, എസ്.ഇ.ബി.ഐ (SEBI) 

(എൽ.ഒ.െി.ആർ) (LODR) എന്നിവയുടെ 178(5) വയവസ്ഥകളും ബാധകമായ മറ്് 

നിയമങ്ങളും അനുസരിച്്ച രൂപീകരിച്ച ദ്ദസ്റ്റക്്ക ദ്ദഹാൾദ്ദെെ് സ് ആൻെ് 

െിദ്ദലഷൻഷിപ്പ് കമ്മിറ്ി എന്ന ദ്ദപരിൽ ഞങ്ങൾക്്ക ഒരു പ്പദ്ദതയക കമ്മിറ്ി ഉണ്ട്. 

കമ്മിറ്ിയുടെ സാദ്ധയത/പങ്ക് ഇപ്പകാരമാണ്: 

 

 നിദ്ദക്ഷ്പകരിൽ നിന്ന് ല ിച്ച പരാതികളുടെ സ്ഥാനവും വിവിധ 

പരാതികളിൽ സവീകരിച്ച നെപെികളും പതിവായി അവദ്ദലാകനം ടെയ്യുക 

 കപ്തമാസ അെിസ്ഥാനത്തിൽ ല ിക്കുന്ന നിദ്ദക്ഷ്പകരുടെ പരാതികളുടെ 

തരം വിലയിരുത്തുക, നെപെിപ്കമങ്ങൾ 

ലളിതമാക്കൽ/സ്പ്െീംകലനിംഗിലൂടെ അത്തരം പരാതികൾ 

കുെയ്ക്കുന്നതിന് പ്പവർത്തിക്കുക 

 സംബേിച്ച എല്ലാ ടെഗുദ്ദലറ്െി കംകപ്ലൻസുകളും പിന്തുെരുകയും 

നെപ്പിലാക്കുകയും ടെയ്യുന്നുടണ്ടന്ന് ഉെപ്പാക്കുക 

 പരാതികൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന ദിനം/കെംകലനുകൾ 

പാലിക്കുന്നുടണ്ടന്ന്/അനുസരിക്കുന്നുടണ്ടന്ന് ഉെപ്പാക്കുക 

 പരിഹരിക്കടപ്പൊത്ത പരാതികൾ അവദ്ദലാകനം ടെയ്യുകയും അത്തരം 

ദ്ദകസുകളിൽ അവരുടെ ഉപദ്ദദശം/തിരുത്തൽ നെപെികൾ നൽകുകയും 

ടെയ്യുക. 

 

കുെഞ്ഞത് 3 ദ്ദനാൺ എക് സികയൂട്ടീവ് െയെക്ടർമാർ അെങ്ങുന്ന ദ്ദസ്റ്റക്്ക ദ്ദഹാൾദ്ദെെ് സ് 

ആന്െ് െിദ്ദലഷൻഷിപ്പ് കമ്മിറ്ിയിടല അംഗങ്ങൾ സവതപ്ന്ത െയെക് െൊയിരിക്കും. 

 

ദ്ദകാെത്തിൽ 2 െയെക്ടർമാരായിരിക്കും, അതിൽ 1 ദ്ദപർ സവതപ്ന്ത െയെക്ടൊയിരിക്കും, 

ആവശയമുള്ളദ്ദപ്പാൾ ദ്ദയാഗം ദ്ദെരും. 
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ഞങ്ങളുടെ കെപ്പപ്തങ്ങൾക്കായി രജിസ്പ്ൊെും പ്ൊൻസ്ഫർ ഏജന്െും ഉണ്്ട, കൃതയമായ 

ദ്ദരഖകളും ൊറ്യും ഉെപ്പാക്കാനും സൂക്ഷ്ിക്കാനും, കെപ്പപ്ത ഉെമകൾക്്ക 

സമയബേിതമായി പലിശ / െീ-ദ്ദപയ് ടമന്െുകൾ നൽകാനും, അനുബേം എ & ബി-യിൽ 

നൽകിയിരിക്കുന്നത് ദ്ദപാടല ഒരു സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ അവരുടെ സംശയങ്ങളും 

ആശങ്കകളും പരിഹരിക്കാനും. 

ഈ പാദത്തിൽ ല ിച്ചതും പരിഹരിച്ചതുമായ എല്ലാ പരാതികളുടെയും/ആശങ്കകളുടെയും 

വിശദാംശങ്ങൾ കമ്പനി െയെക്ടർ ദ്ദബാർെിന് മുമ്പാടക അവരുടെ മീറ്ിംഗിൽ 

സമർപ്പിക്കുന്നു. 2015 ടല എസ്.ഇ.ബി.ഐ (SEBI) (ലിസ്റ്റിംഗ് ബാധയതയും ടവളിടപ്പെുത്തൽ 

ആവശയകതകളും) ടെഗുദ്ദലഷൻസ് അനുസരിച്്ച, കമ്പനി സവീകരിച്ചതും പരിഹരിച്ചതുമായ 

കപ്തമാസ പരാതികളുടെ/ആശങ്കകളുടെ വിശദാംശങ്ങളും ദ്ദസ്റ്റാക്്ക എക്സ്ദ്ദെഞ്ചിദ്ദലക്്ക, 

അതായത് ബി.എസ്.ഇ (BSE) ലിമിറ്െ്, സ്ദ്ദകാെുകൾ (SEBI) അദ്ദപ്ലാെ് ടെയ്യുന്നു. 

 

നിദ്ദക്ഷ്പകന് തങ്ങളുടെ പരിഹരിക്കടപ്പൊത്ത പരാതികൾ 15 ദിവസത്തിന് ദ്ദശഷം 

കംപ്ലയൻസ് ഓഫീസർക്്ക ഇടമയിൽ ഐ.െിയിൽ ഉന്നയിക്കാം: 

Complianceofficer@aadharhousing.com അടല്ലങ്കിൽ എസ്.ഇ.ബി.ഐ (SEBI). 

നിദ്ദക്ഷ്പകർക്കുള്ള പുതുക്കിയ പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം, അനുബേം-എ 

പ്പകാരമാണ്. 

A. ഓഹരി ഉടമകളുമായി ബന്ധമപ്പട്ട സിംശയങ്ങൾക്കുിം 

പരാതികൾക്കുിം പരിഹാരിം: 

 

 കമ്പനിയുടെ വളർച്ച തവരിതടപ്പെുത്തുന്നതിന് ദീർഘകാല ഇകവിറ്ി മൂലധനം 

നൽകിടക്കാണ്്ട, കമ്പനിയുടെ ഓഹരി ഉെമകൾ കമ്പനിയിൽ 

സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന വിശവാസടത്ത കമ്പനി എദ്ദപ്പാെും അ ിനന്ദിക്കുകയും 

അംഗീകരിക്കുകയും ടെയ്യുന്നു. 

 

 ഞങ്ങളുടെ ടഷയർദ്ദഹാൾെർമാരിൽ നിന്നുള്ള ദ്ദൊദയങ്ങൾ/പരാതികൾ 

ഞങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷ്ിക്കുന്നു. െിവിെന്െ് ദ്ദപയ് ടമനെ്്, ടെയിം, 

ഐ.ഇ.പി.എഫ് (IEPF)-ദ്ദലക്ക് ടഷയെുകൾ കകമാറ്ം, ഓഹരി ഉെമകളുടെ 

ദ്ദരഖകൾ എടന്തങ്കിലും ഉടണ്ടങ്കിൽ, അതുമായി ബേടപ്പട്ട വിവിധ 

വിവരങ്ങടളക്കുെിച്ച ്ഞങ്ങൾ ആശയവിനിമയം നെത്തുകയും അപ് ദ്ദെറ്് 

ടെയ്യുകയും ടെയ്യുന്നു. 

 

 30 ദിവസത്തിന് ദ്ദശഷം നിദ്ദക്ഷ്പകന് അവരുടെ പരിഹരിക്കടപ്പൊത്ത 

പരാതികൾ കംപ്ലയൻസ് ഓഫീസർക്ക് ഈടമയിൽ ഐെിയിൽ: 

Complianceofficer@aadharhousing.com എന്ന വിലാസത്തിദ്ദലാ ആർ.ഒ.സി/എം.സി.എ 

(ROC/MCA)-യിദ്ദലാ ഉന്നയിക്കാം. 

 

 ടഷയർദ്ദഹാൾെർമാർക്കുള്ള പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം, അനുബേം - 

ബി. 

 

 

Complianceofficer@aadharhousing.com%20
Complianceofficer@aadharhousing.com%20
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അനുബന്ധിം -എ 

 

കടപ്പപ്തിം/എൻ.സി.ഡി (NCD) ഉടമകൾ, എഫ്.ഡി (FD) ഉടമകൾ 

എന്നിവഭപാലുള്ള നിഭേപകർക്കുള്ള പരാതി പരിഹാര സിംവിധാനിം: 

 

സീരിയൽ  

നമ്പർ  

സവകാരയമായി 

നിദ്ദക്ഷ്പിച്ച 

കെപ്പപ്തങ്ങൾ/എൻ.സി.െി

കൾക്കായി (NCDs) 

ഐ.പി.ഒ-എൻ.സി.െി (IPO-NCDs)-

കൾക്ക് കീെിൽ പുെടപ്പെുവിച്ച 

കെപ്പപ്തങ്ങൾക്ക ്

1 കെപ്പപ്ത ഉെമകൾക്ക് 

അവരുടെ 

അദ്ദനവഷണദ്ദമാ 

പരാതിദ്ദയാ 

കമ്പനിയുടെ ഇടമയിൽ 

വെി ഐ.െി 

treasury@aadharhousing.com 

വെി 

അയയ്ക്കാവുന്നതാണ് 

കെപ്പപ്ത ഉെമയ്ക്ക് അവരുടെ 

അദ്ദനവഷണദ്ദമാ പരാതിദ്ദയാ 

ഇടമയിൽ വെി രജിസ്പ്ൊർക്കും 

പ്ൊൻസ്ഫർ ഏജന്െിനും : 

einward.ris@kfintech.com എന്ന 

വിലാസത്തിൽ അയക്കാം. 

2 കെപ്പപ്ത ഉെമയ്ക്ക് 

അദ്ദനവഷണദ്ദമാ 

പരാതിദ്ദയാ ല ിച്ച തീയതി 

മുതൽ 7 

ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 

ഉത്തരം നൽകണം. 

കെപ്പപ്ത ഉെമയ്ക്ക് 

അദ്ദനവഷണദ്ദമാ പരാതിദ്ദയാ 

ല ിച്ച തീയതി മുതൽ 7 

ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഉത്തരം 

നൽകണം. 

3 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 

ദ്ദൊദയദ്ദമാ പരാതിദ്ദയാ 

പരിഹരിച്ചിടല്ലങ്കിൽ 

അടല്ലങ്കിൽ നൽകിയ 

മെുപെി/പരിഹാരത്തിൽ 

കെപ്പപ്തം ഉെമ 

തൃപ്തനടല്ലങ്കിൽ, 

അദ്ദേഹം/അവർക്ക് 

കമ്പനിയുടെ കമ്പനി 

ടസപ്കട്ടെി ഒപ്പം 

കംപ്ലയൻസ് ഓഫീസർക്ക് 

Complianceofficer@aadharhous

ing.com എന്ന 

വിലാസത്തിൽ ഇടമയിൽ 

അയയ്ക്കാവുന്നതാണ്. 

15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 

ദ്ദൊദയദ്ദമാ പരാതിദ്ദയാ 

പരിഹരിച്ചിടല്ലങ്കിൽ 

അടല്ലങ്കിൽ നൽകിയ 

മെുപെി/പരിഹാരത്തിൽ 

കെപ്പപ്തം ഉെമ തൃപ്തനടല്ലങ്കിൽ, 

അദ്ദേഹത്തിന്/അവർക്ക് 

കമ്പനിയുടെ കമ്പനി ടസപ്കട്ടെി 

ഒപ്പം കംപ്ലയൻസ് ഓഫീസർക്ക് 

Complianceofficer@aadharhousing.co

m എന്ന വിലാസത്തിൽ 

ഇടമയിൽ 

അയയ്ക്കാവുന്നതാണ്. 

Complianceofficer@aadharhousing.com%20
Complianceofficer@aadharhousing.com%20
Complianceofficer@aadharhousing.com%20
Complianceofficer@aadharhousing.com%20
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 പരാതികൾ 30 ദിവസത്തിനകം പരിഹരിച്ചിടല്ലങ്കിൽ, 

നിദ്ദക്ഷ്പകന് അവരുടെ ടവബ്കസറ്്/ദ്ദപാർട്ടൽ: 

scores@sebi.org.in എന്നതിൽ ബി.എസ്.ഇ (BSE) അടല്ലങ്കിൽ 

സ്ദ്ദകാെുകൾ എസ്.ഇ.ബി.ഐ (SEBI) ദ്ദലക്ക് അത്തരം പരാതി 

ഉന്നയിക്കാം. 

 

കെപ്പപ്ത ഉെമയുടെ  ാഗത്തുനിന്ന് എടന്തങ്കിലും നിയമപരദ്ദമാ സാദ്ദങ്കതികദ്ദമാ 

ആയ പിശകുകൾ ഇടല്ലങ്കിൽ, പരാതി ല ിച്ച് 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കെപ്പപ്ത 

ഉെമയുമായി ബേടപ്പട്ട ദ്ദൊദയങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കമ്പനി പ്പതിജ്ഞാബദ്ധമാണ.് 

 

എഫ.്െി (FD) ഉെമകളുടെ പരാതി പരിഹാര പ്പപ്കിയ െീടട്ടയിൽ 

ലയബിലിറ്ി/എഫ്.െി െീമും ടസൻപ്െൽ ഓപ്പദ്ദെഷൻസ് െീമും നിരീക്ഷ്ിക്കും. 

എഫ.്െി ഉെമകൾക്ക് അവരുടെ അദ്ദനവഷണദ്ദമാ പരാതിദ്ദയാ 

Customercare@aadharhousing.com എന്ന വിലാസത്തിൽ കമ്പനിക്ക് ഇടമയിൽ വെി 

അയയ്ക്കാവുന്നതാണ്. 
 

 

 

 

 

 

അനുബന്ധിം -ബി 

 

മഷയർഭഹാൾഡർമാർ/നിഭേപകർ എന്നിവയുമായി ബന്ധമപ്പട്ട 

പരാതി പരിഹാര സിംവിധാനിം: 

 

ടഷയർദ്ദഹാൾെർക്ക് അവരുടെ അദ്ദനവഷണദ്ദമാ പരാതിദ്ദയാ കമ്പനിയുടെ കമ്പനി 

ടസപ്കട്ടെി ഒപ്പം കംപ്ലയൻസ് ഓഫീസർക്ക് Complianceofficer@aadharhousing.com എന്ന 

വിലാസം ദ്ദകാപ്പിയായി ടവച്ച,് customercare@aadharhousing.com എന്ന വിലാസത്തിൽ 

അയയ്ക്കാവുന്നതാണ്. പ്പശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിന,് അദ്ദനവഷണദ്ദമാ പരാതിദ്ദയാ 

ല ിച്ച തീയതി മുതൽ 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ടഷയർ ദ്ദഹാൾെർ പ്പതികരിക്കും. 

ടഷയർ ദ്ദഹാൾെെുടെ  ാഗത്തുനിന്ന് എടന്തങ്കിലും നിയമപരദ്ദമാ സാദ്ദങ്കതികദ്ദമാ 

ആയ പിശക് ഇടല്ലങ്കിൽ, പരാതി ല ിച്ച് 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ, ടഷയർ 

ദ്ദഹാൾെെുമായി ബേടപ്പട്ട ദ്ദൊദയങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കമ്പനി 

പ്പതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. 

 

ദ്ദൊദയദ്ദമാ പരാതിദ്ദയാ 15 

ദിവസത്തിനകം 

പരിഹരിച്ചിടല്ലങ്കിൽ 

ഓഹരി ഉെമയ്ക്ക് 

അദ്ദനവഷണദ്ദമാ പരാതിദ്ദയാ 

കമ്പനിയുടെ എം.െിക്കും (MD) 

സി.ഇ.ഒയ്ക്കും (CEO) 

Complianceofficer@aadharhousing.com
customercare@aadharhousing.com%20
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Complyanceofficer@aadharhousing.com 

അടല്ലങ്കിൽ 

CEO@aadharhousing.com എന്ന 

വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കാൻ 

സാധിക്കും. 

30 ദിവസത്തിനകം പരാതി 

പരിഹരിച്ചിടല്ലങ്കിൽ 

ഓഹരി ഉെമകൾക്ക,് കമ്പനികളുടെ 

രജിസ്പ്ൊർ, ദ്ദകാർപ്പദ്ദെറ് ്കാരയ 

മപ്ന്താലയം roc.bangalore@mca.gov.in 

എന്നതിൽ പരാതി അയക്കാം. 

 

   

   

   

 

 

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