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ભાગ I 
 
 

ગ્રાહક તકરાર લનવારણ નીલત 

 

પ્રસ્તાવના 

 

આ પોલિિંીનો ઉદે્દશ હાઉસિંગ ફાઈનાન્િં કાંપનીઓ િાટે નેશનિ હાઉસિંગ બેંકના (“NHB”) લનરે્દશોના અનુિંરણિાાં કાંપની િાટેની ગ્રાહક તકરાર લનવારણ 

પ્રક્રિયાની વ્યાખ્યા કરવાનો છે. 

આ પોલિિંીનો ઉદે્દશ આટિુાં િંુલનલચિત કરવાનો છે: 

 

 તિાિ ફક્રરયાર્દોનો કુશળતા અન ેયોગ્ય રીત ેલનવેડો િાવવો. 

 ગ્રાહક દ્વારા કરાતી ફક્રરયાર્દોનો િંિયિંર િંૌજન્યતાથી લનવેડો િાવવો. 

 ગ્રાહકો િંાંસ્થાિાાં પોતાની ફક્રરયાર્દો/ તકરારોને કયાાં ઉઠાવવી તે તિાિ િાંિથી િંાંપૂણઝપણ ેવાકેફ થાય. 

 ગ્રાહક તેને િળેિા જવાબથી િંાંપૂણઝ િંાંતુષ્ઠ ન થાય તો તે િંાંજોગોિાાં વૈકલપપક ઉપિારો િાટે તેના અલધકારોથી તે િંાંપૂણઝ વાકેફ થાય. 

 યોગ્ય િંેવા, ક્રડલિવરી અન ેિંિીક્ષા પ્રણાલિ દ્વારા ગ્રાહક તકરારો અન ેફક્રરયાર્દોના બનાવોને િઘુતિ બનાવવા અન ે

 ગ્રાહકોની ફક્રરયાર્દો અને તકરારોના લનવારણ િાટે યોગ્ય ઉપાય 

 

 

તકરાર લનવારણ િંલિલત 

AHFL દ્વારા નીિેના િંભ્યોને િંિાવતી ગ્રાહક તકરાર લનવારણ િંલિલત રિવાિાાં આવી છે: 

 

a. િીફ ઓપરેટટગ ઓક્રફિંર (COO) 

b. હેડ ઓફ કિેકશન 

c. હેડ ઓફ ઓપરેશન 

d. હેડ ઓફ ક્રરસ્ક 

 

આિાાં કોરિ 3 િંભ્યોનુાં હોવુાં જોઈએ, અન ેકલિટી દ્વારા લિટટગિાાં ભાગ િેવા અન્ય કોઈ પણ ફાંકશનિ હેડને આિાંલિત કરાઈ શકે છે અન ેઆ લિટટગ જરૂર પડ્ય ેયોજી 

શકાય છે. 

 

આ કલિટીની નીિેની કાિગીરી રહેશે: 

 

 પ્રાપ્ત થયેિી ફક્રરયાર્દોની લસ્થલતની લનયલિત િંિીક્ષા કરવી અન ેલવલવધ ફક્રરયાર્દો પર પગિાાં િેવા. 

 ગ્રાહકો પાિંેથી પ્રાપ્ત થયેિી ફક્રરયાર્દોના પ્રકારની લિિાલિંક િંિીક્ષા કરવી અન ેપ્રક્રિયાના િંરળીકરણ/ સ્રીસિગ િંાથે આવી ફક્રરયાર્દો ઘટાડવા િાટે 

કાિ કરવુાં 

 તિાિ લનયિનકારી અનુિંરણો કરાય છે અને તેનો અિિ થાય છે તેની િંિીક્ષા કરવી 

 ફક્રરયાર્દો બાંધ કરવા િાટે TAT/ટાઈિિાઈનની િંિીક્ષા કરવી કે તેનો કેવી રીત ેવધુ અિિ કરી શકાય. 

 વણઉકપયી ફક્રરયાર્દોની િંિીક્ષા કરીને જરૂર પડ્ય ેહસ્તકે્ષપ કરવો.  
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તકરાર લનવારણ તાંિ 

 

આધાર હાઉસિંગ ફાઈનાન્િં લિલિટેડ (AHFL) લનયિનકારી િાળખા, બોડઝ/ ટોપ િેનેજિેન્ટ દ્વારા િાંજૂર કરાયેિી નીલતઓ, પ્રક્રિયાઓ અન ેપ્રોિેંિંના િાળખાિાાં રહીન ેગ્રાહકન ે

િંાંતુષ્ઠ કરવા અને ગુણવત્તાિંભર િેંવા પૂરી પાડવા કક્રટબદ્ધ છે. 
 

AHFL દ્વારા લવકેન્રીયકૃત રીત ેતકરાર લનવારણની કાિગીરી પાર પડાય છે, જેિાાં ગ્રાહક ર્દશેભરિાાં બ્રાન્િ નેટવકઝનો િંાંપકઝ કરી શક ેછે, તેઓ કસ્ટિર કેર આઈડી પર િખી અથવા 

કસ્ટિર કેર નાંબર પર કોિ કરી શક ેછે. આ રીતે ગ્રાહકને િંાંસ્થાના કિઝિારીઓ િુંધી િંરળ પહોંિ પ્રાપ્ત થશે. 

 

તકરાર લનવારણ પ્રક્રિયાનુાં પ્રકાશન 

કાંપનીની ફક્રરયાર્દોનુાં યોગ્ય રીત ેઅને ર્ડપથી િંાંિાિન કરવાની પ્રક્રિયાની લવગતો કયાાં િળશે તેની કાંપની દ્વારા તેના ગ્રાહકોને જાણ કરાશે. કોઈ પીક્રડત ઋણધારક 

દ્વારા ફક્રરયાર્દ નોંધાવવા િાટે કઈ તકરાર લનવારણ પ્રક્રિયાનો (ઈ-િેઈિ આઈડી અન ેઅન્ય િંાંપકઝની લવગતો કે જેના પર ફક્રરયાર્દ નોંધાવી શકાય, િંિસ્યા ઉકેિવા 

િાટેનો લનધાઝક્રરત િંિય, ઉપર જવાનુાં િેક્રરકિં, વગેરે) કાંપની દ્વારા તેની તિાિ ઓક્રફિંે/ બ્રાન્િ ખાત ેતેિજ તેની વેબિંાઈટ પર સ્પષ્ટ રીત ેર્દશાઝવવાિાાં આવશે. 

 

તકરાર લનવારણ પ્રક્રિયા 

પગિુાં I 

 

 તકરાર લનવારણ િાટે, ગ્રાહક બ્રાન્િના બ્રાન્િ િેનેજર પાિંે િેલખતિાાં તેની ફક્રરયાર્દ નોંધાવી શકે છે. 

 બ્રાન્િ ખાત ેજાળવવાિાાં આવતા ફક્રરયાર્દ પિકિાાં ફક્રરયાર્દ/ તકરારની નોંધણી પણ કરાવી શકાશે. 

 ગ્રાહક તેની ફક્રરયાર્દની customercare@aadharhousing.com  પર નોંધણી કરાવી શકે છે અથવા કસ્ટિર કેર નાંબર 1800 3004 

2020 પર કોિ કરી શકે છે. 

ગ્રાહકન ેકાિકાજના 7 ક્રર્દવિંના ગાળાિાાં જવાબ આપવાિાાં આવશે. 
 

ગ્રાહકની ફક્રરયાર્દના જવાબ/ અનુિોર્દનિાાં તકરારની િંાથે કાિ િિાવી રહેિા અલધકારીના નાિ અન ેહોદ્દાનો ઉપિેખ પણ કરવાિાાં આવશે. જો ફક્રરયાર્દનો 

કાંપનીના લનધાઝક્રરત ટેલિફોન હેપપડેસ્ક અથવા કસ્ટિર િંર્વવિં નાંબર પર ફોન દ્વારા ઉકેિ િાવવાિાાં આવી રહ્યો હશે, તો ગ્રાહકને ફક્રરયાર્દ રેફરન્િં નાંબર અપાશે 

અન ેવાજબી િંિયગાળાિાાં તેના અાંગે િંધાયેિી પ્રગલત લવશે જાણ કરાશે. 
 

પગિુાં II 

ગ્રાહકન ેઉપરોકત લનધાઝક્રરત િંિયગાળાિાાં કોઈ જવાબ નથી િળતો અથવા ત ેબ્રાન્િ ખાતેથી અપાયેિા પ્રત્યુત્તરથી િંાંતુષ્ઠ નથી તો ત ે7 ક્રર્દવિં બાર્દ ફક્રરયાર્દ/ તકરારન ેઉપિા સ્તરે 

િુાંબઈની કોપોરેટ ઓક્રફિં ખાતે િઈ જઈ શક ેછે. આ િાટે ત ેAHFLના કસ્ટિર કેર ઓક્રફિંર/ તકરાર લનવારણ અલધકારીને િંાંબોલધત કરેિો પિ અથવા ઈિેઈિ નીિેના િંરનાિ ે

િોકિી શકે છે: 

 

કસ્ટિર કેર ઓક્રફિંર/તકરાર લનવારણ અલધકારી 

આધાર હાઉસિંગ ફાયનાન્િં લિલિટેડ 

802, 8િો િાળ, નટરાજ બાય રૂસ્તિજી  

વેસ્ટનઝ એકિંપ્રેિં હાઈવે અને િંર એિ.વી. રોડ જાંકશન, 

અાંધેરી (ઈ), િુાંબઈ 400069 

 િહારાષ્ટ્ર 

ઈિેઈિ આઈડી: grievanceredressal.officer@aadharhousing.com 

 

 

mailto:customercare@aadharhousing.com
mailto:grievanceredressal.officer@aadharhousing.com
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પ્રાપ્ત થયેિી ફક્રરયાર્દ/ તકરારની િકાિંણી બાર્દ ફક્રરયાર્દના ઉકેિ િંાથે કાિકાજના 30 ક્રર્દવિંની અાંર્દર ગ્રાહકને પ્રત્યુત્તર અપાશે, અિારે ગ્રાહકને અાંલતિ પ્રત્યુત્તર 

કરવાનો રહેશે અથવા તો એ ખુિાિંો કરવાનો રહેશે ક ેશા િાટ ેઅિન ેપ્રત્યુત્તર આપવા િાટે વધ ુિંિયની જરૂર છે અન ેતેની િંાથે કાંપનીની કોપોરેટ ઓક્રફિં 

ખાત ેફક્રરયાર્દની પ્રાલપ્તની તારીખથી 30 ક્રર્દવિંના િંિયગાળાિાાં લવગતિંર પ્રત્યુત્તર અથવા જાણકારી િોકિવાની કક્રટબદ્ધતા રહેશે. 

 

પગિુાં III 

 

ગ્રાહક હજી પણ અિારી તકરાર લનવારણ ટીિ દ્વારા અપાયેિા પ્રત્ત્યુત્તરથી િંાંતુષ્ઠ ન હોય, તો તે 30 ક્રર્દવિં બાર્દ હાઉસિંગ ફાઈનાન્િં કાંપનીઓના લનયિનકારી 

િંત્તાિાંડળ – નેશનિ હાઉસિંગ બેંકનો નીિ ેઉપિેલખત િંરનાિ ેિંાંપકઝ કરી શક ેછે: 

 

નેશનિ હાઉસિંગ બેંક 

ક્રડપાટઝિેન્ટ ઓફ રેગ્યુિેશન એન્ડ િંુપરલવર્ન (તકરાર લનવારણ િંેિ) 

4થો િાળ, કોર 5-A, ઈલન્ડયા હેલબટાટ િંેન્ટર,  

િોધી રોડ, નવી ક્રર્દપહી– 110003 www.nhb.org.in 

 

સિક: https://grids.nhbonline.org.in/ 

 

ઓફિાઈન ફક્રરયાર્દ કરવા િાટેનુાં ફોિેટ આ સિક પર ઉપિબ્ધ છે http://www.nhb.org.in/ Grievance- Redressal-System/Lodging-

Complaint-Against-HFCs-NHB%E2%80% 93Physical-Mode.pdf 
 

કાંપનીની વેબિંાઈટ પર તેિજ તેની તિાિ ઓક્રફિં/ બ્રાન્િ ખાત ેઉપરોકત લવગતોનો સ્પષ્ટ ઉપિેખ કરવાનો રહેશે. 
 

વીિા ગ્રાહકોની તકરારોનુાં લનવારણ 

 

કાંપની વીિા વ્યાપારના આગ્રહ િાટે IRDAI િંિ કોપોરેટ એજન્ટનુાં રલજસ્રેશન (કમ્પોલર્ટ) ધરાવે છે. તે IRDAI લનયિનોનુાં પાિન િંુલનલચિત કરશે, જે 

વીિાને િગતી તકરારોના લનવારણના અનુિંાંધાનિાાં રહેશે. 

 

કાંપની દ્વારા વેિવાિાાં આવતી વીિા પ્રોડક્િં િંાંબાંલધત ફક્રરયાર્દોનુાં અનિુોર્દન કરાશે અન ે AHFL દ્વારા આવી ફક્રરયાર્દની પ્રાલપ્તના 14 ક્રર્દવિંોની અાંર્દર 

િંાંિગ્ન વીિા કાંપની(ઓ) દ્વારા તેનો ઉકેિ િાવી અપાશે. 

 

વીિાના ગ્રાહકોને તેિની ફક્રરયાર્દોની નોંધણી અન ેલનવારણ િાટે નીિેનાાં પગિાાં િેવાની િંિાહ અપાય છે. 

 

પગિુાં I 

 

 પોતાની વીિાને િગતી તકરારોના લનવારણ િાટે, ગ્રાહક બ્રાન્િના બ્રાન્િ િેનેજર પાિંે િેલખતિાાં તેની ફક્રરયાર્દ નોંધાવી શકે છે. 

 ગ્રાહક તેની ફક્રરયાર્દની customercare@aadharhousing.com  પર નોંધણી કરાવી શકે છે અથવા કસ્ટિર કેર નાંબર 1800 3004 

2020 પર કોિ કરી શકે છે. 

 

ગ્રાહકન ેકાિકાજના 7 ક્રર્દવિંના ગાળાિાાં જવાબ આપવાિાાં આવશે. 
 

પગિુાં II 
 

 

http://www.nhb.org.in/
http://www.nhb.org.in/Grievance-
mailto:customercare@aadharhousing.com


આધાર હાઉસિંગ ફાઈનાન્િં લિલિટેડ 

5 | P a g e 

 

 

 
 

ગ્રાહકન ેઉપરોકત લનધાઝક્રરત િંિયગાળાિાાં કોઈ જવાબ નથી િળતો અથવા તે બ્રાન્િ ખાતેથી અપાયેિા પ્રત્યુત્તરથી િંાંતુષ્ઠ નથી તો તે 7 ક્રર્દવિં બાર્દ ફક્રરયાર્દ/ 

તકરારન ેઉપિા સ્તરે િુાંબઈની કોપોરેટ ઓક્રફિં ખાત ેિઈ જઈ શકે છે. આ િાટે તે AHFLના કસ્ટિર કેર ઓક્રફિંર/ તકરાર લનવારણ અલધકારીને િંાંબોલધત કરેિો 

પિ અથવા ઈિેઈિ નીિેના િંરનાિ ેિોકિી શકે છે: 

 

કસ્ટિર કેર ઓક્રફિંર/તકરાર લનવારણ અલધકારી 

આધાર હાઉસિંગ ફાયનાન્િં લિલિટેડ 

802, 8િો િાળ, નટરાજ બાય રૂસ્તિજી, વેસ્ટનઝ 

એકિંપ્રેિં હાઈવે અન ેિંર એિ.વી. રોડ જાંકશન, અાંધેરી 

(ઈ), િુાંબઈ 400069 િહારાષ્ટ્ર 

ઈિેઈિ આઈડી: grievanceredressal.officer@aadharhousing.com 

 

ગ્રાહકન ેફક્રરયાર્દના ઉકેિ િંાથે કાિકાજના 14 ક્રર્દવિંના ગાળાિાાં જવાબ આપવાિાાં આવશે. 
 

પગિુાં III 

 

ગ્રાહક હજી પણ વીિાકાંપની/AHFL દ્વારા અપાયેિા પ્રત્ત્યુત્તરથી િંાંતુષ્ઠ ન હોય, તો તે કોઈ પણ તબકકે આિ કરી શકશેેઃ 

 

 www.igms.irda.gov.in પર િોલગન કરીને IGMS દ્વારા ફક્રરયાર્દને ઓનિાઈન આગળ િઈ જાવ 

 અથવા ટોિ ફ્રી નાંબર 155255 પર કોિ કરો 

 અથવા અહીં ઈિેઈિ કરો Complaints@irda.gov.in 

 અથવા ઈન્્યોરન્િં રેગ્યુિેટરી એન્ડ ડેવિપિેન્ટ ઓથોક્રરટી ઓફ ઈલન્ડયા (IRDAI), Sy No 115/1, 4થો િાળ, ફાઈનાલન્શયિ ક્રડલસ્રકટ, 

નાનાિાિગુડા, ગોલિબોવિી, હૈરાબાર્દ 500032 ખાત ેપિ િખો 

 જવપિે બનતા િંાંજોગોિાાં ગ્રાહક જો ઉપરોકત દ્વારા પૂરા પડાયેિા જવાબથી િંાંતુષ્ઠ ન હોય, તો તેિન ેવીિા િોકપાિ િંિક્ષ કેવી રીત ેજવુાં તેનુાં 

િાગઝર્દશઝન અપાશે. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 

રોકાણકાર તકરાર લનવારણ તાંિ 

 

 

રોકાણકારોન ેિગતી પૃચ્છાઓ અન ેફક્રરયાર્દોનુાં લનવારણ, એટિ ેક ેક્રફકસ્ડ ક્રડપોલર્ટ (FD) ધારકોના ક્રડબને્િિંઝ (NCD) ધારકો: 

 

ક્રડબેન્િર ધારકો અથવા ક્રફકસ્ડ ક્રડપોલર્ટ ધારકો દ્વારા રજૂ કરાયેિી ફક્રરયાર્દ અથવા પૃચ્છાનો યોગ્ય પ્રત્યુત્તર અન ેઉકેિ પ્રસ્તુત કરવા કાંપની, AHFL કક્રટબદ્ધ 

છે. તરુ્દપરાાંત ફક્રરયાર્દો અથવા આવી પૃચ્છાઓના લનવારણ િાટે તીવ્રતિ તાંિને િંુદૃઢ કરવા, અિે અિગ કલિટી ધરાવીએ છીએ જેને કાંપની ધારા, 2013ની કિિ 

178(5) અન ેિંબેી (LODR) તથા અન્ય િાગુ પડતી લનયિનકારી જોગવાઈઓ હેઠળ રિવાિાાં આવી છે અન ેતે સ્ટેકહોપડિંઝ એન્ડ ક્રરિેશનશીપ કલિટી તરીક ે

ઓળખાય છે. આ કલિટીનો અવકાશ/ભૂલિકા નીિે િુજબ છે: 

 રોકાણકારો પાિંેથી પ્રાપ્ત થયેિી ફક્રરયાર્દો તેિજ લવલવધ ફક્રરયાર્દોિાાં િેવાયેિાાં પગિાાંની લનયલિત િંિીક્ષા કરવી 

 પ્રાપ્ત થયેિી રોકાણકારોની ફક્રરયાર્દોની લસ્થલતની લનયલિત િંિીક્ષા કરવી અન ેલવલવધ ફક્રરયાર્દો પર પગિાાં િેવા. 

 રોકાણકારો પાિંેથી પ્રાપ્ત થયેિી ફક્રરયાર્દોના પ્રકારની લિિાલિંક િંિીક્ષા કરવી અન ેપ્રક્રિયાના િંરળીકરણ/ સ્રીસિગ િંાથે આવી ફક્રરયાર્દો ઘટાડવા 

િાટે કાિ કરવુાં 

 તિાિ લનયિનકારી અનુિંરણો કરાય છે અને તેનો અિિ થાય છે તેની િંિીક્ષા કરવી 

 ફક્રરયાર્દો બાંધ કરવા િાટે TAT/ટાઈિિાઈનની િંિીક્ષા કરવી કે તેનો કેવી રીત ેવધુ અિિ કરી શકાય. 

 વણઉકપયી ફક્રરયાર્દોની િંિીક્ષા કરીને જરૂર પડ્ય ેહસ્તકે્ષપ કરવો. 

 

સ્ટેકહોપડિંઝ એન્ડ ક્રરિેશનશીપ કલિક્રટના િંભ્યોિાાં ઓછાિાાં ઓછા 3 નોન એલકર્કયુક્રટવ ડાયરેકટિંઝ હોવા જોઈએ જેિાાંથી ઓછાિાાં ઓછો એક સ્વતાંિ ડાયરેકટર હોવો 

જોઈએ. 
 

2 ડાયરેકટરનુાં કોરિ બને ક ેજેિાાંથી 1 સ્વતાંિ ડાયરેકટર હોવા જોઈએ અન ેજરૂર પડે ત્યારે લિટટગ યોજાવી જોઈએ. 

 

અિારી પાિંે ક્રડબેન્િિંઝ િાટે રલજસ્રાર અને રાન્િંફર એજન્ટ પણ છે, જેથી િંુલનલચિત કરી શકાય કે યોગ્ય રેકડઝ અને ડેટા જળવાય છે, િંિયિંર વ્યાજની 

િૂકવણી/ પનુેઃિૂકવણી ક્રડબેન્િર ધારકોને કરાય છે અન ેતેિની પૃચ્છાઓ અન ેસિતાઓનો TAT અનુિંાર, પક્રરલશષ્ટ A & Bિાાં આપ્યા િુજબ કરી રે્દવાય 

છે. 

કાંપની દ્વારા તેને પ્રાપ્ત થયેિી અન ેઉકેિાયેિી તિાિ ફક્રરયાર્દો/ તકરારોની લવગતો, ર્દર લિિાલિંક ગાળાિાાં તેિની લિટટગિાાં તેના બોડઝ ઓફ ડાયરેકટિંઝન ે

િંુપરત કરે છે. કાંપની દ્વારા શેરબજાર, એટિે ક ેBSE Ltd. અન ેSCORES (SEBI)ને તનેે પ્રાપ્ત થયેિી અન ેઉકેિાયેિી તિાિ ફક્રરયાર્દો/ તકરારોની 

લવગતો િંેબી (લિસસ્ટગ ઓલબ્િગેશન્િં એન્ડ ક્રડસ્કિોર્ર ક્રરકવાયરિેન્્િં) રેગ્યુિેશન્િં, 2015ની િાગુ પડતી જોગવાઈઓ અનુિંાર પ્રસ્તુત કરે છે. 

રોકાણકાર ઈિેઈિ આઈડી complianceofficer@aadharhousing.com પર અથવા SEBIને કમ્પ્િાયન્િં ઓક્રફિંર િંિક્ષ 15 ક્રર્દવિં બાર્દ 

વણ ઉકેિાયેિી ફક્રરયાર્દો રજૂ કરી શકે છે. 

The revised Grievance Redressal Mechanism for Investors, is as per Annexure -A. 

A. શરેધારકોન ેિગતી પચૃ્છાઓ અન ેફક્રરયાર્દોનુાં લનવારણ: 

 

 કાંપનીિાાં તેના શેરધારકો દ્વારા વ્યકત કરાયેિા લવચવાિંને કાંપની હાંિેશા લબરર્દાવે છે અન ેતેનુાં અનિુોર્દન કરે છે, જે િાટે તેઓને કાંપનીની વૃલદ્ધને 

વેગવાન બનાવવા િાાંબાગાળાની ઈલકવટી કેલપટિ પૂરી પાડે છે. 
 

 

mailto:complianceofficer@aadharhousing.com
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 અિ ેઅિારા શેરધારકોની તિાિ ફક્રરયાર્દો/પૃચ્છાઓ પર િાાંપતી નજર રાખીએ છીએ. અિે લવલવધ િાલહતી કે જે તિેની િંાથે િંાંબાંલધત હોય, જેવી 

કે ક્રડલવડન્ડનુાં પેિેન્ટ અન ેકોઈ પણ ર્દાવા, શેિંઝની IEPFને રાન્િંફર, વગેરે કાાંઈ પણ હોય તો તેિની િંાથે િંતત િંાંરે્દશાવ્યવહાર કરીને અપડેટ કરીએ 

છીએ. શેરધારકોને રાન્િંફર/ રાન્િંલિશન તથા અન્ય િંાંિગ્ન પ્રવૃલત્તઓ અન ે રેકડઝના િંાંિાિન િાટે રલજસ્રાર અન ેશેર રાન્િંફર એજન્ટની પણ 

લનિણાંક કરી છે. 
 

 રોકાણકાર ઈિેઈિ આઈડી complianceofficer@aadharhousing.com પર અથવા ROC/MCAને કમ્પ્િાયન્િં ઓક્રફિંર િંિક્ષ 15 

ક્રર્દવિં બાર્દ વણ ઉકેિાયેિી ફક્રરયાર્દો રજૂ કરી શકે છે. 
 

 પક્રરલશષ્ટ—B અનિુંાર શેરધારકો િાટે તકરાર લનવારણ તાંિ. 
 

 

પક્રરલશષ્ટ-A 

ક્રડબને્િિંઝ/NCD ધારકો અન ેFD ધારકો જેવા રોકાણકારો િાટે તકરાર લનવારણ તાંિ: 
 

 

Sr. 

No 

ખાનગી રીત ેગોઠવાયેિા ક્રડબેન્િિંઝ /NCDs િાટે IPO-NCDs હેઠળ જારી કરાયેિા ક્રડબેન્િિંઝ િાટ ે

1 ક્રડબેન્િર ધારકો તેિની ફક્રરયાર્દ અથવા પૃચ્છાને ઈિેઈિ દ્વારા 

કાંપનીને treasury@aadharhousing.com પર િોકિી શકે છે 

ક્રડબેન્િર ધારક તેિની પૃચ્છા અથવા ફક્રરયાર્દને ઈિેઈિથી રલજસ્રાર 

અન ે રાન્િંફર એજન્ટન ે einward.ris@kfintech.com પર 

િોકિી શકે છે  

2 ક્રડબેન્િર ધારકને િંિસ્યાનો ઉકેિ િાવવા પૃચ્છા અથવા ફક્રરયાર્દની 

પ્રાલપ્તની તારીખથી 7 ક્રર્દવિંના ગાળાિાાં પ્રત્યુત્તર આપવાનો રહેશે. 

ક્રડબેન્િર ધારકને િંિસ્યાનો ઉકેિ િાવવા પૃચ્છા અથવા ફક્રરયાર્દની 

પ્રાલપ્તની તારીખથી 7 ક્રર્દવિંના ગાળાિાાં પ્રત્યુત્તર આપવાનો રહેશે. 

 

3 જો પૃચ્છા અથવા ફક્રરયાર્દનો 15 ક્રર્દવિંોિાાં લનવેડો િાવવાિાાં ન 

આવે અથવા ક્રડબેન્િર ધારક તેને િળેિા ઉકેિ/ ઉપાયથી અિંાંતુષ્ઠ 

હોય તો, તે complianceofficer@aadharhousing.com પર 

કાંપનીના કમ્પ્િાયન્િં ઓક્રફિંર ને કાંપની િંેિેટરીને ઈિેઈિ િોકિી 

શકે છે.  

જો પૃચ્છા અથવા ફક્રરયાર્દનો 15 ક્રર્દવિંોિાાં લનવેડો િાવવાિાાં ન 

આવે અથવા ક્રડબેન્િર ધારક તેને િળેિા ઉકેિ/ ઉપાયથી અિંાંતુષ્ઠ 

હોય તો, તે complianceofficer@aadharhousing.com પર 

કાંપનીના કમ્પ્િાયન્િં ઓક્રફિંર ને કાંપની િંેિેટરીને ઈિેઈિ િોકિી 

શકે છે.  

 જો ફક્રરયાર્દોનો 30 ક્રર્દવિંિાાં ઉકેિ ન આવે, તો  રોકાણકાર આવી ફક્રરયાર્દને BSE અથવા SCORES (SEBI)ને તનેી વબેિંાઈટ/પોટઝિ: 

scores@sebi.org.in પર િોકિી શકે છે 

 

કાંપની ક્રડબેન્િર ધારકને િગતી પૃચ્છાનો ફક્રરયાર્દની પ્રાલપ્તના 30 ક્રર્દવિંના ગાળાિાાં ઉકેિવા િાટે કક્રટબદ્ધ છે, લિંવાય કે ક્રડબેન્િર ધારકના તરફથી કોઈ 

કાનૂની અથવા ટેકલનકિ ક્ષલત ર્દાખવાઈ હોય. 

FD ધારકોની તકરારોના લનવારણની પ્રક્રિયાનુાં લનરીક્ષણ ક્રરટેિ જવાબર્દારી/FD ટીિ અન ેિંેન્રિ ઓપરેશન્િં ટીિ દ્વારા કરાશે. FD ધારકો તેિની પૃચ્છા 

અથવા ફક્રરયાર્દને ઈિેઈિથી કાંપનીને customercare@aadharhousing.com પર િોકિી શકે છે. 
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પક્રરલશષ્ટ -B 
 
 

શરેધારકો/રોકાણકારોન ેિગતી તકરારોના લનવારણનુાં તાંિ 

 

શેરધારક કાંપની િંેિેટરી અને કમ્પ્િાયન્િં ઓક્રફિંરને કોઈ પણ પૃચ્છા અથવા ફક્રરયાર્દ customercare@aadharhousing.com પર િોકિી શકે છે 

જેની એક કોપી complianceofficer@aadharhousing.com પર િાકઝ કરી શકે છે. શેરધારકને તેની પૃચ્છા અથવા ફક્રરયાર્દની પ્રાલપ્તની તારીખથી 7 

ક્રર્દવિંના ગાળાિાાં પ્રત્યુત્તર આપવાિાાં આવશે, જે તનેો ઉકેિ િાવશે. શેરધારકોને િગતી પૃચ્છાઓના ફક્રરયાર્દની પ્રાલપ્તના 15 ક્રર્દવિંિાાં ઉકેિ િાટે કાંપની 

કક્રટબદ્ધ છે, લિંવાય કે શેરધારકના તરફથી કોઈ કાનૂની અથવા ટેકલનકિ ક્ષલત ર્દાખવાઈ હોય. 

 

જો પૃચ્છા અથવા ફક્રરયાર્દનો 15 ક્રર્દવિંિાાં ઉકેિ ન િવાય શેરધારક તેની પૃચ્છા અથવા ફક્રરયાર્દને કાંપનીના MD & CEOન ે

complianceofficer@aadharhousing.com 

પર અથવા CEO@aadharhousing.com પર િોકિી શકે છે. 

 

જો પૃચ્છા અથવા ફક્રરયાર્દનો 15 ક્રર્દવિંિાાં ઉકેિ ન િવાય શેરધારક, તેની ફક્રરયાર્દને રલજસ્રાર ઓફ કાંપનીર્, કોપોરેટ 

બાબતોના િાંિાિયને roc.bangalore@mca.gov.in પર 

િોકિી શકે છે 

to 

તો   
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