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1. કં પનીની ઝાંિી
મોતીલાલ ઓસ્વાલ હોમ ફાઇનાન્સ લલલમટે ડ (હવે પછી અહીું MOHFL/કું પની તરીકે ઓળખવામાું આવશે) એ નાણાકીય રીતે
મજબૂત અને ટે કલનકલ રીતે અનભવી પ્રમોટરોના અનન્ય સુંયોજન વાળી વ્યવસાલયક રીતે સુંચાલલત હાઉલસુંગ ફાઇનાન્સ કું પની
છે જેઓ પોતાના ક્ષેત્રમાું વ્યવસાલયક નૈલતકતા અને મજબૂત અમલ ક્ષમતાઓ માટે જાણીતા છે .
MOHFL ઓછી અને મધ્યમ આવક (LMI) વાળા ભારતીય પલરવારોને લાુંબા ગાળાના હાઉલસુંગ ફાઇનાન્સનો ઍક્સેસ પ્રદાન
કરીને તેમના નાણાકીય સમાવેશની વ્યવસાલયક લફલસૂફી પર કામ કરે છે .
MOHFL એ મોતીલાલ ઓસ્વાલ ફાઇનાલન્સયલ સલવિલસસ લલલમટે ડ (MOFSL) ની પેટાકું પની છે . MOFSL એક સારી એવી
વૈલવધ્યસભર, નાણાકીય સેવાઓ આપતી કું પની છે જે સુંસ્થાકીય, કોપોરેટ, HNI અને છૂટક જેવા, પોતાના તમામ ગ્રાહકો માટે
સુંપલિ લનમાિણ પર ધ્યાન કે લન્િત કરે છે .
MOHFL એ નેશનલ હાઉલસુંગ બેંક એક્ટ, 1987 ની કલમ 29A હેઠળ થાપણ ન લેતી HFC તરીકે નેશનલ હાઉલસુંગ બેંક એક્ટ,
1987 ની કલમ 29A હેઠળ નેશનલ હાઉલસુંગ બેંક (NHB) સાથે નોુંધાયેલ છે જે નોુંધણી પ્રમાણપત્ર (COR) નુંબર 05.0111.14
તારીખ 19 મે, 2014 સાથે એસ્પાયર હોમ ફાઇનાન્સ કોપોરેશન લલલમટે ડના નામે છે .
વધમાું કું પનીનું નામ "એસ્પાયર હોમ ફાઇનાન્સ કોપોરેશન લલલમટે ડ" થી બદલીને "મોતીલાલ ઓસ્વાલ હોમ ફાઇનાન્સ લલલમટે ડ"
કરવામાું આવ્યું છે . NHB દ્વારા જારી કરાયેલ COR નુંબર 05.0111.14 ના સ્થાને લરઝવિ બેંક ઓફ ઈલન્ડયા (“RBI”) દ્વારા જારી
કરાયેલ તારીખ 12 ફે બ્રઆરી, 2020 ના રોજ નોુંધણી નુંબર DOR-00111 નું પ્રમાણપત્ર.

2. કં પની દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવતા ઉત્પાદનોની લવગતો
અમે અમારા ગ્રાહકોને નીચે જણાવેલા ઉત્પાદનો પ્રદાન કરીએ છીએ.
a) હોમ લોન – નવી/લરસેલ લોનની િરીદી
અમે મોતીલાલ ઓસ્વાલ હોમ લોન પર સમજીએ છીએ કે ઘર ખરીદવાનો લનણિય એ તમારા જીવનનો સૌથી મહત્વપૂણિ લનણિય
હોય છે અને તેથી અમે તમારા સપનાના ઘરની ખરીદી માટે લધરાણ આપવાની વાત આવે ત્યારે લનબાિધ ગ્રાહક અનભવ પ્રદાન
કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. અમે લમલકતની લકું મતના 90% સધીની લોન પ્રદાન કરીએ છીએ. તમે તૈયાર/બાુંધકામ હેઠળ રહેણાુંક
લમલકત હસ્તગત કરવા માટે /પોતાની જમીન પર રહેણાુંક લમલકતનું બાુંધકામ કરવા માટે હોમ લોન મેળવી શકો છો.






લોનની રકમ: ઓછામાું ઓછી: રૂ. 5.00 લાખ અને વધમાું વધ રૂ. 40.00 લાખ*
લોનની મદત: ઓછામાું ઓછી: 5 વર્િ અને મહિમ 20 વર્િ (સ્વરોજગાર) / 25 વર્િ (નોકલરયાત)
લોન પલરપક્વતાના સમયે નોકલરયાતના લકસ્સામાું લોનની મદત સાઈઠ (60) વર્િ અને સ્વ-રોજગાર ગ્રાહકોના લકસ્સામાું
પાસુંઠ (65) વર્િની વયથી વધી શકે નહીું
ઉત્પાદન શ્રેણી અને કું પનીની લકું મત નીલતના આધારે વ્યાજનો દર અલગ-અલગ હોય છે . કૃ પા કરીને નીચે આપેલા
નવીનતમ રેટ કાડિ ને જઓ
મલહલા ઉધાર લેનાર માટે લવશેર્ રેટ લડસ્કાઉન્ટ

b) હોમ લોન – બાંધકામ લોન
અમારી હોમ કન્સ્ટર ક્શન લોન તમારી જરૂલરયાતો માટે લબલકલ અનકૂ ળ છે ; જે તમારા સપનાના ઘરના ચણતર માટે અનરૂપ અને
ફ્લેલક્સબલ ફાઇનાન્સ પ્રદાન કરે છે . લોન બાુંધકામના તબક્કા અનસાર આપવામાું આવે છે , જેનાથી તમને લહસ્સાઓમાું પણ
તમારો ફાળો આપવામાું રાહત આપે છે . MOHFL હોમ કન્સ્ટર ક્શન લોન રહેણાુંક જગ્યા બાુંધવા માટે સ્થાલનક સિા દ્વારા મુંજૂર
પ્લાન મજબ લબનખેતીની જમીનના સ્વતુંત્ર માલલકીના પ્લોટ પર કોન્ટર ાક્ટર અથવા કરાર આધાલરત લબલ્ડર પાસેથી આપવામાું
આવે છે . અમે સલટિ ફાઇડ એલન્જલનયર/આલકિ ટે ક્ટ દ્વારા મુંજૂર કરાયેલા ખચિના અુંદાજ અને MOHFL વેલ્યઅર દ્વારા ચકાસણી
સાથે બાુંધકામના ખચિના 85% ની મયાિદા સધી ઘરના બાુંધકામ માટે કલ ખચિને આવરી લેતી લોન પ્રદાન કરીએ છીએ.
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લોનની રકમ: ઓછામાું ઓછી: રૂ. 5.00 લાખ અને વધમાું વધ રૂ. 40.00 લાખ*
લોનની મદત: ઓછામાું ઓછી: 5 વર્િ અને મહિમ 20 વર્િ (સ્વરોજગાર) / 25 વર્િ (નોકલરયાત)
લોન પલરપક્વતાના સમયે નોકલરયાતના લકસ્સામાું લોનની મદત સાઈઠ (60) વર્િ અને સ્વ-રોજગાર ગ્રાહકોના લકસ્સામાું
પાસુંઠ (65) વર્િની વયથી વધી શકે નહીું




ઉત્પાદન શ્રેણી અને કું પનીની લકું મત નીલતના આધારે વ્યાજનો દર અલગ-અલગ હોય છે . કૃ પા કરીને નીચે આપેલા
નવીનતમ રેટ કાડિ ને જઓ
મલહલા ઉધાર લેનાર માટે લવશેર્ રેટ લડસ્કાઉન્ટ

c) હોમ લોન – એક્સસ્ટેં શન લોન
જેમ-જેમ સમય પસાર થાય છે , તેમ-તેમ તમારા પલરવારની જરૂલરયાતો બદલાતી જાય છે . તે મજબ, તમે તમારી વતિમાન
લમલકતમાું લવસ્તરણ ઈચ્છી શકો છો અને તે યોગ્ય પણ છે . તમે તમારા લવકસતા જતા પલરવાર માટે આરામદાયક જીવનની ઈચ્છા
રાખી શકો છો. આ માટે તમારે તમારી હાલની પ્રોપટીમાું વધ જગ્યાની જરૂર પડી શકે છે . અમે તમારા હાલના ઘરમાું આ
લવસ્તરણને અનકૂ ળ બનાવીએ છીએ. અમે અનમલતપાત્ર લબલલ્ડું ગ પ્લાનમાું વધારાના રૂમ/ઓ અથવા ફ્લોરના બાુંધકામ માટે
લોન આપીએ છીએ. અમે સલટિ ફાઇડ એલન્જલનયર/આલકિ ટેક્ટ દ્વારા મુંજૂર કરાયેલા ખચિના અુંદાજ અને MOHFL વેલ્યઅર દ્વારા
ચકાસણી સાથે બાુંધકામના ખચિના 85% ની મયાિદા સધી ઘરના બાુંધકામ માટે કલ ખચિને આવરી લેતી લોન પ્રદાન કરીએ છીએ.






લોનની રકમ: ઓછામાું ઓછી: રૂ. 5.00 લાખ અને વધમાું વધ રૂ. 10.00 લાખ*
લોનની મદત: ઓછામાું ઓછી: 5 વર્િ અને મહિમ 20 વર્િ (સ્વરોજગાર) / 25 વર્િ (નોકલરયાત)
લોન પલરપક્વતાના સમયે નોકલરયાતના લકસ્સામાું લોનની મદત સાઈઠ (60) વર્િ અને સ્વ-રોજગાર ગ્રાહકોના લકસ્સામાું
પાસુંઠ (65) વર્િની વયથી વધી શકે નહીું
ઉત્પાદન શ્રેણી અને કું પનીની લકું મત નીલતના આધારે વ્યાજનો દર અલગ-અલગ હોય છે . કૃ પા કરીને નીચે આપેલા
નવીનતમ રેટ કાડિ ને જઓ
મલહલા ઉધાર લેનાર માટે લવશેર્ રેટ લડસ્કાઉન્ટ

d) હોમ લોન – ઇમ્પ્રૂવમેન્ટ લોન
જેમ-જેમ સમય પસાર થાય છે , તેમ-તેમ તમારા પલરવારની જરૂલરયાતો બદલાતી જાય છે . તે મજબ, તમે તમારી વતિમાન
લમલકતમાું લવસ્તરણ ઈચ્છી શકો છો અને તે યોગ્ય પણ છે . તમે તમારા લવકસતા જતા પલરવાર માટે આરામદાયક જીવનની ઈચ્છા
રાખી શકો છો. આ માટે તમારે હાલની લમલકતમાું લરનોવેશન/સધારણા કરવાની જરૂર પડી શકે છે . અમે તમારા હાલના ઘરમાું
આવા સધારાઓ કરવાનું અનકૂ ળ બનાવીએ છીએ. અમે લમલકતમાું લરનોવેશન કરવા માટે લોન આપીએ છીએ. અમે સલટિ ફાઇડ
એલન્જલનયર/આલકિ ટે ક્ટ દ્વારા મુંજૂર કરાયેલા ખચિના અુંદાજ અને MOHFL વેલ્યઅર દ્વારા ચકાસણી સાથે સધારણાના અુંદાલજત
ખચિના 90% ની મયાિદા સધી સધારણા માટે ના કલ ખચિને આવરી લેતી લોન પ્રદાન કરીએ છીએ.






લોનની રકમ : ઓછામાું ઓછી : રૂ. 5.00 લાખ અને વધમાું વધ રૂ. 10.00 લાખ*
લોનની મદત : ઓછામાું ઓછી : 5 વર્િ અને વધમાું વધ 10 વર્િ
લોન પલરપક્વતાના સમયે નોકલરયાતના લકસ્સામાું લોનની મદત સાઈઠ (60) વર્િ અને સ્વ-રોજગાર ગ્રાહકોના લકસ્સામાું
પાસુંઠ (65) વર્િની વયથી વધી શકે નહીું
ઉત્પાદન શ્રેણી અને કું પનીની લકું મત નીલતના આધારે વ્યાજનો દર અલગ-અલગ હોય છે . કૃ પા કરીને નીચે આપેલા
નવીનતમ રેટ કાડિ ને જઓ
મલહલા ઉધાર લેનાર માટે લવશેર્ રેટ લડસ્કાઉન્ટ

e) નોન હોમ લોન – પ્રોપટી સામે લોન (મોટડ ગેિ લોન)
MOHFL માું, અમે સમજીએ છીએ કે કોઇપણ સૌથી મોટી સુંપલિ બનાવી શકે તે છે લમલકતની માલલકી. લમલકત સામે લોનના
અમારા ઉત્પાદન સાથે, અમે તમને તમારી નાણાકીય જરૂલરયાતો પૂરી કરવા માટે સુંપલિનો લાભ લેવાની તક આપીએ છીએ.
પછી ભલે તે તમારા વ્યવસાયની વૃલિ હોય અથવા કાયિકારી મૂડીની આવશ્યકતા હોય અથવા અન્ય કોઈ લમલકતની
ખરીદી/બાુંધકામ અથવા સુંતાનના લગ્ન અથવા લશક્ષણ અથવા અન્ય કોઈ કટોકટી હોય, લમલકત સામેની અમારી લોન તમને
તમારી ચોક્કસ જરૂલરયાતો પૂરી કરવામાું મદદ કરશે. અમે લમલકતના બજાર મૂલ્યના 60% સધીની લોન પ્રદાન કરીએ છીએ.






મોટી રકમમાું લોન મેળવી શકાય છે
વ્યલિગત લોનની સરખામણીમાું ઓછા વ્યાજ દરો
લાુંબા સમય સધી ચકવણીની મદત
વ્યલિગત લોનની સરખામણીમાું ઓછા ક્રે લડટ સ્કોર સાથે લોન મેળવી શકાય છે
લોનની ચકવણી દરલમયાન અને પછી તમારી લમલકતની સતત માલલકી




લોનની રકમ : ઓછામાું ઓછી : રૂ. 5.00 લાખ અને વધમાું વધ રૂ. 25.00 લાખ*
લોનની મદત : ઓછામાું ઓછી : 5 વર્િ અને વધમાું વધ 15 વર્િ
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લોન પલરપક્વતાના સમયે નોકલરયાતના લકસ્સામાું લોનની મદત સાઈઠ (60) વર્િ અને સ્વ-રોજગાર ગ્રાહકોના લકસ્સામાું
પાસુંઠ (65) વર્િની વયથી વધી શકે નહીું
ઉત્પાદન શ્રેણી અને કું પનીની લકું મત નીલતના આધારે વ્યાજનો દર અલગ-અલગ હોય છે . કૃ પા કરીને નીચે આપેલા
નવીનતમ રેટ કાડિ ને જઓ
મલહલા ઉધાર લેનાર માટે લવશેર્ રેટ લડસ્કાઉન્ટ

3. ગ્રાહક સેવા માલહતી
ર ેટ કાડડ/પ્રાઈલસંગ ગ્રીડ (સમયાંતર ે ફે રફારને આધીન. કૃ પા કરીને નોલટસ બોડડ પર પ્રદલશડત નવીનતમ ર ેટ કાડડ ને િુ ઓ)
આમના દ્વારા મંિૂર લમલકત
લોન ઉત્પાદન

શહે રી નાગલરક સંસ્થા
અને શહે રી સ્થાનની
સંપલિઓ

ગ્રામ પંિાયત નાગલરક સંસ્થા
અને
લબન-શહે રી સ્થાનની સંપલિઓ

હોમ લોન
ROI
શુલ્ક

LAP
ROI
શુલ્ક

હોમ લોન
ROI
શુલ્ક

LAP
ROI

10.75

1.50

11.25

1.50

12.0
0
12.2
5

2.00

SAL - બેંક < 25K

14.5
0
15.0
0

15.5
0
16.0
0

SAL – રોકડ

13.50

2.50

14.5
0

2.50 -

13.0
0
13.5
0
15.0
0

2.00

લોન સ્કીમ
નોકલરયાત પ્રોફાઇલ
SAL - બેંક > 25K

સ્વ રોિગારી પ્રોફાઇલ
SE - ઔપચાલરક આવક અને ઔપચાલરક વ્યવસાય 12.00
સેટઅપ
SE - અનૌપચાલરક આવક અને ઔપચાલરક 12.50
વ્યવસાય સેટઅપ
SE - ઔપચાલરક આવક અને અનૌપચાલરક 14.00
વ્યવસાય સેટઅપ

-

2.00
2.00
3.00

2.00
2.00
-

15.0
0
15.5
0
16.0
0

2.00
2.00
3.00

2.00

2.00
3.00

SE - અનૌપચાલરક આવક અને અનૌપચાલરક 14.50
3.00
16.5 3.00
15.5
3.00
વ્યવસાય સેટઅપ
0
0
હાલના ગ્રાહકને ટોપ અપ લોન (POS ના 40% સુધી)
ટોપ અપ લોન્સ (< 12 MOB)
+ 2.00% વધારાનો દર + 2.00% વધારાનું શલ્ક

શુલ્ક
2.00
3.00
-

16.0
0
16.5
0
17.0
0

2.00

17.5
0

3.00

ટોપ અપ લોન્સ (> 13 MOB)

+ 1.00% વધારાનો દર + 2.00% વધારાનું શલ્ક

ટોપ અપ લોન્સ (> 25 MOB)

સમાન દર + 1.00% એડલમન શલ્ક, ઓછામાું ઓછું 13.00%

2.00
3.00

એફોડેબલ હાઉલસંગ ફં ડ સ્કીમ (પસંદ કર ેલા સ્થાનો/br માટે લાગુ)
પ્રયોજ્યતા

SAL - બેંક > 25K

પાત્ર પ્રોફાઇલ મજબ મખ્ય આવક મેળવનારનો
બ્યરો સ્કોર અને વ્યાજનો દર.
(લદલ્હી, મુંબઈ, પણે, ચેન્નાઈ, બેંગલરુ,
હૈદરાબાદ, જયપર, અમદાવાદ, સરત અને
ભોપાલ)

>750 બ્યરો સ્કોર - 8.49%
>700 બ્યરો સ્કોર - 8.99%
>650 બ્યરો સ્કોર - 9.49%

SE – ઔપચાલરક/અનૌપચાલરક
આવક અને
ઔપચાલરક/અનૌપચાલરક વ્યવસાય
સેટઅપ
>650 બ્યરો સ્કોર - 9.49%

દર/ફી માફીની સોંપણી >7.00 લાિ લોનની રકમ
ROI - HL
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ROI – NHL

વ્યાિ દર લોલડં ગ
ફરક

લોલડં ગ

ઔપિા અનૌપ
ઔપિા
અનૌપ
શુલ્ક
લરક
િાલરક
લરક
િાલરક
ફ્લોર ર ેટ/ફી
10.50% 12.00% 13.50
14.00% 1.50
%
%
સ્ટે ટ હેડ
0.25% 0.25%
0.50% હેડ - ઉત્પાદન/ZSM/CBO કોઈપણ પરું ત ફ્લોર રેટ/ફીની નીચે નહીું
ભાવ

ર ેટ ટાઇપ ગ્રીડ – લનયલમત
RPLR
ફ્લોલટં ગ
18.80%

<
12.00%

3 વર્ડ સુધી સેલમ- સંપૂણડ અવધી માટે
લફક્સસ્ડ
લફક્સસ્ડ
12.01% - 13.99%
> 14.00%

BRP ની ગેરહાજરીમાું 1.00%
0 - 20 CRIF (NTC) 1.00%
300 - 600 CRIF
0.50%
આઉટ ઓફ પોલલસી 0.50%
(OOP)

ર ેટ ટાઇપ ગ્રીડ AHF

લોન
લડસ્કાઉન્ટ

7 વર્ડ સુધી સેલમલફક્સસ્ડ
8.49% - 9.49%

મલહલા

પ્રકાર

0.25%

4. ફલરયાદ લનવારણ
હાલની સ્પધાિત્મક પલરલસ્થલતમાું, ઉત્કૃ ષ્ટ ગ્રાહક સેવા એ વ્યવસાયની સતત વૃલિ માટે એક મહત્વપૂણિ સાધન છે . કોઈપણ
કોપોરેટ સુંસ્થામાું ગ્રાહક ફલરયાદો વ્યવસાય જીવનનો એક ભાગ હોય છે .
MOHFL માું, અમે મખ્યત્વે ગ્રાહક સેવા અને સુંતોર્ પર ધ્યાન કે લન્િત કરીએ છે . અમે માનીએ છીએ કે ત્વલરત અને અસરકારક
સેવા પ્રદાન કરવી એ માત્ર નવા ગ્રાહકોને આકર્િવા માટે જ નહીું, પરું ત હાલના ગ્રાહકોને જાળવી રાખવા માટે પણ જરૂરી છે .
MOHFL દ્વારા અમારા ગ્રાહકોને ઉન્નત અનભવ પ્રદાન કરવાના હેતથી એવી ઘણી પહેલ કરવામાું આવી છે જે વધ સારો
ગ્રાહક અનભવ અને કાયિક્ષમ ફલરયાદ લનવારણ પિલત પ્રદાન કરવા તરફ લલક્ષત છે .
MOHFL ની લનવારણ પિલતને વધ અથિપૂણિ અને અસરકારક બનાવવા માટે , એક માળખાગત પિલત બનાવવામાું આવી
છે . આ લસસ્ટમ એ સલનલિત કરશે કે માુંગવામાું આવ્યું છે તે લનવારણ ન્યાયી અને ઉલચત હોય અને તે લનયમો અને
લવલનયમોના આપેલ માળખાની અુંદર હોય.
ગ્રાહકોની ફલરયાદો/તકરારોને સુંભાળવા માટે નું તુંત્ર
એવા ગ્રાહકો કે જેઓ પૂરી પાડવામાું આવેલ સેવાઓથી સુંતષ્ટ ન હોય અથવા MOHFL અથવા ડાયરેક્ટ સેલલુંગ એજન્્સ
(DSA), કલેક્શન એજન્ટો વગેર ે જેવા તેના પ્રલતલનલધની કોઈપણ અયોગ્ય ગેરવતિણૂકની જાણ કરવા માટે પ્રલતલક્રયા આપવા
અથવા તેમની ફલરયાદ મોકલવા માુંગતા હોય, તો શાખાઓ પર ઉપલબ્ધ “ક્વેરી મેનિ
ે મેન્ટ મોડ્યુલ” માું એન્ટર ી કરવા માટે
અમારા શાખા અલધકારીનો સુંપકિ કરી શકે છે .
જો તમારી ફલરયાદ શાખા સ્તરે વણઉકે લાયેલી હોય, તો તમે નીચેના માધ્યમોનો ઉપયોગ કરીને સીધી તમારી ફલરયાદ નોુંધાવી
શકો છો;




અમારી ગ્રાહક સેવા હેલ્પલાઇનને 022-47189999/ 62729898 પર કૉલ કરો દરલમયાન;
સોમવાર થી શક્રવાર - 9:00 am અને 7:00 pm
શલનવાર – 10:00 am થી 4:00 pm
અમને અહીું ઈમેઈલ કરો hfquery@motilaloswal.com



નીિે િણાવેલા સરનામે: અમને લખો

મોતીલાલ ઓસ્વાલ હોમ ફાઇનાન્સ લલલમટે ડ
ગ્રાહક સેવા સેલ મોતીલાલ ઓસ્વાલ ટાવર, રહીમતલ્લાહ સયાની રોડ,
પરેલ S.T. ડેપો સામે, પ્રભાદે વી, મુંબઈ-400025
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એવા લકસ્સા જ્યાું આપેલ સમયની અુંદર ફલરયાદનું લનરાકરણ ન આવે અથવા જો તે MOHFL દ્વારા આપવામાું આવેલા ઉકે લથી
સુંતષ્ટ ન હોય, તો ગ્રાહક ફલરયાદ લનવારણ અલધકારીનો સુંપકિ કરી શકે છે . ફલરયાદ લનવારણ અલધકારી નું નામ અને સુંપકિ
નીચે મજબ છે :
ક. આલલયા શેખ
ટે લલ. નું: +91-22- 50362730
ઈમેલ ID: hfgro@motilaloswal.com
જો ફલરયાદ/લવવાદ વણઉકે લ્યો હોય, તો તમે નેશનલ કન્્યમર હેલ્પલાઇન
ફલરયાદો નોુંધાવી શકો છો

https://consumerhelpline.gov.in/પર તમારી

અથવા
જો 6 અઠવાલડયાના સમયગાળામાું ફલરયાદ/લવવાદનું લનરાકરણ કરવામાું ન આવે તો, ગ્રાહક હાઉલસુંગ ફાઇનાન્સ કું પનીઓની
લનયમનકારી સિા – નેશનલ હાઉલસુંગ બેંકને ઓફલાઈન મોડમાું પોસ્ટ દ્વારા, નીચેની લલુંક પર ઉપલબ્ધ લનયત ફોમેટમાું, નીચે
આપેલ સરનામે અપીલ કરી શકે છે :
https://grids.nhbonline.org.in/(S(0cixd2l420ampmiuolt4fxz2))/default.aspx
અથવા
ગ્રાહકો નીચેના સરનામે નેશનલ હાઉલસુંગ બેંકને પત્ર લખી શકે છે :
નેશનલ હાઉલસુંગ બેંક
ફલરયાદ લનવારણ સેલ
લનયમન અને દે ખરેખ લવભાગ
નેશનલ હાઉલસુંગ બેંક, 4 થો માળ, કોર-5A,
ઈલન્ડયા હેલબટે ટ સેન્ટર, લોધી રોડ, નવી લદલ્હી -110003.
વેબસાઈટ: www.nhb.org.in (ફલરયાદ લનવારણ પ્રણાલીના હેડ હેઠળ ફીઝીકલ મોડ અને ઓનલાઈન મોડમાું ફલરયાદ
નોુંધાવવાનો લવકલ્પ છે (GRIDS))/ https://grids.nhbonline.org.in
ફરલિયાત રીતે દશાડવવું િરૂરી
MOHFL અમારી તમામ શાખાઓમાું નીચેની બાબતો ધરાવે છે :



ફલરયાદો અને સૂચનો મેળવવા માટે યોગ્ય વ્યવસ્થા.



ફલરયાદ લનવારણ અલધકારીનું નામ, સરનામું અને સુંપકિ નુંબર દશાિવવો

ફલરયાદ લનવારણ એકમની પ્રલક્રયા તમામ ફલરયાદોને ગ્રાહકોના સુંતોર્ મજબ બુંધ કરવામાું આવે તેની ખાતરી કરશે.
એવા લકસ્સામાું તેઓ સલનલિત કરશે કે જો તેમના સ્તરે ઉકે લ લાવવાનું શક્ય ન હોય તો ફલરયાદને યોગ્ય સ્તરે આગળ વધારવામાું
આવે. જ્યારે અમારો અુંતત પ્રયાસ એ સલનલિત કરવાનો છે કે અમે એવી લસ્થલતમાું પહોુંચીએ કે જ્યાું અમારા ગ્રાહકોએ
અસરકારક લનવારણ મેળવવા માટે લસલનયર મેનજ
ે મેન્ટને ફલરયાદ ન કરવી પડે, ત્યારે અમે આ ફલરયાદોના સુંચાલન માટે એક
મજબૂત તુંત્ર સ્થાલપત કયું છે , જે ફલરયાદના કારણોને સમજવા અને આગળ મોકલવાના અને તેની પનરાવૃલિની રોકથામ પર
કામ કરવાના દૃલષ્ટકોણથી તેમની સમીક્ષા કરે છે .
ટાઇમ ફ્રેમ
ફલરયાદો નોુંધાવવા માટે , ગ્રાહકો ઉપર દશાિવેલ કોઈપણ માધ્યમોનો ઉપયોગ કરી શકે છે (ગ્રાહકની ફલરયાદોના સુંચાલન માટે ના
તુંત્ર પર પોઈન્ટ (a) જઓ). જો ફલરયાદ લેલખતમાું મળી હોય, તો MOHFL એક સપ્તાહની અુંદર સ્વીકૃ લત / પ્રત્યિર મોકલવાનો
પ્રયાસ કરશે. એકવાર બાબતની તપાસ કરવામાું આવે, એટલે MOHFL ફલરયાદ મળ્યા પછી એક અઠવાલડયાની અુંદર કાું તો
ગ્રાહકને અુંલતમ પ્રત્યિર મોકલવા અથવા વધ સમય માુંગતી સૂચના મોકલવાનો પ્રયાસ કરે છે .
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અમને પ્રાપ્ત થયેલી ફલરયાદોને યોગ્ય પલરપ્રેક્ષ્યમાું જોવામાું આવશે અને તમામ સુંભલવત િલષ્ટકોણથી તેનું લવશ્લેર્ણ કરવામાું
આવશે.
કોઈપણ સમસ્યા પર MOHFL ના વલણ લવશે ગ્રાહકોને જાણ કરવામાું આવશે. એવી ફલરયાદો કે જેમાું સામેલ સમસ્યાઓની
તપાસ માટે થોડો સમય જરૂરી હોય તેની તરત ત્વલરત જાણ કરવામાું આવશે.
કું પનીના બોડિ ઓફ લડરેક્ટસિ સમયાુંતરે વાજબી વ્યવહારની આચારસુંલહતા અને ફલરયાદ લનવારણ તુંત્રની કામગીરીના પાલનની
સમીક્ષા કરી શકે છે . આવી સમીક્ષાઓના એકીકૃ ત અહેવાલને લનયલમત અુંતરાલે, તેના દ્વારા સૂચવવામાું આવી શકે તેમ બોડિ ને
મોકલવામાું આવશે.
જેમ અને જ્યારે MOHFL દ્વારા ગ્રાહકની ફલરયાદો / લવવાદોના સુંચાલનમાું કોઈપણ નવા ફે રફારોનો સમાવેશ કરવામાું આવશે
જેમાું જો કોઈ હોય તો, નવા ફલરયાદ માધ્યમોની રજૂ આતનો સમાવેશ થાય છે , ત્યારે ઉપરોિ નીલત સમયાુંતરે સમીક્ષા/સુંશોલધત
કરવામાું આવશે.
વધુ પડતા વસૂલવામાં આવેલા વ્યાિનું લનયમન
કું પનીએ વ્યાજ દર, પ્રલક્રયા અને અન્ય શલ્ક નક્કી કરવા માટે યોગ્ય આુંતલરક લસિાુંતો અને પ્રલક્રયાઓ લનધાિલરત કરી છે .
કું પનીએ આુંતલરક વ્યાજ દર મોડલ અપનાવ્યું છે .
વ્યાજ દર વાલર્િક કરવામાું આવશે જેથી ઉધાર લેનાર ખાતામાું વસૂલવામાું આવશે એવા ચોક્કસ દરોથી વાકે ફ હોય.

નીલતની સમીક્ષા/સુધારણા
જો કોઈપણ સમયે અથિઘટન / નીલત અને કોઈપણ લવલનયમો, લનયમો, લદશાલનદે શો, સૂચના, સ્પષ્ટીકરણો, પલરપત્રો, મખ્ય
પલરપત્રો / સુંબુંલધત સિાવાળાઓ દ્વારા જારી કરાયેલા લનદે શો (“લનયમનકારી જોગવાઈઓ”) વચ્ચેની માલહતીમાું સુંઘર્િ ઉદ્ભવે,
તો પછી લનયમનકારી જોગવાઈઓનું અથિઘટન માન્ય રહેશે.
લનયમનકારી જોગવાઈઓમાું કોઈપણ સધારા(ઓ) અને/અથવા સ્પષ્ટતા(ઓ)ના લકસ્સામાું, લનયમનકારી જોગવાઈઓ અનસાર
લનલદિ ષ્ટ અસરકારક તારીખથી નીલતમાું તે મજબ સધારો કરવામાું આવશે. બોડિ અને/અથવા તેની કલમટી નીલતની કોઈપણ
જોગવાઈઓને બદલવા, સુંશોલધત કરવા, ઉમેરવા, કાઢી નાખવા અથવા સધારવાનો અલધકાર અનામત રાખે છે .

5. સૌથી મહત્વના લનયમો અને શરતો (MITC)
લોન ખાતું નુંબર (LAN): ……………………………………

ગ્રાહકની નકલ

સૌથી મહત્વપૂણડ લનયમો અને શરતો (MITC)
લોનનો હેત: ……………………………………………………(ખરીદી/બાુંધકામ/લવસ્તરણ/સધારણા/અન્ય)
હાઉલસુંગ લોનના મખ્ય લનયમો અને શરતો માટે ………………………………………………………………………………………………………….
(ઉધાર લેનારા/(ઓ)નું નામ) અને મોતીલાલ ઓસ્વાલ હોમ ફાઇનાન્સ લલલમટે ડ (MOHFL) વચ્ચે નીચે મજબ સહમતી થયેલ છે :
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લોનની લવગતો
ક્રમ
નંબ લવગત
ર
1
અરજી / લીડ ID / UCID
મુંજૂર થયેલી લોનની રકમ અને
2
કરારની તારીખ
3
રેટનો પ્રકાર
4

MOHFL લેલન્ડું ગ રેટ/PLR

5
6

મોરેટોલરયમ અથવા સબલસડી
હપ્તાની રકમ (EMI)
હપ્તાની સુંખ્ યા / લોનનો
સમયગાળો

7
8
9
11

વ્યાજ દર રીસેટ થવાની તારીખ

વણડન

રૂ…………………………… અને તારીખ _ _ /_ _ /_ _ _ _
…… લફક્સ્ડ રેટ ……. સેમી લફક્સ્ડ રેટ
……….ફ્લોલટું ગ રેટ
લેવાપાત્ર વ્યાજ: ……………% જે MOHFL લરટે લ પ્રાઇમ લેલન્ડું ગ રેટ +/18.80% છે .
હા / નાું
રૂ…………
………હપ્તાઓની સુંખ્ યા અને …………. મલહનાઓની સુંખ્ યા
વ્યાજ દર રીસેટ સધારણાનું ચક્ર અુંગ્રજી
ે કે લેન્ડર વર્િમાું લત્રમાલસક છે એટલે કે
દરેક વર્િની જાન્યઆરી, એલપ્રલ, જલાઈ અને ઓક્ટોબરના પ્રથમ લદવસથી
શરૂ થાય છે .
......................... લોનનો પ્રકાર અને ……………… લોનનો હેત
આવતિન માલસક (PEMI - પહેલાું અને EMI - લોનના સુંપૂણિ લવતરણ પછી)

લોનનો હેત / લોનનો પ્રકાર
હપ્તાનો પ્રકાર PEMI, EMI
લોન {લમલકતનું સરનામું} માટે
12
લસક્યલરટી/કોલેટરલ
વ્યાજ દરમાું ફે રફારના સુંચારની ઈમેલ દ્વારા / રલજસ્ટડિ ફોન / મોબાઈલ નુંબર પર SMS / કૉલ / MOHFL
13
રીતો
વેબસાઇટ પર અપડે ટ / સુંદેશાવ્યવહારના અન્ય સ્ત્રોત.
લોન અને વ્યાિની િુકવણી: લોન કરારમાું દશાિવેલ શરતો મજબ લોનના સમગ્ર સમયગાળા દરલમયાન PEMI/EMI દ્વારા
લોનની ચકવણી. લોન લેવલ પર ઋણમલિ શેડ્યૂલ બને છે અને તે સ્વાગત કીટમાું સાથે જોડાયેલ હોય છે .
લમલકત / ઉધાર લેનારનો વીમો: લસક્યલરટી તરીકે રજૂ કરવામાું આવેલી લમલકતનો આ લોનના સમયગાળા દરલમયાન
MOHFL એકમાત્ર લાભાથી તરીકે હોય ત્યારે MOHFL દ્વારા ઉલ્લેલખત રકમ માટે આગ અને અન્ય જોખમો સામે યથાસમયે
અને યોગ્ય રીતે વીમો કરવામાું આવેલો હોય તેની ખાતરી કરવાની જવાબદારી ઉધાર લેનારા(ઓ)ની રહેશે. MOHFL ને
તેના પરાવા દર વર્ે અને/અથવા જ્યારે પણ MOHFL દ્વારા માુંગવામાું આવશે ત્યારે આપવામાું આવશે. જણાવેલ હેત માટે
MOHFL દ્વારા ઉલ્લેલખત ભલે કોઈપણ રકમ હોય, તેમ છતાું ઉધાર લેનારા(ઓ) પયાિપ્ત રકમ માટે લમલકતનો વીમો લેવા
માટે સુંપૂણિપણે બુંધાયેલા રહેશે. દાવા અને કવરેજ સલહત લનયમો અને શરતો આવી વીમા પોલલસીના જારીકતાિ દ્વારા
સુંચાલલત કરવામાું આવશે. કૃ પા કરીને નોુંધ લેવી કે વીમા પોલલસી હેઠળ MOHFL ની ભૂલમકા એક સલવધા આપનારની હશે
અને પોલલસી હેઠળ ભલવષ્યના કોઈપણ દાવાને આવરી લેવા અને પતાવટ કરવાનો લનણિય વીમા કું પની પાસે જ હશે. વીમો
એ આગ્રહનો લવર્ય છે .
લોનના લવતરણ માટે ની શરતો:
1
મુંજૂરી પત્ર / લોન કરારમાું MOHFL દ્વારા ઉલ્લેલખત તમામ સુંબુંલધત ડોક્યમેન્્સ રજૂ કરવા.
2
લમલકતની કાનૂની અને ટે કલનકલ આકારણીની મુંજૂરી આપવી
3
મુંજૂરી/લવતરણ પત્રમાું જણાવ્યા મજબ પોતાનું યોગદાન ચૂકવવું (ફ્લેટની કલ લકું મત બાદ લોનની રકમ).
4
લોનના પયાિપ્ત ઉપયોગનો પરાવો આપવો.
બાુંધકામમાું પ્રગલત / લવલુંબ, લમલકતને કોઈ મોટું નકસાન, રોજગાર / સુંપકિ લવગતોમાું ફે રફાર, લમલકતને લગતા
5
કરની બાકી ચકવણી, વગેર ે અુંગેની લવગતો સલહત લનયલમતપણે MOHFL ને માલહતી પૂરી પાડવાની જવાબદારી
લેવી.
6
ખાતરી કરવી કે મુંજૂર થયેલા પ્લાન મજબ બાુંધકામ હાથ ધરવામાું આવે છે .
પોતાની જાતને ખાતરી કરાવવી કે ડેવલોપર દ્વારા (ફરી વેચાણ વાળી લમલકતની ખરીદીના લકસ્સામાું વેચનાર દ્વારા)
7
પ્રોજેક્ટ માટે જરૂરી મુંજૂરીઓ મેળવવામાું આવી છે .
જ્યારે ફરી વેચાણ વાળી લમલકત ખરીદવામાું આવી રહી હોય ત્યારે ખાતરી કરો કે લમલકત માટે જરૂરી તમામ
8
મુંજૂરીઓ મેળવી લેવામાું આવી છે અને વેચનાર પાસે ઉપલબ્ધ છે .
ફી અને શુલ્ક
ક્રમ
નંબ ફી અને શુલ્કનો પ્રકાર
વણડન
ર

9 | પાનું

1

લબન-લરફું ડપાત્ર પ્રલક્રયા શલ્ક

2

કલ પ્રલક્રયા / એડલમન શલ્ક (લબન
– લરફું ડપાત્ર પ્રારું લભક પ્રલક્રયા
શલ્ક સલહત)

3
4
5
6

વ્યવહાર દીઠ ચેક / ECS / NACH
અનાદર શલ્ક
ડોક્યમેન્ટ
મેળવવાનું
શલ્ક
(ફોટોકોપી)
લનયત તારીખ પછી મોડી
ચકવણી માટે શલ્ક
SOA, FCL, LOD અથવા ડલપ્લકે ટ
NOC માટે શલ્ક

7

CERSAI શલ્ક

8

મુંજૂરી ફરી માન્યતાનું શલ્ક
(મુંજૂરી માન્યતા સમાલપ્ત તારીખ
પછી)

9

ટે કલનકલ મલાકાતનું શલ્ક

10

કલેક્શન લવલઝટનું શલ્ક

11

લવતરણના ચેકનું કે ન્સલેશન અને
લર-ઇશ્ય કરવો

12

પ્રલક્રયા શલ્ક લરફું ડના કરવાના
ધોરણો

13

પૂવિ-ચકવણી અને
શલ્ક અને ધોરણો
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ફોરક્લોઝર

મહિમ રૂ. 5,000 /- (રૂલપયા પાુંચ હજાર પૂરા) વિા લાગ પડતા કર. એકલત્રત
કરવામાું આવેલું પ્રારું લભક પ્રલક્રયા શલ્ક એક વખતની લબન-લરફું ડપાત્ર ફી છે ,
અને તે ઉધાર લેનારાઓની લોન અરજી પર પ્રલક્રયા કરવાના હેતથી એકલત્રત
કરવામાું આવે છે અને તે આવી પ્રલક્રયાના પલરણામથી સ્વતુંત્ર છે . તે ઉધાર
લેનારાઓના બેંક ખાતામાુંથી ચકવણીની ચેક / લડમાન્ડ ડર ાફ્ટ / ઇલેક્ટર ોલનક
મોડ દ્વારા મોતીલાલ ઓસ્વાલ હોમ ફાઇનાન્સ લલલમટે ડને ચૂકવવાપાત્ર છે .
રૂ……………………
(શબ્દોમાું……………………………
………………………………………………………………………….)
તે
ઉધાર
લેનારાઓના બેંક ખાતામાુંથી ચકવણીની ચેક / લડમાન્ડ ડર ાફ્ટ / ઇલેક્ટર ોલનક
મોડ દ્વારા મોતીલાલ ઓસ્વાલ હોમ ફાઇનાન્સ લલલમટે ડને ચૂકવવાપાત્ર છે
રૂ. 500/- (રૂલપયા પાુંચસો પૂરા) વિા લાગ પડતા કર
રૂ. 1500/- (રૂલપયા એક હજાર પાુંચસો પૂરા) વિા લાગ પડતા કર
હપ્તાની લનયત તારીખ પછી પ્રલત લદવસ 24.00% પ્રલત વર્િ.
રૂ. 2000/ (રૂલપયા બે હજાર પૂરા) વિા લાગ પડતા કર – સૂલચબિ મજબ દરેક
ડોક્યમેન્ટ લવનુંતી માટે .
CERSAI લનમાિણ :
લોનની રકમ રૂ. 5.00 લાખ સધી: રૂ. 50/- (રૂલપયા પચાસ પૂરા) વિા લાગ
પડતા કર
થી વધ લોનની રકમ રૂ. 5.00 લાખ સધી: રૂ. 100/- (રૂલપયા એકસો પૂરા)
વિા લાગ પડતા કર
CERSAI ફે રફાર : ઉપરોિ સમાન
CERSAI લડસ્ચાજિ : કું ઈ નલહ
રૂ. 1500/- (રૂલપયા એક હજાર પાુંચસો પૂરા) વિા લાગ પડતા કર
પહેલી લવતરણ મલાકાત – મફત
તે પછીની લવતરણ મલાકાત - રૂ. 750/- (રૂલપયા સાતસો પચાસ પૂરા) વિા
લાગ પડતા કર
વ્યલિગત મલાકાત માટે ના શલ્ક - મદતવીતી ગયેલા ખાતાના લકસ્સામાું
કલેક્શન (એક મલહનામાું)
પહેલી મલાકાત: રૂ. 250/- (રૂલપયા બસ્સો અને પચાસ પૂરા) વિા લાગ પડતા
કર
તે જ મલહનામાું પછીની દરેક મલાકાત માટે અગાઉના લવલઝટ શલ્કથી વધ અને
ઉપર વધારાના રૂ. 250/- (બસ્સો પચાસ રૂલપયા પૂરા) લાગશે. એટલે કે બીજી
મલાકાત માટે રૂ.500/- અને તેમજ ત્રીજી મલાકાત માટે રૂ.750/- લાગ થશે
રૂ. 1000/- (રૂલપયા એક હજાર પૂરા) વિા લાગ પડતા કર
મુંજૂરી અથવા લવતરણ પછી કોઈપણ ચોક્કસ કારણોસર અથવા અરજદાર
દ્વારા પોતાની અરજી જાતે પાછી ખેંચી લેવાના લકસ્સામાું MOHFL દ્વારા લોન
નકારવામાું આવી રહી હોય એવા લકસ્સામાું, એકલત્રત કરવામાું આવેલું પ્રલક્રયા
શલ્ક ઉધાર લેનારને નીચેના શલ્કની કપાતને આધીન પરત કરવામાું આવશે
 મહિમ રૂ. 5000/- (રૂલપયા પાુંચ હજાર પૂરા) વિા લાગ પડતા કર,
પ્રાપ્ત થયેલ પ્રારું લભક પ્રલક્રયા શલ્ક સલહત.
 લાગ પડતું ચૂકવવાપાત્ર વ્યાજ કપાત કરવામાું આવશે.
 કાયદે સર એકલત્રત કર
## વ્યલિગત અને લબન-વ્યલિગત* ગ્રાહકો: સેમી લફક્સ્ડ ROI પર લવતલરત
તમામ લોન માટે , કોઈપણ બેંક/HFC/NBFC અથવા ફાઇનાન્શ્યલ

ઇલન્સ્ટટ્યૂશન તરફથી અને પોતાના સ્ત્રોતો દ્વારા નહીું** એવી ફરી ફાયનાન્સ
થતી એટલી પૂવિચકવણી થયેલી બાકી રકમ (આવી રકમમાું તે નાણાકીય વર્િ
દરલમયાન પૂવિચકવણી તમામ રકમનો સમાવેશ થશે) ના પૂવિચકવણી શલ્ક
5.00% ના દરે, વિા લાગ પડતા કર અને કાયદાકીય વસૂલાત અને શલ્ક
વસૂલવામાું આવશે અને તમામ આુંલશક અથવા સુંપૂણિ પૂવિચકવણીઓને લાગ
પડશે.. *લબન-વ્યલિગત ઉધાર લેનારાઓ: કું પની / સોલ પ્રોપ્રાઇટરલશપ
કન્સનિ / ફમિ અથવા કોઈ HUF ના સહ-અરજદાર તરીકે મુંજૂર થયેલ તમામ
લોન **ફું ડનો પોતાનો સ્ત્રોત: આ હેતનો અથિ છે કે બેંક / HFC / NBFC અથવા
ફાઇનાન્શ્યલ ઇલન્સ્ટટ્યૂશન પાસેથી ઉધાર લેવા લસવાયનો કોઈપણ સ્ત્રોત.
નોુંધ: લોનની પૂવિ ચકવણી સમયે ગ્રાહકે ભુંડોળના સ્ત્રોતની ખાતરી કરવા માટે
ઉલચત અને યોગ્ય મનાતા ડોક્યમેન્્સ રજૂ કરવા જરૂરી છે .
ઉપર દશાિવેલ તમામ શલ્ક વૈધાલનક કર લસવાયના છે અને શલ્ક ઉપરાુંત લાગ પડતા કર વસૂલવામાું આવશે. ઉધાર
લેનારા/ઓ અને MOHFL વચ્ચે અમલ થયેલ / થવાના છે તે સૌથી વધ મહત્વના લનયમો અને શરતો (MITC) માું લવલવધતાને
આધીન. MOHFL પોતાના ઉધાર લેનારાઓને સમય-સમય પર તેની અલધકૃ ત વેબસાઇટ (www.motilaloswalhf.com),
પોતાની ઓલફસોમાું અને સામાન્ય જાહેરાતોમાું પ્રદલશિત કરીને કોઈપણ ફે રફાર અુંગે માલહતગાર કરવાનો પ્રયાસ કરશે. જો
આવો ફે રફાર ગ્રાહકના ગેરલાભમાું હોય, તો તે 60 લદવસની અુંદર અને નોલટસ આપ્યા લવના તેનું ખાતું બુંધ કરી શકે છે
અથવા કોઈપણ વધારાના શલ્ક અથવા વ્યાજ ચૂકવ્યા લવના તેને બદલી શકે છે .
બાકી લેણાંની વસૂલાતની પ્રલક્રયા નીિે મુિબ છે . કરારમાું ઉલ્લેલખત કોઈપણ ચૂક થવા પર (“લડફોલ્ટની ઘટના”), તમામ
બાકી રકમ ઉધાર લેનારા(ઓ) દ્વારા MOHFL ને તરત જ ચૂકવવાપાત્ર બનશે અને MOHFL કરાર હેઠળ તેના અલધકારોને
લાગ કરવા માટે આવી જરૂરી પ્રલક્રયાઓ / પગલાું લેવાનો અલધકાર અનામત રાખે છે જેમાું કાયદા હેઠળ ઉપલબ્ધ ઉપાય
અનસાર લવલુંલબત ચકવણી માટે વધારાનું વ્યાજ વસૂલવું, લસક્યલરટી લાગ કરીને ઓવર ડ્ય ની વસૂલાત કરવાનો સમાવેશ
થાય છે પરું ત તે એટલે સધી મયાિલદત નથી. વાસ્તલવક પ્રલક્રયા દરેક લકસ્સાના સુંજોગોના આધારે MOHFL દ્વારા નક્કી
કરવામાું આવશે.
વાલર્ડક બાકી બેલેન્સ સ્ટે ટમેન્ટ જારી કરવામાં આવશે તે તારીિ: બાકી બેલેન્સનું સ્ટે ટમેન્ટ લોનના સમયગાળામાું દરેક
નાણાકીય વર્િ પૂણિ થયા પછી મે મલહનામાું જારી કરવામાું આવશે.
ગ્રાહક સેવા:
કે લન્િય હેલ્પડેસ્ક કામના કલાકો - (1) સોમવારથી શક્રવાર – 9am થી 7pm સધી અને (2) શલનવાર – 10am થી
1.
4pm સધી
શાખાઓ પર ગ્રાહકની મલાકાતનો સમય - (1) સોમવાર થી શક્રવાર – સવારે - 10am થી 11am અને સાુંજ ે –
5pm થી 6pm સધી, (2) શલનવાર – સવારે – 10am થી 11am સધી
2.
ગ્રાહક સેવા માટે સુંપકિ કરવાના વ્યલિની લવગતો: તમારા લોન ખાતા સુંબુંલધત પ્રશ્નોના લકસ્સામાું, તમે સુંપકિ કરી
શકો છો:- ગ્રાહક સેવા ડેસ્ક / બ્રાુંચ મેનજ
ે ર અથવા ઈમેલ Id-hfquery@motilaloswal.com
તેની સમયર ેિા સલહત નીિે િણાવેલ મેળવવા માટે ની પ્રલક્રયા
1
લોન ખાતાનું સ્ટે ટમેન્ટ
ઉધાર લેનારા(ઓ) લોન ખાતા નુંબર અને ઓળખનો પરાવો આપીને
શાખામાુંથી આ સેવાઓ મેળવી શકે છે . વૈકલલ્પક રીતે ઉધાર લેનારા ચાજિ
2
ટાઈટલ ડોક્યમેન્્સની નકલ
શેડ્યૂલમાું ઉલ્લેલખત નજીવા શલ્કની ચકવણી કયાિ પછી MOHFL ની
પૂવિચકવણી અને લોન બુંધ થવા
વેબસાઇટ website hfquery@motilaloswal.com ને ઍક્સેસ કરીને પત્ર
3
પર ડોક્યમેન્્સ પરત કરવા
લખી શકે છે .
ગ્રાહક ફલરયાદ તંત્ર
જો તમને કોઈ ફલરયાદો હોય, તો શાખાઓ પર ઉપલબ્ધ “ક્વેરી મેનજ
ે મેન્ટ મોડ્યલ” માું એન્ટર ી કરવા માટે કૃ પા
1
કરીને અમારી શાખાના અલધકારીનો સુંપકિ કરો.
જો તમારી ફલરયાદ શાખા સ્તરે વણઉકે લાયેલી હોય, તો તમે સોમવાર થી શક્રવાર – 9:00 am થી 7:00 pm અને
શલનવાર સવારે 10:00 am થી 4:00 pm વચ્ચે; અમારી ગ્રાહક સેવા હેલ્પલાઇનને 22-47189999 પર કૉલ કરીને;
2
સીધા જ તમારી ફલરયાદ નોુંધાવી શકો છો અથવા અમને hfquery@motilaloswal.com પર ઇમેઇલ કરો; અથવા
નીચે જણાવેલ સરનામે અમને લખો મોતીલાલ ઓસ્વાલ હોમ ફાઇનાન્સ લલલમટે ડ (ગ્રાહક સેવા સેલ)
મોતીલાલ ઓસ્વાલ ટાવર, રહીમતલ્લાહ સયાની રોડ, પરેલ S.T. ની સામે. પ્રભાદે વી, મુંબઈ-400025
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એવા લકસ્સા જ્યાું આપેલ સમયની અુંદર ફલરયાદનું લનરાકરણ ન આવે અથવા જો તે MOHFL દ્વારા આપવામાું
આવેલા ઉકે લથી સુંતષ્ટ ન હોય, તો ગ્રાહક ફલરયાદ લનવારણ અલધકારીનો સુંપકિ કરી શકે છે . ફલરયાદ લનવારણ
અલધકારી નું નામ અને સુંપકિ નીચે મજબ છે : કુ . આલલયા શેિ (સુંપકિ : +91-22- 50362730) ઈમેલ ID:
hfgro@motilaloswal.com
જો ફલરયાદ/લવવાદ વણઉકે લ્યો હોય, તો તમે નેશનલ કન્્યમર હેલ્પલાઇન https://consumerhelpline.gov.in/
પર તમારી ફલરયાદો નોુંધાવી શકો છો અથવા
જો 6 અઠવાલડયાના સમયગાળામાું ફલરયાદ/લવવાદનું લનરાકરણ કરવામાું ન આવે તો, ગ્રાહક નીચે દશાિવેલ લલુંક
પર નેશનલ હાઉલસુંગ બેંકને તેમના GRIDS પોટિ લ પર અપીલ કરી શકે છે :
https://grids.nhbonline.org.in/(S(0cixd2l420ampmiuolt4fxz2))/default.aspx અથવા નીચેના સરનામા
પર પોસ્ટ દ્વારા;
પ્રલત, ડેપ્યુટી િનરલ મેનિ
ે ર, નેશનલ હાઉલસંગ બેંક, ફલરયાદ લનવારણ સેલ, લનયમન અને દે ખરેખ લવભાગ,
નેશનલ હાઉલસુંગ બેંક, 4 થો માળ, કોર-5A, ઈલન્ડયા હેલબટે ટ સેન્ટર, લોધી રોડ, નવી લદલ્હી - 110 003

આથી પક્ષકારો લોનના લનયમો અને શરતોની લવગતો સાથે અહીું સુંમત છે , જે તેમના દ્વારા અમલ થયેલા/થવાના લોન અને અન્ય
લસક્યલરટી ડોક્યમેન્્સનો સુંદભિ અને તેના પર આધાર રાખશે.
કું પનીના ઉપરોિ લનયમો અને શરતો ઉધાર લેનારા/ઓ દ્વારા / શ્રી/ શ્રીમતી દ્વારા ઉધાર લે નારાને વાુંચી સુંભાવવામાું આવ્યા છે
................... ........................ ....................... ............. ......અને ઉધાર લેનારા/ઓ દ્વારા સમજવામાું આવ્યા છે
અમને મૂળ MITC અને લોન કરાર પ્રાપ્ત થયેલ છે
તારીખ:

X ઉધાર લેનાર: ………………………………

સ્થળ:

X સહ- ઉધાર લેનાર: ………………………...

6. નો યોર કસ્ટમર [KYC] અને મની લોન્ડલરં ગ લવરોધી પગલાં
(કં પનીના બોડડ ઓફ લડર ેક્સટસડ દ્વારા મંિૂર થયા મુિબ)
1. પ્રસ્તાવના:
ભારતીય લરઝવિ બેંક (RBI) દ્વારા જારી થયેલા "નો યોર કસ્ટમર” (KYC) લદશાલનદે શોનો હેત હાઉલસુંગ ફાઇનાન્સ કું પનીઓ (HFCs)
નો ઉપયોગ ગનાલહત તત્વો દ્વારા, નાણાકીય છે તરલપુંડી કરવા માટે , ગનાલહત પ્રવૃલિમાુંથી મેળવેલા ભુંડોળનું ટર ાન્સફર અથવા
લડપોલઝટ અથવા આતુંકવાદને ફાઇનાન્સ પૂરા પાડવા માટે ઇરાદાપૂવિક અથવા અજાણતાું થતા ઉપયોગની રોકથામનો છે .
વાજબી વ્યવહારની આચારસુંલહતાના લદશાલનદે શો પર નેશનલ હાઉલસુંગ બેંક (NHB) દ્વારા જારી થયેલા નોલટલફકે શનના
અનસુંધાને તેનું નોલટલફકે શન/પલરપત્ર નું. NHB (ND)/DRS/Pol-નું.33/2010 તારીખ 11મી ઓક્ટોબર, 2010 અને ભારતીય
લરઝવિ બેંક દ્વારા જારી કરવામાું આવેલા લદશાલનદે શોમાું થયેલા સધારાને અનરૂપ શ્રેષ્ઠ કોપોરેટ વ્યવહારના ભાગ રૂપે તેના પલરપત્ર
નું. RBI/2019-20/235 DOR. NBFC (HFC).CC.નું.111/03.10.136/2019-20 તારીખ 19 મે, 2020 ના મખ્ય લદશાલનદે શ- નો
યોર કસ્ટમર (KYC), 2016 લદશાલનદે શને HFC ઓ માટે લવસ્તારવામાું આવેલ છે અને નેશનલ હાઉલસુંગ બેંક (હાઉલસુંગ ફાઇનાન્સ
કું પનીઓના
અગ્રીમ
લનયમનકાર)
દ્વારા
જારી
કરાયેલા
પલરલશષ્ટમાું
ઉલ્લેલખત
પલરપત્રોમાું
સમાલવષ્ટ
સૂચનાઓ/લદશાલનદે શો/લનયમો પણ રદ ગણાશે. વધમાું, RBI દ્વારા તારીખ 20 એલપ્રલ, 2020 ના રોજ જારી થયેલા મખ્ય
લદશાલનદે શ- નો યોર કસ્ટમર (KYC), 2016 લદશાલનદે શ મજબ કું પનીએ ‘નો યોર કસ્ટમર અને મની લોન્ડલરું ગ લવરોધી પગલાું’ પર
એક વ્યાપક નીલત તૈયાર કરી છે જે તમામ શાખાઓને લાગ પડે છે અને તમામ શાખાઓના મેનજ
ે ર, ફ્રન્ટલાઈન સ્ટાફ, કમ્પપ્લાયન્સ
સ્ટાફ અને ગ્રાહકો સાથે વ્યવહાર કરતા સ્ટાફ દ્વારા તેનું યોગ્ય રીતે પાલન કરવામાું આવે છે . લદશાલનદે શો પ્રકૃ લતમાું પલરવતિનક્ષમ
છે અને સમય-સમય પર સમીક્ષા અને સધારાને આધીન છે . ખાતા ધારક / ગ્રાહકની યોગ્ય ઓળખ માટે અને મોટા મૂલ્ય વાળા
રોકડ વ્યવહારની અથવા શુંકાસ્પદ પ્રકૃ લતના વ્યવહારની ચકાસણી / લનરીક્ષણ માટે આ પોલલસી ડોક્યમેન્ટ RBI દ્વારા જારી થયેલા
લવલવધ લદશાલનદે શો અનસાર છે .
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2. નીલતના ઉદ્દેશ્યો
ગ્રાહકોની સ્વીકૃ લત માટે સ્પષ્ટ માપદું ડો સ્થાલપત કરવા.
મની લોન્ડલરું ગ, આતુંકવાદી ફાઇનાન્સ અથવા ઓળખ ચોરીની વૃલિના સુંદભિમાું ગ્રાહકના જોખમને લનધાિલરત કરવા અને
જોખમને ઘટાડવા માટે .
ગ્રાહકના વ્યવહારના વતિનના આધારે 'ગ્રાહક પ્રોફાઇલ' બનાવવા અને તેનું મૂલ્યાુંકન કરવા માટે .
વ્યલિઓ/લબન-વ્યલિગત ગ્રાહકોની વાસ્તલવક ઓળખ ચકાસવા માટે ની પ્રલક્રયાઓ સ્થાલપત કરવા માટે .
ઉચ્ચ મૂલ્યના રોકડ વ્યવહારો અને / અથવા શુંકાસ્પદ પ્રકૃ લતના વ્યવહારો પર દે ખરેખ રાખવા માટે પ્રલક્રયાઓ અને
પ્રિલતઓ સ્થાલપત કરવા માટે .
ગ્રાહકોના સુંદભિમાું ડ્ય લડલેજન્સ માટે પગલાું લવકસાવવા અને આવા વ્યવહારોની જાણ કરવા માટે .








3. વ્યાખ્યાઓ:
ક્રમ નં. પલરભાર્ા
1

એક્સટ અને લનયમો

વ્યાખ્યા
ધ લપ્રવેન્શન ઓફ મની લોન્ડલરું ગ એક્ટ, 2002 અને લનયમો એટલે
કે સમય-સમય પર સધારેલા મજબ, લપ્રવેન્શન ઓફ મની-લોન્ડલરું ગ
(રેકડિ ની જાળવણી) લનયમો, 2005.

2

AML

મની લોન્ડલરું ગ – લવરોધી

3
4

APP ફોમડ
CIF
કં પની

અરજીપત્રક
ગ્રાહકની માલહતીનું ફોમિ

5

6

ગ્રાહક

7

સેન્ટર લ KYC ર ેકોડ્સડ રલિસ્ટર ી (CKYCR):

8

કસ્ટમર ડ્યુ લડલેિન્સ (CDD):

9
10

ગ્રાહક ઓળિ
પ્રમાલણત નકલ
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મોતીલાલ ઓસ્વાલ હોમ ફાઇનાન્સ લલલમટે ડ (MOHFL)
•ઇન્કમ ટે ક્સ એક્ટ, 1961ની કલમ 2(31) હેઠળ વ્યાખ્યાલયત
કરવામાું આવેલી વ્યલિ અને તેમાું આવી વ્યલિઓ દ્વારા
માલલકીની અથવા લનયુંલત્રત કોઈપણ એજન્સી, ઓલફસ અથવા
શાખાનો સમાવેશ થાય છે .
•કોઈ વ્યલિ અથવા સુંસ્થા કે જે કું પનીના ખાતાને જાળવે છે
અને/અથવા તેની સાથે વ્યવસાલયક સુંબુંધ ધરાવે છે .
•જેમના વતી ખાતું જાળવવામાું આવે છે (એટલે કે લાભ મેળવનાર
માલલક);
•વ્યાવસાલયક મધ્યસ્થી દ્વારા કરવામાું આવતા વ્યવહારોના
લાભાથીઓ જેમ કે કાયદા હેઠળની પરવાનગી મજબ સ્ટોક
બ્રોકસિ, ચાટિ ડિ એકાઉન્ટન્્સ, કું પની સેક્રેટરી, સોલલલસટર વગેર ,ે
અને
•નાણાકીય વ્યવહાર સાથે જોડાયેલ કોઈપણ વ્યલિ અથવા સુંસ્થા
જે કું પની માટે નોુંધપાત્ર પ્રમાણમાું પ્રલતષ્ઠા અથવા અન્ય જોખમો
પેદા કરી શકે છે , જેમ કે વાયર ટર ાન્સફર અથવા ઉચ્ચ મૂલ્યના
લડમાન્ડ ડર ાફ્ટના લસુંગલ વ્યવહાર.
એટલે કે ગ્રાહકના લડલજટલ સ્વરૂપમાું KYC રેકોડ્સિ પ્રાપ્ત કરવા,
સુંગ્રહ કરવા, સરલક્ષત રાખવા અને મળે વવા માટે લનયમોના
લનયમ 2(1) (aa) હેઠળ વ્યાખ્યાલયત સુંસ્થા.
એટલે કે ગ્રાહક અને લાભ મેળવનાર માલલકને ઓળખવા અને
ચકાસવા માટે 'ઓળખના પરાવા' અને 'સરનામાના પરાવા'
તરીકે 'સિાવાર રીતે માન્ય ડોક્યમેન્્સ' નો ઉપયોગ કરવો.
એટલે કે CDD ની પ્રલક્રયા હાથ ધરવી.
RE દ્વારા પ્રમાલણત નકલ મેળવવી જેનો અથિ જ્યાું ઓફલાઈન
ચકાસણી હાથ ધરી શકાતી ન હોય ત્યાું આધાર નુંબર તેમની પાસે
હોવાના પરાવાની નકલની અથવા કાયદામાું સમાલવષ્ટ જોગવાઈઓ
મજબ ગ્રાહક દ્વારા મૂળ અને રેકોલડું ગ સાથે રજૂ થયેલ સિાવાર રીતે

માન્ય ડોક્યમેન્ટની RE ના અલધકૃ ત અલધકારી દ્વારા તેમની નકલ
સાથે સરખામણી કરવી થશે.
એ શરતે કે ફોરેન એક્સચેન્ જ મેનજ
ે મેન્ટ (લડપોઝીટ) રેગ્યલેશન્સ,
2016 {FEMA 5(R)} માું વ્યાખ્યાલયત કયાિ મજબ લબન-લનવાસી
ભારતીયો (NRI) ના લકસ્સામાું અને ભારતીય મૂળના વ્યલિઓ
(PIO), વૈકલલ્પક રીતે, મૂળ પ્રમાલણત નકલ, નીચેનામાુંથી કોઈપણ
એક દ્વારા પ્રમાલણત, મેળવી શકાય છે :
• ભારતમાું નોુંધાયેલી શેડ્યલ્ડ કોમલશિયલ બેંકોની લવદે શી
શાખાઓના અલધકૃ ત અલધકારીઓ,
• લવદે શી બેંકોની શાખાઓ જેની સાથે ભારતીય બેંકોના સુંબુંધો
હોય,
• લવદે શમાું નોટરી પલબ્લક,
• કોટિ મેલજસ્ટર ે ટ,
• જજ,
• જે દે શમાું લબન-લનવાસી ગ્રાહક રહેતા હોય ત્યાુંના ભારતીય
એમ્પબેસી/કોન્સ્યલેટ જનરલ.
એટલે કે લપ્રવેન્શન ઓફ મની-લોન્ડલરું ગ (રેકોડિ ની જાળવણીના
લનયમો), 2005ના લનયમ 2 હેઠળ વ્યાખ્યાલયત મજબ.

11

લનયુક્ત લનયામક

12

લડલિટલ KYC

એટલે કે જ્યાું ઓફલાઈન ચકાસણી કરી શકાતી ન હોય, ત્યાું
સ્થાનના અક્ષાુંશ અને રેખાુંશ સાથે, ગ્રાહકનો લાઇવ ફોટો કે પ્ચર
કરવો અને સિાવાર રીતે માન્ય ડોક્યમેન્ટ અથવા આધાર તેમની
પાસે હોવાનો પરાવો જ્યાું કાયદામાું સમાલવષ્ટ જોગવાઈઓ
મજબ આવા લાઇવ ફોટો MOHFL ના અલધકૃ ત અલધકારી દ્વારા
લેવામાું આવે છે

13

લડલિટલ હસ્તાક્ષર

જેનો અથિ ઈન્ફોમેશન ટે કનોલોજી એક્ટ, 2000 (2000 ના 21) ની
લવભાગ (2) ના પેટા લવભાગ (1) ની કલમ (p) માું તેને સોુંપેલ
સમાન હશે.

14

સમકક્ષ ઈ-ડોક્યુમેન્ટ

એટલે કે ડોક્યમેન્ટનું સમકક્ષ ઇલેક્ટર ોલનક, આવા ડોક્યમેન્ટ જારી
કરનાર અલધકારી દ્વારા ઈન્ફોમેશન ટે કનોલોજી (લડજીટલ
લોકરની સલવધા પૂરી પાડતા મધ્યસ્થીઓ દ્વારા માલહતીનું
સુંરક્ષણ અને જાળવણી) લનયમો, 2016ના લનયમ 9 મજબ
ગ્રાહકના લડલજટલ લોકર ખાતામાું જારી કરવામાું આવેલા
ડોક્યમેન્્સ સલહત તેના માન્ય લડલજટલ હસ્તાક્ષર સાથે જારી
કરવામાું આવે છે

15

લિઝ લલસ્ટ / નેગેટીવ લલસ્ટ અને કન્ટર ી લલસ્ટ

16

HFC

17

મધ્યસ્થી

18

KYC
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આ એવી યાદીઓ છે જેની સામે ગ્રાહક તરીકે સ્વીકૃ લત પહેલાું
સુંભલવત ગ્રાહકોના નામ / સ્થળોની તપાસ કરવાની રહેશે.
હાઉલસુંગ ફાઇનાન્સ કું પની
"મધ્યસ્થી" નો અથિ થાય છે સ્ટોક-બ્રોકર, પેટા બ્રોકર, શેર
ટર ાન્સફર એજન્ટ, કોઈ ઈશ્ય માટે બેંકર, ટર સ્ટ ડીડ માટે ટર સ્ટી, કોઈ
ઈશ્ય માટે રજીસ્ટર ાર, મચિન્ટ બેંકર, અન્ડરરાઈટર, પોટિ ફોલલયો
મેનજ
ે ર, રોકાણ સલાહકાર અને લસક્યલરટી માકે ટ સાથે સુંકળાયેલ
કોઈપણ અન્ય મધ્યસ્થી અને લસક્યલરટીઝ એન્ડ એક્સચેન્ જ બોડિ
ઓફ ઈલન્ડયા એક્ટ, 1992ની કલમ 12 હેઠળ નોુંધાયેલા.
એટલે કે સરનામાના પરાવા, ઓળખના પરાવાને ઓળખવા અને
સમય-સમય પર એક્ટ હેઠળ લનયમનકાર અથવા અન્ય કોઈપણ
વૈધાલનક સિા દ્વારા જારી કરવામાું આવતા લનયમો, લવલનયમો,
લદશાલનદે શો અને પલરપત્રોનું પાલન ચકાસવા માટે લનયમનકાર
દ્વારા લનધાિલરત ડ્ય લડલેજન્સ પ્રલક્રયા.

19

KYC ટે મ્પ્લેટ્સ:

20

રૂબરૂ ન હોય તેવા ગ્રાહકો

21

ર ેગ્યુલેટર

22

ઓફલાઈન િકાસણી

વ્યલિઓ અને કાનૂની સુંસ્થાઓ માટે , CKYCR ને KYC ડેટાને
એકલત્રત કરવા અને લરપોટિ કરવાની સલવધા માટે તૈયાર કરવામાું
આવેલી ટે મ્પપ્લે્સ.
એવા ગ્રાહકો કે જે HFC ની શાખા / ઓલફસની મલાકાત લીધા
લવના અથવા HFC ના અલધકારીઓને મળ્યા લવના ખાતું ખોલાવે
છે .
એટલે કે નેશનલ હાઉલસુંગ બેંક (NHB) / લસક્યલરટીઝ એન્ડ
એક્સચેન્ જ બોડિ ઓફ ઇલન્ડયા અથવા એવી અન્ય વ્યલિ કે જેની
પાસેથી કું પની તેની વ્યવસાલયક પ્રવૃલિઓ હાથ ધરવા માટે
નોુંધણીનું પ્રમાણપત્ર ધરાવે છે .
એટલે કે આધાર લનયમો દ્વારા લનલદિ ષ્ટ કરી શકા એવા ઓફલાઇન
મોડ દ્વારા પ્રમાણીકરણ લવના આધાર નુંબર ધારકની ઓળખની
ચકાસવાની પ્રલક્રયા.

અલધકૃ
23ત રીતે માન્ય ડોક્યુમેન્ટ (“OVD”)
24
એટલે કે પાસપોટિ , ડર ાઇલવુંગ લાયસન્સ, યલનક આઈડેલન્ટલફકે શન
ઓથોલરટી ઓફ ઇલન્ડયા દ્વારા જારી કરવામાું આવેલા સ્વરૂપમાું
આધાર નુંબર હોવાનો પરાવો, ભારતના ચૂુંટણી પુંચ દ્વારા જારી
થયેલ મતદાર ઓળખ કાડિ , રાજ્ય સરકારના અલધકારી દ્વારા યોગ્ય
રીતે હસ્તાક્ષર થયેલું NREGA દ્વારા જારી થયેલ જોબ કાડિ , નામ,
સરનામાની લવગતો ધરાવતો રાષ્ટર ીય વસ્તી નોુંધણી દ્વારા જારી
થયેલો પત્ર અથવા લનયમનકાર સાથે પરામશિ કરીને કે ન્િ સરકાર
દ્વારા સૂલચત કરાયેલ કોઈપણ અન્ય ડોક્યમેન્ટ.
ગ્રાહક દ્વારા આપવામાું આવેલા OVD માું અપડેટ કરેલું સરનામું ન
હોય એવા લકસ્સામાું, સરનામાના પરાવાના મયાિલદત હેત માટે
નીચેના ડોક્યમેન્્સને OVD તરીકે ગણવામાું આવશે: —
(a) કોઈપણ સેવા પ્રદાતાનું બે મલહનાથી વધ જૂ નું ન હોય એવું
વપરાશનું લબલ (વીજળી, ટે લલફોન, પોસ્ટ-પેઇડ મોબાઇલ
ફોન, પાઇપ્ડ ગેસ, પાણીનું લબલ);
(b) લમલકત અથવા મ્પયલનલસપલ ટે ક્સની રસીદ;
(c) સરકારી લવભાગો અથવા જાહેર ક્ષેત્રના ઉપક્રમો દ્વારા લનવૃિ
કમિચારીઓને જારી કરવામાું આવેલા પેન્શન અથવા ફે લમલી
પેન્શન પેમેન્ટ ઓડિ સિ (PPO), જો તે સરનામું ધરાવતા હોય;
(d) રાજ્ય અથવા કે ન્િ સરકારના લવભાગો, વૈધાલનક અથવા
લનયમનકારી સુંસ્થાઓ, જાહેર ક્ષેત્રના ઉપક્રમો, શેડ્યલ્સ
વાલણજ્યક બેંકો, ફાઇનાન્શ્યલ ઇલન્સ્ટટ્યૂશનો અને લલસ્ટે ડ
કું પનીઓ દ્વારા એમ્પપ્લોયર તરફથી જારી થયેલો આવાસની
ફાળવણીનો પત્ર. એ જ રીતે, આવા એમ્પપ્લોયરો સાથે
સિાવાર રહેઠાણની ફાળવણીનો લીવ એન્ડ લાયસન્સ કરાર;
અને
(e) લવદે શી ન્યાયક્ષેત્રના સરકારી લવભાગો દ્વારા જારી થયેલા
ડોક્યમેન્્સ અથવા ભારતમાું લવદે શી દૂ તાવાસ અથવા
લમશન દ્વારા જારી થયેલા પત્ર.
એ શરતે કે ગ્રાહકે ઉપરોિ ડોક્યમેન્્સ રજૂ કયાિના ત્રણ
મલહનાની અુંદર હાલનું સરનામું અપડે ટેડ થયું હોય એવું
OVD રજૂ કરવું પડશે.
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સતત િાલતું ડ્યુ લડલેિન્સ

26

સમયાંતર ે અપડેટ

27

પોલલલટકલી એક્સસપોઝ્ડ પસડન્સ (“PEP”)

28

ર ેપ્યુટેશનલી એક્સસપોઝ્ડ પસડન્સ (“REP”)

29

શંકાસ્પદ વ્યવહાર

ખાતાઓમાું થતા વ્યવહારો પર તેઓ ગ્રાહકની પ્રોફાઇલ અને
ભુંડોળના સ્ત્રોત સાથે સસુંગત હોય તેની ખાતરી કરવા માટે
લનયલમત દે ખરેખ.
CDD પ્રલક્રયા હેઠળ એકલત્રત થયેલા ડોક્યમેન્્સ, ડે ટા અથવા
માલહતીને RBI દ્વારા લનધાિલરત સમયાુંતરે વતિમાન રેકોડિ ની
સમીક્ષા હાથ ધરીને અદ્યતન અને સુંબુંલધત રાખવામાું આવે તેની
ખાતરી કરવા માટે લેવામાું આવતા પગલાું
પોલલલટકલી એક્સપો્ડ પસિન્સ એવી વ્યલિઓ છે કે જેમને
ભારત અથવા લવદે શમાું મખ્ય જાહેર કાયો સોુંપવામાું આવ્યા છે ,
દા.ત., રાજ્યો અથવા સરકારોના વડાઓ, વલરષ્ઠ રાજકારણીઓ
(દા.ત. સાુંસદો, ધારાસભ્યો, MLC, મ્પયલનલસપલ કાઉન્સેલર,
પુંચાયત પ્રમખ, સભ્યો), વલરષ્ઠ સરકારી/ન્યાલયક/લશ્કરી
અલધકારીઓ, રાજ્યની માલલકીના કોપોરેશનોના વલરષ્ઠ
અલધકારીઓ, તમામ રાજકીય પક્ષોના અલધકારીઓ, રાજકીય
પક્ષો, વગેર .ે
નોુંધ: સુંબુંધ સ્થાલપત કરવાનો ઇરાદો ધરાવતા આ શ્રેણીના
કોઈપણ વ્યલિ/ગ્રાહક પર પૂરતી માલહતી એકત્ર કરવી જોઈએ
અને જાહેર ડોમેનમાું ઉપલબ્ધ આવા વ્યલિ પરની માલહતીને
ખુંતપૂવિક તપાસવી જોઈએ.
રેપ્યટે શનલી એક્સપો્ડ પસિન્સ એ રાજકીય રીતે એક્સપો્ડ
વ્યલિઓ લસવાયની વ્યલિઓ છે , જેની પ્રવૃલિઓ અન્યથા
કાનૂની, પ્રલતલષ્ઠત, ઓપરેશનલ અથવા એકાગ્રતાના જોખમને
વધારતી ગણવામાું આવે છે . (ગ્રાહકે તેની સામે પડતર કોઈપણ
નાણાકીય / ફોજદારી દાવાઓ લવશે ખલાસો કરવો પડશે અથવા
લફલ્ડ ઇન્વેલસ્ટગેશન લરપોટિ ના આધારે નક્કી કરવામાું આવશે).
એટલે કે નીચે વ્યાખ્યાલયત કયાિ મજબ "વ્યવહાર", જેમાું એવા
વ્યવહારનો પ્રયાસ, પછી ભલે તે રોકડમાું કરવામાું આવેલ હોય કે ન
હોય, તેનો સમાવેશ થાય છે જે, સદ્ભાવનાથી કામ કરતી વ્યલિ
માટે : શુંકાના વાજબી આધારને જન્મ આપે કે તેમાું અપરાધની
આવક સામેલ હોઈ શકે છે ; અથવા
(a) શુંકાના વાજબી આધારને જન્મ આપે કે સામેલ મૂલ્યને
ધ્યાનમાું લીધા લવના, તેમાું એક્ટના શેડ્યલમાું ઉલ્લેલખત
ગનાની કાયિવાહી સામેલ હોઈ શકે ; અથવા
(b) અસામાન્ય સુંજોગોમાું બનેલ હોવાનું અથવા ગેરવાજબી
જલટલતા જણાય; અથવા જેનો કોઈ આલથિક તકિ અથવા
વાસ્તલવક હેત ન લાગે.
(c) જેનો આલથિક તકિ અથવા વાસ્તલવક હેત ન લાગતો હોય;
અથવા
(d) તેમાું આતુંકવાદને લગતી પ્રવૃલિઓ માટે લધરાણ સામેલ હોઈ
શકે એવા શુંકાના વાજબી આધારને જન્મ આપે.
સમજૂ તી: આતુંકવાદને લગતી પ્રવૃલતઓના લધરાણ સાથે
સુંકળાયેલા વ્યવહારમાું એવા વ્યવહાર જેમાું આતુંકવાદ,
આતુંકવાદી કૃ ત્યો અથવા કોઈ આતુંકવાદી, આતુંકવાદી સુંગઠન,
અથવા જેઓ આતુંકવાદને ફાઇનાન્સ આપતા હોય અથવા તેને
ફાઇનાન્સ આપવાનો પ્રયાસ કરતા હોય તેમના માટે ભુંડોળ
સુંકળાયેલું અથવા તેનાથી સુંબુંલધત અથવા ઉપયોગ થવાની શુંકા
હોય તેનો સમાવેશ થાય છે .
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30

વ્યવહાર

તેની ખરીદી, વેચાણ, લોન, ગીરો, ભેટ, ટર ાન્સફર, લડલલવરી અથવા
વ્યવસ્થા અને તેમાું શામેલ છે :
(i)

31

MOHFL દ્વારા પ્રદાન કરવામાું આવતી ફાઇનાન્સ સેવાનો
લાભ લેવો;
(ii) કોઈપણ કરાર અથવા અન્ય કાનૂની જવાબદારીની સુંપૂણિ
અથવા આુંલશક રીતે કરવામાું આવેલી અથવા પ્રાપ્ત થયેલી
કોઈપણ ચકવણી;
(iii) કાનૂની વ્યલિ અથવા કાનૂની વ્યવસ્થા સ્થાલપત કરવી
અથવા બનાવવી.
વીલડયો આધાલરત ગ્રાહક ઓળિ પ્રલક્રયા (V- CDD હેત માટે જરૂરી ડોક્યમેન્્સ સલહત ઓળખની માલહતી
CIP)
મેળવવા માટે , અને ગ્રાહક દ્વારા આપવામાું આવેલી માલહતીની
સત્યતાની ખાતરી કરવા માટે MOHFL ના અલધકારી દ્વારા ગ્રાહક
સાથે લનબાિધ, સરલક્ષત, વાસ્તલવક-સમયમાું, સુંમલત આધાલરત
ઓલડયો-લવ્યઅલ લક્રયાપ્રલતલક્રયા હાથ ધરીને ગ્રાહકની
ઓળખની પિલત. આ માસ્ટર ડાયરેક્શનના હેત માટે આવી
પ્રલક્રયાને આમને-સામે થયેલી પ્રલક્રયા તરીકે ગણવામાું આવશે.

4. ગ્રાહક સ્વીકૃ લત નીલત (CAP)
ગ્રાહકોની સ્વીકૃ લત માટે ના સ્પષ્ટ માપદું ડો સાથે MOHFL સ્પષ્ટ ગ્રાહક સ્વીકૃ લત નીલત લાગ પાડી શકે છે . ગ્રાહક સ્વીકૃ લત નીલત એ
સલનલિત કરશે કે ગ્રાહક સુંબુંધના નીચેના પાસાઓ પર સ્પષ્ટ લદશાલનદે શોનો અમલ થયો હોય:
i)
ii)

iii)
iv)
v)
vi)
vii)
viii)
ix)

x)
xi)

અનામી અથવા કાલ્પલનક / બેનામી નામ(ઓ)માું કોઈ ખાતું ખોલવામાું આવશે નહીું
જ્યાું ગ્રાહકના અસહકારને કારણે અથવા ગ્રાહક દ્વારા પૂરા પાડવામાું આવેલા ડોક્યમેન્્સ / માલહતીની
અલવશ્વસનીયતાને કારણે MOHFL યોગ્ય CDD પગલાું લાગ કરવામાું અસમથિ હોય ત્યાું કોઈ ખાતું ખોલવામાું
આવતું નથી.
CDD પ્રલક્રયાને અનસયાિ લવના કોઈ વ્યવહાર અથવા એકાઉન્ટ-આધાલરત સુંબુંધ હાથ ધરવામાું આવતો નથી
ખાતું ખોલતી વખતે અને સમયાુંતરે અપડેટ દરલમયાન KYC હેત માટે ફરલજયાત માલહતી માુંગવી, જે ઉલ્લેલખત
હોય
વૈકલલ્પક અથવા વધારાની માલહતી, ખાતું ખોલ્યા પછી ગ્રાહકની સ્પષ્ટ સુંમલત સાથે મેળવવામાું આવે છે
સુંયિ ખાતું ખોલતી વખતે, તમામ સુંયિ ખાતાધારકો માટે CDD પ્રલક્રયા અનસરવામાું આવે છે .
જો કોઈ વતિમાન KYC સસુંગત ગ્રાહક અમારી સાથે બીજું ખાતું ખોલાવવા ઈચ્છે , તો નવી CDD કરવાની જરૂર
રહેશે નહીું.
એવા સુંજોગો કે જેમાું, ગ્રાહકને અન્ય વ્યલિ / સુંસ્થા વતી કાયિ કરવાની પરવાનગી આપવામાું આવે છે , ત્યાું સ્પષ્ટ
રીતે જણાવવામાું આવે છે .
ગ્રાહકની ઓળખ કોઈપણ એવી વ્યલિ અથવા સુંસ્થા જેમનું નામ નેશનલ હાઉલસુંગ બેંક દ્વારા પલરપલત્રત UN
લસક્યલરટી કાઉલન્સલ દ્વારા જારી થયેલી પ્રલતબુંધોની યાદીઓમાું અને ભારતીય લરઝવિ બેંક દ્વારા સમય-સમય પર
પલરપલત્રત થયેલી પ્રલતબુંધોની યાદીઓમાું દે ખાય તેમની સાથે મેળ ખાતી ન હોય તેની ખાતરી કરવા માટે યોગ્ય
વ્યવસ્થા ગોઠવવામાું આવી છે
જ્યાું પમેનન્ટ એકાઉન્ટ નુંબર (PAN) મેળવવામાું આવે છે , ત્યાું તે જારી કરનાર સિાલધકારીની ચકાસણી
સલવધામાુંથી ચકાસવામાું આવશે.
જ્યાું ગ્રાહક પાસેથી સમકક્ષ ઇ-ડોક્યમેન્ટ મેળવવામાું આવે છે , ત્યાું RE દ્વારા ઈન્ફોમેશન ટે કનોલોજી એક્ટ, 2000
(2000 ના 21) ની જોગવાઈઓ અનસાર લડલજટલ હસ્તાક્ષરની ચકાસણી કરવામાું આવશે.

ગ્રાહક સ્વીકૃ લત નીલતને પલરણામે સામાન્ય જનતાના સભ્યો, ખાસ કરીને જેઓ આલથિક અથવા સામાલજક રીતે વુંલચત હોય તેમને
બેંલકું ગ/ફાઇનાન્સ સલવધા નકારવામાું આવશે નહીું.
ગ્રાહક સ્વીકૃ લત સુંબુંલધત આ નીલતના અમલને પલરણામે, સામાન્ય જનતાને ખાસ કરીને જેઓ આલથિક અથવા સામાલજક રીતે
વુંલચત હોય તેમને સેવાઓનો ઇનકાર કરવામાું આવશે નહીું.

17 | પાનું

5. લરસ્ક પ્રોફાઇલ
MOHFL જોખમ વગીકરણના આધારે તેમના નવા ગ્રાહકોની લરસ્ક પ્રોફાઇલ બનાવવા માટે ની પ્રલક્રયા બનાવશે. જોખમ વગીકરણ
હેત માટે ડ્ય લડલેજન્સ કયાિ પછી માનવામાું આવતા જોખમ અનસાર કું પની ગ્રાહકોનું વગીકરણ કરશે. ગ્રાહક પ્રોફાઇલમાું અન્ય
માલહતીઓની સાથે ગ્રાહકોની ઓળખ, સામાલજક/ નાણાકીય લસ્થલત, વ્યવસાલયક પ્રવૃલિની પ્રકૃ લત, ગ્રાહકોના ક્લાઈન્ટોના
વ્યવસાય લવશેની માલહતી અને તેમના સ્થાન વગેરન
ે ો સમાવેશ થઇ શકે છે . વધમાું, કું પનીએ તેના ગ્રાહકો પાસેથી એવી માલહતી
મેળવી શકે છે જે લોન માટે સુંબુંલધત હોય અને લદશાલનદે શોને અનરૂપ હોય. કું પની પાસે રહેલી ગ્રાહકોની પ્રોફાઇલ એક ગોપનીય
ડોક્યમેન્ટ રહેશે અને માલહતીને ક્રોસ સેલલુંગ અથવા અન્ય કોઈ હેત માટે જાહેર કરવામાું આવશે નહીું.
MOHFL વ્યલિગત ગ્રાહકોની જોખમ પ્રોફાઇલનું પ્રોફાઇલ સાથે ક્રમમાું 3 (ત્રણ) મૂળભૂત શ્રેણીઓમાું વગીકરણ કરી શકે છે .
શ્રેણીઓ નીચે મજબ છે :
િોિમી શ્રેણી
ઓછું િોિમ

મધ્યમ િોિમ
ઉચ્િ િોિમ

ગ્રાહકોની શ્રેણી
1. નોકલરયાત કમિચારી
2. સ્વ રોજગારી ધરાવતી વ્યલિઓ
3. સરકારી લવભાગ અને સરકારની માલલકીની કું પનીઓના કમિચારીઓ
4. ઓછું જોખમ વાળા વ્યલિઓ એટલે એવા વ્યલિઓ (ઉચ્ચ ચોખ્ખી સુંપલિ લસવાય) અને જેમના
ખાતાઓમાુંના વ્યવહારો મોટા ભાગે જાણીતી પ્રોફાઇલને અનરૂપ હોય છે .
1. દાન પ્રાપ્ત કરતા NGO, સુંસ્થાઓ
2. ટર સ્ટ / સખાવતી સુંસ્થાઓ / સોસાયટીઓ (રલજસ્ટડિ ડીડ)
1. પોલલલટકલી એક્સપો્ડ પસિન્સ (PEP) અને લવદે શી મૂળના PEP
2. ઉચ્ચ નેટવથિ વાળા વ્યલિઓ જેમની વાલર્િક આવક રૂ. 50 લાખ કરતાું વધ હોય
3. લબન-રૂબરૂ ગ્રાહકો
4. લબન-લનવાસી ગ્રાહકો
5. ઉપલબ્ધ જાહેર માલહતી મજબ શુંકાસ્પદ પ્રલતષ્ઠા ધરાવતી વ્યલિઓ.
6. એવી વ્યલિઓ કે જેમની આવકના સ્ત્રોત સ્પષ્ટ ન હોય.
7. ભારતીય લરઝવિ બેંક દ્વારા આપવામાું આવેલ નેગેટીવ લલસ્ટ

કું પની આવા ગ્રાહકોના ખાતાઓને સઘન ડ્ય લડલેજન્સને આધીન રાખશે. વતિમાન ગ્રાહક બાદમાું PEP બને એવા પ્રસુંગે, કું પનીએ
આવી વ્યલિ સાથે વ્યવસાલયક સુંબુંધ ચાલ રાખવા માટે લસલનયર મેનજ
ે મેન્ટની જરૂરી મુંજૂરી મેળવવી પડશે અને જો જવાબ
હકારાત્મક હોય તો કું પની લનયલમત સમયગાળા/અુંતરે ઉન્નત મોનીટરીુંગ હાથ ધરશે.
આ નીલતનો અમલ ખૂબ પ્રલતબુંધક ન બને તેની ખાતરી કરવા માટે કું પનીએ પયાિપ્ત પગલાું લેવા જોઈએ અને તેના પલરણામે
સામાન્ય જનતાને, ખાસ કરીને જેઓ આલથિક અથવા સામાલજક રીતે વુંલચત હોય તેમને કું પનીની સેવાઓનો ઇનકાર ન થવો
જોઈએ.
6. ગ્રાહક ઓળિ પ્રલક્રયા
કું પની લપ્રવેન્શન ઓફ મની-લોન્ડલરું ગ (વ્યવહારોના પ્રકૃ લત અને મૂલ્યના રેકોડિ ની જાળવણી, માલહતી જાળવણીની પ્રલક્રયા તેમજ
રીત અને આપવાનો સમય અને બેંલકું ગ કું પનીઓના ગ્રાહકોની ઓળખના રેકોડિ ની ચકાસણી અને જાળવણી, ફાઇનાન્શ્યલ
ઇલન્સ્ટટ્યૂશન અને મધ્યસ્થીઓ) લનયમો, 2005 (હવે પછી અહીું PML લનયમો તરીકે ઓળખવામાું આવશે) ના લનયમ 9 હેઠળ
આવરી લેવામાું આવેલા લદશાલનદે શોને ભાર્ા અને ભાવની િલષ્ટએ અનસરશે.
ગ્રાહક ઓળખ એટલે કે કું પનીના સુંતોર્ મજબ લવશ્વસનીય, સ્વતુંત્ર સ્ત્રોત ડોક્યમેન્્સ, ડેટા અથવા માલહતીનો ઉપયોગ કરીને
ગ્રાહકને ઓળખવા અને તેની ઓળખની ચકાસણી કરવી. MOHFL પોતાના સુંતોર્ મજબ, દરેક નવા ગ્રાહકની ઓળખ, પછી
ભલે તે લનયલમત હોય કે પ્રસુંગોપાત અને સુંબુંધની ઇલચ્છત પ્રકૃ લતનો હેત સ્થાલપત કરવા માટે જરૂરી પૂરતી માલહતી મેળવશે .
નીચેના લકસ્સાઓમાું ઓળખ થવી જરૂરી છે :




ગ્રાહક સાથે ખાતા-આધાલરત સુંબુંધની શરૂઆત.
બેંકના ખાતાધારક ન હોય એવી વ્યલિ માટે કોઈપણ આુંતરરાષ્ટર ીય મની ટર ાન્સફર કામગીરી હાથ ધરવી.
જ્યારે તેણે મેળવેલા ગ્રાહક ઓળખ ડે ટાની અલધકૃ તતા અથવા પયાિપ્તતા લવશે શુંકા હોય.
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એજન્ટ તરીકે તૃતીય પક્ષના ઉત્પાદનોનું વેચાણ, તેમના પોતાના ઉત્પાદનોનું વેચાણ અને રૂલપયા પચાસ હજારથી વધનું
અન્ય કોઈપણ ઉત્પાદન.
લબન-ખાતા-આધાલરત ગ્રાહક માટે વ્યવહારો હાથ ધરવા, જે વોક-ઇન ગ્રાહક હોય, જ્યાું સામેલ રકમ રૂલપયા પચાસ
હજાર જેટલી અથવા તેનાથી વધ હોય, ભલે તે એકલ વ્યવહાર તરીકે હાથ ધરવામાું આવે અથવા ઘણા વ્યવહારો કે જે
જોડાયેલા હોવાનું દે ખાય.
જ્યારે RE પાસે એવું માનવાનું કારણ હોય છે કે ગ્રાહક (ખાત-આધાલરત અથવા વોક-ઇન) ઇરાદાપૂવિક કોઈ વ્યવહારને
એવા વ્યવહારોની શ્રેણીનું માળખું આપી રહેલા છે જે રૂલપયા પચાસ હજારની મયાિદાથી નીચે હોય.
MOHFL એ સલનલિત કરશે કે ખાતું ખોલાવતી વખતે પલરચયની માુંગણી કરવામાું આવે નહીું.

ખાતા-આધાલરત સુંબુંધ શરૂ કરતી વખતે ગ્રાહકોની ઓળખ ચકાસવાના હેત માટે , કું પની પોતાના લવકલ્પ પર, આુંતલરક રીતે
કરવામાું આવતા CDD પર આધાર રાખે છે અને આઉટસોસિ કરેલા પર નહીું. તેમ છતાું વૈકલલ્પક રીતે તૃતીય પક્ષ દ્વારા CDD પર
નીચેની શરતોને આધીન લવચારી શકાય છે :
A. તૃતીય પક્ષ દ્વારા કરવામાું આવેલ કસ્ટમર ડ્ય લડલેજન્સના રેકોડિ અથવા માલહતી ત્રીજા પક્ષ તરફથી અથવા સેન્ટર લ KYC
રેકોડ્સિ રલજસ્ટર ીમાુંથી બે લદવસમાું પ્રાપ્ત થાય છે .
B. કું પની દ્વારા પોતાને સુંતોર્વા માટે પૂરતા પગલાું લેવામાું આવેલા છે કે ઓળખ ડેટાની નકલો અને કસ્ટમર ડ્ય
લડલેજન્સની જરૂલરયાતોને લગતા અન્ય સુંબુંલધત દસ્તાવેજો માુંગવામાું આવે ત્યારે લવલુંબ કયાિ લવના તૃતીય પક્ષ તરફથી
ઉપલબ્ધ કરાવવામાું આવશે.
C. તૃતીય પક્ષ દ્વારા કસ્ટમર ડ્ય લડલેજન્સના પાલન માટે અને લપ્રવેન્શન ઓફ મની-લોન્ડલરું ગ એક્ટ હેઠળની જરૂલરયાતો
અને જવાબદારીઓને અનરૂપ રેકોડિ રાખવાની જરૂલરયાતો માટે પગલાું લેવામાું આવ્યા છે તેનું લનયમન, દે ખરેખ અથવા
લનરીક્ષણ કરવું જરૂરી છે .
D. તૃતીય પક્ષ ઉચ્ચ જોખમ તરીકે આકારણી થયેલા દે શમાું અથવા ન્યાયક્ષેત્ર આધાલરત હોવા જોઈએ નહીું.
E. તૃતીય પક્ષ દ્વારા કરવામાું આવતી સલહત, CDD માટે ની અને લાગ પડે તેમ, ઉન્નત ડ્ય લડલેજન્સના પગલાું લેવાની અુંલતમ
જવાબદારી, કું પનીની રહેશે.
વ્યલિગત ગ્રાહકની જાણ સાથેની સુંમલત મેળવ્યા પછી તેની સાથે ખાતા આધાલરત સુંબુંધ સ્થાલપત કરવા માટે , MOHFL ના
અલધકારી દ્વારા હાથ ધરી શકાય એવી, લાઈવ V-CIP ને MOHFL દ્વારા હાથ ધરવામાું આવી શકે છે , અને નીચેની શરતોનું પાલન
કરવામાું આવશે:
i. V-CIP કરી રહ્યા હોય તે MOHFL ના અલધકારી ઓળખ માટે હાજર ગ્રાહકનો લવલડયો રેકોડિ તેમજ ફોટોગ્રાફ પણ પાડશે અને
આધારની ઓફલાઈન ચકાસણી દ્વારા ઓળખ મેળશે.
ii. પ્રલક્રયા દરલમયાન ગ્રાહક દ્વારા દશાિવવામાું આવશે તે PAN કાડિ ની MOHFL સ્પષ્ટ છબી લેશે, એવા લકસ્સાઓ લસવાય કે જ્યાું
ગ્રાહક દ્વારા ઈ-PAN આપવામાું આવે. PAN ની લવગતો જારી કરનાર અલધકારીના ડેટાબેઝમાુંથી ચકાસવામાું આવશે.
iii. ગ્રાહક ભારતમાું ભૌલતક રીતે હાજર છે તેની ખાતરી કરવા માટે ગ્રાહકનું લાઇવ લોકે શન (લજયો-ટે લગુંગ) કે પ્ચર કરવામાું આવશે
iv. MOHFL ના અલધકારી એ સલનલિત કરશે કે આધાર/PAN ની લવગતોમાું ગ્રાહકનો ફોટો V-CIP કરાવનાર ગ્રાહક સાથે મેળ
ખાય છે અને આધાર/PAN માું રહેલી ઓળખની લવગતો ગ્રાહક દ્વારા પૂરી પાડવામાું આવેલી લવગતો સાથે મેળ ખાય છે .
v. MOHFL ના અલધકારી તેની ખાતરી કરશે કે લવલડઓ લક્રયાપ્રલતલક્રયા દરલમયાન ક્રમ અને/અથવા પ્રશ્નોના પ્રકાર વૈલવધ્યસભર
હોય જેથી લક્રયાપ્રલતલક્રયાઓ વાસ્તલવક-સમયમાું થઇ રહી છે અને પહેલાથી રેકોડિ થયેલી નથી તે નક્કી કરી શકાય.
vi. XML ફાઇલ અથવા આધાર લસક્યોર QR કોડનો ઉપયોગ કરીને આધારની ઓફલાઈન ચકાસણીના લકસ્સામાું, તે સલનલિત
કરવામાું આવશે કે XML ફાઇલ અથવા QR કોડ બનવવાની તારીખ V-CIP હાથ ધરવાની તારીખથી 3 લદવસ કરતાું પહેલાની ન
હોય.
vii. V-CIP દ્વારા ખોલવામાું આવેલ તમામ ખાતાઓ પ્રલક્રયાની અખુંલડતતા સલનલિત કરવા માટે , સમવતી ઓલડટને આધીન થયા
પછી જ કાયિરત કરવામાું આવશે. RE ખાતરી કરશે કે ગ્રાહક સાથે પ્રલક્રયા લનબાિધ, ઓલડયો-લવ્યઅલ લક્રયાપ્રલતલક્રયા વાસ્તલવકસમયમાું, સરલક્ષત, એન્ડ-ટ-એન્ડ એલન્ક્રપ્ટ થયેલ છે અને સુંદેશાવ્યવહારની ગણવિા પયાિપ્ત છે જેથી શુંકા લવના ગ્રાહકની ઓળખ
થઈ શકે . સ્પલફું ગ અને આવા અન્ય કપટપૂણિ મેલનપ્યલેશન્સ સામે રક્ષણ મેળવવા માટે RE જીવુંતતાની તપાસ હાથ ધરશે.
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ix. RE ઓ સરક્ષા, મજબૂતાઈ અને એન્ડ ટ એન્ડ એલન્ક્રપ્શન સલનલિત કરવા માટે તેને શરુ કરતા પહેલા સોફ્ટવેર તેમજ સરક્ષાને
ઓલડટ કરશે અને V-CIP એલપ્લકે શનનું પ્રમાણીકરણ કરશે.
x. ઓલડયો લવ્યઅલ લક્રયાપ્રલતલક્રયા RE ના ડોમેનમાુંથી જ શરૂ થશે, અને જો કોઈ હોય તો, તૃતીય પક્ષના સેવા પ્રદાતા પાસેથી
શરુ થશે નહીું. V-CIP ને પ્રલક્રયા આ હેત માટે ખાસ પ્રલશલક્ષત અલધકારીઓ દ્વારા સુંચાલલત કરવામાું આવશે. V-CIP કરી રહેલા
અલધકારીના ઓળખપત્રો સાથે પ્રવૃલિના લોગને સાચવવામાું આવી શકે છે .
xi. MOHFL એ સલનલિત કરશે કે લવલડયો રેકોલડું ગ સલામત અને સરલક્ષત રીતે સુંગ્રલહત છે અને તારીખ અને સમય સ્ટે મ્પપ ધરાવે
છે .
xii. MOHFL ને પ્રલક્રયાની અખુંલડતતા તેમજ ગ્રાહક દ્વારા આપવામાું આવેલ માલહતીની ખાતરી કરવા માટે આલટિ લફલશયલ
ઈન્ટે લલજન્સ (AI) અને ફે સ મેલચુંગ ટે કનોલોજી સલહત, નવીનતમ ઉપલબ્ધ ટે ક્નોલોજીની મદદ લેવા માટે પ્રોત્સાલહત કરવામાું આવે
છે . તેમ છતાું, ગ્રાહકની ઓળખની જવાબદારી MOHFLની રહેશે.
xiii. કલમ 16 ની િલષ્ટએ MOHFL એ સલનલિત કરશે કે આધાર નુંબરને રીડે ક્ટ અથવા બ્લેકઆઉટ કરવામાું આવે છે .
7. કસ્ટમર ડ્યુ લડલેિન્સ પ્રલક્રયા (CDD પ્રલક્રયા)
1) હાલના ગ્રાહકો અને કું પની સાથે ખાતા ખોલનારા નવા સુંભલવત ગ્રાહકોની સાચી ઓળખ અને ખરાઈ કરવી અને સામાન્ય
બેકગ્રાઉન્ડ માલહતી મેળવવી તે સવોચ્ચ અગત્યનું રહેશે.
કું પની નીચે જણાવેલ તપાસવા માટે પયાિપ્ત ઓળખ ડેટા પ્રાપ્ત કરશે:




ગ્રાહકની ઓળખ
તેનું સરનામું/સ્થળ અને
તેનો તાજેતરનો ફોટોગ્રાફ.

A. CDD હાથ ધરતી વખતે, જ્યારે 'વ્યલિ' સાથે ખાતા આધાલરત સુંબુંધ સ્થાલપત કરવામાું આવે ત્યારે અથવા એવી વ્યલિ
કે જે લાભ મેળવનાર માલલક, કોઈપણ કાનૂની સુંસ્થા સાથે સુંબુંલધત અલધકૃ ત હસ્તાક્ષર કરનાર અથવા પાવર ઓફ એટની
ધારક હોય તેની સાથે વ્યવહાર કરવામાું આવે ત્યારે MOHFL આવી વ્યલિ પાસેથી નીચેની માલહતી મેળવશે:
(I) આધાર નુંબર જ્યાું આધાર અલધલનયમની કલમ 7 હેઠળ સૂલચત કોઈપણ યોજના હે ઠળ તેઓ કોઈપણ લાભ અથવા
સબલસડી મેળવવા ઈચ્છતા હોય, અથવા ઓળખ અને સરનામાની લવગતો ધરાવતા પોલલસી ઓપરેલટું ગ મેન્યઅલમાું
ઓળખ અને સરનામાું માટે OVD અથવા ડોક્યમેન્ટ રજૂ કરવાના ધોરણોમાું દશાિવ્ યા મજબ તેના સમકક્ષ ઈડોક્યમેન્ટની પ્રમાલણત નકલ, અને એક તાજેતરનો ફોટોગ્રાફ; અને
(ii) સમય-સમય પર સધારા સાથે ઇન્કમ-ટે ક્સ લનયમો, 1962 માું વ્યાખ્યાલયત કયાિ મજબ પમેનન્ટ એકાઉન્ટ નુંબર
(PAN) અથવા ફોમિ નું. 60.
(iii) ગ્રાહકના વ્યવસાયની પ્રકૃ લત અને નાણાકીય લસ્થલતના સુંદભિમાું સલહત આવા અન્ય ડોક્યમેન્્સ, અથવા તેના
સમકક્ષ ઇ-ડોક્યમેન્્સ જે RE દ્વારા જરૂરી હોઇ શકે છે
સમજૂ તી 1: કં પની દ્વારા પ્રમાલણત નકલ મેળવવી એટલે કે ગ્રાહક દ્વારા રજૂ થયેલી ઉપરોિ નકલની કું પનીના અલધકૃ ત
અલધકારી દ્વારા મૂળ સાથે સરખામણી કરવી અને નકલ પર તેને રેકોડિ કરવું.
સમજૂ તી 2: જ્યાું ગ્રાહક દ્વારા આધાર નું બર રજૂ કરવામાું આવે છે , ત્યાું તેની ખાતરી કરવી જોઈએ કે આવા ગ્રાહક
પોતાના આધાર નુંબરને યોગ્ય માધ્યમથી રીડેક્ટ અથવા બ્લેકઆઉટ કરે છે .
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સમજૂ તી 3: ઉપરોિ (i) માું ઉલ્લેલખત લસવાયના અન્ય લકસ્સાઓમાું KYC ડોક્યમેન્ટ તરીકે વ્યલિ દ્વારા આધાર રજૂ
કરવાનો આગ્રહ રાખી શકાતો નથી. તેમ છતાું, જો વ્યલિ ઈચ્છે તો, તેની પોતાની મરજીથી તે પ્રદાન કરી શકે છે . ગ્રાહકો,
પોતાના લવકલ્પ પર, ઉપરોિ પૈકી એક રજૂ કરી કરશે છે .
સમજૂ તી 4: જ્યાું ગ્રાહક આધાર રજૂ કરી રહ્યા હોય, ત્યાું કં પની ને યલનક આઈડેલન્ટલફકે શન ઓથોલરટી ઓફ ઈલન્ડયા
દ્વારા સમય-સમય પર નીચે જણાવ્યા મજબ લદશાલનદે શો આપવામાું આવી શકે છે :
આધારના લકસ્સામાં ગ્રાહકોની ઓળિની િકાસણી
કું પની આના દ્વારા ગ્રાહકની ઓળખ ચકાસી શકે છે ;
a. આધાર (નાણાકીય અને અન્ય સબલસડી, લાભો અને સેવાઓનું લલક્ષત લવતરણ) અલધલનયમ, 2016 (2016 ના
18) હેઠળ ઓફલાઈન ચકાસણી; અથવા
b. કોઈપણ OVD ના સમકક્ષ ઈ-ડોક્યમેન્ટ, RE ઈન્ફોમેશન ટે કનોલોજી એક્ટ, 2000 (2000 ના 21) ની
જોગવાઈઓ અને તેના હેઠળ જારી થયેલા કોઈપણ લનયમો અનસાર લડલજટલ હસ્તાક્ષરની ચકાસણી કરશે અને
પલરલશષ્ટ II હેઠળ લનલદિ ષ્ટ કયાિ મજબ લાઈવ ફોટો પાડશે.); અથવા
c. ઉપરોિ કલમ (ab) હેઠળ કોઈપણ OVD અથવા આધાર નુંબર ધરાવતા હોવાનો પરાવો જ્યાું ઓફલાઈન
ચકાસણી કરી શકાતી ન હોય, ત્યાું MOHFL પલરલશષ્ટ II હેઠળ લનલદિ ષ્ટ કયાિ મજબ લડલજટલ KYC દ્વારા ચકાસણી
હાથ ધરશે
d. આ વતી કે ન્િ સરકાર દ્વારા સૂલચત કરવામાું આવી શકે એવા કોઈપણ અન્ય સિાવાર રીતે માન્ય ડોક્ય મેન્ટ
અથવા ઓળખની પિલતઓનો ઉપયોગ.
એ શરતે કે સરકાર દ્વારા સૂલચત કરવામાું આવે તેવી તારીખથી વધ સમય માટે નહીું, લડલજટલ KYC હાથ ધરવાને બદલે,
MOHFL જ્યાું સમકક્ષ ઈ-ડોક્યમેન્ટ રજૂ કરેલ ન હોય, ત્યાું આધાર નુંબર અથવા OVD ધરાવતા હોવાના પરાવાની પ્રમાલણત
નકલ અને તાજેતરનો ફોટોગ્રાફ મેળવી શકે છે .
MOHFL ની એક શાખા/ઓલફસ દ્વારા એકવાર KYC ચકાસણી કરવામાું આવે તે પછી તે સમાન RE ની અન્ય કોઈપણ
શાખા/ઓલફસમાું ખાતાના ટર ાન્સફર કરવા માટે માન્ય રહેશે, તે શરતે કે સુંબુંલધત ખાતા માટે સુંપૂણિ KYC ચકાસણી થઈ
ગઈ હોય અને તે સમયાુંતરે અપડેટ માટે બાકી ન હોય.
ચકાસણી પહેલાું કું પની કરશે;
a. વ્યલિગતની સુંમલત મેળવશે,
b. તેની ખાતરી કરશે કે ઓફલાઈન ચકાસણી માટે વ્યલિગત પાસેથી મેળવેલી વસ્તી લવર્યક માલહતી અથવા
એકલત્રત કરેલી અન્ય કોઈપણ માલહતી આવા ચકાસણીના હેત માટે જ ઉપયોગમાું લેવાય છે , અને
c. કોઈપણ હેત માટે કોઈપણ વ્યલિગતના આધાર નુંબર અથવા બાયોમેલટર ક માલહતીને એકલત્રત, ઉપયોગ
અથવા સુંગ્રલહત કરવી નહીું,
કું પની વ્યલિગતને, ઓફલાઈન ચકાસણીના સુંદભિમાું નીચેની લવગતોની જાણ કરશે, એટલે કે : a. ઓફલાઈન ચકાસણી પર શેર કરી શકાય છે એવી માલહતીની પ્રકૃ લત;
ઓફલાઈન ચકાસણી દરલમયાન જે ઉપયોગ માટે માલહતી મેળવવામાું આવે છે ; અને
b. જો કોઈ હોય તો, માુંગવામાું આવેલી માલહતી રજૂ કરવા માટે લવકલ્પો.
B. એવા લકસ્સામાું કે જ્યાું ગ્રાહક દ્વારા આપવામાું આવેલું OVD અપડે ટ થયેલું સરનામું ધરાવતું ન હોય, ત્યાું સરનામાના
પરાવાના મયાિલદત હેત માટે નીચેના ડોક્યમેન્્સને OVD તરીકે ગણવામાું આવશે: 1.
2.
3.
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કોઈપણ સેવા પ્રદાતાનું બે મલહનાથી વધ જૂ નું ન હોય એવું વપરાશનું લબલ (વીજળી, ટે લલફોન, પોસ્ટ-પેઇડ
મોબાઇલ ફોન, પાઇપ્ડ ગેસ, પાણીનું લબલ);
લમલકત અથવા મ્પયલનલસપલ ટે ક્સની રસીદ;
સરકારી લવભાગો અથવા જાહેર ક્ષેત્રના ઉપક્રમો દ્વારા લનવૃિ કમિચારીઓને જારી કરવામાું આવેલા પેન્શન અથવા
ફે લમલી પેન્શન પેમેન્ટ ઓડિ સિ (PPO), જો તે સરનામું ધરાવતા હોય;

4.

5.

રાજ્ય સરકાર અથવા કે ન્િ સરકારના લવભાગો, વૈધાલનક અથવા લનયમનકારી સુંસ્થાઓ, જાહેર ક્ષેત્રના ઉપક્રમો,
શેડ્યલ્સ વાલણજ્યક બેંકો, ફાઇનાન્શ્યલ ઇલન્સ્ટટ્યૂશન અને લલસ્ટે ડ કું પનીઓ દ્વારા જારી થયેલો એમ્પપ્લોયર તરફથી
આવાસની ફાળવણીનો પત્ર અને સિાવાર રહેઠાણની ફાળવણી માટે આવા નોકરીદાતાઓ સાથે લીવ એન્ડ
લાયસન્સ કરાર.
લવદે શી નાગલરકના લકસ્સામાું, લવદે શી ન્યાયક્ષેત્રોના સરકારી લવભાગો દ્વારા જારી થયેલા ડોક્યમેન્્સ અને લવદે શી
દૂ તાવાસ અથવા ભારતમાું લમશન દ્વારા જારી થયેલા પત્રને સરનામાના પરાવા તરીકે સ્વીકારવામાું આવશે
ઉપરોિ ડોક્યમેન્્સ રજૂ કરવાના ત્રણ મલહનાના (03) સમયગાળામાું ગ્રાહક હાલના સરનામા સાથે OVD રજૂ
કરશે.

C. કું પની સાથે પહેલેથી જ ખાતા આધાલરત સુંબુંધ ધરાવતા ગ્રાહક, કે ન્િ સરકાર દ્વારા સૂલચત કરવામાું આવે તેવી તારીખે
પોતાનો પમેનન્ટ એકાઉન્ટ નુંબર (PAN) અથવા ફોમિ નુંબર 60 રજૂ કરશે, તેમાું લનષ્ફળ જવાથી, MOHFL ગ્રાહક દ્વારા
પમેનન્ટ એકાઉન્ટ નુંબર અથવા ફોમિ નુંબર 60 રજૂ ન થાય તે સમય સધી ગ્રાહકને વહેલામાું વહેલી તકે લાગ પડે તેમ,
સુંવદ
ે નશીલ બનાવવા અને PAN નુંબર અથવા ફોમિ નુંબર 60 પ્રદાન કરવા માટે પગલાું લઈ શકે છે . આવા પગલાું
વ્યાજના દરમાું વધારો અને/અથવા જો કોઈ હોય તો, બાકી લોનની રકમને છૂટી કરવાનું બુંધ કરવાનો શામેલ થઇ શકે
છે પરું ત તે એટલે સધી મયાિલદત નથી.
એ શરતે કે આવા પગલાું લેતા પહેલા, કું પની ગ્રાહકને સલભ નોલટસ અને સાુંભળવાની વાજબી તક આપશે. આવા લોન
ખાતાઓ માટે , ખાતામાું કામગીરી બુંધ કરવાના હેતથી, માત્ર ક્રે લડટ જ માન્ય રહેશે. જો કે , કું પની એવા ગ્રાહકોના ખાતાના
સતત સુંચાલન માટે છૂટછાટ પર લવચાર કરી શકે છે જેઓ ઈજા, માુંદગી અથવા વૃિાવસ્થા અથવા અન્યથાની અશલિને
કારણે, અને આના જેવા કારણોથી પમેનન્ટ એકાઉન્ટ નુંબર અથવા ફોમિ નુંબર 60 પ્રદાન કરવામાું અસમથિ હોય.
D. િો એવા ગ્રાહક કે િે હાલમાં કં પની સાથે િાતા-આધાલરત સંબંધ ધરાવતા હોય લેલિતમાં આપે કે તે પોતાનો
પમેનન્ટ એકાઉન્ટ નંબર અથવા ફોમડ નંબર 60 રિૂ કરવા માંગતા નથી, હોય શકતા લકસ્સા મુિબ, તો ગ્રાહકનું
કં પની સાથેનું િાતું બંધ કરવામાં આવશે અને ગ્રાહકની ઓળિ સ્થાલપત કયાડ પછી િાતાના સંબંધમાં તમામ
િવાબદારીઓનું યોગ્ય રીતે સમાધાન કરવામાં આવશે.
િાતું િોલાવતી વિતે MOHFL ગ્રાહકને આ િોગવાઈ લવશે યોગ્ય રીતે જાણ કરશે.
(ii) ઉપરોિ ઉપરાુંત, કું પનીએ અરજદારોને વધારાના ડોક્યમેન્ટ આપવાનું પણ કહેવું જોઈએ દા.ત. એમ્પપ્લોયર તરફથી સાચું
સરનામું આપતો પત્ર, બેંક સ્ટે ટમેન્ટ, ક્રે લડટ કાડિ સ્ટે ટમેન્ટ વગેર .ે
(ii) NRI ખાતાઓના સુંદભિમાું, પલરચય અને સહીઓનું પ્રમાણીકરણ / ચકાસણી બેંક / ભારતીય દૂ તાવાસ / હાઈ કલમશનર /
કોન્સ્યલેટ / નોટરી પલબ્લક / કું પનીના જાણીતા વ્યલિઓ દ્વારા કરવામાું આવશે.
OTP આધાલરત e-KYC નો ઉપયોગ કરીને, લબન-રૂબરૂ મોડમાં િોલવામાં આવેલ િાતાઓ નીિેની શરતોને આધીન છે :
1) વ્યલક્તઓ
i. OTP દ્વારા પ્રમાણીકરણ માટે ગ્રાહકની ચોક્કસ સુંમલત હોવી આવશ્યક છે .
ii. ગ્રાહકના તમામ લડપોલઝટ ખાતાઓનું કલ બેલેન્સ એક લાખ રૂલપયાથી વધ ન હોવું જોઈએ. એવા લકસ્સામાું, જ્યાું બેલેન્સ
મયાિદા કરતાું વધી જાય, ત્યારે જ્યાું સધી નીચે (v) પર દશાિવેલ CDD પૂણિ ન થાય ત્યાું સધી, ખાતું કાયિરત થવાનું બુંધ થઈ જશે.
iii. એક નાણાકીય વર્િમાું તમામ લડપોલઝટ ખાતાઓમાું એકસાથે લેવામાું આવેલી તમામ ક્રે લડટનું એકું દર, રૂલપયા બે લાખથી વધ
ન હોવું જોઈએ.
iv. ઉધાર ખાતાના સુંદભિમાું, માત્ર ટમિ લોન મુંજૂર કરવામાું આવશે. મુંજૂર થયેલી ટમિ લોનની કલ રકમ એક વર્િમાું રૂલપયા સાઈઠ
હજારથી વધવી ન જોઈએ.

22 | પાનું

v. OTP આધાલરત e-KYC નો ઉપયોગ કરીને ખોલવામાું આવેલા, જમા અને ઉધાર ખાતાઓ બુંનેને, એક વર્િ જેની અુંદર કલમ
16 મજબ ઓળખાણ હાથ ધરવાની હોય તેથી વધ સમય માટે મુંજૂરી આપવામાું આવશે નહીું.
vi. જો ઉપર જણાવ્યા મજબ CDD પ્રલક્રયા એક વર્િની અુંદર પૂણિ ન થાય, તો લડપોલઝટ ખાતાઓના સુંબુંધમાું, તેને તરત જ બુંધ
કરવામાું આવશે. ઉધાર ખાતાઓના સુંબુંધમાું વધ ડેલબટની મુંજૂરી આપવામાું આવશે નહીું.
vii. 21A લનવેદન ગ્રાહક પાસેથી મેળવવામાું આવશે જેથી તેનો અમલ કરી શકાય કે કોઈપણ અન્ય કું પનીઓ સાથે લબન-રૂબરૂ
મોડમાું OTP આધાલરત KYC નો ઉપયોગ કરીને અન્ય કોઈ ખાતું ખોલવામાું આવ્યું નથી કે ખોલવામાું આવશે નહીું. વધમાું, CKYCR
પર KYC માલહતી અપલોડ કરતી વખતે, RE સ્પષ્ટપણે સૂચવે કે આવા ખાતાઓ OTP આધાલરત e-KYC નો ઉપયોગ કરીને
ખોલવામાું આવેલા છે અને અન્ય RE લબન-રૂબરૂ મોડમાું OTP આધાલરત e-KYC પ્રલક્રયા સાથે ખોલવામાું આવેલા ખાતાઓની
KYC માલહતીના આધારે ખાતા ખોલશે નહીું.
viii. RE દ્વારા કોઈપણ લબન-પાલન/ઉલ્લુંઘનના લકસ્સામાું ચેતવણીઓ જનરેટ કરવા માટે ની લસસ્ટમો સલહત કડક દે ખરેખની
પ્રલક્રયાઓ કરશે, જેથી ઉપર જણાવેલ શરતોનું પાલન સલનલિત કરી શકાય.
2) કાનૂની વ્યલક્તઓ અથવા સંસ્થાઓના િાતાઓ
(i) કું પનીએ પલરલશષ્ટ I મજબ યોગ્ય અને સુંબુંલધત ડોક્યમેન્્સ દ્વારા કાનૂની વ્યલિ / સુંસ્થાની કાનૂની લસ્થલત ચકાસવી આવશ્યક
છે .
(ii) કું પનીએ કાનૂની વ્યલિ/સુંસ્થા વતી કાયિ કરવાનો ઈરાદો ધરાવતી કોઈપણ વ્યલિની ઓળખ અને શું તે એ માટે અલધકૃ ત છે
તે ચક્સવું જોઈએ અને ગ્રાહકની માલલકી અને લનયુંત્રણનું માળખું સમજવું જોઈએ અને નક્કી કરવું જોઈએ કે આખરે એવા કદરતી
વ્યલિઓ કોણ છે જે કાનૂની વ્યલિ પર લનયુંત્રણ રાખે છે .
(iii) વ્યવસાલયક મધ્યસ્થી દ્વારા ખોલવામાું આવેલા ક્લાયન્ટ ખાતાઓના લકસ્સામાું કું પની માત્ર ક્લાયન્ટ / લાભ મે ળવનાર
માલલકની જ ઓળખ નહીું કરે પણ પોતાની જાતે ખાતરી કરશે કે મધ્યસ્થીનું લનયમન અને દે ખરેખ કરવામાું આવે છે અને KYC
ધોરણોનું પાલન કરવા માટે પૂરતી વ્યવસ્થા છે .
(iv) રૂબરૂ ન હોય તેવા ગ્રાહકોના લકસ્સામાું, સામાન્ય ગ્રાહક ઓળખ પ્રલક્રયાઓ લાગ કરવા લસવાય, તેમાું સામેલ ઊુંચા જોખમને
ઘટાડવા માટે પૂરતી કાળજી લેવી જોઈએ. પ્રસ્તત તમામ ડોક્યમેન્્સના પ્રમાણપત્રનો આગ્રહ રાખવો જોઈએ અને, જો જરૂરી
હોય તો, વધારાના ડોક્યમેન્્સ મુંગાવવામાું આવી શકે છે .
તેમજ આવા લકસ્સાઓમાું, કું પનીએ ખાતરી કરવી જોઈએ કે પ્રથમ ચકવણી ગ્રાહકના KYC-અનપાલન ખાતા મારફત કરવામાું
આવે.
(v) લવલવધ પ્રકારના લબન-વ્યલિગત માટે KYC માટે ના KYC ચેકલલસ્ટ / નીલતમાું તેમના નામ સામે જણાવેલ ડોક્યમેન્્સ અને
કોઈપણ અન્ય ડોક્યમેન્્સ / પલરચય કે જે કું પનીને KYC લદશાલનદે શોનું પાલન કરવા માટે જરૂરી લાગે તે ઓળખ માટે મેળવવામાું
આવશે.
8. વ્યવહારોની દે િર ેિ:
કું પનીએ જેનો કોઈ દે ખીતો આલથિક કે દે ખીતો કાયદે સર હેત ન હોય એવા તમામ જલટલ, અસામાન્ય રીતે મોટા વ્યવહારો અને
તમામ અસામાન્ય પેટનિ પર લવશેર્ ધ્યાન આપવું જોઈએ. કું પનીને ગ્રાહકની સામાન્ય અને વાજબી પ્રવૃલિની પણ સમજ હોવી
જોઈએ જેથી અસરકારક રીતે લનયુંલત્રત કરવા અને જોખમ ઘટાડવા માટે તેમની પાસે એવા વ્યવહારો ઓળખવાના માધ્યમ હોય
જે પ્રવૃલિની લનયલમત પેટનિની બહાર દે ખાય આવે. એવા વ્યવહારો જેમાું ગ્રાહકની સામાન્ય અને અપેલક્ષત પ્રવૃલિ સાથે અસુંગત
મોટી માત્રામાું રોકડનો સમાવેશ થતો હોય તેની નોુંધ લેવી જોઈએ અને કોપોરેટ ઓલફસને જાણ કરવી જોઈએ છે .
ઉચ્ચ જોખમ ધરાવતા ખાતાઓ પર સઘન દે ખરેખ રાખવી જરૂરી છે . કું પની ખાતાઓના જોખમ વગીકરણ અને ઉન્નત ડ્ય
લડલેજન્સના પગલાઓની જરૂર હોવાની સામલયક સમીક્ષાની પિલત અમલમાું મૂકશે. કું પની એ સલનલિત કરશે કે ખાતાઓમાું
વ્યવહારોના રેકોડિ સચવાય છે અને લપ્રવેન્શન ઓફ મની લોન્ડલરું ગ એક્ટ (PML) એક્ટ, 2002 ની કલમ 12 ની શરતોની જરૂલરયાત
મજબ જાળવવામાું આવે છે . તેની ખાતરી પણ કરવામાું આવી શકે છે કે PML એક્ટ, 2002 ની કલમ 12 હેઠળ સૂલચત શુંકાસ્પદ
પ્રકૃ લતના વ્યવહારો અને/અથવા અન્ય કોઈપણ પ્રકારના વ્યવહારોની, લનયત સમયમયાિદામાું, યોગ્ય કાયદા અમલીકરણ સિાને
જાણ કરવામાું આવે છે .
કું પનીએ તેની ખાતરી કરવી જોઈએ કે તમામ રૂ. 10 લાખ (રૂલપયા દસ લાખ) ના અને ઉપરના રોકડ વહારોના યોગ્ય રેકોડિ
રાખવામાું આવે છે . શાખાઓએ આવા વ્યવહારો અને શુંકાસ્પદ પ્રકૃ લતના અન્ય વ્યવહારોની કું પનીની કોપોરેટ ઓલફસને
પખવાલડયાના ધોરણે જાણ કરવી જોઈએ.
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રોકડ વ્યવહારો પર નીચેની રીતે દે ખરેખ રાખવાની રહેશે:
લડપોઝીટ અથવા લોન ખાતામાું રોકડ ઉપાડ અને/અથવા રોકડ લડપોઝીટ રૂ. 10 લાખ અને તેથી વધ અથવા લવદે શી ચલણમાું
રૂલપયાને સમકક્ષના વ્યવહારો તેમજ એકબીજા સાથે અલવભાજ્ય રીતે જોડાયેલ રોકડ વ્યવહારોની તમામ શ્રેણી જેની લકું મત દસ
લાખ રૂલપયા અથવા લવદે શી ચલણમાું તેની સમકક્ષથી ઓછી હોય જ્યાું એક મલહનામાું આવા શ્રેણીબિ વ્યવહારો થયા હોય
અને આવા વ્યવહારોનું કલ મૂલ્ય દસ લાખ રૂલપયાથી વધ હોય; તેની શાખાઓ દ્વારા કાળજીપૂવક
િ દે ખરેખ રાખવામાું આવશે અને
આવા વ્યવહારોની લવગતોનો રેકોડિ અલગ રજીસ્ટરમાું રાખવાનો રહેશે અને તેની લપ્રલન્સપલ ઓલફસરને જાણ કરવી જોઈએ.
શુંકાસ્પદ વ્યવહારો એટલે રોકડમાું કરવામાું આવેલા કે ન હોય તેવા વ્યવહાર જે, સદ્ભાવનાથી કામ કરતી વ્યલિને  શુંકાના વાજબી આધારને જન્મ આપે છે કે તેમાું ગનાની આવક સામેલ હોઈ શકે છે ; અથવા
 અસામાન્ય અથવા ગેરવાજબી જલટલતાના સુંજોગોમાું બનેલ હોવાનું જણાય; અથવા
 જે જેનો કોઈ આલથિક તકિ અથવા વાસ્તલવક હેત લાગતો ન હોય.
8A. મની લોન્ડલરં ગ અને આતંકવાદી ફાઇનાલન્સંગના િોિમની આકારણી
(a) MOHFL સમયાુંતરે ‘મની લોન્ડલરું ગ (ML) અને ટે રલરસ્ટ ફાઇનાલન્સુંગ (TF) જોખમની આકારણી’ કવાયત હાથ ધરશે જેથી
ગ્રાહકો, દે શો અથવા ભૌગોલલક લવસ્તારો, ઉત્પાદનો, સેવાઓ, વ્યવહારો અથવા લવતરણ માધ્યમો, વગેર ે માટે તેના મની લોન્ડલરું ગ
અને ટે રલરસ્ટ ફાઇનાલન્સુંગના જોખમને ઘટાડવા માટે ઓળખ, આકારણી અને અસરકારક પગલાું લઇ શકાય.
આકારણી પ્રલક્રયામાું જોખમનું એકું દર સ્તર તેમજ યોગ્ય સ્તર અને લાગ કરવાના ઘટાડવાના પગલાુંનો પ્રકાર નક્કી કરતા પહેલા
તમામ સુંબુંલધત જોખમી પલરબળોને ધ્યાનમાું લેવા જોઈએ. આુંતલરક રીતે જોખમની આકારણી તૈયાર કરતી વખતે, જો કોઈ હોય
તો, RE એકું દર સેક્ટર-લવલશષ્ટ નબળાઈઓને ધ્યાનમાું લેશે, જેને લનયમનકાર/સપરવાઈઝર સમય-સમય પર RE સાથે શેર કરી
શકે છે .
(b) RE દ્વારા જોખમની આકારણીનું યોગ્ય રીતે દસ્તાવેજીકરણ કરવામાું આવશે અને RE ની પ્રવૃલિઓ/સુંરચના વગેરન
ે ી પ્રકૃ લત,
કદ, ભૌગોલલક હાજરી, જલટલતાના પ્રમાણસર રાખવામાું આવશે. વધમાું, જોખમ આકારણી કવાયતના પલરણામ સાથે સુંરખ
ે ણમાું,
જોખમ આકારણી કવાયતની સામલયકતા RE ના બોડિ દ્વારા નક્કી કરવામાું આવશે. તેમ છતાું, તેની ઓછામાું ઓછી વાલર્િક
સમીક્ષા થવી જોઈએ. (c) કવાયતનું પલરણામ જેને આ સુંબુંધમાું સિા સોુંપવામાું આવી હોય એવા બોડિ અથવા બોડિ ની કોઈપણ
કલમટીને સોુંપવામાું આવશે, અને સક્ષમ સિાઓ અને સ્વ-લનયમન કરતી સુંસ્થાઓ માટે ઉપલબ્ધ હોવું જોઈએ.
RE ઓળખાયેલા જોખમને ઘટાડવા અને મેનજ
ે મેન્ટ માટે જોખમ આધાલરત અલભગમ (RBA) લાગ કરશે અને આ અુંગે બોડિ દ્વારા
માન્ય નીલતઓ, લનયુંત્રણો અને પ્રલક્રયાઓ અપનાવશે. વધમાું, RE લનયુંત્રણોના અમલીકરણ પર દે ખરેખ રાખશે અને જો જરૂરી
હોય તો તેને સધારશે.
9. િોિમનું મેનિ
ે મેન્ટ અને સતત િાલતી ડ્યુ લડલેિન્સ
MOHFL તેમના વ્યવહારો ગ્રાહકો, ગ્રાહકોનો વ્યવસાય અને જોખમ પ્રોફાઇલ; અને ભુંડોળના સ્ત્રોત લવશેના તેમના જ્ઞાન સાથે
સસુંગત છે તેની ખાતરી કરવા માટે ગ્રાહકોની સતત ચાલતી ડ્ય લડલેજન્સ હાથ ધરશે.
નીચેના પ્રકારના વ્યવહારો પર સઘન દે ખરેખ રાખવા માટે કહેનારા પલરબળોની સામાન્યતા માટે પૂવિગ્રહ રાખ્યા લવના
આવશ્યકપણે દે ખરેખ રાખવામાું આવશે:
(a) RTGS વ્યવહારો સલહત મોટા અને જલટલ, અને ગ્રાહકની સામાન્ય અને અપેલક્ષત પ્રવૃલિ સાથે અસુંગત, અસામાન્ય પેટનિવાળા
વ્યવહારો, જેનો કોઈ દે ખીતો આલથિક તકિ અથવા કાયદે સર હેત ન હોય.
(b) એવા વ્યવહારો કે જે ખાતાઓની ચોક્કસ શ્રેણીઓ માટે લનધાિલરત મયાિદાને ઓળું ગતા હોય.
(c) ખાતામાું જાળવવામાું આવતી બેલેન્સના કદ સાથે અસુંગત ઉચ્ચ ટનિઓવર.
(d) મોટી રકમ માટે રોકડ ઉપાડ પછી હાલના અને નવા ખોલેલા ખાતાઓમાું થડિ પાટી ચેક, ડર ાફ્ટ વગેર ે જમા કરાવવા.
મોલનટલરું ગની મયાિદા ગ્રાહકની જોખમ શ્રેણી સાથે સુંરલે ખત હોવી જોઈએ.
સમજૂ તી: ઉચ્ચ જોખમ વાળા ખાતાઓ પર વધ સઘન દે ખરેખ રાખવી જરૂરી છે .
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(a) ખાતાઓના જોખમ વગીકરણની સામલયક સમીક્ષાની એક પિલત, જેનો આવી સામલયકતા છ મલહનામાું ઓછામાું ઓછી
એક વખત હોય, અને ઉન્નત ડ્ય લડલેજન્સના પગલાું લાગ કરવાની જરૂલરયાતને લાગ કરવામાું આવશે. (b) માકે લટું ગ કું પનીઓના
ખાતામાું વ્યવહારો, ખાસ કરીને મલલ્ટ-લેવલ માકે લટું ગ (MLM) કું પનીઓના ખાતાની સઘન દે ખરેખ રાખવામાું આવશે.
સમજૂ તી: એવા લકસ્સા કે જ્યાું કું પની દ્વારા મોટી સુંખ્ યામાું ચેકબક માુંગવામાું આવે અને/અથવા દે શભરમાું એક બેંક ખાતામાું
બહલવધ નાની થાપણો (સામાન્ય રીતે રોકડમાું) અને/અથવા જ્યાું સમાન રકમ/તારીખ ધરાવતા મોટી સુંખ્ યામાું ચે ક જારી કરવામાું
આવે, ત્યારે ભારતીય લરઝવિ બેંક અને અન્ય યોગ્ય સિાવાળાઓ જેમ કે FIU-IND ને તાત્કાલલક જાણ કરવામાું આવશે.
કું પની અલવરત કમિચારી તાલીમ કાયિક્રમ લવશે લવચારી કરશે છે જેથી સ્ટાફના સભ્યોને KYC પ્રલક્રયાઓમાું પૂરતી તાલીમ મળી
હોય. ફ્રન્ટલાઈન સ્ટાફ, કમ્પપ્લાયન્સ સ્ટાફ અને નવા ગ્રાહકો સાથે કામ કરતા સ્ટાફ માટે તાલીમની લવલવધ જરૂલરયાતો પર ધ્યાન
કે લન્િત કરવામાું આવશે. તે મહત્વપૂણિ છે કે તમામ સુંબુંલધત લોકો KYC નીલતઓ પાછળના તકિ ને સુંપૂણિ રીતે સમજે અને તેનો
સતત અને અસરકારક રીતે અમલ કરે.
MOHFL તેમના વ્યવહારો ગ્રાહકો, ગ્રાહકોનો વ્યવસાય અને જોખમ પ્રોફાઇલ; અને ભુંડોળના સ્ત્રોત લવશેના તેમના જ્ઞાન સાથે
સસુંગત છે તેની ખાતરી કરવા માટે ગ્રાહકોની સતત ચાલતી ડ્ય લડલેજન્સ હાથ ધરશે.
10. સમયાંતર ે અપડેટ
સમયાુંતરે KYC અપડે ટ ઉચ્ચ જોખમ ધરાવતા ગ્રાહકો માટે ઓછામાું ઓછું દર બે વર્િમાું વખત, મધ્યમ જોખમ ધરાવતા ગ્રાહકો
માટે દર આઠ વર્િમાું એક વખત અને ઓછું જોખમ ધરાવતા ગ્રાહકો માટે દર દસ વર્િમાું એક વખત નીચેની પ્રલક્રયા મજબ હાથ
ધરવામાું આવશે:
1. MOHFL લાગ પડે તેમ ગ્રાહકોના PAN મેળવશે.
2. MOHFL ગ્રાહકના લાગ પડતા સરનામાનો પરાવો મેળવશે.
3. જો આધાર સાથે ઉપલબ્ધ ઓળખની માલહતીમાું હાલનું સરનામું ન હોય તો વતિમાન સરનામું ધરાવતું OVD મેળવી શકાય છે
4. ઓળખ અને સરનામું ધરાવતી પ્રમાલણત નકલ/લડલજટલ વેલરફાઈડ OVD વ્યલિઓ પાસેથી સમયાુંતરે અપડે ટ સમયે
મેળવવામાું આવશે લસવાય કે જેમને 'ઓછા જોખમ' તરીકે વગીકૃ ત કરવામાું આવ્યા હોય.
5.

વ્યલિગત ગ્રાહકોના લકસ્સામાું:
i. KYC માલહતીમાં કોઈ ફે રફાર નહી ં: KYC માલહતીમાું કોઈ ફે રફાર ન થવાના લકસ્સામાું MOHFL ગ્રાહકના નોુંધાયેલા ઈમેલID, ગ્રાહકના નોુંધાયેલા મોબાઈલ નુંબર, લડલજટલ માધ્યમો (જેમ કે મોબાઇલ એલપ્લકે શન અથવા લડલજટલ મોડ) અને પત્ર
વગેર ે દ્વારા આ સુંબુંધમાું ગ્રાહક પાસેથી સ્વ-લનવેદન મેળવશે.
ii. સરનામામાં ફે રફાર: માત્ર ગ્રાહકના સરનામાની લવગતોમાું ફે રફારના લકસ્સામાું MOHFL ગ્રાહકના નોુંધાયેલા ઈમેલ-ID,
ગ્રાહકના નોુંધાયેલા મોબાઈલ નુંબર, લડલજટલ માધ્યમો (જેમ કે મોબાઇલ એલપ્લકે શન અથવા લડલજટલ મોડ) અને પત્ર વગેર ે
દ્વારા નવા સરનામા માટે ગ્રાહક પાસેથી સ્વ-લનવેદન મેળવશે, અને જાહેર કરેલ સરનામા માટે MOHFL ગ્રાહક દ્વારા જાહેર
કયાિ મજબ સરનામાના પરાવાના હેતથી OVD અથવા માનવામાું આવેલ OVD ની નકલ મેળવવામાું આવશે અથવા બે
મલહનાની અુંદર એડર ેસ વેલરલફકે શન લેટર, કોન્ટે ક્ટ પોઈન્ટ વેલરલફકે શન, લડલલવરેબલ વગેર ે જેવા માધ્યમોથી, હકારાત્મક પલષ્ટ
દ્વારા ચકાસણી કરશે.

6.

વધમાું, સમયાુંતરે અપડે ટ સમયે ગ્રાહક દ્વારા જાહેર કરવામાું આવેલા સરનામાના પરાવાના હેત માટે , MOHFL દ્વારા OVD
અથવા માનવામાું આવેલ OVD ની નકલ મેળવી શકાય છે .

7. કાનૂની સુંસ્થાઓના લકસ્સામાું (LE):
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i. KYC માલહતીમાં કોઈ ફે રફાર નહી ં: KYC માલહતીમાું કોઈ ફે રફાર ન થવાના લકસ્સામાું MOHFL આ સુંબુંધમાું ગ્રાહકના
નોુંધાયેલા ઈમેલ-ID, ગ્રાહકના નોુંધાયેલા મોબાઈલ નુંબર, લડલજટલ માધ્યમો (જેમ કે મોબાઇલ એલપ્લકે શન અથવા લડલજટલ
મોડ) અને આ સુંદભે LE દ્વારા અલધકૃ ત અલધકારી પાસેથી પત્ર, બોડિ ઠરાવ દ્વારા ગ્રાહક પાસેથી સ્વ-લનવેદન મેળવશે. વધમાું,
MOHFL આ પ્રલક્રયા દરલમયાન ખાતરી કરશે કે તેમની પાસે ઉપલબ્ધ બેલનલફલશયલ ઓનરલશપ (BO) માલહતી સચોટ છે અને
જો જરૂરી હોય તો, તેને શક્ય તેટલી અદ્યતન રાખવા માટે તેને અપડે ટ કરશે.
ii. KYC માલહતીમાં ફે રફાર: KYC માલહતીમાું ફે રફારના લકસ્સામાું, MOHFL દ્વારા નવા LE ગ્રાહકને ઓન-બોલડું ગ માટે લાગ
પડતી KYC પ્રલક્રયાને સમકક્ષ હાથ ધરવામાું આવશે.
8.

જ્યાું સધી ખાતા ધારક/ધારકોની ભૌલતક હાજરી તેમના સાચા લવશ્વાસને સ્થાલપત કરવા જરૂરી હોય તેવા પૂરતા કારણો ન
હોય ત્યાું સધી OVD રજૂ કરવાના હેત માટે અથવા આધાર પ્રમાણીકરણ માટે સુંમલત આપવા MOHFL ગ્રાહકની ભૌલતક
હાજરીનો આગ્રહ રાખી શકે નહીું. સામાન્ય રીતે, ગ્રાહક દ્વારા મેઇલ / પોસ્ટ વગેર ે દ્વારા મોકલવામાું આવેલ OVD / સુંમલત
સ્વીકાયિ રહેશે.

9.

વધમાું, સમયાુંતરે અપડેટ સમયે, MOHFL પાસે ઉપલબ્ધ KYC ડોક્યમેન્્સની માન્યતા સમાપ્ત થઈ ગઈ હોય, તો MOHFL
દ્વારા નવા ગ્રાહકને ઓન-બોલડું ગ માટે લાગ પડતી KYC પ્રલક્રયાને સમકક્ષ હાથ ધરવામાું આવશે.

10. ઉપર લનધાિલરત સમય મયાિદા ખાતું ખોલાવ્યા પછી છે લ્ લી KYC ચકાસણીની તારીખથી લાગ થશે.
11. વ્યવહારોની જાળવણી
લપ્રવેન્શન ઓફ મની-લોન્ડલરું ગ (મેઇન્ટે નન્સ રેકોડ્સિ) લનયમોના લનયમ 3 હેઠળ લનલદિ ષ્ટ કરેલા સ્વરૂપમાું અને સમયગાળા સધી,
નીચે જણાવ્યા મજબ, MOHFL રેકોડિ ની જાળવણી અને કું પનીની નોુંધાયેલી ઓલફસમાું તમામ શાખાઓના વ્યવહારો (પ્રકૃ લત
અને મૂલ્ય) ના એકસાથે એકીકૃ ત કરેલા રેકોડિ ની જાળવણીની પિલત રજૂ કરશે:
1.

રૂલપયા દસ લાખથી વધની લકું મતના અથવા તેના સમકક્ષ લવદે શી ચલણના તમામ રોકડ વ્યવહારો.

2.

રોકડ વ્યવહારોની તમામ શ્રેણી એકબીજા સાથે અલવભાજ્ય રીતે જોડાયેલ હોય જેનું મૂલ્ય રૂલપયા દસ લાખથી ઓછું
અથવા લવદે શી ચલણમાું તેની સમકક્ષ હોય જ્યાું એક મલહનામાું આવા શ્રેણીબિ વ્યવહારો થયા હોય અને આવા
વ્યવહારોનું કલ મૂલ્ય રૂલપયા દસ લાખથી વધ હોય;

3.

લબન-લાભકારી સુંસ્થાઓ દ્વારા રૂલપયા દસ લાખ અથવા લવદે શી ચલણમાું તેની સમકક્ષની પ્રાલપ્તનો સમાવેશ કરતા
તમામ વ્યવહારો;

4.

તમામ રોકડ વ્યવહારો જ્યાું બનાવટી અથવા નકલી ચલણી નોટો અથવા બેંક નોટોનો અસલી તરીકે ઉપયોગ કરવામાું
આવ્યો હોય અને જ્યાું મૂલ્યવાન લસક્યલરટીની કોઈપણ બનાવટ અથવા વ્યવહારોની સલવધા આપતું ડોક્યમેન્ટ સ્થાન
લેતું હોય; અને

5.

તમામ શુંકાસ્પદ વ્યવહારો રોકડમાું કરવામાું આવેલા હોય કે ન હોય અને લનયમ 3(1) (D) માું દશાિવ્ યાની રીતે.
i) તે લપ્રવેન્શન ઓફ મની-લોન્ડલરું ગ (રેકોડિ ની જાળવણી) લનયમો, 2005 ના લનયમ 3 હેઠળ લનધાિલરત વ્યવહારોના સુંબુંધમાું
તમામ જરૂરી માલહતી જાળવી રાખશે, જેથી નીચેના સલહત, પ્રત્યેક વ્યવહારને ફરીથી બનાવી શકાય:
a)
b)
c)
d)
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વ્યવહારોની પ્રકૃ લત
વ્યવહારની રકમ અને ચલણ કે જેમાું તેનું મૂલ્યાુંકન કરવામાું આવ્યું હતું
તારીખ જેના પર વ્યવહાર હાથ ધરવામાું આવ્યો હતો., અને
વ્યવહાર માટે પક્ષકારો.

જ્યારે પણ જરૂરી હોય અથવા સક્ષમ સિા દ્વારા માુંગવામાું આવે ત્યારે માલહતીને સરળતાથી અને ઝડપથી મેળવવાની સલવધા
આપે એવી રીતે (હાડિ /સોફ્ટ કોપીમાું) માલહતીની યોગ્ય સુંભાળ અને જાળવણી માટે MOHFL દ્વારા પિલત લવકલસત કરવા માટે
યોગ્ય પગલાું લેવા જોઈએ
12. નવી ટે ક્નોલોજીનો ઉપયોગ
અનામીની તરફે ણ કરી શકે તેવા ઓન-લાઇન વ્યવહારો સલહત, નીલતના અમલીકરણમાું નવી અથવા લવકાસશીલ
ટે કનોલોજીમાુંથી ઉદ્ભવી શકતા કોઈપણ જોખમો પર MOHFL લવશેર્ ધ્યાન આપશે, અને મની લોન્ડલરું ગ સ્કીમ્પસમાું તેમના
ઉપયોગની રોકથામ માટે , જો જરૂરી હોય તો, પગલાું લેશે.
13. લસલનયર મેનિ
ે મેન્ટ દ્વારા KYC/AML નીલતનું પાલન
(a) MOHFL આના દ્વારા KYC નીલતનું પાલન સલનલિત કરશે:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

KYC પાલનના હેત માટે ‘લસલનયર મેનજ
ે મેન્ટ’ કોના દ્વારા બનેલું છે તેનો ઉલ્લેખ કરવો.
નીલતઓ અને પ્રલક્રયાઓના અસરકારક અમલીકરણ માટે જવાબદારીની ફાળવણી.
કાનૂની અને લનયમનકારી જરૂલરયાતો સલહત, RE ઓ ની નીલતઓ અને પ્રલક્રયાઓના અનપાલન કાયોનું સ્વતુંત્ર
મૂલ્યાુંકન.
KYC/AML નીલતઓ અને પ્રલક્રયાઓનું પાલન ચકાસવા માટે સમવતી/આુંતલરક ઓલડટ લસસ્ટમ.
લત્રમાલસક ઓલડટ નોુંધો રજૂ કરવી અને ઓલડટ કલમટીનું પાલન કરવું.

MOHFL એ સલનલિત કરશે કે KYC ધોરણોનું પાલન નક્કી કરવાના લનણિય લેવાના કાયો આઉટસોસિ કરવામાું આવ્યા નથી.
14. લનયુક્ત લડર ેક્સટરની લનમણૂક
MOHFL ‘લનયિ લડરેક્ટર’ ની લનમણૂક કરશે જેઓ PML એક્ટના પ્રકરણ IV હેઠળ લાગ કરવામાું આવેલી જવાબદારીના એકું દર
પાલન માટે જવાબદાર રહેશે.
15. લપ્રલન્સપલ અલધકારીની લનમણૂક
MOHFL ‘લપ્રલન્સપલ અલધકારી’ ની લનમણૂક કરશે જે તમામ વ્યવહારોની જાણ કરવા અને માલહતીની વહેંચણી માટે જવાબદાર
રહેશે. તે એ સલનલિત કરવા માટે પણ જવાબદાર રહેશે કે ગુંભીર ભૂલો અને KYC લદશાલનદે શોના ઈરાદાપૂવિકના ઉલ્લુંઘન માટે
જવાબદારીને સરખી કરવા માટે યોગ્ય પગલાું લેવામાું આવે છે .
16. ર ેકોડ્સડમાં ઉલ્લેલિત માલહતીનો સમાવેશ થવો િોઈએ
MOHFL એ સલનલિત કરશે કે PML લનયમોના લનયમ 3 માું ઉલ્લેલખત રેકોડ્સિ નીચેની માલહતી ધરાવતા હોય:
 વ્યવહારોની પ્રકૃ લત,
 વ્યવહારની રકમ અને ચલણ કે જેમાું તેનું મૂલ્યાુંકન કરવામાું આવ્યું હતું,
 તારીખ જેના પર વ્યવહાર કરવામાું આવ્યો હતો અને
 વ્યવહાર માટે પક્ષકારો.
17. ર ેકોડડની સંભાળ અને જાળવણી
PML એક્ટ અને લનયમોની જોગવાઈઓના સુંદભિમાું, ગ્રાહક ખાતાની માલહતીની સુંભાળ, જાળવણી અને અહેવાલ અુંગે
નીચેના પગલાું લેવાશે. RE ઓ કરશે,
(a) RE અને ગ્રાહક, સ્થાલનક અને આુંતરરાષ્ટર ીય બુંને વચ્ચેના વ્યવહારોના તમામ જરૂરી રેકોડ્સિ, વ્યવહારની તારીખથી
ઓછામાું ઓછા પાુંચ વર્િ સધી જાળવી રાખવા;
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(b) ખાતું ખોલાવતી વખતે અને વ્યવસાલયક સુંબુંધો દરલમયાન ગ્રાહકોની ઓળખ અને તેમના સરનામાને લગતા રેકોડ્સિ,
વ્યવસાય સુંબુંધ સમાપ્ત થયા પછી ઓછામાું ઓછા પાુંચ વર્િ સધી સાચવી રાખવા;
(c) લવનુંતી પર સક્ષમ સિાને ઓળખના રેકોડ્સિ અને વ્યવહારનો ડેટા ઉપલબ્ધ કરાવવો;
(d) લપ્રવેન્શન ઓફ મની લોન્ડલરું ગ (રેકોડિ ની જાળવણી) લનયમો, 2005 (PML લનયમો, 2005) ના લનયમ 3 હેઠળ લનધાિલરત
વ્યવહારોનો યોગ્ય રેકોડિ જાળવવાની પિલત લાગ કરવી;
(e) જ્યારે પણ જરૂરી હોય અથવા સક્ષમ સિા દ્વારા માુંગવામાું આવે ત્યારે ડેટાને સરળતાથી અને ઝડપથી મેળવવાની
સલવધા આપે એવી રીતે માલહતીની યોગ્ય સુંભાળ અને જાળવણી માટે પિલત લવકલસત કરવી જોઈએ;
(f) તેમના ગ્રાહકની ઓળખ અને સરનામાના રેકોડ્સિ, અને લનયમ 3 માું ઉલ્લેલખત વ્યવહારોના સુંદભિમાું હાડિ અથવા સોફ્ટ
સ્વરૂપમાું રેકોડ્સિ જાળવી રાખવા.
18. લડર ેક્સટર, ફાઇનાલન્સયલ ઇન્ટે લલિન્સ યુલનટ - ઇલન્ડયા (FIU-IND) ને માલહતી પૂરી પાડવી:
(i) લપ્રવેન્શન ઓફ મની-લોન્ડલરું ગ (રેકોડિ ની જાળવણી) લનયમો, 2005 ના લનયમ 8 ની જોગવાઈઓના સું દભિમાું. કું પની, અન્ય
બાબતોની સાથે-સાથે, લડરેક્ટર, FIU-IND ને ઉપરોિ લનયમોના લનયમ 3 ના પેટા-લનયમ (1) હેઠળ ઉલ્લેલખત એવા સમયની
અુંદર અને એવા સ્વરૂપમાું વ્યવહારોના સુંદભિમાું માલહતી આપશે.
(ii) આપવામાું આવેલ માલહતીની નકલ 'લપ્રલન્સપલ અલધકારી' દ્વારા સિાવાર રેકોડિ ના હેતઓ માટે જાળવી રાખવામાું આવશે.
કું પનીએ લાયકાત ધરાવતા રોકડ અને શુંકાસ્પદ વ્યવહારના સુંદભિમાું તમામ લાગ લરપોટિ અને લરટનિને લનધાિલરત ફોમેટમાું સમયસર
PML લનયમો હેઠળ સીધા FIU-IND ને કું પનીના લનયિ લપ્રલન્સપલ અલધકારી(ઓ) મારફત સબલમટ કરવા સલહત તમામ
ઔપચાલરકતાઓનું ચસ્તપણે પાલન કરવું જોઈએ, NIL લરપો્સિ સબલમટ કરવાની કોઈ જરૂર નથી.
વધમાું, કું પની અને તેના કમિચારીઓ જણાવેલી/લરપોલટું ગ કરેલી લવગતોની હકીકતની કડક ગપ્તતા જાળવશે.
19. આવકવેરાના લનયમ 114F માં લનધાડલરત મુિબ ફોર ેન એકાઉન્ટ ટે ક્સસ કમ્પ્લાયન્સ એક્સટ (FATCA) અને કોમન
લરપોલટિં ગ સ્ટાન્ડડ્સડ (CRS) સંસ્થા હે ઠળ લરપોલટિં ગની િરૂલરયાત અને િો તેમ હોય, તો લરપોલટિં ગ આવશ્યકતાઓનું
પાલન કરવા માટે નીિેના પગલાં લેશે
1. લરપોલટું ગ નાણાકીય સુંસ્થાઓ તરીકે આવકવેરા લવભાગના સુંબુંલધત ઈ-લફલલુંગ પોટિ લ પર નોુંધણી કરવી જેની લલુંક છે
https:/ /Incometaxindiaefiling.gov.in/ લોલગન પછી --> મારુું ખાતું --> લરપોલટું ગ ફાઇનાન્શ્યલ ઇલન્સ્ટટ્યૂશન તરીકે
નોુંધણી કરો.
2. 'લનયિ લડરેક્ટર' ના લડલજટલ હસ્તાક્ષરનો ઉપયોગ કરીને ક્યાું તો ફોમિ 61 B અથવા 'NIL' લરપોટિ અપલોડ કરીને
ઓનલાઈન અહેવાલો સબલમટ કરવા, જેના માટે , સેન્ટર લ બોડિ ઓફ લડરેક્ટર ટે ક્સીસ (CBDT) દ્વારા તૈયાર થયેલી સ્કીમાનો
સુંદભિ લેવામાું આવશે.
સમજૂ તી – આવકવેરા લનયમોના લનયમ 114H ના સુંદભિમાું લરપોટે બલ ખાતા ઓળખવાના હેતઓ માટે ડ્ય લડલેજન્સ
પ્રલક્રયા હાથ ધરવા માટે HFC ફોરેન એક્સચેન્ જ ડીલસિ એસોલસએશન ઓફ ઈલન્ડયા (FEDAI) દ્વારા તેમની વેબસાઈટ
http://wwwfedai.org.in/ RevaluationRates.aspx પર પ્રકાલશત સ્પોટ રેફરન્સ રેટનો સુંદભિ લેશે.
3. આવકવેરા લનયમોના લનયમ 114H માું પ્રદાન કયાિ મજબ, ડ્ય લડલેજન્સ પ્રલક્રયા હાથ ધરવા માટે અને રેકોલડું ગ અને
જાળવણી માટે ઈન્ફોમેશન ટે કનોલોજી (IT) માળખું લવકસાવવું.
4. IT ફ્રેમવકિ માટે ઓલડટની લસસ્ટમ લવકસાવવવી અને આવકવેરા લનયમોના લનયમો 114F, 114G અને 114H નું પાલન
કરવું.
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5. પાલન સલનલિત કરવા માટે લનયિ લડરેક્ટર અથવા કોઈપણ અન્ય સમકક્ષ કાયિકારી હેઠળ "ઉચ્ચ સ્તરીય દે ખરેખ
કલમટી" ની રચના કરવી.
6. સેન્ટર લ બોડિ ઓફ લડરેક્ટર ટે ક્સીસ (CBDT) દ્વારા સમય-સમય પર અપડેટ થયેલી સૂચનાઓ / લનયમો / લદશાલનદે શની
નોુંધો / પ્રેસ રીલીઝ / લવર્ય પર જારી થયેલાના પાલનની ખાતરી કરવી.
7. ઉપરોિ ઉપરાુંત, અન્ય કોઈપણ ન્યાયક્ષેત્રો / સુંસ્થાઓના સુંદભિમાું લરઝવિ બેંક દ્વારા સમય-સમય પર પલરપત્ર થયેલ
અન્ય યનાઇટે ડ નેશન્સ લસક્યલરટી કાઉલન્સલના ઠરાવો (UNSCRs) ની પણ નોુંધ લેવી જોઈએ.
અન્ય સંબંલધત પગલાઓ:
20. ગુપ્તતાની િવાબદારીઓ અને માલહતીની વહેં િણી:
1.

2.
3.

4.

કું પની લધરાણકતાિ અને ગ્રાહક વચ્ચે કરાર સુંબુંધી સુંબુંધોમાુંથી ઉદ્ભવતી ગ્રાહકની માલહતી અુંગે ગપ્તતા જાળવશે, ક્રોસ
સેલલુંગના હેત માટે તેની લવગતો, અથવા ગ્રાહકની સ્પષ્ટ પરવાનગી લવના અન્ય કોઈપણ હેત માટે જાહેર કરવામાું આવશે
નહીું.
સરકાર અને અન્ય એજન્સીઓ તરફથી ડે ટા/માલહતી માટે ની લવનુંતીઓ પર લવચાર કરતી વખતે, માુંગવામાું આવી રહી છે
તે માલહતી વ્યવહારમાું ગપ્તતા સુંબુંલધત કાયદાઓની જોગવાઈઓનું ઉલ્લુંઘન કરે તેવી પ્રકૃ લત નથી તેની ખાતરી કરશે.
ઉપરોિ લનયમના અપવાદો નીચે મજબ હોઈ શકે :
i. જ્યાું ખલાસો કરવો કાયદા મજબ ફરલજયાત હોય
ii. જ્યાું ખલાસો કરવાની જનતા પ્રત્યે ફરજ હોય,
iii. બેંકના લહત માટે ખલાસો કરવાની જરૂર હોય અને
iv. જ્યાું ગ્રાહકની સ્પષ્ટ અથવા ગલભિત સુંમલતથી ખલાસો કરવામાું આવે.
RBI એક્ટ 1934 ની કલમ 45NB માું જણાવ્યા મજબ MOHFL માલહતીની ગપ્તતા જાળવશે.

21. સેન્ટર લ KYC ર ેકોડ્સડ રલિસ્ટર ી (CKYCR) સાથે KYC માલહતી શેર કરવી
'વ્યલિઓ' અને 'કાનૂની સુંસ્થાઓ' માટે તૈયાર કરવામાું આવેલી સધારેલી KYC ટે મ્પપલે્સની જરૂરીયાત મજબ, જેવો લકસ્સો હોઈ
શકે તેમ કું પની લનયમોમાું ઉલ્લેલખત રીતે CKYCR સાથે શેર કરવા માટે KYC માલહતી મેળવશે. CKYCR તરીકે ભૂલમકા ભજવવા,
અને તેના કાયો કરવા માટે ભારત સરકારે સેન્ટર લ રલજસ્ટર ી ઓફ લસક્યોલરટાઇઝે શન એસેટ લરકન્સ્ટર ક્શન અને લસક્યલરટી ઇન્ટરેસ્ટ
ઓફ ઇલન્ડયા (CERSAI) ને ગેઝેટ નોલટલફકે શન નુંબર S.O. 3183(E) તારીખ 26 નવેમ્પ બર, 2015 દ્વારા અલધકૃ ત કરેલ છે . MOHFL
ને લપ્રવેન્શન ઓફ મની લોન્ડલરું ગ (રેકોડિ ની જાળવણી) લનયમો, 2005ની જોગવાઈઓના સુંદભિમાું CERSAI સાથે એલપ્રલ 01, 2017
ના રોજ અથવા તે પછી ખોલવામાું આવેલા નવા વ્યલિગત ખાતાના સુંદભિમાું CERSAI સાથે નો યોર કસ્ટમર (KYC) ડે ટા અપલોડ
કરવો જરૂરી છે .
22. કમડિારીઓની ભરતી અને કમડિારીઓની તાલીમ
1. તેમની કમિચારીઓની ભરતી/હાયલરું ગ પ્રલક્રયાના અલભન્ન ભાગ તરીકે પયાિપ્ત તપાસનું તુંત્ર લાગ કરવું જોઈએ..
2. સતત ચાલતો કમિચારી તાલીમ કાયિક્રમ લાગ કરવો જોઈએ જેથી સ્ટાફના સભ્યોને KYC/ AML માપદું ડોની નીલતમાું પૂરતી તાલીમ
મળી હોય. ફ્રન્ટલાઈન સ્ટાફ, કમ્પપ્લાયન્સ સ્ટાફ અને નવા ગ્રાહકો સાથે કામ કરતા સ્ટાફ માટે તાલીમે અલગ રીતે ધ્યાન કે લન્િત
કરવું જોઈએ. ફ્રન્ટ ડેસ્ક સ્ટાફને ગ્રાહક લશક્ષણના અભાવથી ઉદ્ભવતી સમસ્યાઓને લનયુંલત્રત કરવા માટે ખાસ તાલીમ આપવી
જોઈએ. MOHFL ની KYC/ AML માપદું ડોની નીલતઓ, લનયમન અને સુંબુંલધત સમસ્યાઓમાું પયાિપ્ત રીતે પ્રલશલક્ષત અને સારી
રીતે વાકે ફ વ્યલિઓ સાથે ઓલડટ કાયિ માટે યોગ્ય સ્ટાલફું ગની ખાતરી કરવી જોઈએ.
23. યુલનક ગ્રાહક ઓળિ કોડ (UCIC)
વ્યલિગત ગ્રાહકો તેમજ હાલના ગ્રાહકો સાથે નવા સુંબુંધોમાું પ્રવેશ કરતી વખતે MOHFL એક યલનક ગ્રાહક ઓળખ કોડ (UCIC)
ફાળવશે.
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MOHFL, તેમના લવકલ્પ પર, બધા વોક-ઇન/પ્રસુંગોપાત ગ્રાહકોને UCIC જારી કરશે નહીું જેમ કે પ્રી-પેઇડ સાધનોના
ખરીદદારો/તૃતીય પક્ષ ઉત્પાદનોના ખરીદદારો તે શરતે કે તેની ખાતરી હોય કે ત્યાું આવા વોક-ઇન ગ્રાહકો કે જેમની સાથે વારું વાર
વ્યવહારો થાય છે તેને ઓળખવા માટે પયાિપ્ત તુંત્ર હોય અને ખાતરી કરો કે તેમને UCIC ફાળવવામાું આવ્યા છે .
24. ત્રીજા પક્ષના ઉત્પાદનોનું વેિાણ
ગ્રાહકો સાથે તૃતીય પક્ષ ઉત્પાદનને લગતા વ્યવહારોના સુંદભિમાું, MOHFL તૃતીય પક્ષના ઉત્પાદનો વેચતી વખતે એજન્ટ તરીકે
કામ કરતી વખતે CTR/STR ફાઇલ કરવાના હેત માટે ચેતવણીઓ કે પ્ચર કરવા, જનરેટ કરવા અને લવશ્લેર્ણ કરવા માટે ની લસસ્ટમ
ક્ષમતાઓ સલહત લાગ કાયદા/લનયમોનું પાલન કરશે. MOHFL દ્વારા નો યોર કસ્ટમર (KYC) લદશાલનદે શો અને બ્રોકસિ/એજન્ટ
વગેર ે સલહત તેના દ્વારા અલધકૃ ત વ્યલિઓનું પાલન.
25. HFCS અને બ્રોકસડ/એિન્ટ વગેર ે સલહત HFCS દ્વારા અલધકૃ ત વ્યલક્તઓ દ્વારા નો યોર કસ્ટમર (KYC) લદશાલનદે શોનું
પાલન.
1. થાપણો એકલત્રત કરવા અને / અથવા લોન સુંબુંલધત ઉત્પાદનો વેચવા માટે કું પની દ્વારા અલધકૃ ત વ્યલિઓ, તેમના
બ્રોકરો/એજન્ટો અથવા તેને સમાન દ્વારા, કું પનીને લાગ પડતા KYC લદશાલનદે શોનું સુંપૂણિ પાલન થવું જોઈએ.
2. KYC લદશાલનદે શોનું પાલન ચકાસવા માટે તમામ માલહતી ભારતીય લરઝવિ બેંકને ઉપલબ્ધ કરાવવામાું આવશે અને
બ્રોકસિ/એજન્ટ વગેર ે સલહત કું પની દ્વારા અલધકૃ ત વ્યલિઓ જેઓ તેમના વતી કાયિ કરી રહ્યા હોય તેમના દ્વારા કોઈપણ
ઉલ્લુંઘનના સુંપૂણિ પલરણામો સ્વીકારવામાું આવશે તેઓ ખાતરી કરશે કે PML એક્ટની જોગવાઈઓ, તેના હેઠળ ઘડવામાું
આવેલા લનયમો અને ફોરેન કોન્ટર ીબ્યશન (રેગ્યલેશન) એક્ટ, 2010, લાગ છે , ચસ્તપણે પાલન કરવામાું આવે છે .
3. બ્રોકરો/એજન્ટ અથવા તેના જેવા સલહત NBFCs/RNBCs દ્વારા અલધકૃ ત વ્યલિઓના લહસાબના ચોપડા, જ્યાું સધી તેઓ
કું પનીના બ્રોકરેજ કાયો સાથે સુંબુંલધત હોય, તેને જ્યારે પણ જરૂરી હોય ત્યારે ઓલડટ અને લનરીક્ષણ માટે ઉપલબ્ધ કરાવવામાું
આવશે.
જ્યારે ગ્રાહક દ્વારા માલહતી ન આપવા અને / અથવા અસહકારને કારણે, MOHFL યોગ્ય KYC પગલાું લાગ કરવામાું અસમથિ હોય,
ત્યારે ગ્રાહકને આવો લનણિય લેવાના કારણો સમજાવતી યોગ્ય નોલટસ જારી કયાિ પછી કું પની ખાતું બુંધ કરવા અથવા વ્યવસાય
સુંબુંધ સમાપ્ત કરવાનું લવચારી શકે છે . આવા લનણિયો વ્યાજબી રીતે લસનીયર સ્તરે લેવા જોઈએ.
26. નીલતની સમીક્ષા/સુધારણા
જો કોઈપણ સમયે અથિઘટન / નીલત અને કોઈપણ લવલનયમો, લનયમો, લદશાલનદે શો, સૂચના, સ્પષ્ટીકરણો, પલરપત્રો, મખ્ય
પલરપત્રો / સુંબુંલધત સિાવાળાઓ દ્વારા જારી કરાયેલા લનદે શો (“લનયમનકારી જોગવાઈઓ”) વચ્ચેની માલહતીમાું સુંઘર્િ ઉદ્ભવે,
તો પછી લનયમનકારી જોગવાઈઓનું અથિઘટન માન્ય રહેશે.
લનયમનકારી જોગવાઈઓમાું કોઈપણ સધારા(ઓ) અને/અથવા સ્પષ્ટતા(ઓ)ના લકસ્સામાું, લનયમનકારી જોગવાઈઓ અનસાર
લનલદિ ષ્ટ અસરકારક તારીખથી નીલતમાું તે મજબ સધારો કરવામાું આવશે. બોડિ અને/અથવા તેની કલમટી નીલતની કોઈપણ
જોગવાઈઓને બદલવા, સુંશોલધત કરવા, ઉમેરવા, કાઢી નાખવા અથવા સધારવાનો અલધકાર અનામત રાખે છે .
પલરલશષ્ટ-I
ઓળિના પુરાવા, સરનામાના પુરાવા અને હસ્તાક્ષરના પુરાવા તરીકે સ્વીકૃ ત ડોક્યુમેન્ટ્સની યાદી
ક્રમ નં.
1.

ગ્રાહકનો પ્રકાર અને િરૂરી ડોક્યુમેન્ટ્સ
લનવાસી વ્યલક્તઓ
A) પમેનન્ટ એકાઉન્ટ નુંબર (ફોટો અને હસ્તાક્ષર સાથે) અથવા ફોમિ 60
કાનૂની નામ, અને વપરાયેલા અન્ય કોઈપણ નામો અને સરનામાું માટે તેની ઓળખની લવગતો ધરાવતા
અલધકૃ ત રીતે માન્ય ડોક્યમેન્ટ (OVD”) ની એક પ્રમાલણત નકલ:
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(i.)
(ii.)
(iii.)
(iv.)
(v.)

યલનક આઈડેલન્ટલફકે શન ઓથોલરટી ઓફ ઇલન્ડયા દ્વારા જારી કરવામાું આવેલા સ્વરૂપમાું
આધાર નુંબરના ધરાવતા હોવાનો પરાવો*
માન્ય ભારતીય પાસપોટિ (ફોટો અને હસ્તાક્ષર સાથે)
ભારતના ચૂુંટણી પુંચ દ્વારા જારી થયેલ માન્ય મતદાર ઓળખ કાડિ
માન્ય કાયમી ડર ાઇલવુંગ લાયસન્સ (ફોટો અને હસ્તાક્ષર સાથે)
રાજ્ય સરકારના અલધકારી દ્વારા યોગ્ય રીતે હસ્તાક્ષર થયેલ NREGA દ્વારા જારી કરાયેલ જોબ
કાડિ
* જ્યાું ગ્રાહક દ્વારા આધાર નુંબર રજૂ કરવામાું આવે છે , ત્યાું તેની ખાતરી કરવી જોઈએ કે
આવા ગ્રાહક તેના આધાર નુંબરને યોગ્ય માધ્યમથી રીડેક્ટ અથવા બ્લેકઆઉટ કરે છે

ગ્રાહક દ્વારા આપવામાું આવેલા OVD માું અપડેટ કરેલું સરનામું ન હોય એવા લકસ્સામાું, સરનામાના
પરાવાના મયાિલદત હેત માટે નીચેના ડોક્યમેન્્સને OVD તરીકે ગણવામાું આવશે:—
(a)

કોઈપણ સેવા પ્રદાતાનું બે મલહનાથી વધ જૂ નું ન હોય એવું વપરાશનું લબલ (વીજળી, ટે લલફોન,
પોસ્ટ-પેઇડ મોબાઇલ ફોન, પાઇપ્ડ ગેસ, પાણીનું લબલ);

(b) લમલકત અથવા મ્પયલનલસપલ ટે ક્સની રસીદ;
(c) સરકારી લવભાગો અથવા જાહેર ક્ષેત્રના ઉપક્રમો દ્વારા લનવૃિ કમિચારીઓને જારી કરવામાું
આવેલા પેન્શન અથવા ફે લમલી પેન્શન પેમેન્ટ ઓડિ સિ (PPO), જો તે સરનામું ધરાવતા હોય;
(d) રાજ્ય અથવા કે ન્િ સરકારના લવભાગો, વૈધાલનક અથવા લનયમનકારી સુંસ્થાઓ, જાહેર ક્ષેત્રના
ઉપક્રમો, શેડ્યલ્સ વાલણજ્યક બેંકો, ફાઇનાન્શ્યલ ઇલન્સ્ટટ્યૂશનો અને લલસ્ટે ડ કું પનીઓ દ્વારા
એમ્પપ્લોયર તરફથી જારી થયેલો આવાસની ફાળવણીનો પત્ર. એ જ રીતે, આવા એમ્પપ્લોયરો સાથે
સિાવાર રહેઠાણની ફાળવણીનો લીવ એન્ડ લાયસન્સ કરાર; અને
(e) લવદે શી ન્યાયક્ષેત્રના સરકારી લવભાગો દ્વારા જારી થયેલા ડોક્યમેન્્સ અથવા ભારતમાું લવદે શી
દૂ તાવાસ અથવા લમશન દ્વારા જારી થયેલા પત્ર.
એ શરતે કે ગ્રાહકે ઉપરોિ ડોક્યમેન્્સ રજૂ કયાિના ત્રણ મલહનાની અુંદર હાલનું સરનામું અપડેટેડ
થયું હોય એવું OVD રજૂ કરવું પડશે.
જેઓ લગ્ન અથવા અન્ય કારણોસર પોતાનું નામ બદલી નાખે છે એવા વ્યલિઓના લકસ્સામાું ખાતા
આધાલરત સુંબુંધ સ્થાલપત કરતી વખતે અથવા સમયાુંતરે અપડે ટ કરવાની કવાયત હાથ ધરતી વખતે
વ્યલિના હાલના નામ પર OVD ની પ્રમાલણત નકલ સાથે નામમાું ફે રફાર દશાિવતા રાજ્ય સરકાર
દ્વારા જારી કરાયેલ લગ્ન પ્રમાણપત્રની નકલ અથવા ગેઝેટ નોલટલફકે શનને સરનામા અને ઓળખના
પરાવા માટે મેળવવામાું આવશે.
કું પનીના સુંતોર્ને આધીન કોઈપણ OVD ઉપરાુંત ID પ્રૂફ તરીકે નીચેના ડોક્યમેન્્સ મેળવી શકાય છે :
(i.) માન્ય ફોટો રેશન કાડિ
(ii.) પ્રોફે શનલ કાઉલન્સલ, સરકાર/PSU નું માન્ય ફોટો ID કાડિ
(iii.) નામ, ફોટોગ્રાફ અને હસ્તાક્ષર (ઓળખનો પરાવો) સાથે કે ન્િ / રાજ્ય સરકાર / કે ન્િશાલસત
પ્રદે શ દ્વારા જારી કરાયેલ માન્ય શસ્ત્ર લાયસન્સ
(iv.) કે ન્િ અથવા રાજ્ય સરકારની સુંસ્થા / અધિ સરકારી સુંસ્થા દ્વારા જારી કરાયેલ માન્ય ID કાડિ જેમ
કે રાજ્ય સરકાર દ્વારા જારી કરાયેલ ESIC કાડિ વગેર .ે
(v.) નામ અને સરનામું ધરાવતા રાષ્ટર ીય વસ્તી નોુંધણી દ્વારા જારી કરાયેલ પત્ર
કોઈપણ OVD ઉપરાુંત કું પનીના સુંતોર્ને આધીન, સરનામાના પરાવા તરીકે નીચેના ડોક્યમેન્્સ
મેળવી શકાય છે :
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(i.) ઓછામાું ઓછા એક મલહનાની એન્ટર ીઓ અથવા AOF ની તારીખથી અગાઉના 3 કે લેન્ડર
મલહનાની પુંદર એન્ટર ીઓ સાથે ખાતાધારકનું સરનામું ધરાવતી પોસ્ટ ઓલફસ સેલવુંગ્સ પાસ બક.
(પાછલા ત્રણ મલહનામાુંથી કોઈપણ એક કે લેન્ડર મલહનો)
(ii.) કોઈપણ શેડ્યૂલ વાલણજ્યક બેંકની બેંક પાસબક (પાસ બકના લકસ્સામાું, સુંપૂણિ સરનામું
દશાિવતું પ્રથમ પેજ) / લેટેસ્ટ બેંક એકાઉન્ટ સ્ટે ટમેન્ટ.
(iii.) ઉલ્લેલખત સરનામા સાથે મ્પયલનલસપલ ટે ક્સ રસીદ / લમલકત વેરાની રસીદ (2 મલહના કરતાું જૂ ની
ન હોય અને વપરાશ દશાિવે એવી).
(iv.) હાઉલસુંગ સોસાયટીનું લબલ, વીજળીનું લબલ, વોટર ટે ક્સનું ચલણ, લેન્ડ લાઇન ટે લલફોન લબલ /
વાયર લેસ લેન્ડલાઇન કનેક્શન, ગેસ કનેક્શન લબલ / પૂરા સરનામાના ઉલ્લેખ સાથે મોબાઇલ
ફોનનું લબલ (2 મલહના કરતાું જૂ નું ન હોય અને વપરાશ દશાિવે એવું).
(v.) સરકારી લવભાગો અથવા જાહેર ક્ષેત્રના ઉપક્રમો દ્વારા લનવૃિ કમિચારીઓને જારી થયેલ પેન્શન
અથવા ફે લમલી પેન્શન પેમેન્ટ ઓડિ ર (PPO), જો તે સરનામું ધરાવતા હોય.
(vi.) એમ્પપ્લોયર તરફથી આવાસની ફાળવણીનો રાજ્ય સરકાર/કે ન્િ સરકાર, વૈધાલનક / લનયમનકારી
સુંસ્થાઓ જાહેર ક્ષેત્રના ઉપક્રમો, શેડ્યલ્સ વાલણજ્યક બેંક, ફાઇનાન્શ્યલ ઇલન્સ્ટટ્યૂશન અને
લલસ્ટે ડ કું પનીઓ દ્વારા જારી થયેલ પત્ર અને આવા એમ્પપ્લોયર સિાવાર આવાસ ફાળવે તેનો લીવ
એન્ડ લાયસન્સ કરાર.
(vii.) અરજદારના સરનામાની પલષ્ટ કરતું મ્પયલનલસપલ કોપોરેશન/સ્થાલનક સરકારી સુંસ્થાઓ વગેર ે
દ્વારા જારી કરાયેલું રહેણાુંકનું પ્રમાણપત્ર.
(viii.) એમ્પપ્લોયર તરફથી મૂળ પત્ર (કે ન્િ/રાજ્ય સ. લવભાગ/સુંસ્થા/સુંરક્ષણ લવભાગ અથવા જાહેર
ક્ષેત્રના એકમો/બેંક) અરજદારના રહેણાુંક સરનામાને પ્રમાલણત કરે એવો. પત્ર કાું તો લેટરહેડ
પર હોવો જોઈએ અથવા ઓલફસ સીલ/સ્ટે મ્પપ હેઠળ જારી કરાયેલ હોવો જોઈએ અને હેડ /
ઇન્ચાજિ અલધકારી દ્વારા હસ્તાક્ષર કરેલ હોવો જોઈએ. પત્ર પર કમિચારીની હસ્તાક્ષર પ્રમાલણત
થેયલી હોવી જોઈએ.
(ix.) જમીનદાર / માલલકના નામ વીજ લબલ/લમલકત વેરાની રસીદ/પાણી લબલ/નોુંધાયેલ લમલકત
દસ્તાવેજ સહીત ઉધાર લેનારના નામે માન્ય ભાડા કરાર/ લીવ અથવા લીઝ એન્ડ લાયસન્સ
કરારની નકલ. યલટલલટી લબલ લોગીનની તારીખથી 2 મલહનાથી વધ જૂ નું ન હોવું જોઈએ.
(x.) નોુંધાયેલ લમલકત દસ્તાવેજ.
(xi.) ઉધાર લેનારના નામ અને સરનામાનો ઉલ્લેખ કરતું માન્ય રેશનકાડિ
(xii.) નામ અને સરનામું ધરાવતા રાષ્ટર ીય વસ્તી નોુંધણી દ્વારા જારી કરાયેલ પત્ર
(xiii.) સામાન્ય વીમાની નવીનતમ (15 મલહનાથી વધ જૂ ની નહીું) પ્રીલમયમની રસીદ. જો
પ્રીલમયમની રસીદ 12 મલહના કરતાું વધ જૂ ની હોય, તો વીમા કું પની તરફથી નવીકરણની સલાહ
ફરલજયાત છે .
C) PML લનયમોના લનયમ 9(1)(b) માું ઉલ્લેલખત વ્યવહારોના લકસ્સા લસવાય માટે એક તાજેતરનો
પાસપોટિ સાઇઝનો ફોટો
D) હસ્તાક્ષરનો પરાવો: નીચેનામાુંથી કોઈપણ ડોક્યમેન્્સને હસ્તાક્ષરના પરાવા તરીકે એકલત્રત
કરવામાું આવશે
a) માન્ય ભારતીય પાસપોટિ
b) માન્ય PAN કાડિ
c) માન્ય કાયમી ડર ાઇલવુંગ લાયસન્સ
d) બેંકસિ હસ્તાક્ષર ચકાસણી.
F) હસ્તાક્ષર સાથે માન્ય રેશનકાડિ
g) જેવા લકસ્સા હોય તેમ અરજદાર / સહ અરજદાર / બાુંયધરી આપનારની હસ્તાક્ષર ધરાવતી રલજસ્ટડિ
વેચાણ ડીડની નકલ
h) લબન આવક ધારકના લકસ્સામાું, જો કોઈ હસ્તાક્ષર પરાવા ઉપલબ્ધ ન હોય, તો લોન કરારનો ભાગ
હોય એવી એટે ન્ડન્સ શીટ (યોગ્ય રીતે હસ્તાક્ષર સાથે ભરેલ)
i) અુંગૂઠાની છાપ- નોટરાઇઝે શન સાથે, પરૂર્ માટે ડાબો અુંગૂઠો અને સ્ત્રી માટે જમણો અુંગૂઠો

2.

32 | પાનું

(લોન કરારનો ભાગ બનાવે છે )
લબન-લનવાસી વ્યલક્ત

(લબન-રૂબરૂ NRI ગ્રાહકો માટે - ડોક્યમેન્્સ NRI ગ્રીડ મજબ લેવામાું આવશે. તેમ છતાું, ગ્રાહક
ઓળખ પ્રલક્રયા હેઠળ આપવામાું આવેલી પ્રલક્રયાને અનસરવામાું આવશે)
A) એક તાજેતરનો પાસપોટિ સાઇઝનો ફોટો
B) ફરલજયાત ડોક્યમેન્્સ
a) જ્યાું તેનું નામ, સરનામું, જન્મ તારીખ, તારીખ અને સ્થળ, સમાલપ્ત તારીખ, ફોટોગ્રાફ, હસ્તાક્ષર અને
સ્ટે મ્પપ ભારત બહાર રહેવા સુંદભે દે ખાય એવા સુંભલવત ગ્રાહકના વતિમાન પાસપોટિ ના સુંબુંલધત પેજોની
પ્રમાલણત ફોટોકોપી
b) માન્ય વકિ પરલમટ / રોજગાર લવઝાની ફોટોકોપી (લવઝાની સમયસીમા સમાપ્ત થવાના લકસ્સામાું,
લવઝાના નવીકરણ માટે લવઝા સિાવાળાઓને કરવામાું આવેલી યોગ્ય રીતે સ્વીકૃ ત અરજીઓ માન્ય
ડોક્યમેન્ટ તરીકે સ્વીકારવામાું આવશે)
C) ભારતમાું સરનામું
a) લનવાસી વ્યલિગત માટે ઉપર આપેલા ડોક્યમેન્્સની યાદી મજબ સરનામાનો પરાવો એકલત્રત
કરવામાું આવશે
b) એમ્પપ્લોયર તરફથી પત્ર (કું પનીના સુંતોર્ને આધીન)
રજૂ કરેલું OVD સરનામાુંની લવગતો ધરાવતું ન હોય એવા લકસ્સામાું, લવદે શી ન્યાયક્ષેત્રના સરકારી
લવભાગ દ્વારા જારી કરાયેલ ડોક્યમેન્્સ અને ભારતમાું લવદે શી દૂ તાવાસ અથવા લમશન દ્વારા જારી
કરાયેલ પત્રને સરનામાના પરાવા તરીકે સ્વીકારવામાું આવશે. તેમ છતાું, ગ્રાહકે ઉપરોિ ડોક્યમેન્્સ
રજૂ કયાિના ત્રણ મલહનાની અુંદર હાલના સરનામા સાથે અપડેટ કરેલું OVD રજૂ કરવું પડશે.
D) લવદે શી સરનામું
a) તમારા લવદે શના સરનામા સાથે સરકાર દ્વારા જારી થયેલા કોઈપણ બે ડોક્યમેન્્સ
b) (જો લબલ મકાનમાલલકના નામે હોય તો) લીઝ ભાડા કરાર દ્વારા સમલથિત નવીનતમ વપરાશનું લબલ
(ટે લલફોન/વીજળી લબલ) અથવા (જો લબલ એમ્પપ્લોયરના નામે હોય તો) એમ્પપ્લોયરની પલષ્ટ અને
રોજગાર કરાર
c) લવદે શી વીમા પોલલસી / નામ અને હાલનું સરનામું ધરાવતું કોઈપણ મેલડકલ ઇન્સ્યોરન્સ કાડિ
d) લનવાસ સ્થાને અન્ય બેંક/ક્રે લડટ કાડિ કું પની સાથે એકાઉન્ટના સતત ત્રણ સ્ટે ટમેન્ટ (તાજેતરના
સ્ટે ટમેન્ટ સલહત)

3.

E) હસ્તાક્ષરનો પરાવો
ઉપરોિ લનવાસી વ્યલિઓ માટે આપવામાું આવેલા ડોક્યમેન્્સની યાદી મજબ
અગાઉના ભાગમાું ખાસ આવરી લેવામાું આવેલ ન હોય તેવા ન્યાલયક વ્યલિઓના ખાતા ખોલવા
માટે , જેમ કે સરકાર અથવા તેના લવભાગો, સોસાયટીઓ, યલનવલસિટીઓ અને ગ્રામ પુંચાયતો જેવી
સ્થાલનક સુંસ્થાઓ માટે , નીચેના ડોક્યમેન્્સની એક પ્રમાલણત નકલ મેળવવામાું આવશે:
a.) સુંસ્થા વતી કાયિ કરવા માટે અલધકૃ ત વ્યલિનું નામ દશાિવતું ડોક્યમેન્ટ;
b.) PAN
c.) તેના વતી વ્યવહાર કરવા માટે મખત્યાર ધરાવનાર વ્યલિના સુંબુંધમાું ઓળખ અને સરનામાુંના
પરાવા માટે OVD અને
d.) આવી સુંસ્થા / ન્યાલયક વ્યલિનું કાનૂની અલસ્તત્વ સ્થાલપત કરવા માટે આવા ડોક્યમેન્્સ HFC
દ્વારા જરૂરી હોઈ શકે છે
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ઓળિના પુરાવા, સરનામાના પુરાવા તરીકે સ્વીકૃ ત ડોક્યુમેન્ટ્સની સૂલિ
સંસ્થા
કું પની/LLP

ઓળિનો પુરાવો
PAN કાડિ
TAN
લનગમનું પ્રમાણપત્ર
મેમોરેન્ડમ અને આલટિ કલ્સ ઓફ એસોલસએશન
શોપ એન્ડ એસ્ટાલબ્લશમેન્ટ એક્ટ હેઠળ
મ્પયલનલસપલ
સિા
દ્વારા
જારી
કરાયેલ
પ્રમાણપત્ર/લાયસન્સ

સરનામાનો પુરાવો
કું પનીના નામનું વપરાશનું લબલ 2 મલહનાથી વધ
જૂ નું ન હોય એવું
TAN
લનગમનું પ્રમાણપત્ર
મેમોરેન્ડમ અને આલટિ કલ્સ ઓફ એસોલસએશન
શોપ એન્ડ એસ્ટાલબ્લશમેન્ટનું માન્ય પ્રમાણપત્ર

માન્ય ટર ે ડ લાયસન્સ
GST નોુંધણી પ્રમાણપત્ર
વેચાણ વેરા નોુંધણી પ્રમાણપત્ર
TIN પ્રમાણપત્ર
ઈમ્પપોટિ ર–એક્સપોટિ ર કોડ પ્રમાણપત્ર
વ્યવસાલયક કર નોુંધણીનું માન્ય પ્રમાણપત્ર
માન્ય APMC/મુંડી લાયસન્સ/પ્રમાણપત્ર
માન્ય લેબર લાયસન્સ/પ્રમાણપત્ર
માન્ય ડર ગ લાયસન્સ
એક્સાઇઝ અને કસ્ટમ લવભાગ દ્વારા જારી કરાયેલ
માન્ય નોુંધણી પ્રમાણપત્ર
જું તનાશક/કીટનાશકના વેચાણ અથવા લવતરણ
માટે
વેચાણ/સુંગ્રહ/પ્રદશિન
માટે નું
માન્ય
લાયસન્સ/પ્રમાણપત્ર
વજન અને માપન અલધલનયમ હેઠળ જારી કરવામાું
આવેલું નોુંધણીનું પ્રમાણપત્ર
રાજ્ય/કે ન્િીય પ્રદૂર્ણ લનયુંત્રણ બોડિ દ્વારા જારી
ડોક્યમેન્ટને ઓપરેટ કરવા માટે સુંમલત
SEZ (સ્પેલશયલ ઇકોનોલમક ઝોન) દ્વારા જારી થયેલું
પ્રમાણપત્ર
ભારતીય મેલડકલ કાઉલન્સલ દ્વારા જારી થયેલું
પ્રમાણપત્ર/લાયસન્સ
ફૂડ એન્ડ ડર ગ કું ટરોલ ઓથોલરટી દ્વારા જારી થયેલું
લાયસન્સ
સુંસ્થાના નામે ટર ે ડ લાયસન્સ
સુંસ્થાના નામે ફે ક્ટરી નોુંધણીનું પ્રમાણપત્ર
ફમિના નામે એક્સપ્લોલઝવ એક્ટ હેઠળ જારી થયેલું
લાયસન્સ
મ્પયલનલસપલ કોપોરેશન દ્વારા જારી થયેલું
પ્રમાણપત્ર
સ્થાલનક સ્વરાજ્યની સુંસ્થાઓ દ્વારા જારી થયેલું
પ્રમાણપત્ર
SSI/MSME/ઉધયોગ/ઉધ્યમ આધાર પ્રમાણપત્ર
ભાગીદારી
પેઢી

PAN કાડિ
TAN પ્રમાણપત્ર
રજીસ્ટર ાર ઓફ ફમ્પસિ દ્વારા જારી થયેલું નોુંધણીનું
પ્રમાણપત્ર

34 | પાનું

TAN પ્રમાણપત્ર
રલજસ્ટર ાર ઓફ ફમ્પસિ દ્વારા જારી થયેલું નોુંધણીનું
પ્રમાણપત્ર.
શોપ એન્ડ એસ્ટાલબ્લશમેન્ટનું માન્ય પ્રમાણપત્ર

એકમાત્ર
માલલકીની
પેઢી

35 | પાનું

શોપ એન્ડ એસ્ટાલબ્લશમેન્ટ એક્ટ હેઠળ
મ્પયલનલસપલ
સિા
દ્વારા
જારી
કરાયેલ
પ્રમાણપત્ર/લાયસન્સ
નોુંધાયેલો ભાગીદારી ખત

માન્ય ટર ે ડ લાયસન્સ

પ્રોપ્રાઈટર/પ્રોપ્રાઈટરલશપ ફમિનું PAN કાડિ
TAN પ્રમાણપત્ર
શોપ એન્ડ એસ્ટાલબ્લશમેન્ટનું માન્ય પ્રમાણપત્ર
TIN પ્રમાણપત્ર
માન્ય ટર ે ડ લાયસન્સ
GST નોુંધણી પ્રમાણપત્ર,
વેચાણ વેરા નોુંધણી પ્રમાણપત્ર
ઈમ્પપોટિ ર–એક્સપોટિ ર કોડ પ્રમાણપત્ર
વ્યવસાલયક કર નોુંધણીનું માન્ય પ્રમાણપત્ર
માન્ય APMC/મુંડી લાયસન્સ/પ્રમાણપત્ર
માન્ય લેબર લાયસન્સ/પ્રમાણપત્ર
માન્ય ડર ગ લાયસન્સ

TAN પ્રમાણપત્ર
શોપ એન્ડ એસ્ટાલબ્લશમેન્ટનું માન્ય પ્રમાણપત્ર
TIN પ્રમાણપત્ર
માન્ય ટર ે ડ લાયસન્સ
GST નોુંધણી પ્રમાણપત્ર,
વેચાણ વેરા નોુંધણી પ્રમાણપત્ર
ઈમ્પપોટિ ર–એક્સપોટિ ર કોડ પ્રમાણપત્ર
વ્યવસાલયક કર નોુંધણીનું માન્ય પ્રમાણપત્ર
માન્ય APMC/મુંડી લાયસન્સ/પ્રમાણપત્ર
માન્ય લેબર લાયસન્સ/પ્રમાણપત્ર
માન્ય ડર ગ લાયસન્સ
એક્સાઇઝ અને કસ્ટમ લવભાગ દ્વારા જારી થયેલું
માન્ય નોુંધણી પ્રમાણપત્ર.

GST નોુંધણી પ્રમાણપત્ર,
વેચાણ વેરા નોુંધણી પ્રમાણપત્ર
TIN પ્રમાણપત્ર
ઈમ્પપોટિ ર–એક્સપોટિ ર કોડ પ્રમાણપત્ર
વ્યવસાલયક કર નોુંધણીનું માન્ય પ્રમાણપત્ર
માન્ય APMC/મુંડી લાયસન્સ/પ્રમાણપત્ર
માન્ય લેબર લાયસન્સ/પ્રમાણપત્ર
માન્ય ડર ગ લાયસન્સ
એક્સાઇઝ અને કસ્ટમ લવભાગ દ્વારા જારી થયેલું
માન્ય નોુંધણી પ્રમાણપત્ર.
જું તનાશક/કીટનાશકના વેચાણ અથવા લવતરણ
માટે
વેચાણ/સુંગ્રહ/પ્રદશિન
માટે નું
માન્ય
લાયસન્સ/પ્રમાણપત્ર
વજન અને માપન અલધલનયમ હેઠળ જારી કરવામાું
આવેલું નોુંધણીનું પ્રમાણપત્ર
રાજ્ય/કે ન્િીય પ્રદૂર્ણ લનયુંત્રણ બોડિ દ્વારા જારી
ડોક્યમેન્ટને ઓપરેટ કરવા માટે સુંમલત
SEZ (સ્પેલશયલ ઇકોનોલમક ઝોન) દ્વારા જારી થયેલું
પ્રમાણપત્ર
ભારતીય મેલડકલ કાઉલન્સલ દ્વારા જારી થયેલું
પ્રમાણપત્ર/લાયસન્સ
ફૂડ એન્ડ ડર ગ કું ટરોલ ઓથોલરટી દ્વારા જારી થયેલું
લાયસન્સ
સુંસ્થાના નામે ટર ે ડ લાયસન્સ
સુંસ્થાના નામે ફે ક્ટરી નોુંધણીનું પ્રમાણપત્ર
ફમિના નામે એક્સપ્લોલઝવ એક્ટ હેઠળ જારી થયેલું
લાયસન્સ
મ્પયલનલસપલ કોપોરેશન દ્વારા જારી થયેલું
પ્રમાણપત્ર
સ્થાલનક સ્વરાજ્યની સુંસ્થાઓ દ્વારા જારી થયેલું
પ્રમાણપત્ર
SSI/MSME/ઉધયોગ/ઉધ્યમ આધાર પ્રમાણપત્ર

એક્સાઇઝ અને કસ્ટમ લવભાગ દ્વારા જારી થયેલું
માન્ય નોુંધણી પ્રમાણપત્ર.
જું તનાશક/કીટનાશકના વેચાણ અથવા લવતરણ
માટે
વેચાણ/સુંગ્રહ/પ્રદશિન
માટે નું
માન્ય
લાયસન્સ/પ્રમાણપત્ર
વજન અને માપન અલધલનયમ હેઠળ જારી કરવામાું
આવેલું નોુંધણીનું પ્રમાણપત્ર
રાજ્ય/કે ન્િીય પ્રદૂર્ણ લનયુંત્રણ બોડિ દ્વારા જારી
ડોક્યમેન્ટને ઓપરેટ કરવા માટે સુંમલત
SEZ (સ્પેલશયલ ઇકોનોલમક ઝોન) દ્વારા જારી થયેલું
પ્રમાણપત્ર
ભારતીય મેલડકલ કાઉલન્સલ દ્વારા જારી થયેલું
પ્રમાણપત્ર/લાયસન્સ
ફૂડ એન્ડ ડર ગ કું ટરોલ ઓથોલરટી દ્વારા જારી થયેલું
લાયસન્સ
સુંસ્થાના નામે ટર ે ડ લાયસન્સ
સુંસ્થાના નામે ફે ક્ટરી નોુંધણીનું પ્રમાણપત્ર
ફમિના નામે એક્સપ્લોલઝવ એક્ટ હેઠળ જારી થયેલું
લાયસન્સ
મ્પયલનલસપલ કોપોરેશન દ્વારા જારી થયેલું
પ્રમાણપત્ર
સ્થાલનક સ્વરાજ્યની સુંસ્થાઓ દ્વારા જારી થયેલું
પ્રમાણપત્ર
SSI/MSME/ઉધયોગ/ઉધ્યમ આધાર પ્રમાણપત્ર

જું તનાશક/કીટનાશકના વેચાણ અથવા લવતરણ
માટે
વેચાણ/સુંગ્રહ/પ્રદશિન
માટે નું
માન્ય
લાયસન્સ/પ્રમાણપત્ર
વજન અને માપન અલધલનયમ હેઠળ જારી કરવામાું
આવેલું નોુંધણીનું પ્રમાણપત્ર
રાજ્ય/કે ન્િીય પ્રદૂર્ણ લનયુંત્રણ બોડિ દ્વારા જારી
ડોક્યમેન્ટને ઓપરેટ કરવા માટે સુંમલત
SEZ (સ્પેલશયલ ઇકોનોલમક ઝોન) દ્વારા જારી થયેલું
પ્રમાણપત્ર
ભારતીય મેલડકલ કાઉલન્સલ દ્વારા જારી થયેલું
પ્રમાણપત્ર/લાયસન્સ
ફૂડ એન્ડ ડર ગ કું ટરોલ ઓથોલરટી દ્વારા જારી થયેલું
લાયસન્સ
સુંસ્થાના નામે ટર ે ડ લાયસન્સ
સુંસ્થાના નામે ફે ક્ટરી નોુંધણીનું પ્રમાણપત્ર
ફમિના નામે એક્સપ્લોલઝવ એક્ટ હેઠળ જારી થયેલું
લાયસન્સ
મ્પયલનલસપલ કોપોરેશન દ્વારા જારી થયેલું
પ્રમાણપત્ર
સ્થાલનક સ્વરાજ્યની સુંસ્થાઓ દ્વારા જારી થયેલું
પ્રમાણપત્ર
વેચાણ વેરા નોુંધણી પ્રમાણપત્ર

(લવગતવાર KYC ચેકલલસ્ટ જોડાયેલ ડોક્યમેન્ટ પલરલશષ્ટ 1A માું દશાિવવામાું આવ્યું છે )

પલરલશષ્ટ II
લડલિટલ KYC પ્રલક્રયા
A. MOHFL લડલજટલ KYC પ્રલક્રયા માટે એલપ્લકે શન લવકસાવશે જે તેમના ગ્રાહકોના KYC કરવા માટે ગ્રાહક ટચ પોઈન્ટ પર
ઉપલબ્ધ કરાવવામાું આવશે અને KYC પ્રલક્રયાને MOHFL ની આ પ્રમાલણત એલપ્લકે શન દ્વારા જ હાથ ધરવામાું આવશે.
B. એલપ્લકે શનનો ઍક્સેસ MOHFL દ્વારા લનયુંલત્રત રહેશે અને તે સલનલિત કરવામાું આવશે કે તેનો ઉપયોગ અનલધકૃ ત
વ્યલિઓ દ્વારા ન થાય. એલપ્લકે શન ફિ લોલગન-ID અને પાસવડિ અથવા લાઇવ OTP અથવા MOHFL દ્વારા તેના અલધકૃ ત
અલધકારીઓને આપવામાું આવેલી સમય OTP લનયુંલત્રત પિલત દ્વારા ઍક્સેસ કરવામાું આવશે.
C. ગ્રાહક, KYC ના હેત માટે , MOHFL ના અલધકૃ ત અલધકારીના સ્થાનની મલાકાત લેશે અથવા અલધકારી ગ્રાહકની મલાકાત
લેશે. મૂળ OVD ગ્રાહકના કબજામાું રહેશે.
D. MOHFL એ તેની ખાતરી કરવી જોઈએ કે ગ્રાહકનો લાઈવ ફોટોગ્રાફ અલધકૃ ત અલધકારી દ્વારા લેવામાું આવેલો છે અને તે જ
ફોટોગ્રાફ ગ્રાહક અરજી ફોમિ (CAF) માું જોડાયેલો છે . વધમાું, MOHFL ની લસસ્ટમ એલપ્લકે શન CAF નુંબર, ગ્રાહકના કે પ્ચર કરેલા
લાઈવ ફોટોગ્રાફ પર GPS કોઓલડિ ને્સ, અલધકૃ ત અલધકારીનું નામ, (RE દ્વારા સોુંપાયેલ) યલનક કમિચારી કોડ અને તારીખ સ્ટે મ્પપ
(DD:MM:YYYY) અને સમય સ્ટે મ્પપ (HH:MM:SS) ધરાવતો વાુંચી શકાય તેવા સ્વરૂપમાું વોટર-માકિ મકશે.
E. MOHFL ની એલપ્લકે શનમાું એવી સલવધા હોવી જોઈએ કે ગ્રાહકનો ફિ લાઈવ ફોટોગ્રાફ લેવામાું આવે અને ગ્રાહકનો કોઈ
લપ્રન્ટે ડ અથવા લવલડયો-ગ્રાફ કરેલ ફોટોગ્રાફ લેવામાું આવે નહીું. લાઈવ ફોટોગ્રાફ કે પ્ચર કરતી વખતે ગ્રાહક પાછળનું બેકગ્રાઉન્ડ
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સફે દ રું ગનું હોવું જોઈએ અને ગ્રાહકનો લાઈવ ફોટોગ્રાફ કે પ્ચર કરતી વખતે અન્ય કોઈ વ્યલિ ફ્રેમમાું આવશે નહીું.
F. એ જ રીતે, મૂળ OVD નો લાઈવ ફોટોગ્રાફ અથવા આધાર ધરાવતા હોવાનો પરાવો જ્યાું ઓફલાઈન ચકાસણી હાથ ધરી
શકાતી ન હોય (આડી રીતે મૂકવામાું આવેલ), ત્યાું ઉપર જણાવ્યા મજબ ઉપરથી ઊભી રીતે કે પ્ચર કરવામાું આવશે અને વાુંચી
શકાય તેવા સ્વરૂપમાું વોટર-માલકું ગ કરવામાું આવશે. મૂળ ડોક્યમેન્્સના લાઈવ ફોટોગ્રાફ કે પ્ચર કરતી વખતે તેમાું મોબાઇલ
ઉપકરણમાું કોઈ ત્રાુંસ અથવા ઝકાવ હશે નહીું.
G. ગ્રાહકનો લાઈવ ફોટોગ્રાફ અને તેના મૂળ ડોક્યમેન્્સને યોગ્ય પ્રકાશમાું કે પ્ચર કરવામાું આવશે જેથી તેઓ સ્પષ્ટ રીતે વાુંચી
શકાય અને ઓળખી શકાય.
H. ત્યાર બાદ, CAF માું તમામ એન્ટર ીઓ ગ્રાહક દ્વારા આપવામાું આવેલા ડોક્યમેન્્સ અને માલહતી મજબ ભરવામાું આવશે. તે
ડોક્યમેન્્સમાું જ્યાું લક્વક લરસ્પોન્સ (QR) કોડ ઉપલબ્ધ હોય, ત્યાું લવગતો જાતે ભરવાને બદલે QR કોડ સ્કે ન કરીને આવી લવગતો
આપમેળે ભરી શકાય છે . ઉદાહરણ તરીકે , UIDAI પરથી ડાઉનલોડ કરેલા ભૌલતક આધાર/e-આધારના લકસ્સામાું જ્યાું QR કોડ
ઉપલબ્ધ હોય, ત્યાું નામ, લલુંગ, જન્મ તારીખ અને સરનામાું જેવી લવગતોને આધાર/e-આધાર પર ઉપલબ્ધ QR ને સ્કે ન કરીને
આપમેળે ભરી શકાય છે .
I. એકવાર ઉપરોિ પ્રલક્રયા પૂણિ થઈ જાય, પછી ‘OTP શેર કરતાું પહેલાું ફોમિમાું ભરેલી લવગતોની ચકાસણી કરો’ એવું લખાણ
ધરાવતો વન ટાઈમ પાસવડિ (OTP) સુંદેશ ગ્રાહકના પોતાના મોબાઈલ નુંબર પર મોકલવામાું આવશે. OTP ની સફળતાપૂવિક
માન્યતા પર, તેને CAF પર ગ્રાહકના હસ્તાક્ષર તરીકે ગણવામાું આવશે. તેમ છતાું, જો ગ્રાહક પાસે પોતાનો મોબાઈલ નુંબર ન
હોય, તો પછી તેના પલરવાર/સુંબુંધીઓ/જાણીતા વ્યલિઓના મોબાઈલ નુંબરનો આ હેત માટે ઉપયોગ કરી અને CAF માું
સ્પષ્ટપણે ઉલ્લેખ કરી શકાય છે . કોઈ પણ લકસ્સામાું, MOHFL સાથે નોુંધાયેલા અલધકૃ ત અલધકારીનો મોબાઈલ નુંબર ગ્રાહકની
હસ્તાક્ષર માટે ઉપયોગમાું લેવામાું આવશે નહીું. MOHFL એ તેની તપાસ કરવી જોઈએ કે ગ્રાહકની સહીમાું વપરાયેલો મોબાઈલ
નુંબર અલધકૃ ત અલધકારીનો મોબાઈલ નુંબર હોય નહીું.
J. અલધકૃ ત અલધકારી ગ્રાહકના લાઈવ ફોટોગ્રાફના કે પ્ચલરું ગ અને મૂળ ડોક્યમેન્ટ લવશે લનવેદન પ્રદાન કરશે. આ હેત માટે ,
અલધકૃ ત અલધકારીને વન ટાઈમ પાસવડિ (OTP) વડે ચકાસવામાું આવશે જે MOHFL સાથે નોુંધાયેલા તેના મોબાઈલ નુંબર પર
મોકલવામાું આવશે. OTP ની સફળતાપૂવિક માન્યતા પર, તેને લનવેદન પર અલધકૃ ત અલધકારીના હસ્તાક્ષર તરીકે ગણવામાું
આવશે. આ અલધકૃ ત અલધકારીના લનવેદનમાું અલધકૃ ત અલધકારીનો લાઈવ ફોટોગ્રાફ પણ કે પ્ચર કરવામાું આવશે.
K. આ બધી પ્રવૃલિઓ પછી, એલપ્લકે શન MOHFL ના સલક્રયકરણ અલધકારીને પ્રલક્રયાની પૂણિતા અને સલક્રયકરણ લવનુંતી
મોકલવા લવશે માલહતી આપશે, અને પ્રલક્રયાનો વ્યવહાર-ID/સુંદભિ-ID નુંબર પણ ઉત્પન્ન કરશે. અલધકૃ ત અલધકારી ભાલવ સુંદભિ
માટે ગ્રાહકને વ્યવહાર-ID/સુંદભિ-ID નુંબર સુંબુંલધત લવગતોની જાણ કરશે.
L. MOHFL ના અલધકૃ ત અલધકારી તે તપાસશે અને ચકાસશે કે : - (i) ડોક્યમેન્ટના લચત્રમાું ઉપલબ્ધ માલહતી CAF માું અલધકૃ ત
અલધકારી દ્વારા દાખલ કરવામાું આવેલી માલહતી સાથે મેળ ખાય છે . (ii) ગ્રાહકનો લાઈવ ફોટોગ્રાફ ડોક્યમેન્ટમાું ઉપલબ્ધ ફોટા
સાથે મેળ ખાય છે .; અને (iii) CAF માું ફરલજયાત ફીલ્ડ સલહતની તમામ જરૂરી લવગતો યોગ્ય રીતે ભરેલી છે .; M. સફળ ચકાસણી
પર, CAF ની લપ્રન્ટ લેશે, યોગ્ય જગ્યાએ ગ્રાહકના હસ્તાક્ષર/અુંગૂઠાની છાપ મેળવશે, પછી તેને સ્કે ન કરીને લસસ્ટમમાું અપલોડ
કરશેતે RE ના અલધકૃ ત અલધકારી દ્વારા CAF લડલજટલ રીતે હસ્તાક્ષર થયેલું હોવું જોઈએ. મૂળ હાડિ કોપી ગ્રાહકને પરત કરી
શકાય છે .

7. વાિબી વ્યવહારની આિારસંલહતા
(કં પનીના બોડડ ઓફ લડર ેક્સટસડ દ્વારા મંિૂર થયા મુિબ)

1.પ્રસ્તાવના
આ નીલત પલરપત્ર માસ્ટર ડાયરેક્શન – નોન-બેંલકું ગ ફાયનાલન્સયલ કું પની – હાઉલસુંગ ફાઇનાન્સ કું પની (લરઝવિ બેંક) ના
લનદે શો, 2021 તારીખ 17 ફે બ્રઆરી, 2021 (સમય-સમય પર સધારા મજબ) ના સુંદભિમાું છે .
વાજબી વ્યવહારની આચારસુંલહતા, અહીું નીચે જણાવ્યા મજબ, ઉપરોિ માસ્ટર લડરેક્શનમાું સમાયેલ હાઉલસુંગ ફાઇનાન્સ
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કું પનીઓ (HFC) માટે વાજબી વ્યવહારની આચારસુંલહતા પર આ લદશાલનદે શો સાથે સસુંગત છે . આ કું પની માટે ગ્રાહકો સાથે
વ્યવહાર કરતી વખતે અનસરવાના ઓછામાું ઓછા ધોરણોને નક્કી કરે છે . તે ગ્રાહકોને માલહતી પૂરી પાડે છે અને સમજાવે છે
કે રોલજું દા ધોરણે કું પની તેમની સાથે કે વી રીતે વ્યવહાર કરે તેવી અપેક્ષા છે .

2. આિારસંલહતાના ઉદ્દેશ્યો
a) ગ્રાહકો સાથેના વ્યવહારમાું ઉચ્ચ ધોરણો નક્કી કરીને સારી અને ન્યાયી પ્રથાઓને પ્રોત્સાહન આપવું;
b) પારદલશિતા વધારવી જેથી કરીને ગ્રાહકોને વધ સારી રીતે સમજણ મળી શકે કે તેઓ સેવાઓ પાસેથી વ્યાજબી રીતે શું અપેક્ષા
રાખી શકે ;
c) સુંચાલનના ઉચ્ચ ધોરણો હાુંસલ કરવા માટે , સ્પધાિ દ્વારા, બજારની શલિઓને પ્રોત્સાલહત કરવી;
d) ગ્રાહક અને મોતીલાલ ઓસ્વાલ હોમ ફાઇનાન્સ લલલમટે ડ (MOHFL) વચ્ચે ન્યાયી અને સૌહાદિ પૂણિ સુંબુંધને પ્રોત્સાહન આપવું;
e) હાઉલસુંગ ફાઇનાન્સ લસસ્ટમમાું આત્મલવશ્વાસ વધારવો.

3.આિારસંલહતાનો ઉપયોગ
આ આચારસુંલહતા MOHFL દ્વારા ઓફર કરવામાું આવતા અથવા જે ભલવષ્યની તારીખમાું રજૂ કરવામાું આવશે એવા તમામ
ઉત્પાદનો અને સેવાઓને લાગ પડે છે , પછી ભલે તે કાઉન્ટર પર કે ફોન પર, પોસ્ટ દ્વારા, ઇન્ટરેલક્ટવ ઇલેક્ટર ોલનક ઉપકરણો
દ્વારા, ઇન્ટરનેટ પર, ડાયરેક્ટ સેલલુંગ એજન્ટ જેવા પ્રલતલનલધ દ્વારા અથવા અન્ય કોઈપણ પિલત દ્વારા પ્રદાન કરવામાું આવે.

3.1 નીિે િણાવેલ દ્વારા ગ્રાહક સાથેના અમારા તમામ વ્યવહારોમાં વાિબી રીતે, પારદશડક રીતે અને લવવેકપૂવડક
કાયડ કરવા માટે :

a) અમે ઓફર કરીએ છીએ તે ઉત્પાદનો અને સેવાઓ, અને પ્રલક્રયાઓ અને વ્યવહારમાું અમારો સ્ટાફ અનસરે છે તે માટે
આ આચારસુંલહતામાું રહેલી પ્રલતબિતાઓ અને ધોરણોને પૂણિ કરવા;
b) ખાતરી કરવી કે અમારા ઉત્પાદનો અને સેવાઓના વ્યાજ અને સેવા શલ્ક સલહત લનયમો અને શરતો સાથે મળીને
શબ્દો અને ભાવનામાું સુંબુંલધત કાયદાઓ અને લનયમોનું પાલન કરે છે ;
c) ખાતરી કરવી કે ગ્રાહક સાથેનો અમારો વ્યવહાર અખુંલડતતા અને પારદલશિતાના નૈલતક લસિાુંતો પર
આધાલરત છે .

4. જાહે રાત, માકે લટં ગ અને વેિાણ
a) અમે તેની ખાતરી કરીશું કે તમામ જાહેરાત અને પ્રચાર સામગ્રી સ્પષ્ટ હોય, અને ગેરમાગે દોરનારી ન હોય.
b) કોઈપણ મીલડયા અને પ્રમોશનલ સાલહત્યમાું સેવા અથવા ઉત્પાદન તરફ ધ્યાન દોરે અને જેમાું વ્યાજ દરના સુંદભિનો
સમાવેશ થાય એવી કોઈપણ જાહેરાતમાું, અમે અન્ય ફી અને શલ્ક લાગ થશે કે કે મ તે પણ અમે સૂચવીશું અને તે સુંબુંલધત
લનયમો અને શરતોની સુંપૂણિ લવગતો માુંગવા પર ઉપલબ્ધ રહેશે.
c) ગ્રાહકો નીચેના પૈકી કોઈપણ મારફત વ્યાજ દરો, સામાન્ય ફી અને શલ્ક લવશે માલહતી મેળવી શકે છે :






અમારી શાખાઓ અથવા હેલ્પલાઈન પર કૉલ કરવો;
અમારા લનયિ સ્ટાફ/ હેલ્પ-ડેસ્ક દ્વારા;
અમારી વેબસાઇટ પરથી.
સલવિસ ગાઈડ/ ટે લરફ શેડ્યૂલની નકલ પ્રદાન કરવી

d) જો અમે સહાયક સેવાઓ પ્રદાન કરવા માટે તૃતીય પક્ષોની સેવાઓનો લાભ લઈશું, તો અમે તે માટે પ્રયત્ન કરીશું કે
આવા તૃતીય પક્ષો (જો આવા તૃતીય પક્ષો માટે ઉપલબ્ધ હોય તો) ગ્રાહકની વ્યલિગત માલહતીનું અમે જે પ્રમાણે
ગોપનીયતા અને સરક્ષા સાથે સુંચાલન કયું હોત તેમ જ કરશે.
e) MOHFL સમયાુંતરે ગ્રાહકોને અમારી પાસેથી મેળવેલા ઉત્પાદનોની લવશેર્તાઓ જણાવશે. ઉપરાુંત, અમારા અન્ય
ઉત્પાદનની ઑફર અથવા પ્રમોશનલ ઑફસિ લવશેની માલહતી ગ્રાહક સધી પહોુંચાડવામાું આવશે જો તેઓ એ MOHFL
ને આવી માલહતી અથવા સેવા પ્રાપ્ત કરવા માટે તેમની સુંમલત આપી હોય.
f) અમે જેની સેવાઓ અમે અમારા ઉત્પાદનો/સેવાઓનું માકે લટું ગ કરવા માટે મેળવી શકીએ છીએ એવી અમારી ડાયરેક્ટ
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સેલલુંગ એજન્સીઓ (DSA) માટે આચારસુંલહતા લનધાિલરત કરી છે જે અન્ય બાબતોમાું જ્યારે તેઓ ગ્રાહકને વ્યલિગત
રીતે અથવા કોઈપણ ઈલેક્ટર ોલનક માધ્યમ દ્વારા અમારા ઉત્પાદનોનું વેચાણ કરવા માટે સુંપકિ કરે ત્યારે તેમને પોતાની
ઓળખ આપવી જરૂરી છે .
g) ગ્રાહકો તરફથી કોઈપણ ફલરયાદ પ્રાપ્ત થવાના લકસ્સામાું કે અમારા પ્રલતલનલધ/ કલરયર અથવા DSA કોઈપણ અયોગ્ય
વતિનમાું શામેલ છે અથવા આ સુંલહતાનું ઉલ્લુંઘન કયું છે , તો અમે ગ્રાહકના સુંતોર્ માટે તપાસ કરવા અને ફલરયાદના
લનરાકરણ માટે યોગ્ય પગલાું લઈશું.

5. લોન્સ
5.1 લોન્સ અને તેમની પ્રલક્રયા માટે ની અરજીઓ
a) કું પની દ્વારા ઓફર કરવામાું આવતા દરેક ઉત્પાદન માટે દરેક ઉત્પાદનની જરૂલરયાતને આધારે MOHFL ના ‘અરજી ફોમિ
/ યોગ્ય ડોક્યમેન્્સ’ અલગ છે અને તેમાું તમામ માલહતી શામેલ હશે જે ઉધાર લેનાર દ્વારા રજૂ કરવાની આવશ્યકતા હોય.
ઉધાર લેનારાને અન્ય હાઉલસુંગ ફાઇનાન્સ કું પનીઓ (HFC) દ્વારા ઓફર કરવામાું આવતા સમાન લનયમો અને શરતો સાથે
અથિપૂણિ સરખામણી કરવાની સલવધા આપવા માટે અને ઉપરોિ સરખામણીના આધારે જાણકાર લનણિય લેવા માટે
MOHFL દ્વારા જરૂરી માલહતી પૂરી પાડવામાું આવશે.

b) MOHFL ના ‘અરજી ફોમિ/ યોગ્ય ડોક્યમેન્્સ’ માું અરજી ફોમિ સાથે ઉધાર લેનારાઓ દ્વારા રજૂ કરવા માટે જરૂરી
ડોક્યમેન્્સની સૂલચ પણ આપી શકે છે .

c) MOHFL પાસે લોન મેળવવા માટે તેના ઉધાર લેનારાને અરજી ફોમિની રસીદની સ્વીકૃ લત આપવાની પિલત છે . MOHFL
તમામ જરૂરી માલહતી પ્રાપ્ત થયાની તારીખથી વાજબી સમયગાળામાું ઉધાર લેનારને પોતાના લનણિય લવશે જાણ કરશે.

5.2 લોન મૂલ્યાંકન તેમિ લનયમો અને શરતો
a) સામાન્ય રીતે લોન અરજીની પ્રલક્રયા માટે જરૂરી તમામ લવગતો અરજી કરવાના સમયે અમારા દ્વારા એકલત્રત કરવામાું
આવશે. તેમ છતાું, જો અમને કોઈ વધારાની માલહતીની જરૂર હશે તો અમે તરત જ ગ્રાહકોનો સુંપકિ કરીશું.

b) અમે ગ્રાહકને લેલખતમાું મુંજૂરી પત્ર દ્વારા અથવા અન્યથા તમામ લનયમો અને શરતો સાથે મુંજૂર કરવામાું આવેલી લોનની
રકમ જણાવીશું.

c) અમે લોનના લવતરણ સમયે દરેક ઉધાર લેનારને લોન ડોક્યમેન્ટમાું ટાુંકવામાું આવેલ દરેક લબડાણની નકલ સાથે લોન
ડોક્યમેન્ટની એક નકલ અચૂકપણે પ્રદાન કરીશું.

5.3 લોન અરજીના અસ્વીકાર થવાની જાણ
જેની અરજી નામુંજૂર કરવામાું આવી છે તે ગ્રાહકને અમે તેમની અરજી નકારવા માટે ના કારણ(ઓ) જણાવીને લેલખતમાું
જાણ કરીશું.

5.4 લનયમો અને શરતોમાં ફે રફાર સલહત લોનનું લવતરણ
a) મુંજૂરી પત્ર / લોન ડોક્યમેન્્સમાું ઉલ્લેલખત પ્રમાણભૂત લનયમો અને શરતોને આધીન તેમની જરૂલરયાતો અનસાર ગ્રાહકો
b)
c)
d)
e)

દ્વારા કરવામાું આવેલી લવતરણની લવનુંતી અનસાર લવતરણ કરવામાું આવશે.
અમે અમારા ગ્રાહકોને લવતરણ સમયપત્રક, વ્યાજ દરો, સેવા શલ્ક, પૂવિચકવણી શલ્ક, અન્ય લાગ ફી/ શલ્ક વગેર ે સલહત
લનયમો અને શરતોમાું કોઈપણ ફે રફારની સૂચના આપીશું. અમે એ પણ સલનલિત કરીશું કે વ્યાજ દરો અને શલ્કમાું ફે રફાર
માત્ર ભલવષ્યની તૈયારીને જ પ્રભાલવત કરે. લોનના ડોક્યમેન્્સમાું આ સુંબુંધમાું યોગ્ય શરત સામેલ કરવામાું આવી છે .
જો આવા ફે રફારથી ગ્રાહકોને ગેરલાભ હોય, તો તેઓ 60 લદવસની અુંદર અને નોલટસ લવના તેમનું ખાતું બુંધ કરી શકે છે
અથવા કોઈપણ વધારાના શલ્ક અથવા વ્યાજ ચૂકવ્યા લવના તેને બદલી શકે છે .
લોન ડોક્યમેન્ટ હેઠળ ચકવણી અથવા કામગીરીને પછી ખેંચવી / વેગ આપવાનો લનણિય અથવા વધારાની લસક્યલરટી
માુંગવી, લોન ડોક્યમેન્્સ સાથે સસુંગત હશે.
અમે તમામ બાકી રકમની ચકવણી પર અથવા કોઈપણ કાયદે સરના અલધકાર અથવા અમે ગ્રાહકો સામે હોઈ શકે એવા
અન્ય કોઈપણ દાવા માટે પૂવાિલધકારને આધીન લોનની બાકી રકમની વસૂલાત પર તમામ લસક્યલરટીને છૂટી કરીશું. જો
ક્ષલતપૂલતિના આવા અલધકારનો ઉપયોગ કરવાનો હોય, તો ગ્રાહકો/ઉધાર લેનારાઓને બાકીના દાવાઓ લવશે અને જે
શરતો હેઠળ અમે સુંબુંલધત દાવાની પતાવટ / ચકવણી કરવામાું આવે ત્યાું સધી લસક્યલરટી જાળવી રાખવા માટે હકદાર
છીએ તેની સુંપૂણિ લવગતો સાથે તે અુંગે નોલટસ આપવામાું આવશે.
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6. બાંયધરી
જ્યારે કોઈ લોન માટે બાુંયધરી આપનાર બનવાનું લવચારી રહ્યા હોય, ત્યારે અમે તેમને આ લવશે જાણ કરીશું:

i.

બાુંયધરી આપનાર તરીકે જવાબદારી;

ii.

જવાબદારીનું પ્રમાણ જેના માટે તેઓ અમને પ્રલતબિ રહેશે;

iii. એવા સુંજોગો કે જેમાું અમે બાુંયધરી આપનારને તેમની જવાબદારી ચૂકવવા માટે કહીશું;
iv. જો તેઓ બાુંયધરી આપનાર તરીકે ચકવણી કરવામાું લનષ્ફળ જાય તો MOHFL પાસે તેમના અન્ય નાણાુંનો આશ્રય છે કે
કે મ;

v.

શું બાુંયધરી આપનાર તરીકે ની તેમની જવાબદારીઓ ચોક્કસ માત્રા સધી મયાિલદત છે કે તે અમયાિલદત છે ;

vi. સમય અને સુંજોગો કે જેમાું બાુંયધરી આપનાર તરીકે ની તેમની જવાબદારીઓ માુંથી છૂટા કરવામાું આવશે; અને અમે
તેમને જેમના તેઓ બાુંયધરી આપનાર તરીકે હોય તે ઉધાર લેનારની જાણીતી નાણાકીય લસ્થલતમાું કોઈપણ મોટા પ્રલતકૂ ળ
ફે રફાર લવશે માલહતગાર રાખીશું.

vii. જો બાુંયધરી આપનાર બાકી ચકવણી કરવા માટે પૂરતા સાધનો હોવા છતાું, લેણદાર / લધરાણકતાિ દ્વારા કરવામાું આવેલી
માુંગનું પાલન કરવાનો ઇનકાર કરે, એવા લકસ્સામાું બાુંયધરી આપનારને પણ લવલફલ લડફોલ્ટર તરીકે ગણવામાું આવશે.

viii. MOHFL તેમને જેમના તેઓ બાુંયધરી આપનાર તરીકે હોય તે ઉધાર લેનારની જાણીતી નાણાકીય લસ્થલતમાું કોઈપણ મોટા
પ્રલતકૂ ળ ફે રફાર લવશે માલહતગાર રાખીશું.

7. ગોપનીયતા અને ગુપ્તતા
અમે ગ્રાહકની તમામ વ્યલિગત માલહતીને [જ્યારે ગ્રાહક હવે ગ્રાહક ન હોય ત્યારે પણ] ખાનગી અને ગોપનીય ગણીશું
અને નીચેના લસિાુંતો અને નીલતઓ દ્વારા માગિદલશિત થશે. અમે નીચેના અપવાદરૂપ લકસ્સાઓ લસવાય, ગ્રાહક દ્વારા
અથવા અન્યથા, અમારા જૂ થમાું અન્ય કું પનીઓ/ એકમો સલહત કોઈપણ દ્વારા આપવામાું આવેલી ગ્રાહકના ખાતાઓને
લગતી માલહતી અથવા ડે ટા જાહેર કરીશું નહીું:
a) જો આપણે કાયદા દ્વારા માલહતી આપવી જરૂરી હોય;
b) જો માલહતી જાહેર કરવાની જનતા પ્રત્યે ફરજ હોય તો;
c) જો અમારા લહત માટે અમને માલહતી આપવાની જરૂર હોય (ઉદાહરણ તરીકે , છે તરલપુંડી અટકાવવા માટે ) પરું ત અમે
આનો ઉપયોગ ગ્રાહક અથવા (નામ અને સરનામા સલહત) ગ્રાહક ખાતાઓ લવશેની માલહતીને માકે લટું ગ હેતઓ માટે
અમારા જૂ થની અન્ય કું પનીઓ સલહત બીજા કોઈને, આપવાના કારણ તરીકે કરીશું નહીું;
d) જો ગ્રાહક અમને માલહતી જાહેર કરવા માટે કહે, અથવા જો અમારી પાસે ગ્રાહકની પરવાનગી હોય;
e) જો અમને ગ્રાહક લવશે સુંદભિ આપવાનું કહેવામાું આવે, તો અમે ગ્રાહક લવશે આવી માલહતી આપીએ તે પહેલાું અમને
ગ્રાહકની સુંમલતની જરૂર પડશે;
f)

MOHFL ગ્રાહક લવશે ધરાવે છે તેવ્ યલિગત રેકોડ્સિ ઍક્સેસ કરવા માટે ગ્રાહકને હાલના કાયદાકીય માળખા હેઠળના
અલધકારોની હદ લવશે જાણ કરવામાું આવશે.

g) અમે માકે લટું ગ હેતઓ માટે ગ્રાહકની વ્યલિગત માલહતીનો ઉપયોગ કરીશું નહીું લસવાય કે ગ્રાહક તેના માટે સુંમલત આપે.

8. લધરાણ સંદભડ એિન્સી
a) જ્યારે ગ્રાહક ખાતું ખોલાવે, ત્યારે અમે લધરાણ સુંદભિ એજન્સીઓને ખાતાની લવગતો ક્યારે મોકલી શકીએ છીએ
અને અમે તેમની સાથે કઈ તપાસ કરી શકીએ છીએ તે જણાવીશું.
b) અમે લધરાણ સુંદભિ એજન્સીઓને ગ્રાહકને વ્યલિગત રીતે અમને કે ટલું દે વું બાકી છે તેના લવશે માલહતી આપીશું, જો:

i. ગ્રાહક ચકવણીમાું પાછળ રહી ગયા હોય;
ii. બાકી રકમ લવવાદમાું ન હોય; અને
iii. અમારી ઔપચાલરક માુંગને પગલે, ગ્રાહકોએ દે વું ચૂકવવા માટે અમને સુંતોર્ થાય એવી દરખાસ્તો કરી ન હોય.
c) અમે લધરાણ સુંદભિ એજન્સીઓને તમારા ખાતાના રોજ-બ-રોજ ચલાવવા લવશે અન્ય માલહતી આપીશું.
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d) અમે ગ્રાહકોને લધરાણ સુંદભિ એજન્સીઓને આપવામાું આવેલી માલહતીની એક નકલ પૂરી પાડીશું, જો તેમના દ્વારા
માુંગવામાું આવશે તો.

9. લેણાંની વસૂલાત
9.1

જ્યારે પણ અમે લોન આપીશું, ત્યારે અમે ગ્રાહકને ચકવણીની રકમ, મદત અને સામલયકતાની રીતે ચકવણીની પ્રલક્રયા
સમજાવીશું. તેમ છતાું જો ગ્રાહક પરત ચકવણી સમયપત્રકનું પાલન ન કરે, તો લેણાુંની વસૂલાત માટે સ્થાનીય કાયદા
અનસાર અને કું પનીની કલેક્શન અને વસૂલાત નીલત અન સાર લનધાિલરત પ્રલક્રયા અનસરવામાું આવશે.

9.2

અમારી કલેકશન અને વસૂલાત નીલત સૌજન્ય, ઉલચત વ્યવહાર અને સમજાવટ પર બનેલી છે . અમે ગ્રાહકોના લવશ્વાસ
અને લાુંબા ગાળાના સુંબુંધોને પ્રોત્સાહન આપવામાું માનીએ છીએ. અમારો સ્ટાફ અથવા બાકીની વસૂલાત અથવા /
અને લસક્યલરટીને કબજામાું લેવામાું અમારુું પ્રલતલનલધત્વ કરવા માટે અલધકૃ ત કોઈપણ વ્યલિ પોતાની ઓળખ આપશે
અને અમારા દ્વારા જારી થયેલો સિા હોવાનો પત્ર દશાિવશે અને લવનુંતી પર ગ્રાહકને અમારા દ્વારા અથવા અમારી સિા
હેઠળ જારી કરવામાું આવેલું તેનું ઓળખ કાડિ દે ખાડશે. અમે ગ્રાહકને બાકી લેણાું સુંબુંલધત તમામ માલહતી પ્રદાન કરીશું
અને બાકી ચકવણી માટે પૂરતી નોલટસ આપવાનો પ્રયત્ન કરીશું.

9.3

સ્ટાફના તમામ સભ્યો અથવા કોઈપણ વ્યલિ કે જે અમારુું પ્રલતલનલધત્વ કરવા માટે અલધકૃ ત હોય તે કલેક્શન અથવા
/ અને લસક્યલરટીને કબજામાું લેવા દરમીયાન નીચે લનધાિલરત લદશાલનદે શોને અનસરશે:
ગ્રાહકોનો સામાન્ય રીતે તેમની પસુંદગીના સ્થળે અને કોઈપણ લનલદિ ષ્ટ સ્થળની ગેરહાજરીમાું, તેમના લનવાસ સ્થાને અને
જો તે ઉપલબ્ધ ન હોય, તો વ્યવસાય/રોજગારના સ્થળે સુંપકિ કરવામાું આવશે.
ગ્રાહકોને પ્રલતલનલધત્વ કરનારની ઓળખ અને સિાની પ્રથમ વખતે જાણ કરવામાું આવશે.
ગ્રાહકની ગોપનીયતાનું સન્માન કરવામાું આવશે.
ગ્રાહકો સાથેની તમામ લક્રયાપ્રલતલક્રયાઓમાું વ્યવસાલયક અને ઔપચાલરક ભાર્ાનો ઉપયોગ કરવામાું આવશે.
ગ્રાહકોના સ્થળની મલાકાત દરલમયાન લશષ્ટાચાર અને ઔલચત્ય જાળવવામાું આવશે.
સામાન્ય રીતે, અમારા પ્રલતલનલધઓ 0700 કલાકથી 1900 કલાકની વચ્ચે ગ્રાહકોનો સુંપકિ કરશે,
શક્ય હોય ત્યાું સધી ચોક્કસ સમયે અથવા ચોક્કસ સ્થળે કૉલ ટાળવાની લવનુંતીઓનું સન્માન કરવામાું આવશે.
લેણાું અુંગે લવવાદો અથવા મતભેદોને ઉકે લવા માટે પરસ્પર સ્વીકાયિ અને વ્યવલસ્થત રીતે તમામ મદદ કરવામાું આવશે.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

10. ફલરયાદ લનવારણ તંત્ર
હાલની સ્પધાિત્મક પલરલસ્થલતમાું, ઉત્કૃ ષ્ટ ગ્રાહક સેવા એ વ્યવસાયની સતત વૃલિ માટે એક મહત્વપૂણિ સાધન છે . કોઈપણ કોપોરેટ
સુંસ્થામાું ગ્રાહક ફલરયાદો વ્યવસાય જીવનનો એક ભાગ હોય છે .
MOHFL માું, અમે મખ્યત્વે ગ્રાહક સેવા અને સુંતોર્ પર ધ્યાન કે લન્િત કરીએ છે . અમે માનીએ છીએ કે ત્વલરત અને અસરકારક
સેવા પ્રદાન કરવી એ માત્ર નવા ગ્રાહકોને આકર્િવા માટે જ નહીું, પરું ત હાલના ગ્રાહકોને જાળવી રાખવા માટે પણ જરૂરી છે .
MOHFL દ્વારા અમારા ગ્રાહકોને ઉન્નત અનભવ પ્રદાન કરવાના હેતથી એવી ઘણી પહેલ કરવામાું આવી છે જે વધ સારો ગ્રાહક
અનભવ અને કાયિક્ષમ ફલરયાદ લનવારણ પિલત પ્રદાન કરવા તરફ લલક્ષત છે .
MOHFL ની લનવારણ પિલતને વધ અથિપૂણિ અને અસરકારક બનાવવા માટે , એક માળખાગત પિલત બનાવવામાું આવી છે . આ
લસસ્ટમ એ સલનલિત કરશે કે માુંગવામાું આવ્યું છે તે લનવારણ ન્યાયી અને ઉલચત હોય અને તે લનયમો અને લવલનયમોના આપેલ
માળખાની અુંદર હોય.
ગ્રાહકોની ફલરયાદો/તકરારોને સુંભાળવા માટે નું તુંત્ર
એવા ગ્રાહકો કે જેઓ પૂરી પાડવામાું આવેલ સેવાઓથી સુંતષ્ટ ન હોય અથવા MOHFL અથવા ડાયરેક્ટ સેલલુંગ એજન્્સ (DSA),
કલેક્શન એજન્ટો વગેર ે જેવા તેના પ્રલતલનલધની કોઈપણ અયોગ્ય ગેરવતિણૂકની જાણ કરવા માટે પ્રલતલક્રયા આપવા અથવા તેમની
ફલરયાદ મોકલવા માુંગતા હોય, તો શાખાઓ પર ઉપલબ્ધ “ક્વેરી મેનજ
ે મેન્ટ મોડ્યલ” માું એન્ટર ી કરવા માટે અમારા શાખા
અલધકારીનો સુંપકિ કરી શકે છે .
જો તમારી ફલરયાદ શાખા સ્તરે વણઉકે લાયેલી હોય, તો તમે નીચેના માધ્યમોનો ઉપયોગ કરીને સીધી તમારી ફલરયાદ નોુંધાવી
શકો છો;
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•
અમારી ગ્રાહક સેવા હેલ્પલાઇનને 022-47189999/ 62729898 પર કૉલ કરો સમય;
સોમવાર થી શક્રવાર - 9:00 am અને 7:00 pm
શલનવાર – 10:00 am થી 4:00 pm
•

hfquery@motilaloswal.com પર અમને ઈમેઈલ કરો

•

અમને નીચેના સરનામે લખો:

મોતીલાલ ઓસ્વાલ હોમ ફાઇનાન્સ લલલમટે ડ
ગ્રાહક સેવા સેલ મોતીલાલ ઓસ્વાલ ટાવર, રહીમતલ્લાહ સયાની રોડ,
પરેલ S.T. ડેપો સામે, પ્રભાદે વી, મુંબઈ-400025
એવા લકસ્સા જ્યાું આપેલ સમયની અુંદર ફલરયાદનું લનરાકરણ ન આવે અથવા જો તે MOHFL દ્વારા આપવામાું આવેલા ઉકે લથી
સુંતષ્ટ ન હોય, તો ગ્રાહક ફલરયાદ લનવારણ અલધકારીનો સુંપકિ કરી શકે છે . ફલરયાદ લનવારણ અલધકારી નું નામ અને સુંપકિ નીચે
મજબ છે :
ક. આલલયા શેખ
ટે લલ. નું: +91-22- 50362730
ઈમેલ ID: hfgro@motilaloswal.com
જો ફલરયાદ/લવવાદ નો ઉકે લ ન આવે, તો તમે https://consumerhelpline.gov.in/ પર નેશનલ કન્્યમર હેલ્પલાઇનમાું તમારી
ફલરયાદો નોુંધાવી શકો છો
અથવા
જો 6 અઠવાલડયાના સમયગાળામાું ફલરયાદ/લવવાદનું લનરાકરણ કરવામાું ન આવે તો, ગ્રાહક હાઉલસુંગ ફાઇનાન્સ કું પનીઓની
લનયમનકારી સિા – નેશનલ હાઉલસુંગ બેંકને ઓફલાઈન મોડમાું પોસ્ટ દ્વારા, નીચેની લલુંક પર ઉપલબ્ધ લનયત ફોમેટમાું, નીચે
આપેલ સરનામે અપીલ કરી શકે છે :
https://grids.nhbonline.org.in/(S(0cixd2l420ampmiuolt4fxz2))/default.aspx
અથવા
ગ્રાહકો નીચેના સરનામે નેશનલ હાઉલસુંગ બેંકને પત્ર લખી શકે છે :
નેશનલ હાઉલસંગ બેંક
ફલરયાદ લનવારણ સેલ
લનયમન અને દે ખરેખ લવભાગ
નેશનલ હાઉલસુંગ બેંક, 4થો માળ, કોર-5A, ઈલન્ડયા હેલબટે ટ સેન્ટર, લોધી રોડ,
નવી લદલ્હી - 110 003.
વેબસાઈટ: www.nhb.org.in (ફલરયાદ લનવારણ વ્યવસ્થાના હેડ હેઠળ ફીઝીકલ મોડમાું અને ઓનલાઈન મોડ(GRIDS)માું
ફલરયાદ નોુંધાવવાનો લવકલ્પ છે )/
https://grids.nhbonline.org.in
11. ફરલિયાત રીતે દશાડવવું િરૂરી
MOHFL અમારી તમામ શાખાઓમાું નીચેની બાબતો ધરાવે છે :
•

ફલરયાદો અને સૂચનો મેળવવા માટે યોગ્ય વ્યવસ્થા.

•

ફલરયાદ લનવારણ અલધકારીનું નામ, સરનામું અને સુંપકિ નુંબર દશાિવવું

ફલરયાદ લનવારણ એકમની પ્રલક્રયા તમામ ફલરયાદોને ગ્રાહકોના સુંતોર્ મજબ બુંધ કરવામાું આવે તેની ખાતરી કરશે.
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એવા લકસ્સામાું તેઓ સલનલિત કરશે કે જો તેમના સ્તરે ઉકે લ લાવવાનું શક્ય ન હોય તો ફલરયાદને યોગ્ય સ્તરે આગળ વધારવામાું
આવે. જ્યારે અમારો અુંતત પ્રયાસ એ સલનલિત કરવાનો છે કે અમે એવી લસ્થલતમાું પહોુંચીએ કે જ્યાું અમારા ગ્રાહકોએ અસરકારક
લનવારણ મેળવવા માટે લસલનયર મેનજ
ે મેન્ટને ફલરયાદ ન કરવી પડે, ત્યારે અમે આ ફલરયાદોના સુંચાલન માટે એક મજબૂત તુંત્ર
સ્થાલપત કયું છે , જે ફલરયાદના કારણોને સમજવા અને આગળ મોકલવાના અને તેની પનરાવૃલિની રોકથામ પર કામ કરવાના
દૃલષ્ટકોણથી તેમની સમીક્ષા કરે છે .
12. ટાઇમ િે મ
ફલરયાદો નોુંધાવવા માટે , ગ્રાહકો ઉપર દશાિવેલ કોઈપણ માધ્યમોનો ઉપયોગ કરી શકે છે (ગ્રાહકની ફલરયાદોના સુંચાલન માટે ના
તુંત્ર પર પોઈન્ટ (a) જઓ). જો ફલરયાદ લેલખતમાું મળી હોય, તો MOHFL એક સપ્તાહની અુંદર સ્વીકૃ લત / પ્રત્યિર મોકલવાનો
પ્રયાસ કરશે. એકવાર બાબતની તપાસ કરવામાું આવે, એટલે MOHFL ફલરયાદ મળ્યા પછી એક અઠવાલડયાની અુંદર કાું તો
ગ્રાહકને અુંલતમ પ્રત્યિર મોકલવા અથવા વધ સમય માુંગતી સૂચના મોકલવાનો પ્રયાસ કરે છે .
અમને પ્રાપ્ત થયેલી ફલરયાદોને યોગ્ય પલરપ્રેક્ષ્યમાું જોવામાું આવશે અને તમામ સુંભલવત િલષ્ટકોણથી તેનું લવશ્લેર્ણ કરવામાું
આવશે.
કોઈપણ સમસ્યા પર MOHFL ના વલણ લવશે ગ્રાહકોને જાણ કરવામાું આવશે. એવી ફલરયાદો કે જેમાું સામેલ સમસ્યાઓની
તપાસ માટે થોડો સમય જરૂરી હોય તેની તરત ત્વલરત જાણ કરવામાું આવશે.
કું પનીના બોડિ ઓફ લડરેક્ટસિ સમયાુંતરે વાજબી વ્યવહારની આચારસુંલહતા અને ફલરયાદ લનવારણ તુંત્રની કામગીરીના પાલનની
સમીક્ષા કરી શકે છે . એકીકૃ ત અહેવાલ આવી સમીક્ષાઓ બોડિ ને લનયલમત અુંતરાલે રજૂ કરવામાું આવશે, જે તેના દ્વારા સૂચવવામાું
આવી શકે છે .
જેમ અને જ્યારે MOHFL દ્વારા ગ્રાહકની ફલરયાદો / લવવાદોના સુંચાલનમાું કોઈપણ નવા ફે રફારોનો સમાવેશ કરવામાું આવશે
જેમાું જો કોઈ હોય તો, નવા ફલરયાદ માધ્યમોની રજૂ આતનો સમાવેશ થાય છે , ત્યારે ઉપરોિ નીલત સમયાુંતરે સમીક્ષા/સુંશોલધત
કરવામાું આવશે.
13. વધુ પડતા વસૂલવામાં આવેલા વ્યાિનું લનયમન
કું પનીએ વ્યાજ દર, પ્રલક્રયા અને અન્ય શલ્ક નક્કી કરવા માટે યોગ્ય આુંતલરક લસિાુંતો અને પ્રલક્રયાઓ લનધાિલરત કરી છે .
કું પનીએ આુંતલરક વ્યાજ દર મોડલ અપનાવ્યું છે .
વ્યાજ દર વાલર્િક કરવામાું આવશે જેથી ઉધાર લેનાર ખાતામાું વસૂલવામાું આવશે એવા ચોક્કસ દરોથી વાકે ફ હોય.
14. નીલતની સમીક્ષા/સુધારણા
જો કોઈપણ સમયે અથિઘટન / નીલત અને કોઈપણ લવલનયમો, લનયમો, લદશાલનદે શો, સૂચના, સ્પષ્ટીકરણો, પલરપત્રો, મખ્ય પલરપત્રો
/ સુંબુંલધત સિાવાળાઓ દ્વારા જારી કરાયેલા લનદે શો (“લનયમનકારી જોગવાઈઓ”) વચ્ચેની માલહતીમાું સુંઘર્િ ઉદ્ભવે, તો પછી
લનયમનકારી જોગવાઈઓનું અથિઘટન માન્ય રહેશે.
લનયમનકારી જોગવાઈઓમાું કોઈપણ સધારા(ઓ) અને/અથવા સ્પષ્ટતા(ઓ)ના લકસ્સામાું, લનયમનકારી જોગવાઈઓ અનસાર
લનલદિ ષ્ટ અસરકારક તારીખથી નીલતમાું તે મજબ સધારો કરવામાું આવશે. બોડિ અને/અથવા તેની કલમટી નીલતની કોઈપણ
જોગવાઈઓને બદલવા, સુંશોલધત કરવા, ઉમેરવા, કાઢી નાખવા અથવા સધારવાનો અલધકાર અનામત રાખે છે .
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8. વ્હીસલ બ્લોઅર પોલલસી
(કં પનીના બોડડ ઓફ લડર ેક્સટસડ દ્વારા મંિૂર થયા મુિબ)

I. નીલતની પૃષ્ઠભૂલમ:
આ અલધલનયમની જરૂલરયાતના સુંદભિમાું ખાનગી ક્ષેત્રના ઉપક્રમ તરીકે તેના પોતાના તકે દારીના તુંત્રની નીલત બનાવવા
માટે જવાબદાર હોવાથી, કું પની અલધલનયમ, 2013 અને તેના હેઠળ બનેલા લનયમોની જરૂલરયાતો અનસાર નીલતનો મસદ્દો
તૈયાર કરવામાું આવ્યો છે .

II. હે તુ:
મોતીલાલ ઓસ્વાલ હોમ ફાઇનાન્સ લલલમટે ડ નૈલતક, ઉલચત અને કાનૂની વ્યવસાય આચરણના સવોચ્ચ સુંભલવત ધોરણો
માટે પ્રલતબિ છે . આ પ્રલતબિતાથી, નીલતનો ઉદ્દેશ્ય સાચી લચુંતાઓ અથવા ફલરયાદોની જાણ કરવા માટે સદ્ભાવનાથી
લવ્હસલ બ્લો કરવા માટે કમિચારીઓને કોઈ બદલા અથવા ભોગ બનવા સામે તેઓ સરલક્ષત રહેશે એવી ખાતરી સાથે માગિ
પ્રદાન કરવાનો છે .
નીચે દશાિવેલી વ્હીસલ બ્લોઅર નીલત અને પ્રલક્રયાઓનો હેત સદ્ભાવનાથી અને બદલો અથવા પ્રલતકૂ ળ રોજગાર
કાયિવાહીના ભય લવના લચુંતા વ્યિ કરવા માટે કમિચારીઓને પ્રોત્સાલહત કરવા અને સક્ષમ કરવાનો છે .

III.નીલત:
આ નીલત કું પનીના લડરેક્ટરો અને કમિચારીને સુંબુંલધત મેનજ
ે મેન્ટને અનૈલતક વતિન, વાસ્તલવક અથવા શુંકાસ્પદ છે તરલપુંડી
અથવા કું પનીની આચાર સુંલહતા અને નીલતના ઉલ્લુંઘન લવશે જાણ કરવા માટે એક માધ્યમ પૂરુું પાડે છે .
લવ્હસલ-બ્લોઅર પોલલસીનો હેત એવી ગુંભીર લચુંતાઓને આવરી લેવાનો છે જે વ્યવસાય પર મોટી નાણાકીય અથવા
અન્યથા અને મોતીલાલ ઓસ્વાલ હોમ ફાઇનાન્સ લલલમટે ડની છબી/શાખ પર અસર કરી શકે .

IV. અવકાશ:
આ નીલત મોતીલાલ ઓસ્વાલ હોમ ફાઇનાન્સ લલલમટે ડના પાટિ ટાઇમ અને કામચલાઉ કમિચારીઓ સલહત તમામ લડરેક્ટરો,
કમિચારીઓને લાગ પડે છે .
તે સામાન્ય રીતે જેના કારણે કું પની અને તેના લહતધારકોના લહતને અસર થાય એવી ગેરરીલતઓ, સિાના દરુપયોગ,
છે તરલપુંડી અથવા શુંકાસ્પદ છે તરલપુંડી વગેરન
ે ી શ્રેણીઓને આવરી લે છે .
પરું ત આ નીલતનો ઉપયોગ કોઈપણ રીતે મેનજ
ે મેન્ટ અને સહકમિચારીઓ સામે મલીન અને ખોટા આક્ષેપો કરવા માટે બચાવ
તરીકે થઈ શકે નહીું. મેનજ
ે મેન્ટ આવા કોઈપણ પ્રયાસોને સહન કરશે નહીું અને જરૂર પડ્યે યોગ્ય પગલાું લેવાનો તેનો
અલધકાર અનામત રાખશે.

V. સલામતી:
 સતામણી અથવા લકન્નાિોરી સામે
આ નીલત ફલરયાદીને પયાિપ્ત સરક્ષા પ્રદાન કરવાની ખાતરી આપે છે અને જો જરૂર પડે, તો ફલરયાદીને સુંપૂણિ સરક્ષા આપવામાું
આવશે.
 ગોપનીયતા
ફલરયાદીની ઓળખ અને ફલરયાદના રક્ષણ માટે તમામ પ્રયાસો કરવામાું આવશે. કોઈપણ અહેવાલને ક્યાુંય ધ્યાને લીધા
લવના છોડી દે વામાું આવશે નહીું અને ઈમેલ અને ડોક્યમેન્્સની સોફ્ટ કોપીને પાસવડિ હેઠળ રાખવામાું આવશે.
 ગુપ્ત રીતે આક્ષેપ
નીલત કમિચારીઓને આરોપોમાું તેમના નામ જાહેર કરવા પ્રોત્સાલહત કરે છે જે યોગ્ય પગલાું લેવામાું મદદ કરશે. ગપ્ત રીતે વ્યિ
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થયેલી લચુંતાઓની તપાસ કરવામાું આવશે, પરું ત ધ્યાનમાું લેવામાું આવશે:


લચુંતાની લવશ્વસનીયતા;



સમસ્યાના સ્ત્રોત અને ગુંભીરતા;

 દુ ભાડવનાપૂણડ આક્ષેપો
દભાિવનાપૂણિ આક્ષેપો ગુંભીર લશસ્ત સુંબુંધી કાયિવાહીમાું પલરણમી શકે છે . કોઈપણ લડરેક્ટર અથવા કમિચારી દ્વારા
વારું વાર વ્યથિ ફલરયાદો દાખલ કરવાના લકસ્સામાું, ઓલડટ કલમટી સુંબુંલધત લડરેક્ટર અથવા કમિચારી સામે ઠપકો આપવા
સલહત યોગ્ય પગલાું લઈ શકે છે .

VI.

પ્રલક્રયા:

લચુંતા વ્યિ કરવાની પ્રલક્રયા
 લરપોલટું ગ
લવ્હસલ બ્લોઈુંગ પ્રલક્રયાનો હેત ગુંભીર અને સુંવેદનશીલ સમસ્યાઓ માટે ઉપયોગ કરવાનો છે .
ફાઇનાન્સ લરપોલટું ગ, મેનજ
ે મેન્ટ અથવા કોઈપણ કમિચારીના અનૈલતક અથવા ગેરકાયદે સર વતિન સુંબુંલધત ગુંભીર લચુંતાઓની
નીચેની રીતે જાણ કરવી જોઈએ:
સીધા ચેરમેન, ઓલડટ કલમટીને.
મોતીલાલ ઓસ્વાલ હોમ ફાઇનાન્સ લલલમટે ડ
મોતીલાલ ઓસ્વાલ ટાવર,
રહીમતલ્લાહ સયાની રોડ, પરેલ ST ડેપોની સામે, પ્રભાદે વી,
મુંબઈ શહેર MH 400025,
 સમય
જેટલી વહેલી તકે લચુંતા વ્યિ કરવામાું આવશે, પગલાું લેવાનું તેટલું જ સરળ હશે. તમામ સુંબુંલધતો તરફથી યોગ્ય સહકારની
પ્રાલપ્તને આધીન, એક મલહનામાું તપાસની પ્રલક્રયા પૂણિ કરવાનો પ્રયાસ કરવામાું આવશે.
 પરાવો
આરોપો સાલબત કરવાની જવાબદારી સમસ્યા ઉજાગર કરનાર વ્યલિ પર રહેશે. લેલખત પરાવાઓને પ્રાધાન્ય આપવામાું
આવશે.
 ફલરયાદ સુંભાળવાની પ્રલક્રયા
બોડિ ની ઓલડટ કલમટી તકે દારીના તુંત્રની દે ખરેખ રાખશે. જો કોઈ કે સમાું કલમટીના કોઈપણ સભ્યોના લહતોનો સુંઘર્િ હોય,
તો તેઓએ પોતાને દૂ ર રાખવા જોઈએ અને કલમટીના અન્ય સભ્યો હાથ પરની બાબત સાથે વ્યવહાર કરશે. ઓલડટ
કલમટીનો લનણિય આખરી રહેશે.
 પ્રારું લભક પૂછપરછ
ઓલડટ કલમટીની મનસફી પર, તપાસ કરવાની જરૂર છે કે કે મ તે જાણવા માટે પ્રારું લભક પૂછપરછ કરી શકાય છે . તપાસ
પૂણિ થયા બાદ લવગતવાર અહેવાલ તૈયાર કરવાનો રહેશે. કે ટલીક લચુંતાઓને તપાસની જરૂલરયાત લવના સુંમલતથી પગલાું
લઈને દૂ ર કરી શકાય છે .
 ફલરયાદીને લરપોટિ આપવો
ફલરયાદીઓને તેમની લચુંતા અુંગે બે સપ્તાહમાું લરપોટિ મેળવવાની તક આપવામાું આવશે. લરપોટિ માું અન્ય બાબતો સાથે
શામેલ હોઈ શકે છે :
 લચુંતા પ્રાપ્ત થઈ હોવાની સ્વીકૃ લત;
 બાબત સાથે જે રીતે વ્યવહાર કરવામાું આવશે;
 અુંલતમ પ્રત્યિર માટે અુંદાલજત સમય;
 પ્રારું લભક પૂછપરછ અુંગેની જાણ, જો કોઈ હોય તો;
 જો વધની જરૂર હોય, તો કોઈપણ વધ તપાસ.
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 વધ માલહતી
જરૂલરયાતને આધારે, ફલરયાદી પાસેથી વધ માલહતી માુંગવામાું આવી શકે છે .
 માલહતી
કાનૂની મયાિદાઓને આલધન ફલરયાદીને કોઈપણ તપાસના પલરણામ લવશે માલહતી પ્રાપ્ત થશે.
કું પની તેની ખાતરી આપે છે કે કું પનીના કોઈ અલધકારીની ઓલડટ કલમટી અને ઓલડટ કલમટીના અધ્યક્ષ સધીની પહોુંચને
અટકાવવામાું આવશે નહીું.

VII. બોડડ ઓફ લડર ેક્સટસડ તેની સંપૂણડ મુનસફીથી કોઈ પણ સમયે િેમ તેમને િરૂરી લાગે તેમ આ નીલતમાં ફે રફાર
અથવા સુધારો કરવાનો તેનો અલધકાર અનામત રાિે છે .

9. યૌન ઉત્પીડન સામે નીલત
(કં પનીના બોડડ ઓફ લડર ેક્સટસડ દ્વારા મંિૂર થયા મુિબ)
પ્રસ્તાવના:
ભારતના નવા શ્રમ કાયદા - પ્રીવેન્ટીવ ઓફ સેક્સઅલ હરાસમેન્ટ એટ ધ વકિ પ્લેસ ઇલન્ડયા દ્વારા હવે કાયિસ્થળ પર મલહલા
કમિચારીઓ સામે યૌન ઉત્પીડનની રોકથામ માટે નો તેનો કાયદો ઘડ્યો છે . ધ સેક્સઅલ હરાસમેન્ટ ઓફ વમન એટ વકિ પ્લેસ
(રોકથામ, લનર્ેધ અને લનવારણ) એક્ટ, 2013 ("સેક્સઅલ હરાસમેન્ટ એક્ટ") ને ભારતના રાજપત્રમાું પ્રકાલશત કરીને 23 એલપ્રલ,
2013ના રોજથી અમલી બનાવવામાું આવ્યો છે .
ભારતની સવોચ્ચ અદાલતે લવશાકા અને અન્ય લવરૂિ રાજસ્થાન રાજ્ય (“લવશાકા જજમેન્ટ”) માું તેનો ઐલતહાલસક ચકાદો
આપ્યો તેના લગભગ 16 વર્િ પછી આ કાયદો ઘડવામાું આવ્યો છે , જેણે દરેક એમ્પપ્લોયર માટે કાયિસ્થળે યૌન ઉત્પીડનને લગતી
ફલરયાદોના લનવારણ માટે એક તુંત્ર પ્રદાન કરવાનું ફરલજયાત બનાવતા લદશાલનદે શો ઘડ્યા છે અને કામ કરતી મલહલાઓના
લલુંગ સમાનતાના અલધકારને (“લદશાલનદે શો”) લાગ કરે છે .
જરૂલરયાતોનું સુંલહતાકરણ એ બહપ્રલતલક્ષત લવકાસ છે અને તે કાયિસ્થળે યૌન ઉત્પીડનની સમસ્યા પર જાગૃલત લાવવા અને
મલહલાઓ માટે સલામત અને સ્વસ્થ કાયિ વાતાવરણ સલનલિત કરવાની લદશામાું એક મહત્વપૂણિ પગલું છે .
આ નીલત સુંયિ રાષ્ટર સુંઘની જનરલ એસેમ્પ બલી દ્વારા અપનાવવામાું આવેલા યલનવસિલ ડેકલેરશ
ે ન ઓફ હમાન રાઈ્સને
અનસરે છે જે આલથિક, સામાલજક અને સાુંસ્કૃ લતક અલધકારો પર આુંતરરાષ્ટર ીય કરાર અને નાગલરક અને રાજકીય અલધકારો પર
આુંતરરાષ્ટર ીય કરાર દ્વારા પૂરક છે જેને કે ટલીક જોગવાઈઓ સાથે ભારત દ્વારા અપનાવવામાું આવેલ છે . તેથી, આ બે સુંલધઓ
અમારા માટે કાયિસ્થળે યૌન ઉત્પીડન નાબૂદી પર નીલત ઘડવાનો આધાર બનાવે છે .
ઉદ્દેશ્યો:


આ નીલત કાયિસ્થળે યૌન ઉત્પીડન સામે નીલત લવકસાવવા અને અમલ કરવા માટે ભારતના સવોચ્ચ અદાલતના લનદે શને
અનસરે છે .



તેનો ઉદ્દેશ્ય MOFSL ખાતે યૌન ઉત્પીડનના બનાવોની રોકથામ અને લનવારણ માટે કાયમી વ્યવસ્થા કરવાનો છે .



તે MOFSL ખાતે યૌન ઉત્પીડન અને લલુંગ સુંબુંલધત લહું સાના અન્ય કૃ ત્યોથી મિ હોય તેવું કાયિ વાતાવરણ બનાવવાનું
લક્ષ્ય ધરાવે છે .



તેનો હેત જેઓ સામાન્ય લોકો સલહત MOFSL સાથે વ્યવહાર કરે છે એવા કમિચારીઓ અને અન્ય લોકોમાું સામાન્ય જાગૃલત
કે ળવવાનો છે
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પ્રયોજ્યતા:
આ નીલત MOFSL ના કાયિસ્થળ પર થતી તમામ યૌન ઉત્પીડન માટે લાગ પડે છે .
યૌન ઉત્પીડનનું કૃ ત્ય MOFSL ના કાયિસ્થળ પર થયું હોય કે MOFSL ના કાયિસ્થળની બહાર અથવા તેના લવસ્તરણ પર થયું
હોવા તેમ છતાું MOFSL ના સભ્ય સામે MOFSL ના અન્ય સભ્ય.
MOFSL ના સભ્ય સામે બહારની વ્યલિ
પરું ત MOFSL ના કાયિસ્થળની બહાર થયેલ યૌન ઉત્પીડન જેમાું કોઈ સભ્ય આરોપી હોય તેના પર નીલત હેઠળ ઘડવામાું આવેલી
કોઈ લશસ્ત સુંબુંધી કાયિવાહી કરવામાું આવશે નહીું.
વધ માું MOFSL ના કાયિસ્થળની બહાર થયેલ યૌન ઉત્પીડનની કોઈપણ ઘટના જેમાું MOFSL ના સભ્ય આરોપી હોય તેને લગતી
કોઈપણ તપાસ માટે MOFSL તમામ સહાય પૂરી પાડવા માટે પ્રલતબિ છે .
બહારની વ્યલિ સામે MOFSL ના સભ્ય
MOFSL ના કાયિસ્થળની બહાર થયેલ યૌન ઉત્પીડન જેમાું કોઈ સભ્ય પીલડત હોય તેના પર નીલત હેઠળ ઘડવામાું આવેલ કોઈ
લશસ્ત સુંબુંધી કાયિવાહી કરવામાું આવશે નહીું.
વધ માું MOFSL ના કાયિસ્થળની બહાર થયેલ યૌન ઉત્પીડનની કોઈપણ ઘટના જેમાું સભ્ય પીલડત હોય તેને લગતી કોઈપણ
તપાસ માટે MOFSL તમામ સહાય પૂરી પાડવા માટે પ્રલતબિ છે .
મહત્વપૂણડ વ્યાખ્યાઓ:

1. (a) યૌન ઉત્પીડન: યૌન ઉત્પીડન એટલે કે કાયિસ્થળ પર અથવા કાયિસ્થળની બહાર સિાવાર ફરજના કલાકો દરલમયાન અથવા

2.
3.
4.
5.

6.
7.

તેના લવસ્તરણ દરલમયાન, પરુર્ો અને સ્ત્રીઓના ગૌરવને અસર કરે એવું, જાતીય સ્વભાવનું અણગમતું વતિન અથવા અન્ય
જાલત આધાલરત આચરણ અને તેમાું શારીલરક સુંપકિ અને પ્રગલત, જાતીય તરફે ણ માટે માુંગણીઓ અથવા લવનુંતીઓ, જાતીય
રું ગભેદની લટપ્પણીઓ, પોનોગ્રાફી બતાવવાનો, ઇન્ટરનેટ અને સેલ્યલર ફોન દ્વારા સુંદેશા મોકલવા સલહત કોઈપણ અન્ય
અણગમતું શારીલરક, જાતીય સ્વભાવનું મૌલખક અથવા લબનમૌલખક વતિન, MOFSL ના કોઈપણ સભ્યની ભરતી અને પસુંદગી,
ટર ાન્સફર, પ્રમોશન, પે લફક્સેશન, મૂલ્યાુંકન અને અન્ય માટે લલુંગના આધારે કોઈપણ ભેદભાવનો સમાવેશ થાય છે .
(b) સભ્ય: કોઈ સભ્ય એટલે કે MOFSL ના કમિચારી અને MOFSL ના સ્ટે લન્ડું ગ ઓડિ રના અથિમાું મેનજ
ે મેન્ટના કોઈપણ સભ્યનો
સમાવેશ થાય છે . કોઈ કોન્ટર ાક્ટર દ્વારા રોકાયેલ કમિચારી નીલતના અથિમાું સભ્ય હશે.
(c) બહારની વ્યલિ: નીલત મજબ, બહારની વ્યલિ એટલે એવી કોઈપણ વ્યલિ જે MOFSL ના સભ્ય ન હોય અને તેમાું ગ્રાહક,
ક્લાયન્ટ, લેણદાર, દે વાદાર અથવા અન્યનો સમાવેશ થાય છે .
(d) આુંતલરક ફલરયાદોની કલમટી: આ એક એવી કલમટી છે જેને યૌન ઉત્પીડન સાથે જોડાયેલી બાબતોના લનવારણ માટે આ
નીલત હેઠળ રચવામાું આવી છે .
(e) લશસ્ત સુંબુંધી સિા: અહીું લશસ્ત સુંબુંધી સિા એટલે એવા વ્યલિ(ઓ) કે જેઓ કલમટી દ્વારા ભલામણ મજબ સજા કરવા
માટે જવાબદાર છે . એ શરતે કે જ્યાું સધી અન્યથા લેલખતમાું ઉલ્લેલખત ન હોય ત્યાું સધી MOFSL ના મેનેલજું ગ લડરેક્ટર/ CEO
નીલત હેઠળ લશસ્ત અલધકારી હશે.
(f) નોલટસ: નોલટસ એટલે કે નીલત હેઠળ પૂછપરછ માટે કોઈપણ પક્ષને બોલાવવા માટે લેલખતમાું આપવી જરૂરી હોય એવી
સૂચના.
(g) કોઈપણ અન્ય શબ્દ માટે કે જેના માટે કોઈ અલગ વ્યાખ્યા આપવામાું આવી ન હોય, ત્યારે અમલમાું હોય એવા સુંબુંલધત
કાયદા અને MOFSL ના સ્ટે લન્ડું ગ ઓડિ સિમાું આપેલી વ્યાખ્યા લાગ પડશે.
નીલત:
આુંતલરક ફલરયાદોની કલમટીનું બુંધારણ: યૌન ઉત્પીડન અુંગેની ફલરયાદોના લનવારણ માટે આુંતલરક ફલરયાદોની કલમટીની રચના
કરવામાું આવશે. આુંતલરક ફલરયાદોની કલમટીમાું MOFSL ના અધ્યક્ષ, બે સભ્યો અને કોઈ લબન-સરકારી સુંસ્થા અથવા
સ્ત્રીઓના લહતોને પ્રલતબિ સુંગઠનોના એક બાહ્ય સભ્ય અથવા યૌન ઉત્પીડન સુંબુંલધત સમસ્યાઓથી પલરલચત વ્યલિનો
સમાવેશ થશે.

નામ

હોદ્દો

શ્રી સધીર ધર એલક્ઝક્યલટવ લડરેક્ટર – HR અને
એડલમન
ક. શીતલ
વાઇસ પ્રેલસડેન્ટ – એડલમન
લસુંહ
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સભ્યો

ઇમેઇલ ID

મોબાઈલ નં.

કલમટીના સભ્ય sdhar@motilaloswal.com

9920550088

અધ્યક્ષ

9930353136

sheetalsingh@motilaloswal.co
m

ક. જનાિ
મહેતા
ક. તૃલપ્ત ગહા

વાઇસ પ્રેલસડેન્ટ – માનવ સુંસાધન
કલમટીના બાહ્ય સભ્ય

કલમટીના સભ્ય jarnamehta@motilaloswal.co
m
કલમટીના સભ્ય Trupti21@gmail.com

9819512130
9619911933

આ આુંતલરક ફલરયાદોની કલમટી 3 વર્િના સમયગાળા પછી બદલાશે
આુંતલરક ફલરયાદોની કલમટીની એલન્ટટી: કલમટીને નીલતના આદે શને અમલમાું મૂકવા માટે સિા આપવામાું આવશે.
આુંતલરક ફલરયાદોની કલમટીની સિાઓ: કલમટી પાસે રક્ષણાત્મક તેમજ સધારાત્મક બુંને સિાઓ હશે. MOFSL ખાતે
સભ્યો અને અન્યના અલધકારોનું રક્ષણ કરવા માટે પહેલાનું કલમટીની ફરજોનો ભાગ રચે છે જ્યારે બાદનું માનવ
અલધકારોના ઉલ્લુંઘન અથવા યૌન ઉત્પીડનની જાણ કરવામાું આવે એવા લકસ્સામાું તપાસના અમલીકરણનો ભાગ રચે
છે . કલમટી પાસેથી આમ અપેલક્ષત છે :
1. યૌન ઉત્પીડન અને માનવ અલધકારોના ઉલ્લુંઘનથી મિ વાતાવરણની ખાતરી કરે
2. એવું વાતાવરણ સલનલિત કરવું કે જ્યાું સભ્યોને કોઈ લલુંગનો ભેદભાવ જોવા ન મળે
3. MOFSL સાથે વ્યવહાર કરતા તમામ સભ્યો અને અન્ય લોકોમાું નીલતનો પ્રચાર કરવો
4. યૌન ઉત્પીડન અને માનવ અલધકારોના ઉલ્લુંઘનના પલરણામો લવશે જાગૃલત ફે લાવતા કાયિક્રમો ગોઠવવા
5. પોલલસી હેઠળ ફલરયાદ નોુંધાવવા બદલ કોઈ સભ્ય અથવા બહારના વ્યલિ સાથે બળજબરી, ખરાબ વતિન, પીલડત કરવા,
ડરાવવા, લવકૃ ત કરવા અથવા હાથ ઉપાડવામાું ન આવે તેની ખાતરી કરવી.
કલમટી આના દ્વારા ફલરયાદોના લનવારણ માટે યોગ્ય તુંત્ર પ્રદાન કરે તેવી અપેક્ષા છે :
1. ફલરયાદોને લનયત સમયે સ્વીકારવી અને તેની નોુંધણી કરવી
2. જો જરૂરી જણાય તો પીલડતને તબીબી, મનોવૈજ્ઞાલનક, ભાવનાત્મક મદદની વ્યવસ્થા કરવી
3. જ્યાું જરૂર હોય ત્યાું પોલીસ અથવા કાયદાકીય હસ્તક્ષેપની માુંગ કરવી
4. જો પીલડત એવું ઈચ્છે તો સમગ્ર કાયિવાહીને ગપ્ત રાખવી. આુંતલરક
ફલરયાદોની કલમટીની કાયિસાધક સુંખ્ યા (કોરમ):
કલમટીની કાયિસાધક સુંખ્ યા સભ્યપદનો બે તૃતીયાુંશ ભાગ રહેશે. જો MOFSL ની બહારથી નામાુંલકત થયેલા હોય એવા
કલમટીના સભ્ય રૂબરૂ હાજર ન હોય તો કોઈ કાયિસાધક સુંખ્ યા હોવાનું માનવામાું આવશે નહીું. જ્યાું સધી આ સુંદભે
લશસ્ત સુંબુંધી સિા દ્વારા અન્યથા લેલખતમાું જણાવવામાું ન આવે ત્યાું સધી કલમટીમાું પ્રોક્સી (પ્રલતલનલધ) ની મુંજૂરી નથી.
આ પોલલસીના લકસ્સામાું HR ના વડા લશસ્ત સુંબુંધી સિા તરીકે લનયિ કરવામાું આવે..
પ્રલક્રયા:

1. આ નીલત હેઠળની કોઈપણ ફલરયાદને ફલરયાદી દ્વારા રૂબરૂમાું લાવવામાું આવશે. ફલરયાદીએ ઉપર ઉલ્લેખ કયો છે એવા
કલમટીના કોઈપણ સભ્યને પણ ઈમેલ કરવો જોઈએ. જો કલમટીને ખબર પડે કે પીલડત કે દમાું છે , તો અન્ય વ્યલિની ફલરયાદ
નોુંધવામાું આવશે. વધમાું જ્યાું સધી કલમટી વાસ્તલવક પીલડત સાથે મલાકાત કયાિ પછી સુંતષ્ટ ન થાય કે પીલડત ઔપચાલરક
ફલરયાદ નોુંધાવવા માુંગે છે ત્યાું સધી કોઈ ફલરયાદ નોુંધવામાું આવશે નહીું.
2. ફલરયાદીની સાથે સહાયક હોય શકે છે જેઓ MOFSL ના સભ્ય હોઈ શકે છે . કોઈપણ કાયિવાહીમાું ફલરયાદી સાથે કોઈ
વકીલને રહેવાની મુંજૂરી આપવામાું આવશે જેમાું આવા વકીલ સભ્ય અથવા બહારના વ્યલિ તરીકે પક્ષકાર ન હોય. વધમાું
જો તપાસનો લવરોધી પક્ષ કલમટીને લેલખતમાું પરવાનગી આપે તો ફલરયાદી સાથે વકીલ પણ હોઈ શકે છે .
3. ફલરયાદ નોુંધાયા બાદ તરત જ અધ્યક્ષ પક્ષકારોને તેમાું ઉલ્લેલખત તારીખે કલમટી સમક્ષ હાજર થવા માટે પૂછપરછ માટે
નોલટસ પાઠવશે. નોલટસની તારીખથી ત્રણ લદવસ પહેલાુંની તારીખે સનાવણી માટે હાજર રહેવા માટે કોઈપણ પક્ષકારને
બોલાવતી કોઈ નોલટસ જારી કરવામાું આવશે નહીું.
4. જો કલમટી ઈચ્છે તો બુંને પક્ષકારોને અલગ-અલગ સાુંભળી શકાય છે .

5. જો ફલરયાદી તૃતીય પક્ષકાર હોય અને પીલડત વ્યલિ કોઈપણ અુંગત કારણોસર કલમટી સમક્ષ વ્યલિગત હાજરી માટે
તૈયાર નથી, તો કલમટી પ્રથમદશી પરાવાના આધારે તપાસ આગળ વધારશે.
6. કલમટીએ ફલરયાદીને સાુંભળ્યા બાદ સાત લદવસો કરતાું મોડી નહીું એવી તારીખની અુંદર આરોપોનો બચાવ કરવા માટે
આરોપીને બોલાવીને ચાજિશીટ જારી કરશે.
7. કલમટી સનાવણીની સમગ્ર પ્રલક્રયાને પૂછપરછ માટે રેકોડિ ની તેમની સ્વીકૃ લતના સુંકેત તરીકે પક્ષકારો દ્વારા યોગ્ય રીતે
હસ્તાક્ષર થયેલ રેકોડિ કરશે.
8. જો કલમટી ઈચ્છે , તો કલમટી ઉપર નીલતમાું જણાવ્યા મજબ નોલટસ મોકલીને, MOFSL ના કોઈપણ સભ્ય, બહારના વ્યલિ
અથવા અન્ય વ્યલિને સાક્ષી આપવા માટે કલમટી સમક્ષ હાજર રહેવા માટે બોલાવશે.
9. કાળજીપૂવક
િ સનાવણી પછી કલમટી લશસ્ત સુંબુંધી સિાને કલમટી યોગ્ય માને અને નીલતની કલમ 5 માું જણાવ્યા મજબ લશસ્ત
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સુંબુંધી કાયિવાહી માટે ભલામણ કરશે.
10. કલમટી પાસે ફલરયાદના ત્રીસ લદવસની અુંદર સનાવણીની સમગ્ર પ્રલક્રયા પૂણિ કરવાની અપેક્ષા રાખવામાું આવે છે .
લશસ્ત સંબંધી કાયડવાહી

1. લશસ્ત સુંબુંધી કાયિવાહી ઉત્પીડનની પ્રકૃ લત અથવા માનવ અલધકારના ઉલ્લુંઘન સાથે સસુંગત રહેશે.
2. જો MOFSL ના કોઈપણ સભ્ય દોલર્ત ઠરે તો નીચેની સજા આપવામાું આવશે.
 ચેતવણી
 લેલખત માફી ઇન્ક્રીમેન્ટમાું ઘટાડો
 લડમોશન
 લકસ્સાની ગુંભીરતાને આધારે બે વર્િ કે તેથી વધ સમય માટે પ્રમોશનને અટકાવવું
 સપરવાઇઝરની ફરજોમાું લનર્ેધ સલહત ફરજોની ફરીથી સોુંપણી
 સારી વતિણૂકના બોન્ડનો સ્વીકાર
 લડસ્ચાજિ
 બરતરફી
3. ફલરયાદી દોલર્ત સાલબત થાય એવા લકસ્સામાું, કલમટીના સભ્યોને ફલરયાદી સામે લશસ્ત સુંબુંધી કાયિવાહીના કડક
પગલાું લેવાનો અલધકાર રહેશે જેના પલરણામે નોકરીમાુંથી છટા પણ કરી શકાય છે .
4. લશસ્ત સુંબુંધી સિાના લનણિયની જાણ આરોપીને લેલખતમાું કરવામાું આવશે.
જો કોઈ બહારની વ્યલિ આરોપી તરીકે સામેલ હોય, તો લશસ્ત સુંબુંધી સિા યોગ્ય અલધકારી પાસે ફલરયાદ કરીને
કાયિવાહી શરૂ કરશે.

5. આુંતલરક ફલરયાદોની કલમટીની કામગીરીની સમીક્ષા
કલમટીની કામગીરીની સમીક્ષા કરવાના હેતથી લશસ્ત સુંબુંધી સિા તેને યોગ્ય લાગે તેમ લનયલમત સમયાુંતરે બેઠકો
બોલાવશે જેમાું કલમટીના સભ્યો અને અન્ય લહસ્સેદારો, MOFSL ના સભ્યો અથવા MOFSL ના પસુંદ કરેલા સભ્યો
એવી રીતે હાજર રહેશે કે MOFSL ના દરેક લવભાગ/ લડલવઝનનું પ્રલતલનલધત્વ સમાન રહે.
સિા:
આ નીલતનું પાલન લનરપેક્ષ હશે અને આ નીલતની અલધકૃ તતા અથવા લાગ પડવાને લગતા અથિઘટનમાું અસ્પષ્ટતા અથવા
તફાવત હશે, તો માનવ સુંસાધનના વડાને તેનું અથિઘટન કરવા માટે કું પનીની આખરી અલધકૃ ત સિા છે .
સુધારાઓ:
કું પની કોઈપણ સૂચના સાથે અથવા વગર પોતાની મનસફીથી નીલતના કોઈપણ લનયમોને સમીક્ષા કરી શકે છે , ઉમેરી શકે
છે , કાઢી શકે છે , બદલી શકે છે , સુંશોલધત કરી શકે છે , લવસ્તૃત કરી શકે છે . ફે રફારો અને સમીક્ષાઓ વર્િમાું એકવાર અથવા
તે જરૂરી હોઈ શકે તેવા સામલયક અુંતરાલો પર થશે.

10. ગ્રાહક સ્પેલશયલ મેન્ટે શન એકાઉન્ટ (SMA) અને નોન-પફોલમિંગ એસેટ (NPA) તરીકે વગીકરણ
મોતીલાલ ઓસ્વાલ હોમ ફાઇનાન્સ લલલમટે ડ (MOHFL) એ વ્યવસાલયક રીતે સુંચાલલત હાઉલસુંગ ફાઇનાન્સ કું પની છે . લધરાણ
કાયિમાું લરકવરીનું ખબ જોખમ રહેલું છે અને પોટિ ફોલલયોની વૃલિ સાથે ચોક્કસ લોન અલનવાયિપણે ચકવણી માટે લડફોલ્ટ થશે
અને માસ્ટર લડરેક્શન – નોન-બેંલકું ગ ફાઇનાલન્સયલ કું પની – હાઉલસુંગ ફાઇનાન્સ કું પની (લરઝવિ બેંક) ના લનદે શો, 2021 તારીખ
17 ફે બ્રઆરી, 2021 (સમય-સમય પર સધારેલ) મજબ કાયમી ધોરણે લડફોલ્ટ રહેતા ઉધાર લેનારાઓને સ્પેલશયલ મેન્શન એકાઉન્ટ
('SMA') અને નોન-પફોલમુંગ એસેટ ('NPA') તરીકે જાહેર કરવા પડશે.
આ સુંદભે ‘આવકની ઓળખ પરના વ્યવહારકશળ ધોરણો, લધરાણ (IRACP ધોરણો) ને લગતા સુંપલિ વગીકરણ અને જોગવાઈ
– સ્પષ્ટતાઓ’ તારીખ 12 નવેમ્પ બર, 2021, અને 7 જૂ ન, 2019 ના રોજ ભારતીય લરઝવિ બેંક (‘RBI’) દ્વારા જારી કરવામાું આવેલ
સ્ટર ે સ્ડ એસે્સના લરઝોલ્યશન માટે પ્રડેલન્શયલ ફ્રેમવકિ ના અનસુંધાને, MOHFL આમ કરશે:
1.


જ્યાું પણ લાગ પડે, ત્યાું મુંજૂરી પત્ર/લોન કરારમાું નીચેની માલહતીનો ઉલ્લેખ કરશે;
લોનની ચકવણી માટે ચોક્કસ લનયત તારીખો
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પરત ચકવણીનું આવતિન
SMA/NPA વગીકરણ તારીખોના ઉદાહરણો
મોરેટોલરયમ વાળી લોન સલવધાઓના લકસ્સામાું, ચકવણીની શરૂઆતની ચોક્કસ તારીખ
નવી લોનના સુંદભિમાું ઉપરોિનો સમાવેશ કરવામાું આવશે. હાલની લોનના લકસ્સામાું, જો કે , જ્યારે આવી લોન
લરન્યઅલ/સમીક્ષા માટે ડ્ય થાય ત્યારે, ઉપરોિનો સમાવેશ કરવામાું આવશે.

2.

લડફોલ્ટ થવા પર તરત જ, MOHFL ઉધાર લેનારાના ખાતાઓને વગીકરણના નીચે જણાવેલ આધાર મજબ, SMA/NPA તરીકે
વગીકૃ ત કરીનેમાું તેમના પ્રારું લભક ભારને ઓળખશે;
મદ્દલ અથવા વ્યાજની ચકવણી અથવા સુંપૂણિ
અથવા આુંલશક રીતે મદત વીતી ગયેલી અન્ય
કોઈપણ રકમ એટલે કે બાકી (ડ્ય લસ્થલત પછીના
લદવસો)
1- 30 લદવસ
31- 60 લદવસ
61-90 લદવસ
90 લદવસ કરતા વધ

3.

લદવસના અુંતે વગીકરણ

SMA-0
SMA-1
SMA-2
NPA

MOHFL ડ્ય તારીખના લદવસના અુંતે SMA તેમજ NPA તરીકે ઉધાર લેનારના ખાતાઓનું વગીકરણ કરશે એટલે કે તે કે લેન્ડર
તારીખના લદવસના અુંતે SMA/NPA ની તારીખ કોઈ ખાતાની સુંપલિ વગીકરણ લસ્થલતને પ્રલતલબુંલબત કરશે.

ઉદાહરણ: જો લોન ખાતાની ડ્ય તારીખ 31 માચિ, 2021 હોય, અને MOHFL આ તારીખ માટે લદવસ-અુંતે પ્રલક્રયા ચલાવે તે
પહેલાું સુંપૂણિ લેણાું પ્રાપ્ત થયા હોય નહીું, તો મદત વીતી જવાની તારીખ 31 માચિ, 2021 હશે. જો તે મદત વીતી ગયેલ રહેવાનું
ચાલ રાખે, તો આ ખાતું 30 એલપ્રલ, 2021 ના લદવસને-અુંતે પ્રલક્રયા ચાલવા પર SMA-1 તરીકે ટે ગ કરવામાું આવશે એટલે કે
સતત મદત વીતી ગયેલ હોવાના 30 લદવસ પૂરા થવા પર. તદનસાર, તે ખાતા માટે SMA-1 વગીકરણની તારીખ 30 એલપ્રલ,
2021 રહેશે. તેવી જ રીતે, જો ખાતું મદત વીતી ગયેલું રહેવાનું ચાલ રહે, તો 30 મે, 2021 ના લદવસના-અુંતે પ્રલક્રયા ચાલવા પર
તેને SMA-2 તરીકે ટે ગ કરવામાું આવશે અને જો આગળ મદત વીતી ગયેલું રહેવાનું ચાલ રહે, તો 29 જૂ ન, 2021 ના લદવસનાઅુંતે પ્રલક્રયા ચાલવા પર તેને NPA તરીકે વગીકૃ ત કરવામાું આવશે.
4.

NPA ને માત્ર તો જ ’સ્ટાન્ડડિ ’ એસેટ તરીકે અપગ્રેડ કરી શકાય જો ઉધાર લેનાર પાસેથી વ્યાજ અને મદ્દલની સંપૂણડ બાકી રકમ
પ્રાપ્ત થાય એટલે કે જ્યારે ડે ઝ પાસ્ટ ડ્ય (‘DPD’) 0 બને.

5.

ઓવર ડ્ય, SMA/NPA વગીકરણ, DPD લસ્થલત વગેર ે લવશે ગ્રાહકને જાગૃત કરવા માટે , MOHFL કું પનીના કમિચારીઓને તાલીમ
આપશે.
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11. નોંધણીનું પ્રમાણપત્ર
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