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1. कोंपनीचे लवहों गावलोकन
मोतीलाल ओसवाल िोम फायनान्स हलहमटे ड (ये थे MOHFL/ कुंपनी म्हणू न सुं दहभि त) िी एक व्यावसाहयकररत्या व्यवस्थाहपत
गृ िहनमाि ण हवत्त कुंपनी आिे ज्यामध्ये आहथिकदृष्ट्या सु दृढ आहण ताुं हिकदृष्ट्या अनुभवी प्रवति काुं चे अहितीय सुं योजन आिे जे त्याुं च्या
क्षे िात व्यावसाहयक नैहतकता आहण खुंबीर अुंमलबजावणी क्षमताुं साठी प्रहसद्ध आिे त.
भारतीय कुटुुं बाुं चा दीर्िकालीन गृ िहनमाि ण हवत्तपुरवठ्यात प्रवे श प्रदान करून. MOHFL हनम्न आहण मध्यम उत्पन्नाच्या (LMI) आहथिक
समावे शाच्या व्यवसाय तत्त्वज्ञानावर कायि करते .
MOHFL िी मोतीलाल ओसवाल फायनान्शशयल सन्हि सेस हलहमटे ड (MOFSL) ची उपकुंपनी आिे . MOFSL िी एक वै हवध्यपू णि,
हवत्तीय से वा कुंपनी आिे जी हतच्या सवि ग्रािकाुं साठी, जसे की सुंस्थात्मक,क, कॉपेरे ट, HNI आहण ररटे लसाठी सुं पत्ती हनमाि ण करण्यावर
लक्ष केंहित करते .
हदनाुं क 19 मे 2014 रोजी अस्पायर िोम फायनान्स कॉपेरे शन हलहमटे डच्या नावाने राष्ट्रीय गृ िहनमाि ण बँ क कायदा, 1987 च्या कलम
29A अुंतगि त MOHFL राष्ट्रीय गृ िहनमाि ण बँ क कायदा, 1987 च्या कलम 29A अुंतगि त HFC म्हणू न नोुंदणीकृत नॅशनल िाउहसुं ग बँ क
(NHB) मध्ये नोुंदणी प्रमाणपि (COR) क्रमाुं क 05.0111.14 िारे नोुंदणीकृत आिे .
पुढे कुंपनीचे नाव “अॅस्पायर िोम फायनान्स कॉपेरे शन हलहमटे ड” िे बदलू न “मोतीलाल ओसवाल िोम फायनान्स हलहमटे ड” असे
करण्यात आले आिे . NHB िारे जारी COR क्रमाुं क 05.0111.14 च्या बदल् यात ररझहि बँ क ऑफ इुं हडया (“RBI”) िारे जारी केले ले
12 फेब्रु वारी 2020 रोजी नोुंदणी क्रमाुं क DOR-00111 चे प्रमाणपि.

2. कोंपनीने प्रदान केले ल् या उत्पादनाों चा तपशील
आम्ही आमच्या ग्रािकाुं ना खालील उत्पादने प्रदान करतो.
a) गृह कजा – नवीन/पु नलवाक्री कजा खरे दी करा
मोतीलाल ओसवाल िोम लोनवर आम्ही समजतो की र्र खरे दीचा हनणि य िा तु मच्या आयु ष्यातील सवाि त मित्त्वाचा हनणि य आिे आहण
म्हणू नच तु मच्या स्वप्नातील र्राच्या खरे दीसाठी हवत्तपुरवठा करण्यासाठी आम्ही ग्रािकाुं ना अखुंड अनुभव दे ण्याचा प्रयत्न करतो. आम्ही
मालमत्तेच्या हकमतीच्या 90% पयं त कजि दे ऊ करतो. तु म्ही तयार/बाुं धणी खालील हनवासी मालमत्ता/स्वतः च्या जहमनीवर हनवासी
मालमत्तेचे बाुं धकाम करण्यासाठी गृ ि कजि र्ेऊ शकता.






कजाि ची रक्कम: हकमान: रु. 5.00 लाख आहण कमाल रु. 40.00 लाख*
कजाि चा कालावधी: हकमान: 5 वर्षे आहण कमाल 20 वर्षे (स्वयुं रोजगार) / 25 वर्षे (पगारी)
कजाि ची मुदत पगारदाराुं च्या बाबतीत साठ (60) वर्षां च्या पुढे वाढवली जाऊ शकत नािी आहण कजाि च्या मुदतपूतीच्या वे ळी
स्वयुं रोजगार ग्रािकाुं च्या बाबतीत 65 (65) वर्षां पयं त वाढवता ये णार नािी.
उत्पादन श्रेणी आहण कुंपनीच्या हकुंमत धोरणावर आधाररत व्याज दर हभन्न असतो. कृपया खाली प्रदान केले ले नवीनतम दर
काडि पिा
महिला कजिदाराुं साठी हवशेर्ष दर सवलत

b) गृह कजा – लविार कजा
आमचे गृ ि बाुं धकाम कजि तु मच्या स्वप्नातील र्रासाठी हबहल् डुं ग ब्लॉक्स ठे वण्यासाठी अनु कूल आहण लवहचक हवत्त दे णे,या
आवश्यकते नुसार योग्य आिे . बाुं धकामाच्या टप्प्यानुसार कजि हवतरीत केले जाते , ज्यामुळे तु म्हाला तु मचा हिस्सा कािी भागाुं मध्ये
योगदान दे ण्याची लवहचकता हमळते . स्थाहनक प्राहधकरणाने मुंजूर केले ल् या योजनेनुसार शेती करत नसले ल् या जहमनीच्या फ्रीिोल् ड
मालकीच्या भू खुंडावर कुंिाटदार हकुंवा कुंिाटी हबल् डरकडून हनवासी पररसर बाुं धण्यासाठी MOHFL गृ ि बाुं धकाम कजि वाढवले
जाते . आम्ही प्रमाहणत अहभयुं ता / वास्तु हवशारद याुं नी मुंजूर केले ल् या आहण बाुं धकाम खचाि च्या 85% कॅपसि MOHFL
मूल्यहनमाि त्यािारे सत्याहपत केले ल् या खचाि च्या अुंदाजाुं सि गृ ि हवस्तारासाठी एकूण खचि कहर करणारी कजे ऑफर करतो.
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कजाि ची रक्कम: हकमान: रु. 5.00 लाख आहण कमाल रु. 40.00 लाख*
कजाि चा कालावधी: हकमान: 5 वर्षे आहण कमाल 20 वर्षे (स्वयुं रोजगार) / 25 वर्षे (पगारी)
कजाि ची मुदत पगारदाराुं च्या बाबतीत साठ (60) वर्षां च्या पुढे वाढवली जाऊ शकत नािी आहण कजाि च्या मुदतपूतीच्या वे ळी
स्वयुं रोजगार ग्रािकाुं च्या बाबतीत 65 (65) वर्षां पयं त वाढवता ये णार नािी.




उत्पादन श्रेणी आहण कुंपनीच्या हकुंमत धोरणावर आधाररत व्याज दर हभन्न असतो. कृपया खाली प्रदान केले ले नवीनतम दर
काडि पिा
महिला कजिदाराुं साठी हवशेर्ष दर सवलत

c) गृह कजा – बाों धकाम कजा
जसजसा वे ळ जातो तसतसे तु मच्या कुटुुं बाच्या आवश्यकता बदलतात. त्यानुसार तु म्ही तु मच्या सध्याच्या मालमत्तेकडून अहधक मागणी
करू शकता आहण ते योग्यच आिे . तु म्ही तु मच्या वाढत्या कुटुुं बासाठी आरामदायी जीवन जगण्याची आकाुं क्षा बाळगू शकता. यासाठी
तु म्हाला सध्याच्या मालमत्तेत अहतररक्त जागे ची आवश्यकता असू शकते . तु मच्या सध्याच्या र्रापयं त िा हवस्तार करणे आम्ही सोयीस्कर
बनवतो. परवानगी असले ल् या हबहल् डुं ग प्लॅ नमध्ये अहतररक्त खोली/से हकुंवा मजला बाुं धण्यासाठी आम्ही कजि दे तो. आम्ही प्रमाहणत
अहभयुं ता / वास्तु हवशारद याुं नी मुंजूर केले ल् या आहण बाुं धकाम खचाि च्या 85% कॅपसि MOHFL मू ल्यहनमाि त्यािारे सत्याहपत केले ल् या
खचाि च्या अुंदाजाुं सि गृ ि हवस्तारासाठी एकूण खचि कहर करणारी कजे ऑफर करतो.






कजाि ची रक्कम: हकमान: रु. 5.00 लाख आहण कमाल रु. 10.00 लाख*
कजाि चा कालावधी: हकमान: 5 वर्षे आहण कमाल 20 वर्षे (स्वयुं रोजगार) / 25 वर्षे (पगारी)
कजाि ची मुदत पगारदाराुं च्या बाबतीत साठ (60) वर्षां च्या पुढे वाढवली जाऊ शकत नािी आहण कजाि च्या मुदतपूतीच्या वे ळी
स्वयुं रोजगार ग्रािकाुं च्या बाबतीत 65 (65) वर्षां पयं त वाढवता ये णार नािी.
उत्पादन श्रेणी आहण कुंपनीच्या हकुंमत धोरणावर आधाररत व्याज दर हभन्न असतो. कृपया खाली प्रदान केले ले नवीनतम दर
काडि पिा
महिला कजिदाराुं साठी हवशेर्ष दर सवलत

d) गृह कजा – सु धारणा कजा
जसजसा वे ळ जातो तसतसे तु मच्या कुटुुं बाच्या आवश्यकता बदलतात. त्यानुसार तु म्ही तु मच्या सध्याच्या मालमत्तेकडून अहधक मागणी
करू शकता आहण ते योग्यच आिे . तु म्ही तु मच्या वाढत्या कुटुुं बासाठी आरामदायी जीवन जगण्याची आकाुं क्षा बाळगू शकता. यासाठी
तु म्हाला सध्याच्या मालमत्तेत नूतनीकरण/सु धारणा करावी लागे ल. तुमच्या सध्याच्या र्रात िी सु धारणा करणे आम्ही सोयीस्कर बनवतो.
मालमत्तेमध्ये नूतनीकरण करण्यासाठी आम्ही कजि दे तो. आम्ही प्रमाहणत अहभयुं ता / वास्तु हवशारद याुं नी मुंजूर केले ल् या आहण
बाुं धकाम खचाि च्या 90% कॅपसि MOHFL मूल्यहनमाि त्यािारे सत्याहपत केले ल् या खचाि च्या अुंदाजाुं सि गृ ि हवस्तारासाठी एकूण खचि
कहर करणारी कजे ऑफर करतो.






कजाि ची रक्कम: हकमान : रु. 5.00 लाख आहण कमाल रु. 10.00 लाख*
कजाि चा कालावधी: हकमान : 5 वर्षे आहण कमाल 10 वर्षे
कजाि ची मुदत पगारदाराुं च्या बाबतीत साठ (60) वर्षां च्या पुढे वाढवली जाऊ शकत नािी आहण कजाि च्या मुदतपूतीच्या वे ळी
स्वयुं रोजगार ग्रािकाुं च्या बाबतीत 65 (65) वर्षां पयं त वाढवता ये णार नािी.
उत्पादन श्रेणी आहण कुंपनीच्या हकुंमत धोरणावर आधाररत व्याज दर हभन्न असतो. कृपया खाली प्रदान केले ले नवीनतम दर
काडि पिा
महिला कजिदाराुं साठी हवशेर्ष दर सवलत

e) नॉन होम लोन – मालमत्ते वर कजा (तारण कजा)
MOHFL मध्ये, आम्ही समजतो की मालमत्तेची मालकी िी सवाि त मोठी मालमत्ता आिे . मालमत्तेच्या उत्पादनावर आमच्या कजाि सि,
आम्ही तु म्हाला तु मच्या आहथिक आवश्यकता पूणि करण्यासाठी या मालमत्तेचा लाभ र्ेण्याची सुं धी दे तो.
तु मची व्यवसाय वाढ असो हकुंवा खेळत्या भाुं डवलाची गरज असो हकुंवा इतर कोणत्यािी मालमत्तेची खरे दी/बाुं धकाम असो हकुंवा
मुलाचे लग्न असो हकुंवा हशक्षण असो हकुंवा इतर कोणतीिी आणीबाणी असो, आमचे सुं पत्तीवरील कजि तु म्हाला तु मच्या हवहशष्ट्
आवश्यकता पूणि करण्यात मदत करे ल. आम्ही मालमत्तेच्या बाजार मूल्याच्या 60% पयं त कजि दे ऊ करतो.






जास्त कजाि ची रक्कम हमळू शकते
वै यन्क्तक कजाि च्या तु लनेत कमी व्याजदर
जास्त परतफेड कालावधी
कमी क्रेहडट स्कोअर हव वै यन्क्तक कजाि सि कजि सु रहक्षत केले जाऊ शकते
कजाि च्या परतफेडीदरम्यान आहण नुंतर तु मच्या मालमत्तेची मालकी चालू ठे वा




कजाि ची रक्कम: हकमान : रु. 5.00 लाख आहण कमाल रु. 25.00 लाख*
कजाि चा कालावधी: हकमान : 5 वर्षे आहण कमाल 15 वर्षे
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कजाि ची मुदत पगारदाराुं च्या बाबतीत साठ (60) वर्षां च्या पुढे वाढवली जाऊ शकत नािी आहण कजाि च्या मुदतपूतीच्या वे ळी
स्वयुं रोजगार ग्रािकाुं च्या बाबतीत 65 (65) वर्षां पयं त वाढवता ये णार नािी.
उत्पादन श्रेणी आहण कुंपनीच्या हकुंमत धोरणावर आधाररत व्याज दर हभन्न असतो. कृपया खाली प्रदान केले ले नवीनतम दर
काडि पिा
महिला कजिदाराुं साठी हवशेर्ष दर सवलत

3. ग्राहक सेवा मालहती
रे ट काडा /लकोंमत लग्रड (कृपया नोटीस बोडा वर प्रदलशात नवीनतम दर काडा वेळोवेळी बदलण्याच्या अधीन असेल ते पहा.)

याों नी
मों जूर
मालमत्ता

केले ली

कजा उत्पादन

शहरी नागरी सोंस्था आलण
शहरी स्थान वैलशष्ट्ये
गृह कजा
ROI
शुल्क

ROI

शुल्क

गृह कजा
ROI
शुल्क

ROI

शुल्क

पगारदाराों ची प्रोफाइल
SAL - बँ क > 25K
SAL - बँ क < 25K

10.75.
11.25.

1.50.
1.50.

14.50.
15.00.

2.00.
2.00.

12.00.
12.25.

2.00.
2.00.

15.50.
16.00.

2.00.
3.00.

SAL – रोख

13.50.

2.50.

14.50.

2.50. -

कजा योजना

स्वयोंरोजगाराों ची प्रोफाइल
SE - औपचाररक उत्पन्न आहण औपचाररक 12.00.
व्यवसाय से टअप
SE - अनौपचाररक उत्पन्न आहण औपचाररक 12.50.
व्यवसाय से टअप
SE - औपचाररक उत्पन्न आहण अनौपचाररक 14.00.
व्यवसाय से टअप

LAP

ग्रामपोंचायत नागरी सोंस्था आलण
शहरी नसले ले स्थान वैलशष्ट्ये

-

-

LAP

-

2.00.

15.00.

2.00.

13.00.

2.00.

16.00.

2.00.

2.00.

15.50.

2.00.

13.50.

2.00.

16.50.

2.00.

3.00.

16.00.

3.00.

15.00.

3.00.

17.00.

3.00.

SE - अनौपचाररक उत्पन्न आहण 14.50.
3.00.
16.50.
3.00.
15.50.
अनौपचाररक व्यवसाय से टअप
लवद्यमान ग्राहकाों ना टॉप अप कजा (POSच्या 40% पयिं त)
टॉप अप कजि (< 12 MOB)
+ 2.00% अहतररक्त दर + 2.00% प्रशासन शुल्क
टॉप अप कजि (> 13 MOB)
+ 1.00% अहतररक्त दर + 2.00% प्रशासन शुल्क

3.00.

17.50.

3.00.

टॉप अप कजि (> 25 MOB)

समान दर + 1.00% प्रशासक शुल्क, हकमान 13.00%

परवडणारी गृहलनमाा ण लनधी योजना (लनवडले ल् या स्थानाों साठी/शाखाों साठी लागू)
लागू

SE - औपचाररक/अनौपचाररक उत्पन्न
आहण
औपचाररक/अनौपचाररक
व्यवसायाची
स्थापना

SAL - बँ क > 25K

मुख्य उत्पन्न हमळवणाऱ्याचा ब्युरो
स्कोअर आहण पाि प्रोफाइलनुसार
व्याजदर.
(हदल् ली, मुुंबई, पुणे, चेन्नई, बें गळु रू,
िै दराबाद, जयपूर, अिमदाबाद, सु रत
आहण भोपाळ)

>750 ब्युरो स्कोअर - 8.49%
>700 ब्युरो स्कोअर - 8.99%
>650 ब्युरो स्कोअर - 9.49%

>650 ब्युरो स्कोअर - 9.49%

दर/शुल्क माफी लशष्टमों डळ >7.00 लाख कजाा ची
रक्कम
लकोंम
त
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ROI - HL
औपचा

अनौपचा

ROI – NHL
औपचा

अनौपचा

व्याज दर लोड होत आहे

शुल्क

लवचलन

लोड करत
आहे
BRP च्या अनुपन्स्थतीत 1.00%

मजल् याचा दर/शुल्क

ररक
ररक
10.50% 12.00%

ररक
13.50%

ररक
14.00%

1.50
%

राज्य प्रमुख
0.25% 0.25%
0.50%
प्रमुख - उत्पादन/ZSM/CBO कोणते िी परुं तु मजल् यावरील दर/शुल्काच्या खाली नािी
दर प्रकार लग्रड – लनयलमत
RPLR
फ्लोलटों ग
18.80%

<
12.00%

0 - 20 CRIF (NTC) 1.00%
300 - 600 CRIF
धोरणाबािे र (OOP)

दर प्रकार लग्रड AHF

3 वषािं साठी सेमी- पूणा कालावधीसाठी 7 वषािं साठी सेमीलफक्स्ड
लनस्तचचत
लफक्स्ड
12.01% - 13.99%
> 14.00%
8.49% - 9.49%

0.50%
0.50%

कजा प्रकार सवलत
मलहला
0.25%

4. तक्रार लनवारण
सध्याच्या स्पधाि त्मक,क पररन्स्थतीत, उत्कृष्ट् ग्रािक से वा िे शाश्वत व्यवसाय वाढीसाठी मित्त्वाचे साधन आिे . ग्रािकाुं च्या तक्रारी िा
कोणत्यािी कॉपेरे ट र्टकातील व्यावसाहयक जीवनाचा भाग असतो.
MOHFL मध्ये, ग्रािक से वा आहण समाधान िे आमचे मुख्य लक्ष आिे . आमचा हवश्वास आिे की केवळ नवीन ग्रािकाुं ना आकहर्षित
करण्यासाठीच नािी तर हवद्यमान ग्रािकाुं ना कायम ठे वण्यासाठी दे खील त्वररत आहण कायि क्षम से वा प्रदान करणे आवश्यक आिे .
MOHFL ने आमच्या ग्रािकाुं ना सु धाररत अनुभव प्रदान करण्याच्या दृष्ट्ीकोनातू न चाुं गला ग्रािक अनुभव आहण एक कायि क्षम
तक्रार हनवारण युं िणा दे ण्याच्या हदशेने अनेक उपक्रम आणले आिे त आिे .
MOHFL ची हनवारण युं िणा अहधक अथिपूणि आहण प्रभावी करण्यासाठी, एक सुं रहचत प्रणाली तयार केली गे ली आिे . िी प्रणाली
िे सु हनन्श्चत करे ल की शोधले ले हनवारण न्याय्य आहण योग्य आिे आहण हनयम आहण हनयामानाुं च्या हदले ल् या चौकटीत आिे .
A. ग्रािकाुं च्या तक्रारी/गाऱ्िाणी िाताळण्यासाठी युं िणा
जे ग्रािक फीडबॅ क दे ऊ इन्ितात हकुंवा प्रदान केले ल् या से वाुं सुंबुंधी समाधानी नसल् यास त्याुं ची तक्रार पाठवू इन्ितात हकुंवा
MOHFL हकुंवा त्याच्या प्रहतहनधी ुं जसे की डायरे क्ट से हलुं ग एजुंट (DSA), कले क्शन एजुंट इ. कडून हमळाले ल् या कोणत्यािी
अयोग्य गै रवति नाची तक्रार करू इन्ितात ते आमच्या शाखाुं मध्ये उपलब्ध असले ल् या “क्वेरी मॅ नेजमें ट मॉड्यूल” मध्ये प्रवे श
करण्यासाठी शाखा अहधकाऱ्याुं शी सुं पकि साधू शकतात.
शाखा स्तरावर तु मच्या तक्रारीचे हनराकरण न झाल् यास, तु म्ही खालील चॅनेल वापरून तु मची तक्रार;




022-47189999/ 62729898 वर आमच्या ग्रािक से वा िे ल्पलाइनवर;
सोमवार ते शुक्रवार - सकाळी 9:00 आहण सुं ध्याकाळी 7:00
शहनवार - सकाळी 10:00 ते दु पारी 4:00 पयं त; कॉल करून थेट नोुंदवू शकता
आम्हाला hfquery@motilaloswal.com वर ईमेल करा



खाली नमू द केले ल् या पत्त्यावर आम्हाला हलिा:

मोतीलाल ओसवाल िोम फायनान्स हलहमटे ड
ग्रािक से वा कक्ष मोतीलाल ओसवाल टॉवर, रहिमतु ल्ला सयानी रोड,
परळ एस.टी.डे पोच्या समोर प्रभादे वी, मुुंबई-400025
हदले ल् या वे ळेत तक्रारीचे हनराकरण न झाल् यास हकुंवा MOHFL िारे प्रदान केले ल् या समाधानावर तो/ती समाधानी नसल् यास,
ग्रािक तक्रार हनवारण अहधकाऱ्याकडे सुं पकि साधू शकतो. तक्रार लनवारण अलधकाऱ्याचे नाव व सुं पकि खालीलप्रमाणे आिे :
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कु. आहलया शेख
दू रध्वनी. क्रमाुं क: +91-22- 50362730
ई-मे ल आयडी: hfgro@motilaloswal.com
तक्रार/हववादाचे हनराकरण न झाल् यास, तु म्ही तु मच्या तक्रारी राष्ट्रीय ग्रािक िे ल्पलाइन https://consumerhelpline.gov.in/ ये थे
नोुंदवू शकता.
लकोंवा
6 आठवड्ाुं च्या कालावधीत तक्रार/हववादाचे हनराकरण न झाल् यास, ग्रािक िाऊहसुं ग फायनान्स कुंपन्याुं च्या हनयामक
प्राहधकरणाकडे - राष्ट्रीय गृ िहनमाि ण बँ क ऑफलाइन मोडमध्ये पोस्टाने, खाली हदले ल् या पत्त्यावर, खालील हलुं कवर उपलब्ध
असले ल् या हवहित नमुन्यामध्ये अपील करू शकतात:
https://grids.nhbonline.org.in/(S(0cixd2l420ampmiuolt4fxz2))/default.aspx

लकोंवा
ग्रािक खालील पत्त्यावर राष्ट्रीय गृिहनमाि ण बँ केला हलहू शकतात:
राष्ट्रीय गृ िहनमाि ण बँ क
तक्रार हनवारण कक्ष
हनयमन आहण पयि वेक्षण हवभाग
नॅशनल िाऊहसुं ग बँ क, 4था मजला, कोर-5A,
इुं हडया िॅ हबटॅ ट सें टर, लोधी रोड, नवी हदल् ली -110003.
सोंकेतस्थळ: www.nhb.org.in (तक्रार हनवारण प्रणालीच्या शीर्षाि खाली हफहजकल मोड आहण ऑनलाइन मोड (GRIDS)) मध्ये अनु पालन
दाखल करण्याचा पयािय आिे ./ https://grids.nhbonline.org.in
अलनवाया लडसप्ले आवचयकता
MOHFL च्या आमच्या सवि शाखाुं मध्ये खालील गोष्ट्ी आिे त:



तक्रारी आहण सू चना प्राप्त करण्यासाठी योग्य व्यवस्था.



तक्रार हनवारण अहधकाऱ्याचे नाव, पत्ता आहण सुं पकि क्रमाुं क हडसप्ले करणे

तक्रार हनवारण यु हनटची प्रहक्रया ग्रािकाुं च्या समाधानासाठी सवि तक्रारी सोडवू न बुं द करणे सु हनन्श्चत करे ल.
तक्रार त्याच्या/हतच्या स्तरावर सोडवणे शक्य नसल् यास ती योग्य पातळीवर पोिोचवली जाईल याची ते खािी करतील. पररणामकारक
हनवारण हमळहवण्यासाठी आमच्या ग्रािकाुं ना वररष्ठ व्यवस्थापनाकडे तक्रार करावी लागणार नािी अशा पररन्स्थतीत पोिोचण्याची
खािी करण्याचा अुंहतम प्रयत्न असला तरी, आम्ही या तक्रारी िाताळण्यासाठी, समजू न र्ेण्याच्या दृहष्ट्कोनातू न त्याुं चे पु नरावलोकन
करण्यासाठी तक्रारीची कारणे आहण वाढीसाठी आहण त्याची पुनरावृ त्ती टाळू न कायि करण्यासाठी एक मजबू त युं िणा तयार केली
आिे .
टाइम फ्रेम
तक्रारी नोुंदवण्यासाठी, ग्रािक वर नमूद केले ल् या कोणत्यािी चॅनेलचा वापर करू शकतात (ग्रािकाुं च्या तक्रारी िाताळण्यासाठी
महशनरीवरील पॉईुंट (a) पिा). तक्रार ले खी स्वरुपात प्राप्त झाली असल् यास, MOHFL एका आठवड्ाच्या आत पोचपावती/प्रहतसाद
पाठवण्याचा प्रयत्न करे ल. एकदा प्रकरण तपासल् यानुंतर, MOHFL एकतर ग्रािकाला अुंहतम प्रहतसाद पाठवण्याचा प्रयत्न करे ल
हकुंवा तक्रार हमळाल् यानुंतर एका आठवड्ाच्या आत आणखी वे ळ मागे ल.
आमच्या ये थे प्राप्त झाले ल् या तक्रारीक
ुं डे योग्य दृष्ट्ीकोनातू न पाहिले जाईल आहण सवि सुं भाव्य दृष्ट्ीकोनातू न त्याुं चे हवश्ले र्षण केले
जाईल.
कोणत्यािी मुद्द्यावरील MOHFL च्या भू हमकेची माहिती ग्रािकाुं ना हदली जाईल. गुुं तागुुं तीच्या समस्ाुं मध्ये तपासणीसाठी थोडा वेळ
लागणाऱ्या तक्रारीच
ुं ी त्वररत दखल र्ेतली जाईल.
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कुंपनीचे सुं चालक मुंडळ वे ळोवे ळी उहचत व्यविार सुं हिते चे पालन आहण तक्रार हनवारण युं िणे च्या कायाि चे पुन रावलोकन करे ल.
अशा पुनरावलोकनाुं चा एकहित अिवाल बोडाि ने हवहित केल् यानुसार, हनयहमत काळानुंतर मुंडळाला सादर केला जाईल.
MOHFL िारे ग्रािकाुं च्या तक्रारी/गाऱ्िाणी िाताळण्यामध्ये नवीन तक्रार चॅनेलचा समावे श असे ल आहण कोणते िी नवीन बदल
समाहवष्ट् केले असतील तर उपरोक्त धोरणाचे वे ळोवे ळी पुनरावलोकन केले जाईल/सु धाररत केले जाईल.
आकारले ल् या जादा व्याजाचे लनयमन
कुंपनीने व्याजदर, प्रहक्रया आहण इतर शुल्क हनन्श्चत करण्यासाठी योग्य अुंतगि त तत्त्वे आहण प्रहक्रया माुं डल् या आिे त.
कुंपनीने अुंतगि त व्याजदराचे मॉडे ल स्वीकारले आिे .
व्याजाचा दर वाहर्षिक केला जाईल जेणेकरुन कजिदाराला खात्यावर नेमके कोणते दर आकारले जातील याची माहिती असे ल.
धोरणाचे पुनरावलोकन/पु नरावृत्ती
धोरण आहण कोणते िी हनयमन, हनयम, मागि दशिक तत्त्वे, अहधसू चना, स्पष्ट्ीकरणे , पररपिके, मुख्य पररपिके/ सुं बुंहधत प्राहधकरणाुं नी
जारी केले ले हनदे श (“हनयामक तरतु दी”) याुं च्यातील अथाि चा/माहितीचा कोणत्यािी वे ळी सुं र्र्षि उद्भवल् यास, हनयामक तरतु दीुंचा
अथि ग्राह्य धरला जाईल.
हनयामक तरतु दीम
ुं ध्ये कोणतीिी सु धारणा आहण/हकुंवा स्पष्ट्ीकरण(णे ) असल् यास, त्यानुसार धोरणामध्ये हनयामक तरतु दीुंनुसार
हनहदि ष्ट् केले ल् या प्रभावी तारखेपासू न सु धारणा केली जाईल. बोडि आहण/हकुंवा हतची सहमती धोरणाच्या कोणत्यािी तरतु दीुंमध्ये बदल,
फेरफार, जोडणे , िटवणे हकुंवा सु धारणा करण्याचा अहधकार राखून ठे वते .

5. सवाा त महत्वाचे लनयम आलण अटी (MITC)
कजि खाते क्रमाुं क (LAN): ……………………………………

ग्रािकाुं साठी प्रत

सवाा त महत्वाचे लनयम आलण अटी (MITC)
कजाि चा उद्दे श: ……………………………………………………( खरे दी/बाुं धकाम/हवस्तार/सु धारणा/इतर)
गृ िहनमाि ण कजाि च्या प्रमुख अटी व शती …………………………………………………………………………………………………….(कजिदार/(चे )
नाव) आहण मोतीलाल ओसवाल िोम फायनान्स हलहमटे ड (MOHFL) याुं च्यात मान्य झाल् या ज्या खालीलप्रमाणे आिे त:
कजाा चे तपशील
अनु
तपशील
.क्र.
1.
अजि / लीड ID / UCID
कजाि ची मुंजूर रक्कम
2.
कराराची तारीख
3.
दर प्रकार

वणान
आहण

4.

MOHFL कजि दर/PLR

5.
6.
7.

अहधस्थगन हकुंवा अनुदान
िप्त्याची रक्कम (EMI)
िप्ते /कजि कालावधीची सुं ख्या
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रु.…………………………… आहण तारीख _ _ /_ _ /_ _ _ _
…… हनन्श्चत दर……. अधि हनन्श्चत दर ……….फ्लोहटुं ग रे ट
व्याज आकारणी: ……………% जो MOHFL ररटे ल प्राइम लें हडुं ग रे ट +/- 18.80%
आिे
िोय / नािी
रु.…………
………िप्त्याुं ची सुं ख्या आहण ………… महिन्याुं ची सुं ख्या

8.
9.
11.

व्याज दर रीसे ट केल् याची तारीख

व्याज दर पुनसं चहयत पुनरावृ त्ती चक्र िे इुं ग्रजी कॅलें डर वर्षाि चे हतमािी आिे जे
प्रत्येक वर्षाि च्या जानेवारी, एहप्रल, जुलै आहण ऑक्टोबरच्या पहिल् या हदवसापासू न
सु रू िोते .
......................... कजाि चा प्रकार आहण ……………… कजाि चा उद्दे श
वारुं वारता माहसक (PEMI - आधी आहण EMI - कजाि चे पूणि हवतरण केल् यानुंतर)

कजाि चा उद्दे श / कजाि चा प्रकार
िप्त्याचा प्रकार PEMI, EMI
कजाि साठी सु रक्षा / सुं पान्श्विक
12.
{मालमत्ता पत्ता}
व्याजदरातील
बदलाुं च्या नोुंदणीकृत फोनवर ईमेल/SMS/कॉल/मोबाईल नुंबर/MOHFL वे बसाइटवर
13.
सुं प्रेर्षणाच्या पद्धती
अपडे ट/सुं प्रेर्षणाच्या इतर स्रोतािारे .
कजा आलण व्याजाची परतफेड: कजाि ची परतफेड PEMI/EMI िारे कजि करारामध्ये नमूद केले ल् या अटीुंनुसार कजाि च्या
सुं पूणि कालावधीत केली जाईल. कजिमाफीचे वे ळापिक कजाि च्या स्तरावर तयार िोते आहण ते स्वागत हकटमध्ये बुं द केले ले
असते .
मालमत्ते चा / कजादाराचा लवमा : MOHFL या कजाि च्या कालावधीत MOHFL एकमाि लाभाथी म्हणू न हनहदि ष्ट् केले ल् या
रकमेसाठी सु रहक्षतता म्हणू न ऑफर केले ल् या मालमत्तेचा आग आहण इतर धोक्याुं पासू न हवमा उतरवला गे ला आिे याची खािी
करणे िी कजिदाराची जबाबदारी असे ल. त्याचा पुरावा MOHFL ला दरवर्षी आहण/हकुंवा MOHFL िारे माहगतला जाईल ते हा
हदला जाईल. MOHFL िारे नमूद केले ल् या उद्दे शासाठी हकतीिी रक्कम हनहदि ष्ट् केली जात असली तरीिी, कजिदार पुरेशा
रकमेसाठी मालमत्तेचा हवमा उतरवण्यास पूणिपणे बाुं धील रािील. दावे आहण कहरे जसि हनयम आहण अटी अशा हवमा पॉहलसी
जारीकत्याि िारे हनयुं हित केल् या जातील. कृपया लक्षात घ्या की हवमा पॉहलसी अुंतगि त MOHFL ची भू हमका एका सू िधाराची
असे ल आहण पॉहलसी अुंतगि त भहवष्यातील कोणतािी दावा कहर करण्याचा आहण से टल करण्याचा हनणि य पूणिपणे हवमा
कुंपनीकडे असे ल. हवमा िा हवनुंतीचा हवर्षय आिे .
कजा लवतरणाच्या अटी:
1.
MOHFL ने मुंजूरी पि/कजि करारामध्ये नमूद केल् यानुसार सवि सुं बुंहधत दस्तऐवज सादर करणे .
2.
मालमत्तेचे कायदे शीर आहण ताुं हिक मूल्यमापन करण्यास अनुमती द्या
3.
मुंजूरी/हवतरण पिात नमूद केल् याप्रमाणे स्वतः चे योगदान (फ्लॅ टची एकूण हकुंमत कजाि च्या रकमेपेक्षा कमी) भरा.
4.
कजाि चा पुरेसा वापर पुरावा प्रदान करणे .
बाुं धकामातील प्रगती/हवलुं ब, मालमत्तेचे कोणते िी मोठे नुकसान, रोजगार/सुं पकि तपशील, मालमत्तेशी सुं बुंहधत कराचा
5.
भरणा न करणे , इत्यादी ुंबाबत तपशीलाुं सि, MOHFL माहिती हनयहमतपणे प्रदान करण्याचे वचन घ्या.
6.
मुंजूर आराखड्ानुसार बाुं धकाम केले जात असल् याची खािी करा.
हवकासकाने (मालमत्तेच्या पु नहवि क्रीच्या बाबतीत हवक्रेत्याने) प्रकल् पासाठी आवश्यक मुंजुरी र्ेतल् याचे स्वतः चे/स्वतः चे
7.
समाधान करा.
मालमत्ता पुनहवि क्रीमध्ये खरे दी केली जात असल् यास मालमत्ते साठी सवि आवश्यक मुंजूरी हमळाल् या आिे त आहण
8.
हवक्रेत्याकडे उपलब्ध असल् याची खािी करा.
मोबदला आलण शुल्क
अनु
मोबदला आलण शुल्काचा प्रकार वणान
.क्र.
रु. पयं त. 5,000 /- (रुपये पाच िजार फक्त) अहधक कर लागू . गोळा केले ले
प्रारुं हभक प्रहक्रया शुल्क िे एकवे ळ न परत करण्यायोग्य शुल्क असते ,आहण
परत न करण्यायोग्य प्रहक्रया कजिदाराुं च्या कजि अजाि वर प्रहक्रया करण्याच्या उद्दे शाने गोळा केले जाते आहण ते
1.
शुल्क
अशा प्रहक्रये च्या पररणामापासू न वे गळे असते . ते मोतीलाल ओसवाल िोम
फायनान्स हलहमटे डच्या नावे कजिदाराुं च्या बँ क खात्यातू न चेक/हडमाुं ड
डराफ्ट/इले क्टर ॉहनक मोडने दे य आिे .
रु……………………
(शब्दात……………………………
एकूण प्रहक्रया/प्रशासकीय शुल्क
………………………………………………………………………….)
ते
मोतीलाल
2.
(परत न करण्यायोग्य प्रारुं हभक
ओसवाल िोम फायनान्स हलहमटे डच्या नावे कजिदाराुं च्या बँक खात्यातू न
प्रहक्रया शुल्कासि)
चेक/हडमाुं ड डराफ्ट/इले क्टर ॉहनक मोडने दे य आिे .
प्रहत व्यविार चेक / ECS / NACH
3.
रु. 500 /- (रुपये पाचशे फक्त) अहधक कर लागू
अपमान शुल्क
दस्तऐवज
पुनप्राि प्ती
शुल्क
4.
रु. 1500 /- (रुपये एक िजार पाचशे फक्त) अहधक कर लागू
(फोटोकॉपी)
दे य तारखेनुंतर उशीरा पेमेंट
5.
िप्त्याच्या दे य तारखेनुंतर प्रहतहदन 24.00% प्रहतवर्षि.
शुल्क
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6.

SOA, FCL, LOD हकुंवा डु न्प्लकेट
NOC साठी शुल्क

7.

CERSAI शुल्क

8.

मुंजुरी पुनवै धीकरण शुल्क (मुंजुरी
वै धता समाप्ती तारखेनुंतर)

9.

ताुं हिक भे टीचे शुल्क

10.

सुं कलन भे टीचे शुल्क

11.

हवतरण चेक रद्द करणे आहण पुन्हा
जारी करणे

रु. 2000/ (रुपये दोन िजार फक्त) अहधक कर लागू – हवनुंतीसाठी सू चीबद्ध
केल् याप्रमाणे प्रत्येक दस्तऐवज.
CERSAI हनहमिती:
कजाि ची रक्कम रु.पयं त 5.00 लाख: रु. 50 /- (फक्त पन्नास रुपये ) अहधक कर
लागू
कजाि ची रक्कम रु.पेक्षा जास्त 5.00 लाख: रु. 100 /- (शुंभर रुपये फक्त) अहधक
कर लागू
CERSAI सु धारणा: वरील प्रमाणे
CERSAI हडस्चाजि: शून्य
रु. 1500 /- (रुपये एक िजार पाचशे फक्त) अहधक कर लागू
प्रथम हवतरण भे ट – मोफत
त्यानुंतरची हवतरण भे ट - रु. 750 /- (रुपये सातशे पन्नास फक्त) अहधक कर लागू
वै यन्क्तक भे टीसाठी शुल्क - थकीत खात्याच्या बाबतीत सुं कलन (एका महिन्यात)
पहिली भे ट: रु. 250 /- (दोनशे पन्नास रुपये फक्त) अहधक कर लागू
त्याच महिन्यातील प्रत्येक त्यानुं तरच्या भे टीवर मागील भे टीुंच्या शुल्कापेक्षा
अहतररक्त रु.250/- (रुपये दोनशे पन्नास) आकारले जातील. म्हणजे दु सऱ्या
भे टीसाठी रु.500/- आहण हतसऱ्या भे टीपासू न आहण त्यापुढे रु.750/- तसे च लागू
कर

12.

प्रहक्रया शुल्क परतावा मानदुं ड

13.

प्री-पेमेंट
आहण
शुल्क आहण हनयम

फोरक्लोजर

रु. 1000 /- (फक्त एक िजार रुपये ) अहधक कर लागू
MOHFL िारे कजि नाकारले गेल्यास हकुंवा कोणत्यािी हवहनहदि ष्ट् कारणास्तव
हवतरीत केल् यावर हकुंवा अजिदाराने स्वतः चा अजि मागे र्ेतल् याच्या प्रसुं गी, गोळा
केले ले प्रहक्रया शुल्क कजिदाराला खालील शुल्काुं च्या कपातीच्या अधीन राहून
परत केले जाईल.
 रु. पयं त. 5000/- (रुपये पाच िजार फक्त) अहधक कर लागू , प्राप्त
झाले ल् या प्रारुं हभक प्रहक्रया शुल्कासि.
 लागू असे ल त्याप्रमाणे दे य व्याज कापले जाईल.
 वै धाहनक कर गोळा केला
## वै यन्क्तक आहण वै यन्क्तक नसले ले * ग्रािक: अधि -हनन्श्चत ROI वर हवतररत
केले ली सवि कजे, कोणत्यािी बँ क/HFC/NBFC हकुंवा हवत्तीय सुं स्थाुं कडून
पुनहवि त्तिारे प्रीपेड केले ल् या थकबाकी रकमेपैकी 5.00% च्या दराने प्रीपेमेंट
शुल्क, तसे च लागू कर आहण वै धाहनक शुल्क आहण शुल्क आकारले जाईल (
अशा रकमाुं मध्ये हदले ल् या आहथि क वर्षाि त प्रीपेड केले ल् या सवि रकमाुं चा समावे श
असे ल) आहण स्वतः च्या ्ोताुं िारे नािी** आहण सवि आुं हशक हकुंवा पूणि
प्रीपेमेंटसाठी लागू िोईल. *गै र वै यन्क्तक कजिदार: सि-अजिदार म्हणू न
कुंपनी/सॉल मालकी िक्क कुंसनि/फमि हकुंवा HUF सि मुंजूर केले ली सवि कजे
**हनधीचा स्वतः चा स्रोत: या उद्दे शाचा अथि बँ क/HFC/NBFC हकुंवा हवत्तीय
सुं स्थेकडून कजि र्े ण्याहशवाय इतर कोणतािी स्रोत आिे . टीप: कजाि च्या प्रीपेमेंटच्या वे ळी हनधीचा स्रोत तपासण्यासाठी ग्रािकाला योग्य वाटणारी आहण
उहचत दस्तऐवज सादर करणे आवश्यक आिे .

वर सू हचत केले ले सवि शुल्क वै धाहनक कर वगळू न आिे त आहण शुल्काव्यहतररक्त इतर लागू कर वसू ल केले जातील. कजिदार
आहण MOHFL याुं च्यात अुंमलात आणले ल् या/ अुंमलात आणल् या जाणाऱ्या सवाि त मित्त्वाच्या हनयम आहण अटीुं (MITC) च्या
सुं दभाि त हभन्नते च्या अधीन आिे त. MOHFL हतच्या कजिदाराुं ना त्याुं च्या अहधकृत वे बसाइट (www.motilaloswalhf.com) िारे ,
त्याुं च्या कायाि लयाुं मध्ये प्रदहशित करून, आहण वे ळोवे ळी सवि सामान्य र्ोर्षणा करून कोणत्यािी बदलाची माहिती दे ण्याचा प्रयत्न
करे ल. जर असा बदल ग्रािकाुं साठी गै रसोयीचा असे ल, तर तो/ती 60 हदवसाुं च्या आत आहण कोणतीिी सू चना न दे ता त्याुं चे
खाते बुं द करू शकतात हकुंवा कोणतेिी अहतररक्त शुल्क हकुंवा व्याजाहशवाय ते बदलू शकतात.
थकबाकी वसुलीची प्रलक्रया खालीलप्रमाणे आहे. करारामध्ये नमूद केल् यानुसार डीफॉल् टची कोणतीिी र्टना र्डल् यास
(“हडफॉल् टची र्टना”), कजिदाराकडून सवि थकबाकी रक्कम MOHFL ला ताबडतोब दे य िोईल आहण MOHFL ने हवलुं ब
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झाले ल् या पेमेंटसाठी अहतररक्त व्याज आकारणे , उपायानुसार हसक्यु ररटी लागू करून जादा थकबाकीची वसु ली करणे यासि

परुं तु यापुरते मयाि हदत नािी अशा कराराअुंतगि त असले ल् या त्याच्या अहधकाराुं ची अुंमलबजावणी करण्यासाठी कायद्यानुसार
उपलब्ध अशा आवश्यक प्रहक्रया/उपाय करण्याचा अहधकार राखून ठे वला आिे . प्रत्येक प्रकरणाच्या पररन्स्थतीनुसार MOHFL
िारे वास्तहवक प्रहक्रया हनन्श्चत केली जाईल.
वालषा क थकबाकीचे लववरणपत्र जारी केले जाईल याची तारीख: कजाि च्या कालावधीत प्रत्येक आहथिक वर्षि पूणि झाल् यानुंतर
मे महिन्यात थकबाकीचे हववरणपि जारी केले जाईल.
ग्राहक सेवा:
केंिीकृत िे ल्पडे स्क कामाचे तास - (1) सोमवार ते शुक्रवार - सकाळी 9 ते सुं ध्याकाळी 7 आहण (2) शहनवार - सकाळी
1.
10 ते दु पारी 4
ग्रािक भे टीचे तास @ शाखा - (1) सोमवार ते शुक्रवार - सकाळी - 10 ते 11 आहण सुं ध्याकाळी - 5 ते 6, (2) शहनवार
- सकाळी - सकाळी 10 ते 11
2.

ग्रािक से वेसाठी सुं पकि साधण्यासाठी व्यक्तीचा तपशील: तु म्हाला कजि खात्याशी सुं बुंहधत प्रश्न असल् यास, तु म्ही:ग्रािक से वा डे स्क / शाखा व्यवस्थापक याुं च्याशी सुं पकि साधू शकता हकुंवा Id-hfquery@motilaloswal.com ईमे ल
करू शकता

म्हणून टाइमलाइनसह खालील गोष्टी प्राप्त करण्याची प्रलक्रया
1.
कजि खाते हववरण
कजिदार कजि खाते क्रमाुं क आहण ओळखीचा पुरावा दे ऊन या से वा शाखेतून
2.
शीर्षिक दस्तऐवजाुं ची प्रत
हमळवू शकतात. वै कहल् पकररत्या, शुल्क हवभागामध्ये नमूद केले ले नाममाि
कजि बुं द केल् यावर प्रीपेमेंट आहण शुल्क भरल् यानुंतर कजिदार त्याुं च्या hfquery@motilaloswal.com या
3.
वे बसाइटवर प्रवे श करून MOHFL ला हलहू शकतात.
दस्तऐवज परत करणे
ग्राहक तक्रार योंत्रणा
तु म्हाला कािी तक्रारी असल् यास, शाखाुं मध्ये उपलब्ध असले ल् या “क्वेरी मॅनेजमेंट मॉड्ू ल” मध्ये प्रवे श र्े ण्यासाठी
1.
कृपया आमच्या शाखा अहधकाऱ्याुं शी सुं पकि साधा.
जर तु मच्या तक्रारीचे शाखा स्तरावर हनराकरण िोत नसे ल, तर आमच्या ग्रािक से वा िे ल्पलाइनला 22-47189999
वर सोमवार ते शुक्रवार - सकाळी 9:00 ते सुं ध्याकाळी 7:00 आहण शहनवारी सकाळी 10:00 ते सुंध्याकाळी 4:00 या
दरम्यान कॉल करुन; हकुंवा आम्हाला:hfquery@motilaloswal.com वर ईमेल करुन; हकुंवा खाली नमूद केले ल् या
2.
पत्त्यावर मोतीलाल ओसवाल होम फायनान्स लललमटे ड (ग्राहक सेवा कक्ष) आम्हाला हलहून तु म्ही तु मची तक्रार थेट
दाखल करू शकता
मोतीलाल ओसवाल टॉवर, रहिमतु ल्ला सयानी रोड, परळ एस.टी. समोर प्रभादे वी, मुुंबई-400025
हदले ल् या मुदतीत तक्रारीचे हनराकरण न झाल् यास हकुंवा MOHFL िारे प्रदान केले ल् या समाधानावर तु म्ही समाधानी
3.
नसल् यास, ग्रािक तक्रार हनवारण अहधकाऱ्याकडे सुं पकि साधू शकतात. तक्रार लनवारण अलधकाऱ्याचे नाव व सुं पकि
खालीलप्रमाणे आिे : कु. आललया शेख (सुं पकि: +91-22- 50362730) ईमेल आयडी: hfgro@motilaloswal.com
तक्रार/हववादाचे
हनराकरण न
झाल् यास,
तु म्ही तु मच्या
तक्रारी राष्ट्रीय ग्रािक
िे ल्पलाइन
https://consumerhelpline.gov.in/ ये थे हकुंवा
6 आठवड्ाुं च्या कालावधीमध्ये तक्रार/हववादाचे हनराकरण न झाल् यास, ग्रािक खालील हलुं कवर त्याुं च्या GRIDS
पोटि लवर राष्ट्रीय गृ िहनमाि ण बँ केकडे अपील करू शकतात:
4.
https://grids.nhbonline.org.in/(S(0cixd2l420ampmiuolt4fxz2))/default.aspx
हकुंवा पोस्टाने खालील
पत्त्यावर नोुंदवू शकता;
प्रहत, उपमहाव्यवस्थापक, नॅ शनल हाऊलसों ग बँ क, तक्रार हनवारण कक्ष, हनयमन आहण पयि वेक्षण हवभाग, नॅशनल
िाऊहसुं ग बँ क, 4था मजला, कोअर-5ए, इुं हडया िॅ हबटॅ ट सें टर, लोधी रोड, नवी हदल् ली - 110 003
यािारे सिमती दे तात की कजाि च्या तपशीलवार हनयम आहण अटीुंसाठी, पक्षकाराुं नी त्याुं च्यािारे अुंमलात आणले ल् या/अुंमलात
आणल् या जाणाऱ्या कजि आहण इतर सु रक्षा दस्तऐवजाुं चा सुं दभि घ्यावा आहण त्यावर अवलुं बू न रािावे .
वरील अटी व शती कजिदाराने/ वाचल् या आिे त / कुंपनीच्या श्री/श्रीमती ................... ........................ ....................... ............. याुं नी
कजिदाराला वाचून दाखहवल् या आिे त आहण कजिदाराला समजल् या आिे त
आम्हाला मू ळ MITC आलण कजा करार प्राप्त झाला आहे
तारीख:

X कजिदार: ………………………………

हठकाण:

X सि-कजिदार: ………………………...
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6. नो युअर कस्टमर [KYC] आलण मनी लाँ डररों ग लवरोधी उपाय
(कोंपनीच्या सोंचालक मों डळाने मों जूर केल् यानुसार)
1. प्रिावना:
ररझहि बँ क ऑफ इुं हडया (RBI) िारे जारी केले ली “नो यु अर कस्टमर” (KYC) मागि दशिक तत्त्वे हि गुन्हेगारी र्टकाुं कडून जाणू नबु जून
हकुंवा अनावधानाने आहथिक फसवणू क, गु न्हेगारी हक्रयाकलाप हकुंवा दिशतवादाला हवत्तपुरवठा करण्यासाठी हनधीचे िस्ताुं तरण हकुंवा
जमा करणे याुं साठी गृ िहनमाि ण हवत्त कुंपन्याुं चा (HFCs) वापर रोखणे िा आिे .
राष्ट्रीय गृ िहनमाि ण बँ क (NHB) ने 11 ऑक्टोबर 2010 रोजीच्या सूचना/पररपिक क्रमाुं क NHB (ND)/DRS/Pol-No.33/2010 िारे
उहचत आचरण सुं हिता मागि दशिक तत्त्वाुं वर जारी केले ल् या अहधसू चने नुसार आहण भारतीय ररझहि बँ केने जारी केले ल् या मागि दशिक
तत्त्वाुं मधील दु रुस्तीच्या अनु र्षुंगाने सवेत्तम कॉपेरे ट पद्धतीच
ुं ा भाग म्हणू न पररपिक क्रमाुं क RBI/2019-20/235 DOR. NBFC
(HFC).CC.No.111/03.10.136/2019-20 हदनाुं क 19 मे 2020 रोजी मास्टर डायरे क्शन - नो यु अर कस्टमर (KYC) डायरे क्शन,
2016 नुसार HFC साठी हवस्ताररत केले ले , आहण राष्ट्रीय गृ िहनमाि ण बँ क (गृ िहनमाि ण हवत्त कुंपन्याुं चे पूवीचे हनयामक) िारे जारी केले ले
पररहशष्ट्ात नमूद केल् याप्रमाणे पररपिकाुं मध्ये समाहवष्ट् असले ले सू चना/ मागि दशिक तत्त्वे / हनयम रद्द करण्यात आले आिे त. पुढे, 20
एहप्रल 2020 रोजी RBI ने जारी केले ल् या मास्टर डायरे क्शन- नो यु वर कस्टमर (KYC) डायरे क्शन, 2016 नुसार, कुंपनीने ‘नो यु वर
कस्टमर आहण मनी लाँ डररुं ग हवरोधी उपाय’ यावर एक सवि समावेशक धोरण तयार केले िोते जे सवि शाखाुं ना लागू आिे आहण सवि
शाखा व्यवस्थापक, फ्रुंटलाइन कमिचारी, अनुपालन कमिचारी आहण ग्रािकाुं शी व्यविार करणाऱ्या कमिचाऱ्याुं नी त्याुं चे रीतसर पालन
केले आिे . मागि दशिक तत्त्वे गहतशील स्वरूपाची आिे त आहण वे ळोवे ळी पुनरावलोकन आहण सु धारणाुं च्या अधीन आिे त. िे धोरण
दस्तऐवज खाते दाराची/ग्रािकाची योग्य ओळख करण्यासाठी आहण मोठ्या रक्कमेच्या रोख व्यविाराची हकुंवा सुं शयास्पद स्वरूपाच्या
व्यविाराची छाननी/हनरीक्षण करण्यासाठी RBI ने जारी केले ल् या हवहवध मागि दशिक तत्त्वाुं नुसार आिे .
2. धोरणाची उलिष्टे
ग्रािकाुं च्या स्वीकृतीसाठी स्पष्ट् हनकर्ष लावणे .
मनी लाँ हडरुंग, दिशतवादी हवत्तपुरवठा हकुंवा ओळख चोरी करण्याच्या प्रवृ त्तीच्या सुं दभाि त ग्रािकाची जोखीम हनधाि ररत करणे
आहण जोखीम कमी करणे .
ग्रािकाच्या व्यविाराच्या वति नाच्या आधारावर ‘ग्रािक प्रोफाइल’ तयार करणे आहण त्याचे मूल्यमापन करणे .
व्यक्ती/व्यक्ती नसले ल् या ग्रािकाुं ची प्रामाहणक ओळख पडताळण्यासाठी प्रहक्रया स्थाहपत करणे .
उच्च मू ल्याच्या रोख व्यविाराुं वर आहण/हकुंवा सुं शयास्पद स्वरूपाच्या व्यविाराुं वर लक्ष ठे वण्यासाठी प्रहक्रया आहण कायि पद्धती
स्थाहपत करणे .
ग्रािकाुं च्या सुं दभाि त योग्य काळजी र्ेण्यासाठी आहण अशा व्यविाराुं चा अिवाल दे ण्यासाठी उपाय हवकहसत करणे .








3. व्याख्या:
अनु क्र शब्दावली
माों क

व्याख्या

कायदा आलण लनयम

हप्रहे शशन ऑफ मनी लाँ डररुं ग कायदा, 2002 आहण हनयम म्हणजे
वे ळोवे ळी सु धारणा केल् याप्रमाणे ,हप्रहे शशन ऑफ मनी लाँ डररुं ग
(नोुंदीुंची दे खभाल) हनयम, 2005.

2

AML

हवरोधी - मनी लाँ डररुं ग

3
4

APP फॉमा
CIF
कोंपनी

अजि
ग्रािक माहिती फॉमि

1

5

6
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ग्राहक

मोतीलाल ओसवाल िोम फायनान्स हलहमटे ड (MOHFL)
•आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 2(31) अन्वये पररभाहर्षत
केले ली व्यक्ती आहण अशा व्यक्तीुंच्या मालकीची हकुंवा हनयुं हित
असले ली कोणतीिी एजन्सी, कायाि लय हकुंवा शाखा समाहवष्ट् करते .
•एक व्यक्ती हकुंवा सुं स्था जी खाते साुं भाळते आहण/हकुंवा कुंपनीशी
व्यावसाहयक सुं बुंध ठे वते .

•ज्याुं च्या वतीने खाते राखले जाते (म्हणजे लाभाथी मालक);
•कायद्यानुसार परवानगी हदल् याप्रमाणे स्टॉक ब्रोकसि , चाटि डि
अकाउुं टुंट, कुंपनी से क्रेटरी, सॉहलहसटर इत्यादी व्यावसाहयक
मध्यस्थाुं नी केले ल् या व्यविाराुं चे लाभाथी, आहण
•एखाद्या आहथिक व्यविाराशी जोडले ली कोणतीिी व्यक्ती हकुंवा
सुं स्था जी कुंपनीसाठी मित्त्वाची प्रहतष्ठा हकुंवा इतर जोखीम हनमाि ण
करू शकते , वायर टर ान्सफर म्हणा हकुंवा उच्च मू ल्याचा हडमाुं ड
डराफ्ट एकच व्यविार म्हणू न जारी करा.
म्हणजे ग्रािकाच्या हडहजटल स्वरूपात KYC च्या नोुंदी प्राप्त करणे ,
सुं ग्रहित करणे , सु रहक्षत करणे आहण पुनप्राि प्त करणे यासाठी
हनयमाुं च्या हनयम 2(1) (aa) अुंतगि त पररभाहर्षत केले ली सुं स्था.
म्हणजे ‘ओळखीचा पुरावा’ आहण ‘पत्त्याचा पुरावा’ म्हणू न
‘अहधकृतपणे वै ध दस्तऐवज’ वापरून ग्रािक आहण लाभाथी
मालकाची ओळख आहण पडताळणी करणे .

7

केंद्रीय KYC नोोंद रलजस्टर ी (CKYCR)

8

ग्राहक दे य पररश्रम (CDD)

9
10

ग्राहक ओळख
प्रमालणत प्रत

11

लनयुक्त केले ले सोंचालक

12

लडलजटल KYC

म्हणजे ग्रािकाचा थेट फोटो कॅप्प्चर करणे आहण अहधकृतपणे वैध
दस्तऐवज हकुंवा आधार ताब्यात असल् याचा पुरावा, हजथे
ऑफलाइन पडताळणी केली जाऊ शकत नािी, तसे च कायद्यातील
तरतु दीुंनुसार MOHFL प्राहधकृत अहधकाऱ्यािारे असा थेट फोटो
जेथे र्ेतला जात आिे त्या हठकाणाचे अक्षाुं श आहण रे खाुं शासि

13

लडलजटल स्वाक्षरी

माहिती तुंिज्ञान कायदा, 2000 (2000 चा 21) च्या कलम (2) च्या
उपकलम (1) च्या खुं ड (p) मध्ये त्याला नेमून हदले ला समान अथि
असे ल.

14

समतुल्य ई-दिऐवज

म्हणजे माहिती तुं िज्ञान हनयम, 2016 च्या हनयम 9 नुसार
ग्रािकाच्या हडहजटल लॉकर खात्यात जारी केले ल् या दस्तऐवजाुं सि,
अशा दस्तऐवजाच्या जारी करणाऱ्या अहधकाऱ्याने वै ध हडहजटल
स्वाक्षरीसि
जारी
केले ले
दस्तऐवजाचे
इले क्टर ॉहनक
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म्हणजे CDDची प्रहक्रया िाती र्ेणे.
RE िारे प्रमाहणत प्रत हमळवणे म्हणजे आधार क्रमाुं क ताब्यात
र्ेतल् याच्या पुराव्याची प्रत हजथे ऑफलाइन पडताळणी केली जाऊ
शकत नािी हकुंवा अहधकृतपणे वै ध दस्तऐवजाची तु लना करणे असा
आिे जे ग्रािकाने मूळ दस्तऐवजाुं सि तयार केले आिे आहण कायद्यात
समाहवष्ट् असले ल् या तरतु दीुंनुसार RE च्या प्राहधकृत अहधकाऱ्यािारे
प्रतवर नोुंद करणे .
परकीय चलन व्यवस्थापन (ठे व) हवहनयम, 2016 {FEMA 5(R)} मध्ये
पररभाहर्षत केल् यानुसार अहनवासी भारतीय (NRIs) आहण भारतीय
वुं शाच्या व्यक्तीुंच्या (PIOs) बाबतीत, वै कहल् पकररत्या, मूळ प्रमाहणत
प्रत, खालीलपैकी कोणत्यािी एकािारे प्रमाहणत, प्राप्त केली जाऊ
शकते :
• भारतात नोुंदणीकृत अनुसूहचत व्यावसाहयक बँ काुं च्या परदे शातील
शाखाुं चे अहधकृत अहधकारी,
• परदे शातील बँ काुं च्या शाखा ज्याुं च्याशी भारतीय बँ काुं चे सुं बुंध
आिे त,
• परदे शात प्रवास करणारे नोटरी पन्ब्लक,
• न्यायालयीन दुं डाहधकारी,
• न्यायाधीश,
• ज्या दे शात अहनवासी ग्रािक राितात त्या दे शातील भारतीय
दू तावास/वाहणज्य दू तावास.
मनी लाँ हडरुंग प्रहतबुं ध (अहभले ख हनयमाुं ची दे खभाल), 2005 च्या
हनयम 2 अुंतगि त पररभाहर्षत केल् याप्रमाणे अथि.

समतु ल्य.(हडजीटल लॉकर सु हवधा पुरवणाऱ्या मध्यस्थाुं कडून
माहितीचे जतन करणे आहण ठे वून र्ेणे)

16

याद्या/नकारात्मक याद्या आलण दे शाों च्या याद्या
साठवणे
HFC

17

मध्यस्थ

18

KYC

19

KYC टे म्पले ट:

20

समोरासमोर नसले ले ग्राहक

21

लनयामक

22

ऑफलाइन पडताळणी

15

अलधक
23
ृ तपणे वैध दिऐवज (“OVD”)
24

या याद्या आिे त ज्याुं च्या हवरुद्ध ग्रािक म्हणू न स्वीकारण्यापूवी
सुं भाव्य ग्रािकाुं ची नावे /स्थानाुं ची तपासणी करणे आवश्यक आिे .
गृ िहनमाि ण हवत्त कुंपनी
सु रहक्षतता आहण एक्सचें ज बोडि ऑफ इुं हडया कायदा, 1992 च्या
कलम 12 अुंतगि त नोुंदणीकृत “मध्यस्थ” म्हणजे स्टॉक-ब्रोकर, सबब्रोकर, शेअर टर ान्सफर एजुंट, इश्यू चा बँ कर, टर स्ट डीडसाठी
हवश्वस्त, इश्यू चा हनबुं धक, प्रकल् पसे वी बँ कर, हवमा स्वीकारणारा,
पोटि फोहलओ व्यवस्थापक, गुुं तवणू क सल् लागार आहण
सु रहक्षतते च्या बाजाराशी सुं बुंहधत गुुं तवणू क सल् लागार आहण इतर
कोणते िी मध्यस्थ.
म्हणजे हनयामकाने वे ळोवे ळी जारी केले ल् या पत्त्याचा पुरावा,
ओळखीचा पुरावा आहण हनयामक हकुंवा इतर कोणत्यािी वै धाहनक
प्राहधकरणाने जारी केले ले हनयम,हनयमन, मागि दशिक तत्त्वे आहण
पररपिकाुं चे पालन यासाठी हनयामकाने हवहित केले ली योग्य
पररश्रम प्रहक्रया.
व्यक्ती आहण कायदे शीर सुं स्थाुं साठी CKYCR ला KYC डे टा एकि
करणे आहण अिवाल दे णे सु लभ करण्यासाठी टे म्पले ट तयार केले
आिे त.
जे ग्रािक HFC च्या शाखा/कायाि लयाुं ना भे ट न दे ता हकुंवा HFC च्या
अहधकाऱ्याुं ना भे टल् याहशवाय खाते उर्डतात.
म्हणजे नॅशनल िाऊहसुं ग बँ क (NHB)/ भारतीय सु रहक्षतता आहण
एक्स्चेंज बोडि हकुंवा अशा इतर व्यक्ती ज्याुं च्याकडून कुंपनीने आपले
व्यावसाहयक हक्रयाकलाप करण्यासाठी नोुंदणीचे प्रमाणपि र्े तले
आिे .
म्हणजे आधार हनयमाुं िारे हनहदि ष्ट् केल् याप्रमाणे ऑफलाइन
मोडिारे ,आधार क्रमाुं क धारकाची ओळख प्रमाणीकरणाहशवाय
पडताळण्याची प्रहक्रया.
म्हणजे पासपोटि , चालक परवाना, भारतीय अहितीय ओळख
प्राहधकरणाने जारी केले ला आधार क्रमाुं काचा पुरावा, भारतीय
हनवडणू क आयोगाने जारी केले ले मतदार ओळखपि,राज्य
सरकारच्या अहधकाऱ्याची रीतसर स्वाक्षरी असले ले NREGA ने जारी
केले ले जॉब काडि , राज्य सरकारचे, राष्ट्रीय लोकसुं ख्या नोुंदविीिारे
जारी केले ले पि ज्यामध्ये नाव, पत्ता हकुंवा केंि सरकारने
हनयामकाशी सल् लामसलत करून अहधसू हचत केले ल् या इतर
कोणत्यािी दस्तऐवजाचा तपशील आिे .
ग्रािकाने हदले ल् या OVD मध्ये अद्ययावत पत्ता नसे ल तर, खालील
दस्तऐवज पत्त्याच्या पुराव्याच्या मयाि हदत िे तूसाठी OVD मानली
जातील: —
(a) कोणत्यािी से वा प्रदात्याचे दोन महिन्याुं पेक्षा जास्त जुने नसले ले
यु हटहलटी हबल (वीज, टे हलफोन, पोस्ट-पेड मोबाईल फोन,
पाईप गॅ स, पाण्याचे हबल);
(b) मालमत्ता हकुंवा मिापाहलका कर पावती;
(c) सरकारी हवभाग हकुंवा सावि जहनक क्षे िातील उपक्रमाुं िारे
से वाहनवृ त्त कमिचाऱ्याुं ना जारी केले ले पेशशन हकुंवा फॅहमली
पेशशन पेमेंट ऑडि र (PPOs), जर त्यात पत्ता असे ल तर;
(d) राज्य हकुंवा केंि सरकारचे हवभाग, वै धाहनक हकुंवा हनयामक
सुं स्था, सावि जहनक क्षे िातील उपक्रम, अनुसूहचत व्यावसाहयक
बँ का, हवत्तीय सुं स्था आहण सू चीबद्ध कुंपन्याुं नी जारी केले ले
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25

26

27

हनयोक्त्याकडून हनवास हवतरणाचे पि. त्याचप्रमाणे , अहधकृत
हनभाव हवतरण करणाऱ्या अशा हनयोक्त्याुं सि भाडे करार;
आहण
(e) परदे शी अहधकारक्षे िातील शासकीय हवभागाुं नी जारी केले ले
दस्तऐवज हकुंवा भारतातील परदे शी दू तावास हकुंवा हमशनिारे
जारी केले ले पि.
परुं तु उपरोक्त दस्तऐवज सादर केल् यापासू न तीन महिन्याुं च्या
कालावधीत ग्रािकाने सध्याचा पत्त्यासि अद्यतहनत OVD
सादर करणे आवश्यक आिे .
खात्याुं मधील व्यविाराुं चे हनयहमत हनरीक्षण करून ते ग्रािकाच्या
चालू ड्यू डीलीजन्स
प्रोफाइलशी आहण हनधीच्या स्रोताशी सु सुंगत असल् याची खािी
करणे .
CDD प्रहक्रये अुंतगि त गोळा केले ले दस्तऐवज, डे टा हकुंवा माहिती
अद्ययावत ठे वली जाईल आहण RBI ने हवहित केले ल् या कालावधीत
लनयतकाललक अपडे शन
हवद्यमान रे कॉडि चे पुनरावलोकन करून याची खािी करावी यासाठी
पावले उचलली गे ली आिे त
राजकीयदृष्ट्या उर्ड झाले ल् या व्यक्ती अशा व्यक्ती आिे त ज्याुं ना
भारत हकुंवा परदे शातील प्रमुख सावि जहनक काये सोपवण्यात आली
आिे त, उदा., राज्याुं चे हकुंवा सरकारचे प्रमुख, ज्ये ष्ठ राजकारणी
(उदा. खासदार, आमदार, MLC, नगर सल् लागार, पुंचायत अध्यक्ष,
सदस्), वररष्ठ सरकारी/न्याहयक/लष्करी अहधकारी, सरकारी
राजकीयदृष्ट्या उघड झाले ल् या व्यक्ती (“PEP”) मालकीच्या कॉपेरे शनचे वररष्ठ अहधकारी, सवि राजकीय पक्षाचे
अहधकारी, राजकीय पक्ष इ.

28

प्रलतलष्ठतपणे उघड झाले ल् या व्यक्ती (“REP”)

29

सोंशयास्पद व्यवहार

टीप: सुं बुंध प्रस्थाहपत करण्याच्या िे तूने या श्रेणीतील कोणत्यािी
व्यक्ती/ग्रािकाची पुरेशी माहिती गोळा केली जावी आहण
सावि जहनक डोमेनमधील व्यक्तीची उपलब्ध असले ली माहिती
काळजीपूविक तपासावी.
प्रहतहष्ठतपणे उर्ड झाले ल् या व्यक्ती म्हणजे राजकीयदृष्ट्या उर्ड
झाले ल् या व्यक्तीुंव्यहतररक्त, ज्याुं च्या हक्रयाकलाप अन्यथा
कायदे शीर, प्रहतष्ठा, ऑपरे शनल हकुंवा एकाग्रता जोखीम हनमाि ण
करण्यासाठी मानल् या जातात. (ग्रािकाला त्याच्या हवरुद्ध प्रलुं हबत
असले ल् या कोणत्यािी आहथिक/ फौजदारी खटल् याुं बद्दल खुलासा
करावा लागे ल हकुंवा ते क्षे िीय तपासणी अिवालाच्या आधारे
हनन्श्चत केले जाईल).
याचा अथि खाली पररभाहर्षत केल् याप्रमाणे “व्यविार” असा असू
शकतो, ज्यामध्ये प्रयत्न केले ला व्यविार, रोखीने केले ला असो हकुंवा
नसो, जो चाुं गल् या हवश्वासातल् या व्यक्तीकडे : गु शह्यातू न हमळाले ल् या
रकमेचा समावे श असू शकतो असा सुं शयाचा वाजवी आधार हनमाि ण
करतो; हकुंवा
(a) कायद्याच्या शेड्ूलमध्ये त्यात गुुं तले ले मूल्य हवचारात न र्ेता,
हनहदि ष्ट् केले ल् या गु शह्यातील उत्पन्नाचा समावे श असू शकतो
असा सुं शयाचा वाजवी आधार हनमाि ण करतो; हकुंवा
(b) असामान्य हकुंवा अन्यायकारक गुुं तागुुं तीच्या पररन्स्थतीत
बनवले ले हदसते ; हकुंवा कोणते िी आहथिक तकि हकुंवा वास्तहवक
उद्दे श नसल् याचे हदसते .
(c) आहथिक तकि हकुंवा प्रामाहणक उद्दे श नािी असे हदसते ; हकुंवा
(d) दिशतवादाशी सुं बुंहधत हक्रयाकलापाुं ना हवत्तपुरवठा करणे
समाहवष्ट् असू शकते असा सुं शयाचे वाजवी कारण हनमाि ण करते .
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स्पष्ट्ीकरण: दिशतवादाशी सुं बुंहधत हक्रयाकलापाुं ना हवत्तपुरवठा
करणाऱ्या व्यविारामध्ये दिशतवाद, दिशतवादी कृत्ये हकुंवा
दिशतवादी, दिशतवादी सुं र्टना हकुंवा दिशतवादाला हवत्तपुरवठा
करणाऱ्या हकुंवा आहथिक मदत करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्याुं शी सुं बुंधीत
हकुंवा सुं बुंध असल् याचा हकुंवा त्याुं चा वापर करण्यासाठी सुं शहयत
हनधीचा समावे श आिे .
30

व्यवहार

खरे दी, हवक्री, कजि, तारण, भे टवस्तू , िस्ताुं तरण, हवतरण हकुंवा
त्याची व्यवस्था आहण त्यात समाहवष्ट् आिे :
(i)
(ii)

31

MOHFL िारे ऑफर केले ल् या आहथिक से वेचा लाभ र्ेणे;
कोणत्यािी कराराचे हकुंवा इतर कायदे शीर दाहयत्वाचे पूणि
हकुंवा अुंशतः केले ले हकुंवा प्राप्त झाले ले कोणते िी पेमेंट;
(iii) कायदे शीर व्यक्ती हकुंवा कायदे शीर व्यवस्था स्थाहपत करणे
हकुंवा तयार करणे .
स्तव्हलडओवर आधाररत ग्राहक ओळख प्रलक्रया CDD च्या उद्दे शासाठी आवश्यक दस्तऐवजाुं सि ओळखीची
(V-CIP)
माहिती हमळहवण्यासाठी आहण ग्रािकािारे हमळाले ल् या माहितीची
सत्यता पडताळू न पािण्यासाठी MOHFL च्या अहधकाऱ्याने
ग्रािकाशी अखुंड, सु रहक्षत, ररअल-टाइम, सुं मतीवर आधाररत
दृकश्राव्य सुं वाद साधू न ग्रािक ओळखण्याची पद्धत. या मास्टर
डायरे क्शनच्या उद्दे शाने अशी प्रहक्रया समोरासमोर केले ली प्रहक्रया
मानली जाईल.

4. ग्राहक स्वीकृती धोरण (CAP)
MOHFL ग्रािकाुं च्या स्वीकृतीसाठी स्पष्ट् हनकर्षाुं सि स्पष्ट् ग्रािक स्वीकृती धोरण तयार करे ल. ग्रािक स्वीकृती धोरण िे सु हनन्श्चत
करे ल की ग्रािक सुं बुंधाुं च्या खालील पैलूुंवर स्पष्ट् मागि दशिक तत्त्वे आिे त:
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)
viii)
ix)

x)
xi)

हननावी हकुंवा काल् पहनक/ बे नामी नावाने कोणते िी खाते उर्डले जाणार नािी
ग्रािकाच्या असिकारामुळे हकुंवा ग्रािकाने हदले ली दस्तऐवज/माहिती याुं च्या अहवश्वसनीयते मुळे MOHFL योग्य CDD
उपाय लागू करू शकत नािी असे कोणते िी खाते उर्डले जाणार नािी.
CDD प्रहक्रये चे पालन केल् याहशवाय कोणते िी व्यविार हकुंवा खाते -आधाररत सुं बुंध केले जाणार नािीत
खाते उर्डताना आहण हनयतकाहलक अपडे शन करताना KYC उद्दे शासाठी आवश्यक असले ली माहिती नमूद केली
आिे .
खाते उर्डल् यानुंतर पयाि यी हकुंवा अहतररक्त माहिती, ग्रािकाच्या स्पष्ट् सुं मतीने प्राप्त केली जाते
सुं युक्त खाते उर्डताना सवि सुं युक्त खाते धारकाुं साठी CDD प्रहक्रया पाळली जाते .
जर हवद्यमान KYC अनुपालन ग्रािक आमच्याकडे दु सरे खाते उर्डू इन्ित असे ल तर, नवीन CDD प्रहक्रये ची
आवश्यकता नािी.
ज्या पररन्स्थतीत, ग्रािकाला दु सऱ्या व्यक्ती/सुं स्थेच्या वतीने कायि करण्याची परवानगी आिे , ते स्पष्ट्पणे हलहिले ले आिे .
राष्ट्रीय गृ िहनमाि ण बँ केनेच्या UN सु रक्षा पररर्षदे ने जारी केले ल् या मुंजुरी याद्या आहण ररझहि बँ क ऑफ इुं हडयाने प्रसाररत
केले ल् या मुंजुरी याद्याुं मध्ये ग्रािकाची ओळख कोणत्यािी व्यक्ती हकुंवा र्टकाशी जुळत नािी याची खािी करण्यासाठी
वे ळोवे ळी योग्य प्रणाली तयार केली जाते .
हजथे पमिनुंट अकाऊुंट नुंबर (PAN) प्राप्त केला जातो, तो जारी करणाऱ्या प्राहधकरणाच्या पडताळणी सु हवधे तून
सत्याहपत केला जाईल.
ग्रािकाकडून समतु ल्य ई-दस्तऐवज प्राप्त झाल् यास, माहिती तुं िज्ञान कायदा, 2000 (2000 चा 21) च्या तरतु दीुंनुसार
RE हडहजटल स्वाक्षरीची पडताळणी करे ल.

ग्रािक स्वीकृती धोरणाचा पररणाम म्हणू न सामान्य जनते च्या सदस्ाुं ना, हवशेर्षत: आहथिक हकुंवा सामाहजकदृष्ट्या वुं हचत असले ल् या
सदस्ाुं ना बँ हकुंग/आहथिक सु हवधा नाकारण्यात ये णार नािी.
ग्रािकाुं च्या स्वीकृतीशी सुं बुंहधत या धोरणाच्या अुंमलबजावणीमुळे सामान्य लोकाुं ना हवशेर्षतः आहथिक हकुंवा सामाहजकदृष्ट्या वुं हचत
असले ल् याुं ना से वा नाकारण्यात ये त नािी.
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5. जोखीम प्रोफाइल
MOHFL जोखीम वगीकरणावर आधाररत त्याुं च्या नवीन ग्रािकाुं ची जोखीम प्रोफाइल तयार करण्यासाठी एक प्रहक्रया तयार करे ल.
कुंपनी जोखीम वगीकरणाच्या उद्दे शाने ड्ू डीलीजन्स सु लभ करण्यासाठी समजले ल् या जोखमीनुसार ग्रािकाुं चे वगीकरण करे ल.
ग्रािक प्रोफाइलमध्ये ग्रािकाुं ची ओळख, सामाहजक/आहथिक न्स्थती, व्यावसाहयक हक्रयाकलापाुं चे स्वरूप, ग्रािकाुं च्या व्यवसायाची
माहिती आहण त्याुं चे स्थान इत्यादीश
ुं ी सुं बुंहधत इतर माहिती असे ल. पुढे, कुंपनी आपल् या ग्रािकाुं कडून कजि आहण मागि दशिक तत्त्वाुं शी
अनुरूप असले ली सुं बुंहधत माहिती मागवे ल. कुंपनीसि ग्रािकाुं चे प्रोफाइल िे गोपनीय दस्तऐवज रािील आहण माहिती क्रॉस सेहलुं ग
हकुंवा इतर कोणत्यािी िे तूने उर्ड केली जाणार नािी.
MOHFL अनुक्रमे या प्रोफाईल सि 3 (तीन) मुलभू त श्रेण्याुं मध्ये वयन्क्तक ग्रािकाुं च्या जोखीम प्रोफाईलला श्रेणीबद्ध करे ल. श्रेण्या
खालील प्रमाणे आिे त:
जोखीम श्रेणी
कमी जोखीम

मध्यम जोखीम
उच्च जोखीम

ग्राहकाों ची श्रेणी
1. पगारी कमिचारी
2. स्वयुं -रोजगारी व्यक्ती
3. शासकीय हवभागाचे व सरकारी सुं स्थाुं चे कमिचारी
4. कमी जोखीम असले ल् या व्यक्ती म्हणजे त्या व्यक्ती (उच्च हनव्वळ सुं पत्ती व्यहतररक्त) आहण ज्याुं च्या
खात्याुं मधील व्यविार ज्ञात प्रोफाइलशी जुळतात.
1. NGO, दे णग्या हमळवणाऱ्या सुं स्था
2. टर स्ट/ धमाि दाय सुं स्था/ सोसायटी (नोुंदणीकृत डीड)
1. राजनीती सुं बुंहधत व्यक्ती (पॉहलहटकली एक्सपोज्ड पसि न) (PEP) आहण परदे शी मूळाचे PEP
2. वाहर्षिक उत्पन्न रु. 50 l पेक्षा जास्त असले ल् या उच्च हनव्वळ मू ल्याच्या व्यक्ती.
3. सामोरा-समोर नसले ले ग्रािक
4. अहनवासी ग्रािक
5. उपलब्ध सावि जहनक माहितीनुसार सुं शयास्पद प्रहतष्ठा असले ल् या व्यक्ती.
6. व्यक्ती ज्याुं चे उत्पन्नाचे स्रोत स्पष्ट् नािी आिे .
7. भारतीय ररजवि बँ केिारा हदले ली नकारात्मक,क यादी

कुंपनी अशा ग्रािकाुं च्या खात्याुं चा सखोल ड्ू हडहलजेन्स केला जाईल. हवद्यमान ग्रािक नुंतर PEP बनल् यास, कुंपनीने अशा व्यक्तीशी
व्यावसाहयक सुं बुंध सु रू ठे वण्यासाठी वररष्ठ व्यवस्थापनाची आवश्यक मान्यता प्राप्त केली पाहिजे आहण कुंपनीने िोकाराथी
असल् यास, हनयहमत कालावधीत/अुंतराने वहधि त दे खरे ख करणे आवश्यक आिे .
कुंपनीने या धोरणाची अुंमलबजावणी खूप प्रहतबुंधात्मक,क िोऊ नये आहण त्यामुळे सामान्य लोकाुं साठी, हवशेर्षत: आहथिक हकुंवा
सामाहजकदृष्ट्या वुं हचत असले ल् याुं ना कुंपनीच्या से वा नाकारल् या जाऊ नये त याची खािी करण्यासाठी पुरेशी पावले उचलली
पाहिजेत.
6. ग्राहक ओळख प्रलक्रया
हप्रहे शशन ऑफ मनी-लाँ डररुं गच्या हनयम 9 अुंतगि त अुंतभूि त असले ल् या मागि दशिक तत्त्वाुं चे कुंपनी अक्षरशः पालन करे ल (स्वरूप
आहण व्यविाराुं चे मूल्य, प्रहक्रया आहण दे खरे खीची पद्धत आहण माहिती सादर करण्याची वे ळ आहण रे कॉडि ची पडताळणी आहण
दे खभाल बँ हकुंग कुंपन्या, हवत्तीय सुं स्था आहण मध्यस्थ) हनयम, 2005 (यापुढे PML हनयम म्हणू न सुं दहभि त) च्या ग्रािकाुं ची ओळख.
ग्रािक ओळख म्हणजे ग्रािकाची ओळख पटवणे आहण कुंपनीच्या समाधानासाठी हवश्वसनीय, स्वतुं ि ्ोत दस्तऐवज, डे टा हकुंवा
माहिती वापरून त्याची/हतची ओळख सत्याहपत करणे . MOHFL त्याच्या समाधानासाठी, प्रत्येक नवीन ग्रािकाची ओळख, हनयहमत
हकुंवा अधू नमधू न आहण सुं बुंधाुं च्या अहभप्रेत स्वरूपाचा उद्दे श स्थाहपत करण्यासाठी आवश्यक असले ली पुरेशी माहिती प्राप्त करे ल.
खालील प्रकरणाुं मध्ये ओळख सत्याहपत करणे आवश्यक आिे :
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ग्रािकाशी खाते -आधाररत सुं बुंध सु रू करणे .
बँ केचा खाते दार नसले ल् या व्यक्तीसाठी कोणतीिी आुं तरराष्ट्रीय मनी टर ान्सफर ऑपरे शन्स पार पाडणे .
प्राप्त झाले ल् या ग्रािक ओळख डे टाच्या सत्यते बद्दल हकुंवा पयाि प्ततेबद्दल शुंका असल् यास.






एजुंट म्हणू न तृ तीय पक्षाची उत्पादने हवकणे , स्वतः ची उत्पादने आहण इतर कोणते िी उत्पादन पन्नास िजार रुपयाुं पेक्षा जास्त
हकमतीत हवकणे .
खाते -आधाररत नसले ल् या ग्रािकासाठी व्यविार करणे , म्हणजे वॉक-इन ग्रािक, हजथे गुुं तले ली रक्कम पन्नास िजार
रुपयाुं च्या बरोबरीची हकुंवा त्याहून अहधक आिे , एकच व्यविार हकुंवा अनेक व्यविार केले जातात जे जोडले ले हदसतात.
जेहा RE कडे असा हवश्वास ठे वण्याचे कारण असते की ग्रािक (खाते -आधाररत हकुंवा वॉक-इन) जाणू नबु जून पन्नास िजार
रुपयाुं च्या उुं बरठ्यावरील व्यविाराुं च्या माहलकेत व्यविाराची रचना करत आिे .
MOHFL खािी करे ल की खाती उर्डताना पररचयाची मागणी केली जाणार नािी.

खाते -आधाररत सुं बुंध सु रू करताना ग्रािकाुं ची ओळख पडताळण्याच्या उद्दे शासाठी, कुंपनी त्याुं च्या पयाि यावर, अुंतगि तपणे केले ल् या
CDDवर अवलुं बू न असे ल आहण आउटसोसि न करता. तथाहप, वै कहल् पकररत्या तृ तीय पक्षािारे CDDचा हवचार केला जाऊ शकतो,
खालील अटीच्य
ुं ा अधीन:
A. ियस्थ पक्षाने केले ल् या ग्रािकाच्या योग्य पररश्रमाची नोुंद हकुंवा माहिती तृ तीय पक्षाकडून हकुंवा सें टरल KYC रे कॉडि
रहजस्टर ीकडून दोन हदवसाुं त प्राप्त केली जाते .
B. कुंपनीने स्वत:चे समाधान करण्यासाठी पुरेशी पावले उचलली आिे त की ओळख डे टाच्या प्रती आहण ग्रािकाच्या योग्य
पररश्रम आवश्यकताुं शी सुं बुंहधत इतर सुं बुंहधत दस्तऐवज हवलुं ब न लावता हवनुंती केल् यावर तृ तीय पक्षाकडून उपलब्ध
करून हदली जातील.
C. हप्रहें शन ऑफ मनी-लाँ डररुं ग कायद्याुं तगि त आवश्यकता आहण जबाबदाऱ्याुं च्या अनुर्षुंगाने ग्रािकाुं च्या योग्य पररश्रम आहण
रे कॉडि -कीहपुंग आवश्यकताुं चे पालन करण्यासाठी तृ तीय पक्षाचे हनयमन, पयि वेक्षण हकुंवा हनरीक्षण केले जाते आहण त्यासाठी
उपाय केले जातात.
D. तृ तीय पक्ष उच्च जोखीम म्हणू न मू ल्यमापन केले ल् या दे शात हकुंवा अहधकारक्षे िात आधाररत नसावा.
E. तृ तीय पक्षासि CDD ची अुंहतम जबाबदारी, आहण लागू असे ल त्याप्रमाणे पररश्रमपूविक ड्ू हडहलजेन्स उपाय योजणे िी
कुंपनीवर अवलुं बू न असे ल.
MOHFL थेट V-CIP िाती र्े ऊ शकते , MOHFL च्या अहधकाऱ्यािारे , वै यन्क्तक ग्रािकाशी खाते आधाररत सुं बुंध प्रस्थाहपत
करण्यासाठी, त्याची सू हचत सुं मती प्राप्त केल् यानुंतर आहण खालील अटीच
ुं े पालन केले पाहिजे :
V-CIP करत असले ल् या MOHFL चे अहधकारी न्हहडओ रे कॉडि करे ल तसे च ओळखीसाठी उपन्स्थत असले ल् या ग्रािकाचे छायाहचि
कॅप्प्चर करे ल आहण आधारच्या ऑफलाइन पडताळणीिारे ओळख प्राप्त करे ल.
ii. MOHFL ग्रािकाने ई-पॅन प्रदान केल् याची प्रकरणे वगळता, प्रहक्रये दरम्यान ग्रािकाने दाखवल् या जाणाऱ्या पॅन काडि ची स्पष्ट् प्रहतमा
कॅप्प्चर करे ल. जारी करणाऱ्या प्राहधकरणाच्या डे टाबे समधू न PAN तपशीलाुं ची पडताळणी केली जाईल.
iii. ग्रािक भारतात प्रत्यक्ष उपन्स्थत असल् याची खािी करण्यासाठी ग्रािकाचे थेट स्थान (हजओ-टॅ हगुं ग) कॅप्प्चर केले जाईल
iv. MOHFL चे अहधकारी िे सुहनन्श्चत करे ल की आधार/पॅन तपशीलातील ग्रािकाचा फोटो V-CIP र्ेतले ल् या ग्रािकाशी जुळतो
आहण आधार/पॅनमधील ओळख तपशील ग्रािकाने हदले ल् या तपहशलाुं शी जुळतो.
v. MOHFL चे अहधकारी िे सुहनन्श्चत करतील की न्हडीओ सुंवादादरम्यानच्या प्रश्नाुं चा क्रम आहण/हकुं वा प्रकार हभन्न आिे त िे
स्थाहपत करण्यासाठी की परस्परसुं वाद ररअल-टाइम आिे त आहण पूवि-रे कॉडि केले ले नािीत.
vi. XML फाइल हकुंवा आधार सुरहक्षत QR कोड वापरून आधारची ऑफलाइन पडताळणी करताना, XML फाइल हकुंवा QR कोड
हनहमितीची तारीख V-CIP पार पाडल् याच्या तारखेपासू न 3 हदवसाुं पेक्षा जुनी नािी याची खािी केली जाईल.
vii. प्रहक्रये ची अखुंडता सु हनन्श्चत करण्यासाठी, V-CIP िारे उर्डले ली सवि खाती समवती ऑहडटच्या अधीन राहिल् यानुंतरच
कायाि न्न्वत केली जातील. RE खािी करे ल की िी प्रहक्रया हनबाि ध, ररअल-टाइम, सु रहक्षत, एुं ड-टू -एुं ड एन्शक्रप्टेड ऑहडओ-न्हज्यु अल
सुं वाद ग्रािकाशी आिे आहण सुं प्रेर्षणाची गु णवत्ता िी ग्रािकाची हनः सुं शयपणे ओळख िोऊ दे ण्यासाठी पुरेशी आिे . स्पूहफुंग आहण
अशा इतर फसव्या िाताळणीप
ुं ासू न बचाव करण्यासाठी RE हजवुं तपणाची तपासणी करे ल.
ix. सु रहक्षतता, मजबु ती आहण एुं ड टू एुं ड एन्शक्रप्प्शन याची खािी करण्यासाठी, RE सॉफ्टवे अर आहण सु रक्षा ऑहडट आहण V-CIP
ऍन्प्लकेशन रोल आउट करण्यापूवी त्याचे प्रमाणीकरण करतील.
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x. ऑहडओ न्हज्यु अल परस्परसुं वाद REच्याच डोमेनवरून हटर गर केला जाईल, जर असे ल तर तृ तीय पक्ष से वा प्रदात्याकडून नािी. VCIP प्रहक्रया हवशेर्षत: या उद्दे शासाठी प्रहशहक्षत अहधकाऱ्याुं िारे चालहवली जाईल. V-CIP करत असले ल् या अहधकाऱ्याच्या
क्रेडे न्शशयल् ससि हक्रयाकलाप लॉग जतन केले जातील.
xi. MOHFL खािी करे ल की न्हहडओ रे कॉहडं ग सु रहक्षत आहण सु रहक्षत रीतीने सुं ग्रहित केले आिे आहण त्यावर तारीख आहण वे ळेचा
हशक्का आिे .
xii. MOHFL ला कृहिम बु न्द्धमत्ता (AI) आहण फेस मॅहचुंग तुं िज्ञानासि नवीनतम उपलब्ध तुं िज्ञानाची मदत र्ेण्यास प्रोत्साहित केले
जाते , जेणेकरून प्रहक्रये ची अखुंडता तसे च ग्रािकाने हदले ली माहिती सु हनन्श्चत िोईल. तथाहप, ग्रािक ओळखीची जबाबदारी MOHFL
ची रािील.
xiii. MOHFL कलम 16 नुसार आधार क्रमाुं क दु रुस्त करणे हकुंवा ब्लॅ कआउट करणे सु हनन्श्चत करे ल.
7. ग्राहक ड्यू लडललजेन्स प्रलक्रया (CDD प्रलक्रया)
1) हवद्यमान ग्रािकाुं ची खरी ओळख आहण वास्तहवक ओळख आहण नवीन सुं भाव्य ग्रािक जे कुंपनीमध्ये खाते उर्डतील आहण
मूलभू त पाश्वि भूमी माहिती हमळवतील.
सत्याहपत करण्यासाठी कुंपनी पुरेसा ओळख डे टा प्राप्त करे ल:




ग्रािकाची ओळख
त्याचा/हतचा पत्ता/ स्थान आहण
त्याचा/ हतचा अलीकडील फोटो

A. CDD िाती र्ेताना, MOHFL एखाद्या व्यक्तीशी खाते -आधाररत सुं बुंध प्रस्थाहपत करताना हकुंवा लाभाथी मालक, अहधकृत
स्वाक्षरी करणारा हकुंवा कोणत्यािी कायदे शीर र्टकाशी सुं बुंहधत मुखत्यारपि धारक असले ल् या व्यक्तीशी व्यविार करताना
खालील माहिती प्राप्त करे ल:
(i) आधार क्रमाुं क हजथे तो आधार कायद्याच्या कलम 7 अुंतगि त अहधसू हचत केले ल् या कोणत्यािी योजनेंतगि त कोणतािी लाभ
हकुंवा सबहसडी प्राप्त करू इन्ितो, हकुंवा OVDची प्रमाहणत प्रत हकुंवा त्याच्या समतु ल्य ई-दस्तऐवज ओळखण्यासाठी
दस्तऐवजीकरण मानदुं डाुं मध्ये नमूद केल् याप्रमाणे आहण पॉहलसी ऑपरे हटुं ग मॅन्युअलमधील पत्ता, ज्यात ओळख आहण
पत्त्याचा तपशील आहण अलीकडील फोटो; आहण
(ii) पमिनुंट अकाऊुंट नुंबर (PAN) हकुंवा प्रान्प्तकर हनयम, 1962 मध्ये पररभाहर्षत केल् यानुसार फॉमि क्रमाुं क 60, वे ळोवे ळी
सु धारणा केल् याप्रमाणे .
(iii) अशा इतर दस्तऐवजाुं मध्ये व्यवसायाचे स्वरूप आहण ग्रािकाच्या आहथिक न्स्थतीचा समावे श आिे , हकुंवा REला
आवश्यक असले ले त्याचे समतु ल्य ई-दस्तऐवज
स्पष्ट्ीकरण 1: कुंपनीने प्रमाहणत प्रत हमळवणे म्हणजे क्लायुं टने तयार केले ल् या वरील प्रतची मूळशी तु लना करणे आहण
कुंपनीच्या अहधकृत अहधकाऱ्याने कॉपीवर ती नोुंदवणे असा आिे .
स्पष्ट्ीकरण 2: जेथे ग्रािकाने आधार क्रमाुं क सादर केला आिे , अशा ग्रािकाने योग्य मागाि ने त्याचा/हतचा आधार क्रमाुं क
दु रुस्त केला आिे हकुंवा ब्लॅ कआउट केला आिे याची खािी केली पाहिजे.
स्पष्ट्ीकरण 3: वरील (i) वर नमूद केल् याखेरीज इतर प्रकरणाुं मध्ये KYC दस्तऐवज म्हणू न एखाद्या व्यक्तीने आधार सादर
करण्याचा आग्रि धरला जाऊ शकत नािी. तथाहप, व्यक्ती, इन्ित असल् यास, स्वतः च्या इिे ने ते प्रदान करू शकते .
ग्रािक, त्याुं च्या पयाि यावर, वरीलपैकी एक सबहमट करतील.
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स्पष्ट्ीकरण 4: जेथे ग्रािक आधार जमा करत असे ल, ते थे कुंपनीला खाली नमूद केल् याप्रमाणे वे ळोवे ळी भारतीय अहितीय
ओळख प्राहधकरणाकडून मागि दशिन केले जाईल:
आधारच्या बाबतीत ग्राहकाों च्या ओळखीची पडताळणी
कुंपनी ग्रािकाची ओळख यािारे सत्याहपत करे ल;
a.

आधार (आहथिक आहण इतर सबहसडी, लाभ आहण से वाुं चे लन्ित हवतरण) कायदा, 2016 (2016 चा 18) अुंतगित
ऑफलाइन पडताळणी; हकुंवा
b. कोणत्यािी OVD चे समतु ल्य ई-दस्तऐवज, RE माहिती तुं िज्ञान कायदा, 2000 (2000 चा 21) आहण त्याखालील
कोणत्यािी हनयमाुं च्या तरतु दीन
ुं ुसार हडहजटल स्वाक्षरीची पडताळणी करे ल आहण पररहशष्ट् II अुंतगि त हनहदि ष्ट्
केल् यानुसार थेट फोटो काढे ल; हकुंवा
c. कोणतािी OVD हकुंवा वरील खुंड (ab) अुंतगि त आधार क्रमाुं काचा पुरावा जेथे ऑफलाइन पडताळणी करता ये त
नािी, MOHFL सुं लग्नक II अुंतगि त हनहदि ष्ट् केल् याप्रमाणे हडहजटल KYCिारे पडताळणी करे ल.
d. या सुं दभाि त केंि सरकारिारे अहधसू हचत केल् यानुसार अहधकृतपणे वै ध दस्तऐवज हकुंवा ओळख पद्धतीच
ुं ा वापर.
परुं तु , सरकारिारे अहधसू हचत केले ल् या तारखेच्या पलीकडे नसले ल् या कालावधीसाठी, हडहजटल KYC करण्याऐवजी, MOHFL
आधार क्रमाुं क हकुंवा OVD ताब्यात असल् याच्या पुराव्याची प्रमाहणत प्रत आहण अलीकडील छायाहचि हमळवू शकते जेथे
समतु ल्य ई - दस्तऐवज सादर केले नािी.
MOHFL च्या एका शाखा/कायाि लयाने KYC पडताळणी केली की, खाते त्याच REच्या इतर कोणत्यािी शाखेत/कायाि लयात
िस्ताुं तररत करण्यासाठी वै ध असे ल, जर सुं बुंहधत खात्यासाठी पूणि KYC पडताळणी आधीच केली गे ली असे ल आहण ती
वे ळोवे ळी अद्यतहनत नसे ल.
पडताळणीपूवी कुंपनी करे ल;.
a. एखाद्या व्यक्तीची सुं मती हमळवणे,
b. ऑफलाइन पडताळणीसाठी व्यक्तीकडून गोळा केले ली लोकसुंख्याशा्ीय माहिती हकुंवा इतर कोणतीिी
माहिती केवळ अशा पडताळणीच्या उद्दे शासाठी वापरली जात असल् याची खािी करणे आहण
c. कोणत्यािी उद्दे शासाठी आधार क्रमाुं क हकुंवा बायोमेहटर क माहिती गोळा करणे , वापरणे हकुंवा साठवणे ,
ऑफलाइन पडताळणीच्या सुं दभाि त कुंपनी व्यक्तीला खालील तपशील सू हचत करे ल, म्हणजे: a. माहितीचे स्वरूप जे ऑफलाइन पडताळणीवर सामाहयक केले जाऊ शकते ;
ऑफलाइन पडताळणीदरम्यान प्राप्त माहितीचे उपयोग; आहण
b. हवनुंती केले ली माहिती सादर करण्याचे पयाि य, जर असे ल तर.
B. जर ग्रािकाने हदले ल् या OVD मध्ये अद्ययावत पत्ता नसे ल तर, खालील दस्तऐवज पत्त्याच्या पुराव्याच्या मयाि हदत िे तूसाठी
OVD मानली जातील: 1.
2.
3.
4.

5.
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कोणत्यािी से वा प्रदात्याचे दोन महिन्याुं पेक्षा जास्त जुने नसले ले यु हटहलटी हबल (वीज, टे हलफोन, पोस्ट-पेड मोबाईल
फोन, पाईप गॅ स, पाण्याचे हबल);
मालमत्ता हकुंवा मिापाहलका कर पावती;
सरकारी हवभाग हकुंवा सावि जहनक क्षे िातील उपक्रमाुं िारे से वाहनवृ त्त कमिचाऱ्याुं ना जारी केले ले पेशशन हकुंवा फॅहमली
पेशशन पेमेंट ऑडि र (PPOs), जर त्यात पत्ता असे ल तर;
राज्य सरकार हकुंवा केंि सरकारचे हवभाग, वै धाहनक हकुंवा हनयामक सुं स्था, सावि जहनक क्षे िातील उपक्रम, अनुसूहचत
व्यावसाहयक बँ का, हवत्तीय सुं स्था आहण सू चीबद्ध कुंपन्या आहण अहधकृत हनवास हवतरण करणाऱ्या अशा
हनयोक्त्याुं सोबत रजा आहण परवाना करारािारे जारी केले ले हनयोक्त्याकडून हनवास हवतरणाचे पि.
परदे शी नागररकाच्या बाबतीत, परदे शी अहधकारक्षे िातील सरकारी हवभागाुं नी जारी केले ली दस्तऐवज आहण
भारतातील परदे शी दू तावास हकुंवा हमशनने जारी केले ले पि पत्त्याचा पुरावा म्हणू न स्वीकारले जातील.

ग्रािकाने वर नमूद केले ली दस्तऐवज सबहमट केल् यापासू न (03) तीन मलहन्ाों च्या कालावधीत सध्याचा पत्त्यासि
OVD सबहमट करणे आवश्यक आिे .
C. कुंपनीशी आधीपासू नच खाते -आधाररत सुं बुंध असले ल् या ग्रािकाने, केंि सरकारिारे अहधसू हचत केले ल् या तारखेला आपला
पमिनुंट अकाऊुंट नुंबर (PAN) हकुंवा फॉमि क्रमाुं क 60 सबहमट करणे आवश्यक आिे , जे अयशस्वी झाल् यास MOHFL
ग्रािकास सुं वेदनशील करण्यासाठी उपाययोजना करू शकते . आहण ग्रािकाने पमिनुंट अकाऊुंट नुं बरहकुंवा फॉमि क्रमाुं क
60 सबहमट करे पयं त पॅन क्रमाुं क हकुंवा फॉमि क्रमाुं क 60 लवकरात लवकर द्या. अशा उपायाुं मध्ये व्याजदरात वाढ करणे
आहण/हकुंवा हशल् लक कजाि ची रक्कम जारी करणे थाुं बवणे याुं चा समावे श असू शकतो परुं तु इतकेच मयाि हदत नािी.
परुं तु असे उपाय करण्यापूवी, कुंपनीने ग्रािकाला प्रवे शयोग्य सू चना आहण ऐकण्याची वाजवी सुं धी हदली पाहिजे. अशा कजि
खात्याुं साठी, खात्यातील ऑपरे शन बुं द करण्याच्या िे तूने, फक्त क्रेहडट् सची परवानगी असे ल. तथाहप, वृ द्धापकाळामुळे हकुंवा
इतर कारणाुं मुळे दु खापत, आजारपण हकुंवा अशक्तपणा आहण अशा कारणाुं मुळे पमिनुंट अकाऊुंट नुंबर हकुंवा फॉमि क्रमाुं क
60 प्रदान करण्यात अक्षम असले ल् या ग्रािकाुं च्या खात्याच्या सतत ऑपरे शनसाठी कुंपनी सू ट दे ण्याचा हवचार करू शकते .
D. लवद्यमान खाते -आधाररत सोंबोंध असले ल् या ग्राहकाने कोंपनीला ले खी लदले की तो/लतला त्याचा/लतचा पमा नोंट
अकाऊोंट नोंबर लकोंवा फॉमा क्रमाों क 60, यथास्तस्थती, कोंपनीकडे ग्राहकाचे खाते सादर करायचे नाही. बों द केले
जातील आलण ग्राहकाची ओळख प्रस्थालपत केल् यानोंतर खात्याशी सोंबोंलधत सवा जबाबदाऱ्याों ची योग्य पू ताता केली
जाईल.
खाते उघडताना MOHFL ग्राहकाला या तरतुदीबिल रीतसर मालहती दे ईल.
(ii) वरील व्यहतररक्त, कुंपनीने अजिदाराुं ना अहतररक्त दस्तऐवज दे ण्यास साुं गणे आवश्यक आिे उदा. योग्य पत्ता, बँ क स्टे टमेंट, क्रेहडट
काडि स्टे टमेंट इत्यादी दे णारे हनयोक्त्याचे पि.
(iii) NRI खात्याुं च्या सुं दभाि त, बँ क/भारतीय दू तावास/उच्चायु क्त/वाहणज्य दू तावास/नोटरी पन्ब्लक/कुंपनीच्या ओळखीच्या व्यक्तीुंिारे
स्वाक्षरीुंचा पररचय आहण प्रमाणीकरण/सत्यापन केले जाईल.
OTP आधाररत e-KYC वापरून नॉन-फेस-टू -फेस मोडमध्ये उघडले ली खाती खालील अटी ोंच्या अधीन आहे त:
1) व्यक्ती
i. OTP िारे प्रमाणीकरणासाठी ग्रािकाची हवहशष्ट् सुं मती असणे आवश्यक आिे .
ii. ग्रािकाच्या सवि ठे व खात्याुं ची एकूण हशल् लक एक लाख रुपयाुं पेक्षा जास्त नसावी. जर, हशल् लक मयाि देपेक्षा जास्त असे ल तर,
खाली (v) वर नमूद केल् याप्रमाणे CDD पूणि िोईपयं त खाते कायाि न्न्वत करणे बुं द िोईल.
iii. एका आहथिक वर्षाि तील सवि जमा खात्याुं मध्ये एकहितपणे र्ेतले ल् या सवि जमा खात्याुं मध्ये रक्कम दोन लाखाुं पेक्षा जास्त नसावी.
iv. कजि खात्याच्या सुं दभाि त, फक्त मुदत कजि मुं जूर केले जाईल. मुं जूर मुदत कजाि ची एकूण रक्कम एका वर्षाि त साठ िजार रुपयाुं पेक्षा
जास्त नसावी.
v. OTP आधाररत e-KYC वापरून उर्डले ल् या ठे वी आहण कजि या दोन्ही खात्याुं ना कलम 16 नुसार ओळख पटवण्याच्या एक
वर्षाि पेक्षा जास्त कालावधीसाठी परवानगी हदली जाणार नािी.
vi. वर नमूद केल् याप्रमाणे CDD प्रहक्रया एका वर्षाि च्या आत पूणि न केल् यास, ठे व खात्याुं च्या सुं दभाि त, ते त्वररत बुंद केले जाईल. कजि
खात्याच्या सुं दभाि त आणखी डे हबट करण्याची परवानगी हदली जाणार नािी.
vii. 21A ग्रािकाकडून इतर कोणते िी खाते उर्डले गे ले नािी हकुंवा OTP आधाररत KYC वापरून इतर कोणत्यािी कुंपन्याुं सोबत
नॉन-फेस-टू -फेस मोडमध्ये उर्डले जाणार नािी अशी र्ोर्षणा ग्रािकाकडून प्राप्त केली जाईल. पुढे, CKYCR वर KYC माहिती
अपलोड करताना, RE स्पष्ट्पणे सू हचत करे ल की अशी खाती OTP आधाररत e-KYC वापरून उर्डली गे ली आिे त आहण इतर RE
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OTP आधाररत e-KYC प्रहक्रये सि उर्डले ल् या खात्याुं च्या KYC माहितीवर आधाररत नॉन-फेस-टू -फेस मोडमध्ये खाती उर्डणार
नािीत.
viii उपरोक्त नमूद केले ल् या अटीच
ुं े पालन सु हनन्श्चत करण्यासाठी, कोणत्यािी गै र -अनुपालन/उल् लुं र्नाच्या बाबतीत अलटि जनरे ट
करण्यासाठी प्रणालीुंसि RE कडे कठोर दे खरे ख प्रहक्रया असणे आवश्यक आिे .
2) कायदे शीर व्यक्ती लकोंवा सोंस्थाों ची खाती
(i) कुंपनीने पररलशष्ट I नुसार कायदे शीर व्यक्ती/सुं स्थेची कायदे शीर न्स्थती योग्य आहण सुं बुंहधत दस्तऐवजाुं िारे सत्याहपत करणे
आवश्यक आिे .
(ii) कुंपनीने कायदे शीर व्यक्ती/सुं स्थेच्या वतीने कायि करण्याचा उद्दे श असले ल् या कोणत्यािी व्यक्तीची ओळख सत्याहपत करणे
आवश्यक आिे आहण तो/ती इतकी अहधकृत आिे की नािी आहण ग्रािकाची मालकी आहण हनयुं िण रचना समजून र्ेणे आहण शेवटी
नैसहगि क व्यक्ती कोण आिे त िे हनधाि ररत करणे आवश्यक आिे . कायदे शीर व्यक्तीवर हनयुं िण ठे वा.
(iii) व्यावसाहयक मध्यस्थाने उर्डले ल् या क्लायुं ट खात्याुं च्या बाबतीत कुंपनी केवळ क्लायुं ट / लाभाथी मालकालाच ओळखणार नािी
तर मध्यस्थ हनयुं हित आहण पयि वेहक्षत आिे आहण KYC हनयमाुं चे पालन करण्यासाठी पुरेशी व्यवस्था आिे याबद्दल स्वतः ला सुं तुष्ट्
करे ल.
(v) समोरासमोर नसले ल् या ग्रािकाुं च्या बाबतीत, नेिमीच्या ग्रािक ओळख प्रहक्रये चा अवलुं ब करण्याव्यहतररक्त, उच्च जोखीम कमी
करण्यासाठी पुरेशी काळजी र्ेणे आवश्यक आिे . सादर केले ल् या सवि दस्तऐवजाुं च्या प्रमाणनासाठी आग्रि धरला पाहिजे आहण
आवश्यक असल् यास, अहतररक्त दस्तऐवज मागहवली जाऊ शकतात.
तसे च अशा प्रकरणाुं मध्ये, कुंपनी खािी करे ल की पहिले पेमेंट ग्रािकाच्या KYC-पालन केले ल् या खात्यािारे केले जाईल.
(vi) हवहवध प्रकारच्या गै र-वै यन्क्तकाुं साठी KYC चेकहलस्ट/ KYC साठी पॉहलसीमध्ये त्याुं च्या नावाुं हवरुद्ध नमूद केले ली दस्तऐवज आहण
कुंपनीला KYC मागि दशिक तत्त्वाुं चे पालन करणे आवश्यक वाटणारे कोणते िी दस्तऐवज/ पररचय ओळखण्यासाठी प्राप्त केले जातील.
8. व्यवहाराों चे लनरीक्षण:
कुंपनीने सवि जहटल, असामान्यपणे मोठे व्यविार आहण कोणते िी स्पष्ट् आहथिक हकुंवा दृश्यमान कायदे शीर उद्दे श नसले ल् या सवि
असामान्य नमु न्याुं कडे हवशे र्ष लक्ष दे णे आवश्यक आिे . कुंपनीला ग्रािकाच्या सामान्य आहण वाजवी हक्रयाकलापाुं ची दे खील समज
असणे आवश्यक आिे जेणेकरुन प्रभावीपणे हनयुं हित करण्यासाठी आहण जोखीम कमी करण्यासाठी त्याुं च्याकडे हक्रयाकलापाुं च्या
हनयहमत पॅटनि च्या बािे र ये णारे व्यविार ओळखण्याचे साधन असे ल. ग्रािकाच्या सामान्य आहण अपेहक्षत हक्रयाकलापाुं शी हवसुं गत मोठ्या
प्रमाणात रोख रक्कम असले ल् या व्यविाराुं ची नोुंद घ्यावी आहण कॉपेरे ट ऑहफसला कळवावी.
उच्च-जोखीम असले ल् या खात्याुं वर सखोल हनरीक्षण करणे आवश्यक आिे . कुंपनी खात्याुं च्या जोखमीचे वगीकरण आहण वहधि त योग्य
पररश्रम उपाय लागू करण्याच्या आवश्यकते च्या हनयतकाहलक पुनरावलोकनाची प्रणाली तयार करे ल. हप्रहे शशन ऑफ मनी लाँ डररुं ग
कायदा (PML) कायदा, 2002 च्या कलम 12 नुसार खात्याुं मधील व्यविाराुं चे रे कॉडि जतन आहण राखले गे ले आिे याची कुंपनी खािी
करे ल. िे दे खील सु हनन्श्चत केले जाऊ शकते की सुं शयास्पद स्वरूपाचे व्यविार आहण/हकुंवा PML कायदा, 2002 च्या कलम 12
अुंतगि त अहधसू हचत इतर कोणत्यािी प्रकारचे व्यविार, हनधाि ररत वे ळेत, योग्य कायद्याची अुंमलबजावणी प्राहधकरणाला कळवले
जातात.
कुंपनीने िे सु हनन्श्चत केले पाहिजे की रु. 10 लाख (रुपये दिा लाख) आहण त्यावरील सवि रोख व्यविाराुं चे योग्य रे कॉडि . शाखाुं नी
अशा व्यविाराुं ची आहण सुं शयास्पद स्वरूपाच्या इतर व्यविाराुं ची कुंपनीच्या कॉपेरे ट कायाि लयाला पाहक्षक आधारावर तक्रार करणे
आवश्यक आिे .
रोखीच्याख व्यविाराुं वर खालील पद्धतीने लक्ष ठे वले पाहिजे.
रोख पैसे काढणे आहण/हकुंवा रु. 10 लाख आहण त्यावरील रोख ठे वी हकुंवा ठे व हकुंवा कजि खात्याुं मधील परकीय चलनाच्या समतु ल्य
रकमेचा तसे च रोख व्यविाराुं च्या सवि माहलका ज्याुं चे मूल्य दिा लाख रुपयाुं पेक्षा कमी आिे हकुंवा परकीय चलनाच्या समतु ल्य जेथे
अशा प्रकारच्या व्यविाराुं ची माहलका एका महिन्याच्या आत झाली आिे आहण अशा व्यविाराुं चे एकूण मूल्य दिा लाख रुपयाुं पेक्षा
जास्त आिे ; शाखाुं िारे बारकाईने हनरीक्षण केले जावे आहण अशा व्यविाराुं च्या तपशीलाुं ची नोुंद स्वतुं ि रहजस्टरमध्ये ठे वावी आहण
प्रधान अहधकाऱ्याला कळवावी.
सुं शयास्पद व्यविार म्हणजे सद्भावनेने वागणाऱ्या व्यक्तीशी रोखीने केले ला हकुंवा नसले ला व्यविार गु शह्यातील उत्पन्नाचा त्यात समावे श असू शकतो असा सुं शयाचा वाजवी आधार हनमाि ण िोतो; हकुंवा
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असामान्य हकुंवा अन्यायकारक गुुंतागुुं तीच्या पररन्स्थतीत बनले ले हदसते ; हकुंवा
कोणते िी आहथिक तकि हकुंवा वास्तहवक उद्दे श नसल् याचे हदसते .

8A. मनी लाँ डररों ग आलण दहशतवादी लवत्तपुरवठा जोखीम मूल्यमापन
(a) MOHFL 'मनी लाँ डररुं ग (ML) आहण टे रररस्ट फायनान्न्सुंग (TF) ररस्क असे समेंट' व्यायाम वे ळोवे ळी पार पाडे ल, जेणेकरून
ग्रािक, दे श हकुंवा भौगोहलक क्षे ि, उत्पादने, से वा, व्यविार हकुंवा हवतरण चॅनेल इ. साठी मनी लाँ डररुं ग आहण दिशतवादी हवत्तपुरवठा
जोखीम कमी करण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना ओळखणे , मूल्यमापन करणे आहण प्रभावी उपाय करणे .
एकूण जोखमीची पातळी ठरवण्यापूवी मूल्यमापन प्रहक्रये ने सवि सुं बुंहधत जोखीम र्टकाुं चा हवचार केला पाहिजे आहण योग्य स्तर
आहण प्रकार लागू करावयाचा आिे . अुंतगि त जोखीम मूल्यमापन तयार करताना, RE सुं पूणि क्षे ि-हवहशष्ट् असु रक्षा, जर कािी असतील
तर, हनयामक/पयि वेक्षक वे ळोवे ळी REs सोबत सामाहयक करू शकतात याची दखल र्ेतील.
(b) RE िारे जोखीम मूल्यमापन योग्यररत्या दस्तऐवजीकरण केले जाईल आहण ते RE चे स्वरूप, आकार, भौगोहलक उपन्स्थती,
हक्रयाकलाप/सुं रचना इत्यादीच
ुं ी जहटलता याुं च्या प्रमाणात असे ल. पुढे, जोखीम मूल्यमापन व्यायामाची हनयतकाहलकता जोखीम
मूल्यमापन व्यायामाच्या पररणामाशी सुं रेन्खत करून, RE च्या मुंडळािारे हनधाि ररत केली जाईल. तथाहप, त्याचे हकमान वाहर्षिक
पुनरावलोकन केले पाहिजे. (c) व्यायामाचा पररणाम बोडि हकुंवा बोडाि च्या कोणत्यािी सहमतीवर ठे वला जाईल ज्याला या सुं दभाि त
अहधकार हदले गे ले आिे त आहण सक्षम अहधकारी आहण स्वयुं -हनयमन करणाऱ्या सुं स्थाुं ना उपलब्ध असावे .
ओळखल् या गे लेल् या जोखीम कमी करण्यासाठी आहण व्यवस्थापनासाठी RE जोखीम आधाररत दृष्ट्ीकोन (RBA) लागू करतील आहण
त्याुं च्याकडे या सुं दभाि त बोडि मान्यताप्राप्त धोरणे, हनयुं िणे आहण कायि पद्धती असावी. पुढे, RE हनयुं िणाुं च्या अुंमलबजावणीवर लक्ष
ठे वतील आहण आवश्यक असल् यास ते वाढवतील.
9. जोखीम व्यवस्थापन आलण लनरों तर ड्यू डीललजन्स
MOHFL ग्रािकाुं चे व्यविार, ग्रािकाुं च्या व्यवसायाबद्दल आहण जोखीम प्रोफाइल आहण हनधीचा स्रोत त्याुं च्या ज्ञानाशी सु सुंगत
असल् याची खािी करण्यासाठी ग्रािकाुं चे हनरुं तर ड्ू डीहलजन्स करे ल.
खालील प्रकारच्या व्यविाराुं वर बारकाईने दे खरे ख ठे वण्यासाठी आवश्यक असले ल् या र्टकाुं च्या सामान्यते चा पूविग्रि न ठे वता
अहनवायि पणे हनरीक्षण केले पाहिजे:
(a)मोठे आहण गुुं तागुुं तीचे व्यविार, आहण असामान्य नमुने असले ले , ग्रािकाच्या सामान्य आहण अपेहक्षत हक्रयाकलापाुं शी हवसुं गत
RTGS व्यविार, ज्याुं चे कोणते िी स्पष्ट् आहथिक तकि हकुंवा कायदे शीर उद्दे श नािी.
(b) खात्याुं च्या हवहशष्ट् श्रेण्याुं साठी हवहित मयाि दा ओलाुं डणारे व्यविार.
(c) राखीव हशल् लक प्रमाणाशी हवसुं गत उच्च खाते उलाढाल.
(d) हवद्यमान आहण नव्याने उर्डले ल् या खात्याुं मध्ये तृ तीय पक्षाचे धनादे श, मसु दे इत्यादी जमा करणे आहण त्यानुंतर मोठ्या प्रमाणात
रोख काढणे .
दे खरे खीची व्याप्ती ग्रािकाच्या जोखीम श्रेणीशी सुं रेन्खत केली जाईल.
स्पष्ट्ीकरण: उच्च जोखमीच्या खात्याुं वर अहधक तीव्रते ने हनरीक्षण करावे लागे ल.
(a) खात्याुं च्या जोखमीच्या वगीकरणाच्या हनयतकाहलक पुनरावलोकनाची एक प्रणाली, ज्यामध्ये अशी हनयतकाहलकता सिा
महिन्याुं तून हकमान एकदा असे ल आहण सु धाररत ड्ू डीहलजन्स उपाय लागू करण्याची आवश्यकता असे ल. (b) हवपणन कुंपन्याुं च्या
खात्याुं मधील व्यविार, हवशेर्षत: मल् टी-ले हल माकेहटुं ग (MLM) कुंपन्याुं च्या खात्याुं वर बारकाईने लक्ष ठे वले जाईल.
स्पष्ट्ीकरण: ज्या प्रकरणाुं मध्ये कुंपनीकडून मोठ्या प्रमाणात चेक बु क्सची मागणी केली जाते आहण/हकुंवा दे शभरात अनेक लिान ठे वी
(सामान्यत: रोख स्वरूपात) एकाच बँ क खात्यात आहण/हकुंवा जेथे समान रकमेचे/तारीखाुं चे धनादे श जारी केले जातात, अशी प्रकरणे
असल् यास, ताबडतोब भारतीय ररझहि बँ क आहण FIU-IND सारख्या इतर योग्य प्राहधकरणाुं ना कळवले .
कुंपनी चालू असले ल् या कमिचारी प्रहशक्षण कायि क्रमाची कल् पना करे ल जेणेकरुन कमिचाऱ्याुं चे सदस् KYC प्रहक्रये त पुरेसे प्रहशहक्षत
असतील. प्रहशक्षणाच्या आवश्यकताुं मध्ये फ्रुंटलाइन कमिचारी, अनुपालन कमिचारी आहण नवीन ग्रािकाुं शी व्यविार करणाऱ्या
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कमिचाऱ्याुं साठी वे गवे गळे लक्ष केंहित केले पाहिजे. सवि सुं बुंहधताुं नी KYC धोरणाुं मागील तकि पूणिपणे समजून र्ेणे आहण त्याुं ची
सातत्यपूणि आहण प्रभावीपणे अुंमलबजावणी करणे मित्त्वाचे आिे .
MOHFL ग्रािकाुं चे व्यविार, ग्रािकाुं च्या व्यवसायाबद्दल आहण जोखीम प्रोफाइल आहण हनधीचा स्रोत त्याुं च्या ज्ञानाशी सु सुंगत
असल् याची खािी करण्यासाठी ग्रािकाुं चे हनरुं तर ड्ू डीहलजन्स करे ल.
10. लनयतकाललक अपडे शन
उच्च जोखमीच्या ग्रािकाुं साठी दर दोन वर्षां तून हकमान एकदा, मध्यम जोखमीच्या ग्रािकाुं साठी दर आठ वर्षां तून एकदा आहण कमी
जोखमीच्या ग्रािकाुं साठी दर दिा वर्षां तून एकदा पुढील प्रहक्रये नुसार हनयतकाहलक KYC अपडे ट केले जावे :
1. MOHFL लागू असे ल ते हा ग्रािकाुं चा PAN हमळवे ल.
2. MOHFL ग्रािकाचा लागू पत्त्याचा पुरावा हमळवे ल.
3. आधारमध्ये उपलब्ध असले ल् या ओळख माहितीमध्ये सध्याचा पत्ता नसे ल तर सध्याचा पत्ता असले ला OVD हमळू शकतो.
4. ओळख आहण पत्ता असले ली प्रमाहणत प्रत/हडहजटल सत्याहपत OVD हनयतकाहलक अपडे शनाच्या वे ळी 'कमी जोखीम' म्हणू न
वगीकृत केले ल् या व्यक्तीहुं शवाय व्यक्तीक
ुं डून प्राप्त केली जाईल.
5.

वै यन्क्तक ग्रािकाुं च्या बाबतीत:
i. KYC मालहतीमध्ये कोणताही बदल नाही: KYC माहितीमध्ये कोणतािी बदल न झाल् यास, MOHFL ने ग्रािकाकडून या
सुं दभाि त ग्रािकाच्या नोुंदणीकृत ईमेल-आयडी, ग्रािकाचा नोुंदणीकृत मोबाइल क्रमाुं क, हडहजटल चॅनेल (जसे की मोबाइल
अॅन्प्लकेशन हकुंवा हडहजटल मोड) आहण पि इत्यादीिारे स्वयुं -र्ोर्षणा प्राप्त केली जाईल.
ii. पत्त्यात बदल: केवळ ग्रािकाच्या पत्त्याच्या तपहशलाुं मध्ये बदल झाल् यास, MOHFL ला ग्रािकाकडून नवीन पत्त्यासाठी
ग्रािकाच्या नोुंदणीकृत ईमेल-आयडी, ग्रािकाचा नोुंदणीकृत मोबाइल क्रमाुं क, हडहजटल चॅनेल (जसे की मोबाइल अॅन्प्लकेशन
हकुंवा हडहजटल मोड) िारे स्वयुं -र्ोर्षणा प्राप्त िोईल. आहण पि इ., आहण र्ोहर्षत पत्त्यासाठी MOHFL ग्रािकाने र्ोहर्षत केले ल् या
पत्त्याच्या पुराव्याच्या उद्दे शाने OVD हकुंवा मानल् या गे लेल् या OVD ची एक प्रत प्राप्त करे ल हकुंवा दोन महिन्याुं च्या आत
सकारात्मक,क पुष्ट्ीकरणािारे सत्याहपत करे ल, जसे की पत्ता पडताळणी पि, सुं पकि पॉइुं ट हे ररहफकेशन, हडहलहरे बल् स इ.

6.

पुढे, MOHFL हनयतकाहलक अपडे शनाच्या वे ळी ग्रािकाने र्ोहर्षत केले ल् या पत्त्याच्या पुराव्याच्या उद्दे शाने OVD हकुंवा मानल् या
गे लेल् या OVD ची प्रत हमळवू शकते .

7. कायदे शीर सुं स्थाुं (LE) च्या बाबतीत:
i. KYC मालहतीमध्ये कोणताही बदल नाही: KYC माहितीमध्ये कोणतािी बदल न झाल् यास MOHFL ला ग्रािकाकडून या सुं दभाि त
ग्रािकाचा नोुंदणीकृत ईमेल-आयडी, ग्रािकाचा नोुंदणीकृत मोबाइल क्रमाुं क, हडहजटल चॅनेल (जसे की मोबाइल अॅन्प्लकेशन
हकुंवा हडहजटल मोड) आहण पिािारे स्वयुं -र्ोर्षणापि प्राप्त केले जाईल. या सुं दभाि त LE िारे अहधकृत अहधकृत, बोडि ठराव. पुढे,
MOHFL या प्रहक्रये दरम्यान खािी करे ल की त्याुं च्याकडे उपलब्ध लाभदायक मालकी (BO) माहिती अचूक आिे आहण आवश्यक
असल् यास, ती शक्य हततकी अद्ययावत ठे वण्यासाठी ती अपडे ट करे ल.
ii. KYC मालहतीमध्ये बदल: KYC माहितीत बदल झाल् यास, MOHFL नवीन LE ग्रािकाला ऑन-बोहडं ग करण्यासाठी लागू
असले ल् या KYC प्रहक्रया समतु ल्य करे ल.
8.

MOHFL ग्रािकाच्या प्रत्यक्ष उपन्स्थतीसाठी OVD हकुंवा आधार प्रमाणीकरणासाठी सुं मती दे ण्यासाठी आग्रि धरू शकत नािी
जोपयं त खाते दार/धारकाुं ची प्रत्यक्ष उपन्स्थती आवश्यक आिे अशी पुरेशी कारणे नसतात. सामान्यतः , मेल/पोस्ट इत्यादीिारे
ग्रािकाने पाठवले ला OVD/सुं मती स्वीकायि असे ल.
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9.

पुढे हनयतकाहलक अपडे शनाच्या वे ळी, MOHFL कडे उपलब्ध KYC दस्तऐवजाुं ची वै धता कालबाह्य झाल् यास, MOHFL नवीन
ग्रािकाला ऑन-बोहडं ग करण्यासाठी लागू असले ल् या KYC प्रहक्रया समतु ल्य करे ल.

10. वर हवहित केले ल् या कालमयाि दा खाते उर्डण्याच्या तारखेपासू न KYC च्या शेवटच्या पडताळणीच्या तारखेपासू न लागू िोतील.
11. व्यवहाराों ची दे खभाल
MOHFL कुंपनीच्या नोुंदणीकृत कायाि लयात एकहितपणे र्ेतले ल् या सवि शाखाुं साठी, व्यविाराुं चे (स्वरूप आहण मूल्य), अशा स्वरुपात
आहण हनयम 3 अुंतगि त हनहदि ष्ट् केले ल् या कालावधीसाठी रे कॉडि ची दे खभाल आहण एकहित रे कॉडि ची एक प्रणाली सादर करे ल. मनी
लाँ डररुं ग प्रहतबुं ध (दे खभाल रे कॉडि ) हनयम, खाली नमूद केल् याप्रमाणे :
1.

दिा लाख रुपयाुं पेक्षा जास्त मू ल्याचे सवि रोख व्यविार हकुंवा परकीय चलनात त्याच्या समतु ल्य.

2.

रोख व्यविाराुं च्या सवि माहलका एकमेकाुं शी अहवभाज्यपणे जोडले ल् या आिे त ज्याुं चे मूल्य दिा लाख रुपयाुं पेक्षा कमी आिे
हकुंवा परकीय चलनात त्याच्या समतु ल्य आिे जेथे अशा व्यविाराुं ची माहलका एका महिन्याच्या आत झाली आिे आहण अशा
व्यविाराुं चे एकूण मूल्य दिा लाख रुपयाुं पेक्षा जास्त आिे ;

3.

दिा लाख रुपयाुं च्या ना-नफा सुं स्थाुं च्या पावत्या हकुंवा त्याच्या समतु ल्य परकीय चलनाचा समावे श असले ले सवि व्यविार;

4.

सवि रोख व्यविार जेथे बनावट हकुंवा बनावट चलनी नोटा हकुंवा बँ क नोटा अस्सल म्हणू न वापरल् या गे ल्या आिे त आहण
जेथे व्यविार सु लभ करण्यासाठी मौल् यवान सु रक्षा हकुंवा दस्तऐवजाची कोणतीिी खोटी र्टना र्डली आिे ; आहण

5.

हनयम 3(1) (D) मध्ये नमूद केल् याप्रमाणे सवि सुं शयास्पद व्यविार रोखीने केले हकुंवा नसले तरीिी.

i) वै यन्क्तक व्यविाराच्या पुनबां धणीला परवानगी दे ण्यासाठी मनी-लाँ डररुं ग प्रहतबुं ध (नोुंदीुंची दे खभाल) हनयम, 2005 च्या हनयम
3 अुंतगि त हवहित केले ल् या व्यविाराुं च्या सुं दभाि त सवि आवश्यक माहिती राखून ठे वे ल, ज्यामध्ये खालील गोष्ट्ीुंचा समावे श आिे :
a)
b)
c)
d)

व्यविाराुं चे स्वरूप
व्यविाराची रक्कम आहण चलन ज्यामध्ये त्याचे मूल्याुं हकत केले गे ले
ज्या तारखेला व्यविार झाला., आहण
व्यविारातील पक्ष.

MOHFL ने माहितीची योग्य दे खभाल आहण जतन करण्यासाठी (िाडि /सॉफ्ट कॉपीजमध्ये) एक प्रणाली हवकहसत करण्यासाठी योग्य
पावले उचलली पाहिजे ज्यामुळे जेहा जेहा आवश्यक असे ल हकुंवा सक्षम अहधकाऱ्याुं नी हवनुंती केली असे ल ते हा माहिती सिज
आहण िु तपणे हमळवता ये ते.
12. नवीन तोंत्रज्ञानाचा पररचय
MOHFL धोरणाच्या अुंमलबजावणीमध्ये नवीन हकुंवा हवकसनशील तुं िज्ञानामुळे उद्भवू शकणाऱ्या कोणत्यािी धोक्याुं कडे हवशेर्ष लक्ष
दे ईल ज्यात ऑनलाइन व्यविाराुं चा समावे श आिे जे हननावीपणाला अनुकूल असू शकतात आहण मनी लाँ डररुं ग योजनाुं मध्ये त्याुं चा
वापर रोखण्यासाठी आवश्यक असल् यास उपाययोजना करे ल.
13. वररष्ठ व्यवस्थापनाद्वारे KYC/AML धोरणाचे अनुपालन
(a) MOHFL खालीलिारे KYC धोरणाचे अनुपालन सु हनन्श्चत करे ल:
(i)
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KYC अनुपालनाच्या उद्दे शाने 'वररष्ठ व्यवस्थापन' कोण बनवतात िे हनहदि ष्ट् करणे .

(ii)
(iii)
(iv)
(v)

धोरणे आहण प्रहक्रयाुं च्या प्रभावी अुंमलबजावणीसाठी जबाबदारीचे हवतरण.
कायदे शीर आहण हनयामक आवश्यकताुं सि RE च्या धोरणे आहण प्रहक्रयाुं च्या अनुपालन कायां चे स्वतुं ि मूल्यमापन.
KYC/AML धोरणे आहण प्रहक्रयाुं चे अनुपालन सत्याहपत करण्यासाठी समवती/अुंतगि त ऑहडट प्रणाली.
ऑहडट सहमतीकडे िै माहसक ले खापरीक्षण नोट् स सादर करणे आहण त्याचे अनुपालन करणे .

MOHFL िे सु हनन्श्चत करे ल की KYC मानदुं डाुं चे अनुपालन करण्याचे हनणि य र्ेण्याचे कायि आउटसोसि केले जाणार नािी.
14. पदलसद्ध सोंचालकाों ची लनयुक्ती
MOHFL 'पदहनदे हशत सुं चालक' हनयु क्त करे ल जो PML कायद्याच्या अध्याय IV अुंतगि त लादले ल् या दाहयत्वाच्या सुं पूणि
अनुपालनासाठी जबाबदार असे ल.
15. प्रधान अलधकाऱ्याची लनयुक्ती
MOHFL 'प्रधान अहधकारी' हनयु क्त करे ल जो सवि व्यविाराुं चा अिवाल दे ण्यासाठी आहण माहितीची दे वाणर्ेवाण करण्यासाठी
जबाबदार असे ल. गुं भीर िु टी आहण KYC मागि दशिक तत्त्वाुं च्या िे तुपुरस्सर उल् लुं र्नासाठी जबाबदारी हनन्श्चत करण्यासाठी योग्य
पावले उचलली जातील याची खािी करण्यासाठी तो/ती जबाबदार असे ल.
16. लनलदा ष्ट मालहती समालवष्ट करण्यासाठी रे कॉडा
MOHFL खािी करे ल की PML हनयमाुं च्या हनयम 3 मध्ये सुं दहभि त नोुंदीुंमध्ये खालील माहिती आिे :
 व्यविाराुं चे स्वरूप,
 व्यविाराची रक्कम आहण चलन ज्यामध्ये त्याचे मूल्याुं हकत केले गे ले,
 ज्या तारखेला व्यविार झाला आहण
 व्यविारातील पक्ष.
17. नोोंदी ोंची दे खभाल आलण जतन
PML कायदा आहण हनयमाुं च्या तरतु दीच्य
ुं ा सुं दभाि त ग्रािक खात्याच्या माहितीची दे खभाल, जतन आहण अिवाल दे ण्याबाबत
पुढील पावले उचलली जातील. RE करतील,
(a) RE आहण ग्रािक याुं च्यातील व्यविाराुं च्या सवि आवश्यक नोुंदी, दे शाुं तगि त आहण आुं तरराष्ट्रीय दोन्ही, व्यविाराच्या तारखेपासू न
हकमान पाच वर्षां पयं त ठे वा;
(b) खाते उर्डताना आहण व्यावसाहयक सुं बुंध चालू असताना ग्रािकाुं ची ओळख आहण त्याुं चे पत्ते याुं च्याशी सुं बुंहधत नोुंदी,
व्यावसाहयक सुं बुंध सुं पल् यानुंतर हकमान पाच वर्षां पयं त जतन करा;
(c) हवनुंती केल् यावर सक्षम अहधकाऱ्याुं ना ओळख रे कॉडि आहण व्यविार डे टा उपलब्ध करून दे णे;
(d) हप्रहे शशन ऑफ मनी लाँ डररुं ग (नोुंदीच
ुं ी दे खभाल) हनयम, 2005 (PML हनयम, 2005) च्या हनयम 3 अुंतगि त हवहित केले ल् या
व्यविाराुं ची योग्य नोुंद ठे वण्याची एक प्रणाली सु रू करा;
(e) खाते माहितीची योग्य दे खरे ख आहण जतन करण्यासाठी एक प्रणाली हवकहसत करणे ज्याने जेहा जेहा आवश्यक असे ल
ते हा हकुंवा सक्षम अहधकायां कडून हवनुंती केल् यावर डे टा सिज आहण िु तपणे हमळवता ये तो;
(f) त्याुं च्या ग्रािकाची ओळख आहण पत्ता आहण हनयम 3 मध्ये नमू द केले ल् या व्यविाराुं च्या नोुंदी िाडि हकुंवा सॉफ्ट फॉरमॅटमध्ये
ठे वा.
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18. डायरे िर, फायनास्तशशयल इों टेललजेंस युलनट - इों लडया (FIU-IND) याों ना मालहती दे णे:
(i) हप्रहे शशन ऑफ मनी-लाँ डररुं ग (नोुंदीच
ुं ी दे खभाल) हनयम, 2005 च्या हनयम 8 च्या तरतु दीुंनुसार. कुंपनी इतर गोष्ट्ीुंबरोबरच,
सुं चालक, FIU-IND याुं ना, अशा वे ळेत आहण मध्ये सादर करे ल. असा फॉमि, उक्त हनयमाुं च्या हनयम 3 च्या उप-हनयम (1) अुंतगि त
सुं दहभि त व्यविाराुं च्या सुं दभाि त माहिती.
(ii) सादर केले ल् या माहितीची एक प्रत 'प्रधान अहधकाऱ्याने' अहधकृत अहभले खाच्या िे तूुंसाठी राखून ठे वली आिे .
कुंपनीने सवि औपचाररकते चे काटे कोरपणे अनुपालन करणे आवश्यक आिे ज्यात सवि लागू अिवाल वे ळेवर सादर करणे आहण हवहित
नमुन्यात परतावा दे णे यासि PML हनयमाुं नुसार पािता असले ल् या रोख आहण सुं शयास्पद व्यविाराबाबत थेट कुंपनीच्या हनयु क्त प्रधान
अहधकाऱ्याुं माफित FIU-IND कडे . NIL अिवाल सादर करण्याची आवश्यकता नािी.
पुढे, कुंपनी आहण हतचे कमिचारी तपशील सादर करण्याच्या/ररपोहटं गच्या वस्तु न्स्थतीची कठोर गोपनीयता राखतील.
19. आयकर लनयम 114F मध्ये पररभालषत केल् यानुसार परकीय खाते कर अनुपालन कायदा (FATCA) आलण कॉमन
ररपोलटिं ग स्टँ डड्ा स (CRS) सोंस्था अोंतगा त ररपोलटिं गची आवचयकता आलण तसे असल् यास, तत्परते ने पूवातयारी केली
जाईल
1. आयकर हवभागाच्या सुं बुंहधत ई-हफहलुं ग पोटि लवर https://incometaxindiaefiling.gov.in/ या हलुं कवर ररपोहटं ग हवत्तीय
सुं स्था म्हणू न नोुंदणी करा. या हलुं कवर आयकर हवभागाच्या सुं बुंहधत ई-हफहलुं ग पोटि लवर नोुंदणी करा.
2. फॉमि 61 B हकुंवा 'NIL' अिवाल अपलोड करून 'पदहनदे हशत सुं चालक' च्या हडहजटल स्वाक्षरीचा वापर करून ऑनलाइन
अिवाल सबहमट करा, ज्यासाठी केंिीय प्रत्यक्ष कर मुंडळाने (CBDT) तयार केले ली योजना सुं दहभित केली जाईल.
स्पष्ट्ीकरण – HFCs ने फॉरे न एक्स्चेंज डीलसि असोहसएशन ऑफ इुं हडया (FEDAI) िारे त्याुं च्या http://wwwfedai.org.in/
RevaluationRates.aspx ये थे वे बसाइटवर प्रकाहशत केले ल् या स्पॉट रे फरन्स रे टचा आयकर हनयमाुं च्या हनयम 114H नुसार अिवाल
करण्यायोग्य खाती ओळखण्याच्या उद्दे शाने ड्ू डीहलजन्स प्रहक्रया पार पाडण्यासाठी सुं दभि घ्यावा.
3. आयकर हनयमाुं च्या हनयम 114H मध्ये प्रदान केल् यानुसार ड्ू डीहलजन्स प्रहक्रया पार पाडण्यासाठी आहण रे कॉहडं ग आहण
दे खरे खीसाठी माहिती तुं िज्ञान (IT) फ्रेमवकि हवकहसत करा.
4. IT फ्रेमवकि आहण आयकर हनयमाुं चे हनयम 114F, 114G आहण 114H चे अनु पालन करण्यासाठी ऑहडटची एक प्रणाली
हवकहसत करा.
5. अनुपालन सु हनन्श्चत करण्यासाठी हनयु क्त सुं चालक हकुंवा इतर कोणत्यािी समकक्ष कायि कत्याि च्या अुंतगि त "उच्चस्तरीय
दे खरे ख सहमती" तयार करा.
6. सें टरल बोडि ऑफ डायरे क्ट टॅ क्सेस (CBDT) िारे वे ळोवे ळी जारी केले ल् या अद्ययावत सू चना/हनयम/मागि दशिन नोट् स/प्रेस
ररलीझ/हवर्षयाचे अनुपालन केल् याची खािी करा.
7. वरील व्यहतररक्त, ररझविि बँ केने वे ळोवे ळी इतर कोणत्यािी अहधकार क्षे ि/सुं स्था याुं च्या सुं दभाि त प्रसाररत केले ले इतर सुं युक्त
राष्ट्र सु रक्षा पररर्षद ठराव (UNSCRs) दे खील लक्षात र्ेतले जातील.
इतर सोंबोंलधत उपाय:
20. गोपनीय दालयत्वे आलण मालहतीची दे वाणघे वाण:
1.

2.

कजिदार आहण ग्रािक याुं च्यातील कराराच्या सुं बुंधातू न हनमाि ण झाले ल् या ग्रािकाच्या माहितीबाबत कुंपनी गु प्तता राखेल आहण
ग्रािकाच्या स्पष्ट् परवानगीहशवाय क्रॉस से हलुं गच्या उद्दे शाने हकुंवा अन्य कोणत्यािी कारणासाठी त्याचे तपशील उर्ड केले जाणार
नािीत.
सरकार आहण इतर एजन्सीक
ुं डून डे टा/माहितीच्या हवनुंत्या हवचारात र्ेताना, ते स्वतः चे समाधान करतील की जी माहिती
मागवली जात आिे ती अशा स्वरूपाची नािी जी व्यविारातील गुप्तते शी सुं बुंहधत कायद्याुं च्या तरतुदीुंचे उल् लुं र्न करे ल.
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3.

4.

या हनयमातील अपवाद खालीलप्रमाणे असतील:
i. जेथे खुलासा करणे कायद्याची सक्ती आिे
ii. जेथे उर्ड करणे जनते चे कति व्य आिे ,
iii. बँ केच्या व्याजासाठी प्रकटीकरण आवश्यक आिे आहण
iv. जेथे प्रकटीकरण ग्रािकाच्या स्पष्ट् हकुंवा हनहित सुं मतीने केले जाते .
4RBI कायदा 1934 च्या कलम 45NB मध्ये प्रदान केल् यानुसार MOHFL माहितीची गोपनीयता राखेल.

21. केवायसी मालहती केंद्रीय KYC रे कॉडा नोोंदणी (CKYCR) सह सामालयक करणे
'व्यक्ती' आहण 'कायदे शीर र्टकाुं साठी' तयार केले ल् या सु धाररत KYC टे म्पले ट् सच्या आवश्यकते नुसार, हनयमाुं मध्ये नमूद केले ल् या
पद्धतीने CKYCR सोबत शेअर करण्यासाठी कुंपनी KYC माहिती कॅप्प्चर करे ल. भारत सरकारने से न्ट्रल रहजस्टर ी ऑफ
हसक्यु ररटायझे शन अॅसेट ररकन्स्ट्रक्शन अँ ड हसक्यु ररटी इुं टरे स्ट ऑफ इुं हडया (CERSAI) ला राजपि अहधसू चना क्रमाुं क S.O. 3183(E)
हदनाुं क 26 नोहें बर 2015 िारे CKYCR ची काये करण्यासाठी आहण कायि करण्यासाठी अहधकृत केले आिे . MOHFL ला हप्रहें शन
ऑफ मनी लाँ डररुं ग (नोुंदीच
ुं ी दे खभाल) हनयम, 2005 मधील तरतु दीुंनुसार CERSAI सोबत 01 एहप्रल 2017 रोजी हकुंवा त्यानुंतर
उर्डले ल् या नवीन वै यन्क्तक खात्याुं च्या सुं दभाि त CERSAI सोबत Know Your Customer (KYC) डे टा अपलोड करणे आवश्यक
आिे .
22. कमा चाऱ्याों ची लनयुक्ती आलण कमा चारी प्रलशक्षण
1.

त्याुं च्या कमिचाऱ्याुं च्या भरती / हनयु क्तीच्या प्रहक्रये चा अहवभाज्य भाग म्हणू न पुरेशी ्ीहनुंग युं िणा ठे वली पाहिजे .

2.
चालू कमिचारी प्रहशक्षण कायि क्रम राबवला जावा जेणेकरून कमिचारी सदस्ाुं ना KYC/ AML उपाय धोरणामध्ये पुरेसे
प्रहशक्षण हदले जाईल. प्रहशक्षणाचा फोकस फ्रुंटलाइन कमि चारी, अनु पालन कमिचारी आहण नवीन ग्रािकाुं शी व्यविार करणारे कमिचारी
याुं च्यासाठी वे गळे असावे . ग्रािक हशक्षणाच्या अभावामुळे उद्भवणाऱ्या समस्ा िाताळण्यासाठी फ्रुंट डे स्कच्या कमिचाऱ्याुं ना हवशे र्ष
प्रहशक्षण हदले पाहिजे. MOHFL च्या KYC/AML उपाय धोरणे , हनयमन आहण सुं बुंहधत समस्ाुं मध्ये पुरेशा प्रहशहक्षत आहण चाुं गल् या
प्रकारे जाण असले ल् या व्यक्तीस
ुं ोबत ऑहडट फुंक्शनचे योग्य कमिचारी असणे सु हनन्श्चत केले पाहिजे.
23. युलनक ग्राहक ओळख कोड (UCIC)
MOHFL वै यन्क्तक ग्रािकाुं शी तसे च हवद्यमान ग्रािकाुं सोबत नवीन सुं बुंध जोडताना एक अहितीय ग्रािक ओळख कोड (UCIC) प्रदान
करे ल.
MOHFL, त्याुं च्या पयाि यावर, सवि वॉक-इन/अधू नमधू न ग्रािकाुं ना UCIC जारी करणार नािी जसे की प्री-पेड इन्स्ट्ुमेंट्सचे
खरे दीदार/तृ तीय पक्ष उत्पादनाुं चे खरे दीदार, जर िे सु हनन्श्चत केले असे ल की अशा वॉक-इन ग्रािकाुं ना ओळखण्यासाठी पुरेशी युं िणा
आिे . त्याुं च्याशी वारुं वार व्यविार करा आहण त्याुं ना UCIC हवतरण केले असल् याची खािी करा.
24. तृतीय पक्ष उत्पादने लवकणे
MOHFL तृ तीय पक्ष उत्पादने हवकताना एजुंट म्हणू न काम करत आिे , ग्रािकाुं सोबत तृ तीय पक्ष उत्पादनाुं शी सुं बुंहधत व्यविाराुं च्या
सुं दभाि त CTR/STR दाखल करण्याच्या उद्दे शाने अॅ लटि कॅप्प्चररुं ग, जनरे ट आहण हवश्ले हर्षत करण्याच्या हसस्टीम क्षमताुं सि लागू
कायदे /हनयमाुं चे अनुपालन करे ल. MOHFL आहण त्याच ब्रोकसि /एजुंट्स इ.. िारे अहधकृत व्यक्तीुंिारे तु मच्या ग्रािकाला जाणू न र्ेणे
(KYC) मागि दशिक तत्त्वाुं चे अनुपालन करणे .
25. तुमचे ग्राहक (KYC) मागादशा क तत्त्वे जाणून घे ण्यासाठी HFCS आलण HFCS द्वारे अलधकृत व्यक्ती ज्यात दलाल/एजोंट
इ.
1. ठे वी गोळा करण्यासाठी आहण/हकुंवा कजाि शी सुं बुंहधत उत्पादने हवकण्यासाठी कुंपनीने अहधकृत केले ल् या व्यक्ती, त्याुं चे
दलाल/एजुंट हकुंवा इतर, कुंपनीला लागू असले ल् या KYC मागि दशिक तत्त्वाुं चे पूणिपणे अनुपालन करतील.
2. KYC मागि दशिक तत्त्वाुं चे अनुपालन िोत असल् याची पडताळणी करण्यासाठी सवि माहिती भारतीय ररझहि बँ केला उपलब्ध करून
हदली जाईल आहण त्याुं च्या वतीने काम करणाऱ्या दलाल/एजुंट इत्यादीुंसि कुंपनीने अहधकृत केले ल् या कोणत्यािी उल् लुं र्नाचे
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पूणि पररणाम स्वीकारले जातील. PML कायद्यातील तरतु दी, त्याअुंतगि त तयार केले ले हनयम आहण लागू िोणारे हवदे शी योगदान
(हनयमन) कायदा, 2010 चे काटे कोरपणे अनुपालन केले जाते .
3. NBFC/RNBC िारे अहधकृत व्यक्तीच्य
ुं ा खात्याुं ची पुस्तके ब्रोकर/एजुंट हकुंवा तत्सम ज्यात कुंपनीच्या ब्रोकरे ज फुंक्शन्सशी सुं बुंहधत
आिे त, जेहा आवश्यक असे ल ते हा ऑहडट आहण तपासणीसाठी उपलब्ध करून हदली जातील.
जर MOHFL माहिती न हदल् याने आहण/हकुंवा ग्रािकाच्या असिकायाि मुळे योग्य KYC उपाय लागू करू शकत नसे ल, ते हा कुंपनी
खाते बुं द करण्याचा हकुंवा ग्रािकाला योग्य नोटीस बजावू न व्यावसाहयक सुं बुंध सुं पुष्ट्ात आणण्याचा हवचार करू शकते . असा हनणि य.
असे हनणि य समुंजसपणे वररष्ठ पातळीवर र्ेणे आवश्यक आिे .
26. धोरणाचे पुनरावलोकन/पु नरावृत्ती
धोरण आहण कोणते िी हनयमन, हनयम, मागि दशिक तत्त्वे, अहधसू चना, स्पष्ट्ीकरणे , पररपिके, मुख्य पररपिके/ सुं बुंहधत प्राहधकरणाुं नी
जारी केले ले हनदे श (“हनयामक तरतु दी”) याुं च्यातील अथाि चा/माहितीचा कोणत्यािी वे ळी सुं र्र्षि उद्भवल् यास, हनयामक तरतु दीुंचा
अथि ग्राह्य धरला जाईल.
हनयामक तरतु दीम
ुं ध्ये कोणतीिी सु धारणा आहण/हकुंवा स्पष्ट्ीकरण(णे ) असल् यास, त्यानुसार धोरणामध्ये हनयामक तरतु दीुंनुसार
हनहदि ष्ट् केले ल् या प्रभावी तारखेपासू न सु धारणा केली जाईल. बोडि आहण/हकुंवा हतची सहमती धोरणाच्या कोणत्यािी तरतु दीुंमध्ये बदल,
फेरफार, जोडणे , िटवणे हकुंवा सु धारणा करण्याचा अहधकार राखून ठे वते .
पररलशष्ट-I
ओळखीचा पुरावा, पत्त्याचा पुरावा आलण स्वाक्षरीचा पुरावा म्हणून स्वीकारल् या गेलेल् या दिऐवजाों ची यादी
अनु क्रमाों क
1.

ग्राहकाचा प्रकार आलण आवचयक दिऐवज
लनवासी व्यक्ती
A) पमिनुंट अकाऊुंट नुंबर (फोटो आहण स्वाक्षरीसि) हकुंवा फॉमि 60
अहधकृतपणे वै ध दस्तऐवज (OVD”) ची एक प्रमाहणत प्रत ज्यामध्ये कायदे शीर नावासाठी त्याच्या/हतच्या
ओळखीचा तपशील आहण वापरले ली इतर नावे आहण पत्ता:
(i.) भारतीय अहितीय ओळख प्राहधकरणाने जारी केले ल् या फॉमिमध्ये आधार क्रमाुं काचा पुरावा*
(ii.) वै ध भारतीय पासपोटि (फोटो आहण स्वाक्षरीसि)
(iii.) भारतीय हनवडणू क आयोगाने जारी केले ले वै ध मतदार ओळखपि
(iv.) वै ध कायमस्वरूपी वािन चालहवण्याचा परवाना (फोटो आहण स्वाक्षरीसि)
(v.) NREGA िारे जारी केले ले जॉब काडि राज्य सरकारच्या अहधकाऱ्याने रीतसर स्वाक्षरी केले ले
* जेथे ग्रािकाने आधार क्रमाुं क सादर केला आिे , अशा ग्रािकाने योग्य मागाि ने त्याचा/हतचा
आधार क्रमाुं क दु रुस्त केला आिे हकुंवा ब्लॅ कआउट केला आिे याची खािी केली पाहिजे.
ग्रािकाने हदले ल् या OVD मध्ये अद्ययावत पत्ता नसे ल तर, खालील दस्तऐवज पत्त्याच्या पुराव्याच्या मयाि हदत
िे तूसाठी OVD मानली जातील:(a)

(b)

कोणत्यािी से वा प्रदात्याचे दोन महिन्याुं पेक्षा जास्त जुने नसले ले यु हटहलटी हबल (वीज, टे हलफोन,
पोस्ट-पेड मोबाईल फोन, पाईप गॅ स, पाण्याचे हबल);
मालमत्ता हकुंवा मिापाहलका कर पावती;

(c) सरकारी हवभाग हकुंवा सावि जहनक क्षे िातील उपक्रमाुं िारे से वाहनवृ त्त कमिचाऱ्याुं ना जारी केले ले पेशशन
हकुंवा फॅहमली पेशशन पेमेंट ऑडि र (PPOs), जर त्यात पत्ता असे ल तर;
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(d) राज्य हकुंवा केंि सरकारचे हवभाग, वै धाहनक हकुंवा हनयामक सुं स्था, सावि जहनक क्षे िातील उपक्रम,
अनुसूहचत व्यावसाहयक बँ का, हवत्तीय सुं स्था आहण सू चीबद्ध कुंपन्याुं नी जारी केले ले हनयोक्त्याकडून
हनवास हवतरणाचे पि. त्याचप्रमाणे , अहधकृत हनभाव हवतरण करणाऱ्या अशा हनयोक्त्याुं सि
भाडे करार; आहण
(e) परदे शी अहधकारक्षे िातील शासकीय हवभागाुं नी जारी केले ले दस्तऐवज हकुंवा भारतातील परदे शी
दू तावास हकुंवा हमशनिारे जारी केले ले पि.
परुं तु उपरोक्त दस्तऐवज सादर केल् यापासू न तीन महिन्याुं च्या कालावधीत ग्रािकाने सध्याचा पत्त्यासि
अद्यतहनत OVD सादर करणे आवश्यक आिे .
राज्य सरकारने जारी केले ल् या हववाि प्रमाणपिाची प्रत हकुंवा नावात बदल दशिहवणारी राजपि
अहधसू चना, व्यक्तीच्या हवद्यमान नावातील OVD ची प्रमाहणत प्रत, खाते आधाररत सुं बुंध प्रस्थाहपत
करताना पत्त्याच्या आहण ओळखीच्या पुराव्यासाठी प्राप्त करणे आवश्यक आिे हकुंवा लग्नाच्या
कारणास्तव हकुंवा इतर कारणास्तव नावे बदलणाऱ्या व्यक्तीुंच्या बाबतीत वे ळोवे ळी अद्ययावत करण्याचा
व्यायाम िाती र्ेताना.
ID प्रूफ म्हणू न खालील दस्तऐवज कुंपनीच्या समाधानाच्या अधीन असले ल् या कोणत्यािी OVD व्यहतररक्त
हमळू शकतात:
(i.) वै ध फोटोसि रे शन काडि
(ii.) प्रोफेशनल कौन्न्सल, सरकार/PSUचे वै ध फोटो ID
(iii.) केंि/राज्य सरकार/केंिशाहसत प्रदे शािारे नाव, छायाहचि आहण स्वाक्षरीसि जारी केले ला वैध श्
परवाना (ओळख पुरावा)
(iv.) केंि हकुंवा राज्य सरकारी सुं स्था/हनमशासकीय सुं स्थेने जारी केले ले वै ध ID जसे की राज्य सरकारने
जारी केले ले ESIC काडि इ.
(v.) नाव आहण पत्ता असले ले राष्ट्रीय लोकसुं ख्या रहजस्टरने जारी केले ले पि
पत्ता प्रूफ म्हणू न खालील दस्तऐवज कुंपनीच्या समाधानाच्या अधीन असले ल् या कोणत्यािी OVD
व्यहतररक्त हमळू शकतात:
(i.) AOF च्या तारखेपासू न आधीच्या 3 कॅलें डर महिन्याुं च्या हकमान एक महिन्याच्या हकुंवा पुंधरा नोुंदीुंसि
खाते दाराचा पत्ता असले ले पोस्ट ऑहफस बचत पास बु क. (मागील तीन महिन्याुं पैकी कोणतािी एक
कॅलें डर महिना)
(ii.) कोणत्यािी शेड्ूल कमहशियल बँ केचे बँ क पासबु क / नवीनतम बँ क खाते हववरण (पासबु कच्या
बाबतीत, पूणि पत्ता दशिवणारे पहिले पृष्ठ).
(iii.) नमूद पत्त्यासि नगरपाहलका कर पावती/ मालमत्ता कर पावती (2 महिन्याुं पेक्षा जुनी नािी आहण
वापर दशिहवत आिे ).
(iv.) िाउहसुं ग सोसायटीचे हबल, वीज हबल, पाणी कर चलन, लँ ड लाईन टे हलफोन हबल / वायर ले स
लँ डलाईन कने क्शन, गॅ स कने क्शन हबल / मोबाईल फोन हबल (2 महिन्याुं पेक्षा जुने नािी आहण
वापर दशिहवत आिे ) पूणि पत्ता नमूद केला आिे .
(v.) सरकारी हवभाग हकुंवा सावि जहनक क्षे िातील उपक्रमाुं िारे से वाहनवृ त्त कमिचाऱ्याुं ना जारी केले ले
पेशशन हकुंवा फॅहमली पेशशन पे मेंट ऑडि र (PPOs), जर त्यात पत्ता असे ल तर;
(vi.) राज्य सरकार/केंि सरकार, वै धाहनक/हनयामक सुं स्था सावि जहनक क्षे िातील उपक्रम, अनुसूहचत
व्यावसाहयक बँ का, हवत्तीय सुं स्था आहण सू चीबद्ध कुंपन्या आहण अहधकृत हनवास हवतरण करणाऱ्या
अशा हनयोक्त्याुं सोबत रजा आहण परवाना करारािारे जारी केले ले हनयोक्त्याकडून हनवास हवतरणाचे
पि.
(vii.) अजिदाराच्या पत्त्याची पुष्ट्ी करणारे मिानगरपाहलका/स्थाहनक सरकारी सुं स्था इत्यादीुंनी जारी
केले ले हनवासी प्रमाणपि.
(viii.) हनयोक्त्याचे मूळ पि (केंि/राज्य सरकारचे हवभाग/सुं स्था/सुं रक्षण हवभाग हकुंवा सावि जहनक
क्षे िातील यु हनट् स/बँ का) अजिदाराचा हनवासी पत्ता प्रमाहणत करणारे . पि एकतर ले टरिे डवर असले
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पाहिजे हकुंवा कायाि लयीन हशक्का/हशक्काखाली जारी केले ले असावे आहण प्रभारी प्रमुख/अहधकारी
याुं ची स्वाक्षरी असावी. पिावर कमिचाऱ्याची स्वाक्षरी असणे आवश्यक आिे .
(ix.) वै ध भाडे करार / रजा हकुंवा लीज आहण परवाना कराराची प्रत कजिदाराच्या नावावर, वीज हबल /
मालमत्ता कर पावती / पाणी हबल / जमीन मालक / मालकाच्या नावे नोुंदणीकृत मालमत्तेच्या
दस्तऐवजासि. यु हटहलटी हबल लॉग इन केल् यापासू न 2 महिन्याुं पेक्षा जास्त जुने नसावे .
(x.) नोुंदणीकृत मालमत्तेचे दस्तऐवज.
(xi.) कजिदाराचे नाव आहण पत्ता नमूद करणारे वैध हशधापहिका
(xii.) नाव आहण पत्ता असले ले राष्ट्रीय लोकसुं ख्या रहजस्टरने जारी केले ले पि
(xiii.) सामान्य हवम्याची नवीनतम (15 महिन्याुं पेक्षा जुनी नािी) प्रीहमयम पावती. प्रीहमयम पावती 12
महिन्याुं पेक्षा जुनी असल् यास, हवमा कुंपनीकडून नूतनीकरण सल् ला अहनवायि आिे .
C) PML हनयमाुं च्या हनयम 9(1)(b) मध्ये सुं दहभि त व्यविार वगळता एक अलीकडील पासपोटि आकाराचा
फोटो
D) स्वाक्षरीचा पुरावा: खालीलपैकी कोणतीिी दस्तऐवज स्वाक्षरीचा पुरावा म्हणू न गोळा करावीत
a) वै ध भारतीय पासपोटि
b) वै ध PAN काडि
c) वै ध कायमस्वरूपी वािन चालहवण्याचा परवाना
d) बँ कसि ची स्वाक्षरी पडताळणी.
f) स्वाक्षरीसि वै ध रे शन काडि
g) अजिदार/सि-अजिदार/जमीनदार याुं ची स्वाक्षरी असले ली नोुंदणीकृत हवक्री डीडची प्रत जसे की असे ल.
h) हमळकत नसले ल् या व्यक्तीच्या बाबतीत, कोणतािी स्वाक्षरीचा पुरावा उपलब्ध नसल् यास, कजि
कराराचा भाग असले ली उपन्स्थती पिक (स्वाक्षरीसि योग्यररत्या भरले ले )
i) अुंगठ्याचा ठसा- पुरुर्षाुं साठी डावा अुंगठा आहण महिलाुं साठी उजवा अुंगठा, नोटरीसि

2.

(कजि कराराच्या भागाचे फॉमि)
अलनवासी व्यक्ती
(फेस-टू -फेस NRI ग्रािकाुं साठी- NRI हग्रडनु सार दस्तऐवज र्े तली जातील. तथाहप, ग्रािक ओळख
प्रहक्रये अुंतगि त हदले ल् या प्रहक्रये चे अनुपालन करावे लागे ल)
A) एक अलीकडील पासपोटि आकाराचा फोटो
B) अहनवायि दस्तऐवज
a) सुं भाव्य ग्रािकाच्या सध्याचा पासपोटि च्या सुं बुंहधत पृष्ठाुं ची साक्षाुं हकत छायाप्रत हजथे त्याचे नाव, पत्ता,
जन्मतारीख, जारी करण्याची तारीख आहण हठकाण, कालबाह्यता तारीख, छायाहचि, स्वाक्षरी आहण
भारताबािे र रािण्याबाबतचा हशक्का हदसतो.
b) वै ध वकि परहमट/एम्प्प्लॉयमेंट न्हसाची छायाप्रत (कालबाह्य न्हसाच्या बाबतीत, न्हसाच्या
नूतनीकरणासाठी न्हसा अहधकाऱ्याुं कडे केले ल् या रीतसर मान्य केले ल् या याहचका वै ध दस्तऐवज म्हणू न
स्वीकारल् या जातील)
C) भारतातील पत्ता
a) रहिवासी व्यक्तीसाठी वर हदले ल् या दस्तऐवजाुं च्या यादीनुसारपत्त्याचा पुरावा गोळा करावा
b) हनयोक्त्याचे पि (कुंपनीच्या समाधानाच्या अधीन)
जर OVD सु सज्ज असे ल तर त्यात पत्त्याचा तपशील नसे ल, अशा पररन्स्थतीत परदे शी अहधकार क्षेिाच्या
सरकारी हवभागािारे जारी केले ली दस्तऐवज आहण भारतातील परदे शी दू तावास हकुंवा हमशनने जारी
केले ले पि पत्त्याचा पुरावा म्हणू न स्वीकारले जातील. तथाहप, उपरोक्त दस्तऐवज सबहमट केल् यापासू न
तीन महिन्याुं च्या कालावधीत ग्रािकाने वति मान पत्त्यासि अद्यतहनत OVD सबहमट करणे आवश्यक आिे .
D) परदे शातील पत्ता
a) तु मच्या परदे शातील पत्त्यासि सरकारने जारी केले ले कोणते िी दोन दस्तऐवज
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b) नवीनतम यु हटहलटी हबल (टे हलफोन/वीज हबल) लीज भाडे करारािारे समहथित (जर हबल
जमीनमालकाच्या नावावर असे ल) हकुंवा हनयोक्त्याचे पुष्ट्ीकरण आहण रोजगार करार (जर हबल
हनयोक्ताच्या नावावर असे ल)
c) ओहरसीज हवमा पॉहलसी/ नाव आहण सध्याचा पत्ता असले ले कोणते िी वै द्यकीय हवमा काडि
d) अहधवासाच्या जागी दु सऱ्या बँक/क्रेहडट काडि कुंपनीमधील खात्याची सलग तीन स्टे टमेंट (नवीनतम
स्टे टमेंटसि)

3.

E) स्वाक्षरीचा पुरावा
वरील हनवासी व्यक्तीस
ुं ाठी हदले ल् या दस्तऐवजाुं च्या यादीनुसार
पूवीच्या भागात हवशेर्षत: समाहवष्ट् नसले ल् या न्याहयक व्यक्तीुंची खाती उर्डण्यासाठी, जसे की सरकार
हकुंवा त्याचे हवभाग, सोसायटी, हवद्यापीठे आहण ग्रामपुंचायतीसारख्या स्थाहनक सुं स्था, खालील
दस्तऐवजाुं ची एक प्रमाहणत प्रत प्राप्त केली जाईल:
a.) र्टकाच्या वतीने कायि करण्यास अहधकृत व्यक्तीचे नाव दशिहवणारा दस्तऐवज;
b.) PAN
c.) त्याच्या वतीने व्यविार करण्यासाठी मुखत्यार असले ल् या व्यक्तीच्या ओळखीच्या आहण पत्त्याच्या
पुराव्यासाठी OVD आहण
d.) अशा र्टकाचे/न्याहयक व्यक्तीचे कायदे शीर अन्स्तत्व स्थाहपत करण्यासाठी HFCला आवश्यक
असले ली दस्तऐवज

ओळखीचा पुरावा, पत्त्याचा पुरावा म्हणून स्वीकारल् या गे लेल् या दिऐवजाों ची यादी
सोंस्था
कुंपनी/LLP

ओळख पुरावा
PAN काडि
TAN
हनगमन प्रमाणपि
मेमोरँ डम आहण असोहसएशनचे ले ख
दु कान
आहण
आस्थापना
कायद्याुं तगित
मिानगरपाहलका अहधकाऱ्याुं नी जारी केले ले
प्रमाणपि/परवाना

पत्ता पुरावा
कुंपनीच्या नावावरील यु हटहलटी हबल 2 महिन्याुं पेक्षा
जुने नािी
TAN
हनगमन प्रमाणपि
मेमोरँ डम आहण असोहसएशनचे ले ख
वै ध दु काने आहण आस्थापना प्रमाणपि

वै ध व्यापार परवाना
GST नोुंदणी प्रमाणपि
हवक्रीकर नोुंदणी प्रमाणपि
TIN प्रमाणपि
आयातक-हनयाि तक कोड प्रमाणपि
वै ध व्यावसाहयक कर नोुंदणी प्रमाणपि
वै ध APMC/मुं डी परवाना/प्रमाणपि
वै ध कामगार परवाना/प्रमाणपि
वै ध और्षध परवाना
उत्पादन शुल्क आहण सीमाशुल्क हवभागाने जारी
केले ले वै ध नोुंदणी प्रमाणपि
वै ध परवाना/प्रमाणपि हवक्री/साठा/हवक्रीसाठी हकुंवा
कीटकनाशक/कीटकनाशक हवतरणासाठी प्रदशिन
वजन आहण माप कायद्याुं तगि त जारी केले ले नोुंदणी
प्रमाणपि
राज्य/केंिीय प्रदू र्षण हनयुं िण मुंडळाने जारी केले ले
दस्तऐवज चालवण्यास सुं मती
SEZ (हवशेर्ष आहथिक क्षे ि) िारे जारी केले ले प्रमाणपि
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भारतीय वै द्यकीय पररर्षदे ने जारी केले ले
प्रमाणपि/परवाना
अन्न आहण और्षध हनयुं िण प्राहधकरणाने जारी केले ला
परवाना
अन्स्तत्वाच्या नावाने व्यापार परवाना
र्टकाच्या नावाने कारखाना नोुंदणी प्रमाणपि
स्फोटक कायद्याुं तगि त फमिच्या नावाने जारी केले ला
परवाना
मिानगरपाहलकेने हदले ले प्रमाणपि
स्थाहनक स्वराज्य सुं स्थाुं नी जारी केले ले प्रमाणपि
SSI/MSME/उधोयोग/उद्यम आधार प्रमाणपि
भागीदारी
सुं स्था

PAN काडि
TAN प्रमाणपि
रहजस्टर ार ऑफ फर्म्िने जारी केले ले नोुंदणीचे
प्रमाणपि
दु कान
आहण
आस्थापना
कायद्याुं तगित
मिानगरपाहलका अहधकाऱ्याुं नी जारी केले ले
प्रमाणपि/परवाना
नोुंदणीकृत भागीदारी करार

प्रोप्रायटर/ प्रोप्रायटरहशप फमिचे PAN काडि
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TAN प्रमाणपि
रहजस्टर ार ऑफ फर्म्िने जारी केले ले नोुंदणीचे
प्रमाणपि.
वै ध दु काने आहण आस्थापना प्रमाणपि
वै ध व्यापार परवाना

GST नोुंदणी प्रमाणपि,
हवक्रीकर नोुंदणी प्रमाणपि
TIN प्रमाणपि
आयातक-हनयाि तक कोड प्रमाणपि
वै ध व्यावसाहयक कर नोुंदणी प्रमाणपि
वै ध APMC/मुं डी परवाना/प्रमाणपि
वै ध कामगार परवाना/प्रमाणपि
वै ध और्षध परवाना
उत्पादन शुल्क आहण सीमाशुल्क हवभागाने जारी
केले ले वै ध नोुंदणी प्रमाणपि.
वै ध परवाना/प्रमाणपि हवक्री/साठा/हवक्रीसाठी हकुंवा
कीटकनाशक/कीटकनाशक हवतरणासाठी प्रदशिन
वजन आहण माप कायद्याुं तगि त जारी केले ले नोुंदणी
प्रमाणपि
राज्य/केंिीय प्रदू र्षण हनयुं िण मुंडळाने जारी केले ले
दस्तऐवज चालवण्यास सुं मती
SEZ (हवशेर्ष आहथिक क्षे ि) िारे जारी केले ले प्रमाणपि
भारतीय वै द्यकीय पररर्षदे ने जारी केले ले
प्रमाणपि/परवाना
अन्न आहण और्षध हनयुं िण प्राहधकरणाने जारी केले ला
परवाना
अन्स्तत्वाच्या नावाने व्यापार परवाना
र्टकाच्या नावाने कारखाना नोुंदणी प्रमाणपि
स्फोटक कायद्याुं तगि त फमिच्या नावाने जारी केले ला
परवाना
मिानगरपाहलकेने हदले ले प्रमाणपि
स्थाहनक स्वराज्य सुं स्थाुं नी जारी केले ले प्रमाणपि
SSI/MSME/उधोयोग/उद्यम आधार प्रमाणपि
TAN प्रमाणपि

TAN प्रमाणपि
वै ध दु काने आहण आस्थापना प्रमाणपि
TIN प्रमाणपि
वै ध व्यापार परवाना
GST नोुंदणी प्रमाणपि,
हवक्रीकर नोुंदणी प्रमाणपि
आयातक-हनयाि तक कोड प्रमाणपि
वै ध व्यावसाहयक कर नोुंदणी प्रमाणपि
वै ध APMC/मुं डी परवाना/प्रमाणपि
वै ध कामगार परवाना/प्रमाणपि
वै ध और्षध परवाना

एकल
मालकी फमि

उत्पादन शुल्क आहण सीमाशुल्क हवभागाने जारी
केले ले वै ध नोुंदणी प्रमाणपि.
वै ध परवाना/प्रमाणपि हवक्री/साठा/हवक्रीसाठी हकुंवा
कीटकनाशक/कीटकनाशक हवतरणासाठी प्रदशिन
वजन आहण माप कायद्याुं तगि त जारी केले ले नोुंदणी
प्रमाणपि
राज्य/केंिीय प्रदू र्षण हनयुं िण मुंडळाने जारी केले ले
दस्तऐवज चालवण्यास सुं मती
SEZ (हवशेर्ष आहथिक क्षे ि) िारे जारी केले ले प्रमाणपि
भारतीय वै द्यकीय पररर्षदे ने जारी केले ले
प्रमाणपि/परवाना
अन्न आहण और्षध हनयुं िण प्राहधकरणाने जारी केले ला
परवाना
अन्स्तत्वाच्या नावाने व्यापार परवाना
र्टकाच्या नावाने कारखाना नोुंदणी प्रमाणपि
स्फोटक कायद्याुं तगि त फमिच्या नावाने जारी केले ला
परवाना
मिानगरपाहलकेने हदले ले प्रमाणपि
स्थाहनक स्वराज्य सुं स्थाुं नी जारी केले ले प्रमाणपि
SSI/MSME/उधोयोग/उद्यम आधार प्रमाणपि

वै ध दु काने आहण आस्थापना प्रमाणपि
TIN प्रमाणपि
वै ध व्यापार परवाना
GST नोुंदणी प्रमाणपि,
हवक्रीकर नोुंदणी प्रमाणपि
आयातक-हनयाि तक कोड प्रमाणपि
वै ध व्यावसाहयक कर नोुंदणी प्रमाणपि
वै ध APMC/मुं डी परवाना/प्रमाणपि
वै ध कामगार परवाना/प्रमाणपि
वै ध और्षध परवाना
उत्पादन शुल्क आहण सीमाशुल्क हवभागाने जारी
केले ले वै ध नोुंदणी प्रमाणपि.
वै ध परवाना/प्रमाणपि हवक्री/साठा/हवक्रीसाठी हकुंवा
कीटकनाशक/कीटकनाशक हवतरणासाठी प्रदशिन
वजन आहण माप कायद्याुं तगि त जारी केले ले नोुंदणी
प्रमाणपि
राज्य/केंिीय प्रदू र्षण हनयुं िण मुंडळाने जारी केले ले
दस्तऐवज चालवण्यास सुं मती
SEZ (हवशेर्ष आहथिक क्षे ि) िारे जारी केले ले प्रमाणपि
भारतीय वै द्यकीय पररर्षदे ने जारी केले ले
प्रमाणपि/परवाना
अन्न आहण और्षध हनयुं िण प्राहधकरणाने जारी केले ला
परवाना
अन्स्तत्वाच्या नावाने व्यापार परवाना
र्टकाच्या नावाने कारखाना नोुंदणी प्रमाणपि
स्फोटक कायद्याुं तगि त फमिच्या नावाने जारी केले ला
परवाना
मिानगरपाहलकेने हदले ले प्रमाणपि
स्थाहनक स्वराज्य सुं स्थाुं नी जारी केले ले प्रमाणपि
हवक्रीकर नोुंदणी प्रमाणपि

(तपशीलवार KYC चेकहलस्ट सुं लग्न दस्तऐवज पररहशष्ट् 1A मध्ये सहचि आिे )
पररलशष्ट II
लडलजटल KYC प्रलक्रया
A. MOHFL हडहजटल KYC प्रहक्रये साठी एक अजि हवकहसत करे ल जो त्याुं च्या ग्रािकाुं च्या KYCसाठी ग्रािकाुं च्या टच पॉईुंटवर
उपलब्ध करून हदला जाईल आहण KYC प्रहक्रया केवळ MOHFL च्या या प्रमाणीकृत अनुप्रयोगािारे च केली जाईल.
B. अजाि चा प्रवे श MOHFL िारे हनयुं हित केला जाईल आहण तो अनहधकृत व्यक्तीुंनी वापरला जाणार नािी याची खािी केली पाहिजे.
अजि फक्त लॉहगन-आयडी आहण पासवडि िारे हकुंवा MOHFL िारे अहधकृत अहधकाऱ्याुं ना हदले ल् या लाइह OTP हकुंवा टाइम OTP
हनयुं हित युंिणेिारे प्रवे श केला जाईल.
C. ग्रािक, KYC च्या उद्दे शाने, MOHFL च्या अहधकृत अहधकाऱ्याच्या हठकाणाला भे ट दे ईल हकुंवा त्याउलट. मूळ OVD ग्रािकाच्या
ताब्यात असे ल.
D. MOHFL ने खािी करणे आवश्यक आिे की ग्रािकाचे थेट छायाहचि अहधकृत अहधकाऱ्याने र्ेतले आिे आहण तोच फोटो ग्रािक
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अजि फॉमि (CAF) मध्ये एम्बे ड केला आिे . पुढे, MOHFL च्या हसस्टम ऍन्प्लकेशनमध्ये CAF क्रमाुं क, GPS हनदे शाुं क, अहधकृत
अहधकाऱ्याचे नाव, अहितीय कमिचारी कोड (RE िारे हनयु क्त) आहण तारीख (DD:MM:YYYY) आहण टाइम स्टॅ म्प ( HH:MM:SS)
ग्रािकाच्या कॅप्प्चर केले ल् या थेट छायाहचिावर.
E. MOHFL च्या ऍन्प्लकेशनमध्ये िे वै हशष्ट्य असे ल की ग्रािकाचे फक्त थेट छायाहचि र्ेतले जाते आहण ग्रािकाचे कोणते िी छापील
हकुंवा न्हहडओ-ग्राफ केले ले छायाहचि र्ेतले जात नािी. थेट छायाहचि काढताना ग्रािकाच्या मागची पाश्वि भूमी पाुंढयाि रुं गाची असावी
आहण ग्रािकाचे थेट छायाहचि काढताना इतर कोणतीिी व्यक्ती फ्रेममध्ये ये ऊ नये .
F. त्याचप्रमाणे , मूळ OVD चे थेट छायाहचि हकुंवा आधारचा पुरावा हजथे ऑफलाइन पडताळणी करता ये त नािी (आडवे ठे वली
जाते ), वरून उभ्या कॅप्प्चर केले जावे आहण वर नमूद केल् याप्रमाणे वाचनीय स्वरूपात वॉटर-माहकंग केले जावे . मूळ दस्तऐवजाुं चे
थेट छायाहचि कॅप्प्चर करताना मोबाइल हडहाइसमध्ये कोणतािी हतरकस हकुंवा झुकता नसावा.
G. ग्रािकाचे थेट छायाहचि आहण त्याची मूळ दस्तऐवज योग्य प्रकाशात कॅप्प्चर केली जावीत जेणेकरून ते स्पष्ट्पणे वाचता ये तील
आहण ओळखता ये तील.
H. त्यानुंतर, CAF मधील सवि नोुंदी ग्रािकाने सादर केले ल् या दस्तऐवज आहण माहितीनुसार भरल् या जातील. ज्या दस्तऐवजाुं मध्ये
न्क्वक ररस्पॉन्स (QR) कोड उपलब्ध आिे , ते थे तपशील मॅन्युअल भरण्याऐवजी QR कोड स्कॅन करून असे तपशील ऑटो-पॉयु लेट
केले जाऊ शकतात. उदािरणाथि, UIDAI वरून डाउनलोड केले ल् या भौहतक आधार/ई-आधारच्या बाबतीत जेथे QR कोड उपलब्ध
आिे , नाव, हलुं ग, जन्मतारीख आहण पत्ता यासारखे तपशील आधार/ई-आधारवर उपलब्ध QR स्कॅन करून स्वयुं चहलतपणे पॉयुलेट
केले जाऊ शकतात.
I. वर नमूद केले ली प्रहक्रया पूणि झाल् यावर, ‘कृपया OTP शेअर करण्यापूवी फॉमिमध्ये भरले ल् या तपशीलाुं ची पडताळणी करा’ असा
मजकूर असले ला वन टाइम पासवडि (OTP) सुं देश ग्रािकाच्या स्वत:च्या मोबाइल नुंबरवर पाठवला जाईल. OTP चे यशस्वी
प्रमाणीकरण केल् यावर, ते CAF वर ग्रािकाुं ची स्वाक्षरी म्हणू न मानले जाईल. तथाहप, जर ग्रािकाकडे स्वत:चा मोबाईल क्रमाुं क नसे ल,
तर त्याच्या/हतच्या कुटुुं बाचा/नाते वाईकाुं चा/पररहचत व्यक्तीुंचा मोबाईल क्रमाुं क यासाठी वापरला जाऊ शकतो आहण CAF मध्ये
स्पष्ट्पणे नमूद केले ला असे ल. कोणत्यािी पररन्स्थतीत, MOHFL कडे नोुंदणीकृत अहधकृत अहधकाऱ्याचा मोबाईल क्रमाुं क
ग्रािकाुं च्या स्वाक्षरीसाठी वापरला जाणार नािी. MOHFL ने िे तपासणे आवश्यक आिे की ग्रािकाुं च्या स्वाक्षरीमध्ये वापरले ला
मोबाइल क्रमाुं क अहधकृत अहधकाऱ्याचा मोबाइल क्रमाुं क नािी.
J. प्राहधकृत अहधकारी ग्रािकाचे थेट छायाहचि आहण मूळ दस्तऐवज कॅप्प्चर करण्याबाबत र्ोर्षणा दे ईल. या उद्दे शासाठी, अहधकृत
अहधकाऱ्याची वन टाइम पासवडि (OTP) सि पडताळणी केली जाईल जी MOHFL वर नोुंदणीकृत त्याच्या मोबाईल नुंबरवर पाठवली
जाईल. OTP प्रमाणीकरण यशस्वी झाल् यानुंतर, ते र्ोर्षणे वर अहधकृत अहधकाऱ्याची स्वाक्षरी म्हणू न मानले जाईल. या अहधकृत
अहधकाऱ्याच्या र्ोर्षणे मये अहधकृत अहधकाऱ्याचे थेट छायाहचि दे खील कॅप्प्चर केले जाईल.
K. या सवि हक्रयाकलापाुं नुंतर, अजि प्रहक्रया पूणि झाल् याची माहिती दे ईल आहण MOHFL च्या सहक्रयकरण अहधकाऱ्याला सहक्रय
करण्याची हवनुंती सादर करे ल आहण प्रहक्रये चा व्यविार-आयडी/सुं दभि -आयडी क्रमाुं क दे खील तयार करे ल. प्राहधकृत अहधकारी
भहवष्यातील सुं दभाि साठी ग्रािकाला व्यविार-आयडी/सुं दभि -आयडी क्रमाुं क सुं बुंहधत तपशील सू हचत करे ल.
L. MOHFL चा प्राहधकृत अहधकारी तपासे ल आहण सत्याहपत करे ल की: - (i) दस्तऐवजाच्या हचिात उपलब्ध असले ली माहिती CAF
मध्ये अहधकृत अहधकाऱ्याने प्रहवष्ट् केले ल् या माहितीशी जुळत आिे . (ii) ग्रािकाचा थेट फोटो दस्तऐवजात उपलब्ध असले ल् या
फोटोशी जुळतो.; आहण (iii) अहनवायि फील् डसि CAF मधील सवि आवश्यक तपशील योग्यररत्या भरले ले आिे त.; M. यशस्वी
पडताळणीवर, CAF वर RE च्या अहधकृत अहधकाऱ्याची हडहजटल स्वाक्षरी असे ल जो CAF ची हप्रुंट र्ेईल, योग्य हठकाणी ग्रािकाच्या
स्वाक्षरी/अुंगठ्याचा ठसा र्ेईल, नुंतर ते स्कॅन करून हसस्टममध्ये अपलोड करे ल. मूळ िाडि कॉपी ग्रािकाला परत केली जाऊ
शकते .
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7. फेअर प्रॅस्तिस कोड
(कोंपनीच्या सोंचालक मों डळाने मों जूर केल् यानुसार)
1. प्रिावना
िे धोरण पररपिक मास्टर डायरे क्शन - नॉन-बँ हकुंग फायनान्शशयल कुंपनी - गृ िहनमाि ण हवत्त कुंपनी (ररझहि बँ क) हनदे श, 2021
हदनाुं क 17 फेब्रु वारी 2021 (वे ळोवे ळी सु धाररत केल् यानुसार) सुं दभाि त आिे .
वाजवी व्यविार सुं हिता, खाली नमूद केल् याप्रमाणे , गृ िहनमाि ण हवत्त कुंपन्याुं साठी (HFC's) वर हदले ल् या मास्टर हनदे शामध्ये समाहवष्ट्
असले ल् या या मागि दशिक तत्त्वाुं शी सु सुंगत आिे . िे ग्रािकाुं शी व्यविार करताना कुंपनीसाठी हकमान मानके से ट करते . िे ग्रािकाुं ना
माहिती प्रदान करते आहण कुंपनीने दररोज त्याुं च्याशी कसे व्यविार करणे अपेहक्षत आिे िे स्पष्ट् करते .
2. कोडची उलिष्टे
a) ग्रािकाुं शी व्यविार करताना उच्च मापदुं ड से ट करून चाुं गल् या आहण न्याय्य पद्धतीन
ुं ा प्रोत्सािन दे णे;
b) पारदशिकता वाढवा जेणेकरुन ग्रािकाुं ना ते से वाुं बद्दल वाजवीपणे काय अपेक्षा ठे वू शकतात िे अहधक चाुं गल् या प्रकारे समजू
शकेल;
c) उच्च ऑपरे हटुं ग मानके साध्य करण्यासाठी स्पधे िारे बाजार शक्तीुंना प्रोत्सािन दे णे;
d) ग्रािक आहण मोतीलाल ओसवाल िोम फायनान्स हलहमटे ड (MOHFL);
e) गृ िहनमाि ण हवत्त प्रणालीमध्ये आत्मक,हवश्वास वाढवणे .
3. कोड लागू करणे
िा कोड MOHFL िारे ऑफर केले ल् या हकुंवा भहवष्यात सादर केल् या जाणाऱ्या सवि उत्पादनाुं ना आहण से वाुं ना लागू िोतो, मग त्या
काउुं टरवर, फोनवरून, पोस्टािारे , परस्पर इले क्टर ॉहनक उपकरणाुं िारे , इुं टरनेटवर, से हलुं ग एजुंट हकुंवा इतर कोणत्यािी पद्धतीने
थेट सारख्या प्रहतहनधीिारे प्रदान केल् या गे ल्या असतील.

3.1 ग्राहकाों सोबतच्या आमच्या सवा व्यवहाराों मध्ये लनष्पक्षपणे, पारदशाक रीतीने आलण वाजवीपणे वागण्यासाठी:
a) आम्ही ऑफर करत असले ल् या उत्पादनाुं साठी आहण से वाुं साठी या सुं हिते तील वचनबद्धता आहण मानकाुं ची पूतिता करणे
आहण आमचे कमिचारी अनुसरण करत असले ल् या कायि पद्धती आहण पद्धतीम
ुं ध्ये;
b) व्याज आहण से वा शुल्कासि आमची उत्पादने आहण से वा त्याुं च्या हनयम आहण अटीुंसि सुं बुंहधत कायदे आहण
हनयमाुं ची पूतिता करतात याची खािी करणे ;
c) ग्रािकाुं सोबतचे आमचे व्यविार प्रामाहणकपणा आहण पारदशिकतेच्या नैहतक तत्त्वाुं वर अवलुं बू न आिे त याची
खािी करणे .
4. जालहरात, लवपणन आलण लवक्री
a) आम्ही याची खािी करू की सवि जाहिराती आहण प्रचारात्मक,क सामग्री स्पष्ट् आिे आहण हदशाभू ल करणारी नािी.
b) से वा हकुंवा उत्पादनाकडे लक्ष वे धणाऱ्या आहण व्याजदराचा सुंदभि असले ल् या कोणत्यािी मीहडया आहण प्रचारात्मक,क
साहित्यातील कोणत्यािी जाहिरातीम
ुं ध्ये, आम्ही इतर शुल्क आहण शुल्क लागू िोतील की नािी िे दे खील सू हचत करू आहण
सुं बुंहधत अटी व शतींचे सुं पूणि तपशील हवनुंतीवर उपलब्ध आिे त.
c) ग्रािक खालीलपैकी कोणत्यािी एकािारे व्याजदर, सामान्य शुल्क आहण शुल्काहवर्षयी माहिती हमळवू शकतात:






आमच्या शाखा हकुंवा िे ल्पलाइनवर कॉल करणे ;
आमच्या हनयु क्त कमिचारी/िे ल्प-डे स्किारे ;
आमच्या वे बसाइटवरून.
से वा मागि दहशिका/दर वे ळापिकाची प्रत द्या
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d) आम्ही समथिन से वा प्रदान करण्यासाठी तृ तीय पक्षाुं च्या से वाुं चा लाभ र्ेतल् यास, आम्ही प्रयत्न करू की असे तृ तीय पक्ष
ग्रािकाची वै यन्क्तक माहिती (अशा तृ तीय पक्षाुं ना उपलब्ध असल् यास) आमच्याप्रमाणे च गोपनीयते ने आहण सु रहक्षतते सि
िाताळतील.
e) MOHFL वे ळोवे ळी ग्रािकाुं ना आमच्याकडून र्ेतले ल् या उत्पादनाुं ची वै हशष्ट्ये साुं गेल. तसे च, MOHFL कडे अशी माहिती
हकुंवा से वा प्राप्त करण्यास त्याुं ची सुं मती असल् यास आमच्या इतर उत्पादनाुं च्या ऑफर हकुंवा प्रचारात्मक,क ऑफरची माहिती
ग्रािकाुं पयं त पोिोचवली जाईल.
f) आम्ही आमच्या डायरे क्ट से हलुं ग एजन्सीजसाठी (DSA) एक आचारसुं हिता हवहित केली आिे ज्याुं च्या से वा आम्ही आमची
उत्पादने/से वेचे माकेहटुं ग करण्यासाठी र्ेऊ शकतो ज्यात इतर बाबीुंबरोबरच त्याुं नी आमची उत्पादने वै यन्क्तकररत्या हकुंवा
कोणत्यािी इले क्टर ॉहनक माध्यमाुं िारे हवकण्यासाठी ग्रािकाशी सुं पकि साधताना त्याुं ना स्वतः ची ओळख करून दे णे आवश्यक
आिे .
g) आमच्या प्रहतहनधीने/कुररअरने हकुंवा DSA ने कोणते िी अनुहचत वति न केले आिे हकुंवा या सुं हिते चे उल् लुं र्न केले आिे
अशी ग्रािकाुं कडून कोणतीिी तक्रार प्राप्त झाल् यास, आम्ही चौकशी करण्यासाठी आहण ग्रािकाुं च्या समाधानासाठी
तक्रारीचे हनराकरण करण्यासाठी योग्य पावले उचलू .
5. कजा

5.1 कजाा साठी अजा आलण त्याों ची प्रलक्रया
a) कुंपनीने ऑफर केले ल् या प्रत्ये क उत्पादनासाठी MOHFL चा ‘अजि फॉमि / योग्य दस्तऐवज’ प्रत्येक उत्पादनाच्या
आवश्यकते नुसार हभन्न असतात आहण त्यामध्ये कजिदाराने सबहमट करणे आवश्यक असले ली सवि माहिती समाहवष्ट् असते .
इतर गृ िहनमाि ण हवत्त कुंपन्या (HFC च्या) िारे ऑफर केले ल् या समान हनयम आहण अटीुंशी अथि पूणि तु लना करणे आहण
उपरोक्त तु लनेवर आधाररत माहितीपूणि हनणि य र्ेणे कजिदारास सु लभ करण्यासाठी MOHFL िारे आवश्यक माहिती प्रदान
केली जाईल.

b) MOHFL चा ‘अजि फॉमि/ योग्य दस्तऐवज’ अजाि सोबत कजिदाराुं नी सादर करावयाच्या दस्तऐवजाुं ची यादी दे खील सूहचत करू
शकतात.

c) MOHFL कडे कजि हमळवण्यासाठी त्याच्या कजिदाराला अजि फॉमि हमळाल् याची पावती दे ण्याची युं िणा आिे . MOHFL सवि
आवश्यक माहिती पूणि हमळाल् याच्या तारखेपासू न वाजवी कालावधीत कजिदाराला त्याच्या हनणि याबद्दल सू हचत करे ल.

5.2 कजा मू ल्यमापन आलण अटी व शती
a) कजाि च्या अजाि वर प्रहक्रया करण्यासाठी आवश्यक असले ले सवि तपशील अजाि च्या वे ळी आमच्याकडून गोळा केले जातील.
तथाहप, आम्हाला कोणत्यािी अहतररक्त माहितीची आवश्यकता असल् यास आम्ही त्वररत ग्रािकाुं शी सुं पकि साधू .
b) आम्ही मुंजूरी पिािारे हकुंवा अन्यथा सवि अटी व शतींसि मुंजूर केले ल् या कजाि ची रक्कम ले खी स्वरूपात ग्रािकाला कळवू .
c) कजि हवतरणाच्या वे ळी आम्ही कजाि च्या दस्तऐवजात उद् धृ त केले ल् या सवि सुं लग्नकाुं ची एक प्रत प्रत्येक कजिदाराला नेिमीच
दे ऊ.

5.3 कजा अजा नाकारल् याबिल सोंप्रेषण
ज्या ग्रािकाचा अजि नाकारण्यात आला आिे त्याुं चा अजि नाकारण्याचे कारण साुं गून आम्ही त्याुं च्याशी ले खी सुं वाद साधू .

5.4 लनयम आलण अटी ोंमधील बदलाों सह कजाा चे लवतरण
a) मुंजूरी पि/कजि दस्तऐवजाुं मध्ये नमूद केले ल् या मानक अटी व शतींच्या अधीन राहून त्याुं च्या आवश्यकते नुसार ग्रािकाुं नी
केले ल् या हवतरण हवनुंतीनुसार हवतरण केले जाईल.

b) आम्ही आमच्या ग्रािकाुं ना हवतरण वे ळापिक, व्याज दर, से वा शुल्क, प्रीपेमेंट शु ल्क, इतर लागू शुल्क/शुल्क इत्यादीुंसि
अटी व शतींमधील कोणत्यािी बदलाची सू चना दे ऊ. आम्ही िे दे खील सु हनन्श्चत करू की व्याज दर आहण शुल्काुं मधील बदल
केवळ सुं भाव्यपणे लागू केले जातील. कजाि च्या दस्तऐवजाुं मध्ये या सुं दभाि त योग्य अट समाहवष्ट् करण्यात आली आिे .
c) अशा बदलामुळे ग्रािकाुं चे नुकसान िोत असल् यास, ते 60 हदवसाुं च्या आत आहण कोणत्यािी सू चना न दे ता त्याुं चे खाते बुं द
करू शकतात हकुंवा कोणते िी अहतररक्त शुल्क हकुंवा व्याज न भरता ते बदलू शकतात.
d) कजि दस्तऐवजाुं तगि त पेमेंट हकुंवा कायि प्रदशिन हकुंवा अहतररक्त हसक्यु ररटीज मागवण्याचा हनणि य र्ेणे / वे गवान करणे , कजाि च्या
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दस्तऐवजाुं शी सु सुंगत असे ल.
e) आम्ही सवि रोखे परतफेड केल् यावर हकुंवा कजाि च्या थकबाकीच्या रकमेची वसु ली झाल् यावर कोणत्यािी कायदे शीर
अहधकाराच्या अधीन राहून हकुंवा ग्रािकाुं हवरुद्ध आमच्याकडे असले ल् या इतर कोणत्यािी दाव्यासाठी धारणाहधकार सोडू. जर
से ट ऑफचा असा अहधकार वापरला जाणार असे ल, तर ग्रािक/कजिदाराुं ना उवि ररत दाव्याुं बद्दल आहण सुं बुंहधत दाव्याची
पुतिता/फेड िोईपयं त हसक्यु ररटीज राखून ठे वण्याचा आम्हाला अहधकार असले ल् या अटीुंसि त्याबद्दल सू चना हदली जाईल.
6. गॅरेंटी
जेहा एखादी व्यक्ती कजाि साठी जामीनदार िोण्याचा हवचार करत असे ल, ते हा आम्ही त्याुं ना याबद्दल माहिती दे ऊ:

i. िमीदार म्हणू न दाहयत्व;
ii. एखादी व्यक्ती आपल् यावर हकती जबाबदारी र्ेते;
iii. ज्या पररन्स्थतीत आम्ही िमीदारला त्याुं चे दाहयत्व भरण्यासाठी कॉल करू;
iv. MOHFL कडे त्याुं च्या इतर पैशाुं चा सिारा आिे की नािी जर ते िमीदार म्हणू न पैसे भरण्यात अयशस्वी झाले ;
v. िमीदार म्हणू न त्याुं ची जबाबदारी हवहशष्ट् पररमाणापयं त मयाि हदत आिे हकुंवा ते अमयाि हदत आिे त;
vi. वे ळ आहण पररन्स्थती ज्यामध्ये िमीदार म्हणू न त्याुं च्या दाहयत्वाुं ची सु टका केली जाईल; आहण आम्ही त्याुं ना जामीनदार म्हणू न
उभे असले ल् या कजिदाराच्या ज्ञात आहथिक न्स्थतीतील कोणत्यािी भौहतक प्रहतकूल बदलाची माहिती त्याुं ना दे त राहू.

vii.जर िमीदारने कजिदार/कजिदाराने केले ल् या मागणीचे अनुपालन करण्यास नकार हदल् यास, दे य रक्कम भरण्यासाठी पुरेसे
साधन असू निी, अशा िमीदारला दे खील एक हवलफुल हडफॉल् टर मानले जाईल.
MOHFL त्याला/हतला/हतला िमीदार म्हणू न उभा असले ल् या कजि दाराच्या आहथिक न्स्थतीतील कोणत्यािी भौहतक प्रहतकूल
बदलाुं ची माहिती दे त रािील.

viii.

7. खाजगीयता आलण गोपनीयता
आम्ही ग्रािकाची सवि वै यन्क्तक माहिती खाजगी आहण गोपनीय मानू [ग्रािक यापुढे ग्रािक नसतानािी] आहण खालील तत्त्वे
आहण धोरणाुं िारे मागि दशिन केले जाईल. आम्ही ग्रािकाच्या खात्याुं शी सुं बुंहधत माहिती हकुंवा डे टा, ग्रािकाने हकुंवा अन्यथा,
आमच्या गटातील इतर कुंपन्या/सुं स्थाुं सि, खालील अपवादात्मक,क प्रकरणाुं व्यहतररक्त, कोणालािी प्रकट करणार नािी:
a) कायद्याने माहिती द्यायची असे ल तर;
b) माहिती उर्ड करणे िे जनते चे कति व्य असल् यास;
c) आमच्या स्वारस्ाुं साठी आम्हाला माहिती दे णे आवश्यक असल् यास (उदािरणाथि, फसवणू क रोखण्यासाठी) परुं तु आम्ही
आमच्या गटातील इतर कुंपन्याुं सि इतर कोणालािी ग्रािक हकुंवा ग्रािक खात्याुं ची माहिती (नाव आहण पत्त्यासि) दे ण्याचे
कारण म्हणू न हवपणन िे तूुंसाठी वापरणार नािी;
d) ग्रािकाने आम्हाला माहिती उर्ड करण्यास साुं हगतले हकुंवा आमच्याकडे ग्रािकाची परवानगी असल् यास;
e) आम्हाला ग्रािकाबद्दल सुं दभि दे ण्यास साुं हगतले गे ल्यास, आम्ही ग्रािकाबद्दल अशी माहिती दे ण्यापूवी आम्हाला ग्रािकाची
सुं मती आवश्यक असे ल;
f) MOHFL कडे ग्रािकाुं बद्दल असले ल् या वै यन्क्तक नोुंदीुंमध्ये प्रवे श करण्यासाठी हवद्यमान कायदे शीर फ्रेमवकि अुंतगि त
अहधकाराुं ची व्याप्ती ग्रािकाुं ना कळहवली जाईल
g) जोपयं त ग्रािक त्यासाठी सुं मती दे त नािी तोपयं त आम्ही ग्रािकाची वै यन्क्तक माहिती माकेहटुं गच्या उद्दे शाने
वापरणार नािी.
8. क्रेलडट सोंदभा एजन्सी
a) जेहा ग्रािक एखादे खाते उर्डतो, ते हा आम्ही खात्याचे तपशील क्रेहडट सुं दभि एजन्सीुंना केहा पास करू शकतो
आहण आम्ही त्याुं च्याकडे तपासू शकतो ते साुं गू.
b) आम्प्िी क्रेहडट सुं दभि एजन्सीन
ुं ा वै यन्क्तक कजां बद्दल माहिती दे ऊ, जर ग्रािकाने आम्हाला दे णी हदली असे ल तर:

i. ग्रािक दे यकाुं सि मागे पडला आिे ;
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ii. दे य रक्कम वादात नािी; आहण
iii. आमच्या औपचाररक मागणीचे अनुपालन करून तु मच्या कजाि ची परतफेड केल् याबद्दल आम्ही समाधानी आिोत असे
प्रस्ताव ग्रािकाुं नी हदले ले नािीत.
c) आम्ही क्रेहडट सुं दभि एजन्सीन
ुं ा तु मच्या खात्याच्या दै नुंहदन कामाबद्दल इतर माहिती दे ऊ.
d) ग्रािकाुं नी मागणी केल् यास आम्ही क्रेहडट सुं दभि एजन्सीुंना हदले ल् या माहितीची प्रत दे ऊ.
9.

थकबाकी गोळा करणे

9.1

जेहािी आम्ही कजि दे तो, ते हा आम्ही ग्रािकाला परतफेडीची प्रहक्रया रक्कम, कालावधी आहण परतफेडीचा कालावधी
यानुसार समजावू न साुं गतो. तथाहप, जर ग्रािकाने परतफेडीच्या वे ळापिकाचे अनुपालन केले नािी तर, थकबाकी
वसु लीसाठी आहण कुंपनीच्या सुंकलन आहण वसु ली धोरणानुसार जहमनीच्या कायद्यानुसार पररभाहर्षत प्रहक्रये चे अनुपालन
केले जाईल.

9.2

आमचे सुं कलन आहण पुनप्राि प्ती धोरण सौजन्य, न्याय्य वागणू क आहण मनवळवणी यावर आधाररत आिे . ग्रािकाुं चा
आत्मक,हवश्वास आहण दीर्िकालीन नाते सुंबुंध वाढवण्यावर आमचा हवश्वास आिे . आमच्याकडून दे य रक्कम जमा
करण्यासाठी हकुंवा / आहण सु रहक्षतररत्या परत हमळवण्यामध्ये आमचा कमिचारी हकुंवा आमचे प्रहतहनहधत्व करण्यासाठी
अहधकृत असले ली कोणतीिी व्यक्ती स्वतः ची ओळख करून दे ईल आहण आमच्यािारे जारी केले ले अहधकार पि प्रदहशित
करे ल आहण हवनुंती केल् यावर ग्रािकाुं ना आम्ही हकुंवा आमच्या अहधकाराखाली जारी केले ले त्याचे /हतचे ओळखपि दाखवे ल.
आम्ही ग्रािकाुं ना थकबाकीबाबत सवि माहिती दे ऊ आहण थकबाकी भरण्यासाठी पुरेशी सू चना दे ण्याचा प्रयत्न करू.

9.3

कमिचारी सुं र्ाचे सवि सदस् हकुंवा सुं ग्रि हकुंवा/ आहण सु रहक्षतता पुनसं चयनात आमचे प्रहतहनहधत्व करण्यासाठी अहधकृत
कोणतीिी व्यक्ती खाली हदले ल् या मागि दशिक तत्त्वाुं चे अनुपालन करतील:
ग्रािकाुं शी सामान्यपणे त्याुं नी हदले ल् या पत्त्यावर सुं पकि साधला जाईल आहण ते त्याुं च्या हनहदि ष्ट् हठकाण अनुपन्स्थत असताना,
त्याुं च्या हनवासस्थानाच्या हठकाणी आहण ते थेिी अनुपन्स्थत असताना, धुं द्याच्या/व्यवसायाच्या हठकाणी सुं पकि साधला जाईल.
प्रहतहनधीत्व करण्यासाठी ओळख आहण अहधकार सुरवातीलाच ग्रािकाुं ना कळवले जातील.
ग्रािकाच्या गोपनीयते चा आदर केला जाईल.
ग्रािकाुं शी सवि सुं वादाुं मध्ये व्यावसाहयक आहण औपचाररक भार्षा वापरली जाईल.
ग्रािकाुं च्या पत्त्यावर भे टी दे ताना शालीनता आहण सभ्यता राखली जाईल.
साधारणपणे , आमचे प्रहतहनधी ग्रािकाुं शी सकाळी 07 ते सुं ध्याकाळी 07 च्या दरम्यान सुं पकि साधतील,
एखाद्या हवहशष्ट् वे ळी हकुंवा हवहशष्ट् हठकाणी कॉल टाळण्याच्या हवनुंत्या शक्य हततक्या मान्य केल् या जातील.
परस्पर स्वीकारािि आहण सु व्यवन्स्थत रीतीने थकबाकीसुं बुंधी हववाद हकुंवा मतभे द सोडवण्यासाठी सवि मदत हदली जाईल.

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

10. तक्रार लनवारण योंत्रणा
सध्याच्या स्पधाि त्मक,क पररन्स्थतीत, उत्कृष्ट् ग्रािक से वा िे शाश्वत व्यवसाय वाढीसाठी मित्त्वाचे साधन आिे . ग्रािकाुं च्या तक्रारी िा
कोणत्यािी कॉपेरे ट र्टकातील व्यावसाहयक जीवनाचा भाग असतो.
MOHFL मध्ये, ग्रािक से वा आहण समाधान िे आमचे मुख्य लक्ष आिे . आमचा हवश्वास आिे की केवळ नवीन ग्रािकाुं ना आकहर्षित
करण्यासाठीच नािी तर हवद्यमान ग्रािकाुं ना कायम ठे वण्यासाठी दे खील त्वररत आहण कायि क्षम से वा प्रदान करणे आवश्यक आिे .
MOHFL ने आमच्या ग्रािकाुं ना सु धाररत अनुभव प्रदान करण्याच्या दृष्ट्ीकोनातू न चाुं गला ग्रािक अनुभव आहण एक कायि क्षम तक्रार
हनवारण युं िणा दे ण्याच्या हदशेने अनेक उपक्रम आणले आिे त आिे .
MOHFL ची हनवारण युं िणा अहधक अथिपूणि आहण प्रभावी करण्यासाठी, एक सुं रहचत प्रणाली तयार केली गे ली आिे . िी प्रणाली िे
सु हनन्श्चत करे ल की शोधले ले हनवारण न्याय्य आहण योग्य आिे आहण हनयम आहण हनयामानाुं च्या हदले ल् या चौकटीत आिे .
A. ग्रािकाुं च्या तक्रारी/गाऱ्िाणी िाताळण्यासाठी युं िणा
जे ग्रािक फीडबॅ क दे ऊ इन्ितात हकुंवा प्रदान केले ल् या से वाुं बद्दल समाधानी नसल् यास त्याुं ची तक्रार पाठवू इन्ितात हकुंवा MOHFL
हकुंवा त्याच्या प्रहतहनधीक
ुं डून जसे की डायरे क्ट से हलुं ग एजुंट (DSA), कले क्शन एजुंट इ. कडून कोणत्यािी अयोग्य गै रवति नाची तक्रार
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करू इन्ितात ते आमच्या शाखा अहधकाऱ्याशी शाखाुं मध्ये उपलब्ध असले ल् या “क्वेरी मॅनेजमेंट मॉड्ू ल” मध्ये प्रवे श करण्यासाठी
सुं पकि साधू शकतात.
शाखा स्तरावर तु मच्या तक्रारीचे हनराकरण न झाल् यास, तु म्ही खालील चॅनेल वापरून तु मची तक्रार;
•
022-47189999/ 62729898 वर आमच्या ग्रािक से वा िे ल्पलाइनवर;
सोमवार ते शुक्रवार - सकाळी 9:00 आहण सुं ध्याकाळी 7:00
शहनवार - सकाळी 10:00 ते दु पारी 4:00 पयं त; कॉल करून थेट नोुंदवू शकता
•

आम्हाला hfquery@motilaloswal.com वर ईमेल करा

•

खाली नमूद केले ल् या पत्त्यावर आम्हाला हलिा:

मोतीलाल ओसवाल िोम फायनान्स हलहमटे ड
ग्रािक से वा कक्ष मोतीलाल ओसवाल टॉवर, रहिमतु ल्ला सयानी रोड,
परळ एस.टी.डे पोच्या समोर प्रभादे वी, मुुंबई-400025
हदले ल् या वे ळेत तक्रारीचे हनराकरण न झाल् यास हकुंवा MOHFL िारे प्रदान केले ल् या समाधानावर तो/ती समाधानी नसल् यास, ग्रािक
तक्रार हनवारण अहधकाऱ्याकडे सुं पकि साधू शकतो. तक्रार हनवारण अहधकाऱ्याचे नाव व सुं पकि खालीलप्रमाणे आिे :
कु. आहलया शेख
दू रध्वनी. क्रमाुं क: +91-22- 50362730
ई-मेल आयडी: hfgro@motilaloswal.com
तक्रार/हववादाचे हनराकरण न झाल् यास, तु म्ही https://consumerhelpline.gov.in/ ये थे राष्ट्रीय ग्रािक िे ल्पलाइनवर तु मच्या
तक्रारी नोुंदवू शकता.
हकुंवा
6 आठवड्ाुं च्या कालावधीत तक्रार/हववादाचे हनराकरण न झाल् यास, ग्रािक िाऊहसुं ग फायनान्स कुंपन्याुं च्या हनयामक
प्राहधकरणाकडे - राष्ट्रीय गृ िहनमाि ण बँ क ऑफलाइन मोडमध्ये पोस्टाने, खाली हदले ल् या पत्त्यावर, खालील हलुं कवर उपलब्ध असले ल् या
हवहित नमुन्यामध्ये अपील करू शकतात:
https://grids.nhbonline.org.in/(S(0cixd2l420ampmiuolt4fxz2))/default.aspx
हकुंवा
ग्रािक खालील पत्त्यावर राष्ट्रीय गृिहनमाि ण बँ केला हलहू शकतात:
राष्टरीय गृहलनमाा ण बँ क
तक्रार हनवारण कक्ष
हनयमन आहण पयि वेक्षण हवभाग
नॅशनल िाऊहसुं ग बँ क, 4था मजला, कोअर-5A, इुं हडया िॅ हबटॅ ट सें टर, लोधी रोड,
नवी हदल् ली - 110 003.
वेबसाईट: www.nhb.org.in (तक्रार हनवारण प्रणालीच्या शीर्षाि खाली हफहजकल मोड आहण ऑनलाइन मोड (GRIDS) मध्ये तक्रार
दाखल करण्याचा पयाि य आिे .)/
https://grids.nhbonline.org.in
11. अलनवाया लडसप्ले आवचयकता
MOHFL च्या आमच्या सवि शाखाुं मध्ये खालील गोष्ट्ी आिे त:
•

तक्रारी आहण सू चना प्राप्त करण्यासाठी योग्य व्यवस्था.
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•

तक्रार हनवारण अहधकाऱ्याचे नाव, पत्ता आहण सुं पकि क्रमाुं क हडसप्ले करणे

तक्रार हनवारण यु हनटची प्रहक्रया ग्रािकाुं च्या समाधानासाठी सवि तक्रारी सोडवू न बुं द करणे सु हनन्श्चत करे ल.
तक्रार त्याच्या/हतच्या स्तरावर सोडवणे शक्य नसल् यास ती योग्य पातळीवर पोिोचवली जाईल याची ते खािी करतील. पररणामकारक
हनवारण हमळहवण्यासाठी आमच्या ग्रािकाुं ना वररष्ठ व्यवस्थापनाकडे तक्रार करावी लागणार नािी अशा पररन्स्थतीत पोिोचण्याची
खािी करण्याचा अुंहतम प्रयत्न असला तरी, आम्ही या तक्रारी िाताळण्यासाठी, समजून र्ेण्याच्या दृहष्ट्कोनातू न त्याुं चे पुनरावलोकन
करण्यासाठी तक्रारीची कारणे आहण वाढीसाठी आहण त्याची पुनरावृ त्ती टाळू न कायि करण्यासाठी एक मजबू त युं िणा तयार केली
आिे .
12. टाइम फ्रेम
तक्रारी नोुंदवण्यासाठी, ग्रािक वर नमूद केले ल् या कोणत्यािी चॅनेलचा वापर करू शकतात (ग्रािकाुं च्या तक्रारी िाताळण्यासाठी
महशनरीवरील पॉईुंट (a) पिा). तक्रार ले खी स्वरुपात प्राप्त झाली असल् यास, MOHFL एका आठवड्ाच्या आ त पोचपावती/प्रहतसाद
पाठवण्याचा प्रयत्न करे ल. एकदा प्रकरण तपासल् यानुंतर, MOHFL एकतर ग्रािकाला अुंहतम प्रहतसाद पाठवण्याचा प्रयत्न करे ल हकुंवा
तक्रार हमळाल् यानुंतर एका आठवड्ाच्या आ त आ णखी वे ळ मागे ल.
आमच्या ये थे प्राप्त झाले ल् या तक्रारीक
ुं डे योग्य दृष्ट्ीकोनातू न पाहिले जाईल आहण सवि सुं भाव्य दृष्ट्ीकोनातू न त्याुं चे हवश्ले र्षण केले
जाईल.
कोणत्यािी मुद्द्यावरील MOHFL च्या भू हमकेची माहिती ग्रािकाुं ना हदली जाईल. गुुं तागुुं तीच्या समस्ाुं मध्ये तपासणीसाठी थोडा वे ळ
लागणाऱ्या तक्रारीच
ुं ी त्वररत दखल र्ेतली जाईल.
कुंपनीचे सुं चालक मुंडळ वे ळोवे ळी उहचत व्यविार सुं हिते चे पालन आहण तक्रार हनवारण युं िणेच्या कायाि चे पुनरावलोकन करे ल.
एकहित अिवाल
अशा पुनरावलोकनाुं चे अिवाल बोडाि ने हवहित केल् यानुसार, हनयहमत अुंतराने मुंडळाकडे सादर केले जातील.
MOHFL िारे ग्रािकाुं च्या तक्रारी/गाऱ्िाणी िाताळण्यामध्ये नवीन तक्रार चॅनेलचा समावे श असे ल आहण कोणते िी नवीन बदल
समाहवष्ट् केले असतील तर उपरोक्त धोरणाचे वे ळोवे ळी पुनरावलोकन केले जाईल/सु धाररत केले जाईल.
13. आकारले ल् या जादा व्याजाचे लनयमन
कुंपनीने व्याजदर, प्रहक्रया आहण इतर शुल्क हनन्श्चत करण्यासाठी योग्य अुंतगि त तत्त्वे आहण प्रहक्रया माुं डल् या आिे त.
कुंपनीने अुंतगि त व्याजदराचे मॉडे ल स्वीकारले आिे .
व्याजाचा दर वाहर्षिक केला जाईल जेणेकरुन कजिदाराला खात्यावर नेमके कोणते दर आकारले जातील याची माहिती असे ल.
14. धोरणाचे पुनरावलोकन/पु नरावृत्ती
धोरण आहण कोणते िी हनयमन, हनयम, मागि दशिक तत्त्वे, अहधसू चना, स्पष्ट्ीकरणे , पररपिके, मुख्य पररपिके/ सुं बुंहधत प्राहधकरणाुं नी
जारी केले ले हनदे श (“हनयामक तरतु दी”) याुं च्यातील अथाि चा/माहितीचा कोणत्यािी वे ळी सुं र्र्षि उद्भवल् यास, हनयामक तरतु दीुंचा अथि
ग्राह्य धरला जाईल.
हनयामक तरतु दीुंमध्ये कोणतीिी सु धारणा आहण/हकुंवा स्पष्ट्ीकरण(णे ) असल् यास, त्यानुसार धोरणामध्ये हनयामक तरतु दीुंनुसार हनहदि ष्ट्
केले ल् या प्रभावी तारखेपासू न सु धारणा केली जाईल. बोडि आहण/हकुंवा हतची सहमती धोरणाच्या कोणत्यािी तरतु दीुंमध्ये बदल, फेरफार,
जोडणे , िटवणे हकुंवा सु धारणा करण्याचा अहधकार राखून ठे वते .
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8. स्तव्हसल ब्लोअर धोरण
(कोंपनीच्या सोंचालक मों डळाने मों जूर केल् यानुसार)

I. धोरणाची पाचवाभूमी:
कुंपनी कायदा, 2013 आहण त्याअुंतगि त बनवले ल् या हनयमाुं नुसार धोरणाचा मसु दा तयार करण्यात आला आिे , एक खाजगी
क्षे िातील उपक्रम आिे जो उक्त कायद्याच्या आवश्यकते नुसार स्वतः चे दक्षता युं िणा धोरण तयार करण्यास जबाबदार आिे .

II. उिे श:
मोतीलाल ओसवाल िोम फायनान्स हलहमटे ड नैहतकता, हनतीमत्ता आहण कायदे शीर व्यवसाय आचरणाच्या सवेच्च सुं भाव्य
मानकाुं साठी वचनबद्ध आिे . या वचनबद्धते चा प्रस्ताव, धोरणाचे उहद्दष्ट् कमिचाऱ्याुं ना खऱ्या हचुंतेची हकुंवा हववादाुं ची तक्रार
करण्यासाठी एक मागि प्रदान करण्यासि त्याुं ना योग्य हवश्वासाने न्हसलब्लोइुं गच्या बाबतीत फसवणू क हकुंवा दगा फटका
िोण्यापासू न सुं रक्षण हदले जाण्याचे आश्वासन दे णे िा आिे .
खाली नमूद केले ले न्हसल-ब्लोअर धोरण आहण कायि पद्धती कमिचाऱ्याुं ना योग्य हवश्वासाने आहण सू डबु द्धीने हकुंवा प्रहतकूल
रोजगार कारवाईच्या भीतीहशवाय हचुंता व्यक्त करण्यास प्रोत्साहित आहण सक्षम करण्यासाठी आिे त.

III. धोरण:
िे धोरण कुंपनीच्या सुं चालकाुं ना आहण कमिचाऱ्याुं ना अनैहतक वति न, वास्तहवक हकुंवा सुं श हयत फसवणू क हकुंवा कुंपनीच्या
आचारसुं हिता आहण धोरणाचे उल् लुं र्न याबद्दल व्यवस्थापनाच्या हचुंतेची तक्रार करण्यासाठी एक चॅनेल प्रदान करते .
मोतीलाल ओसवाल िोम फायनान्स हलहमटे डचा व्यवसाय आहण प्रहतमा/सद्भावना यावर मोठा आहथिक हकुंवा अन्यथा पररणाम
िोऊ शकेल अशा गुं भीर समस्ाुं ना न्हसल-ब्लोअर धोरण कहर करण्याच्या उद्दे शाने आिे .

IV. व्याप्ती:
िे धोरण मोतीलाल ओसवाल िोम फायनान्स हलहमटे डच्या अधि वेळ आहण तात्पु रत्या कमिचाऱ्याुं सि सवि सुं चालक, कमिचाऱ्याुं ना
लागू िोते .
यात गै रव्यविार, अहधकाराुं चा गै रवापर, फसवणू क हकुंवा सुं शहयत फसवणू क इत्यादीुंचा, ज्यामुळे कुंपनी आहण हतच्या
भागधारकाुं चे हित सामान्यतः प्रभाहवत िोते समावे श आिे .
परुं तु िे धोरण कोणत्यािी प्रकारे व्यवस्थापन आहण सिकमिचाऱ्याुं वर चुकीचे आहण खोटे आरोप करण्यासाठी बचाव म्हणू न
वापरले जाऊ शकत नािी. व्यवस्थापन असे कोणते िी प्रयत्न सिन करणार नािी आहण आवश्यक असल् यास योग्य कारवाई
करण्याचे अहधकार राखून ठे वतील.
सुरलक्षतता:

V.

 छळवणूक लकोंवा फसवणूकीच्या लवरुद्ध
िे धोरण तक्रारदाराला पुरेसे सुंरक्षण दे ण्याचे आश्वासन दे ते आहण गरज पडल् यास तक्रारदाराला पूणि सुं रक्षण हदले जाईल.
 गोपनीयता
तक्रारदाराची ओळख आहण तक्रार सु रहक्षत ठे वण्यासाठी सवि तोपरी प्रयत्न केले जातील. कोणतािी अिवाल कोठे िी दु लिहक्षत
ठे वला जाणार नािी आहण दस्तऐवजाुं ची ईमेल आहण सॉफ्ट कॉपी पासवडि वापरून सु रहक्षत ठे वली पाहिजे.
 गुप्त आरोप
धोरण कमिचाऱ्याुं ना आरोपाुं मध्ये त्याुं ची नावे उर्ड करण्यास प्रोत्साहित करते ज्यामुळे योग्य कारवाई करण्यात मदत िोईल.
गु प्तपणे व्यक्त केले ल् या हचुंतेची चौकशी केली जाईल, परुं तु खालीलवर हवचार केला जाईल:


हचुंतेची हवश्वासािि ता;
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समस्ेचे ्ोत आहण गाुं भीयि ;

 द्वे षयुक्त आरोप
िे र्षयु क्त आरोपाुं मुळे गुं भीर अनुशासनात्मक,क कारवाई िोऊ शकते . कोणत्यािी सुं चालक हकुंवा कमिचाऱ्याने वारुं वार हनरथिक
तक्रारी दाखल केल् यास, ऑहडट सहमती सुं बुंहधत सुं चालक हकुंवा कमिचाऱ्यावर ताकीद दे ण्यासि योग्य ती कारवाई करू
शकते .

VI. प्रलक्रया:
हचुंता व्यक्त करण्याची प्रहक्रया


अहवाल दे णे

न्हसलब्लोइुं ग प्रहक्रया गुं भीर आहण सुं वेदनशील समस्ाुं साठी वापरली जावी यासाठी आिे .
आहथिक अिवाल, व्यवस्थापनाचे अनैहतक हकुंवा बे कायदे शीर आचरण हकुंवा कमिचाऱ्याुं च्या कोणत्यािी समस्ाुं शी सुं बुंहधत गुं भीर
हचुंता खालील प्रकारे नोुंदवाव्यात:
थेट ऑहडट सहमतीच्या अध्यक्षाुं कडे .
मोतीलाल ओसवाल िोम फायनान्स हलहमटे ड
मोतीलाल ओसवाल टॉवर,
रहिमतु ल्ला सयानी रोड, परळ एसटी डे पो समोर,
प्रभादे वी, मुुंबई शिर MH 400025,
 वेळ
हजतक्या लवकर हचुंता व्यक्त केली जाईल हततकी कारवाई करणे सोपे िोईल. सवि सुं बुंहधताुं कडून योग्य सिकायि हमळाल् यास
तपास प्रहक्रया महिन्याभरात पूणि करण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
 पुरावा
आरोप हसद्ध करण्याची जबाबदारी मुद्दे माुं डणाऱ्या व्यक्तीवर असेल. ले खी पुराव्याला प्राधान्य हदले जाईल.
 तक्रार हाताळण्याची प्रलक्रया
मुंडळाची ले खापरीक्षा सहमती दक्षता युं िणे वर दे खरे ख करे ल. सहमतीच्या सदस्ाुं पैकी कोणाचेिी एखाद्या प्रकरणात हितसुं बुंध
असल् यास, त्याुं नी स्वत: टाळावे आहण सहमतीवरील इतराुं नी ते प्रकरण िाताळले पाहिजे. ऑहडट सहमतीचा हनणि य अुंहतम असे ल.
 प्राथलमक चौकशी
ऑहडट सहमतीच्या हववे कबु द्धीनुसार, तपासणी करणे आवश्यक आिे की नािी िे तपासण्यासाठी प्रारुं हभक चौकशी केली जाऊ
शकते . चौकशी पूणि झाल् यानुंतर सहवस्तर अिवाल तयार केला जाईल. चौकशीची गरज नसताना मान्य केले ल् या कृतीिारे कािी
समस्ाुं चे हनराकरण केले जाऊ शकते .
 तक्रारदारास कळवा
तक्रारदाराुं ना दोन आठवड्ात त्याुं च्या हचुंतेचा अिवाल प्राप्त करण्याची सुं धी हदली जाईल. अिवालात इतर गोष्ट्ीुंचा समावेश
असू शकतो:
 काळजी हमळाल् याची पावती;
 ज्या पद्धतीने प्रकरण िाताळले जाईल;
 अुं हतम प्रहतसादासाठी अुं दाजे वे ळ;
 प्राथहमक चौकशीबाबत सू चना, जर असे ल तर;
 पु ढील तपास, आवश्यक असल् यास.
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 अलधक मालहती
आवश्यकते नुसार, तक्रारदाराकडून अहधक माहिती मागवली जाऊ शकते .
 मालहती
कायदे शीर मयाि दाुं च्या अधीन राहून तक्रारकत्याि ला कोणत्यािी तपासाच्या पररणामाुं बद्दल माहिती प्राप्त करता ये ईल.
कुंपनी प्रहतज्ञा करते की कुंपनीच्या ऑहडट सहमतीमध्ये कोणत्यािी अहधकाऱ्याला आहण ऑहडट सहमतीच्या अध्यक्षाुं ना प्रवे श
नाकारला जाणार नािी.

VII. सोंचालक मों डळाला आवचयक वाटे ल तेव्हा कोणत्याही वेळी या धोरणात बदल लकोंवा सुधारणा करण्याचा
अलधकार राखू न ठे वला आहे .

9. लैं लगक छळाच्या लवरुद्ध धोरण
(कोंपनीच्या सोंचालक मों डळाने मों जूर केल् यानुसार)
प्रिावना:
भारताचा नवीन कामगार कायदा - कामाच्या हठकाणी लैं हगक छळ प्रहतबुं धक भारताने आता कामाच्या हठकाणी महिला कमिचाऱ्याुं वर
िोणारा लैं हगक छळ प्रहतबुं धक कायदा लागू केला आिे . कामाच्या हठकाणी महिलाुं चा लैं हगक छळाचा(प्रहतबुं ध, प्रहतबुं ध आहण
हनवारण) 2013 चा कायदा,(“लैं हगक छळ कायदा”) 23 एहप्रल 2013 रोजी भारताच्या राजपिात प्रकाशनािारे प्रभावी करण्यात
आला आिे .
भारताच्या सवेच्च न्यायालयाने हवशाका आहण इतर हवरुद्ध राजस्थान राज्य ("हवशाका हनकाल") मधील ऐहतिाहसक हनणि यात
(“हवशाका हनकाल”) प्रत्येक हनयोक्त्याला हनराकरण करण्यासाठी युं िणा प्रदान करणे अहनवायि करणारी मागि दशिक तत्त्वे
माुं डल् यानुंतर जवळजवळ 16 वर्षां नी िा कायदा लागू करण्यात आला आिे . कामाच्या हठकाणी िोणाऱ्या लैं हगक छळाशी सुं बुंहधत
तक्रारी आहण काम करणाऱ्या महिलाुं च्या लैं हगक समानते च्या अहधकाराची अुंमलबजावणी करणे (“मागि दशिक तत्त्वे ”).
आवश्यकताुं चे सुं हिताकरण िा एक बहुप्रतीहक्षत हवकास आिे आहण कामाच्या हठकाणी लैं हगक छळाच्या मुद्द्यावर जागरूकता
हनमाि ण करण्यासाठी आहण महिलाुं ना सु रहक्षत आहण हनरोगी कामाचे वातावरण सुहनन्श्चत करण्याच्या हदशेने एक मित्त्वपूणि पाऊल
आिे .
कािी तरतु दीस
ुं ि भारताने मुंजूर केले ले िे धोरण आहथिक, सामाहजक आहण साुं स्कृहतक िक्काुं वरील आुं तरराष्ट्रीय करार आहण नागरी
आहण राजकीय िक्काुं वरील आुं तरराष्ट्रीय करारािारे पूरक सुं युक्त राष्ट्राुं च्या मिासभे ने स्वीकारले ल् या मानवी िक्काुं च्या सावि हिक
र्ोर्षणाुं चे अनुसरण करते . त्यामुळे, कामाच्या हठकाणी लैं हगक छळ हनमूिलनासाठी धोरण तयार करण्यासाठी या दोन कराराुं चा आधार
आिे .
उहद्दष्ट्े:
•
िे धोरण कामाच्या हठकाणी लैं हगक छळा हवरुद्ध धोरण हवकहसत करणे आहण अुंमलबजावणी करण्यासाठी भारताच्या
सवेच्च न्यायालयाच्या हनदे शाुं चे अनुपालन करते .
•
MOFSL मधील लैं हगक छळाच्या र्टनाुं ना प्रहतबुं ध आहण हनवारणासाठी कायमस्वरूपी युं िणा िे त्याचे उहद्दष्ट् आिे .
•
MOFSL ये थे लैं हगक छळ आहण हलुं ग सुं बुंहधत हिुं साचारापासू न मुक्त असले ले कामाचे वातावरण तयार करणे िे त्याचे उहद्दष्ट्
आिे .
•
सामान्य लोकाुं सि MOFSL शी व्यविार करणाऱ्या कमिचाऱ्याुं मध्ये आहण इतराुं मध्ये सामान्य जागरूकता हनमाि ण करणे िे
त्याचे उहद्दष्ट् आिे
लागूक्षमता:
MOFSL च्या कामाच्या हठकाणी झाले ल् या सवि लैं हगक छळासाठी िे धोरण लागू आिे .
MOFSL चा सदस् MOFSL च्या दु सऱ्या सदस्ाहवरुद्ध वस्तु न्स्थती कािीिी असू निी लैं हगक छळाची कृती MOFSL च्या
कामाच्या हठकाणी हकुंवा MOFSL च्या वकिप्ले सबािे र झाली आिे का हकुंवा त्यावर हवस्तार झाला आिे िे लक्षात न र्ेणे.
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MOFSL च्या सदस्ाहवरुद्ध बािे रचा व्यक्ती
परुं तु , MOFSL च्या वकिप्ले सच्या बािे र झाले ल् या लैं हगक छळावर ज्यामध्ये सदस् आरोपी असे ल त्या धोरणाुं तगि त तयार केले ली
कोणतीिी अनुशासनात्मक,क कारवाई केली जाणार नािी.
परुं तु पुढे असे की MOFSL च्या वकिप्ले सबािे र र्डले ल् या लैं हगक छळाच्या कोणत्यािी र्टनेशी सुं बुंहधत कोणत्यािी चौकशीस सवि
सिाय्य प्रदान करण्यासाठी MOFSL वचनबद्ध आिे ज्यामध्ये MOFSL चा सदस् आरोपी आिे .
बािे रच्या व्यक्तीहवरुद्ध MOFSL चे सदस्
परुं तु , MOFSL च्या वकिप्ले सच्या बािे र झाले ल् या लैं हगक छळावर ज्यामध्ये सदस् पीहडत असे ल त्या धोरणाुं तगि त तयार केले ली
कोणतीिी अनुशासनात्मक,क कारवाई केली जाणार नािी.
परुं तु पुढे असे की MOFSL च्या वकिप्ले सबािे र र्डले ल् या लैं हगक छळाच्या कोणत्यािी र्टनेशी सुं बुंहधत कोणत्यािी चौकशीस सवि
सिाय्य प्रदान करण्यासाठी MOFSL वचनबद्ध आिे ज्यामध्ये MOFSL चा सदस् पीहडत आिे .
महत्त्वाच्या व्याख्या:

1. (अ) लैं हगक छळ: लैं हगक छळ म्हणजे लैं हगक स्वभावाचे अहनष्ट् वति न हकुंवा कामाच्या हठकाणी ्ी-पुरुर्षाुं च्या प्रहतष्ठे वर पररणाम

2.
3.
4.
5.

6.
7.

करणारे लैं हगक आधाररत वति न,हकुंवा कायाि लयाबािे रील अहधकृत कति व्याच्या वे ळेत हकुंवा त्याचा हवस्तार, आहण यामध्ये शारीररक
सुं पकि आहण त्याहून अहधक,लैं हगक कृत्याची मागणी हकुंवा हवनुंत्या, लैं हगक रुं गीत हटप्पण्या, सुं भोगवणि न दाखवणे , इुं टरनेट आहण
से ल्यु लर फोनिारे सुं देश पाठहवण्यासि इतर कोणते िी अहनष्ट् शारीररक, शान्ब्दक हकुंवा गै र -मौन्खक वति न,MOFSL च्या
कोणत्यािी सदस्ाची भरती आहण हनवड, िस्ताुं तरण, पदोन्नती, वे तन हनन्श्चती, मूल्यमापन आहण इतर यासाठी हलुं गाच्या
आधारावर कोणतािी भे दभाव.
(b) सदस्: सदस् म्हणजे MOFSL चा कमिचारी आहण MOFSL च्या स्थायी आदे शाच्या उददे शमध्ये व्यवस्थापनाचा कोणतािी
सदस् समाहवष्ट् असतो. परुं तु , कुंिाटदारामाफित हनयु क्त केले ला कमिचारी पॉहलसीच्या उददे शानुसार सदस् असे ल.
(c) बािे रील व्यक्ती: धोरणानुसार, बािे रचा म्हणजे MOFSL चे सदस् नसले ली कोणतीिी व्यक्ती आहण त्यात उपभोक्ता, ग्रािक,
सावकार, कजिदार हकुंवा इतराुं चा समावे श िोतो.
(d) अुंतगि त तक्रार सहमती: लैं हगक छळाशी सुं बुंहधत प्रकरणाुं च्या हनवारणासाठी या धोरणाुं तगि त िी सहमती स्थापन करण्यात आली
आिे .
(e) अनु शासनात्मक,क अहधकारी: यािारे अनुशासनात्मक,क अहधकारी म्हणजे सहमतीने हशफारस केल् यानुसार हशक्षा दे ण्यास जबाबदार
असणारी व्यक्ती. परुं तु MOFSL चे व्यवस्थापकीय सुं चालक/CEO हलन्खत स्वरूपात हनहदि ष्ट् केल् याहशवाय, धोरणाुं तगि त
अनुशासनात्मक,क अहधकारी असे ल.
(f) सू चना: नोटीस म्हणजे पॉहलसी अुंतगि त चौकशीसाठी कोणत्यािी पक्षाला बोलावण्यासाठी हलन्खत स्वरूपात हदले ली नोटीस.
(g) इतर कोणत्यािी पदासाठी ज्यासाठी वे गळी व्याख्या हदले ली नािी, सुं बुंहधत कायद्यानुसार लागू असले ली व्याख्या आहण MOFSL
चे स्थायी आदे श लागू िोतील.
धोरण:
अुंतगि त तक्रार सहमतीची रचना: लैं हगक छळाच्या तक्रारीुंचे हनवारण करण्याच्या उद्दे शाने अुंतगि त तक्रार सहमती स्थापन केली जाईल.
अुंतगि त तक्रार सहमतीमध्ये अध्यक्ष, MOFSL चे दोन सदस् आहण एक गै र-सरकारी सुं स्था हकुंवा महिलाुं च्या कारणासाठी वचनबद्ध
सुं र्टना हकुंवा लैं हगक छळाशी सुं बुंहधत समस्ाुं शी पररहचत असले ल् या व्यक्तीचा एक बाह्य सदस् याुं चा समावे श असे ल.

नाव

पदनाम

श्री. सु धीर धर
कु. शीतलशीतल
हसुं ि
कु. जरना मेिता
कु.तृ प्ती गु िा

सदस्य

ईमे ल ID

मोबाईल क्र.

कायि कारी सुं चालक - HR आहण
प्रशासन
उपाध्यक्ष - प्रशासन

सहमती
सदस्
चेअरपसि न

sdhar@motilaloswal.com

9920550088.

उपाध्यक्ष - मानव सुं साधन

सहमती
सदस्
सहमती
सदस्

jarnamehta@motilaloswal.com

9819512130.

Trupti21@gmail.com

9619911933.

बाह्य सहमती सदस्

sheetalsingh@motilaloswal.com 9930353136.

िी अुंतगि त तक्रार सहमती 3 वर्षां च्या कालावधीनुंतर बदले ल
अुंतगि त तक्रार सहमतीची सुं स्था: सहमतीला धोरणाचा आदे श पार पाडण्याचा अहधकार हदला जाईल.
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अुंतगि त तक्रार सहमतीचे अहधकार: सहमतीकडे सुं रक्षणात्मक,क तसेच सु धारात्मक,क दोन्ही अहधकार असतील. आधीचा भाग
MOFSL मधील सदस्ाुं च्या आहण इतराुं च्या िक्काुं चे सुं रक्षण करण्यासाठी सहमतीच्या कति व्याचा एक भाग बनवे ल तर नुंतरचा
भाग मानवी िक्काुं चे उल् लुं र्न हकुंवा लैं हगक छळ झाल् याच्या बाबतीत चौकशीच्या अुंमलबजावणीचा भाग असे ल. म्हणू न,
सहमतीने िे करणे अपेहक्षत आिे :
1. लैं हगक छळ आहण मानवी िक्क उल् लुं र्नापासू न मुक्त वातावरण सु हनन्श्चत करा
2. सदस्ाुं ना कोणतािी हलुं गभेद आढळणार नािी असे वातावरण सुहनन्श्चत करा
3. MOFSL शी व्यविार करणाऱ्या सवि सदस्ाुं मध्ये आहण इतराुं मध्ये धोरणाचा प्रचार करणे
4. लैं हगक छळ आहण मानवी िक्काुं च्या उल् लुं र्नाच्या पररणामाुं बद्दल जागरूकता पसरहवणारे कायि क्रम आयोहजत करणे
5. पॉहलसी अुंतगि त तक्रार नोुंदवल् याबद्दल कोणत्यािी सदस्ाला हकुंवा बािेरील व्यक्तीला जबरदस्ती, वाईट वागणू क, पीहडत,
धमकावले , हवकृत हकुंवा िाताळले जाणार नािी याची खािी करण्यासाठी.
सहमतीने तक्रारीच
ुं े हनवारण करण्यासाठी योग्य युं िणा प्रदान करणे अपेहक्षत आिे :
1. वे ळेत तक्रारी स्वीकारणे आहण नोुंदवणे
2. आवश्यक वाटल् यास पीहडते ला वै द्यकीय, मानहसक, भावहनक मदतीची व्यवस्था करणे
3. आवश्यक ते थे पोहलस हकुंवा कायदे शीर िस्तक्षे प शोधणे
4. हपडीत व्यक्तीची इिा असल् यास सुं पूणि कायि वािी गोपनीय ठे वणे .
अुंतगि त तक्रार सहमतीचा कोरम:
सहमतीचा कोरम सदस्सुं ख्येच्या दोन तृ तीयाुं श असे ल. परुं तु MOFSL च्या बािे रून नामहनदे हशत केले ल् या सहमतीचा सदस्
वै यन्क्तकररत्या उपन्स्थत नसल् यास कोणतािी कोरम आिे असे मानले जात नािी. या सुं दभाि त अनुशासनात्मक,क प्राहधकरणाने
अन्यथा ले खी कळवल् याहशवाय सहमतीमध्ये प्रॉक्सी करण्याची परवानगी नािी. या धोरणाच्या बाबतीत मानव सुं साधन प्रमुखाुं ना
अनुशासनात्मक,क प्राहधकरण म्हणून हनयु क्त केले जाते .
प्रलक्रया:

1. या पॉहलसी अुंतगि त कोणते िी अनुपालन तक्रारदाराने वै यन्क्तकररत्या आणले पाहिजे. तक्रारदाराने ते वर नमूद केले ल् या सहमती
सदस्ाुं पैकी कोणत्यािी एका सदस्ाला ईमेल करावे . परुं तु , पीहडत व्यक्ती बुं हदवासात असल् याचे सहमतीला आढळल् यास दु सऱ्या
व्यक्तीकडून तक्रार नोुंदवली जाईल. परुं तु पुढे असे की, पीहडत व्यक्तीला औपचाररक तक्रार करण्याची इिा असल् याचे प्रत्यक्ष
पीहडताशी भे टल् यानुंतर सहमतीचे समाधान झाल् याहशवाय कोणतीिी तक्रार नोुंदवली जाणार नािी.
2. तक्रारदारासोबत मदतनीस असू शकतो जो MOFSL चा सदस् असू शकतो. परुं तु , असा कायदे शीर व्यवसायी सदस् हकुंवा
बािे रील व्यक्ती म्हणू न पक्षकार नसले ल् या कोणत्यािी कायि वािीमध्ये तक्रारदारासोबत ये ण्याची परवानगी हदली जाणार नािी. पुढे
अशी तरतू द केली आिे की चौकशीसाठी हवरुद्ध पक्षाने सहमतीला ले खी परवानगी हदल् यास तक्रारदारास कायदे शीर व्यवसायी
सोबत ठे वता ये ईल.
3. तक्रार नोुंदवल् यानुंतर लगे चच, अध्यक्ष चौकशीसाठी पक्षकाराुं ना नोटीस जारी करतील आहण त्याुं ना त्यात नमूद केले ल् या
तारखेला सहमतीसमोर िजर रािण्याचे आवािन करे ल. परुं तु , नोटीसच्या तारखेपासू न तीन हदवस आधीच्या तारखेला
सु नावणीसाठी िजर रािण्याचे आवािन करणारी कोणतीिी नोटीस जारी केली जाणार नािी.
4. सहमतीची इिा असल् यास दोन्ही पक्षाुं ची स्वतुं िपणे सु नावणी करता ये ईल.

5. तक्रारदार िा तृ तीय पक्ष असल् यास आहण पीहडत व्यक्ती कोणत्यािी वै यन्क्तक कारणामुळे सहमतीसमोर वै यन्क्तक िजर
रािण्यास इिु क नसल् यास, सहमती प्रथमदशिनी पुराव्याच्या आधारे चौकशी सु रू करे ल.
6. तक्रारदाराचे म्हणणे ऐकून र्ेतल् यानुंतर सहमती आरोपीला आरोपपि जारी करे ल आहण त्याला/हतला सात हदवसाुं पेक्षा जास्त
तारखेच्या आत आरोपाुं चा बचाव करण्यास साुं हगतले जाईल.
7. सहमती चौकशीसाठी पक्षकाराुं नी रीतसर स्वाक्षरी केले ली सु नावणीची सुं पूणि प्रहक्रया रे कॉडि ला त्याुं च्या स्वीकृतीचे प्रतीक
म्हणू न रे कॉडि करे ल.
8. सहमतीची इिा असल् यास, सहमतीने धोरणात वर नमूद केल् याप्रमाणे नोटीस पाठवू न MOFSL च्या कोणत्यािी सदस्ाला,
बािे रील व्यक्तीला हकुंवा अन्य व्यक्तीला साक्ष दे ण्यासाठी सहमतीसमोर िजर रािण्यासाठी बोलावले जाईल.
9. काळजीपूविक चाचणी र्ेतल् यानुं तर सहमती अनुशासनात्मक,क प्राहधकरणाला हशस्तभुं गाच्या कारवाईची हशफारस करे ल जी
सहमतीला योग्य वाटे ल आहण धोरणाच्या कलम 5 मध्ये प्रदान केली जाईल.
10. सहमतीने तक्रारीच्या तीस हदवसाुं त सुं पूणि सु नावणी पूणि करणे अपेहक्षत आिे .
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अनु शासनात्मक कारवाई

1. अनुशासनात्मक,क कारवाई िी छळवणू क हकुंवा मानवी िक्काुं च्या उल् लुं र्नाच्या स्वरूपाशी सु सुंगत असे ल.
2. MOFSL चा कोणतािी सदस् दोर्षी आढळल् यास पुढील हशक्षा हदली जाईल.
 चेतावणी
 ले खी माफीनामा इन्शक्रमेंट कमी करणे
 पदावनती
 प्रकरणाच्या गुं भीरते नुसार दोन वर्षे हकुंवा त्याहून अहधक काळ पदोन्नती थाुं बवणे
 पयि वेक्षी कति व्याुं पासू न वुं हचत ठे वण्यासि कति व्ये पुन्हा हनयु क्त करणे
 चाुं गल् या वति नाचा बॉुंड स्वीकारणे
 हडस्चाजि
 बडतफी
3. तक्रारदार दोर्षी आढळल् यास, सहमतीच्या सदस्ाुं ना तक्रारदारावर कठोर अनुशासनात्मक,क कारवाई करण्याचा
अहधकार असे ल ज्याचा पररणाम दे खील सुं पुष्ट्ात ये ऊ शकतो.
4. अनुशासनात्मक,क प्राहधकरणाचा हनणि य आरोपीला ले खी कळवला जाईल.
एखाद्या बािे रील व्यक्तीचा आरोपी म्हणू न सिभाग असल् यास, अनुशासनात्मक,क अहधकारी योग्य प्राहधकरणाकडे तक्रार
करून कारवाई सु रू करे ल.

5. अुंतगि त तक्रार सहमतीच्या कामकाजाचा आढावा
सहमतीच्या कामकाजाचा आढावा र्ेण्याच्या दृष्ट्ीकोनातू न अनुशासनात्मक,क प्राहधकरण हनयहमत अुंतराने बै ठका बोलावे ल
ज्यामध्ये MOFSL चे सदस् हकुंवा MOFSL चे हनवडक सदस् उपन्स्थत राितील अशा प्रकारे MOFSL च्या प्रत्येक
हवभाग/हवभागाचे प्रहतहनधीत्व. सहमतीचे सदस् आहण इतर स्टे किोल् डर समान असतील.
प्रालधकरण:
या धोरणाचे पालन करणे हनरपेक्ष असे ल आहण या धोरणाच्या स्पष्ट्ीकरणात सुं हदग्धता हकुंवा पािता हकुंवा लागू िोण्याबाबत
कािी फरक असल् यास, त्याचा अथि लावण्यासाठी मानव सुं साधन प्रमुख िे कुंपनीचे अहधकृत अुंहतम अहधकार आिे त.
दु रुस्त्या:
कुंपनी हतच्या हववे कबु द्धीनुसार कोणत्यािी सू चना दे ऊन हकुंवा त्याहशवाय कोणते िी धोरण हनयम पुनरावलोकन, जोडू, िटवू ,
बदलू , सु धारू, हवस्ताररत हकुंवा रद्द करू शकते . फेरफार आहण पुनरावलोकने वर्षाि तून एकदा हकुंवा आवश्यक असे ल अशा
हनयतकाहलक अुंतराने िोतील.

10. ग्राहक लवशेष उल् ले ख खाते (SMA) आलण नॉन-परफॉलमिं ग अॅसेट (NPA) म्हणून वगीकरण
मोतीलाल ओसवाल िोम फायनान्स हलहमटे ड (MOHFL) िी एक व्यावसाहयक व्यवस्थाहपत गृ िहनमाि ण हवत्त कुंपनी आिे . कजि दे ण्याचे
कायि वसु लीच्या जोखमीने भरले ले आिे आहण पोटि फोहलओच्या वाढीसि कािी कजे अपररिायि पणे परतफेडीच्या बाबतीत हडफॉल् ट
िोतील आहण मास्टर हनदे शानुसार - नॉन-बँ हकुंग हवत्तीय कुंपनी - गृ िहनमाि ण हवत्त कुंपनी (ररझहि बँ क) हनदे श, 2021 हदनाुं क 17
फेब्रु वारी 2021 (वे ळोवे ळी सु धाररत केले ले ) कायमस्वरूपी हडफॉल् टमध्ये असणाऱ्या कजिदाराुं ना हवशेर्ष उल् ले ख खाते (’SMA’) हकुंवा
नॉन-परफॉहमंग अॅसेट (’NPA’) म्हणू न र्ोहर्षत करावे लागे ल.
या सुं दभाि त 12 नोहें बर 2021 रोजी ‘उत्पन्न ओळख, मालमत्ते चे वगीकरण आहण अॅडहान्सशी सुं बुंहधत तरतू दीुंसाठी (IRACP
मानदुं डानुसार) - स्पष्ट्ीकरणाुं वरील प्रुडेंहशयल मानदुं ड, आहण भारताच्या ररझहि बँ केने 7 जून 2019 रोजी जारी केले ल् या तणावग्रस्त
मालमत्तेच्या हनराकरणासाठी प्रुडेंहशयल फ्रेमवकि (’RBI’), MOHFL िे करे ल:
1.





मुंजुरी पि/कजि करारामध्ये खालील माहितीचा उल् ले ख करा, जेथे लागू असे ल ते थे;
कजाि ची परतफेड करण्यासाठी अचूक दे य तारखा
परतफेडीची वारुं वारता
SMA/NPA वगीकरण तारखाुं ची उदािरणे
स्थहगतीसि कजि सु हवधाुं च्या बाबतीत, परतफेड सु रू िोण्याची अचूक तारीख
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नवीन कजाि च्या सुं दभाि त वरील समावे श केला जाईल. तथाहप, हवद्यमान कजाि च्या
नूतनीकरण/पु नरावलोकनासाठी दे य असतील ते हा वरील समावेश केला जाईल.
2.

जेहा

अशी

कजे

MOHFL डीफॉल् टमध्ये गे ल्यावर लगे च, कजि दाराच्या खात्याुं मधील प्रारुं हभक ताण ओळखेल, वगीकरणाच्या खाली नमूद केले ल् या
आधारानुसार त्याुं चे SMA/NPA म्हणू न वगीकरण करे ल;
मुद्दल हकुंवा व्याजाचे पेमेंट हकुंवा इतर कोणतीिी रक्कम
पूणि हकुंवा अुंशतः थकीत म्हणजे प्रलुं हबत (मागील
हदवसाुं ची दे य न्स्थती )
1-30 हदवस

3.

बाबतीत,

हदवसाच्या
वगीकरण

शेवटी

म्हणू न

SMA-0

31-60 हदवस

SMA-1

61-90 हदवस

SMA-2

90 हदवसाुं पेक्षा जास्त

NPA

MOHFL दे य तारखेच्या शेवटी कजिदार खात्याुं चे SMA आहण NPA म्हणू न वगीकरण करे ल म्हणजेच SMA/NPA ची तारीख त्या
कॅलें डर तारखेच्या हदवसाच्या शेवटी खात्याची मालमत्ता वगीकरण न्स्थती दशिवेल.

उदािरण: जर कजि खात्याची दे य तारीख 31 माचि 2021 असे ल आहण MOHFL ला या तारखेसाठी हदवसाची शेवटची प्रहक्रया
चालवण्यापूवी सुं पूणि थकबाकी प्राप्त झाली नािी, तर थकबाकीची तारीख 31 माचि 2021 असे ल. जर ते सतत थकीत राहिल् यास, 30
एहप्रल 2021 रोजी हदवसाची शेवटची प्रहक्रया चालू असताना, म्हणजे सतत थकीत राहून 30 हदवस पूणि झाल् यावर िे खाते SMA-1
म्हणू न टॅ ग केले जाईल. त्यानुसार, त्या खात्यासाठी SMA-1 वगीकरणाची तारीख 30 एहप्रल 2021 असे ल. त्याचप्रमाणे , खाते पुढे
थकीत राहिल् यास, 30 मे 2021 रोजी हदवसाची शेवटची प्रहक्रया चालू असताना ते SMA-2 म्हणू न टॅ ग केले जाईल आहण पुढेिी
थकीत राहिल् यास, 29 जून 2021 रोजी हदवसाची शेवटची प्रहक्रया चालू असताना ते NPA म्हणू न वगीकृत केले जाईल.
4.

सुं पूणि थकबाकी म्हणजेच व्याज आहण मुद्दल कजिदाराकडून प्राप्त िोईल, म्हणजे जे हा मागील दे य (’DPD’) 0 िोईल ते हाच NPA
‘मानक’ मालमत्ता म्हणू न अपग्रे ड केले जाऊ शकतात.

5.

ग्रािकाुं ना जागरूक करण्यासाठी MOHFL कुंपनीच्या कमिचाऱ्याुं ना थकबाकी, SMA/NPA वगीकरण, DPD न्स्थती इ. बाबत
प्रहशक्षण दे ईल.
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11. नोोंदणी प्रमाणपत्र
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