
कर्जाचज करजर 

हा करार अनुसूची- 1 मधे्य नमूद केलेल्या ठिकाणी आठण तारखेला खाली ठलठहल्याप्रमाणे, 

M/s. Hinduja Leyland Finance Limited, ही कंपनी, कंपनी कायदा, 1958 अंतर्गत अंतरू्गत करण्यात आलेली कंपनी 

असून ठतचे कॉपोरेट कायागलय क्र. 27-A ठिकठसत औद्योठर्क िसाहत, चेन्नई - 600032 येथे आहे, ठिला यापुढे  पठहल्या र्ार्ात 

"कर्ादजतज" म्हणून संदठर्गत करण्यात आलेले आहे (िो शब्दप्रयोर् संदर्ग ठकंिा अथागच्या ठिपरीत नसेल तोपयंत त्यात त्यांचे 

उत्तराठिकारी आठण त्यांचेद्वारे , इत्यादी यांचा समािेश असेल) 

आणि 

किगदार, सह-किगदार आठण िामीनदार, ज्ांचे िणगन दुसऱ्या र्ार्ाचे अनुसूची -1 मधे्य  केले आहे (िो शब्दप्रयोर् संदर्ग ठकंिा 

अथागच्या ठिपरीत नसेल तोपयंत त्याचा अथग त्याचे/ठतचे अनुक्रमे िारस, ठहतसंबंिातील प्रठतठनिी, ठनष्पादक आठण प्रशासक, 

उत्तराठिकारी आठण ठनयुक्त इत्यादी असा मानला िाईल ि त्यात त्यांचा समािेश आहे असे मानले िाईल.) 

यजांचेमधे्य खाली ठलठहल्याप्रमाणे करण्यात आलेला आहे. 

शब्दप्रयोर् "किगदार" यामधे्य एकल/एकाठिक सह-किगदाराचा (सह-किगदारांचा) समािेश आहे आठण त्यांना संयुक्तपणे 

"किगदार" म्हणून संबोिले आहे; आठण "किगदार" आठण "िामीनदार" हे शब्दप्रयोर् संदर्ागच्या ठिपरीत  नसतील तोपयंत त्यांचा 

अथग अनेक किगदार/िामीनदार (िर कोणी असल्यास) आठण त्याचे/ठतचे/त्यांचे कायदेशीर िारस, ठहतसंबंठित प्रठतठनिी, 

ठनष्पादक, प्रशासक, उत्तराठिकारी आठण त्यांचे द्वारे ठनयुक्त इत्यादी,ं असा असेल आठण त्यात त्यांचा समािेश असेल. 

"किगदाता", "अनेक किगदार" आठण "िामीनदार" हे शब्दप्रयोर् िैयक्तक्तकररत्या "पक्ष" आठण संयुक्तपणे "अनेक पक्ष" म्हणून 

संदठर्गत आहेत. 

ज्यजअर्थी: 

A) किगदाराने (किगदारांनी) किग सुठििेसािी ठिनंती केली आहे, ज्ाचे अठिक िणगन याठिकाणी पठहल्या अनुसूचीमधे्य 

केलेले आहे. 

 

B) किगदाराने (किगदारांनी) केलेल्या ठनरूपणािर अिलंबून राहून, किगदात्याने किगदारास (किगदारांना) किग सुठििा, 

खाली नमूद केलेल्या अटी ि शतींिर  उपलब्ध करून देण्याचे मान्य केले आहे. 

 

अटी आठण शती 

अनुचे्छद 1 

व्याख्या 

1.1 करजरजमधे्य अन्यर्थज सांदर्ा आवश्यक नसल्यजस: 

“करार” याचा अथग कोणत्याही दुरुस्त्या, पूरक करार (अनेक पूरक करार), इथे ठदलेले अन्य आनुषंठर्क 

दस्तऐिि आठण/ठकंिा ज्ांचा याद्वारे ठिचार केला रे्ला आहे असे दस्तऐिि, िे किगदाराने 

किगदात्याला ठदलेले आहेत, आठण/ठकंिा किगदार, किगदाता, सह-किगदार आठण िामीनदार यांचेमधे्य 

अमलात आणलेल्या या किग सुठििेचा ठिस्तार करण्यासािी ज्ािर किगदाता अिलंबून आहे असे 

दस्तऐिि, ज्ामधे्य कराराशी संलग्न असलेले कोणतेही पररठशष्ट, संलग्नक, अटी आठण शती (T and C) 

यांचा समािेश आहे, यासह हा करार आहे. 
 

“अिागचा फॉमग” याचा अथग आठण त्यात समािेश आहे, किगदार/सह-किगदार/िमीनदार यांनी किग सुठििेची मार्णी 

करण्यासािी ठिठहत फॉमगमधे्य (ठिठिटल फॉमगसह) किगदात्यास सादर केलेला कोणताही अिग. 

“मालमत्ता” म्हणिे िाहन ठकंिा यंत्रसामग्री (त्याच्या इक्तच्छत िापरासािी आिश्यक बांिकाम/बॉिी यासह ठकंिा 

त्याठशिाय) ज्ाचे खरेदीसािी/ज्ाचे संदर्ागत किगदात्याने किगदारास (किगदारांना) किग ठदले आहे 

आठण िे किगदाराद्वारे  ठसकु्यररटीच्या माध्यमातून किगदात्याचे नािे तारण िेिलेले आहे. 

“किगदार” याचा अथग किगदार म्हणून कराराची अंमलबिािणी करणारी, एक ठकंिा अठिक, व्यक्तीची (व्यक्तीचंी) 

एकमेि मालकी असलेली संस्था, ठहंदू अठिर्क्त कुटंुब (HUF), ठिश्वस्त मंिळ, व्यक्तीचंी संघटना, 

सोसायटी, क्लब, मयागठदत (LLP) / अमयागठदत र्ार्ीदारी फमग, ठकंिा मयागठदत (सािगिठनक ठकंिा 

खािर्ी) कंपनी ठकंिा एका व्यक्तीची कंपनी (OPC), संयुक्त उपक्रम कंपन्या/फर्म्ग, Special 

Purpose Vehicle (SPV) म्हणून स्थापन केलेल्या कंपन्या.   

 



किगदार हा एकमेि मालकी संस्था असल्याच्या प्रसंर्ी, ज्ा व्यक्तीचे नाि एकमेि मालक म्हणून ठदसते 

ती व्यक्ती, आठण किगदार या संजे्ञत त्याचे/ठतचे/त्यांच्या संबंठित िारस, ठनष्पादक, प्रशासक, कायदेशीर 

प्रठतठनिी आठण परिानर्ी असलेले ठनयुक्त, इत्यादीचंा समािेश असेल. 

 

किगदार ही मयागठदत/अमयागठदत र्ार्ीदारी फमग असल्यास, िे र्ार्ीदार करारामधे्य नमूद केलेल्या 

नाि आठण शैलीनुसार र्ार्ीदारी फमगमधे्य त्यांचा उपक्रम राबित आहेत ते र्ार्ीदार. सदर फमगला 

ठतच्या िैयक्तक्तक क्षमतेतील र्ार्ीदारांसह यापुढे संयुक्तपणे "किगदार" म्हणून संदठर्गत केले िाईल 

आठण त्यामधे्य त्यांचा आठण त्यांचे हयात असलेले िारस ठकंिा र्ार्ीदार ठकंिा त्यािेळेस असलेले 

र्ार्ीदार आठण त्याचे/ठतचे/त्यांचे अनुक्रमे िारस, ठनष्पादक, प्रशासक, कायदेशीर प्रठतठनिी परिानर्ी 

असलेले ठनयुक्त इ., यांचा समािेश असेल.   

 

किगदार ही मयागठदत कंपनी असल्याच्या प्रसंर्ी, कंपनीचे संचालक ठकंिा कंपनीने अठिकृत केलेल्या 

व्यक्ती, ज्ा करारामधे्य नमूद केलेल्या नाि आठण शैलीनुसार कंपनीचे उपक्रम राबित आहेत. सदर 

कंपनीला ठतच्या िैयक्तक्तक क्षमतेतील संचालकांसह यापुढे संयुक्तपणे "किगदार" म्हणून संदठर्गत केले 

िाईल आठण त्यामधे्य ठतचे उत्तराठिकारी आठण प्रशासक आठण कंपनी कायद्यातील तरतुदीचं्या अिीन 

राहून परिानर्ी असलेले ठनयुक्त, यांचा  समािेश असेल 

 

किगदार हे ठिश्वस्त मंिळ असल्यास त्याचे ठिश्वस्त, HUF च्या बाबतीत कताग आठण त्याचे HUF र्िीत 

करणारे हक्कातील सहर्ार्ी, AOP च्या बाबतीत ज्ांनी संघटना स्थाठपत केली आहे अशा व्यक्ती, 

एखाद्या सोसायटीच्या बाबतीत ठतचे प्रशासकीय मंिळ आठण ठतचे सदस्य, एखाद्या क्लबच्या बाबतीत 

त्याचे व्यिस्थापक आठण क्लब चालिणारे त्याचे सदस्य, संयुक्त उपक्रम/SPV च्या बाबतीत ज्ा 

संस्थांनी संयुक्त उपक्रम तयार केला आहे ठकंिा "Special Purpose Vehicle" तयार केले आहे त्या 

संस्था आठण त्यांच्या संबंठित संस्था, सिग लार्ाथी मालक आठण र्ार्र्ांििल िारक, ज्ामधे्य त्याचे 

उत्तराठिकारी आठण प्रशासक आठण परिानर्ी असलेले ठनयुक्त इ., यांचा समािेश आहे 

 

या कराराच्या उदे्दशासािी प्रत्येक ि्यक्ती/अनेक ि्यक्ती/ या संस्था/अनेक संस्था आहे/आहेत. 

 

“सह-किगदार” ठिथे संदर्ग आिश्यक असेल ठतथे 'सह-किगदार' या शब्दाचा अथग असा आहे आठण असा लािला िािा 

की, अशा व्यक्ती (एक ठकंिा अठिक) िी/ज्ा संयुक्तपणे आठण स्वतंत्रपणे किागच्या ठकंिा इतर Top-

up (अठतररक्त) किागच्या परतफेिीसािी  िबाबदार आहे/आहेत, ज्ाचा त्याने/त्यांनी  किगदारासह 

संयुक्तपणे लार् घेतला आहे, आठण या कराराच्या सिग अटीचें योग्यररतीने पालन करण्याची 

किगदारासोबत हमी देतात. सह-किगदाराचे उत्तरदाठयत्व हे किगदाराच्या/किगदारांच्या 

उत्तरदाठयत्वासोबत सह-ठिसृ्तत आहे. "सह-किगदार" या संजे्ञमधे्य एक अथिा अठिक, िैयक्तक्तक सह-

किगदार आठण त्याचे/ठतचे/त्यांचे अनुक्रमे िारस, ठनष्पादक, प्रशासक, कायदेशीर प्रठतठनिी आठण 

परिानर्ी असलेले ठनयुक्त, यांचा समािेश असेल. 

 

"लिादाचे इलेक्ट्र ॉठनक 

संचालन" 

याचा अथग लिादाची कायगिाही संचाठलत करणे, ज्ामधे्य लिादाद्वारे पुरािे रेकॉिग करणे, पक्षांच्या 

नोदंणीकृत E-mail ID ठकंिा भ्रमणध्वनी क्रमांकािर (Whatsapp ठकंिा इतर तत्सम अनुप्रयोर्ासह 

सक्षम केलेले) नोठटसेस, दािा याठचका, पत्र आठण दस्तऐिि पािठिणे आठण लिादाला दािा याठचका, 

उत्तरे, प्रतु्त्यत्तरे, नोटीस, दस्तऐिि इ. पाििणे, िे  ठििादाच्या ठनकालासािी त्याच्या प्रामाठणकपणाच्या 

आठण लिादाद्वारे स्वीकृतीच्या अिीन आहेत, यांचा समािेश आहे. 

 

"किागच्या 

दस्तऐििांची 

इलेक्ट्र ॉठनक 

अंमलबिािणी" 

याचा अथग किागच्या दस्तऐििांची इलेक्ट्र ॉठनक/ठिठिटल फॉमगमधे्य अंमलबिािणी करणे आठण 

त्याच्या/ठतच्या/त्यांच्या घोठषत/नोदंणीकृत मोबाइल नंबरिर आठण/ठकंिा इ-मेल आयिीिर 

पाििलेल्या OTP (िन-टाइम पासििग) आठण/ठकंिा e-Link द्वारे त्यास सत्याठपत करणे आठण पुष्टी 

करणे.   

"िाििी सराि 

संठहता" 

याचा अथग किगदात्याद्वारे त्याच्या ग्राहकांसािी अनुसरलेली िाििी आचार संठहता, िी किगदात्याच्या 

िेबसाइटिर प्रदठशगत केली िाते. 

 

“िामीनदार” याचा अथग िामीनदार म्हणून कराराची अंमलबिािणी करणार्या (मर् या कराराच्या अंतर्गत असो 

ठकंिा इतर कोणत्याही करारांतर्गत असो) एक ठकंिा अठिक, व्यक्ती(अनेक व्यक्ती), एकमेि 

मालकीची संस्था, HUF, ठिश्वस्त मंिळ, व्यक्ती / क्लब / सोसायटी यांच्या संघटनेचे व्यिस्थापक, 

मयागठदत (LLP)/अमयागठदत र्ार्ीदारी फमग, LLP ठकंिा मयागठदत कंपनी ठकंिा एक व्यक्तीची कंपनी 

(OPC), संयुक्त उद्यम कंपन्या/फर्म्ग, ज्ा किगदाराद्वारे केलेल्या कराराच्या कामठर्रीची िैयक्तक्तक 

हमी देतात आठण किगदात्यास देय असलेल्या सिग किागच्या देयांची परतफेि सुठनठित करतात की 

किगदार किग फेितो अथिा नाही. 



 

"तारण" याचा अथग ठसकु्यररटी मालमते्तिर ठनमागण केलेले ठिठशष्ट शुल्क, ज्ाचे अठिक पूणगपणे िणगन अनुसूची 

- I मधे्य  केलेले आहे 

 

“हप्ता” ठकंिा “EMI 

(समान माठसक 

हप्ता)” 

याचा अथग  दुसऱ्या अनुसूचीमधे्य ठनठदगष्ट केलेल्या माठसक पेमेंटची रक्कम, िी किागच्या कालाििीत, 

व्यािासह किागचे पररमािगन करण्यासािी आिश्यक आहे. 

“IRACP” म्हणिे "उत्पन्नाची ओळख, मालमते्तचे िर्ीकरण आठण आर्ाऊ रकमेशी संबंठित तरतूद करणे". 

IRACP ठनयंठत्रत करणारे िोरणात्मक ठनकष ठनयामक प्राठिकरण म्हणिेच RBI द्वारे िेळोिेळी िारी 

केलेल्या मार्गदशगक तत्त्ांद्वारे ठनयंठत्रत केले िातील. 

 

“किगदाता” याचा अथग Hinduja Leyland Finance Limited, आठण त्यामधे्य करारात नमूद केल्याप्रमाणे 

ठिर्ार्ीय/राज्/प्रादेठशक/शाखा कायागलय, िसे असेल तसे, यांचा समािेश आहे. 

 

“किग” याचा अथग या कराराच्या अनुचे्छद 2.1 मधे्य आठण पठहल्या अनुसूचीमधे्य संदठर्गत केलेले किग. 

 

"NCLT ठकंिा राष्टर ीय 

कंपनी कायदा 

न्यायाठिकरण 

(National 

Company Law 

Tribunal)" 

याचा अथग र्ारतातील अिग-न्याठयक संस्था आहे, िी कंपनीची दिपशाही आठण रै्रव्यिस्थापन, कंपन्या 

बंद करणे, र्ार्ीदारी, व्यक्ती, ज्ाप्रमाणे असेल तसे, यासंबंिी दाव्यांच्या मुद्द्ांिर ठनणगय घेते आठण  

कंपनी कायदा, 2013 अंतर्गत ठिठहत केलेले इतर सिग अठिकार तसेच किगबािारीपणा आठण 

ठदिाळखोरी संठहता, 2016 अंतर्गत कंपन्यांठिरुद्ध ठदिाळखोरीची कायगिाही यासंबंिी ठनणगय घेते. 

"पुढील तारखांचे 

िनादेश" (पोस्ट िेटेि 

चेक्स) ठकंिा "PDCs" 

याचा अथग किगदाराद्वारे प्रते्यक हप्त्याच्या रकमेचा, किगदात्याच्या नािे काढलेला हप्त्याच्या 

रकमेसािीचा िनादेश, ज्ािर प्रते्यक हप्त्याच्या देय तारखेशी िुळण्यासािी तारखा असतात. 

“प्रीपेमेन्ट” याचा अथग किगदात्याद्वारे त्या संदर्ागत नमूद केलेल्या आठण परतफेिीच्या िेळेस लारू् असलेल्या अटी 

ि शती यांचे अनुसार मुदतपूिग परतफेि   

 

"दर आठण व्याि" याचा अथग या कराराच्या अनुचे्छद 2.2 मधे्य संदठर्गत केलेले व्यािाचे दर. 

 

"ठनयामक 

प्राठिकरण" 

याचा अथग आठण त्यात समािेश आहे Reserve Bank of India (RBI) आठण इतर सरकारी, ठनम 

सरकारी प्राठिकरणे, िैिाठनक संस्था इत्यादीचंा. 

 

“परतफेि”   याचा अथग किागच्या मूळ रकमेची परतफेि, त्यािरील व्याि, िचनबद्धता आठण/ठकंिा इतर कोणतीही 

आकारणी, हप्ता, शुल्क ठकंिा किगदात्यास या कराराच्या अटीनुंसार देय असलेली इतर थकबाकी; 

आठण याचा अथग ठिशेषतः, या कराराच्या अनुचे्छद 2.9 मधे्य प्रदान केलेली किगफेिीची तरतूद. 

 

"मंिुरी पत्र" याचा अथग किगदात्याने किग सुठििेला मंिूरी ठदल्याची माठहती प्रदान करणारे किगदारास देऊ केलेले 

पत्र आठण ते कराराच्या अनुषंर्ाने आठण त्यामधे्य नमूद केलेल्या अटी ि शतींच्या संयोर्ाने िाचले 

िाईल. 

“अनुसूची” याचा अथग कराराशी संलग्न असलेल्या आठण त्याचा र्ार् असणाऱ्या कोणत्याही ठकंिा सिग अनुसूची, 

ज्ामधे्य मालमते्तचे तपशील, मंिूर झालेले किग, लारू् असलेले शुल्क, किागच्या परतफेिीचा हप्ता इ. 

आहेत ठकंिा आपसातील संमतीने आठण/ठकंिा कोणत्याही िैिाठनक आिारे/ ठनयामक ठितरण यांच्या 

आिारे िेळोिेळी सुिाररत केल्याप्रमाणे आहेत. 

“संरठक्षत मालमत्ता” याचा अथग आठण त्यात समाठिष्ट आहे, नंतरच्या सिग निीन घटना, किागच्या परतफेिीपयंत त्यात 

होणाऱ्या सुिारणा यासह प्रदान केलेल्या दोन्ही Primary Security (किगदात्याद्वारे आर्ाऊ ठदलेल्या 

ठनिीतून खरेदी केलेली मालमत्ता, िारणाठिकार ठचन्हांठकत असो ठकंिा नसो) आठण किागसािी ठदलेली 

Collateral Security) अंतर्गत किगदात्यास सुरठक्षत करण्यासािी, किगदाराच्या ठहतसंबंिांचे संरक्षण 

करण्यासािी घेतलेल्या ठिमा पॉठलसी.ं 

“संरठक्षत किगदाता” याचा अथग किगदाता, ज्ाच्या नािे किगदाराद्वारे कोणत्याही आठथगक सहाय्याच्या योग्य परतफेिीसािी 

Security Interest ठनमागण केले आहे. 

 

“संरठक्षत किग” याचा अथग किग िे कोणत्याही Security Interest द्वारे संरठक्षत केले आहे. 



“Security Interest” याचा अथग संरठक्षत किगदात्याच्या नािे ठनमागण केलेला मालमते्तिरील कोणत्याही प्रकारचा अठिकार, 

मालकी हक्क  आठण ठहतसंबंि आठण त्यात SARFAESI कायदा, 2002 च्या कलम 31 मधे्य ठनठदगष्ट 

केल्याव्यठतररक्त कोणतेही र्हाण, शुल्क, तारण, assigment समाठिष्ट आहे. 

" Special Mebtion 

Account (SMA)" 

आठण " Non-

Performing Asset 

(NPA)" 

याचा अथग ‘Prudential Framenwork for Resolution of Stressed Assets, या िेळी लारू् 

असलेल्या RBI पररपत्रकानुसार खात्याचे Special Mebtion Account (SMA 1 आठण 2) म्हणून 

आठण Non-Performing Asstet म्हणून िर्ीकरण. 

“कर” याचा अथग आहे आठण त्यात समाठिष्ट आहे किगदाराद्वारे देय असलेले अथिा किगदाराच्या ितीने 

किगदात्याद्वारे कें द्र सरकारला अथिा राज् सरकारला देय असलेले सिग कर, ज्ात िसू्त आठण सेिा 

कर (GST), रसे्त कर, मोटार िाहन कर, हररत कर, प्राक्तप्तकर इत्यादीचंा समािेश आहे  परंतु 

तेिढ्यापुरतेच मयागठदत नाही. 

"संकेतस्थळ” 

 

याचा अथग किगदात्याचे सािगिठनक संकेतस्थळ नािे,  ww.hindujaleylandfinance.com. 

 

1.2  अशा संज्ञा आठण शब्दप्रयोर् िे याठिकाणी पररर्ाठषत केलेले नाहीत, ज्ांना ठिथे सामान्य कलम अठिठनयम, 1897 

(General Clauses Act) च्या संदर्ागत व्याख्या आठण अथग ठदला रे्ला आहे, तोच त्यांचा अथग आठण व्याख्या अठर्पे्रत 

असतील.   

1.3 एकिचनामधे्य िापरल्या िाणार्या सिग संज्ञांमधे्य िोपयंत अन्य संदर्ग आिश्यक नाही तोपयंत, अनेकिचनांचा समािेश 

आहे आठण एका ठलंर्ाच्या संदर्ागमधे्य सिग ठलंर्ांचा समािेश असेल. 

अनुचे्छद 2 

कर्ा, व्यजर् इत्यजदी 

2.1 कर्जाची रक्कम आणि कजलजवधी 

(a) किगदात्याने मालमते्तच्या खरेदीच्या उदे्दशाने/मालमते्तच्या संबंिात किगदारास, पठहल्या अनुसूचीमधे्य नमूद केल्यानुसार 

किग रक्कम, इथे नमूद केलेल्या अटी ि शतींिर देण्याचे मान्य केले आहे. 

 (b) या कराराअंतर्गत प्रदान केलेले किग पठहल्या अनुसूचीमधे्य ठनठदगष्ट केलेल्या कालाििीसािी असेल, आठण दुसऱ्या 

अनुसूचीमधे्य ठनठदगष्ट केलेल्या तारखेपासून सुरू होईल. 

2.2 व्यजर् 

व्यािाचा दर हा पठहल्या अनुसूचीमधे्य नमूद केल्याप्रमाणे असून, थकबाकीिर माठसक रेस््टससह िोिलेला आहे, 

म्हणिेच, मठहन्याच्या शेिटी किागची ठशल्लक रक्कम आठण न र्रलेले व्याि आठण खचग, शुल्क आठण खचागची थकबाकी. 

2.3 व्यजर्जची गिनज 

(a)   पठहल्या अनुसूचीमधे्य ठनठदगष्ट केलेले व्याि दर किग सुठििेच्या कालाििीत ठनठित राहतील, िोपयंत र्ारतीय ररझर्व्ग बँक 

ठकंिा इतर ठनयामक प्राठिकरणांद्वारे आदेश ठदले िात नाही तोपयंत ठकंिा Money Market पररक्तस्थतीत अनपेठक्षत ठकंिा 

अपिादात्मक बदल होत नाही तोपयंत. अशा पररक्तस्थतीत, पठहल्या अनुसूचीमधे्य तरतुदी असल्या तरीदेखील , किगदार 

अशा सुिाररत दरािर व्याि देण्यास सहमत आहे आठण असे सुिाररत दर येथे स्पष्टपणे नमूद केले आहेत असा या 

कराराचा अथग समिला िाईल. 

(b)    किगदार हा किगदात्यास अशा रकमेची र्रपाई करेल ठकंिा अशी रक्कम अदा करेल िी रक्कम कें द्र सरकारने ठकंिा 

राज् सरकारने ठदलेल्या किागिरील व्यािािर आकारलेला कर (आठण/ठकंिा इतर शुल्क) असून किगदात्याद्वारे कें द्र 

सरकारला ठकंिा राज् सरकारला ठदलेला आहे ठकंिा देय आहे.  किगदाराद्वारे र्रपाई ठकंिा पेमेंट हे, असे करण्यास 

किगदाता िेंर्व्ा िेंर्व्ा सांरे्ल तेंर्व्ा तेंर्व्ा केले िाईल. 

2.4  णवतरिजचज तपशील 

        किगदार, किगदात्याद्वारे किग िाटप करण्याची पद्धत त्याच्या इचे्छनुसार सूठचत करेल, परंतु ठितरणाची पद्धत ठनिागररत 

करण्याचा संपूणग अठिकार किगदात्यास असेल, िे या करारांतर्गत सखोल ठिचार केल्यानुसार किगदाराला ठितररत केले 

आहे असे मानले िाईल. निीन मालमत्ता खरेदीच्या बाबतीत, ठितरणाची पद्धत किगदाता ठनिागररत करेल; म्हणिे एकतर 



मालमते्तच्या मालकाला / ठिकणाऱ्याला ठकंिा ठिके्रत्याला ठकंिा किगदाराला आठण असे ठितरण या करारांतर्गत सखोल 

ठिचार केल्यानुसार किगदाराला ठितररत केले आहे असे मानले िाईल. 

2.5   णवतरिजची पद्धत 

         या करारांतर्गत ठकंिा करारानुसार किगदात्याद्वारे किगदारास कराियाचे ठितरण हे, संपूणगपणे किगदात्याच्या अठिकारात, 

योग्यररत्या क्रॉस केलेल्या आठण  “A/c Payee only” असे ठचन्हांठकत केलेल्या िनादेशाद्वारे ठकंिा मार्णी िनाकषागद्वारे 

(Demand Draft ) ठकंिा र्ारतीय बँठकंर् प्रणाली अंतर्गत परिानर्ी असलेल्या ठनिी हस्तांतरणाच्या इतर स्वीकृत 

पद्धतीद्वारे केले िाईल. अशा सिग िनादेशांच्या ठकंिा हस्तांतरणाच्या पद्धतीचं्या संदर्ागत आकारले िाणारे संकलन शुल्क 

ठकंिा असे इतर शुल्क, िर काही असल्यास, किगदाराकिून ठकंिा त्याच्या बँकेकिून िनादेशाच्या पारर्मन / संकलन / 

िसुलीसािी लार्णारा िेळ ठिचारात न घेता, किगदारास सहन करािे लारे्ल. 

2.6  णवतरिजच्यज अटी 

        याठिकाणी नमूद असलेल्या बाबीचं्या ठिपरीत काहीही असले तरी, मंिूर केलेले किग पूणगपणे काढले रे्लेले नसल्यास ठकंिा 

ठनिीचा उपयोर् कराराच्या अनुसूची I मधे्य िणगन केलेल्या कारणाठशिाय इतर कारणांसािी केला रे्ला असल्यास आठण 

किगदात्याद्वारे रद्द केलेले नसल्यास, किगदाता, किगदाराला नोटीस देऊन किागचे पुढील ठितरण स्थठर्त ठकंिा रद्द करू 

शकतो. 

         पुढेही िाऊन, िर किगदार अटी ि शती यांचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्यास ठकंिा किगदात्यास कोणत्याही क्षणी 

किगदाराच्या अठिकारपत्रांबद्दल/ठिश्वासाहगतेबद्दल कोणतीही प्रठतकूल माठहती ठमळाल्यास,  किगदाता कें र्व्ाही त्याच्या 

संपूणग अठिकारात, मंिूर झालेल्या किागचे ठितरण रद्द करू शकतो / पुढे ढकलू शकतो ठकंिा मंिूर रकमेतून ठितररत 

कराियाची रक्कम कमी करू शकतो ठकंिा अन्य अटी लादु शकतो.  

       िर किगदात्यास असे समिले की किगदाराने/िमीनदाराने सादर केलेले दस्तऐिि बनािट आहेत ठकंिा 

किगदार/िामीनदाराने ठनष्पाठदत केलेले दस्तऐिि योग्य नाहीत ठकंिा किगदात्याच्या आिश्यकतेच्या अनुसार नाहीत, तर 

किगदाता संपूणग किग परत घेऊ शकतो.  

2.7  णववरिपत्र पुरणविे 

        किगदाता, प्रते्यक िषी 31 माचग रोिी, दर िषी 31 माचग रोिी काढलेल्या व्यिहाराचे ठििरणपत्र, ज्ात किगदारास 

आकारलेले व्याि इत्यादी दशगठिलेले आहे, ते किगदारास पाििू शकतो. िोपयंत किगदार हे ठििरणपत्र न ठमळाल्याबद्दल 

सूठचत करीत नाही ठकंिा ठििरणपत्र ठमळाल्यापासून 15 ठदिसांच्या आत त्यात कोणतीही तफाित असल्याचे दाखिून देत 

नाही, तोपयंत असे रृ्हीत िरले िाईल की, किगदाराने हे मान्य केले आहे की त्या ठििरणपत्रात नमूद केलेली रक्कम 

त्याच्याद्वारे देय आहे आठण त्याचेकिे थकबाकी आहे. 

2.8  प्रणियज शुल्क 

        किगदार किागच्या अिागच्या िेळी आठण अिागसोबत, अनुसूचीमधे्य नमूद केल्यानुसार, प्रठक्रया शुल्क किगदात्यास देण्यास 

उत्तरदायी असेल. केिळ किगदाराने िर किागचा लार् न घेण्याचा त्याचा हेतू, किगदात्याद्वारे किग मंिूर करण्याची मान्यता 

किगदाराला कळिण्याआिी, सूठचत केला असेल तर  प्रठक्रया शुल्काची ही रक्कम किगदाराला परत करण्यायोग्य असेल. 

 

2.9 कर्जाची परतफेड 

 (a)   किग आठण त्यािरील व्याि यांची परतफेि किगदाराद्वारे हप्त्यांमहे केली िाईल. हप्त्यांची संख्या, देय तारीख आठण 

हप्त्यासंबंिीची रक्कम असे तपशील हे दुसऱ्या अनुसूचीमधे्य िठणगत केले आहेत. परतफेिीचे सदर िेळापत्रक हे 

किगदात्याच्या, अन्य थकबाकी आठण शुल्क यासह संपूणग किग परत घेण्याच्या अठिकाराला कोणतीही बािा आणीत नाही. 

पुढे िाऊन, हप्त्यांची र्णना / ठनठिती हे  किगदात्याच्या, हत्यांच्या रकमेची, हप्त्यांची संख्या आठण त्यािरील व्याि यांची 

पुनर्गणना करण्याच्या अठिकाराला कोणतीही बािा आणीत नाही, ज्ात असे कोणत्याही टप्प्यािर लक्षात आले की 

हप्त्यांची र्णना करण्यात चूक झाली आहे, याचाही समािेश आहे. हे हपे्त दुसऱ्या अनुसूचीनुसार देय असतील.  

        (b)  परतफेि ही एकतर Wlectronic Clearenc Service Mandate (ECS Mandate) ठकंिा NACH Mandate 

(National Automated Clearing House) ठकंिा Auto Sebit Mandates (ADM) ठकंिा किगदाराच्या Standing 

Instructions (SI) ठकंिा िनादेशाद्वारे ठकंिा हस्तांतरणाच्या कोणत्याही ठिठिटल पद्धतीदं्वारे केली िाईल, िसे की Real 

Gross Time Settlement (RTGS) / National Electronic Funds Transfer NEFT) / इनं्स्टट पेमेंट सक्तर्व्गस (IMPS) / 

Unified Payment Interface (UPI) ठकंिा Debit Card इत्यादी स्वाइप करून पेमेंट करणे ठकंिा नेट टर ान्सफरद्वारे 



ठकंिा Demad Draft द्वारे ठकंिा किगदाराद्वारे पे्रठषत रोख रकमेद्वारे (आयकर कायदा, 1961 च्या अनुरूप) ठकंिा र्ारतीय 

बँठकंर् प्रणाली अंतर्गत ठनिी हस्तांतररत करण्याच्या इतर कोणत्याही स्वीकृत पद्धतीद्वारे, अनुसूची - II मधे्य ठनठदगष्ट केलेल्या 

तारखांना किगदात्यास केली िाईल, आठण अनुसूचीनुसार सुरु केले िाईल. किगदार / िामीनदार मान्य करतो की 

त्याच्याद्वारे परतफेिीच्या िेळापत्रकाचे काटेकोर पालन केले िाईल, िी या किागच्या/या किांच्या मंिुरीसािी एक 

आिश्यक अट आहे. याठिकाणी संदठर्गत केलेल्या िनादेश ठकंिा ECS/NACH/SI/ADM Manates मधे्य 

किागच्या/किागच्या अथिा सेिेच्या/सेिांच्या परतफेिीसािी Sicurity म्हणून देऊ केलेल्या  कोणतेही िनादेश ठकंिा 

ECS/NACH/SI/ADM Manates चा समािेश आहे. 

( c)  िर किगदाराने किगदात्यास काही हप्त्यांचा समािेश असलेले परंतु कराराच्या कालाििीतील सिग हप्त्यांचा त्यात समािेश 

नाही, असे फक्त काही िनादेश / ECS / NACH / SI / ADM मँिेटस ठितरीत केलेले असल्यास , किगदाराने 

किगदात्यास, किगदात्याने माठर्तले  असो अथिा नसो, राठहलेल्या हप्त्यांसािी उिगररत िनादेश / ECS / NACH / SI / 

ADM मँिेटस ठितरीत केले पाठहिे, िेणेकरून अनुसूची – II नुसार संपूणग कराराचा कालाििी त्यात समाठिष्ट केला 

िाईल.   

(d)  किगदार/िामीनदार हे किगदात्यास िेळोिेळी आिश्यक असू शकतील असे कोणतेही अठतररक्त/सुिाररत/निे 

िनादेश/ECS/NACH/SI/ADM मँिेटस प्रदान करेल. 

(e)   िरी किगदाराने संपूणग कराराच्या कालाििीसािी सिग हप्त्यांसािी िनादेश/ECS/NACH/SI/ADM Mandates (e- 

Manates सह) किगदात्यास ठितररत केले आहेत ठकंिा काही िनादेश ठितररत केले आहेत ज्ात करार कालाििीचा 

फक्त एक र्ार् समाठिष्ट आहे, याची पिाग न करता, किगदार हा हप्त्यांचे त्वररत आठण ठनयठमत पेमेंट सुठनठित 

करण्यासािी िबाबदार असेल.  

  (f)   किगदार मान्य करतो की िेळ हा कराराचा सार आहे. 

(g)   ठिके्रत्यांकिून/उत्पादकांकिून किगदाराला मालमत्ता ठितरीत केली िात आहे  ठकंिा नाही याचा ठिचार न करता  आठण 

किगदार काही समस्यांना तोिं देत असेल ठकंिा किगदाराचे ठिके्रता/उत्पादक/कोणत्याही व्यक्तीसोबत ठकंिा ठिरुद्ध 

ठकंिा मालमते्तच्या ठितरणाच्या संदर्ागत ठकंिा मालमते्तच्या स्वतःच्याच संदर्ागत कोणतेही िाद, आके्षप, ठनषेि, तक्रारी 

ठकंिा र्ाऱ्हाणी असली तरी देखील हपे्त र्रणे सुरू होईल आठण चालू राहील. 

(h)   किगदारास देय तारखेला ठनयठमतपणे हप्ता र्रण्याच्या त्याच्या दाठयत्वाबाबत कोणतीही सूचना, स्मरणपत्र ठकंिा सूचना 

ठदली िाणार नाही. हप्त्याचे त्वररत आठण ठनयठमत पेमेंट सुठनठित करणे ही संपूणगपणे किगदाराची िबाबदारी असेल. 

(i)   या करारांतर्गत आठण/ठकंिा प्रचठलत कायद्यांतर्गत किगदात्यास असू शकलेल्या इतर कोणत्याही अठिकारांचा आठण 

उपायांचा पूिगग्रह न िेिता, किगदाराद्वारे किगदात्यास या कराराअंतर्गत कोणतेही देय देण्यात कोणताही ठिलंब झाल्यास, 

किगदात्यास अनुसूचीमधे्य िणगन केल्यानुसार थकबाकीच्या संपूणग रकमेिर, मर् ती किागची असो, व्यािाची असो अथिा 

याअंतर्गत देय असलेले कोणतेही शुल्क असो, अठतररक्त व्याि आकारण्याचा अठिकार असेल. अशा न ठदलेल्या पेमेंटला 

िाद मानण्याचा अठिकार देखील किगदात्यास आहे, िो या कराराच्या अनुचे्छद 23 अंतर्गत लिादाकिे संदठर्गत केला 

िाऊ शकतो. िर नमूद केलेल्या अठतररक्त शुल्काचा परतफेिीच्या िेळापत्रकाचे काटेकोर पालन करण्याच्या 

दाठयत्वािर पररणाम होणार नाही, कारण ती किागच्या मंिुरीसािीची एक आिश्यक अट आहे. 

(j)    देय असलेल्या रकमेबाबत ठकंिा व्याि र्णनेबाबत कोणताही िाद उद्भिणे किगदारास (किगदारांना) कोणत्याही हप्त्याचे 

पेमेंट रोखण्यास सक्षम करणार नाही. 

2.10 हप्त्जांची रक्कम र्रण्यजची पद्धत 

(a)   येथे ठनठदगष्ट केलेल्या अटी ि शतींच्या अिीन राहून, परतफेि ही कार/िीपच्या बाबतीत चेक/इलेक्ट्र ॉठनक 

मँिेटस/हस्तांतरण (िसे असेल तसे) द्वारे केली िाईल. इतर िाहनांच्या बाबतीत, मालमते्तच्या ठितरणाची पिाग न करता, 

परतफेि ही िनादेशाद्वारे ठकंिा Electronic Manates द्वारे / हस्तांतरणाद्वारे (िसे असेल तसे असेल) ठकंिा 

किगदाराद्वारे पे्रठषत रोख रकमेद्वारे ठकंिा दुसऱ्या अनुसूचीमधे्य ठनठदगष्ट केलेल्या तारखेला किगदात्यास ठिमांि िर ाफ्टद्वारे 

केली िाईल. किगदार मान्य करतो की किागच्या मंिुरीसािी त्याच्याद्वारे परतफेिीच्या िेळापत्रकाचे काटेकोर पालन 

करणे ही एक आिश्यक अट आहे. 

(b)   किगदात्याद्वारे किगदारास, त्याने िारी केलेल्या कोणत्याही िनादेश आठण ठिमा Premium cheque / Electronic 

Manates च्या पे्रझेने्टशनपूिी किगदाराला कोणतीही सूचना, स्मरणपत्र ठकंिा सूचना ठदली िाणार नाही. किगदार 

आठण/ठकंिा िामीनदार यांचेिर हे कतगव्य टाकण्यात आले आहे की त्यांनी हप्त्याच्या/प्रीठमयमच्या देय तारखेला ठकंिा 

त्यानंतर, किग खात्यातील सिग देय देयके पूणगपणे र्रली िाईपयंत आठण ते बंद होईपयंत बँक खात्यात पुरेसा ठनिी 

ठशल्लक िेिािा, िेणेकरून हपे्त र्रण्यासािी ठदलेले चेक/मँिेट ठकंिा इतर फॉमग पुरेशा ठनिीच्या अर्ािी परतिून 



लािले िाणार नाही ठकंिा ते ििले िाणार नाही असे होणार नाही. िनादेश ठकंिा Manate मधे्य Overdue Value 

ठकंिा पूणग ठकंिा Sicurity Value असू शकते ठकंिा अशा मूल्यासािी की िे किगदात्याने या करारांतर्गत किगदाराद्वारे 

थकीत आठण देय म्हणून ठकंिा किगदाराने त्याच मालमते्तिर Sicurity म्हणून घेतलेले कोणतेही अठतररक्त किग (अनेक 

किग), म्हणून ठनिागररत केले आहे आठण किगदार आठण/ठकंिा िामीनदार यािर कोणताही आके्षप घेणार नाहीत. िर 

पेमेंट देय करण्याची तारीख सुटीच्या ठदिशी येत असेल तर, अशा प्रकरणांमधे्य, किगदार आठण/ठकंिा िामीनदार 

यांचेद्वारे हप्त्याचे पेमेंट त्याच्या त्वररत आिीच्या कामकािाच्या ठदिशी करणे बंिनकारक आहे आठण त्वररत आिीच्या 

कामकािाच्या ठदिशी असे पेमेंट करण्यात केलेल्या कोणत्याही कसूरीमुळे उशीर केलेल्या कालाििीसािी देय 

असलेल्या तारखेपासून पेमेन्टचे पैसे प्रत्यक्ष िमा होईपयंतच्या तारखेपयंत व्यािाची र्णना करून ते व्याि आकारले 

िाईल. पुढे िाऊन किगदाता शुल्कासािी, िर काही असल्यास, िबाबदार असणार नाही, िे त्याच्या/ठतच्या/त्यांच्या 

बँकरद्वारे असे पे्रझेने्टशन केल्यानंतर िेठबट केले िाईल. किगदाता पुढे िाऊन िनादेश ठकंिा इलेकटर ॉठनक सािने 

त्यांच्या िैितेपयंत आठण िेंर्व्ा कें र्व्ा हपे्त थकीत असतील, तु्रटी असतील ठकंिा चुकले असतील ठकंिा नुकसानीत 

असतील तेंर्व्ा, ठकतीही िेळा सादर करू शकेल आठण किगदार/िामीनदार अशा सादरीकरणािर र्ठिष्यात प्रश्न 

उपक्तस्थत करणार नाही.   

( c)  किगदाराने/सह-किगदाराने किगदात्यास केिळ काही हपे्त समाठिष्ट असलेले, परंतु कराराच्या कालाििीतील संपूणग हपे्त 

नरे्व्,  फक्त काही Post Dated Cheques  (PDCs)/Electronic Mandates ठदल्यास, किगदात्याने माठर्तले असो 

अथिा नसो, किगदार हा किगदात्यास ठशल्लक हप्त्यांसािीचे उिगररत िनादेश देईल िेणेकरून दुसऱ्या अनुसूचीनुसार 

संपूणग कराराच्या कालाििीचा समािेश होईल . 

(d)   किगदाराद्वारे हे मान्य केले रे्ले आहे आठण समिले रे्ले आहे की किगदात्याद्वारे काही कोणत्याही कारणास्ति िनादेश/ 

Electronic Mandates सादर न केले रे्ल्यास, किगदाराच्या किागची परतफेि करण्याच्या दाठयत्वािर कोणताही 

पररणाम होणार नाही. रोखीकरणास झालेला ठिलंब, कृती िर्ळणे ठकंिा दुलगक्ष करणे यासािी, कोणतेही िनादेश/ 

Electronic Mandates (किगदाराने किगदात्यास आिीच ठदलेले ठकंिा किगदाराद्वारे द्याियाचे आहेत) यांच्या  कोणत्याही 

कारणास्ति झालेल्या हानीसािी ठकंिा हरठिण्यासािी किगदाता िबाबदार असणार नाही. 

(e)    किगदार आठण सह-किगदार हे समितात की, 

(f)    किगदात्याद्वारे काही कोणत्याही कारणास्ति िनादेश/ Electronic Mandates सादर न केले रे्ल्यास, किगदाराच्या 

किागची परतफेि करण्याच्या दाठयत्वािर कोणताही पररणाम होणार नाही. 

 

(g)   रोखीकरणास झालेला ठिलंब, कृती िर्ळणे ठकंिा दुलगक्ष करणे यासािी, कोणतेही िनादेश/ Electronic Mandates 

(किगदाराने किगदात्यास आिीच ठदलेले ठकंिा किगदाराद्वारे द्याियाचे आहेत) यांच्या कोणत्याही कारणास्ति झालेल्या 

हानीसािी ठकंिा हरठिण्यासािी किगदाता िबाबदार असणार नाही. दुसऱ्या शब्दात, हप्त्यांची रक्कम र्रण्यास किगदार 

िबाबदार आहे, िोपयंत हप्त्यांच्या संदर्ागतील रक्कम किगदात्याच्या खात्यात िमा होते तोपयंत. किगदाता कोणत्याही 

िेळी किगदाराद्वारे केलेल्या पेमेंट बाबत सािकाराच्या खात्यात रक्कम िमा झाल्याच्या पुराव्याची मार्णी करू शकतो 

आठण की अशी मार्णी केल्याच्या तारखेपासून 5 ठदिसांच्या आत किगदार तो पुरािा प्रदान करेल. 

(h)   या करारांतर्गत आठण/ठकंिा प्रचठलत कायद्यांतर्गत किगदात्यास असलेल्या इतर कोणत्याही अठिकारांना ठकंिा उपायांना 

बािा न आणता, प्रथमच सादर केलेला िनादेश न ििल्यास, ठकंिा ECS ठकंिा NACH Mandates ठकंिा Standing 

Instructions ठकंिा बँकांद्वारे मान्यताप्राप्त इतर कोणतीही पद्धत, यांचा अनादर झाल्यास, किगदार पठहल्या 

अनुसूचीमधे्य नमूद केल्याप्रमाणे सरळ आकारणी देण्यास िबाबदार असेल. दुसऱ्या िेळी सादर केल्यानंतर अनादर 

झाल्याच्या प्रसंर्ी, पठहल्या अनुसूचीमधे्य नमूद केल्याप्रमाणे, अशा न ििलेल्या िनादेशाच्या संदर्ागत आणखीन अठिक 

शुल्क आकारले िाईल. िनादेश न ििणे ठकंिा इलेक्ट्र ॉठनक आदेश ठकंिा स्थायी सूचना ठकंिा इतर कोणत्याही 

मान्यताप्राप्त पद्धतीचा (पठहल्या आठण ठद्वतीय सादरीकरणािर) अनादर झाल्याच्या प्रसंर्ी आकारल्या िाणाऱ्या शुल्काचे 

प्रमाण देखील पठहल्या अनुसूचीमधे्य ठनठदगष्ट केलेले आहे. अनादर झाल्याच्या प्रसंर्ी आकारले िाणारे शुल्क हे अनुक्रमे 

Negotiable Instruments Act, 1881, आठण Payment and Settlement Systems Act, 2007 अंतर्गत ठकंिा 

तत्सम सुिाररत आठण त्या िेळेस लारू् असलेल्या कायद्यांतर्गत असलेल्या किगदात्याच्या अठिकारांना बािा न आणता 

आहे आठण अन्य अठिकारांना, िे या करारांतर्गत ठकंिा कायद्यांतर्गत ठकंिा equiry  अंतर्गत किगदात्यास आहेत, त्यांना 

बािा न आणता आहे.     

(I)    िेर्व्ा पेमेंट्स हे िनादेश/ Electronic Mandates द्वारे केलेले नसतात, तेर्व्ा किगदार, किगदात्याच्या अठिकारांमधे्य 

िेळोिेळी केलेल्या सुिारणांच्या अिीन राहून, पठहल्या अनुसूचीमधे्य नमूद केल्याप्रमाणे सरळ आकारणी र्रण्यास 

िबादार असतो. 



(j)    ज्ाठिकाणी बाहेरर्ािच्या िनादेशाद्वारे पैसे पाििले िातात, ठतथे  किगदात्याच्या अठिकारांमधे्य िेळोिेळी केलेल्या 

सुिारणांच्या अिीन राहून, पठहल्या अनुसूचीमधे्य नमूद केल्याप्रमाणे शुल्क र्रण्यास किगदार िबादार असतो.  

(k)   "किगदार हा या कराराच्या अनुसूची-1A मधे्य नमूद केल्याप्रमाणे, प्रिास खचग आठण अन्य शुल्क र्रण्यास िबाबदार 

असेल. 

(l)    "पठहली अनुसूची आठण अनुसूची -1A मधे्य नमूद केलेले शुल्क हे किगदाराला सूठचत करून बदलाच्या अिीन आहेत 

आठण किगदार सूठचत केल्याच्या तारखेपासून असे सुिाररत शुल्क र्रण्याचे मान्य करतो."     

2.11  हप्त्जांमधील फेरबदल आणि त्यजांचे पुनणनायोर्न 

           किगदात्यास अशा पररक्तस्थतीत योग्य िाटल्यास, हप्त्यांमधे्य बदल करण्याचा ठकंिा त्यांचे पुनठनगयोिन करण्याचा  ठकंिा 

किागची पुनरगचना (ठनयामक असो िा नसो) अशा रीतीने आठण अशा व्याप्तीपयंत करण्याचा अठिकार आहे िे, किगदाता 

किगदाराच्या ठिनंतीिरून ठकंिा त्याच्या संपूणग अठिकारात किगदाराला योग्य सूचना देऊन ठनठित करू शकतो आठण 

किगदाराद्वारे परतफेि ही सदर बदलानुसार आठण/ठकंिा पुनठनगयोिनानुसार  ठकंिा किागच्या पुनरगचनेनुसार, ज्ा 

तारखेस हप्त्यांमधे्य बदल केला ठकंिा त्यांचे पुनठनगयोिन केले ठकंिा / ठकंिा किागची पुनरगचना केली त्या तारखेपासून 

केली िाईल, िरी दुसऱ्या अनुसूचीमधे्य काहीही नमूद केले असले तरी.     

2.12   कर्ादजर, सह-कर्ादजर आणि र्जमीनदजर यजांचे सांयुक्त आणि स्वतांत्र उत्तरदजणयत्व. 

         सह-किगदार आठण िामीनदार यांचे उत्तरदाठयत्व संयुक्त आठण स्वतंत्र असते आठण किगदाराच्या सहअक्तस्तत्वात असते. 

सह-किगदाराचे आठण िामीनदाराचे, व्याि, अठतररक्त व्याि इत्यादीसह किागची परतफेि करण्याचे उत्तरदाठयत्व 

आठण या कराराच्या/आठण इतर कोणत्याही कराराच्या (करारांच्या) अटी ि शतींचे पालन करण्याचे दाठयत्व, दस्तऐिि, 

िी किगदाराद्वारे किगदात्यासोबत या किागच्या संदर्ागत  ठकंिा अन्य किागच्या ठकंिा किागच्या संदर्ागत अंमलात आणली 

रे्ली असतील ठकंिा आणली िाऊ शकतात त्यांचे पालन करण्याचे उत्तरदाठयत्व संयुक्त आठण स्वतंत्र असते आठण 

पररणामी किगदात्यास, किगदाराद्वारे किगदात्यास देय असलेले किग आठण शुल्क िसूल करण्याकररता दोघांचे ठिरुद्ध 

ठकंिा दोघांपैकी एकाचे ठिरुद्ध कारिाई करण्याचा संपूणग अठिकार असेल. 

2.13  व्यजर्जच्यज दरजत बदल  

    किागच्या रकमेचे ठितरण, संपूणग ठकंिा अंशतः, करण्यापूिी किगदात्याने व्यािदरात सुिारणा केल्याच्या  प्रसंर्ी, पूणग 

ठकंिा अंशतः, असा िाढलेला दर किगदाराला, किगदात्याने िरिल्याप्रमाणे फोन, एसएमएस, पोस्ट ठकंिा अशा इतर 

माध्यमांद्वारे (ठिठिटलसह) कळठिला िाईल. सुिाररत दर, एकदा कळिल्यानंतर आठण किगदाराद्वारे स्पष्टपणे 

स्वीकारल्यानंतर, अशा व्यािदराच्या सुिाररत केल्याच्या तारखेपासून तत्काळ संपूणग किागच्या रकमेिर लारू् होईल. 

2.14  व्यजर्जच्यज दरजतील आणि शुल्कजतील बदलजची अणधसूचनज 

व्यािदरात आठण किगदात्याकिून आकारण्यात येणाऱ्या इतर शुल्कात बदल झाल्याच्या प्रसंर्ी, ते किगदात्याद्वारे 

दशगठिले िातील/त्यांना सूठचत केले िातील/तसेच िृत्तपत्रांमधे्य/ किगदात्याच्या संकेतस्थळािर प्रकाठशत केले 

िातील/खात्याच्या ठििरणपत्रामधे्य / किगदारास आठण/ठकंिा िामीनदारास पािठिलेल्या परतफेिीच्या 

िेळापत्रकामधे्य नोदंठिले िातील, आठण अशा बाबतीमधे्य किगदार आठण िठमनदार त्या ठिठशष्ट िेळेस लारू् असलेले 

ठकंिा पक्षांमधे्य सहमती झाल्यानुसार व्यािाचे सुिाररत दर ठकंिा शुल्क देण्यास िबाबदार असतील. किगदार आठण 

िामीनदार यांना समिले आठण व्याि दरात आठण/ठकंिा शुल्कामधे्य झालेल्या अशा सुिारणेनुसार किगदात्यास 

रक्कम देण्यास ते सहमत आहेत. किगदार आठण िामीनदार यांनी िेळोिेळी लारू् होऊ शकणारे सिग व्याि, शुल्क 

आठण कर र्रण्यास संमती ठदली आहे आठण मान्य केले आहे. 

2.15  णवलांणबत पेमेंट्सवर व्यजर् णकां वज अणतररक्त व्यजर् णकां वज दांडजत्मक व्यजर् 

करारांतर्गत किगदात्यास कराियाच्या कोणत्याही पेमेंटमधे्य किगदाराने कोणताही ठिलंब ठकंिा चूक केली असल्यास, 

किगदात्याला अनुसूची - I मधे्य दशगठिलेल्या दराने ठकंिा किगदाराच्या िेबसाइटिर िेळोिेळी प्रदठशगत केल्याप्रमाणे 

देय तारखेपासून संपूणग थकबाकीच्या रकमेिर, मर् ते किग असो ठकंिा व्याि असो ठकंिा याखाली देय असलेले 

कोणतेही शुल्क असो, प्रत्यक्ष रक्कम किगदात्यास अदा करेपयंत/िमा करेपयंत व्याि आकारण्याचा अठिकार असेल. 

सदर व्याि capitalized / compounded v आठण किगदाराला ठदलेले किग म्हणून मानले िाईल आठण अशा न 

र्रलेल्या रकमेिर व्याि आकारले िाईल. असे न केलेल्या पेमेंटला ठििाद मानण्याचा देखील किगदात्यास अठिकार 

आहे िो कराराच्या अटीनुंसार लिादाकिे संदठर्गत केला िाऊ शकतो. 

2.16  अन्य शुल्क 



किगदार आठण िामीनदार असे अन्य शुल्क अदा करतील, िे लारू् असू शकते आठण ज्ात खालील बाबीचंा समािेश 

आहे, परंतु तेिढ्यापुरतेच मयागठदत नाही, किग प्रठक्रठयत करण्याचे शुल्क, दस्तऐििीकरण, मुद्रांक शुल्क आठण 

कठमशन्स, िाहन नोदंणी ज्ात RTO, संकलन, ROC फायठलंर् आठण सुिारणा, CERSAI नोदंणी, NeSL IU 

नोदंणी/नूतनीकरण, CIBIL अहिाल तयार करणे, मालमते्तचे मूल्यांकन, िनादेश/repaymwnt dishonour’s, रोख 

रक्कम हाताळणे, पूिग समाप्ती, Bullet Payment, खात्याचे duplicate  ठििरणपत्र, अनुसूची – I मधे्य नमूद केलेल्या 

दरांिर पुनतागबा घेणे आठण यािगचे र्ािे, िुक्तिकेट / ठिशेष NOC, किग रद्द करणे / री-बुठकंर्, किागची पुनरगचना, देय 

तारीख बदलणे, परतफेि पद्धत सॅ्वप, प्रिास आठण संकलन पािपुरािा, व्यापार प्रमाणपत्र इ. 

2.17   कर 

किगदार किगदात्यास अशा रकमेची र्रपाई करेल िी किगदाराने कें द्र ठकंिा राज् सरकारला  व्यािािर कर म्हणून 

आकारली असेल, ठदली असेल ठकंिा देय असेल, आठण/ठकंिा पत सुठििेिरील अन्य शुल्क असेल (ज्ात िसू्त ि सेिा 

कर (GST) आठण/ठकंिा कें द्र/राज् सरकारद्वारे ठकंिा ठिद्यमान कायद्यातील बदलांमुळे ठकंिा लारू् होणाऱ्या कोणत्याही 

निीन कायद्यामुळे पत सुठििेिर व्यािािर लािलेला उपकर यांचा समािेश असेल परंतु तेिढ्यापुरते मयागठदत नाही). 

किगदात्याकिून िेर्व्ा तसे करण्यास सांठर्तले िाईल तेंर्व्ा किगदाराद्वारे परतफेि ठकंिा पेमेंट केले िाईल. 

अनुचे्छद 3 

णसकु्यररटी 

3.1    किगदात्याद्वारे किगदारास, याठिकाणी नमूद अटी ि शतींच्या अिीन राहून किग सुठििा मंिूर केल्याचे ठकंिा मंिूर 

करण्याचे मान्य केल्याचे लक्षात घेऊन, किगदार याद्वारे किगदात्याकिे, अनन्य प्रथम शुल्काद्वारे, सिग अॅॅके्ससरीिसह 

मालमत्ता, या मालमते्तला ठकंिा मालमते्तमधे्य िोिलेले मर् ते ठिद्यमान असो ठकंिा र्ठिष्यातील असो, आठण पठहल्या 

अनुसूचीमधे्य तपशीलिार िणगन केल्याप्रमाणे मालमते्तिर केलेल्या ठकंिा कराियाच्या सुिारणा, नूतनीकरण आठण 

प्रठतस्थापना, ज्ािर किागची सुठििा घेतली िात आहे, तारण िेितो / तारण िेिण्याचे मान्य करतो. या संदर्ागत 

किगदाराने यासोबत िोिलेल्या फॉमगमधे्य किगदात्याच्या नािे अपररितगनीय मुखत्यारपत्र देखील कायागक्तित केले आहे. 

किगदार असे पुढील दस्तऐिि अंमलात आणण्याचे आठण मालमते्तिर किगदात्याचे शुल्क पूणग करण्यासािी 

किगदात्याला आिश्यक असलेल्या फाइठलंग्ज बनठिण्याचे देखील मान्य करतो आठण हमी देतो. 

3.2    या करारािर स्वाक्षरी केल्यािर ठकंिा मालमत्ता (अनेक मालमत्ता) ठितररत केल्यािर, िे प्रथम असेल ते, तारण प्रठक्रया 

झाली असल्याचे मानले िाईल. 

3.3    अनुचे्छद 3.1 मधे्य किगदाराने याठिकाणी ठनमागण केलेला र्ार हा, किगदात्याद्वारे किगदारास मंिूर झालेल्या किागची 

ठकंिा मंिूर र्व्ाियाच्या किागची किगदाराद्वारे थकीत परतफेि आठण पेमेंट, आठण सिग शुल्क आठण व्याि, याठिकाणी 

किगदात्याद्वारे झालेला ठकंिा र्व्ाियाचा खचग आठण इतर सिग देय असलेली रक्कम ठकंिा िी रक्कम या अटीचं्या 

अनुसार किगदाराद्वारे किगदात्यास देय होऊ शकते, यासािी Sicurity म्हणून असेल.` 

3.4     किगदाराने याठिकाणी तयार केलेला र्ार सुरूच राहील, िोपयंत किगदाता याठिकाणी तयार केलेली Sicurity 

discharge केल्याचे प्रमाणपत्र िारी करीत नाही तोपयंत, आठण ठदिाळखोरी, िनकोनसोबत व्यिस्था, मानठसक 

अपंर्त्व, संपुष्टात आणणे (सै्वक्तच्छक ठकंिा अन्यथा ) ठकंिा कोणतेही ठिलीनीकरण ठकंिा एकत्रीकरण, पुनरगचना, 

व्यिस्थापनािर ताबा ठमळठिणे, ठिसिगन ठकंिा राष्टर ीयीकरण (िसे असेल तसे), यामुळे किगदाराच्या दाठयत्वािर 

कोणताही पररणाम, नुकसान होणार नाही ठकंिा ते  ठिस्चािग होणार नाही. 

3.5    कराराच्या अंमलबिािणीच्या िेळी मालमत्ता किगदारास ठितरीत केली रे्ली नसेल ठकंिा िाहनाच्या बाबतीत 

किगदाराच्या नािािर नोदंणी केली रे्ली नसेल तर, अशा िेळी िाहनाचे तपशील िे उपलब्ध नाहीत आठण 

किगदात्याद्वारे किगदारास लेखी स्वरूपात अशा ठितरणाच्या आठण/ठकंिा नोदंणीच्या एका आििड्याच्या आत 

कळिले िाईल आठण असे तपशील याठिकाणी अनुसूचीचा एक र्ार् आठण र्ठ्ठा म्हणून िाचले िातील िणू काही ते 

या कराराच्या अंमलबिािणीच्या िेळी त्यात अंतरू्गत केले रे्ले होते. किगदार अशी रू्ठमका घेणार नसल्याचे मान्य 

कररतो की या कराराच्या अंमलबिािणीच्या तारखेला मालमते्तचा तपशील ठकंिा त्याचा कोणताही र्ार् उपलब्ध नर्व्ते 

त्यामुळे र्ार अकायगक्षम ठकंिा तु्रटीपूणग ठकंिा अिैि ठकंिा कोणत्याही प्रकारे लारू् करण्यायोग्य नाही. 

3.6     किगदार िाहनांची नोदंणी योग्य प्राठिकरणाकिून ठनठदगष्ट केलेल्या कालाििीच्या आत करेल. 

3.7     किगदार याद्वारे पुष्टी करतो की किगदारास मालमते्तच्या (मालमत्तांच्या) सिग तपशीलांची माठहती आहे. 

3.8    किगदाराने किग आठण त्यािरील व्यािाच्या रकमेसािी ठसकु्यररटीच्या मार्ागने एक िचनपत्र देखील कायागक्तित केले आहे. 



3.9    किगदात्यास किगदाराद्वारे अशा अठतररक्त ठसकु्यररटीि पुरठिणे आिश्यक िाटू शकते ज्ात तृतीय पक्षाकिून हमी 

(अनेक हमी), िसे सािकारास त्यांच्या संपूणग अठिकारात योग्य िाटू शकते, चा समािेश आहे. अशा प्रसंर्ी किगदार 

असे कंत्राट, करार, हमी, दस्तऐिि, मुखत्यारपत्र प्रदान करेल िे किगदात्यास आिश्यक असू शकतील. असे कंत्राट, 

करार, हमी, दस्तऐिि, मुखत्यारपत्र इत्यादी, किगदार मारे् घेणार नाही ठकंिा संपुष्टात आणणार नाही, िोपयंत या 

कराराअंतर्गत किगदाराद्वारे थकीत असलेल्या आठण देय असलेल्या सिग रकमा किगदात्यास  पूणग अदा केल्या िात 

नाही आठण किगदात्याद्वारे तसे प्रमाठणत केले िात नाही तोपयंत. 

अनुचे्छद 4 

पेमेंट्सचज णवणनयोग 

4.1  सािकारास, किग करारांतर्गत थकीत असलेल्या आठण देय असलेल्या कोणत्याही पेमेंट्सचा आठण किगदाराने थकीत 

रकमेपोटी ठदलेल्या पेमेंट्सचा ठिठनयोर् पुढीलप्रमाणे योग्य िाटेल अशा क्रमाने करण्याचा अठिकार आहे: 

(i)      Premium on repayment; 

(ii)     पररव्यय, शुल्क, खचग आठण अन्य पैसे; 

(iii)    पररव्यय, शुल्क, खचग आठण अन्य पैसे यािरील व्याि, ज्ात कायदेशीर प्रठक्रया, काही असल्यास, सुरु िेिण्याच्या  

खचागचा समािेश आहे; 

(iv)    पररव्यय, िनादेश परत होण्याचे शुल्क, सॅ्वप शुल्क, खचग आठण थकीत अन्य पैसे इत्यादी, यािरील व्याि.  

(v)     सेिा शुल्क; 

(vi)    व्याि, ज्ात किग कराच्या अटीनुंसार देय असलेले अठतररक्त व्याि, काही असल्यास, याचा समािेश आहे; 

(vii)   किग करारांतर्गत मूळ थकीत रक्कम आठण देय असलेली हप्त्यांची परतफेि. 

(viii)  या कराराच्या अंतर्गत किगदार ठकंिा िामीनदार म्हणून क्षमता ठिचारात न घेता कोणत्याही करारांतर्गत थकीत रकमेची 

परतफेि नािे टायर फायनान्स, फ्लीट कािग सुठििा, इंशु्यरन्स फायनान्स इत्यादी. 

(ix)    िर किगदाराकिे, किगदात्यासोबत िारणाठिकार करून ठकंिा अन्यथा, एकापेक्षा अठिक किग खाती असल्यास, 

कोणत्याही किागच्या ठकंिा इतर खात्यां(खात्यां) समोर केलेले पेमेंट्स समायोठित करणे. 

अनुचे्छद ५ 

मजलमते्तच्यज खचजासजठी कर्ादजरजचे योगदजन 

5.1  किगदात्याद्वारे किग ठितररत करण्यापूिी किगदार सािकारास, मालमते्तच्या खचागकररता त्याच्या स्वत: च्या योर्दानाद्वारे 

ठिके्रते/उत्पादक/कोणतीही व्यक्ती यांना केलेल्या पेमेंटची कार्दपते्र आठण प्रोफॉमाग इनर्व्ॉईस  देखील सादर करेल. 

अनुचे्छद 6 

णवतरिजसजठी अटी 

7.1  किग करारांतर्गत कोणतेही ठितरण करण्याचे किगदाराचे दाठयत्व खालील अटीचं्या अिीन असेल: 

 (a)  किगदाराने ठसकु्यररटी तयार केली आहे, हमी ठदली आहे (हमी ठदल्या आहेत) आठण सािकाराच्या समािानापोटी 

प्रॉठमसरी नोट आठण इतर सिग आिश्यक कार्दपते्र िरील कलम 3 मधे्य नमूद केल्यानुसार किगदात्याच्या नािे अंमलात 

आणली आहेत: 

(b)  किगदाराकिून िीफॉल्टची कोणतीही घटना अक्तस्तत्वात नाही: 

(c)  या कराराअंतर्गत किगदाराला त्याचे दाठयत्व पूणग करणे अशक्य होईल अशी कोणतीही ‘असामान्य’ ठकंिा अन्य 

पररक्तस्थती उद्भिलेली नाही. 

अनुचे्छद 7 

कर्ादजरजचे प्रणतणनणधत्व. 

7.1  हा करार कण्यासािी आठण तो अमलात आणण्यासािी किगदाराकिे पुरेशी कायदेशीर क्षमता आहे. किगदाराला 

कोणत्याही प्रकारे ठकंिा कोणताही कायदा, ठििी, ठनणगय, न्यायालयाचा हुकूमनामा, ठनयम, करार ठकंिा अन्यथा, या 



करारामधे्य प्रदान केलेल्या पद्धतीने उत्तरदाठयत्व कायागक्तित  करण्यापासून आठण  हाती घेण्यापासून कोणत्याही प्रकारे 

मयागठदत केलेले नाही ठकंिा प्रठतबंठित केलेले नाही. कायागक्तित केल्यानंतर, हा करार िैि आठण किगदाराची कायदेशीर 

बंिनकारक िचनबद्धता असेल, िी या कराराच्या अटीनंनुसार त्याचे ठिरुद्ध लारू् करण्यायोग्य असेल. किगदार (िर 

कंपनी असेल तर त्या बाबतीत) हा त्यांच्या Memorandum and Article of Association नुसार र्ारतीय 

कायद्यान्िये योग्य रीतीने अंतरू्गत आठण अक्तस्तत्वात असेल  ि त्याच्याकिे हा करार करण्याचा अठिकार असेल, ज्ाचा 

तो पक्ष आहे ठकंिा पक्ष असेल. 

7.2  याठिकाणी तारण िेिलेल्या मालमते्तिर कोणत्याही स्वरूपाचा बोिा ठकंिा कोणताही िारणाठिकार अक्तस्तत्वात नाही. 

7.3  या कराराच्या संदर्ागत आिश्यक असलेल्या सिग अठिकृतता, मंिूरी, संमती, परिाने आठण परिानग्या यांना पूणग सामर्थ्ग 

आठण प्रर्ाि देण्यासािी आिश्यक ते सिग त्याने प्राप्त केले आहे आठण पूणग केले आहे. संपाठश्वगक दस्तऐिि आठण 

रृ्ठहत मालमत्ता. किगदाराने त्याच्याद्वारे देय असलेले सिग कर आठण िैिाठनक देय रक्कम र्रली आहे आठण त्याला 

कोणत्याही व्यक्तीकिून कोणतीही मार्णी, दािा ठकंिा सूचना प्राप्त झालेली नाही. 

 7.4  करार अमलात असतांना किगदार नेहमी खात्री करेल की िी व्यक्ती िाहन (िाहने) चालित असेल त्या व्यक्तीकिे 

िाहन (िाहन) चालिण्याचा अठिकार देणारा िैि िर ायक्तरं्व्र् परिाना आहे. 

 7.5  किगदाराठिरुद्ध कोणत्याही स्वरूपाचे कोणतेही ठफत्याद, कृती ठकंिा दािे प्रलंठबत नाहीत ठकंिा दाखल केले िाण्याची 

ठकंिा चालठिले िाण्याची (मर् ठदिाणी ठकंिा फौिदारी ठकंिा अन्यथा असो) शक्यता नाही. 

अनुचे्छद 8 

कर्ादजरजचे करजर / उपिम 

8.1    संपूणग किागचा उपयोर् त्यांच्याद्वारे कराराच्या पठहल्या अनुसूचीमधे्य दशगठिलेल्या हेतंूसािी केला िाईल. 

8,.2    कोणतीही घटना, अथिा पररक्तस्थती यांची त्वररत सूचना देईल, िे या कराराच्या पूतगतेसािी ठिलंबाचे कारण म्हणून कायग 

करू शकतात. 

8.3     सिग कायदे आठण ठनयमांचे ठिठिित आठण िक्तशीरपणे पालन करणे आठण मालमते्तच्या संदर्ागत आकारलेले ठकंिा 

आकारण्यायोग्य सिग शुल्क अदा करेल. मालमते्तचा िापर, कायागिन आठण देखर्ाल आठण त्यातून उद्भिणाऱ्या 

कोणत्याही दाठयत्वासािी तो पूणगपणे िबाबदार असेल. 

8.4     कोणत्याही ठिमा कंपनीकिून, किागच्या ठसकु्यररटीचे रक्षण करण्यासािी आठण किगदाराचा िारणाठिकार लार्ाथी 

म्हणून ठचन्हांठकत केला रे्ला आहे याची खात्री करण्यासािी मालमते्तचा, सिग िोखीम आठण िोके यापासून संरक्षण 

करणारा ठिठिित आठण योग्य ठिमा उतरिला रे्ला आहे याची खात्री करेल, ज्ात आर्, दंर्ल, नार्री दंर्ल, पूर 

यासंदर्ागतील िोखीम आठण अशा ठिसृ्तत िोखमी ज्ास मालमत्ता सिगसािारणपणे उघिी होऊ शकते, आठण 

अमयागठदत तृतीय पक्ष उत्तरदाठयत्वाची िोखीम, यांचा समािेश आहे. 

8.5    रू्कंप, पूर, िादळ, चोरी ठकंिा Tyfoon इ. ठकंिा इतर कोणत्याही सामर्थ्गशाली घटनेमुळे ठकंिा दैिी कृत्यामुळे 

मालमते्तचे कोणतेही नुकसान ठकंिा नुकसान झाल्यास त्याबद्दल किगदात्यास त्वररत कळिेल. 

8.6    हा करार, संपाठश्वगक दस्तऐिि आठण तारण मालमते्तच्या संबंिात आिश्यक असलेल्या अथिा प्राप्त झालेल्या सिग 

अठिकृतता, मंिूरी, संमती, परिाने आठण अनुमती यांना पूणग सामर्थ्ग आठण प्रर्ाि देण्यासािी आिश्यक असलेली सिग 

पािले उचलेल. 

8.7    किगदात्याच्या लेखी  संमतीठशिाय कोणत्याही प्रकारे ठिक्री, र्ािेपट्टी, हस्तांतरण, र्र ठनमागण करणे, तारण करणे ठकंिा 

कोणत्याही स्वरूपाचा कोणताही बोिा ठनमागण करणे, ठकंिा सरंिर करणे ठकंिा अन्यथा कोणत्याही प्रकारे मालमते्तच्या 

ताब्यामधे्य र्ार् पिणे, या र्ोष्टी करणार नाही. मालमते्तचे कोणतेही प्रत्यक्ष ठकंिा अप्रत्यक्ष हस्तांतरण हे ठिश्वासाहगतेचे 

रु्ने्हर्ारी उलं्लघन म्हणून मानले िाईल आठण किगदात्यास एफआयआर दाखल करण्याचा/ पािपुरािा 

करण्याचा/ठकंिा किगदाराठिरुद्ध फौिदारी तक्रार करण्याचा अठिकार प्राप्त होईल. सदर तारण केलेल्या मालमत्ता 

या ताबेदार या क्षमतेने किगदाराच्या ताब्यात असतात. 

8.8    मालमते्तची चांर्ली व्यिस्था िेऊन ती चांर्ल्या क्तस्थतीत राखेल आठण किग प्रलंठबत असल्याच्या कालाििीत आिश्यक 

ते सिग दुरुस्ती, िोिकाम, आठण सुिारणा करेल. 

8.9    ज्ा ठदिशी कोणताही हप्ता देय होईल त्या ठदिशी त्याने िारी केलेले PDCs/NACH ठकंिा इतर Electronic Mandates 

आठण त्यानंतर कोणतेही Post dated repayment cheques ििठिले िाण्यासािी ज्ा बँकेतून पैसे काढायचे त्या 

बँकेच्या खात्यात पुरेशी ठशल्लक िेिेल. 



8.10   िसू्त आठण सेिा कर (GST), रोि टॅक्स, मोटार िाहन कर, हररत कर, परिाना/परठमट शुल्क, आयकर आठण अन्य 

सिग कर आठण महसूल यासारख्या सिग सािगिठनक मार्ण्या अदा करणे सुरू िेिेल िे, सरकार, महानर्रपाठलका, 

प्रादेठशक पररिहन प्राठिकरण (िाहनाच्या बाबतीत) ठकंिा इतर प्राठिकरण यांचेद्वारे आता ठकंिा पुढे मूल्यांकन करून 

आकारले रे्ले आहेत ि िे र्ारत सरकारला ठकंिा कोणत्याही राज्ाच्या सरकारला ठकंिा स्थाठनक प्राठिकरणाला देय 

आहेत आठण किगदात्याने मार्णी केल्यास अदा केलेले शुल्क, कर, मूल्यांकन ठकंिा अन्य िािक यांची प्रते्यक पािती 

सादर करेल आठण याद्वारे पुष्टी करतो की, आता अशा करांची आठण महसुलाची कोणतीही बाकी देय नाही आठण 

थकबाकी नाही. 

8.11   मालमत्ता िाहन असल्याच्या प्रसंर्ी, मोटार िाहन कायदा, 1988 अंतर्गत योग्य प्राठिकरणाकिे मालमते्तची नोदंणी 

करून घेईल (मर् ती िीलर/ठिके्रत्याने केली असो ठकंिा नसो) आठण िाहनािर (िाहनांिर तारणाचा बोिा चढिून 

घेईल, ठनमागण केला ठकंिा कराियाचा आहे, प्रमाणपत्रामधे्य किगदात्याच्या नािे ठिठिित मान्यता घेऊन नोदंणी करेल. 

मालमत्ता िापरलेले िाहन असल्याच्या प्रसंर्ी, किगदार हे सुठनठित करेल की िाहनाच्या (िाहनांच्या) RC बुकमधे्य 

आिश्यक मान्यता घेतलेली आहे िी अशा िाहनाचे (िाहनांचे) किगदात्याच्या नािे तारण दशगठिते. 

8.12   मालमते्तची ठिठलर्व्री घेण्याच्या ठकंिा या कराराच्या अंमलबिािणीच्या 30 ठदिसांच्या आत, िे अर्ोदर येईल ते, 

नोदंणी प्रमाणपत्राची एक प्रत, मालमत्ता िाहन (िाहने)असल्यास, ज्ासािी किग घेतलेले आहे त्यासंबंिी परिानग्या 

(लारू् असल्याप्रमाणे) आठण अशा िाहनांची (िाहनांची) ठिठलर्व्री घेतली आहे, सादर करेल. 

8.13  मालमत्ता िाहन असल्यास,  अन्यथा त्यासंबंिीचा अिग किगदात्याकिे िाहनािर (िाहनांिर) बोिा लािण्यासािी 

पािठिल्याठशिाय, त्यासािी कोणत्याही िुक्तिकेट नोदंणी पुक्तस्तकेसािी (Registration Book) अिग करणार नाही. 

8.14  मालमते्तचे कोणतेही नुकसान ठकंिा चोरी झाल्यास, मालमते्तच्या संदर्ागत ठिमा कंपनीकिे कोणताही दािा दाखल 

केल्यास ठकंिा मालमते्तचे नोदंणी पुस्तक ठकंिा मालमते्तसंदर्ागतील ठिमा पॉठलसीचे नुकसान, हानी ठकंिा चुकीचे 

ठिकाणी िेिली रे्ल्यास, याठिषयी किगदात्याला, मालमते्तला झालेल्या अशा नुकसानीच्या ठदिसापासून ठकंिा दािा 

दाखल केल्याच्या तीन ठदिसांच्या आत लेखी स्वरूपात कळिेल. अशा प्रसंर्ी किगदाता, या करारा अंतर्गत ठकंिा 

कायद्यामिील ठकंिा equity मिील असलेल्या त्याच्या इतर अठिकारांना बािा न आणता, किगदाता किगदारास 

किगदात्याचे ठहतसंबंिांचे संरक्षण करण्यासािी पािले उचलण्यास सांरे्ल.  

8.15   तारण िेिलेल्या मालमते्तचे यापुढे मूल्यांकन करून सरकार, महानर्रपाठलका, प्रादेठशक पररिहन प्राठिकरण ठकंिा 

इतर प्राठिकरण यांचेद्वारे लािले िाऊ शकणारे दर, मूल्यठनिागरण, कर आठण अन्य िािक अदा करेल आठण 

किगदात्याद्वारे माठर्तल्यािर प्रते्यक शुल्क, कर, मूल्यठनिागरण ठकंिा अन्य िािक या प्रते्यकाची पािती सदर करेल. 

8.16   तारण िेिलेल्या मालमते्तस ठकंिा मालमते्तच्या कोणत्याही र्ार्ास कोणतीही िप्ती ठकंिा नुकसान करणार नाही अथिा 

होऊ देणार नाही ठकंिा किगदात्याच्या लेखी स्पष्ट संमतीठशिाय याठिकाणी असलेल्या ठसकु्यररटीस बािा येऊ देणार 

नाही ठकंिा िोका होऊ देणार नाही. मालमते्तचे कोणतेही प्रत्यक्ष ठकंिा अप्रत्यक्ष हस्तांतरण हे ठिश्वासाहगतेचे रु्ने्हर्ारी 

उलं्लघन आठण फसिणुकीचे प्रकरण मानले िाईल आठण किगदात्यास योग्य िाटेल त्याप्रमाणे किगदाराच्या ठिरुद्ध FIR 

ठकंिा फौिदारी तक्रार दाखल करण्याचा / पािपुरािा करण्याचा किगदात्यास अठिकार असेल. 

8.17  किगदाराठिरुद्ध ठकंिा िामीनदाराठिरुद्ध Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 ठकंिा र्ारतात लारू् असलेल्या 

इतर तत्सम कायद्यांतर्गत कोणतीही कायदेशीर कारिाई सुरू केल्याबद्दल / याठचका दाखल केल्याबद्दल ठकंिा पैसे / 

मालमत्ता िसुलीसािीच्या हुकूमाच्या अंमलबिािणीसािी याठचका दाखल केल्याबद्दल माठहती ठमळाल्याच्या 7 

ठदिसांच्या आत किगदात्यास लेखी कळिेल. असे करण्यात कोणतेही अपयश आल्यास ती ठिफॉल्टची घटना मानली 

िाईल आठण किगदात्याद्वारे किागच्या थकबाकीच्या िसुलीसािी किगदाराठिरुद्ध आिश्यक कारिाई सुरू केली िाईल. 

8.18  किगदात्यास सिग कर ठकंिा किगदाराद्वारे देय शुल्क ठकंिा किगदाराच्या ितीने सािकारद्वारे देय असलेले सिग कर  अदा 

करण्याची हमी घेईल ठकंिा किगदात्याद्वारे आिीच अदा केले रे्ले असल्यास, किगदात्यास परतफेि केली िाईल, ज्ात 

मालमत्ता ठिकतांनाचे िसू्त आठण सेिा कर (GST) इत्यादीचंा समािेश आहे परंतु तेिढ्यापुरतेच मयागठदत नाही. 

8.19  किग मंिूर करण्यासािी/ठितरणासािी किगदात्याचे कोणत्याही कमगचार्यांकिून/कमगचाऱ्यांना, एिंटकिून/एिंटना 

लाच, कठमशन ठकंिा ब्रोकरेि ठकंिा कोणत्याही प्रकारचा मोबदला घेण्यास/देण्यास प्रत्यक्ष ठकंिा अप्रत्यक्षपणे सहमती 

ठदलेली नाही ठकंिा घेतलेला/ठदलेला नाही याची हमी घेईल आठण पुष्टी करेल. 

8.20  किग अमलात असतानाच्या कालाििीत, किगदात्याच्या कोणत्याही कमगचार्यांना/एिंटला रोखीने ठकंिा त्याच्या 

िैयक्तक्तक ठकंिा किगदात्याच्या खात्याव्यठतररक्त इतर बँक खात्यांमधे्य कोणतेही पैसे ठकंिा किागची देय असलेली 

रक्कम हस्तांतररत/िेि म्हणून ठदली िाणार नाही याची हमी हमी घेईल आठण पुष्टी करेल. 



8.21  िैि प्रणाली ठनठमगत इलेक्ट्र ॉठनक रोखीची पािती घेतल्याठशिाय तो किागची कोणतीही थकबाकी/हपे्त र्रणार नाही याची 

हमी घेईल आठण आश्वासन देईल. 

8.22  किगदात्याच्या लेखी संमतीठशिाय मालमते्तिर कोणत्याही स्वरूपाचा र्ार ठकंिा िारणाठिकार ठनमागण करणार नाही. 

8.23  त्याच्या कायदेशीर प्रठतठनिीचें तपशील घोठषत करेल, ज्ांचा त्याच्या संपत्तीिर अठिकार असेल. 

8.24  आपल्या संचालक मंिळािर कोणत्याही व्यक्तीला संचालक म्हणून समाठिष्ट केले नाही आठण करणार नाही, िी व्यक्ती 

कंपनीच्या बोिागिर प्रितगक ठकंिा संचालक आहे (किगदार कंपनी असल्याच्या प्रसंर्ी), ज्ाची ओळख RBIने िारी 

केलेल्या मार्गदशगक तत्त्ांनुसार “Wilful Defaulter” म्हणून करण्यात आली आहे. किगदार पुढे िाऊन हमी देतो की, 

अशी व्यक्ती िर किगदार कंपनीचा बोिगिर आढळून आली तर तो, त्या व्यक्तीला त्याच्या मंिळातून काढून 

टाकण्यासािी िलद आठण प्रर्ािी पािले उचलेल. 

8.25  अथग सहाय्य्य्य घेतलेल्या मालमते्तिर/मालमत्तांिर, Registrar of Companies (ROC) (किगदार कंपनी असल्याच्या 

प्रसंर्ी) आठण/ठकंिा CERSAI, कायदेशीर अक्तस्तत्व ओळखकताग, िसे असेल त्याप्रमाणे, ज्ाचा खचग किगदाराद्वारे सहन 

केला िाईल. ठनिागररत कालाििीच्या आत बोिा ठनमागण न करण्याच्या प्रसंर्ी, किगदाता ROC / CERSAI / कायदेशीर 

अक्तस्तत्व ओळखकताग यांचेकिे संबंठित फॉर्म्ग दाखल करून अथग सहाय्य्य्य घेतलेल्या मालमते्तिर/मालमत्तांिर बोिा 

ठनमागण करू शकतो. बोिा ठनमागण करण्यासािी आठण नोदंणी करण्यासािी किगदात्याद्वारे केलेल्या खचागची / 

शुल्काची परतफेि करण्यास किगदार सहमत आहे, िो किगदाराच्या किग खात्यात खची टाकला िाऊ शकतो 

8.26  पुष्टी करेल की त्यांनी संचालक/सदस्य ठकंिा िामीनदार म्हणून रू्ठमका असलेल्या, कोणत्याही व्यक्तीला, िसे असेल 

त्याप्रमाणे, प्रत्यक्ष ठकंिा अप्रत्यक्षपणे कोणतेही कठमशन ठकंिा दलाली ठकंिा कोणताही मोबदला देण्याचे ठकंिा पैसे 

देण्याचे मान्य केले नाही ठकंिा ठदलेला नाही ठकंिा आठण असे की तो/ते त्यासािी असा कोणताही मोबदला त्याला/त्यांना 

देणार नाहीत. 

8.27  अशी कृते्य, करारनामा, आश्वासने, बाबी आठण याठिकाणी ठनमागण केलेल्या ठसकु्यररटीची खात्री आठण पुष्टी करण्यासािी 

आठण याद्वारे प्रदान केलेले अठिकार आठण उपाय यासािी आठण असे दस्तऐिि िे या संदर्ागत आिश्यक असू 

शकतील, ते स्वतःच्या खचागने  कायागक्तित करण्यासािी किगदात्याद्वारे आिश्यक असेल त्या र्ोष्टी करण्याची हमी घेईल. 

8.28  किगदात्यास नुकसानर्रपाई देईल आठण नुकसानर्रपाई देण्यास सहमती देईल आठण सािकारास सिग खचग, पररव्यय, 

दािे आठण कृतीपंासून आठण त्याठिरुद्ध ठनरुपद्रिी िेिेल (अपघात, नुकसान ठकंिा अन्यथा तृतीय पक्षाच्या दाठयत्वासह) 

आठण सिग पेमेंट्स आठण खचग, ज्ात कायदेशीर खचग, शुल्क आठण ताबा घेण्यासािी लार्णारे खचग, ठिमा आठण 

मालमते्तची ठिक्री यांचा समािेश आहे, अदा करेल. ठनर्ोठशएबल इनु्स्टमेंट्स अॅक्ट्, ठक्रठमनल प्रोठसिर कोि ठकंिा 

इतर कोणत्याही मंचािर कोणताही उपाय, यांचा पािपुरािा करीत असताना किगदात्याद्वारे केलेल्या खचागसािी आठण 

त्यािरील व्यािासािीही तो िबाबदार असेल. 

8.29  तो किगदात्याच्या िेळोिेळी कळिलेल्या त्याच्या ठनयमांशी पूणगपणे पररठचत असल्याचे सुठनठित करेल. 

8.30  याद्वारे पुष्टी करतो की लार् घेतलेल्या किागची रक्कम ही कोणत्याही स्वरूपात सोने, ज्ामधे्य शुद्ध सोने, सोनेरी सराफा, 

सोन्याचे दाठर्ने, सोन्याची नाणी, gold Exchange Traded Funds चे (ETF) युठनट्स आठण gold Mutual Funds 

चे युठनट्स यांचा समािेश आहे, खरेदीसािी िापरली िाणार नाही. 

8.31  हमी: किगदात्यास आिश्यकता असल्यास, किगदार तृतीय पक्षाद्वारे, िो सािकारास स्वीकृत आहे, म्हणून आठण 

अठतररक्त सुरक्षा म्हणून आठण त्यामारे् िारी केलेल्या, किगदात्याने प्रदान केलेल्या स्वरूपात, हमी (अनेक हमी) पुरिेल. 

अनुचे्छद 9 

मजलमते्तच्यज णकां मतीमधे्य फेरबदल 

9.1  या करारािर स्वाक्षरी केल्याच्या तारखेनंतर मालमते्तच्या ठकमतीत िरच्या ठदशेने फेरबदल केला रे्ला असल्यास, तर 

आठण त्या प्रसंर्ी किगदार अशा सुिाररत ठकमतीिर मालमत्ता (अनेक मालमत्ता) प्राप्त करण्यासािी आिश्यक 

असलेली रक्कम अदा करण्यास िबाबदार असेल आठण किगदाता किागच्या मार्ागद्वारे ठकंिा अन्यथा, कोणतीही रक्कम 

ठकमतीमिील अशा फेरबदलांसािी अदा करण्यास िबाबदार असणार नाही. अशा प्रकरणामधे्य किगदात्यास, या 

कराराच्या अन्य कोणत्याही तरतुदीनंा बािा न आणता, हा किग व्यिहार रद्द करण्याचे आठण िीलर/ठनमागत्याला बुकीरं् 

ठकंमत म्हणून र्रलेल्या रकमेचा ठकंिा अन्यथा, िीलर/ठनमागत्याकिून  परतािा र्ोळा करण्याचे स्वातंत्र्य असेल. 

अनुचे्छद 10 

णवतरि  (डेणलव्हरी) 



10.1  उत्पादक ठकंिा ठिके्रता ठकंिा इतर कोणत्याही व्यक्तीकिून मालमते्तची ठिठलर्व्री प्राप्त करण्यासािी  आठण त्याची 

योग्यता, रु्णित्ता क्तस्थती इत्यादीची पिताळणी करण्यासािी किगदार पूणगपणे िबाबदार असेल. मालमते्तची ठिठलर्व्री 

घेतल्यानंतर किगदार किगदात्याला त्वररत कळिेल. 

10.2  किगदाराद्वारे असे मान्य करण्यात आठण समिण्यात आले आहे की िेठलर्व्रीला ठनमागत्याकिून ठकंिा ठिके्रत्याकिून 

ठकंिा इतर कोणत्याही व्यक्तीकिून झालेल्या कोणत्याही ठिलंबासािी, कोणत्याही ठिलंब खचागसािी ठकंिा मालमते्तची 

रु्णित्ता/क्तस्थती/योग्यता यासािी किगदाता िबाबदार असणार नाही.किगदार िरील संदर्ागतील कोणत्याही दाठयत्वातून 

किगदात्यास मुक्त करतो आठण मालमत्ता ठितररत केली रे्ली नाही ठकंिा अन्य कोणत्याही प्रकारच्या कोणत्याही 

कारणास्ति किगदार ठिठहत हप्त्यांचे पेमेंट थांबिू  शकत नाही. 

अनुचे्छद 11 

USE 

11.1 किगदार मालमते्तचा उपयोर् एकतर त्याच्या स्वतःद्वारे ठकंिा त्याच्या नोकरांद्वारे ठकंिा एिंट्सद्वारे, ठिमा पॉठलसीच्या अटी 

ि शतींद्वारे अनुमती नसलेल्या हेतूसािी तसेच कोणतीही कृती ठकंिा र्ोष्ट ज्ामुळे ठिमा अिैि होऊ शकतो, अशा 

कृतीसािी करणार नसल्याची आठण हमी देतो आठण ठिशेषतः िन, अबकारी, सीमाशुल्क, GST, ठनठषद्ध, अफू, रेले्व 

मालमत्ता, बेकायदेशीर ताबा, सोने ठनयंत्रण, इत्याठद, यासंबंिीच्या कें द्रीय आठण राज् ठििानमंिळांच्या कायद्यांच्या 

कोणत्याही तरतुदीचें उलं्लघन करून माल, िसू्त इत्यादीचं्या िाहतुकीसािी मालमत्ता/िाहन िापरणार नसल्याची 

आठण कोणत्याही कायदेशीर नसलेल्या ठकंिा बेकायदेशीर ठक्रयाकलापांमधे्य रंु्तणार नसल्याची हमी देतो आठण अशा 

चुकीच्या ठकंिा बेकायदेशीर िापरामुळे किगदात्यास झालेल्या मालमते्तच्या संबंिात कोणत्याही नुकसान ठकंिा 

नुकसानासािी किगदार िबाबदार असेल. किगदाराद्वारे किगदात्यास ठनदेठशत केलेल्या आठण या करारामधे्य नमूद 

केलेल्या हेतूसािी, किगदार त्याच्या स्वत: च्या खचागिर आठण पररव्ययािर मालमत्ता िापरण्याची हमी देतो. 

अनुचे्छद 12 

णवमज आणि देखर्जल 

12.1  किागसािीच्या security चे रक्षण करण्यासािी आठण किगदाराचा िारणाठिकार ठिम्यािर ठचन्हांठकत केलेला आहे हे 

सुठनठित करण्यासािी, किगदार, या करारािर स्वाक्षरी केल्यानंतर त्वररत; सिगसमािेशक िोरणांतर्गत अपघात ठकंिा 

आर् ठकंिा इतर िोक्यांमुळे होणार्या कोणत्याही हानी ठकंिा नुकसानीसािी, ज्ात संप, दंर्ली, नार्री दंर्ल, पूर 

आठण अशा व्यापक िोखमीचा ज्ास सिगसािारणपणे मालमत्ता उघि होते आठण अमयागठदत तृतीय पक्ष दाठयत्व 

िोखीम, यांचा समािेश आहे, मालमते्तचा ठिमा कोणत्याही ठिमा कंपनी किून उतरिेल आठण या कराराच्या संपूणग 

कालाििीत हा ठिमा प्रर्ािी राहील यासािी आिश्यक असलेले सिग हपे्त आठण इतर रक्कम िक्तशीरपणे अदा करेल 

आठण कोणतीही ठिमा पॉठलसी, कर्व्र नोट ठकंिा पािती किगदात्याने माठर्तल्यािर तपासणी आठण पिताळणीसािी 

सादर करेल आठण ठितररत करेल (किगदात्यास आिश्यकता र्ासल्यास). प्रते्यक ठिमा पॉठलसी किगदाराच्या नािािर 

असेल ि त्यात किगदात्याच्या बािूने ‘Loss Payee' म्हणून endorsement असेल आठण किगदात्याद्वारे आिश्यकता 

असल्यास, किगदात्याच्या बँकरच्या नािे अठतररक्त endorsement असेल. 

12.2   ठिमा पॉठलसीच्या अटी आठण शतींद्वारे परिानर्ी नसलेल्या कोणत्याही कारणासािी किगदार मालमत्ता िापरणार नाही 

आठण ठिमा अिैि िरू शकेल अशी कोणतीही कृती ठकंिा र्ोष्ट करणार नाही ठकंिा करण्याची परिानर्ी देणार नाही. 

12.3   किगदार कबूल करतो आठण पुष्टी करतो की सिगसमािेशक ठिमा पॉठलसीसह मालमते्तचा पुरेसा ठिमा काढणे ही 

किगदाराची प्रमुख िबाबदारी आहे. किगदार त्याच्या/ठतच्या/त्याच्या संपूणग अठिकारात, किगदाराच्या ितीने, 

किगदात्याकिून एक सुठििाकर बनून आठण किगदाराच्या पुढील तारखेचा िनादेश / Pay Order / इतर कोणत्याही 

Payment सूचनेद्वारे मान्यताप्राप्त ठिमा कंपनीला Premium payment करून ठिमा उतरिून घेऊ शकतो. तथाठप, 

कोणत्याही कारणास्ति किगदात्याद्वारे कोणतेही पेमेन्ट न ठदले रे्ल्यास, ठिमा कंपनीला आिश्यक ठिमा प्रीठमयम 

र्रण्याच्या आठण मालमत्ता ठिमाकृत िेिण्याच्या किगदाराच्या दाठयत्वािर पररणाम होणार नाही. 

12.4   ठमळणाऱ्या कोणत्याही ठिमा उत्पन्नािर पठहला दािा किगदात्याचा असेल. किगदार याद्वारे किगदात्याच्या  ठहताचे रक्षण 

करण्यासािी आठण त्यातून ठमळालेल्या रकमेचा ठिठनयोर् किगदात्याच्या देय रकमेपोटी करण्यासािी किगदात्यास 

ठिम्याचे उत्पन्नािर दािा करण्यास अपररितगनीयपणे अठिकृत करतो. किगदार ठिमा पॉठलसीचे संदर्ागत आठण 

िेळोिेळी नूतनीकरणाच्या संदर्ागत किगदात्याच्या सिग ठनदेशांचे पालन करेल. 

12.5   किगदार त्याच्या स्वखचागने आठण अिाििी ठिलंब न करता, कोणत्याही अपघाताचे प्रसंर्ी ठकंिा इतर कोणत्याही 

कारणामुळे मालमते्तची दुरुस्ती करेल आठण ठिमा कंपनीकिे ठिमा दाव्याच्या संदर्ागतील देयके सेटलमेंटसािी सादर 



करेल. किगदाराच्या कोणतीही थकबाकी नसल्यास, किगदाता त्याला दाव्याच्या संदर्ागत ठिमा कंपनीकिून प्राप्त 

होणारे लार् किगदारास पाररत करेल. 

अनुचे्छद 13 

णडफॉल्टच्यज घटनज 

13.1   किगदार हा याठिकाणी ठदलेल्या पद्धतीने किग ठकंिा कोणतेही शुल्क, आकारणी ठकंिा खचग यांची परतफेि करण्यात 

अयशस्वी झाल्यास आठण हप्त्यांपैकी कोणताही एखादा हप्ता ठकंिा इतर कोणतीही देय रक्कम देय तारखेनंतर न 

र्रलेली राठहल्यास; ठकंिा  

13.2   किगदार (व्यक्ती असल्याच्या प्रसंर्ी आठण एकापेक्षा अठिक व्यक्ती असल्याच्या प्रसंर्ी, त्यातील कोणीही एक) मरण 

पािल्यास ठकंिा कोणतेही पाऊल (पाऊले) उचलल्यास ठकंिा त्याला कोणत्याही अठिकारके्षत्रात ठदिाळखोर 

बनिण्याच्या दृष्टीने ठकंिा त्याच्या कोणत्याही मालमते्तिर प्राप्तकताग, ठिश्वस्त ठकंिा तत्सम अठिकाऱ्याची ठनयुक्ती 

करण्याच्या दृष्टीने पाऊले उचलली रे्ल्यास; ठकंिा   

13.3   किगदाराने (कॉपोरेट संस्था ठकंिा र्ार्ीदारी फमग असल्याच्या प्रसंर्ी) कोणतीही कारिाई केली ठकंिा इतर पािले 

उचलली ठकंिा किगदाराच्या ठिरुद्ध, बंद करण्याबाबत, ठिसठिगत करण्याबाबात ठकंिा पुनरगचना करण्याबाबत ठकंिा 

प्राप्तकत्यागची, ठिश्वस्तांची ठकंिा तत्सम अठिकाऱ्याची ठनयुक्ती करण्याबाबत, कोणत्याही तृतीय पक्षाकिून कायदेशीर 

कायगिाही सुरू केली रे्ल्यास; ठकंिा 

13.4   किगदाराने किगदात्याच्या लेखी स्पष्ट संमतीठशिाय कोणत्याही प्रकारे तारण मालमते्तची ठिक्री केल्यास,  त्यािर बोिा 

ठनमागण केल्यास, हस्तांतरण केल्यास, ठिक्री करण्याचा, हस्तांतरण करण्याचा बोिा ठनमागण करण्याचा प्रयत्न केल्यास; 

ठकंिा 

13.5   किगदार याठिकाणी नमूद केलेल्या अटी ि शतींनुसार तारण मालमते्तसािी कोणताही ठिमा प्रीठमयम अदा करण्यात 

अयशस्वी झाल्यास ठकंिा न ििलेल्या  PDCS/ECS सािी बँक शुल्क र्रण्यात अयशस्वी झाल्यास; ठकंिा   

13.6   तारण मालमत्ता िप्त केली िात असल्यास, संलग्न केली िात असल्यास, कोणत्याही प्राठिकरणाद्वारे ताब्यात घेतली 

िात असल्यास ठकंिा कोणत्याही कायगिाहीच्या प्रठक्रयेच्या अिीन असल्यास; ठकंिा 

13.7  किगदार कोणताही कर, िकात, शुल्क ठकंिा इतर िकात अदा करण्यात अयशस्वी झाल्यास ठकंिा कायद्याच्या अंतर्गत 

तारण मालमते्तच्या संदर्ागत िेळोिेळी पूणग करणे आिश्यक असलेल्या कोणत्याही औपचाररकतेचे पालन करण्यात 

अयशस्वी झाल्यास; ठकंिा 

13.8   तारण मालमत्ता चोरीला िात असल्यास, कोणत्याही पद्धतीने मार् घेता येत नसल्यास, ठकंिा 

13.9   मालमत्ता िप्त झाल्यास, िोक्यात आल्यास ठकंिा कोणत्याही प्रकारे नुकसान झाल्यास ठकंिा िापरासािी अयोग्य 

झाल्यास ठकंिा मालमते्तसोबत अपघात झाल्याने तृतीय पक्षाला शारीररक इिा झाली असल्यास; ठकंिा 

13.10 याठिकाणी नमूद अटी ि शतींनुसार किगदाराद्वारे किगदात्या`स ठितररत केलेले ठकंिा ठितररत कराियाचे कोणतेही 

PDC/ECS सादर केल्यानंतर कोणत्याही कारणास्ति न ििल्यास; ठकंिा   

13.11 कोणत्याही कारणास्ति अनुचे्छद 2,10 नुसार ठदलेल्या कोणत्याही PDC/ECS चे पेमेंट थांबिण्यासािी किगदाराने 

कोणतीही सूचना ठदली असल्यास; ठकंिा 

13.12 मालमत्ता िाहन असल्यास किगदाराने किगदात्याच्या नािे तारण िेिलेल्या िाहनाचे नोदंणी प्रमाणपत्र पुरठिण्यास 

अयशस्वी झाल्यास; ठकंिा 

13.13 अशी कोणतीही पररक्तस्थती उद्भिल्यास की िी किगदात्याच्या मतानुसार िाििी कारण देते की ती तारण  मालमते्तस 

बािा आणण्याची अथिा नुकसान करण्याची शक्यता आहे ठकंिा त्यामिील किगदात्याच्या ठहतास  ठकंिा या कराराच्या 

अंतर्गत किगदात्याच्या ठहतास बािा आणण्याची अथिा नुकसान करण्याची शक्यता आहे; ठकंिा 

13.14 किगदार या करारात प्रदान केल्यानुसार मालमते्तचे तपशील [िुने आठण निीन दोन्ही िाहनाचे(िाहनांचे)] दाखल 

करण्यात अयशस्वी झाल्यास; ठकंिा 

13.15 किगदाराद्वारे याठिकाणी समाठिष्ट असलेल्या कोणत्याही अटी, करार आठण शतींचे उलं्लघन झाल्यास  ठकंिा किगदाराने 

या कराराअंतर्गत किगदात्याला ठदलेली कोणतीही माठहती ठकंिा केलेले सादरीकरण ठकंिा किगदाराने सादर केलेले 

कोणतेही दस्तऐिि चुकीचे ठकंिा ठदशारू्ल करणारे असल्याचे आढळून आल्यास; ठकंिा 



13.16 अन्य अशी कोणतीही पररक्तस्थती अक्तस्तत्वात असल्यास, की िी किगदात्याच्या एकट्याच्या मते, किगदात्याचे ठहत िोक्यात 

आणते. 

13.17  किगदार / िामीनदार कोणत्याही न्यायालयाद्वारे / लिादाद्वारे (NCLT सह) ठदिाळखोर / bankrupt झाल्यास ठकंिा 

ठदिाळखोर / bankrupt म्हणून घोठषत झाल्यास, ठकंिा liquidation मधे्य रे्ल्यास ठकंिा ठिसिगन झाल्यास, मर् ते 

ऐक्तच्छक असो ठकंिा अठनिायग असो, त्याचे किग देय झाल्यािर ते फेिण्यास अक्षम झाल्यास ठकंिा त्याच्या िनकोनसोबत 

ठकंिा िनकोच्या फायद्यासािी प्रस्ताठित केल्यासठकंिा सामान्य असाइनमेंट ठकंिा व्यिस्था ठकंिा रचना केल्यास ठकंिा 

कोणतीही मालमत्ता ताब्यात घेण्यासािी ररठसर्व्र ठनयुक्त केल्यास ठकंिा ठदिाळखोरी/बँकरप्सी सािी ठकंिा 

पैसे/मालमते्तच्या िसुलीसािी हुकुमाची अंमलबिािणी करण्यासािी किगदार/िामीनदाराठिरुद्ध याठचका दाखल 

केली असल्यास आठण अशी याठचका दाखल केल्यापासून 90 ठदिसांच्या आत न फेटाळली रे्ल्यास आठण त्यामुळे 

किगदात्याकिून कोणतीही सहनशीलता / कारिाई पुढे ढकलणे हे त्याने आपले अठिकार सोिून ठदले असे मानले 

िाणार नाही; ठकंिा 

13.18  किगदाराद्वारे, किगदार आठण किगदाता यांच्यात, कोणत्याही क्षमतेने, केलेल्या कोणत्याही अन्य करारांतर्गत असलेल्या 

त्याच्या दाठयत्वांचे ठनिागह करण्यात किगदाराने केलेली कोणतीही चूक 

13.19  किगदार/िामीनदार हे मोटार िाहन कायदा ठकंिा कें द्रीय मोटार िाहन ठनयम ठकंिा इतर कोणतेही 

कायदे/ठनयम/अध्यादेश/GOs, ज्ात बाल न्याय कायदा, िन, सीमाशुल्क, अंमली पदाथग, खाणी आठण खठनि 

इत्यादीचंा समािेश आहे, यांच्या तरतुदीचें उलं्लघन करून ठकंिा पयागिरण, आरोग्य, सुरठक्षतता, कामर्ार ठकंिा 

सािगिठनक प्रकटीकरणाशी संबंठित कोणत्याही कायद्यांचे उलं्लघन करून, मालमते्तचा िापर करीत असल्यास. 

अनुचे्छद14 

सजवकजरजचे हक्क  

14.1   किगदार/िामीनदार किगदात्यास, या करारािर कोणत्याही क्षमतेत पररणाम होईल अशा त्याच्या सिग आठथगक दाठयत्वाचा 

खुलासा करेल. कराराची अंमलबिािणी झाल्यानंतर, ज्ात सिग लार्ाथी मालक ठकंिा संचालक ठकंिा र्ार्ीदार ठकंिा 

ठिश्वस्त इत्यादी ंबाबतचा समािेश आहे, कोणत्याही िेळी किगदार/िामीनदार यांचेबाबत कोणताही प्रठतकूल अहिाल 

आढळल्यास, किगदात्या`ला करार संपुष्टात आणण्याचा अठिकार असेल, आठण अशा प्रसंर्ी किगदार आठण 

िामीनदाराद्वारे देय असलेले संपूणग पैसे कोणत्याही मार्णी/सूचनेठशिाय किगदात्याला त्वररत देय होतात. किगदात्या`स 

सिग पैसे, ज्ात किगदात्याराद्वारे िारण केलेल्या िेिी, समर्ार् आठण ठसकु्यररटीि यांचा समािेश आहे, समायोठित / 

िसूल करण्याचा आठण ठशल्लक असल्यास, परतािा करण्याचा अठिकार असेल. 

14.2  िीफॉल्टच्या िरील कोणत्याही/सिग घटना घिल्यामुळे किगदात्यास किगदाराला हे कळठिण्याचा अठिकार ठमळेल की 

पैशांची संपूणग रक्कम आठण कोणत्याही स्वरूपाची इतर सिग रक्कम आठण शुल्क, ज्ात ठिमा हप्त्याच्या  पेमेन्टमिील 

ठिफॉल्टमुळे झालेले व्याि (किगदात्याद्वारे प्रदान केलेल्या सुठििा सेिांद्वारे प्रीठमयमचा लार् घेतला असल्यास) आठण 

ठकंिा अन्य करांमुळे झालेले व्याि यांचा समािेश आहे, परंतु ते तेिढ्यापुरतेच मयागठदत नाही, हे किगदाराद्वारे देय झाले 

असते िर कराराने त्याचा कालाििी पूणग केला असता, परंतु ते आता त्वररत देय झाले आहेत. किगदात्यास, किागच्या 

थकबाकीिर अनुसूची - I मधे्य ठनठदगष्ट केलेल्या दराने अठतररक्त टके्किारी आकारण्याचा आठण िरील सिग रक्कम 

ताबितोब किगदात्याला परत करण्याची मार्णी करण्याचा अठिकार असेल. किगदाता त्याच्या संपूणग अठिकारात लेखी 

नोटीसद्वारे किगदार/िामीनदार यांना, ठिफॉल्ट सादर नोटीसमधे्य ठनठदगष्ट केलेल्या कालाििीत दुरुस्त करण्यासािी 

बोलािू शकतो. 

14.3  उपरोले्लक्तखत ठिफॉल्टच्या कोणत्याही/सिग घटना घिल्यानंतर, किगदार नोटीस िारी केल्याच्या तारखेपासून 7 

ठदिसांच्या आत किगदात्यास खालील रक्कम देण्यास िबाबदार asel  

(a)     हप्त्यांची थकबाकी; 

(b)     उिगररत कालाििीसािीचे हपे्त, िे किगदाराद्वारे देय झाले असते िर कराराने त्याची मुदत पूणग केली असती; 

(c)     मूळ थकबाकीिर आठण इतर देय रकमांिर पठहल्या अनुसूचीमधे्य ठनठदगष्ट केलेल्या दराने अठतररक्त व्याि; 

(d)     इतर सिग रक्कम आठण कोणत्याही स्वरूपाचे शुल्क, ज्ामधे्य ठिमा हपे्त र्रण्यात चूक झाल्यामुळे आठण इतर 

कारणांमुळे असलेल्या व्यािाचा समािेश आहे परंतु तेिढ्यापुरतेच मयागठदत नाही. 

         तथाठप, असािारण पररक्तस्थतीत िेथे किगदाराद्वारे सिग मालमत्ता रु्प्त िेिण्याची ठकंिा किगदात्याच्या आिाक्याबाहेर 

िेिण्याची ठकंिा किगदाराद्वारे मालमत्ता बेकायदेशीर हेतूने िापरण्याची शक्यता असते ठकंिा किगदार मालमते्तची  

असामान्य झीि करू शकतो आठण/ठकंिा किगदाराची अशी इतर मालमत्ता दूर िेिणे िी करारानुसार देय रकमेच्या 



िसुलीसािी किगदात्यास अठतररक्त संरक्षण प्रदान करू शकते, किगदाराला कोणतीही सूचना न देता अशी पािले 

उचलण्याचा किगदात्यास अठिकार असेल, ज्ात मालमत्ता िप्त करण्याचा समािेश आहे. 

14.4   नोटीस िारी केल्याच्या तारखेपासून 7 ठदिसांच्या आत मालमत्ता किगदात्यास किगदाराच्या खचागने ठिथे किगदाता 

सांरे्ल अशा ठिकाणी परत करणे बंिनकारक असेल, अशा क्तस्थतीत की ज्ा क्तस्थतीत ती मुळात किगदाराला, ठदली 

रे्ली होती, सामान्य झीि िर्ळून, असे न केल्यास, किगदात्यास मालमत्ता ठिथे असेल ठतथे, कोणतीही पुढील सूचना 

न देता, िप्त करण्याचा अिीकार असेल. किगदात्यास मालमते्तचा ताबा घेण्यात किगदार अिथळे आणणार नाही. या 

उदे्दशासािी, किगदात्याचे अठिकृत प्रठतठनिी, कमगचारी, अठिकारी आठण एिंट यांना प्रिेशाचा अठनबंि अठिकार 

असेल आठण त्यांना मालमत्ता पिून असलेल्या ठिकाणी ठकंिा िेिलेल्या िारे्िर, ठकंिा रॅ्रेिमधे्य ठकंिा र्ोिाऊनमधे्य 

प्रिेश करण्याचा आठण मालमत्ता िप्त करण्याचा अठिकार असेल. किगदाराने सहकायग न केल्याच्या प्रसंर्ी, 

आिश्यकता र्ासल्यास किगदात्यास, अशी कोणतीही िार्ा ठिथे मालमत्ता िेिली असल्याचा ठिश्वास आहे ती तोिून 

उघिण्याचा आठण मालमत्ता िप्त करण्याचा अठिकार आहे. मालमत्ता िाहून नेण्यासािी टो-रॅ्व्न ठकंिा कोणताही 

िाहक िापराने किगदात्याच्या अठिकारात असेल. मालमते्तची िप्ती आठण ठतची ठिक्री इत्यादी संदर्ागत किगदात्याने 

अदा केलेले कोणतेही टोइंर् शुल्क आठण किगदात्यास इतर असे आलेले खचग देण्यास किगदार िबाबदार असेल. 

14.5  मालमत्ता किगदात्याच्या अठिकृत प्रठतठनिीदं्वारे िप्त केल्यानंतर, कमगचारी, अठिकारी आठण एिंट मालमते्तची संपूणग 

यादी तयार करतील. मालमते्तची िप्ती केल्यानंतर ठकंिा किगदाराद्वारे परत केल्यानंतर किगदाता मालमते्तच्या संपूणग 

यादीसोबत नोटीस पाििेल, ज्ाद्वारे किगदाता किगदारास कराराची पुतगता करण्यासािी आठण िाहन परत घेऊन 

िाण्यासािी, नोटीस िारी केल्यापासून 7 ठदिसांचा कालाििी देईल. त्यात िर ठदलेल्या कालाििीच्या मयागदेत कराराची 

पूतगता करण्यात किगदार अयशस्वी झाल्यास किगदार, मालमत्ता िाहन असल्यास,  िप्तीच्या िेळी ठकंिा िाहन परत 

करतेिेळी िाहनामधे्य मूळ कार्दपत्र उपलब्ध नसल्यास, मालमते्तसंबंिी सिग मूळ कार्दपत्र, ज्ात RC बुक, Tax 

Token Permit आठण ठिमा प्रमाणपत्र/पॉलीसी इत्यादी याचा समािेश आहे, देईल आठण सिग सहाय्य प्रदान करेल, 

ज्ात मालमते्तचे हस्तांतरण किगदात्याच्या नािे ठकंिा त्याच्या नामठनदेठशत व्यक्तीच्या ठकंिा त्याच्या एिंट्सच्या ठकंिा 

किगदात्याने सांठर्तलेल्या मालमते्तच्या खरेदीदाराच्या नािे करण्यासािी आिश्यक कार्दपत्रांच्या कायागियाचा 

समािेश आहे. िर किगदार  मालमते्तच्या हस्तांतरणासािी आिश्यक ते सहायय प्रदान करण्यात अयशस्वी झाला, तर 

किगदात्यास अशी एकतफी पाऊले उचलण्याचा अठिकार असेल िी मालमते्तची लिकर ठिक्री सुलर् होण्यास 

आिश्यक असतील. 

14.6   किगदाता ठकंिा त्याचे एिंट, अठिकारी, नामठनदेठशत हे कोणत्याही प्रकारे िबाबदार आठण उत्तरदायी नसतील आठण 

किगदार याद्वारे मान्य करतो की तो किगदाता ठकंिा त्याचे अठिकारी, एिंट ठकंिा नामठनदेठशत व्यक्तीनंा कोणत्याही 

नुकसान, हानी, मयागदा यासािी ठकंिा अन्यथा कोणत्याही मालमते्तसािी आठण िसंू्तसािी, ज्ा तारण मालमते्तचा प्रर्ार 

घेतांना ठकंिा मालमत्ता िप्त करून ताब्यात घेतांना तारण मालमते्तत िेिलेले ठकंिा पिलेले असू शकतात, िबाबदार 

िरणार नाही. 

14.7   किगदाराने किगदात्याची देय रकमेची संपूणगपणे परतफेि केल्यािर, किगदाता मालमत्ता किगदारास परत करण्यास 

सहमती देतो. किगदाता त्याच्या संपूणग अठिकारात, किगदाता कदाठचत अशा हमीिर /अटीिंर देय रकमेच्या अंशतः 

पेमेन्टिर मालमत्ता सोिण्यास सहमती दशगिू शकतो, ज्ा किगदाता ठिठहत करू शकतो.  िप्तीसािीचा / परत 

करण्यासािीचा सिग खचग, िप्ती/परत करणे यासािी किगदात्यास आलेला खचग , ज्ात रॅ्रेि र्ािे इत्यादीचंा समािेश 

आहे, किगदार र्रून देईल. किगदार किगदात्याला संबोठित केलेल्या ठिठलर्व्रीच्या पाित्यांची पोच देईल, ही अशी 

पािती आहे की किगदाराने मालमते्तची ठिठलर्व्री त्याच क्तस्थतीत, िाहनात िेिलेल्या कार्दपत्र आठण िसंू्तसह, घेतली 

आहे ज्ा क्तस्थतीत ती किगदात्याद्वारे िप्त केली रे्ली होती /किगदाराने परत केली होती. मालमत्ता िप्त कारण्यासंबंिात 

ठकंिा मालमते्तच्या क्तस्थतीबाबत ठकंिा मालमत्ता िप्त करतांना/मालमत्ता परत करतांना मालमते्तमधे्य िेिलेली 

कोणतीही कार्दपते्र आठण लेख यासंबंिी कोणताही िाद उर्ा करणार नाही ठकंिा कोणताही दािा करणार नाही. 

14.8   ठिफॉल्टच्या उपरोक्त कोणत्याही/सिग घटनांमधे्य किगदात्यास, मालमत्ता सािगिठनक ठललािाद्वारे ठकंिा खािर्ी 

कराराद्वारे ठकंिा अन्यथा कोणत्याही प्रकारे ठिक्री / हस्तांतररत / ठनयुक्त करण्याचा आठण त्यातून आलेल्या उत्पन्नाचा 

ठिठनयोर्, या करारांतर्गत किगदाराकिून किगदात्यास देय असलेल्या सिग थकीत रकमेची परतफेि करण्यासािी 

उपयोर् करण्याचा अठिकार असेल आठण किगदार याद्वारे अपररिठतगनीयपणे किगदात्यास त्यासािी अठिकृत करतो. 

मालमते्तचा पुन्हा ताबा घेतल्यानंतर/परत घेतल्यानंतर किगदाता, मालमते्तच्या ठिक्री/ठललािासािी खालील प्रठक्रयेचे 

पालन करेल. 

(a) िर सांठर्तल्याप्रमाणे मालमते्तचा पुन्हा ताबा घेतल्यानंतर/परत घेतल्यानंतर किगदारास किगदात्याद्वारे नोटीस िारी 

करण्यात येईल ज्ाद्वारे सदर नोटीस प्राप्त झाल्यापासून 7 ठदिसांच्या आत किगदाराने थकबाकी र्रािी अशी 

सूचना देण्यात येईल. 



(b) िर किगदाराने थकबाकी किगदात्याच्या समािानाप्रत अद्ययाित र्रली तर मालमत्ता किगदारास परत केली िाईल, 

तथाठप अशा अठत ि शतींिर ज्ा किगदात्याद्वारे र्ठिष्यातील देय रक्कम त्वररत र्रण्यासािी आठण किगदाराने 

किग कराराच्या अटी ि शतींचे पालन करण्यासािी घातल्या िाऊ शकतात. 

© किगदात्याद्वारे नोटीस िारी झाल्याच्या तारखेपासून  7 ठदिसांच्या आत थकबाकी र्रण्यात किगदार अयशस्वी 

झाल्यास, किगदाता संर्ाव्य खरेदीदारांकिून 3 स्पिागत्मक ठनठिदा प्राप्त करेल आठण पयागयाने मालमते्तची 

किगदात्यास त्याच्या ठनणगयात िे योग्य आठण व्यिक्तस्थत िाटेल त्या ऑनलाइन सािगिठनक ठललाि यंत्रणेद्वारे ठिक्री 

करेल. 

(d) दोन्ही प्रकरणांमधे्य किगदार हे सुठनठित करेल की मालमत्ता सिागठिक यशस्वी बोली लािणाऱ्याला ठिकली िाईल. 

14.9  िर ठिक्रीतून आलेले उत्पन्न `च्या सिग थकबाकीची परतफेि करण्यास पुरेसे नसेल तर उक्त ठिठनयोर्ानंतर कोणत्याही 

कमतरतेची पूतगता करण्यासािी किगदार िबाबदार असेल. मालमते्तची ठिक्री केल्यानंतर आलेल्या कमतरतेची पूतगता 

करण्यास किगदार अयशस्वी झाल्यास किगदाता किग खात्यातील असा तोटा/कामतरता िसूल करण्यासािी 

कायदेशीर कारिाई सुरु करेल. किगदात्याची थकबाकी समायोठित केल्यानंतर काही अठतररक्त रक्कम असल्यास, 

ती किगदाराला ठदली िाईल. या अनुचे्छदात समाठिष्ट असलेली कोणतीही र्ोष्ट किगदाराला मालमत्ता िप्त ठकंिा 

ठिकण्यास बाध्य करणार नाही आठण किगदात्यास किगदार ठकंिा िमीनदाराठिरुद्ध (िमीनदारांठिरुद्ध) कारिाई 

करण्याचा अठिकार असेल, िर अशा ठसकु्यररटीपासून स्वतंत्रपणे, ठिशेषत: किगदात्यास कोणत्याही कारणास्ति 

मालमत्ता िप्त करण्यापासून िंठचत िेिले असेल, िे काही असेल ते. 

14.10 किगदाराला ठिक्रीची ठनयठमतता आठण/ठकंिा किगदात्याने केलेल्या कृतीबंाबत कोणताही आके्षप घेण्याचा अठिकार 

असणार नाही ठकंिा अशा अठिकारांचा िापर केल्यामुळे आठण/ठकंिा किगदात्याने सदर उदे्दशासािी नेमलेल्या 

कोणत्याही ब्रोकर ठकंिा ठललािकताग ठकंिा व्यक्ती ठकंिा संस्था यांच्या कोणत्याही कृती ठकंिा चूक यामुळे उद्भिू 

शकणाऱ्या कोणत्याही नुकसानासािी किगदाता उत्तरदायी/िबाबदार असणार नाही.   

14.11 किगदाता त्याच्या संपूणग अठिकारात आठण किगदारास/ िमीनदारास आणखीन कोणतीही नोटीस न देता, या 

करारांतर्गत आठण किगदार/िमीनदार यांचेद्वारे कायागक्तित केलेल्या दसै्तििांतर्गत आठण याठिकाणी संलग्न अटीचं्या 

अंतर्गत त्याच्या हक्कांपैकी काही हक्क  एखाद्या व्यक्तीस / बँकेस  / ठित्तीय संस्थेस ठकंिा अन्य कोणास, 

मंिूर/हस्तांतरीत/असाईन/ठिक्री करू शकतो, ज्ात किग सुठििेअंतर्गत ठशल्लक रक्कम प्राप्त करण्याचा 

अठिकाराचा समािेश आहे, आठण ठिशेषत: बोिा ठकंिा ठसकु्यररटी म्हणून असे अठिकार मंिूर / हस्तांतररत / असाईन 

करू शकतो आठण ज्ा व्यक्तीला असे अठिकार प्रदान / हस्तांतररत / असाईन केले रे्ले आहेत अशी कोणतीही 

व्यक्ती अशा अठिकारांच्या पूणग लार्ासािी पात्र असेल. किगदार/िामीनदार यांच्यािर करार बंिनकारक असेल आठण 

किगदात्याच्या आठण त्याच्या मालकी हक्क आठण असाइन्समिील उत्तराठिकायांच्या फायद्यासािी  काम करेल. 

14.12 किगदाता किगदाराकिून/िमीनदाराकियन किागची थकबाकी िसूल कायागसािी एकदा स्वतंत्र एिंट / एिन्सी / 

Asset Reconstruction Compqny (ARC) यांची ठनयुक्ती करू शकतो आठण असे एिंट/एिन्सी/ARC ज्ात 

किगदात्याच्या आठण त्याच्या सेिा प्रदात्या कंपनीच्या कमगचाऱ्यांचा समािेश असू शकतो, किगदार आठण/ठकंिा 

िमीनदार यांचेकिून किग सुरु असतांना कें र्व्ाही ठकंिा त्यानंतर किागची थकबाकी, एकतर त्याच्या/ठतच्या/त्यांच्या 

रठहिासाच्या स्थानािर ठकंिा व्यिसायाच्या िारे्िर ठकंिा अन्य ठिकाणी, िसूल करू शकतात. 

14.13  किगदाता संपूणग किग परत घेऊ शकतो ठकंिा करारांतर्गत पेमेन्टला अथिा कायागस र्ती देण्याची मार्णी  करू शकतो 

ठकंिा किग कालाििीत  कोणत्याही िेळी अठतररक्त sicuritis / हमी यांची मार्णी करू शकतो. त्या प्रर्ािाची नोटीस 

किगदात्याकिून किगदाराला िारी केली िाईल. 

14.14 किगदाराचा आठण/ठकंिा िामीनदाराचा मृतू्य झाल्याच्या प्रसंर्ी, किगदाता एकतर मृत किगदाराच्या आठण/ठकंिा 

िमीनदाराच्या कायदेशीर िारसांपैकी एक ठकंिा अठिक िारस  प्रठतस्थापन/पूरक कराराद्वारे प्रठतस्थाठपत/बदलण्याची 

ठनिि करू शकतो ठकंिा पेमेंट करून किग खाते पूणग बंद करू शकतो. किगदाता याबाबतीत किगदार आठण/ठकंिा 

िामीनदार यांच्या कायदेशीर िारस/िारसांद्वारे या संदर्ागत केलेल्या प्रठतस्थापन/पूरक कराराच्या अंमलबिािणीबाबत 

अन्य पक्षास/पक्षांना सूचनापत्र पाििू शकतो. तसे करण्यात अयशस्वी झाल्यास, किगदाता किगदाराच्या आठण/ठकंिा 

िामीनदाराच्या कायदेशीर िारसांपैकी एक ठकंिा अठिक िारसांशी प्रठतस्थापन कराराचा पयागय ठनििू शकतो आठण 

अंमलात आणू शकतो. किगदार आठण/ठकंिा िामीनदार या संदर्ागत किगदात्याच्या संपूणग अठिकाराबाबत प्रश्न 

उपक्तस्थत करणार नाहीत. या कलमांतर्गत िापरण्यात आलेला पयागय हा किग परत मार्िण्याच्या किगदात्याच्या 

अठिकारास बािा न आणता आहे. 

14.15  या करारात काहीही समाठिष्ट असले तरीही, किगदात्यास त्यासंदर्ागत योग्य नोटीस देऊन मालमते्तचा पुन्हा ताबा 

घेण्याचा अठिकार आहे, मर् संपूणग किागची रक्कम परत घेतली असो अथिा नसो, असे तेंर्व्ा िेर्व्ाही, किगदात्याच्या 



संपूणग अठिकारात, किगदार/िामीनदाराद्वारे किगदात्याची देय रक्कम अदा न केली िाण्याची आठण/ठकंिा मालमत्ता 

ठसकु्यररटी आठण/ठकंिा किगदात्याच्या देय रकमेचे पेमेंट टाळण्यासािी किगदाराद्वारे हस्तांतररत केली िाण्याची 

शक्यता असते.   

14.16  किगदात्याने मार्णी केल्यािर, ठकंिा अन्य िीफॉल्टच्या घटना घिल्यानंतर किगदात्याद्वारे आिश्यक असल्यास, 

किगदार/िामीनदार हे: 

(a) तारण मालमते्तचा तात्काळ आठण प्रत्यक्ष ताबा किगदात्याला, त्याचे नामठनदेठशत ठकंिा एिंट यांना देतील (िसे 

असेल तसे); 

(b) मालमते्तशी संबंठित सिग नोदंणी, िोरणे, प्रमाणपते्र आठण दस्तऐिि किगदात्याला, त्याचे नामठनदेठशत ठकंिा एिंट 

यांना हस्तांतररत करतील, ठितररत करतील आठण मान्यता देतील (िसे असेल तसे). 

14.17 किगदाता ठकंिा त्याचे अठिकारी, एिंट ठकंिा नामठनदेठशत हे कोणत्याही प्रकारे कशाहीमुळे मालमते्तला, ती 

किगदात्याच्या, त्यांच्या अठिकाऱ्यांच्या, एिंट्सच्या ठकंिा नामठनदेठषतांच्या ताब्यात असतांना, ठकंिा किगदात्यास ठकंिा 

त्याचे अठिकारी, एिंट ठकंिा नामठनदेठशत यांना उपलब्ध असलेले हक्क, अठिकार, अठिकार ठकंिा उपायांचा 

िापरल्यामुळे ठकंिा न िापरल्यामुळे, होऊ शकणाऱ्या ठकंिा येऊ शकणाऱ्या कोणत्याही नुकसान, हानी, मयागदा ठकंिा 

घसारा यासािी िबाबदार असणार नाही आठण असे सिग नुकसान, हानी  ठकंिा घसारा पैशांमधे्य रूपांतररत करून 

त्या रकमेची किगदाराच्या खात्यातुन ििािट केली िाईल, त्याची करणे काहीही असोत. 

14.18  किगदाता ठकंिा त्याचे एिंट्स, अठिकारी ठकंिा नामठनदेठशत कोणत्याही प्रकारे िबाबदार आठण उत्तरदायी असणार 

नाही आठण किगदार याद्वारे किगदाता अथिा त्याचे अठिकारी, एिंट्स ठकंिा कोणतेही नामठनदेठशत यांना कोणत्याही 

प्रकारचे नुकसान, हानी, मयागदा ठकंिा अन्यथा कोणत्याही ठकमती िसंू्तसािी, सामानासािी ठकंिा ठिन्नसािी, ज्ा 

मालमते्तचा प्रर्ार घेतांना ठकंिा ताबा घेतांना ठकंिा िप्त करतांना मालमते्तमधे्य पिलेले असू शकतात, िबाबदार 

िरणार नाही. 

14.19 किगदात्यास, लारू् असलेल्या कायद्यानुसार ठकंिा किगदात्याच्या िाििी व्यिसाय संठहतेनुसार, मालमते्तचा िािठिकाणा 

तपासण्यासािी, मालमते्तचा ताबा घेणे, रॅ्रेठिंर्, ठिमा काढणे, िाहतूक करणे आठण ठिक्री करणे यासािी ठकंिा 

कोणत्याही कायदेशीर कायगिाहीसािी, िी या कराराच्या तरतुदीचंी अंमलबिािणी करण्यासािी किगदात्याद्वारे ठकंिा 

त्याच्या ितीने दाखल केली रे्ली असेल, किगदात्याकिून ठकंिा त्याच्या ितीने केलेले सिग खचग (संपूणग 

नुकसानर्रपाईच्या आिारािर कायदेशीर खचागसह) िसूल करण्याचा अठिकार असेल. हे स्पष्टपणे स्पष्ट केले आहे की 

याठिकाणी िर उले्लख केलेले उपाय हे, या कराराच्या अंतर्गत, ठकंिा अन्य  कोणत्याही करारांतर्गत / उपक्रमांतर्गत, 

ठकंिा कायदा ठकंिा इक्तिटी अंतर्गत किगदात्याला उपलब्ध असलेल्या इतर कोणत्याही उपायांव्यठतररक्त आहेत आठण 

त्यांना बािा न आणता आहेत. 

14.20  र्ारतीय करार कायद्याच्या कलम 151 मधे्य समाठिष्ट असलेल्या तरतुदीठंिरुद्ध काहीही असले तरी, किगदाता ठकंिा 

त्याचे अठिकारी, एिंट ठकंिा नामठनदेठशत हे कोणत्याही प्रकारे कशाहीमुळे मालमते्तला, ती किगदात्याच्या, त्यांच्या 

अठिकाऱ्यांच्या, एिंट्सच्या ठकंिा नामठनदेठषतांच्या ताब्यात असतांना, ठकंिा किगदात्यास ठकंिा त्याचे अठिकारी, एिंट 

ठकंिा नामठनदेठशत यांना उपलब्ध असलेले हक्क, अठिकार, अठिकार ठकंिा उपायांचा िापरल्यामुळे ठकंिा न 

िापरल्यामुळे होऊ शकणाऱ्या ठकंिा येऊ शकणाऱ्या कोणत्याही नुकसान, हानी, मयागदा ठकंिा घसारा सािी िबाबदार 

असणार नाही आठण असे सिग नुकसान, हानी  ठकंिा घसारा यांची किगदाराच्या खात्यातुन ििािट केली िाईल, त्याची 

करणे काहीही असोत. 

14.21 किगदाता ठकंिा त्याचे अठिकारी, एिंट ठकंिा नामठनदेठशत, नेहमी ग्राहकांप्रती असलेल्या त्याच्या िचनबद्धतेच्या 

संठहतेचे पालन करतील उदा., RBI मार्गदशगक तते्त्, अंतर्गत Fair Practice Code इ. आठण KYC मानदंिांच्या सिग 

आिश्यकतांचे पालन करतील. 

14.22 किगदात्यास त्याचे संपूणग अठिकारात त्याच्या पुस्तकांमधे्य, त्याच्या िसुलीिर प्रर्ािी ठनयंत्रण आठण देखरेख 

करण्याच्या उदे्दशाने, मुद्दलाचे न र्रलेले हपे्त, आठण/ठकंिा व्याि आठण अन्य शुल्क आठण अठतररक्त ठित्त शुल्क  

यासंबंिी खात्याचे ठििरण िेिण्याचा अठिकार असेल. किगदार याद्वारे स्वीकार करतो की किगदार अशा थकबाकीची, 

दोन्ही खाते ठििरणांमधे्य थकबाकी आठण देय रक्कम म्हणून, परतफेि करण्यास िबाबदार असेल आठण सुठििेच्या 

सुरके्षसािी ठनमागण केलेल्या ठसकु्यररटीने संरठक्षत म््हणून सुरूच राहील. 

अनुचे्छद 15 

कर्ादजत्यजद्वजरे मजणहतीचे प्रकटीकरि 



15.1  किगदार/िमीनदार याद्वारे पुष्टी करतो आठण प्रमाठणत करतो की, त्याच्यादरे/त्यांच्याद्वारे याठिकाणी किगदात्यास 

पुरठिलेली सिग माठहती आठण िेटा खरे आहेत. किगदार/िामीनदार याद्वारे किगदात्यास, खात्याचा/खात्यांचा व्यिहार 

आठण ठक्रया या संबंठित कोणतीही/सिग माठहती कोणत्याही िेळी, RBI आठण/ठकंिा RBI द्वारे/अन्य िैिाठनक 

प्राठिकरणाद्वारे  ठकंिा कायद्याच्या न्यायालयाद्वारे  ठनयुक्त/नामठनदेठशत Credit Information Bureau (India) Ltd 

सारख्या इतर कोणत्याही एिन्सी/ प्राठिकरणाकिे, अशी माठहती प्रकट करण्यास लेखी ठकंिा कोणत्याही 

आदेशाद्वारे/ठनदेशाद्वारे िसे असेल त्याप्रमाणे सांठर्तले रे्ल्यास, प्रकट करण्यास स्पष्टपणे संमती देतात. 

किगदार/िामीनदार यांना कोणतीही पुढील सूचना ठकंिा सूचना न देता किगदाता, RBI आठण/ठकंिा RBI द्वारे 

आठण/ठकंिा Central Registry of Securitization Asset Reconstruction and Security Interest of India 

(CERSAI) द्वारे आठण/ठकंिा Registrar of Companies (ROC) द्वारे, माठहती उपयुक्तता (IU) इत्यादीदं्वारे ठनयुक्त 

केलेल्या कोणत्याही एिन्सी/प्राठिकरणाला कोणतीही माठहती उघि करू शकतो आठण पुरिू शकतो. 

किगदार/िामीनदार, पुढे सहमत आहेत की RBI आठण/ठकंिा कायदेशीर अक्तस्तत्व ओळखकताग आठण/ठकंिा असे 

ठनयुक्त केलेले इतर कोणतेही प्राठिकरण, असा िेटा आठण/ठकंिा माठहती संकठलत करू शकतात आठण असा िेटा 

आठण/ठकंिा माठहती आठण/ठकंिा त्याचे ठनकाल, सरकारला /सरकारांना, RBI ला,  अन्य बँकांना आठण/ठकंिा ठित्तीय 

संस्थांना, कोणत्याही कारणास्ति र्ारतातील बँठकंर् आठण ठित्त उद्योर्ातील पत ठशस्तीसािी, पुरिू/पाििू शकतात. 

किगदार/िामीनदार स्पष्टपणे त्यांचे हक्क सोिून देतात आठण किगदाता `आठण/ठकंिा RBI आठण/ठकंिा RBI ने ठनयुक्त 

केलेल्या इतर कोणत्याही प्राठिकरणाला कोणत्याही रु्प्ततेच्या कलमाच्या उलं्लघनामुळे अशा माठहतीच्या प्रकटीकरण 

आठण/ठकंिा िापराच्या दाठयत्वातून मुक्त करतात. पुढे िाऊन, किगदाता स्वतःहून ठकंिा त्याच्या एिंट्स माफग त संदर्ग 

देऊ शकतो, किगदार/िामीनदार यांनी सादर  केलेल्या अिागतील/करारातील/कोणत्याही संबंठित दस्तऐििांमिील 

माठहतीशी संबंठित ठिडु्यठपंर् / पिताळणी / प्रमाणीकरण / तपासणी चौकशी करू शकतो. 

15.2  किगदार/िामीनदार याद्वारे, किगदात्यास आठण सािकाराच्या कोणत्याही अठिकाऱ्यास, किगदार/िामीनदार यांचे 

संदर्ागतील कोणतीही ग्राहक माठहती ठकंिा किगदार/िामीनदार यांचे संदर्ागतील अन्य कोणतीही माठहती, िी काही 

असेल ती, आठण/ठकंिा किगदार/िामीनदार यांचेद्वारे ठकंिा अन्य व्यक्तीद्वारे, कोणत्याही सुठििेशी संबंठित, िी 

कोणत्याही व्यािसाठयक, प्रशासकीय, ठनिी ठकंिा व्यािसाठयक हेतंूसािी किगदात्यास योग्य िाटेल, केलेला कोणताही 

करार ठकंिा दस्तऐिि यांच्या संबंिात कोणतीही ग्राहक माठहती, उघि करण्यास अठिकृत करतो आठण परिानर्ी 

देतो. कारण किगदाता असे ठिचार करेल:- 

         (a) किगदात्याचे कोणतेही संलग्न; आठण 

         (b) इतर कोणतीही व्यक्ती: 

  (i)   ज्ांना (ठकंिा ज्ांच्या द्वारे) किगदाता किग सुठििा अंतर्गत त्याचे सिग ठकंिा कोणतेही अठिकार आठण दाठयते्व 

ठनयुक्त करतो ठकंिा हस्तांतररत करतो ठकंिा ठिकतो (ठकंिा संर्ाव्य असाईन ठकंिा हस्तांतररत करू 

शकतो); 

  (ii)   ज्ाच्यासोबत (ठकंिा ज्ाचे द्वारे) किगदाता संबंठित कोणत्याही सहर्ार्ात ठकंिा उप-सहर्ार्ात, ठकंिा इतर 

कोणत्याही व्यिहारात,  प्रिेश करतो (ठकंिा संर्ाव्यत: प्रिेश करू शकतो), ज्ा अंतर्गत पेमेंट्स ही किग 

सुठििा ठकंिा किगदार/िामीनदाराच्या संदर्गद्वारे द्याियाची आहेत; 

 (iii)    ज्ांच्यासोबत (ठकंिा माफग त) किगदाता, कोणत्याही के्रठिट ठिम्याच्या खरेदी ठकंिा ठिक्रीशी ठकंिा सुठििांच्या 

अंतर्गत किगदाराच्या िबाबदाऱ्यांच्या संदर्ागत इतर कोणतेही करार संरक्षण ठकंिा हेठिंर्शी संबंठित एखाद्या 

व्यिहारात प्रिेश करतो (ठकंिा संर्ाव्यता प्रिेश करू शकतो)      

(iv)     कोणतीही रेठटंर् एिन्सीचा ठिमाकताग ठकंिा ठिमा दलाल, ठकंिा किगदाता ठकंिा त्याच्या सहयोर्ीनंा के्रठिट 

संरक्षणाचा प्रत्यक्ष ठकंिा अप्रत्यक्ष प्रदाता; 

(v)    कोणतेही न्यायालय ठकंिा लिाद ठकंिा ठनयामक, पयगिेक्षी, सरकारी ठकंिा ठनम-सरकारी प्राठिकरण ज्ाचे 

अठिकारके्षत्रात किगदाता ठकंिा त्याच्या संलग्न संस्था आहेत; 

(vi)     कोणत्याही सुठििा ठकंिा प्रस्ताठित सुठििा ठकंिा किगदाराशी संबंठित िेटाच्या प्रठक्रया ठकंिा व्यिस्थापन 

यांच्या  अनुषंर्ाने; 

(vii)     ज्ांच्यासािी असे प्रकटीकरण हे किगदात्याच्या ठहताचे आहे असे किगदात्याद्वारे आहे असे मानले िाते. 

(viii)   कोणत्याही ठििी, कायदा, ठनयम आठण/ठकंिा ठिठनयमन याअंतर्गत अठिकार असलेल्या कोणत्याही 

प्राठिकरणाला कोणतीही माठहती उघि करण्यासािी आठण कोणत्याही खात्याशी संबंठित कार्दपते्र प्रदान 



करण्यासािी, किगदार ठकंिा िामीनदाराद्वारे अथिा किगदाराशी ठकंिा िमीनदाराशी संबंठित ठकंिा सुरक्षा 

प्रदात्याद्वारे सुठििेचा लार् घेतला रे्ला ठकंिा घ्याियाचा आहे; 

15.3   किगदार/िमीनदार याद्वारे, त्यांना किगदात्याद्वारे ठदल्या रे्लेल्या किग सुठििेची पूिग अट म्हणून सहमत आहेत की िर 

किगदार/िमीनदार किग सुठििेची परतफेि करण्यात ठकंिा त्यािरील व्यािाची परतफेि करण्यात ठकंिा किग 

सुठििेचा कोणताही मान्य हप्ता देय तारखेला अदा करण्यात चूक करतील तर किगदाता आठण/ठकंिा RBI यांना 

किगदार/िामीनदाराचे नाि/नािे ठकंिा त्याच्या र्ार्ीदाराचे नाि/र्ार्ीदारी नािे ठकंिा संचालकांचे नाि ठकंिा 

िमीनदाराचे नाि/नािे अशा रीतीने आठण अशा माध्यमाद्वारे, िे किगदाता ठकंिा RBI यांना त्यांच्या संपूणग अठिकारात 

योग्य िाटेल, ठिफॉल्टर/ठिफॉल्टसग म्हणून उघि करण्याचा ठकंिा प्रकाठशत करण्याचा अ-पात्र अठिकार असेल. 

15.4   किगदार/िामीनदार याद्वारे पुष्टी करतो आठण स्वीकारतो की, त्यांना ठदलेल्या किग सुठििांच्या मान्यतेशी संबंठित, पूिग 

अट म्हणून, किगदात्यास त्यांच्याशी यांचेद्वारे लार् घेतलेल्या / लार् घ्याियाच्या सुठििांची, त्यासंबंिात रृ्हीत िरलेले / 

रृ्हीत िाराियाचे दाठयत्व यासंबंठित माठहती आठण आठण त्यांचेद्वारे केला रे्लेला ठिफॉल्ट, िर काही असल्यास, 

त्यासंबंिी िेटा प्रकट करण्यासािी त्यांची संमती आिश्यक आहे.  त्यानुसार, किगदार/िामीनदार याद्वारे, 

किगदात्याकिून सिग ठकंिा त्यापैकी असा प्रकटीकरणास सहमत आहे आठण संमती देतो. 

   (a)     किगदार/िामीनदाराने लार् घेतलेल्या/लार् घ्याियाच्या कोणत्याही के्रठिट सुठििेशी संबंठित माठहती ठकंिा 

िेटा; आठण 

   (b)    किगदार/िमीनदार यांचेशी संबंठित िेटा; 

   ( c)    किगदाराद्वारे असे दाठयत्व ठनर्ािताना, किगदाराने केलेले िीफॉल्ट, िर काही असल्यास; 

   (d)    किगदात्यास  Credit Information Bureau (India) Limited आठण RBI ने यासंदर्ागत अठिकृत केलेल्या 

इतर कोणत्याही एिन्सीकिे खुलासा आठण सादर करण्यासािी, योग्य आठण आिश्यक िाटू शकेल. 

15.5   किगदार/िमीनदार हमी देतो ठक: 

          (a)     Credit Information Bureau (India) Limited आठण इतर कोणतीही एिन्सी िी अशी अठिकृत आहे, 

किगदात्याने प्रकट केलेली माठहती आठण िेटा त्यांना योग्य िाटेल त्या पद्धतीने िापरू शकतात, त्यािर प्रठक्रया 

करू शकतात; आठण 

          (b)     Credit Information Bureau (India) Limited आठण इतर कोणतीही  एिन्सी िी अशी अठिकृत आहे, 

प्रस्ताठित माठहती आठण त्यांच्याद्वारे त्याठिकाणी तयार केलेला उत्पादनांचा िेटा, या संदर्ागत RBI द्वारे ठनठदगष्ट 

केल्यानुसार, बँका/ठित्तीय संस्था आठण इतर के्रठिट ग्रांटसग ठकंिा नोदंणीकृत िापरकत्यांना ठिचाराथग पुरिू 

शकतात. 

15.6  किगदार/िमीनदार याद्वारे किगदात्यास, िेळोिेळी लारू् असतांना सुिाररत केलेल्या आठण िेळोिेळी त्याठिकाणी ठनठदगष्ट 

केलेल्या, किगदात्याकिून िेळोिेळी घेतलेल्या के्रठिट / आठथगक सुठििांच्या संदर्ागतील, ठदिाळखोरी आठण 

Bankruptcy संठहता, 2016 च्या कलम 3 (13), कोि अंतर्गत तयार केलेल्या संबंठित ठिठनयम/ठनयमांसह िाचा, मधे्य 

पररर्ाठषत केल्यानुसार (थोिक्यात ‘कोि’), "ठित्तीय माठहती",  िी संठहतेच्या कलम 3 (21) मधे्य पररर्ाठषत केली 

आहे, कोणत्याही 'माठहती उपयुक्तता' (थोिक्यात 'IU') यांस, संठहतेच्या अंतर्गत तयार केलेल्या संबंठित ठनयमांनुसार 

आठण RBI द्वारे बँक/ठित्तीय संस्थांना िेळोिेळी िारी केलेल्या ठनदेशांनुसार प्रकट काण्यास/सादर करण्यास ठिठशष्ट्ट्य 

संमती देतो आठण संबंठित 'IU' द्वारे कें र्व्ाही ठिनंती केल्यानुसार, सािकाराने सादर केलेली "आठथगक माठहती" तत्काळ 

प्रमाठणत करण्यासािी याद्वारे ठिशेषतः सहमत आहे. 

15.7   किगदार/िामीनदार किगदात्यास, कोणत्याही िेळी कोणताही/सिग िेटा/माठहती, उदा. किगदार/िामीनदर यांचे  

तपशील, घेतलेले किग, किग खात्यातील थकीत आठण िसुलीसािी सुरु केली कायदेशीर प्रकरणे इत्यादी, 

िाहन/उपकरणे उत्पादकांना, ज्ात मूळ उपकरण उत्पादक (OEM), पुरििादार यांचा समािेश आहे,  

िाहीर/सामाठयक करण्यासािी याद्वारे सहमत आहेत आठण स्पष्टपणे संमती देतात, आठण किगदार आठण/ठकंिा 

िामीनदार यािर आके्षप घेणार नाहीत आठण ते करारातील कोणत्याही रु्प्ततेच्या कलमाचा रं्र् म्हणून समिले िाणार 

नाही. 

15.8   किगदार/िामीनदार, त्याची/ठतची/त्यांची कोणतीही ठकंिा सिग माठहती/िेटा कोणत्याही िेळी किगदात्याच्या समूह 

कंपन्यांना ठकंिा इतर संस्थांना प्रकट/सामाठयक/ठिक्री करण्यास याद्वारे सहमत आहे आठण स्पष्टपणे संमती देतो आठण 

किगदाता  ठकंिा त्याच्या समूह कंपन्या त्यांचे उत्पादनाची किगदार/िामीनदार यांना क्रॉस ठिक्री करू शकतात.   



15.9   हे कलम म्हणिे, र्ारतात लारू् असलेल्या कायद्यांतर्गत ठकंिा इतर ठिद्यमान ठनयमांतर्गत िेळोिेळी ठनठदगष्ट केलेल्या 

मार्गदशगक तत्त्ांनुसार ठिठहत केलेल्या र्ोपनीयतेपेक्षा िास्त र्ोपनीयतेसािी किगदात्याने किगदारासोबत केलेला स्पष्ट 

ठकंिा ठनठहत करार आहे असे मानले िाणार नाही. या कलमामधे्य किगदात्यास प्रदान केलेले अठिकार हे अठिकचे 

आहेत आठण किगदाता आठण किगदार यांच्यातील किगदाराच्या कोणत्याही माठहतीच्या संदर्ागतील इतर कोणत्याही 

कराराद्वारे, व्यक्त ठकंिा ठनठहत, बाठित ठकंिा प्रर्ाठित होणार नाहीत ठकंिा अशा कोणत्याही प्रकारे होणार नाहीत, 

त्याचप्रमाणे या कलमामुळे अन्य कोणताही करार बाठित ठकंिा प्रर्ाठित होणार नाही. 

अनुचे्छद16 

णसकु्यररटी इांटरेस्टची अांमलबर्जविी 

16.1   हपे्त र्रण्यात चूक करणे, कराराच्या अठत ि शतींचा रं्र् करणे अशा प्रसंर्ी किगदाता, इथे संदठर्गत कोणतीही अथिा 

सिग कायदेशीर कारिाई करू शकतो आठण/ठकंिा सिग मंचासमोर आठण नॉन-परफॉठमंर् मालमते्तच्या पुनप्रागप्ती 

संदर्ागत लारू् असलेल्या, आठथगक मालमते्तचे Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and 

Enforcement of Security Interest Ac, 2002 (SARFAESI Act) अंतर्गत उपलब्ध उपायांनी आर्व्ान देऊ शकतो. 

किगदात्याला SARFAESI कायद्यानुसार ठसकु्यअिग मालमते्तची पुनप्रागप्ती आठण ठिले्हिाट लािण्याचा अठिकार आहे. 

ठसकु्यअिग मालमते्तची ठिले्हिाट लािल्यानंतर बाकीची देय रक्कम, िर काही असल्यास,  िसूल करण्याचा अठिकार 

किगदात्याला आहे. 

16.2   किगदार आठण िामीनदार हे स्पष्टपणे मान्य करतात आठण स्वीकारतात की किगदाता कोणत्याही पद्धतीने, संपूणग ठकंिा 

अंशतः, आठण किगदाता िरिू शकेल अशा रीतीने आठण अशा अटीिंर, किगदात्याने ठनििलेल्या कोणत्याही तृतीय 

पक्षाला संदर्ागठशिाय ठकंिा किगदार आठण िामीनदाराला लेखी सूचना न देता, ठिक्री, असाईन ठकंिा हस्तांतरण 

करण्याचा पूणग पात्र असेल आठण त्यास त्यासािी पूणग अठिकार असेल. यामधे्य किगदाराच्या आठण िामीनदाराच्या 

कोणत्याही ठकंिा सिग थकबाकीसािी खरेदीदार, असाईनी ठकंिा हस्तांतररत यांच्या ितीने किगदार आठण िामीनदार 

यांच्या ठिरोिात कारिाई करण्याचा किगदात्याचा अठिकार राखून िेिण्याच्या अठिकाराचा समािेश आहे.  अशी 

कोणतीही कृती आठण अशी कोणतीही ठिक्री, असाइनमेंट ठकंिा हस्तांतरण किगदार आठण िामीनदाराला अशा तृतीय 

पक्षाला संपूणगपणे िनको म्हणून ठकंिा किगदात्यासह संयुक्त िनको म्हणून ठकंिा इथे नमूद सिग अठिकारांचा िापर 

करणे सुरू िेिण्याचा अठिकार केिळ अशा तृतीय पक्षाच्या ितीने किगदात्यास असणारा म्हणून संपूणगपणे िनको 

म्हणून स्वीकारण्यास आठण अशा थकबाकीच्या आठण देय रकमा सािकाराने ठनदेश ठदल्याप्रमाणे अशा तृतीय पक्षास 

आठण/ठकंिा किगदात्यास अदा करण्यास बाध्य करेल. 

अनुचे्छद17 

पूवंपेमेन्ट 

17.1   किगदाराला दुस-या अनुसूचीमधे्य दशगठिल्याच्या आिी किागची आिी आिीच अदा करण्याची इच्छा असल्यास, पठहल्या 

अनुसूचीमधे्य दशगठिल्याप्रमाणे मुदतपूिग बंद करण्याचे शुल्क किागच्या व्यठतररक्त अशा मुदतपूिग बंद करण्याच्या 

तारखेला असलेल्या थकबाकीिर किगदाराद्वारे देय राहील. प्रीपेमेंट तेर्व्ाच प्रर्ािी होईल िेर्व्ा रोख रक्कम र्रली 

िाईल ठकंिा िनादेशाचे रक्कम खात्यात िमा होईल. 

अनुचे्छद 18 

णसकु्यररटजयझेशन 

18.1   किगदार हे स्पष्टपणे मान्य करतो आठण स्वीकारतो की किगदाता कोणत्याही पद्धतीने, संपूणग ठकंिा अंशतः, आठण 

किगदाता िरिू शकेल अशा रीतीने आठण अशा अटीिंर, ज्ात किगदाराच्या आठण िामीनदाराच्या कोणत्याही ठकंिा 

सिग थकबाकीसािी खरेदीदार, असाईनी ठकंिा हस्तांतररत यांच्या ितीने किगदार आठण िामीनदार यांच्या ठिरोिात 

कारिाई करण्याचा सािकाराचा अठिकार राखून िेिण्याच्या अठिकाराचा समािेश आहे, किगदात्याने ठनििलेल्या 

कोणत्याही तृतीय पक्षाला संदर्ागठशिाय ठकंिा किगदारास लेखी सूचना न देता, ठिक्री, असाईन ठकंिा हस्तांतरण 

करण्याचा पूणग पात्र असेल आठण त्यास त्यासािी पूणग अठिकार असेल. अशी कोणतीही कृती आठण अशी कोणतीही 

ठिक्री, असाइनमेंट ठकंिा हस्तांतरण किगदारस अशा तृतीय पक्षाला संपूणगपणे िनको म्हणून ठकंिा किगदात्यासह 

संयुक्त िनको म्हणून ठकंिा इथे नमूद सिग अठिकारांचा िापर करणे सुरू िेिण्याचा अठिकार केिळ अशा तृतीय 

पक्षाच्या ितीने किगदात्यास असणारा म्हणून संपूणगपणे िनको म्हणून स्वीकारण्यास आठण अशा थकबाकीच्या आठण 

देय रकमा किगदात्याने ठनदेश ठदल्याप्रमाणे अशा तृतीय पक्षास आठण/ठकंिा किगदात्यास अदा करण्यास बाध्य करेल.     

अनुचे्छद 19 

एर्न्सी णनयुक्त करजयचज कर्ादजत्यजचज अणधकजर 



19.1   किगदार आठण िामीनदार सहमत आहेत, समितात आठण स्वीकार करतात की किगदाता त्यांच्याकिून घेतलेल्या 

किागच्या संबंिात कोणत्याही ठकंिा सिग सेिा तृतीय पक्ष/एिन्सीला बाह्य स्रोत म्हणून िेऊ शकतो. किगदार स्पष्टपणे 

ओळखतो आठण स्वीकारतो की किगदाता स्वतः ठकंिा  अशा प्रकारची कामे अठिकारी ठकंिा सेिकांद्वारे करण्याच्या 

त्याच्या अठिकाराला कोणतीही बािा न येऊ देता, त्याला किगदात्याच्या पसंतीच्या एक ठकंिा अठिक तृतीय पक्षांची 

ठनयुक्ती करण्याचे आठण हस्तांतरण करण्याचे  आठण अशा तृतीय पक्षांना किागच्या अिागिर प्रठक्रया करण्याचा 

आठण/ठकंिा या कराराअंतर्गत किगदात्याच्या ितीने किगदात्यास देय असलेले हपे्त/व्याि/इतर शल्क िसूल करण्याचा 

आठण त्याच्याशी ठनर्िीत ठकंिा आनुषंठर्क, ज्ात मार्णीच्या नोठटसा पाििणे, किगदाराच्या ठनिासस्थानी ठकंिा 

कायागलयात उपक्तस्थत राहणे ठकंिा अन्यथा देय रक्कम प्राप्त करण्यासािी ठकंिा यथाक्तस्थत मालमते्तचा ताबा घेण्यासािी 

किगदाराशी संपकग  सािणे समाठिष्ट आहे, यांचा समािेश आहे, सिग कृते्य, करार, प्रकरणे करण्याचे आठण कायागक्तित 

करण्याचे अठिकार देण्यास संपूणगपणे पात्र असेल आठण त्यासािी त्याला पूणग अठिकार असतील. 

 

अनुचे्छद 20 

नोणटसेस 

20.1   कोणतीही नोटीस, पत्र आठण अन्य कार्दपत्र, या करारात नमूद केलेल्या ठकंिा किगदाराने/िमीनदाराने ठनठदगष्ट केलेल्या 

पत्त्यािर, एकतर रठिस्टर पोस्टाने पोचपाितीसह ठकंिा फॅक्स संदेश, नोदंणीकृत इ-मेल ठकंिा कुररयरने ठकंिा 

मोबाईल नंबरने सक्षम केलेले र्व्ाट्सअप सारख्या इलेक्ट्र ॉठनक संपे्रषणाच्या कोणत्याही सािनांद्वारे ठकंिा अन्य तत्सम 

अनुप्रयोर्ाद्वारे, पािठिण्यात येतील. किगदार आठण िमीनदार ठिशेषतः सहमत आहेत, स्वीकारीत आहेत आठण संमती 

देत आहेत की किगदार आठण/ठकंिा िमीनदार ठकंिा त्याचे /ठतचे /त्यांचे अठिकृत व्यक्ती यांच्या नोदंणीकृत इ-मेल 

आयिी ठकंिा मोबाईल नंबर इत्यादीिर (सक्षम केलेले whatsapp ठकंिा अन्य तत्सम अनुप्रयोर्) किगदात्याद्वारे 

पािठिलेली कोणतीही नोटीस/कार्दपत्र म्हणिे योग्य सेिा ठदली आहे असे मानले िाईल आठण किगदार आठण 

िमीनदार त्याच्या खरेपणािर प्रश्न उपक्तस्थत करणार नाही. योग्य पोचपाितीसह नोदंणीकृत/स्पीि पोस्टद्वारे ठकंिा 

कुररयरद्वारे पाििलेली नोठटस, पत्र ठकंिा अन्य कार्दपत्र रिाना केल्याच्या 3 ठदिसांनी किगदाराद्वारे आठण/ठकंिा 

िमीनदाराद्वारे प्राप्त झाले असे मानले िाईल आठण ई-सेिा ई-मेल ठकंिा मोबाइल नंबरद्वारे ठकंिा इतर कोणतीही 

इलेक्ट्र ॉठनक सेिेची पद्धत, अशी कोणतीही ई-सेिा, सािकाराने पाििल्यानंतर लरे्चच सेिा ठदली आहे असे मानले 

िाईल.    

20.2   कोणत्याही ठिठशष्ट िेळी, एखादी रक्कम थकीत आहे असे नमूद केलेले किगदात्याच्या अठिकार्याने स्वाक्षरी केलेले 

लेखी प्रमाणपत्र हे किगदार आठण िामीनदार या दोघांच्याही ठिरुद्ध ठनणागयक पुरािा असेल. 

20.3  किगदार आठण/ठकंिा िामीनदाराच्या पत्त्यात, ई-मेल ठकंिा मोबाईल नंबरमिील कोणताही बदल, अशा बदलाच्या एका 

आििड्याच्या आत किगदात्यास लेखी स्वरूपात सूठचत केला िाईल. 

20.4   सिग पत्रव्यिहारात, करार क्रमांक उद्िृत केला पाठहिे. 

20.5  या कराराच्या प्रस्तािनेत ठदसणार्या पक्षांच्या िणगनात नमूद केलेल्या किगदात्याच्या कॉपोरेट कायागलयाच्या पत्त्यािर सिग 

पत्रव्यिहार किगदात्याला संबोठित केला िाईल. किगदात्यास ठदलेली कोणतीही नोटीस किगदात्यास प्राप्त होत नाही 

तोपयंत प्रर्ािी असणार नाही.           

20.6   किगदाराला पाििलेली नोटीस सह-किगदार आठण िामीनदाराला देखील बिािलेली नोटीस मानली िाईल. 

अनुचे्छद २१ 

आांणशक अवैधतज 

21.1   या कराराची कोणतीही तरतूद ठकंिा त्याअंतर्गत कोणत्याही व्यक्तीला ठकंिा पररक्तस्थतीला लारू् असलेली बाब  

कोणत्याही कारणास्ति, ज्ात कोणत्याही कायद्याचे ठकंिा ठनयमांचे ठकंिा सरकारी िोरणाचे कारण, यांचा समािेश 

आहे, अिैि झाल्यास ठकंिा कोणत्याही स्तरापयंत लारू् न करण्यायोग्य झाल्यास, या कराराचा उिगररत र्ार् आठण ते 

अिैि ठकंिा अंमलात आणण्यायोग्य नसलेल्या व्यठतररक्त व्यक्तकं्तना अथिा पररक्तस्थतीला अशा तरतुदीचे लारू् होणे, 

यािर त्याचा पररणाम होणार नाही आठण या कराराची प्रते्यक तरतूद कायद्याने परिानर्ी ठदलेल्या पूणग मयागदेपयंत िैि 

आठण लारू् करण्यायोग्य असेल. या कराराची कोणतीही अिैि ठकंिा लारू् न करता येणारी तरतूद एका तरतुदीसह 

बदलली िाईल, िी िैि आठण लारू् करण्यायोग्य आहे आठण परस्पर सहमती पद्धतीने, खूपशी अप्रर्ािी तरतुदीचा 

मूळ हेतू प्रठतठबंठबत करते. 

अनुचे्छद 22 



णववजदजचे णनरजकरि आणि लवजद 

22.1  सिग ठििाद (यात या करारानुसार किगदार/िामीनदाराने केलेल्या ठिफॉल्टचा समािेश आहे), मतरे्द आठण/ठकंिा या 

करारामुळे उद्भिणारे ठकंिा त्या संदर्ागतील दािे, ते त्याच्या ठनिागहादरम्यन ठकंिा त्यानंतर असो, लिाद सामंिस्य 

कायदा, १९९६ च्या तरतुदीनुंसार ठकंिा त्यातील कोणतीही िैिाठनक सुिारणा यानुसार ठनकाली काढले िातील आठण 

किगदात्याने नामठनदेठशत केलेल्या एकमेि लिादाकिे पाििले िातील. लिादाच्या कायगिाहीचे आसन, िार्ा आठण 

ठिकाण चेन्नई येथे असेल आठण र्ाषा इंग्रिी असेल. अशा लिादाने ठदलेला ठनिािा अंठतम असेल आठण करारातील 

सिग पक्षांना बंिनकारक असेल. लिादाने ठदलेला ठनिािा, ज्ामधे्य कोणताही अंतररम ठनिािा/ठनिािे यांचा समािेश 

आहे, अंठतम असेल आठण सिग संबंठित पक्षांिर बंिनकारक असेल. लिाद ठनिाड्याची, ज्ात अंतररम ठनििायचा 

समािेश आहे, कारणे देईल. लिादाचा खचग पक्षांद्वारे समसमान केला िाईल. किगदार / िमीनदार, किगदात्याद्वारे 

Arbitration and Conciliation Act, 1996 च्या कलम 12 अंतर्गत एकमेि लिादाच्या ठनयुक्तीला आर्व्ान देण्याचा 

त्याचा / ठतचा / त्यांचा हक्क ठिशेषतः सोितात 

22.2   कराराची ही एक अट आहे की ज्ा लिादाकिे प्रकरण मूळत: संदठर्गत केले रे्ले असेल, त्य्य्यानी रािीनामा ठदला  ठकंिा 

त्याचे ठनिन झाले  ठकंिा कोणत्याही कारणास्ति कारिाई करण्यास अक्षम असल्याच्या प्रसंर्ी, किगदाता, लिादाच्या 

मृतू्यच्या िेळी ठकंिा लिाद म्हणून काम करण्यास तो असमथग असेल तेंर्व्ा, लिाद म्हणून काम करण्यासािी दुसर्या 

व्यक्तीची ठनयुक्ती करेल आठण अशा व्यक्तीला त्याच्या पूिगितींनी कायगिाही ज्ा टप्प्यािर सोिली होती त्या टप्प्यापासून 

संदर्ग घेऊन पुढे िाण्याचा अठिकार असेल. 

22.3  पक्षांमधे्य ठिशेषत: सहमती आहे की पक्षांमिील ठििाद "ऑनलाइन ठििाद ठनराकरण" (ODR) यंत्रणेद्वारे सोििले िाऊ 

शकतात. लिाद लिादाच्या कायगिाहीच्या कोणत्याही सूचना, के्लम से्टटमेंट, दस्तऐिि, उत्तरे, काउंटसग, तहकुबीचे पत्र 

इत्यादी, किगदारास / िमीनदारास त्याच्या / ठतच्या / त्यांच्या नोदंणीकृत ई-मेल आयिी ठकंिा मोबाइल नंबरिर पाििू 

शकते आठण ते किगदार / िमीनदार यांचेिर योग्यरीत्या बिािले रे्ले आहे असे मानले िाईल. पक्षकार सहमत 

असल्यास, लिाद क्तर्व्ठिओ कॉठलंर् सुठििेद्वारे तोिंी पुरािे देखील रेकॉिग करू शकतात. कोणत्याही सूचना, दािे, 

उत्तरे, प्रठतज्ञापते्र, पते्र आठण दस्तऐिि पक्षाकिून लिादाच्या ई-मेल आयिीिर पािठिली िाऊ शकतात आठण लिाद, 

त्यांच्या खरेपणाची अिीन राहून ठििादाचा ठनकालसािी त्यांचा ठिचार करू शकते. 

  अनुचे्छद 23 

कजयदज आणि अणधकजर के्षत्र 

23.1   हा करार र्ारताच्या कायद्यांनुसार शाठसत केला िाईल आठण त्याचा अथग लािला िाईल आठण इतर सिग न्यायालये 

िर्ळता चेन्नई शहरातील न्यायालयांच्या अठिकारके्षत्राच्या अिीन असेल. 

अनुचे्छद 24 

सांपूिा करजर 

24.1  हा करार (पठहल्या आठण दुसर्या अनुसूचीसह), या कराराच्या अनुषंर्ाने किगदात्याच्या नािे किगदाराने कायागक्तित 

केलेल्या ठकंिा कायागक्तित केल्या िाणार्या कार्दपत्रांसह, याठिकाणी त्याच्या ठिषय मिकुराशी संबंठित पक्षांमिील 

संपूणग करार असेल.  

अनुचे्छद 25 

अटी आणि समजप्ती 

25.1   हा करार या कराराच्या तारखेपासून लारू् होईल आठण किगदाराद्वारे देय असलेले किग, त्यािरील व्याि आठण सिग देय 

शुल्क आठण थकबाकी, या करारांतर्गत किगदाराद्वारे किगदात्यास पूणग परतफेि केल्यािरच संपुष्टात येईल. 

अनुचे्छद 26 

णडफॉल्ट झजल्यजवर खजत्यजचे वगीकरि 

  

26.1   किगदार / िामीनदार सहमत आहेत आठण समितात की किगदारास RBI ने  "तणािाच्या मालमते्तच्या ठनराकरणासािी 

िोरणापूिगक फे्रमिकग  (पु्रिेक्तशशअल फे्रमिकग  फॉर ररझॉलु्यशन ऑफ स्टर ेस्ि ऍसेट्स)" यािर िेळोिेळी िारी केलेल्या 

लारू् पररपत्रकानुसार, िीफॉल्ट झाल्यािर ताबितोब किगदात्याद्वारे त्यांचे ठिशेष उले्लख खाते (Special Mention 



Account) (SMA 1 आठण 2) आठण NPA म्हणून िर्ीकरण करून, किगदाराच्या/िामीनदाराच्या खात्यांमधे्य प्रारंठर्क 

ताण ओळखणे आिश्यक आहे. 

26.2   पुढे असे स्पष्ट करण्यात आले आहे की किगदाराची/िामीनदाराची खाती (यात सािकाराकिून घेतलेल्या आठथगक 

सुठििांचा समािेश आहे), सािकाराद्वारे, देय तारखेसािीच्या त्यांच्या िे-एंि प्रठक्रयेचा र्ार् म्हणून थकीत म्हणून 

ध्विांठकत केले िातील, अशा प्रठक्रया चालिण्याच्या िेळेची पिाग न करता. त्याचप्रमाणे, किगदाराच्या/िामीनदाराच्या 

खात्यांचे SMA तसेच NPA म्हणून िर्ीकरण हे संबंठित तारखेसािी day-end प्रठक्रयेचा र्ार् म्हणून केले िाईल 

आठण ज्ा तारखेसािी day-end प्रठक्रया चालठिली िाते ती SMA ठकंिा NPA म्हणून िर्ीकरणाची तारीख ही 

ठदनदठशगका तारीख असेल. दुसऱ्या शब्दांत, SMA ठकंिा NPA ची तारीख NBFC सािी लारू् असलेल्या RBI 

ठनयमांनुसार, त्या ठदनदठशगकेच्या day end ला खात्याची मालमत्ता िर्ीकरण क्तस्थती प्रठतठबंठबत करेल. 

         उदाहरण: िर एका किग खात्याची देय तारीख 31 माचग, 2021 आहे, आठण किग देणाऱ्या संस्थेने या तारखेसािी 

day-end प्रठक्रया चालिण्यापूिी संपूणग देय रक्कम प्राप्त झालेल्या नाही, अठतदेयाची तारीख 31 माचग, 2021 

असेल. िर ते अठतदेय राहणे सुरूच राठहले तर 30 एठप्रल 2021 रोिी day-end प्रठक्रया केल्यािर हे खाते 

SMA-1 म्हणून टॅर् केले िाईल, म्हणिे ते सलर् अठतदेय राहण्याचे ३० पूणग झाल्यािर.  त्यानुसार, त्या खात्यासािी 

SMA-1 िर्ीकरणाची तारीख 30 एठप्रल 2021 असेल. 

          त्याचप्रमाणे, िर खाते अठतदेय राहणे सुरूच राठहले, 30 मे 2021 रोिी day-end प्रठक्रया केल्यािर हे खाते 

SMA-2 म्हणून टॅर् होईल, आठण पुढे आणखीन िर खाते अठतदेय राहणे सुरूच राठहले, तर 29 िून 2021 रोिी 

day-end प्रठक्रया केल्यािर हे खाते NPA म्हणून िर्ीकृत होईल. 

26.3  पुढे असे स्पष्ट करण्यात आले आहे की किगदार/िामीनदाराच्या खात्यांच्या SMA ठकंिा NPA िर्ीकरणाबाबतच्या  

सूचना, ठकरकोळ किागसह, एक्सपोिरचा आकार ठिचारात न घेता, सिग किांना लारू् आहेत. किगदार/िामीनदाराने 

हे पुढे मान्य केले आहे आठण समिून घेतले आहे की NPA म्हणून िर्ीकृत केलेली किग खाती Standard मालमत्ता 

म्हणून शे्रणीसुिाररत केली िाऊ शकतात, केिळ िर किगदार/िामीनदाराने व्याि आठण मुद्दल यांची संपूणग थकबाकी 

र्रली तरच. 

अनुचे्छद 27 

इलेक्ट्र ॉणनक/णडणर्टल केलेल्यज दस्तऐवर्जांची अांमलबर्जविी 

27.1   किगदार आठण िमीनदार याद्वारे मान्य करतात, समिून घेतात, स्वीकार करतात आठण पुष्टी करतात की, तो/ती/ते 

कराराची आठण संबंठित दस्तऐििांची, इलेक्ट्र ॉठनक/ठिठिटल केलेल्या स्वरूपात (िाते लारू् असेल) अंमलबिािणी 

करत आहेत आठण त्याने/ठतने/त्यांनी सदर बाब, एक OTP द्वारे (One-time passeord) आठण/ठकंिा 

त्याच्या/ठतच्या/त्यांच्या घोठषत/नोदंणीकृत मोबाइल नंबरिर पािठिलेल्या आठण/ठकंिा त्याच्या/ठतच्या/त्यांच्या 

नोदंणीकृत e-mail आयिीिर पािठिलेल्या e-Link द्वारे ठकंिा इतर कोणत्याही िेळोिेळी िापरात असलेल्या 

सत्यापच्या  स्वीकारलेल्या पद्धतीद्वारे, कबूल केली आहे, सत्याठपत केली आहे आठण पुष्टी केली आहे. 

27.2  किगदार आठण िमीनदार कबुल करतात आठण िचन देतात की तो/ती/ते कराराच्या आठण अन्य दस्तऐििांच्या 

खरेपणाबद्दल प्रश्न उपक्तस्थत करणार नाही, आठण र्ठिष्यातील कोणत्याही र्ौठतक स्वाक्षरी आठण/ठकंिा स्वीकृतीच्या 

अर्ािासािी सदर संमती त्याचे/ठतचे/यांचेद्वारे इथे ई-स्वरूपात देण्यात आली आहे. 

27.3  किगदार आठण िामीनदार, याठिकाणी समाठिष्ट असलेल्या अटीनुंसार, माठहती तंत्रज्ञान कायदा आठण ठनयमन यानुसार, 

पूणगपणे त्याच्या/ठतच्या/त्यांच्या स्वतःच्या िोखमीिर आठण पररणामांच्या अिीन राहून, ऑनलाइन किग सुठििेचा लार् 

घेत आहे/आहेत. किगदार आठण िमीनदार िचन देतात की, त्यांचेद्वारे "मी सहमत आहे" िर क्तक्लक केल्याने असा 

अथग होईल की किगदार आठण िामीनदार याने/यांनी करार आठण िोिलेली कार्दपते्र रीतसर अंमलात आणली आहेत 

आठण याठिकाणी समाठिष्ट असलेल्या सिग अटी ि शती स्वीकारल्या आहेत आठण तो/ती/ते/ र्ठिष्यात त्यासंबंिात 

कोणतीही हरकत उपक्तस्थत करणार नाही अथिा ठनषेि करणार नाही. किगदार आठण िमीनदार यांना िाणीि आहे 

की किगदाता कराराचा पक्ष होण्यास तेंर्व्ाच संमती देईल, िेंर्व्ा किागच्या अिागत किगदार आठण िामीनदार यांनी 

र्रलेल्या सिग अटी आठण तपशीलांबाबत त्याचे स्वतःचे समािान होईल आठण करार किगदात्याच्या िोरणाशी सुसंर्त 

असेल. 

27.4   किगदार आठण िामीनदार हे समितात आठण मान्य करतात की इंटरनेट हे िेटा प्रसारणाचे सुरठक्षत माध्यम नाही. 

किगदार आठण िामीनदार हे स्वीकार करतात आठण मान्य करतात की प्रसारणाच्या अशा पद्धतीमंधे्य संर्ाव्य र्व्ायरस 

हल्ल्याची, िेटामधे्य अनठिकृत व्यत्यय येण्याची, िेटामधे्य फेरफार होण्याची, कोणत्याही हेतूसािी अनठिकृत िापर 

होण्याची िोखीम असते. किगदार आठण िामीनदार, इंटरनेटचा उपयोर् अन्यथा किग ठमळठिण्याचे सािन म्हणून  

केल्यामुळे ठनमागण झालेल्या कोणत्याही तु्रटी, ठिलंब ठकंिा प्रसारणामिील समस्या ठकंिा अनठिकृत / बेकायदेशीर 



व्यत्यय, फेरफार, इलेक्ट्र ॉठनक िेटामिील फेरफार, किगदाराच्या प्रणालीिर र्व्ायरस हल्ला / प्रसारण, यामुळे 

किगदात्यास झालेल्या सिग नुकसान, खचग, हानी, पररव्यय यापासून किगदात्यास मुक्त िेितात आठण ठनरपराि मानतात. 

तथाठप, किगदार आठण िामीनदार हे किग घेण्यास आठण किग ि त्यािरील कायगिाही यासह कराराअंतर्गत असलेल्या 

ठिठिि बाबीसंािी किगदात्यास ई-मेल आठण/ठकंिा ऑनलाइन पद्धतीद्वारे सूचना ("सूचना") प्रदान करण्यास, इचु्छक 

आहेत.   

27.5   किगदात्यास त्यांच्या कोणत्याही आिश्यकतांसािी ई-मेलद्वारे प्रदान केलेल्या सूचनांिर अिलंबून राहण्याचा (आठण तेच 

खरे असल्याचे मानण्याचा) अठिकार असेल (तसे करण्यास बांिील न राहता). काय सूचना ठदल्या होत्या ठकंिा प्राप्त 

झाल्या होत्या याबद्दल कोणताही प्रश्न असल्यास, किगदाराकिून आठण िामीनदाराकिून किगदात्याद्वारे प्राप्त झालेल्या 

ई-मेलच्या नोदंी अंठतम असतील. किगदार आठण िामीनदार हे सुठनठित करतील की किगदात्याला ई-मेलद्वारे ठदलेल्या 

सूचना, या संदर्ागत योग्यररत्या अठिकृत केलेल्या व्यक्तीने ("अठिकृत व्यक्ती") अंमलात आणल्या आहेत आठण या 

संदर्ागत कोणत्याही प्रकारची पिताळणी करण्यासािी किगदाता िबाबदार असणार नाही.   

अनुचे्छद 28 

सांकीिा 

28.1  र्जषज 

किगदाराने किागच्या अिागच्या फॉमगमिील स्वीकारलेल्या पयागयानुसार पक्षांमिील सिग पत्रव्यिहार आठण संपे्रषणांमधे्य 

इंग्रिीचा िापर केला िाईल. 

28.1   सुधजरिज 

          या कराराच्या अटीमंधे्य केलेले कोणतेही बदल, सुिारणा  ठकंिा दुरुस्ती आठण इथे ठदलेल्या कोणत्याही अटी ठकंिा 

शती सोिून देणे, िोपयंत किगदाराने किगदात्याच्या नािे लेखी स्वरूपात केले नाही आठण त्याची अंमलबिािणी केली 

नाही तोपयंत िैि ठकंिा बंिनकारक असणार नाही. या करतात केलेले कोणतेही बदल र्ठिष्यलक्षी असतील. 

28.3   सांचयी हक्क 

          किगदात्यास या करारांतर्गत उपलब्ध असलेले सिग उपाय, मर् ते याठिकाणी प्रदान केलेले असोत ठकंिा ठिठिद्वारे, 

ठदिाणी कायद्याने, सामान्य कायद्याने, प्रघाताने,  व्यापाराने ठकंिा िापराने बहाल केलेले असोत, ते संचयी आहेत आठण 

पयागयी नाहीत आठण सलर् ठकंिा एकाचिेळी लारू् केले िातील. 

28.4   पुढील आश्वजसन: किगदार आठण िमीनदार, कराराच्या कालाििीत ठकंिा ना हरकत प्रमाणपत्र, ठकंिा थकबाकी 

नसल्याचे प्रमाणपत्र, िे आिी असेल ते, िारी करण्यापूिी किगदात्यासोबत ठिठिि आिश्यक करार अमलात आणतील 

नािे, पुरिणी, Top-up, पररठशष्ट आठण अठतररक्त अनुसूची, िसे असेल त्याप्रमाणे. 

28.5   यज करजरजचे फजयदे: हा करार आठण अन्य संबंठित करार त्यातील प्रते्यक पक्ष आठण त्याचे मालकी हक्काचे 

उत्तराठिकारी ठकंिा िारस, ठनष्पादक, असाइन्स िसे असेल तसे, यांचेिर आठण त्यांचा फायदा सुठनठित करण्यासािी, 

बंिनकारक असेल. 

28.6   हक्क सोडण्यजचे कलम: या करारांतर्गत ठकंिा अन्य करारांतर्गत ठकंिा दस्तऐििांद्वारे किगदात्यास प्राप्त होणारा 

कोणताही हक्क, अठिकार ठकंिा उपाय यांचा िापर करण्यात केलेला ठिलंब ठकंिा त्यांचा िापर न करणे यामुळे असा 

कोणताही हक्क, अठिकार,ठकंिा उपाय बाठित होणार नाही आठण त्याचा इथे अथग हक्क सोिून ठदला आहे ठकंिा 

कोणताही ठिफॉल्ट  ठनमूटपणे मान्य आहे, असा लािला िाणार नाही; ठकंिा कोणत्याही ठिफॉल्टच्या संदर्ागत 

किगदात्याची कृती ठकंिा ठनक्तियता ठकंिा कोणत्याही िीफॉल्टमधे्य कोणतीही मान्यता, अन्य कोणत्याही ठिफॉल्टच्या 

संदर्ागत किगदात्याच्या कोणत्याही हक्क, अठिकार, ठकंिा उपायांना प्रर्ाठित ठकंिा बाठित करणार नाही. 

28.7 अस्तस्तत्वजत रजहिे: लिादाशी संबंठित तरतुदी ठकंिा किगदात्यास थकबाकीच्या िसुलीसािी आठण/ठकंिा ठसकु्यररटीच्या 

व्यािाची अंमलबिािणी करण्यासािी उपलब्ध असलेल्या इतर कोणत्याही तरतुदी कराराच्या समाप्तीनंतरही 

अक्तस्तत्वात राहतील. 

28.9  या कराराअंतर्गत किगदाराचे दाठयत्व संयुक्त आठण स्वतंत्र असेल. 

 

अनुचे्छद 29 

स्वीकजर करिे 



किगदार आठण िामीनदार याद्वारे खालीलप्रमाणे घोठषत करतात: 

29.1   की हा करार, मंिुरी पत्र आठण अन्य दस्तऐिि त्याला/ठतला/त्यांना त्यांना समिते त्या र्ाषेत िाचून दाखिण्यात आठण 

समिािून सांर्ण्यात आले आहेत आठण की त्यांना कलमाचा संपूणग अथग समिला आहे.   

29.2   त्यांनी संपूणग करार आठण अन्य अठत ि शती िाचल्या आहेत आठण अनुसूचीमधे्य ठदलेले महत्वाचे तपशील, िे त्यांच्या 

उपक्तस्थतीत र्रले रे्ले आहेत आठण त्याला/ठतला/त्यांना किगदात्याद्वारे िरी केलेल्या मंिुरी पत्रात आठण स्वार्त पत्रात 

प्रदान केलेली सिग कलमे, अटी ि शती त्यांचेिर बंिनकारक आहेत आठण ते कराराचाच एक र्ार् र्ार् म्हणून िाचले 

िाईल आठण "mutatis mutandis" लारू् होईल. 

 29.3   हा करार किगदार आठण िमीनदार यांचेद्वारे, सिग अटी आठण शती िसे की, व्याख्या, किागची रक्कम, ठितरण आठण 

परतफेिीची पद्धत / आिीची अट / पूिंपेमेन्ट, लारू् केलेले व्यािाचे/व्यािाचे दर (ROI), देय आकारणी/शुल्क/कर 

(पूिग-पेमेंट/Bullet payment इत्यादी)व्याि आठण शुल्क यांचे दारात झालेल्या बदलांची सूचना, किगदात्याद्वारे 

पेमेन्टचा ठिठनयोर्  अमलात आणला आहे, ठसकु्यररटी आठण ठतची अंमलबिािणी, 

दाठयते्व/प्रठतठनठित्व/करार/किगदाराचे अथिा िमीनदारांचे हमीपत्र. किगदात्याद्वारे माठहतीचे प्रकटीकरण, मालमत्ता 

आठण ठतची िेठलर्व्री / िापर / ठिमा / देखर्ाल, किगदार/िामीनदार द्वारे प्रदान केलेले संपाठश्वगक, ठिफॉल्टच्या घटना, 

किगदात्याचे हक्क, असाईनमेंट्स, एिन्सी, इलेक्ट्र ॉठनक/ठिठिटलझ केलेल्या दस्तऐििांची अंमलबिािणी इत्यादी, 

करारात सठिस्तर मांिले आहे, िाचून झाल्यानंतर, सहमत झाल्यानंतर आठण समिून घेतल्यांनंतर अमलात आणला 

रे्ला आहे. 

29.4   ते याद्वारे स्वीकार करतात की संपूणग करारात केिळ मानक कलमे िी अशा सिग किगदारांची सामान्य आहेत, आठण 

म्हणून याठिकाणी समाठिष्ट अटीशंी बांिील राहण्याबाबत सहमत आहेत, िरी किगदात्याची सही फक्त 

पठहल्या/शेिटच्या पानािर आठण/ठकंिा अनुसूचीमधे्य असली तरी. तथाठप, हे मान्य केले आहे आठण समिून घेतले 

आहे की किगदार आठण िामीनदार सिग पृष्ांिर स्वाक्षरी करण्यास बांिील असतील आठण िर किगदार/िामीनदाराने 

अनििानाने करारातील कोणत्याही पृष्ािर/पृष्ांिर स्वाक्षरी करणे िर्ळले तर त्यामुळे करार अिैि िरणार नाही. 

कराराच्या फॉरमॅटमधे्य मानक कलमे आहेत आठण ती किगदात्याच्या www.hindujaleylandfinance.com. या 

िेबसाइटिर देखील प्रदठशगत केली रे्ली आहेत. किगदार आठण िामीनदार, ते थेट किगदात्याच्या िेबसाइटिरून 

िाउनलोि करू शकतात. 

29.5    ते याद्वारे समिून घेतात, ठनःसंठदग्धपणे सहमत आहेत आठण संमती देतात की करार कायदेशीर आहे, आठण पक्षांद्वारे 

केलेल्या कराराच्या अंमलबिािणीमिील अंमलबिािणीचा क्रम, िेळेतील फरक, िर काही असल्यास, यांचा ठिचार 

न करता, त्यांचेिर बंिनकारक आहे. ते पुढे लक्षात घेतात आठण सहमत आहेत की त्यांनी त्यांच्या नोदंणीकृत मोबाईल 

नंबर (RMN) मधे्य प्राप्त URL Link, आिार आठण/ठकंिा PAN credentials िापरले आहेत आठण से्वचे्छने आठण 

कोणत्याही बळिबरीठशिाय ठकंिा िबरदस्ती आठण/ठकंिा चुकीचे सादरीकरण याठशिाय  आठण त्यानंतर या कराराची 

सिग कलमे कसून िाचून, समिून घेऊन आठण आकलन केले आहे. त्याच्या/ठतच्या/त्यांच्या प्रमाणीकरण 

के्रिेंठशयलमि्ये/मि्ये केलेले कोणतेही नंतरचे बदल उदा., पत्ता/मोबाईल नंबर इ., यामुळे येथे केलेल्या कराराच्या 

ठिठिटल अंमलबिािणीिर प्रठतकूल पररणाम होणार नाही. ते हे देखील लक्षात घेतात की URL ठलंक फॉरििग केल्या 

िाण्यािर (एकदा घोठषत / नोदंणीकृत मोबाइल नंबरमधे्य प्राप्त झाल्यािर) किगदात्याचे कोणतेही ठनयंत्रण नाही आठण 

अशाप्रकारे अन्य कोणत्याही तृतीय पक्षाद्वारे या कराराच्या अंमलबिािणीिरून/दरम्यान उद्भिलेल्या कोणत्याही/सिग 

िोखमीची नुकसानर्रपाई करण्यापासून किगदात्याला मुक्त  िेिण्यास सहमत आहेत. 

29.6   तसेच ते ठिशेषपणे सहमत आहेत की कराराचा कालाििी समाप्त झाल्यािर ठकंिा करार संपुष्टात आणल्यािर, िे नंतर 

असेल ते, आठण त्यानंतर 6 मठहने, किगदात्यास, त्या िेळी प्रचठलत कायद्यानुसार योग्य असेल त्याप्रमाणे इतर कोणत्याही 

योग्य इलेक्ट्र ॉठनक ठकंिा इतर स्वरूपात कराराचे रुपांतर करण्याचे स्वातंत्र्य आहे, ज्ात मूळ करारनामा 

इलेक्ट्र ॉठनक/ठिठिटल प्रठतमेमधे्य रूपांतररत केल्यानंतर तो नष्ट करण्याचा आठण त्याची प्रत, कोणत्याही 

न्यायालयासमोर/ प्राठिकरणासमोर संदर्ग देण्याच्या/सत्यापनाच्या/सादर करण्याच्या हेतूने, ितन करण्याचा 

किगदाराचा पयागय, यांचा समािेश आहे. किगदार आठण/ठकंिा िामीनदार, िसे असेल त्याप्रमाणे, यांना कराराच्या 

इलेक्ट्र ॉठनक प्रठतमेच्या मिकुराबाबत कोणताही आके्षप असणार नाही आठण त्याबाबत िाद करणार नाही. किगदार 

आठण/ठकंिा िमीनदार येथे ठनठदगष्ट केलेल्या कालाििीनंतर कोणत्याही िेळी प्रत प्रत्यक्ष स्वरूपात  सादर करण्याची 

मार्णी करणार नाही. 

29.7   तसेच ते सहमत आहेत आठण स्वीकार करतात की "कॉल करू नका" या ठिनंतीच्या नोदंणीसािी फक्त थेट दूरध्वनी 

क्रमांक (बोिागचे / कायागलये / Corporate / assignee यांचे सामान्य टेठलफोन नंबर नाही) स्वीकारले िातील. आठण 

नोदंणीसािीच्या ठिनंतीची सत्यता पिताळण्यासािी त्यांना किगदात्याकिून कॉल प्राप्त होऊ शकतात. ते पुढे लक्षात 

घेतात की, किगदाता, किगदार आठण/ठकंिा िमीनदार यांचे संपकग  तपशील त्यांच्याशी संपकग  सािण्यासािी िापरू 



शकतो आठण िेळोिेळी काळिीपूिगक ठनििलेली उत्पादने आठण सेिा, एकतर थेट (ठकंिा) त्याच्या प्रठतठनिीमंाफग त 

(ठकंिा) अठिकृत प्रठतठनिीदं्वारे प्रस्ताठित करू शकतो. तसेच ते माकेठटंर् सािी उत्पादन / सेिा इत्यादीबंद्दल माठहती, 

दूरध्वनी / मोबाईल / एसएमएस / ईमेलद्वारे (किगदात्याने नोदं केल्यानुसार) किगदात्याकिून /त्याच्या अठिकृत 

एिंटांकिून प्राप्त करण्याची देखील नोदं घेतात आठण संमती देतात 

29.9   तसेस ते मान्य करतात की िेर्व्ा शेिटचा पक्ष करारािर स्वाक्षरी करेल तेर्व्ा करार पूणग होईल.  

29.10 किगदार पुढे या कराराची आठण मंिूरी पत्राची प्रत प्राप्त झाल्याचे आठण किगदात्याने िाििी व्यािसाय संठहतेचे पालन 

करून ती प्रदान केली असल्याचे  मान्य करतो आठण स्वीकार करतो. किगदार पुढे समिून घेतो की त्यांच्या 

ठिनंतीिरून, किगदात्याकिून या कराराच्या आठण अन्य दस्तऐििांची प्रठत ठितरण स्वार्त संचाचा एक र्ार् म्हणून 

प्रदान करेल. तथाठप, किगदाराद्वारे कोणत्याही अठतररक्त प्रतीचं्या मार्णीिर, किगदात्याद्वारे िेळोिेळी ठनठित केलेले 

शुल्क आकारले िाईल.  

सक्षीदारांच्या समक्ष हा करार खाली ठदलेल्या ठदिशी आठण िषी खालील पक्षांमधे्य करण्यात आला आहे   

                                        नजव                                                       स्वजक्षरी 

सजवकजर  Hinduja Leyland Finance Ltd.,   __________________________________ 

  अठिकृत स्वाक्षरीकताग                    

कर्ादजर               ____________________________                 

__________________________________                                          
                                                                                           

सह-कर्ादजर  ____________________________    

_________________________________ 

र्जमीनदजर    ____________________________    

__________________________________ 

साक्षीदार 

 

1. 

 

2.  

  



अनुसूची – I 

कर्ादजरजची सणवस्तर मजणहती 

संपूणग नाि  

चा S/D/W  

अठिकृत 

स्वाक्षरीकताग 
 स्वाक्षरीकत्यागचे 

पद 
 

रठहिासाचा 

पत्ता 
 

राज्  ठपनकोि       

कायागलयीन 

पत्ता 
 

राज्  ठपनकोि       

फोन नं.  e-mail ID  

PAN  Voter ID  

पासपोटग नं  िर ाइक्तरं्व्र् 

लायसन्स नं. 
 

DIN  आिार नं. 

(UID) 
x x x x x x x x     

Virtual ID  CKYC ID  

CIN  GST No.  

उद्योर् 

आिार नं. 
 उध्यम  

रचना 

 

िैयक्तक्तक 
 मालकी  OPC  र्ार्ीदारी  LLP 

 

खािर्ी 

मयागठदत 

कंपनी 

 

सािगिठनक 

मयागठदत 

कंपनी 

 ठिश्वस्त 

मंिळ 
 असोठसएशन  सोसायटी 

 क्लब 
 व्यक्तीचंी 

संघटना 
 SPV  अन्य  

 

सह-कर्ादजरजची सणवस्तर मजणहती 

संपूणग नाि  

चा S/D/W  

अठिकृत 

स्वाक्षरीकताग 
 स्वाक्षरीकत्यागचे 

पद 
 

रठहिासाचा 

पत्ता 
 

राज्  Pincode       

कायागलयीन 

पत्ता 
 

राज्  Pincode       

फोन नं.  e-mai ID  

PAN  Voter ID  

पासपोटग नं  िर ाइक्तरं्व्र् 

लायसन्स नं. 
 

DIN  आिार नं. 

(UID) 
x x x x x x x x     

आर्ासी  

ID 
 CKYC ID  

CIN  GST No.  

उद्योर् 

आिार नं. 
 उध्यम  

रचना 
 

िैयक्तक्तक 
 मालकी  OPC  र्ार्ीदारी  LLP 



 

खािर्ी 

मयागठदत 

कंपनी 

 

सािगिठनक 

मयागठदत 

कंपनी 

 ठिश्वस्त 

मंिळ 
 Association  सोसायटी 

 क्लब 
 व्यक्तीचंी 

संघटना 
 SPV  अन्य  

र्जमीनदजरजची सणवस्तर मजणहती 

संपूणग नाि  

चा S/D/W  

अठिकृत 

स्वाक्षरीकताग 
 स्वाक्षरीकत्यागचे 

पद 
 

रठहिासाचा 

पत्ता 
 

राज्  Pincode       

कायागलयीन 

पत्ता 
 

राज्  Pincode       

फोन नं.  e-mail ID  

PAN  Voter ID  

पासपोटग नं  िर ाइक्तरं्व्र् 

लायसन्स नं. 
 

DIN  आिार नं. 

(UID) 
x x x x x x x x     

Virtual  

ID 
 CKYC ID  

CIN  GST No.  

उद्योर् 

आिार नं. 
 उध्यम  

रचना 

 

िैयक्तक्तक 
 मालकी  OPC  र्ार्ीदारी  LLP 

 

खािर्ी 

मयागठदत 

कंपनी 

 

सािगिठनक 

मयागठदत 

कंपनी 

 ठिश्वस्त 

मंिळ 
 Association  सोसायटी 

 क्लब 
 व्यक्तीचंी 

संघटना 
 SPV  अन्य  

 

(B) कर्जाच्यज करजरजची सणवस्तर मजणहती 

किग करार क्रमांक 
 

अंमलबिािणीची िार्ा 
 

कराराची तारीख 
        

Effective 
Date 

      

अठतररक्त/िोि किग करार क्रमांक (काही असल्यास)                      

.   

 

किागची रक्कम ज्ा उदे्दशासािी िापरली िाईल तो उदे्दश   
 

किगदात्याची शाखा 
 

ठिकाण आठण राज् 
 

 

ि. आयटम तपशील 

(B) मजलमते्तचज तपशील  
 

1 अठिशेष र्ार्ांसह मालमते्तचे 

िणगन 

 

2 बनािट 
 

3 मॉिेल 
 

4 इंठिन नं. 
 



5 चेठसस नं. 
 

6 नोदंणी क्र 
 

(C) सणवस्तर णवत्तजय मजणहती 
 

1 मालमते्तची ठकंम 
 

2 किागची रक्कम 
 

3 माठिगन मनी (काही असल्यास) 
 

4 व्यािाचा दर - IRR  Annualised _______% 

5 कालाििी 
 

6 व्यािािरील शुल्क 
 

7 हप्त्यांची एकूण संख्या 
 

8 EMIs Value 
 

9 Advance EMIs ची संख्या 

(काही असल्यास) 

 

10 Security Deposit (काही 

असल्यास) 

 

11 Security Deposit िरील 

व्यािाचा दर (% 

 

12 प्रथम िषागचा ठिमा 
 

13 दुसऱ्या िषागचा ठिमा 
 

14 ठतसऱ्या िषागचा ठिमा 
 

15 बाहेरर्ािच्या िनादेशांचे शुल्क 

(काही असल्यास) 

 

16 िापरलेल्या िाहनाच्या बाबतीत 
 

 
(a) ठिमा किीपयंत िैि आहे 

 

 
(b) दुसऱ्या िेळेस सादरीकरण 

 

 
(c) संकलन िनादेश बाऊन्स 

शुल्क     

 

(D) अन्य शुल्क 
 

1 िनादेश dishonour झाल्याचे 

शुल्क 

 

(a) पठहले सादरीकरण  रु..500/- ठकंिा सािकाराद्वारे िेळोिेळी ठनठदगष्ट  अन्य कोणताही दर 

अठिक लारू् आलेले कर आठण िैिाठनक शुल्क (b) दुसऱ्या िेळेस सादरीकरण  रु..500/- 

(c) संकलन िनादेश bounce 

शुल्क     

रु. 500/- 

2 प्रठक्रया शुल्कासह अन्य शुल्क ठकंिा सािकाराद्वारे िेळोिेळी ठनठदगष्ट  अन्य कोणताही दर अठिक लारू् 

असलेले कर आठण िैिाठनक आकारणी 

3 मुदतपूिग समाप्तीसािी हप्त्यांचा 

देय दर 

सुठििेच्या तत्कालीन थकबाकीच्या रकमेच्या 5% ठकंिा किगदात्याचीद्वारे 

िेळोिेळी ठनिागररत केल्यानुसार लारू् असलेले कर आठण िैिाठनक आकारणी 

4 कलम 2.15 अंतर्गत प्रदान 

केल्यानुसार अठतररक्त व्यािाचा 

दर    

36% प्रणत वषा अणधक लजगू असलेले कर आणि वैधजणनक आकजरिी 

 

                                      

 नजव                                                       स्वजक्षरी 

सजवकजर  Hinduja Leyland Finance Ltd.,   __________________________________ 

  अठिकृत स्वाक्षरीकताग                    

कर्ादजर               ____________________________                 

__________________________________                                          
                                                                                           

सह-कर्ादजर  ____________________________    

_________________________________ 

र्जमीनदजर    ____________________________    

__________________________________ 



अनुसूची - II 

परतफेडीचे वेळजपत्रक 

हप्तज 

ि. 

देय 

तजरीख 

हप्त्जची 

रक्कम 

मूळ 

रक्कम 
व्यजर् 

हप्तज 

ि. 

देय 

तजरीख 

हप्त्जची 

रक्कम 

मूळ 

रक्कम 
व्यजर् 

1   
  

43 
    

2   
  

44 
    

3   
  

45 
    

4   
  

46 
    

5   
  

47 
    

6   
  

48 
    

7   
  

49 
    

8   
  

50 
    

9   
  

51 
    

10   
  

52 
    

11   
  

53 
    

12   
  

54 
    

13   
  

55 
    

14   
  

56 
    

15   
  

57 
    

16   
  

58 
    

17   
  

59 
    

18   
  

60 
    

19   
  

61 
    

20   
  

62 
    

21   
  

63 
    

22   
  

64 
    

23   
  

65 
    

24   
  

66 
    

25   
  

67 
    

26   
  

68 
    

27   
  

69 
    

28   
  

70 
    

29   
  

71 
    

30   
  

72 
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नजव                                                                                              स्वजक्षरी 

सजवकजर  Hinduja Leyland Finance Ltd.,   __________________________________ 

  अठिकृत स्वाक्षरीकताग                    

कर्ादजर               ____________________________                 

__________________________________                                          
                                                                                           

सह-कर्ादजर  ____________________________    

_________________________________ 

र्जमीनदजर    ____________________________    

__________________________________ 

          

  



णडमजांड प्रॉणमसरी नोट 

प्रठत, 

Hinduja Leyland Finance Limited 

क्र.27-A, ठिकठसत औद्योठर्क िसाहत, 

ठरं्िी, चेन्नई - 600032. 
 

       मार्णीनुसार, मी/आम्ही, याद्वारे, क्रमांक 27-ए, ठिकठसत औद्योठर्क िसाहत, ठरं्िी, चेन्नई - 600032 येथे क्तस्थत मे.  

Hinduja Leyland Finance Limited (किगदाता) यांना (त्याचे उत्तराठिकारी आठण ठनयुक्ती इ. यासह), संयुक्तपणे 

आठण स्वतंत्रपणे ठकंिा येथे अठिक नमूद केलेल्या रकमेचे पेमेंट करण्याचे ठकंिा आदेश देण्याचे िचन देतो, िेर्व्ाही 

मार्णी केली िाईल  तेंर्व्ा अशा व्यािासह, अशा व्यािाच्या दराने आठण रेस्टने िे ररझि्हग बँकेच्या ठनदेशांनुसार ठकंिा 

किगदात्याने िेळोिेळी िरिून आहेत, इथे ठदलेल्या तारखेपासून ते   अशा तारखेपयंत िेर्व्ा अशा सिग रक्कम अठिक 

व्याि दर, दंिात्मक व्याि, ठलक्तििेटेि िॅमेिेस, कठमशन, खचग, शुल्क आठण पररव्यय, अशा दराने िसे त्यािेळी प्रचठलत 

असतील ठकंिा किगदात्या द्वारे मला/आम्हाला संदर्ग, सूचना ठकंिा सूचना न देता ठनठित केले िातील, मर् किगदात्यांचे 

कोणतीही िेठबट एंटर ी राखून िेिण्याचा ठकंिा व्याि िेठबट न करण्याचा ठकंिा किगदात्याच्या िहीत ठकंिा खातेिही खात्यात 

ठकंिा खात्याच्या ठििरणात कोणत्याही कालाििीसािी िेठबट न करण्याचा ठनणगय / कृती / िोरण काहीही असले तरी. 
 

रक्कम: रु. ______________/- (रुपये __________________________________________ only). 

व्यािाचा दर: ___________% िाठषगक. (िाठषगकd IRR) 

किगदार: 

सह-किगदार: 

िमीनदार: 

ठिकाण: ____________________ 

तारीख: _____________________ *(प्रते्यक किगदाराने 1 रु. च्या रेरे्व्नू्य सॅ्टम्पिरसही कराियाची आहे) 

 


