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संबंपित िाटी व्यवहार
िोरण ्ही [V] १.१
या दस्तात संबंपित िाटी व्यवहारांच्या एनबीएिसीज [NBFCs]साठी िह्त्वाच्या
वैपिष्ट्ांचा तिपिल आहे.
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१. प्रस्तावना
कॅ पिटल फ्लोट फिनापशियल सर्व्हिसेस प्राय्हेट पलपिटेड हे जाणते की संबपं ित िाटी व्यवहारांिुळे संभाव्य
अथवा प्र्यक्ष पहतसंबंि संघर्ि उद्भवू िकतात आपण असा प्रश्न उभा राहू िकतो की असे व्यवहार कं िनी व
पतच्या भागिारकांच्या सवोच्च पहताला िूरक आहेत का आपण ते करताना कं िनी कायदा, २०१३
("कायदा") ििील तरतूदी आपण िास्टर पडरे क्िन- नॉन बॅंककं ग फिनापशियल कं िनी - पसपस्टिॅटटकली
इम्िॉटिशट नॉन-पडिॉपिट टेककं ग कं िनी अॅशड पडिॉपिट टेककं ग कं िनी (टरिवि बॅंक) आदेि, २०१६ ("आदेि")
यांचे िालन होते का.
लेखािरीक्षण सपितीच्या पििारसींवर आिारून या िोरणात वेळोवेळी दुरुस््या; जर असतील तर;
करण्याबाबत कं िनीच्या संचालक िंडळाकडू न पवचार के ला जाईल.
हे िोरण कं िनी आपण पतच्या एक ककं वा अपिक संबंपित िाटीज यांच्यातील व्यवहारांना लागू होते. ते
संबंपित िाटी व्यवहारांचे व्यवस्थािन आपण अहवाल देण्याबाबत एक ढाचा िुरवते ज्यात िूति व्यवहार
सिापवष्ट आहेत

२. उद्देि
कॅ पिटल फ्लोट फिनापशियल सर्व्हिसेस प्राय्हेट पलपिटेड आपण पतच्या संबपं ित िाटीज यांच्यातील
व्यवहारांना योग्य संिती देण्याबाबत आपण ्यांचा अहवाल देण्याबाबत व्यवस्थािकीय ढाचा वर्वणित करणे
हा या िोरणाचा उद्देि आहे. कं िनीला आिले दर वर्ीचे पवत्तीय पववरण आपण संचालक िंडळाचा अहवाल
यांिध्ये कं िनी आपण संबंपित िाटीज यांच्यातील सवि िूति व्यवहार उघड करणे बंिनकारक असते.
कं िनीला आिल्या वेबसाईटवर संबंपित िाटीज व्यवहार हाताळण्याचे िोरण उघड करणे आपण ्याची
ललंक वार्वर्िक अहवालात देणे बंिनकारक असते

३. व्याख्या
संबपं ित िाटी:- एखादी संस्था कं िनीची संबपं ित िाटी असल्याचे िानले जाण्याचे पनकर् खालीप्रिाणे आहेत:
(अ) अिी संस्था कं िनी कायदा २०१३ च्या कलि २(७६) नुसार संबपं ित िाटी असेल; ककं वा
(ब)इं पस्ट्ूट ऑि चाटिडि अकौंटंट्स ऑि इंपडया (आयसीएआय) [ICAI] ने जारी
के लेल्या, लागू असलेल्या पहिेबाच्या िानकांनुसार अिी संस्था संबपं ित िाटी असेल.
संबपं ित िाटी व्यवहार ककं वा आरिीटी [RPT] म्हणजे कं िनी कायदा २०१३ च्या कलि १८८(१) खालील
आपण / ककं वा खाली निूद के लेली(आयसीएआय) [ICAI] ने जारी के लेली वेळोवेळी दुरुस््या िालेली लागू
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असलेली पहिेबाची िानके यांच्यानुसार असलेला करारनािा ककं वा व्यवस्था.
िूति संबपं ित िाटीव्यवहार म्हणजे संबपं ित िाटीिी िालेला व्यवहार ते्हा िूति िानला जाईल जे्हा एका
पवत्तीय वर्ाितील एक वैयपिक व्यवहार ककं वा ्यािूवीच्या व्यवहारांसह संयुििणे; कं िनीच्या िागील
लेखा िरीपक्षत आर्वथिक पववरणानुसार असलेल्या कं िनीच्या वार्वर्िक एकपित उलाढालीच्या दहा
टक्क्यांिेक्षा अपिक असेल ककं वा अिी ियािदा जी कं िनी कायद्यानुसार वेळोवेळी प्रस्तापवत के ली जाईल.

१. संबंपित िाटीची ओळख िटवणे
कं िनी कायदा २०१३ (्यािध्ये अंतभूित पनयिांसह वाचला असता),च्या कलि २(७६) िध्ये
पनयत के लेल्या संबपं ित िाटीच्या व्याख्येनुसार ओळख िटवलेल्या कं िनीच्या संबंपित िाटीजचा
डेटाबेस कं िनीची सेक्रेटटरअल टीि सात्याने ठे वेल. डेटाबेसिध्ये व्यिी आपण कं िशया यांची नावे
्यांच्या वैयपिक / कं िनी तिपिलासह असायला हवीत ज्यात ्यांिध्ये िालेले कु ठलेही बदल
अंतभूित आहेत.

२. संबंपित िाटी व्यवहाराची ओळख िटवणे


कायद्याचे कलि १८८ आपण ककं वा (आयसीएआय) [ICAI] ने जारी के लेल्या, लागू असलेल्या
पहिेबाच्या िानकांनुसार कं िनी संबंपित िाटी व्यवहारांची ओळख िटवते. कं िनी हे सुद्धा ठरवते
की व्यवहार व्यवसायाच्या नेहिीच्या कािकाजात आपण एक हाताचे अंतर ठे वणे त्वावर घडला
आहे का आपण यासाठी गरज िडल्यास कं िनी बाहेरील व्यावसापयकाचे ित िागवते.



संचालक िंडळ व लेखािरीक्षण सपिती यांच्या एका पवत्तीय वर्ाितील अखेरच्या बैठकीत कं िनीने
्यानंतर लगोलग येणारया पवत्तीय वर्ाितील अंदापजत संबंपित िाटी व्यवहाराला संिती द्यायला
हवी.

३. संबंपित िाटी व्यवहारांचा आढावा आपण संिती
६.१ लेखािरीक्षण सपिती
६.१.१ आरिीएटीज [RPTs ] म्हणून ओळख िटवल्या गेलेल्या सवि व्यवहारांच्या बाबतीत ते
के ले जाण्यािूवी लेखािरीक्षण सपितीकडू न ्यांसाठी िूविसंिती घेतेली जायला हवी , िग ती
एखाद्या सभेत असो की िटरििकाद्वारे संित के लेली असो की इलेक्रॉपनक िद्धतीने घेतलेली
असो. आरिीएटी [RPT] ला संिती देण्यावर चचाि करताना लेखािरीक्षण सपिती सवि संबपं ित
िुद्दे लक्षात घेईल. िाि वरील तरतूद अिा व्यवहाराला लागू होणार नाही जो कायद्याच्या
कलि १८८ नुसार कं िनी व होलल्डंग कं िनी यांच्यातील व्यवहाराव्यपतटरि असेल.
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६.१.२कु ठल्याही संबपं ित िाटी व्यवहारात सपितीच्या एखाद्या सभासदाचे संभाव्य पहतसंबंि
असतील तर असा सभासद आिण होऊन िाघार घेईल आपण चचेत सहभागी होणे टाळे ल
आपण तो संबंपित िाटी व्यवहार संित करण्यावरील ितदानात भाग घेणार नाही. एखादा
संबंपित िाटी व्यवहार
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अ. जो व्यवसायाच्या नेहिीच्या कािकाजात घडलेला नाही ककं वा
ब. एक हाताचे अंतर ठे वणे ककं ितीला घडलेला नाही
्याला िुढे चचाि के लेली आहे ्यानुसार संचालक िंडळाची ककं वा
भागिारकांची संिती आवश्यक असेल.
६.१.३ िुनरावृत्त होणारया संबंपित िाटी व्यवहारांना, कं िनी कायदा, २०१३च्या
तरतूदींखाली निूद के लेले पनकर् / अटी आपण इतर अिा अटी ज्या या िोरणाला सुसंगत
असतील आपण कं िनीच्या पहताच्या असतील अिांना अिीन राहून; लेखािरीक्षण सपिती
बहुउफद्दष्टसािक (ओपिबस) संिती देऊ िकते. अिी बहुउफद्दष्टसािक संिती एका वर्ाििेक्षा
अपिक नसेल इतक्या कालाविीसाठी वैि असेल आपण ते एक वर्ि संिल्यानंतर नव्याने संिती
घेणे आवश्यक असेल.बहुउफद्दष्टसािक संितीत खाली बाबी स्िष्ट के ल्या जातील:
अ. संबंपित िाटीचे(िाटीजची) नाव(नावे), व्यवहाराचा प्रकार, व्यवहाराचा कालाविी,
किाल फकती रकिेसाठी व्यवहार के ला जाईल आपण
ब. दििवली गेलेली बेस ककं ित / सध्याची कराराशवये असणारी ककं ित आपण फकितीत
बदल करण्यासाठी सूि, असल्यास.
क. इतर अिा अटी ज्या लेखािरीक्षण सपितीला योग्य वाटतील. कं िनीचे अंगीकृ त
व्यवसाय पवकणे अथवा ्यांची पवल्हेवाट लावणे यांच्यािी पनगपडत व्यवहारांना
बहुउफद्दष्टसािक संिती फदली जाणार नाही.
६.१.४ बहुउफद्दष्टसािक संितीच्या अनुसार कं िनी जे संबंपित िाटी व्यवहार करे ल ्यांच्या
तिपिलाचा आढावा लेखािरीक्षण सपिती िैिापसक त्वावर घेईल.
६.१.५ ज्यांसाठी बहुउफद्दष्टसािक संिती घेतलेली नाही ककं वा एरवीही ज्यांना लेखािरीक्षण
सपितीने िूविसि
ं ती फदलेली नाही असे आरिीटीज [RPTs] कायद्याच्या कलि१७७ च्या
अनुसार िंजरू ीसाठी सपितीसिोर ठे वले जातील.
या िोरणािी सुसग
ं त नसतील अिा आरिीटीज [RPTs]ना िंजरू ी देणे, ्यांिध्ये दुरुस्ती करणे वा
ते थांबवणे याबाबतीतले अपिकार लेखािरीक्षण सपितीला असतील

६.१.६
६.२ संचालक िंडळ
६.२.१ व्यवसायाच्या नेहिीच्या कािकाजात घडलेले नाहीत ककं वा एक हाताचे अंतर ठे वणे
ककं ितीला घडलेले नाहीत म्हणून संचालक िंडळाने संदर्वभित के लेले आरिीटीज [RPTs]
असतील
अ. तर अिा बाबतीत असे व्यवहार िि
ब. लेखािरीक्षण सपितीने पििारस के ल्यावरून संचालक िंडळाने िूविसि
ं ती
फदल्यानंतरच के ले जातील.
@
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६.२.२ व्यवहाराचा प्रकार, िूति अटी, ककं ित ठरवण्याची िद्धती आपण असे व्यवहार
करण्यािागची व्यावसापयक तर्कि कता अिासारखे घटक संचालक िंडळ पवचारात घेईल. असा
पवचार के ल्यानंतर संचालक िंडळ व्यवहाराला संिती देईल ककं वा व्यवहाराच्या अटींिध्ये ्या
िटरपस्थतीत ्यांना योग्य वाटतील असे बदल करायला लावतील.
६.२.३ कु ठल्याही संबपं ित िाटी व्यवहारात संचालक िंडळाच्या एखाद्या सभासदाचे संभाव्य
पहतसंबंि असतील तर असा सभासद आिण होऊन िाघार घेईल आपण चचेत सहभागी होणे
टाळे ल आपण तो संबंपित िाटी व्यवहार संित करण्यावरील ितदानात भाग घेणार नाही.

६.३ भागिारक
एखादा संबंपित िाटी व्यवहार व्यवसायाच्या नेहिीच्या कािकाजात घडलेला नसेल ककं वा
एक हाताचे अंतर ठे वणे ककं ितीला घडलेला नसेल आपण तो िूति संबंपित िाटी व्यवहार असेल
तर अिा व्यवहाराला भागिारकांची ठरावाद्वारे संिती लागेल.
६.४ आरिीटीज [RPTs] चा अहवाल देणे
६.४.१ ज्याला या िोरणाअंतगित संचालक िंडळ / भागिारक यांची संिती आवश्यक असेल
असा प्र्येक करारनािा ककं वा व्यवस्था यांचा संदभि तो करारनािा अथवा व्यवस्था
करण्यािागच्या स्िष्टीकरणासह भागिारकांना संचालक िंडळातिे फदलेल्या अहवालात फदला
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जाईल.
६.५ िूवस
ि ि
ं ती न घेतलेले आरिीटीज [RPTs]
६.५.१ एखाद्या आरिीटीला [RPT] या िोरणाखाली संिती अथवा िंजूरी फदली गेलेली नाही
असे संचालक िंडळाच्या लक्षात आले तर अिा बाबतीत असा व्यवहार व्यवहायि असेल
पततक्या लवकर या िोरणाखाली आपण वेळोवेळी दुरुस्त के ल्या गेलेल्या लागू असलेल्या
कायद्यांनुसार व पनयिांनुसार आवश्यक असेल ्यानुसार लेखािरीक्षण सपिती ककं वा संचालक
िंडळ ककं वा भागिारक यांच्यासिोर ठे वला जाईल.
६.५.२ सपिती ककं वा संचालक िंडळ ककं वा भागिारक अिा व्यवहारािी संबंपित सवि
वस्तुपस्थती आपण िटरपस्थती लक्षात घेतील आपण कं िनीला उिलब्ि असलेल्या सवि ियाियांचे
िूल्यिािन करतील ज्यात िंजरू ी, दुरुस्ती ककं वा व्यवहार थांबवला जाणे
यांचा सिावेि असेल िण ्यावर सीपित नसेल आपण अिा िटरपस्थतीत सपितीला योग्य
वाटेल अिी कायिवाही कं िनी करे ल.
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