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સંબંધિત પાર્ટી ટ્ાંઝેક્શન પોધિસી વઝઝન
૧.૧
આ દસ્તાવેજમાં એનબીએફસી (નોન બેંક ંગ ફાઇનાધસસયિ ંપની) માર્ટે સંબંધિત
પાર્ટી ટ્ાંઝેક્શસસના મુખ્ય િક્ષણની ધવગતો છે

1. .પ્રસ્તાવના
ે ફ્િોર્ટ( ેધપર્ટિ ફ્િોર્ટ) ફાઇનાધસસયિ સર્વઝસીસ પ્રાઈવેર્ટ ધિધમર્ટેડ માસયતા આપે છે ે સંબંધિત પક્ષ વ્યવહારોમાં
પ
સંભધવતક્ષમતા અથવા વાસ્તધવ પરસ્પર ધહતોનીવચ્ચે મતભેદ/ત રાર હોઈ શ ે છે અને તે પ્રશ્નો ઉભા રી શ ે છે ે ેમ ે આ
પ્ર ારના વ્યવહાર, ંપની અને તેના શેરહોલ્ડરોના શ્રેષ્ઠ ધહત સાથે સુસંગત છે ખરા અને ંપનીઓના અધિધનયમ,
૨૦૧૩(“અધિધનયમ") ની જોગવાઈઓનું પાિન રે છે . અને ધનપુણ ધનદેશન- નોન બેંક ંગ ફાઇનાધસસયિ ંપની પદ્િધતસરની અગત્યની નોન-ડડપોધઝર્ટ િેતી ંપની અને ડડપોધઝર્ટ િેતી ંપની (ડરઝવઝ બેં ) ડદશા ધનદેશો, ૨૦૧૬ (" ડદશાઓ
").
ં નીના બોડઝ ઓફ ડડરેક્ર્ટસઝ દ્વારા ઓડડર્ટ ધમર્ટીની ભિામણોને આિારે સમયાંતરે પોધિસીમાં થયેિા સુિારાઓને, જો ોઈ
પ
હોય તો, ધ્યાનમાં િેવામાં આવશે.
આ પોધિસી ંપની અને તેની સંબંધિત એ અથવા વિુ પક્ષો વચ્ચેના વ્યવહારોને િાગુ પડે
છે . તે સંબંધિત પાર્ટીના વ્યવહારો સધહત, વ્યવહારોના શાસન અને અહેવાિ માર્ટે એ માળખું પ્રદાન રે છે .
2. હેતુ
પોધિસીનો ઇરાદો, ેપફ્િોર્ટ ( ધે પર્ટિ ફ્િોર્ટ) ફાઇનાધસસયિ સર્વઝસીસ પ્રાઈવેર્ટ ધિધમર્ટેડ અને તેની સાથે સંબંધિત પાર્ટીઓ
વચ્ચેના વ્યવહારોની યોગ્ય મંજૂરી અને જાણ રવા માર્ટે શાસન માળખાને ધનિાઝડરત રવાનો છે . ંપનીએ દર વર્ષે નાણા ીય
સ્ર્ટેટ્મેંટ્સની જાણ રવી જરૂરી છે અને બોડઝ, ંપની અને સંબંધિત પક્ષો વચ્ચેના તમામ મડર્ટડરયિ વ્યવહારોનો અહેવાિ આપશે.
ંપનીએ તેની વેબસાઇર્ટ પર સંબંધિત પાર્ટી સાથે ટ્ાંઝેક્શસસ વ્યવહાર રવાની પોધિસી અને તેની વાર્ર્ષઝ અહેવાિમાં તેની વેબ
લિં ને પણ પૂરી પાડવાની રહેશે.
3. વ્યાખ્યાઓ
સંબધં િત પાર્ટી: ોઈ અધસ્તત્વિરાવતી પાર્ટી, ંપની સંબંધિતમાનવામાં આવશે જો:

i.

આવીઅધસ્તત્વ િરાવતી પાર્ટી, ંપની એક્ર્ટ, ૨૦૧૩ ની િમ ૨ (૭૬) હેઠળ સંબંધિત પાર્ટી છે ;અથવા

ii.

આવી અધસ્તત્વ િરાવતી સંબંધિત પાર્ટી, ઇધસસ્ર્ટટ્યૂર્ટ ઓફ ચાર્ટઝડઝ એ ાઉસર્ટસટ્સ ઓફ ઈધસડયા (આઈસીએઆઈ) દ્વારા
જારી રવામાં આવતા િાગુ એ ાઉલસર્ટંગ િોરણો હેઠળ સંબંધિત પક્ષ છે .

સંબધં િત પાર્ટી ટ્ાંઝેક્શન(સ) અથવા આરપીર્ટી (ડરિેર્ટડે પાર્ટી ટ્ાસસેક્ષન)નો અથઝ ંપની એક્ર્ટ, ૨૦૧૩ની િમ ૧૮૮ (૧) હેઠળ
પૂરી પાડવામાં આવેિ સંબંધિત પાર્ટી સાથે રાર અથવા ગોઠવણી છે . અને / અથવા
આઇસીએઆઈ (ઇધસસ્ર્ટટ્યૂર્ટ ઓફ ચાર્ટઝડઝ એ ાઉસર્ટસટ્સ ઓફ ઈધસડયા) દ્વારા જારી િાગુ રાયેિા ધહસાબી િોરણો, જે સમય-સમય પર
સુિારાયેિા(એમેંસડેડ) છે .
મડર્ટરીયિ ડરિેર્ટડે પાર્ટી ટ્ાસઝેક્શનએર્ટિે સંબંધિતપાર્ટી સાથેનો વ્યહવાર, જો નાણા ીય વર્ષઝ દરધમયાન િેવડદેવડ / વ્યવહારોને
વ્યધક્તગત રૂપે ે બિા સાથે પ્રવેશેિછે અથવા અગાઉના વ્યવહારો સાથે િેવામાં આવતા હોય તો, તે મુજબ ંપનીના વાર્ર્ષઝ
સસોધિડેર્ટેડ ર્ટનઝઓવરના દસ ર્ટ ાથી વિુ હોય તો સંબંધિત પાર્ટી સાથેના સોદાને મડર્ટડરયિ માનવામાં આવશે. ંપનીના છે લ્િા
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ઓડડર્ટ થયેિ નાણા ીય ધનવેદનો અથવાતેવી મયાઝદાઓ સમય સમય પર ંપની એક્ર્ટ, ૨૦૧૩ માં સૂચવવામાં આવી શ .ે
4. સંબધં િત(ડરિેર્ટડે ) પાર્ટીની ઓળખ
સેક્રેર્ટરીયિ ર્ટીમ, હંમેશાં, ંપનીની સંબંધિત પાર્ટીઓનો ડેર્ટાબેઝ જાળવશે, જે ને સંબંધિત પક્ષ માર્ટેની વ્યાખ્યાના આિારે
ઓળખાયેિ ંપની એક્ર્ટ ૨૦૧૩ના ૨ (૭૬) હેઠળ ધનયુક્ત રાયેિા બંિાયેિધનયમો સાથે વાંચવામાં આવશે. ડેર્ટાબેઝમાં નામ
હોવું જોઈએ જે થી વ્યધક્તઓ અને ંપનીઓ સાથેની તેમની વ્યધક્તગત / ંપની ધવગતો સાથે તેમાં ોઈપણ સુિારાઓ શામેિ
હોય.

5. સંબધં િતપાર્ટીના વ્યવહારો(ડરિેર્ટેડ પાર્ટી ટ્ાસસેક્ષન)ની ઓળખ


આઇસીએઆઈ(ઇધસસ્ર્ટટ્યૂર્ટ ઓફ ચાર્ટઝડઝ એ ાઉસર્ટસટ્સ ઓફ ઈધસડયા) દ્વારાજારી રાયેિા ાયદાની િમ૧૮૮પ્રમાણે િાગુ
રેિ ંપની સંબંધિત પાર્ટી વ્યવહારોને અને / અથવા આઇસીએયાઈ(ઇધસસ્ર્ટટ્યૂર્ટ ઓફ ચાર્ટઝડઝ એ ાઉસર્ટસટ્સ ઓફ ઈધસડયા)
એ જારી રેિ એ ાઉલસર્ટંગ િોરણો અનુસાર ઓળખે છે . ંપની સામાસય વ્યાપાર વ્યવહારના માગઝમાં અને સવઝ સમ્મધત ના
િોરણે છે ે મ
ે તે પણ પ
ં ની ધનિાઝડરત રે છે અને આ હેતુ માર્ટે, ંપની જરૂરી હોય તો બાહ્ય વ્યાવસાધય અધભપ્રાય મેળવે
છે .



નાણા ીય વર્ષઝમાં છે લ્િી યોજાયેિી બોડઝ અને ઓડડર્ટ ધમર્ટીની છે લ્િી ધમકર્ટંગ માં, ંપની તરત આવતા નાણા ીય વર્ષઝ માર્ટે
સંબંધિત પાર્ટીના અંદાધજત વ્યવહારોને મંજૂરી આપશે.

6. સંબંધિત પાર્ટી વ્યવહારોની સમીક્ષા અને મંજૂરી
6.1ઓડડર્ટ ધમર્ટી
6.1.1 આર.પી.ર્ટી.એસ. તરી ે ઓળખાયેિ તમામ વ્યવહારો, ઓડડર્ટ ધમર્ટી દ્વારા મીર્ટીંગમાં અથવા સક્યુઝિેશન,
રેસોલ્યુશન દ્વારા અથવા ઇિેક્ટ્ોધન પધ્િધતથી ઠરાવ દ્વારા આવા વ્યવહારમાં પ્રવેશતા પહેિા ઓડડર્ટ ધમર્ટી દ્વારા પૂવઝ
મંજૂરી આપવી જોઈએ. ઓડડર્ટ ધમર્ટી તેની મંજૂરી માર્ટે આરપીર્ટીએસ પર ધવચાર-ધવમશઝ રતી વખતે તમામ સંબંધિત
પડરબળો ધ્યાનમાં િેશ.ે એ શરતે ે ઉપરોક્ત જોગવાઈઓ, ાયદાની સેક્શન ૧૮૮, ંપની અને હોલલ્ડંગ ંપની વચ્ચે.
ઉલ્િેધખત ટ્ાસઝેક્શન ધસવાય અસય ોઈ વ્યવહાર પર િાગુ થશે નહીં
6.1.2 ધમર્ટીનો ોઈપણ સભ્ય ે જે ને ોઈ પણ સંબંધિત પક્ષના વ્યવહારમાં સંભધવત રૂધચ છે , તે પોતાને આનાથી અિગ
રાખશે અને ચચાઝધવચારણા થી પોતાને દૂર રાખશે અને મંજૂરી આપી શ ે તેવા પક્ષ ાર પક્ષને મંજૂરી આપશે નહીં.સંિગ્ન
પાર્ટી ટ્ાસસેક્ષન ે

i.

જે સામાસય રીતેનાવ્યવસાયમાં ના હોય, અથવા

સંબંધિત પક્ષો વચ્ચેના વેપાર માર્ટે મુક્તપણે સંમત ન થાય તેવી ડ મતે હોય તો ત્યારબાદ ચચાઝ મુજબ બોડઝ ઓફ
ડડરેક્ર્ટર અથવા શેરહોલ્ડરોની મંજૂરીની જરૂર પડશે.
6.1.3 . ઓડડર્ટ ધમર્ટી સંબંધિત પક્ષ વ્યવહારો માર્ટે સવઝગ્રાહી મંજૂરી આપી શ ે છે જે પ્ર ૃધતમાં પુનરાવર્તઝત છે અને
ંપનીના અધિધનયમ, ૨૦૧ ની જોગવાઈઓ હેઠળ જણાવ્યા મુજબ આવા માપદંડ / શરતોને આધિન છે અને જે મ ે તે આ
નીધતની સાથે સુસગ
ં ત હોઇ શ ે અને તે મુજબ પ
ં નીના ધહત. આવી સવઝગ્રાહી મંજૂરી એ વર્ષઝથી વિુ ન હોય તેવા
સમયગાળા માર્ટે માસય રહેશે અને એ વર્ષઝ સમાપ્ત થયા પછી તેને નવી મંજૂરીની જરૂર રહેશ.ે સવઝગ્રાહી મંજૂરી સ્પષ્ટ રશે:
ii.
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i.

સંબંધિતપક્ષનુન
ં ામ(નામો), િેણદેણની પ્રણાિી, વ્યવહારનો સમયગાળો, વ્યવહારોની મહત્તમ ર મ જે માં દાખિ
રવામાં આવશે; અને

ii.

સૂચ બેઝપ્રાઈસ / વતઝમાન રારથયેિ ભાવ અને જો ક મ
ં તમાં ોઈ ફેરફાર હોય તો ફોમ્યુઝિા પ્રમાણે.

iii.

આના જે વી અસય શરતો ઓડડર્ટ ધમર્ટી યોગ્ય ગણાવી શ ે છે : ંપનીનીબાહેંિરી વેચવા અથવા ધન ાિ રવાના
વ્યવહારો માર્ટે સવઝગ્રાહી મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં.

.
6.1.4 ઓડડર્ટ ધમર્ટી, ધિમાધસ િોરણે, સવઝગ્રાહી મંજૂરીને અનુસરીને ંપની દ્વારા રાયેિ સંબંધિત વ્યવહારોની
ધવગતોની સમીક્ષા રશે
6.1.5 ંપની દ્વારા દાખિ રવામાં આવેિી આરપીર્ટી(ડરિેર્ટેડ પાર્ટી ટ્ાસસેક્ષન),જે સવઝવ્યાપ મંજૂરી હેઠળ નથી અથવા
તો ધમર્ટી દ્વારા પૂવઝ મંજૂરી આપવામાં આવી છે , તે અધિધનયમની િમ ૧૭૭ની જોગવાઈઓ અનુસાર બહાિી માર્ટે
ધમર્ટી સમક્ષ રખાશે.
6.1.6 િાગુ રેિા ાયદાને આધિન, ઓડડર્ટ સધમધત પાસે આરપીર્ટીઓ(ડરિેર્ટેડ પાર્ટી ટ્ાસસેક્ષન)ને બહાિી, સુિારણા અથવા
સમાપ્ત રવાની ક્ષમતા હશે, જો તે,આરપીર્ટી(ડરિેર્ટેડ પાર્ટી ટ્ાસસેક્ષન)આ પોધિસી અનુસાર નથી.

6.2 ધનયામ મંડળ(બોડઝ ઓફ ડડરેક્ર્ટર)
6.2.1 ોઈ પણ આરપીર્ટી(ડરિેર્ટેડ પાર્ટી ટ્ાસસેક્ષન) પ
ં ની દ્વારા તેનાઅિગ પ્ર ારના ટ્ાંઝેક્શનને ારણે તેની મંજૂરી
માર્ટે ંપનીને બોડઝ દ્વારા મો િવામાં આવે છે જે
i. સામાસયવ્યવસાયમાંનબેસતું હોય, અથવા
ii. સવઝ સમધતના ભાવપ્રમાણે નહોય, ઓડડર્ટ ધમર્ટીની ભિામણથી ંપનીના ડડરેક્ર્ટર બોડઝની પૂવઝ મંજૂરીથી જ
આવા વ્યવહારો અસર ાર રહેશ.ે
6.2.2 બોડઝ આ પ્ર ારના વ્યવહાર, વ્યવહારની પ્રણાિી, મડર્ટડરયિની શરતો, ભાવો નક્ ી રવાની રીત અને આવા
વ્યવહારમાં પ્રવેશવા માર્ટેના વ્યવસાયના ત ન
ઝ ે ધ્યાનમાં િેશ.ે
આની ઉપર ધવચારણા રવા પર, બોડઝ
ટ્ાંઝેક્શનને મંજૂરી આપી શ ે છે અથવા જે
સંજોગોમાં તે યોગ્ય માને છે તે મુજબ વ્યવહારની શરતોમાં આવા
ફેરફારોની જરૂર પડી
શ ે છે .
6.2.3બોડઝનો ોઈપણ સભ્ય ે જે ને ોઈ પણ સંબંધિત પક્ષના વ્યવહારમાં રુધચ હોય, તે પોતાને અિગ રશે અને
ચચાઝથી દૂર રહેશે અને સંબંધિત પક્ષના વ્યવહારને મંજૂરી આપવા માર્ટે પોતાનો મત આપશે નહીં.

.

6.3શેર હોલ્ડરો
જો સંબંધિત પાર્ટી ટ્ાંઝેક્શન સામાસયરીતે વ્યવસાયમાં ન હોય, અથવા સવઝ સમ્મત ભાવે ન હોય અને તે
મડર્ટરીયિ સંબંધિત પાર્ટી ટ્ાંઝેક્શન છે , તો તેને ઠરાવ દ્વારા શેર હોલ્ડરોની મંજૂરી િેવી પડશે.
6.4આરપીર્ટી(ડરિેર્ટડે પાર્ટી ટ્ાસસેક્ષન)નો અહેવાિ
6.4.1 દરે

રાર અથવા વ્યવસ્થા, જે ન,ે આ નીધત હેઠળ બોડઝ / શેરહોલ્ડરો દ્વારા મંજૂરી હોવી જરૂરી છે ,આવા
4
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ોસટ્ા ર્ટરની ગોઠવણમાં દાખિ થવાનું વાજબીપણં હોય તે સાથે શેરિાર ોને બોડઝના અહેવાિમાં સંદર્ભઝત રવામાં
આવશે
6.5 આરપીર્ટીઝ (ડરિેર્ટડે પાર્ટી ટ્ાસસેક્ષનો)જે અગાઉ મંજૂર નથી રેિ
6.5.1 જો ંપની આવા આર.પી.ર્ટી. ધવર્ષે વા ેફ થઈ જાય ે જે ને આ નીધત હેઠળ માસય અથવા માસયતાઆપાઈ નથી, તો
ટ્ાસસે શન આ સધમધત અથવા બોડઝ અથવા શેરહોલ્ડરો સમક્ષ આ નીધત અનુસાર અને પાિન મુજબ જરૂરી હોય
તેર્ટિી વહેિી ત ે મૂ વામાં આવશે. િાગુ ાયદા અને ધનયમનો સાથે, સમયે સમયે સુિારવામાં આવી શ ે છે .
6.5.2 સધમધત અથવા બોડઝ અથવા શેરહોલ્ડરો આવા વ્યવહાર સંબંધિત તમામ સંબંધિત તથ્યો અને સંજોગો ધ્યાનમાં િેશે
અને પ
ં નીના ઉપિબ્િ તમામ ધવ લ્પોનું મૂલ્યાં ન રશે, જે માં બહાિી, સુિારણા, અથવા આવા વ્યવહારને
સમાપ્ત રવા સધહત ોઈ મયાઝદા નથી, અને ંપની આવી ાયઝવાહી રશે. જે સધમધત સંજોગોઅનુસાર યોગ્ય માને
છે .
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