
 

तारणासह कजार्चा करार 
 
 
 

हा करार (“करार”) जोडप� I मध्य ेउल्लिेखत तारखसे 
 
 

फोक्सवगॅन फायनान्स �ायव्हेट िलिमटेड, (यापुढे VWFPL असे संबोधले असून या संज्ञेत त्याचे उ�रािधकारी आिण िनयु�ांचा समावेश आहे), िसल्व्हर 

युटोिपया, 3रा मजला, ए �वंग, का�डर्नल �िेशयस रोड, चकाला, अंधरेी पूवर्, मंुबई – 400 099, या �ठकाणी न�दणीकृत कायार्लय असललेी आिण कंपनी 

अिधिनयम, 1956 अन्वये संस्थािपत कंपनी, पिहला भाग म्हणून 

 
 

आिण 
 
 

(ii) जोडप� I मध्ये ‘ कजर्दार’  आिण ‘ सह-कजर्दार’  म्हणून उल्लेिखत, (यापुढे सामूिहकपणे “कजर्दार” म्हणून संबोधल ेअसून या संज्ञेत संदभार्स 

आिण अथार्स �ितकूल असल्यािशवाय i) ज्या �ठकाणी कजर्दार ही ��� आह,े त्यांचे वारस, मृत्युप�ाचे �वस्थापक, आिण �शासक; ii) ज्या �ठकाणी 

कजर्दार हा/ही/ह ेएकमेव मालक� ह� असणारे म्हणून ज्यांचे नाव एकमेव मालक म्हणून समोर येते त्यांचा आिण त्यांचे वारस, मृत्युप�ाचे �वस्थापक, 

आिण �शासक; iii) ज्या �ठकाणी कजर्दार ही/�ा भारतीय भागीदारी अिधिनयम, 1932 अन्वये संस्थािपत भागीदारी संस्था आह,े त्यांचा कोणताही 

आिण �त्येक भागीदार, त्यांचे वारस �कंवा भागीदार आिण वेळोवळेी त्या त्या भागीदारांचे वारस, कायदेशीर �ितिनधी, मृत्युप�ाचे �वस्थापक, आिण 

�शासक; iv) ज्या �ठकाणी कजर्दार हे एक �हंद ूअिवभ� कुटंुब आह,े त्या �हंद ूअिवभ� कुटंुबातील कतार् आिण कोणताही �कंवा �त्येक सज्ञान सदस्य 

आिण त्यांचे वारस आिण त्याचे/ितचे ते ते वारस, मृत्युप�ाचे �वस्थापक, आिण �शासक; v) ज्या �ठकाणी कजर्दार ही कंपनी �कंवा सहिनवास �कंवा 

मयार्दी दाियत्व भागीदारी (LLP) आह,े त्यांचे उ�रािधकारी; vi) ज्या �ठकाणी कजर्दार हे असंघ�टत मंडळ आह,े त्यांचे सवर् सदस्य आिण त्यांचे 

उ�रािधकारी; vii) ज्या �ठकाणी कजर्दार हा न्यास आह,े त्याचे तत्कालीन िव�स्त आिण त्या िव�स्तांचे उ�रािधकारी यांचा समावेश होईल असे मानल े

जाईल), जोडप� I मध्ये उल्लेिखत �ठकाणी त्याचे/त्यांचे कायार्लय/राहण्याचे �ठकाण असलेल,े दसुरा भाग म्हणून यांच्यामध्ये झाललेा आहे. 

 
 

 
ज्याअथ�: 

 
a कजर्दारने/नी VWFPLकडे जोडप� I मध्ये उल्लेख केल्या�माणे यं�ाचे भाग, उपसाधने, अिभवृि�, उपकरणे, उपकरणांचे अित�र� घटक, 

कोणतेही गाडीच्या बांधणीचे अित�र�/�पांतराचे घटक, इंिजनाची �ेणीवाढ [यापुढे सामूिहकपणे “ उत्पादन/न”े  म्हणून संबोधले आह]े 

यांसह न�ा �कंवा जुन्या गाडीच्या खरेदीसाठी कजार्ची िवनंती केली आह;े 

b ऋणक�च्या िवनंती�माणे VWFPLने जोडप� Iमध्ये  उल्लेख केलले्या उपरो� उ�ेशासाठी (“उ�ेश”) पुढे नमूद केलेल्या अटी आिण 

शत��माणे कजर् देण्यास मान्यता �दलेली आहे. 

 
 

आता, यथेील पक्षामंध्य ेपढुील बाबी मान्य झाल्या आहेत:- 
 
 
 

1. कजर्, िवतरण 
 

1.1 येथे नमूद केलले्या अटी आिण शत��माणे कजर्दार कजर् घेण्याचे मान्य करतो/करते/करतात आिण VWFLP जोडप� I मध्ये उल्लेिखत र�म 

(“कजर्”) कजर्दाराला/ना कजार्ऊ देण्याचे मान्य करते. ह ेकजर् कजर्दाराच्या िवनंती�माणे a) कजर्दारास, �कंवा b) जोडप� I मध्ये उल्लेिखत 

अशा कारखानदार/�ापारी/��� यास/यांस VWFPLकडून िवत�रत केल ेजाईल. कजार्ची िनव्वळ र�म कजर्दाराला(ना) मिहन्यापूव� 
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कजर् घेतली ��� 
 

 
  



 

ह�यावरील �ाज, आगाऊ ह�ा, कागदप� शुल्क, कजर् ���या शलु्क, िवम्याचा ह�ा (लाग ूअसल्यास), �ितपालन शलु्क आिण फ�, 

िवस्ता�रत वॉरंटी शुल्क यांची �ारंिभक र�म कापून िवत�रत केली जाईल. अशा �कारे, VWFPL ने कारखानदार/�ापारी/��� 

यास/यांस िवत�रत केलेली/�दललेी सवर् कज� त्यांना �दललेी आिण त्यांना िमळाललेी असल्याचे समजल ेजाईल. VWFPLला तशी 

आवश्यकता भासल्यास, VWFPLच्या आवश्यकते�माणे कजर्दाराने (नी) कजार्च्या िवतरणाची पोच पावती �ावी. 

1.2 कजार्चे िवतरण ज्या तारखेस ते �त्यक्ष जमा झाले त्या तारखेस झाल ेनसून, ज्या तारखेस VWFPL ने धनादेश/पे ऑडर्र/मुखत्यारी/ िडमांड 

�ाफ्ट(स)/ रीअल टाइम �ॉस सेटलम�ट (RTGS)/ नॅशनल इलेक्�ॉिनक्स फंड्स �ान्सफर िसस्टम (NEFT)/ यूिनफाईड पेम�ट इंटरफेस (UPI) 

सूचना �दल्या आहेत त्या �दवशी झाल्याचे समजल ेजाईल. जर �ेिडट असेल तर, ज्या तारखेस VWFPLकडून �ेिडट �दल ेगलेे आह ेत्या 

तारखेस �ेिडटमाफर् त कजार्चे िवतरण झाल्याचे समजले जाईल. 

1.3 कजर् घेणारा(रे) त्यापुढे ह ेदेखील मान्य करतात क�, VWFPL नी उत्पादक/ िवतरक/ उत्पादना(नां)चे िव�ेते यांना कजर् मंजूर केल ेअसून 

उत्पादन(ने) ही कजर् घेतलले्यांना पोचती करण्याची खा�ी �दली असल्यास कोणत्याही �कारची �ेषण मागणी �कंवा सूचना अथवा िनि�ती 

�दली असल्यास, ज्यामध्ये VWFPL नी कजर् �दल ेअसल्यास �कंवा अशा उत्पादक/ िवतरक/ िव�ेते यांना दसुर्  या एखा�ा �कारची आ�थर्क 

मदत �दली असल्यास  अशा प�रिस्थतीमध्ये कुठल्याही उत्पादक/ िवतरक/ िव�ेत्याशी कुठल्याच �कारचा आ�थर्क �वहार झाल्याचे समोर 

न आल्यास ते कजर् �दल े गले े असून हा करार कजर् घेतलले्या ���वर पूणर्त: बंधनकारक असेल (आिण त्याचे काटेकोरपणे पालन गेल े

असल्याचे). कजर् घेणार्  या ���च्या िवनंतीनुसार/ सूचनेनुसार/एखा�ा ���च्या नावावर �दली  गेललेी सूचना आिण कजार्ची मंजुरी ही 

त्यांच्यासाठी बंधनकारक राहील. 

1.4 उत्पादना(नां) च्या �कंमतीमध्ये आिण/�कंवा िवम्याच्या �कंमतीमध्ये अथवा उत्पादना(नां)च्या न�दणीच्या खचार्त वाढ झाल्यास त्यामुळे 

होणारा खचर् हा संपूणर्पणे कजर् घेणार्  या (रे) ���ची जबाबदारी असेल. 

1.5 कजर् घेणार्  या ���(��)नी उत्पादक/िवतरक/िव�ेता यांच्याकडे केलेली उत्पादना(नां)ची बु�कंग र� �कंवा खंिडत क�न आिण ब�ुकंग र�म 

�कंवा थटे उत्पादक/िवतरक/िव�ेते यांजकडून परत घ्यायची असललेी (उत्पादक/िवतरक/िव�ेते यांनी केलेल्या संभा� वजावटीनंतर) र�म 

वसूल क�न ती र�म कजर् घेतलले्या ���ने VWFPL ला दणेे असलले्या �वहारामध्ये समायोिजत करण्यास VWFPL पा� राहील: (i) 

कजर् संिवत�रत झाल्यापासून 7 �दवसांत असल्यास (अ) उत्पादक/ िवतरक/ िव�ेता हे कजर् घेतलले्या व्य्��स उत्पादन पोचते करण्यात 

अयशस्वी ठरल्यास �कंवा  (ब) कजर् घेतलेली(ल्या) ��� हे उत्पादनाची िडलीव्हरी घेऊ शकले नाहीत, �कंवा (ii) कजर् घतेलेली (ल्या) 

���ने/नी उत्पादन खरेदीसाठी आवश्यक असललेा त्याचा/त्यांचा िहस्सा भरला असल्याची पावती दाखवण्यात अय्शस्वी ठरल े �कंवा (iii) 

कुठल्याही कारणामुळे कजार्च्या संिवतरणापासून 30 �दवसांच्या आत जर उत्पादन (ने) उपलब्ध न झाल्यास. कजर् घेतलले्या ���ने 

कुठलीही कमतरता पूणर् न केल्यास ती एक सदोष घटना ठरेल. 

1.6 (अ) हे संमितप�, (ब) ‘ मंजुरीप�’ , (क) ‘ कजार्चे आवेदनप�’ , (ड) �ितभू दस्तऐवज आिण (इ) कजर् घेतलले्या ���ने कजर् घेताना 
सादर केलले ेइतर दस्तऐवज (एकि�तपणे “�वहाराच ेदस्तऐवज”) हे खाली �दलले्या प�रिस्थत�मध्ये कजर् घेतलले्या ���साठी बंधनकारक 
ठरतील: 

  
i )  VWFPL नी ह े संमितप� डाखला करताना आिण/�कंवा कजर् घेतलले्या ���ने आवेदन  केलेले  कजर्  ( �कंवा  त्यातील  

कुठल्याही  भाग ) VWFPL नी मंजूर केला/देऊ केला/मंजूर क�न टाकल्यास; �कंवा 

ii )  उत्पादन  ( ने )  ही  कजर्  घेतलेल्या  ���च्या  सूचनां नु�प  त्यांना  पोहोचती  करण्यात  आली /  VWFPL नी कजर् 

घेणार्  या ���स अशा �कारच्या कुठल्याही मंजुरी/ संिवतरण याची कुठलीही िविश� िनि�ती न देता उत्पादक/िवतरक/ 
िव�ेता यांना िनि�ती �दल्यास. 

1.7 कजार्चे संिवतरण हे खाली �दलेल्या पूवर्वत� अट�च्या अधीन असतील: 

a)       कजर् घेतलेली (ल्या) ���हे जोडप� I मध्ये िविन�दर्� केल्यानुसार कजर् घेतलले्या ���चे त्यांनी खरेदी केलले्या उत्पादनाच्या 

�कंमतीमधील अंशदान केल्याचा परुावा ठरणारे दस्तऐवज VWFPL कडे सादर करेल (तील). 

b) कजर् घेतललेी (ल्या) ���कडे उत्पादनाचे जाहीर करता येणारे नेमके, स्प� ह�/मालक� असेल आिण उत्पादन ह े अिनि�त व 

कुठल्याही दाियत्व आिण पूवर्वत� शलु्क असेल त्यापासून मु� केलले ेअसेल. 
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c)   कार जा  घेतले ल्या  ���ला  या  संम ितप�कामध्ये  उ ल्लेख  केले ल्या  अबंधनांची  पू तर् ता  क र णे  अशक्य  होईल  असे  

कु ठलेही  असाधार ण  �कं वा  इतर  प �र िस्थती  उ � वले ल्या  असू  नयेत .  

d)      कजर् घेणारी(र्  या) ��� VWFPL च्या पतयोग्यतांची पूतर्ता करत असायला हवी. या ���येचा भाग म्हणून VWFPL ह े

याब�लची चौकशी करण्यासाठी �कंवा क�न घेण्यास पा� असेल, कारण कजर् घेतलेल्या ���(��) च्या पतयोग्यतेसाठी VWFPL 

योग्य ठ� शकेल. त्या�न पुढे जाऊन VWFPL हे कजर् घेणार्  या ���ची पतयोग्यता तपासून पाहण्यासाठी त्यांच्या संपकार्तील 

��� �कंवा कजर् देणार्  या संस्था �कंवा संबिंधत तृतीय पक्षांशी संपकर्  साधेल.  

e) अनुच्छेद 7 मध्ये �दल्यानुसार कोणताही कसूर नसावा आिण काल �िपगत केल्याची �कंवा नो�टस िमळाल्याची कोणतीही घटना 

नसावी आिण अनुच्छेदामध्ये िन�दर्� केल्यानुसार भूतकाळात काल �िपगत करणे हा कसूर ठरेल आिण तो भिवष्यातही �ा� 

धरण्यात येईल. 

f)  कजर् घेतलेली(ल्या) ��� ही कजार्ची मु�ल र�म �ाजासिहत, िनधार्�रत नुकसान, खचर्, शुल्क आिण जी काही र�म 

VWFPL कडे िशल्लक आहे आिण त्याचा भरणा करायचा असेल ती भ�न तारण ठेवलेल्या/ खरेदी केलेल्यावर मालक� 

बजावणे/कजार्तून मालक� ठरवली असलेली मग ती आ�ा कजर् घेतलेल्या ���च्या ताब्यात असेल �कंवा ताब्यात 

येणार असेल ती घेऊन VWFPL चे समाधान करेल. 
 
 

2. अिधदान, पवूर्-अिधदान, �ाज आिण इतर शलु्क  
 

2.1 कजर् घेतलेल्या ���ने(नी) कजार्चे हफ्ते हे प�रप� I मध्ये िन�दर्� केलले्या �ाजदरानुसार आिण तारखेला भरणे बंधनकारक आह.े 

कजार्वरील �ाज आिण इतर शलु्क हे रोजच्या िशल्लक असलेल्या र�मेनुसार दर मिहन्याला मु�लीमधील िशल्लक रकमेनुसार गणल े

जाईल. �ाज हे वषार्च्या 360 �दवसांनुसार आिण िनघून गलेले्या �दवसांनुसार गणल ेजाईल. कजार्वरील �ाज हे कजर् संिवत�रत/चेक दऊे 

केल्याच्या तारखेपासून लागू होईल व त्यामध्ये तो पोहोचण्याचा,त्याची पोहोच घेण्याचा, त्याचे कजर् घेतलले्या ���च्या ब�केने वठवणे या 

सगळ्याचा कालावधी त्यामध्ये �ा� असणार नाही. कजर् घेतलले्या ���ने भरायचे असलेल े�ाज ह ेवळेोवेळी भारतीय �रझवर् ब�केच्या 

(“RBI”) मागर्दशर्क त�वांच्या/िनद�शांच्या आधारावर �कंवा बाजारातील आ�थर्क प�रिस्थत�नुसार, संबंिधत वळेी VWFPL च्या  

अथर्साहाय्याच्या उपलब्धी शलु्कातील आिण कजार्ऊ रकमेच्या उपलब्धीनुसार बदल ूशकते. 

2.2 कजर् घेतललेी(ल्या) ��� ह े त्यापुढे VWFPL कजार्ची र�म �ाजासकट परत करेल जी प�रप� I मध्ये (कराराच्या सारांशामध्ये) 

‘ �दलले्या तारखांना’  व �दलेल्या हफ्त्यांच्या �माणात देईल; या हफ्त्यांना यापढेु �ि�गतरीत्या “हफ्ता/EMI” म्हणून संबोिधत केल े

जाईल आिण एकि�तरीत्या त्यांना “हफ्त/ेEMI” म्हणून संबोधल ेजाईल. मािसक हफ्त्याची र�म ही पुढचा पूणा�क सख्या �ा� धरली जाईल. 

हफ्त्याची तारीख सु�ीच्या �दवशी येत असल्यास कजर् घेणारी ��� या हफ्त्याचा भरणा  त्यांनंतर लगेच येणार्  या कायार्लयीन �दवशी 

करेल. VWFPL ला कजर् घेतलले्या ���ने �ायची असलेली देय र�म ही कुठल्याही �कारच्या करापासून मु� आिण सरळ असेल. कजर् 

घेतलले्या ���ला अशा काही वजावटी करायच्या असल्यास VWFPL ला �ायची र�म ही त्यांना वजावटीनंतरसु�ा (कुठलीही िशल्लक 

नसलेल्या) �ा� होण्याच्या नेमक्या रकमेइतक� वाढेल. 

2.3 संिवत�रत र�म/संिवतरण तारीख/�ाजदरातील बदल/ हफ्त्याच्या रकमेतील बदल/ हफ्त्याच्या कालावधीतील बदल/आगाऊ भरणा/सेवा 

शुल्कातील बदल हे VWFPL कजर् घेतलले्या ���ला सात �दवसाच्या लेखी स्व�पातील सूचने�ारे कळव ू शकते, जी दोन भाषांमध्ये 

िलहीललेी असेल. म्हणजेच एक इं�जी आिण दसुरी ती भाषा जी कजर् घेतलले्या ���ला कळते. हा बदल कजर् घेतलेल्या ���स 

कळवण्यात आल्याच्या �दवसापासून लागू होईल. 

2.4 कजर् घेतलले्या ���ने VWFPL ला �ायचे असलले्या कोणत्याही हफ्त्याच्या भरणा करण्याच्या/पुनभर्रणा करण्याच्या िनद�िशत तारखा 

चुकवल्यास त्यांना प�रप� I मध्ये �दल्यानुसार संबंिधत तारखांपासून पुढील भरणा करण्याच्या तारखेपय�तचे अित�र� �ाज/कसूर �ाज 

आिण इतर वगेवगेळे शलु्क भरणे बंधनकारक राहील. हे शलु्क कजर् घेतलले्या ���ने VWFPL ला या संमितप�ामध्ये िन�दर्� केल्यानुसार 

�ायच्या असलले्या मूळ मु�ला�ित�र� �ायचे राहील. 

2.5 कजर् घेतललेी ��� ही खालीलपैक� कुठल्याही एका प�तीने घेतलले्या रकमेचा/मािसक हफ्त्यांचा आिण इतर रकमांचा VWFPL कडे 

पुनभर्रणा क� शकते: (i) पोस्ट डेटेड चेक (“ PDF प�त” ), (ii) आरबीआयने िनद�िशत केल्यानुसार (“ ECS प�त”) 

इलेक्�ॉिनक िक्लअर�ग िसस्टम (डेिबट िक्लअ�रंग) माफर् त, (iii) वोल्क्सवागन फायनान्स �ायव्हेट िलिमटेड” च्या नावे थेट 
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चेक/�ाफ्ट माफर् त भरणे (“ थटे भरणा प�त” ), �कंवा  (iv) NACH, अथवा  (v) इतर  िनद� िशत  प�त  जी  VWFPL ने मंजूर 

केली असेल. भरणा प�त ही कजर् घेतलेल्या ���ने प�रप� I मध्ये िन�दर्� केल्यानुसार राहील. कजर् घेतलेल्या ���ला ही 

िनवड/अिधदशे VWFPL च्या िलिखत संमतीिशवाय बदलता/र� करता/काढून टाकता येणार नाही. त्याचबरोबर, कजार्ची र�म �कंवा 

कुठलेही शलु्क िशल्लक असेपय�त कजर् घेतललेी ��� पोस्ट डेटेड चेक्स/ ECS/NACH अिधदेशांना र� �कंवा भरणा थांबवण्याच्या सूचना 

देऊ शकत नाहीत. या संमतीप�ामध्ये �कंवा �वहार दस्तऐवजांमध्ये समावेश असलेल्या कशाचाही आधारािशवाय. या 

करारात �कंवा �वहार दस्तऐवजामध्ये काहीही असले तरीही, कजर्दाराने िनवडलेल्या देय प�तीचा िवचार न करता, देय 

झालेल्या कजर्दारा�ारे कोणत्याही िडफॉल्टवर �कंवा देयांवर कोणत्याही ह�ा (ह�े )  न घेता ववफपल ची तारीख, VWFPL 

च्या बाजूने कजर्दारा�ारे जारी केलेल्या पोस्ट-डेटेड चेक �कंवा ECS �कंवा NACH सादर व / �कंवा पुन्हा सादर करण्याचा 

ह� असेल.  
2.6 कजार्च्या िवतरणापूव� (�कंवा VWFPL �ारे िविन�दर्� केल्यानुसार कोणत्याही वळेी) VWFPL (�कंवा त्याच्या नामिनद�िशत ���ना) 

कजर्दारास (कजर्दारांना)   जोडलले्या जोडप� 1 मध्ये नमूद केल्या�माणे आगाऊ ह�यांची संख्या समायोिजत केली जाईल. VWFPL ने 

ठरवलले्या शेवटच्या ह�यांच्या (समान संख्येतील) �कंवा अन्य कोणत्याही प�तीने देय असेल. कजर्दाराला अशा आगाऊ ह�यांच्या रकमेवर 
कोणतेही �ाज िमळणार नाही. 

2.7 VWFPL च्या ताब्यात असलेल्या कोणत्याही न वापरलले्या चेक / चेक्ससाठी कजर्दार कजर् बदं होण्याच्या 30 �दवसांच्या आत दावा करेल, 

ज्यामध्ये VWFPLला त्यांच्या ताब्यात असलेल्या कोणतेही दावा न केलले े/ िवत�रत न केलेल ेचेक न� करण्याचा ह� असेल. 

2.8 कजर्दार य�ारे VWFPLला िबनशतर् आिण अप�रवतर्नीयपणे त्याच्या अिधकाऱ्यां�ारे, अिधकृत एजंट्स�ारे �दलेल्या चेक / चेक्समध्ये 

आवश्यक त्या तपशीलांची पूतर्ता करण्यासाठी अिधकृत करतात, जे VWFPL ला िवत�रत करण्यात आल ेहोते, या कराराच्या अटी व 

शत�नुसार, VWFPLला कजर्दाराकडून देय असलले्या कमाल रकमेपेक्षा जास्त नसलले्या रकमेसाठी कजर्दारांना त्याच्या वतीने  नोटीस न 

देता  कजर्दार या�ारे पु�ी करतात आिण सहमत होतात क� VWFPL त्याच्या एक�ा िववकेब�ुीनुसार असे एक �कंवा अिधक चेक्स �कंवा 

ECS �कंवा NACH चा कजर् परतफेड करण्याच्या िनयिमततेसाठी/ वापर करण्यासाठी पा� आह.े या कारणास्तव, या करारानुसार 

कजर्दारांनी जारी केलले ेचेक �कंवा ECS �कंवा NACH अपा� ठरल ेतर कजर्दाराने VWFPL ला नवीन धनादशे जारी केल ेपािहजेत. 

2.9 कजर्सदारांनी नेहमी त्याच्या / ितच्या बकँ खात्यात नेहमी पुरेसा िनधी राखून ठेवायला पािहजे, कजर्दाराकडून जारी केलेल्या ECS, पोस्ट-

डेटेड चेक �कंवा NACH, अपा� ठरणार नाहीत याची आिण VWFPL ला लागू झालले्या तारखेला / तारखेपवू� ह� े�ा� झाल ेआहेत याची 

खा�ी करण्यासाठी. 
2.10 कजर्दाराने िनवडलेली परतफेडीची / दणे्याची प�त कोणतीही असली तरी  कजर्दाराने सवर् ह�यांची परतफेड / देय र�म देण्यासाठी आिण 

कजार्च्या संदभार्त इतर सवर् पैसे VWFPLपरत करण्यास कजर्दार सवर्था जबाबदार राहतील. VWFPL �ारे कोणत्याही सूचना / मािहती 

�दल्यािशवाय �कंवा त्यापवू� VWFPL ला कजर्दार देय असलले्या सवर् �कारच्या रकमा त्यापूव�, अशा �ठकाणी / VWFPL ने िन�दर्� 

केल्यािशवाय, VWFPL ला संबंिधत देय तारीखांपूव� कोणतीही कपात न करता संपूणर् देय र�म दणे्यास कजर्दार बांधील आह.े कोणत्याही 

प�ती�ारे केलेल्या अिधदानवर �ेिडट अिधदानची पूतर्ता झाल्यावरच �दल ेजाईल. VWFPL �ारा पूणर् भरणा �कंवा देय रकमेपके्षा कमी 

र�म आिण कोणत्याही वेळी देय झालले्या कोणत्याही रकमेची स्वीकृित VWFPL कोणत्याही वेळी �कंवा त्यानंतरच्या वळेी �कंवा इतर 

कोणत्याही वेळी माफ� देण्याचा �कंवा भरपाई करण्याचा VWFPLला या कराराअंतगर्त अिधकार नाही. 

2.11 कजर्दारास अिधकृत स्वाक्षरीकत्या�मध्ये बदल करण्यासाठी VWFPL ची पवूर् िलिखत परवानगी िमळेल, ज्यांनी या कजार्च्या िवतरणाच्या 

वेळी VWFPL कडे चेक / ECS / NACH हस्ताक्ष�रत केलेल ेआहेत व जे VWFPL ला �दल ेजाणारे भुगतान (VWFPL �ारे मंजूर 

केल्यानुसार) VWFPL ला जारी केलले ेपोस्ट-डेटेड चेक /  ECS / NACH�ारे जारी केलले्या पोस्ट-डेटेड चेक / ECS / NACHचे दसुऱ्या  

बँकेवर काढलेल े(VWFPL �ारे मंजूर केलले)े बदलून / िविनमय करण्याची परवानगी देऊ शकते. जोडप� १ मध्ये िन�दर्� केल्या�माणे 

“चेक / ECS / NACH स्वॅप” शलु्क आका�न. अशा घटनेत, कजर्दार पोस्ट-डेटेड चेक आिण / �कंवा ECS / NACH, करार आिण / �कंवा 

अंमलात आणलले ेइतर कागदप�े ताबडतोब बदलतील. ह�यांच्या भुगतानासाठी आिण त्याऐवजी नवीन पोस्ट-डेटेड चेक, ECS / NACH 

आदेश   VWFPL च्या समाधानासाठी जारी करेल. 

2.12 कजर्दार सहमत आहे क� कोणताही दोष, िडलीव्हरीला िवलंब �कंवा िडलीव्हरी न करणे �कंवा हानी, चोरी, ज�ी, िडलीव्हरीच्या वळेी 

�कंवा त्यापूव� उत्पादनाची दघुर्टना, उत्पादन, नुकसान, �कंवा उत्पादनांची गुणव�ा इत्यादीसाठी VWFPL जबाबदार नाही. ह� ेभरणे सु� 

राहील आिण जोडप� १ िन�दर्� केलेल्या श�ेूलनुसार चाल ूराहील आिण कोणत्याही नॉन-िडलीव्हरी / िवलंब-िवतरण, उत्पादनातील दोष 

यासाठी आिण उत्पादनांमध्ये वा उत्पादनांशी संबंिधत कोणत्याही पक्षांमधील कोणतेही िववाद / फरक याब�ल ह�याची भरपाई न 
करण्याचा �कंवा िवलबं करण्याचा कजर्दाराला ह� नाही. 

2.13 कजर्दार VWFPL च्या िलिखत मंजूरी आिण िनधार्�रत अटी आिण िनयमांनुसार देय तारखेपूव� (यापुढे प�रभािषत केल्यानुसार) कजार्ची 

�कंवा ह�यांच्या �कंवा कजार्च्या (परतफेड केलले्या) देयकाची संपूणर् परतफेड क� शकतात. VWFPL �ारे कमीतकमी  पूवर्-अिधदान र�म,  

पूवर्-अिधदान �ीिमयम, �कंवा सवलतीच्या दरात �ाज, आिण / �कंवा इतर कोणत्याही शलु्कासह देयक; तथािप, कजर्दारास वषार्तून फ� 

दोनदा कजर् �कंवा ह� ेभाग �कंवा  पूवर्-अिधदान िमळण्याचा ह� असेल. VWFPL ला  असे कोणतेही पूवर् अिधदान अनुमत आिण मंजूर 
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असेल तर, जोडप� १ मध्ये िन�दर्� केल्यानुसार VWFPL परतफेड अनुसूची / ह�याची र�म / कजार्ची र�म सुधा�रत करेल आिण त्यानंतर 

कजर्दार अशा अिधदानाच्या सुधा�रत वेळाप�कानुसार अिधदान करेल. असे कोणतेही पूवर् अिधदान चेक / िडमांड �ाफ्ट / पे ऑडर्र / 
RTGS / NEFT/ NACH फंड �ान्सफर ने  VWFPL �ारे �ा� होईल �कंवा �ा� झाल्यानंतरच �भावी होईल आिण परतफेड वळेाप�क 

पुढील मिहन्यात EMI देय झाल्यानंतर लागू होईल.  

2.14 कजर्दार सहमत, घोिषत आिण पु�ी करतो क� करार कायदा, 1872 �कंवा इतर कोणताही कायदा �कंवा करारात �कंवा कोणत्याही �वहार 

दस्तऐवजांमध्ये असलले्या कोणत्याही अटी व शत�शी संबंिधत असल ेतरी, कजर्दाराकडून �ा� झालले्या कोणत्याही रकमेची �कंवा सुरक्षा 

लागू क�न VWFPL �ारे �ा� झालेल्या रकमेची �कंवा अन्यथा, िलिखत स्व�पात VWFPL ने मान्य केल्यास, (i) �थम खचर्, शुल्क, खचर् 

आिण इतर पैसे, VWFPL ला देय आहेत आिण देय केल ेजाव;े (ii) दसुरीकडे �ाज दये आिण देययोग्य आिण / �कंवा जमा झालले ेदेय 

VWFPL �ावयाचे आह;े (iii) ितसरे, मूळ रकमेच्या ह�यांच्या कोणत्याही ह�याची र�म परत करण्यासाठी देय आिण देययोग्य �कंवा या 

कराराच्या अंतगर्त VWFPL ला देय आिण देणे आह;े आिण (iv) शेवटी कजर्दार आिण VWFPL यांच्यातील इतर करारांनुसार दये र�म 

�ावयाची आह.े 

2.15 ज्या वेळी कजर्दार िनधार्�रत िनयमानुसार ह� े / ईएमआय ठरवलले्या वेळेवर �कंवा त्यापूव� देय दणे्यास डीफॉल्ट ठरतो, तेव्हा VWFPL 

चा  लाग ूजीएसटी �कंवा त्यावर आकारलले्या इतर करांसह खाली नमूद केलले्या शुल्काचा आकार घेण्याचा अिधकार सुरिक्षत आहे. 
कजर्दाराला: - दंडात्मक �ाज - उशीरा भरणा शलु्क - चेक बाउंस शलु्क - दंड यावरील शलु्क तत्काळ देय असेल. लाग ूदंडात्मक �ाज @ 

.........% देणे कजर्दाराला देय असेल, ह�याची र�म / EMI आिण / �कंवा उपरो� उल्लेिखत शलु्कासह (लाग ूहोणाऱ्या करांसह) लागू 

होईल जोपय�त र�म �दली जात नाही. 
 
 

3 कर / फ� / शलु्क 
 

3.1 कजर्दार सवर् �ाज कर, सेवा कर, वस्तू आिण सेवा कर (“जीएसटी”), शुल्क (जोडप� १ मध्ये सेट केल्या�माणे एक वेळ आगाऊ ���या 

शलु्क समािव�), शुल्क, आयात कर (मु�ांक शुल्क आिण संबंिधत न�दणी आिण भरणा शुल्क व कोणत्याही �कारच्या करांच्या वणर्नासह 

भ�न देईल) सरकार �कंवा इतर �ािधकरणाकडून वळेोवेळी लाग ूकेल ेजाऊ शकते आिण इतर सवर् खचर्, शलु्क आिण खचर्, जे काही 

(VWFPL �ारे खचर् केलेल्या कोणत्याही खचार्सह आिण िततकेच मयार्�दत नाही) ), (ए) कजर् अजर्, कजर् िमळणे आिण त्याची परतफेड, पूवर्-

अिधदान / चेक स्वॅ�पगं शलु्क �कंवा उत्पादनांशी संबंिधत इतर िनधार्�रत शुल्क; (ब) हा करार आिण / �कंवा कोणतेही �वहार 

दस्तऐवज, (क) कजर्दाराच्या रकमेची  पुन�ार्�ी आिण पूतर्ता, (ड) सुरके्षची िन�मर्ती, अंमलबजावणी आिण पूतर्ता [ताब्यात घेणे, 

राखणे, साठवणे आिण िव�� करणे यासह / हस्तांतरण / उत्पादनांचे मूल्य िमळवणे ], (ई) उत्पादनांची दु�स्ती करणे आिण सवर् 

करांच्या बाक� रकमेचे  िक्लअरन्स आिण उत्पादनांसंबंिधत सरकारला देय इतर कोणत्याही शुल्काची आिण करांची परतफेड (फ) 
उत्पादनाचे िनरीक्षण आिण मूल्यमापन, (ग) उत्पादनांचा (उत्पादने) िवमा, पा�क� ग शलु्क, भाडे, गोदाम �कंवा उत्पादनांची सुरिक्षत 

दखेभाल शलु्क आिण (ह)   VWFPL च्या व�कलांची फ� आिण खचर्. कजर्दाराला सवर् �कारच्या आिण कोणत्याही नुकसानासाठी, नुकसान, 

खचर्, शलु्कासाठी, दा�ांचा खचर् आिण कोणत्याही �कारच्या �कंवा स्व�पाच्या कोणत्याही दािय�वासाठी परंतु िततकेच मयार्�दत नसलले,े 

परंतु   मु�ांक शुल्क, अन्य कर, शुल्क,  काय�ातील बदलांमधील �कंवा त्याच्या �ाख्या �कंवा �शासनात या कराराच्या अंतगर्त आिण 

त्यातील करारानुसार, जर असेल तर, कोणतेही नुकसान झाल ेअसेल तर, VWFPL च्या खचार्त होणारी वाढ आिण / �कंवा खचर् �कंवा 

VWFPL �ारे उपरो� कोणत्याही बाब�शी संबंिधत असल्यास आिण   लाग ूहोत असलले्या काय�ानुसार ते भरणे आवश्यक आहे.  

3.2 जर कजर्दार वर उल्लेख केलेला मोबदला चुकवण्यास अयशस्वी ठरला तर VWFPL ला ते देण्याचे स्वातं�य असेल (परंतु बधंनकारक 

असणार नाही). कजर्दार  VWFPL ला सवर् �कारच्या रकमेची परतफेड करेल,  VWFPL ने जोडलले्या डीफॉल्ट �ाजसह जोडप� १ मध्ये 

�दललेी आहे. (कजर्दार त्यांच्या �ारे व त्यांच्या वतीने केलले्या सवर् रकमेची आिण / �कंवा खचार्ची परतफेड करेल. ज्यात �ितिनधी / 
सल्लागार / मूल्यांकक यांचा समावेश आहे) VWFPL कडून मागणीच्या नो�टसच्या तारखेपासून 7 �दवसांच्या आत कजार्च्या संबधंात. 

अशा सवर् रकमेत अिधदानाच्या तारखेपासून जोडप� १ मध्ये िन�दर्�  �ाज दराने �ाज घेतले जाईल.   
3.3 वस्तू आिण सेवा कर (जीएसटी) च्या अंमलबजावणीमुळे (म्हणजेच, IGST or SGST & CGST) लागू दरावर शुल्क आकारल ेजाईल 

परंतु ���येसिहत आगाऊ म्हणून �ा� झालले्या कोणत्याही रकमेवर वसूल केल ेजाईल परंतु केवळ ���या शलु्क, र�ीकरण शुल्क वगरेै 

पुरतेच मयार्�दत असणार नाही. जर कजर्दार कोणत्याही कारणामुळे कजार्ची परतफेड करण्यात अयशस्वी ठरल े/ कजर् देणे नाकारले तर 
VWFPL चे लाग ू�ाज दराने ते वसूल करण्याचे अिधकार सुरिक्षत आहेत.   अशा प�रिस्थतीत जेथ ेकजर्दाराने शलु्कासंबंिधत आगाऊ पैसे 

�दले आहेत ज्यात  ���या शुल्क, र�ीकरण शुल्क यांचा समावशे आह,े परंतु िततकेच मयार्�दत नाही आिण करार संप�ुात आला �कंवा 

कजर्दाराने भिवष्यात कोणत्याही कारणाने 'सुिवधा' घेण्यास नकार �दला तर, VWFPL आगाऊ िमळालले्या कराची (म्हणजेच IGST or 

SGST & CGST) र�म परत न करण्याचे अिधकार राखून ठेवत आह.े 

3.4 जीएसटी िनयमपालन कलमः जीएसटी काय�ाखाली कजर्दार न�दणीकृत ��� असून वैध GSTIN/UID  खाली VWFPL ला संबंिधत 

जीएसटी काय�ाच्या अंतगर्त परुवल्या जाणाऱ्या अनुपालनासंदभार्त केलेल्या कोणत्याही बदलाब�ल मािहती देणे त्याच्यावर बधंनकारक 
आहे. VWFPL आिण कजर्दार (VWFPL) यांच्यातील परस्पर िनणर्यानुसार जीएसटी काय�ाच्या अनुपालनाचे पालन करण्यासाठी 
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VWFPL ला सक्षम करण्यासाठी वाजवी वळेेत केलले्या परुव�ापय�त परंतु िततक्यापरुतेच मयार्�दत नाही. VWFPL जीएसटी काय�ाचे 

पालन न केल्यामुळे करार र� करण्याचे अिधकार �कंवा त्यामुळे आलेल्या खचार्ची परतफेड करण्याचे अिधकार राखून ठेवीत आह.े 
3.5 कर सकंलन िवभाग: जीएसटी काय�ामध्ये सरकारने ठरिवल्यानुसार कजर्दाराला पुरवठा केलले्या रकमेवर वेळोवळेी लागू  होणारी 

ट�ेवारी जमा करण्याचा अिधकार VWFPL  राखून ठेवीत आहे.  
 
 

4. सरुक्षा 
 

4.1 VWFPL ने कजर्दाराला कजर् देण्यास मंजुरी �दली / कजर् मंजूर केले तर, त्यानुसार, कजर्दार अशा �कारे �थम आिण िवशषे शुल्का�ारे 

VWFPL च्या बाजूने तारणासह कजर् देते आिण शलु्क आकारते, खरेदी केललेी उत्पादने / कजर् �कंवा उत्पादनांमधून िवकत घेतलले े�कंवा 

िवकत घेणार असलेल े/ ताब्यात घेतल ेगलेे आहे �कंवा आता ते ताब्यात घेणार आहे �कंवा ते कजर्दाराच्या ताब्यात असेल आिण जोडप� १ 
मधील सामान्य अट�मध्ये वणर्न केल्या�माणे (यानंतर “तारण सपं�ी “ म्हणून संद�भर्त) र�म कजर्दाराच्या सुरक्षासेसाठी (यापुढे प�रभािषत 
केल्यानुसार) म्हणून असेल. तारण मालम�ेमध्ये कोणतेही जोड, सुधारणा �कंवा संल�क, जरी कजर्दार यांनी केल ेअसल े�कंवा केले �कंवा 

कजर्दाराच्या �कंवा त्यांच्या खचार्ने केल े�कंवा VWFPL ने मंजूर केल ेअसल े�कंवा नसले तरी ते िवचारात घेतल ेजाईल. तारण मालम�ेचा 

एक भाग तयार करणे आिण या कराराच्या अटी व शत�शी त्याच �कारे आिण पूणर् आिण संपूणर् �माणात जोडणी / सुधारणा �कंवा 
संल�कापूव� तारण मालम�ा म्हणून अधीन असेल. 

4.2 तारणा�ारे तयार केललेी सुरिक्षतता या करारनाम्यावर स्वाक्षरी केल्यावर �कंवा कजर्दार यांना उत्पादनांच्या िवतरणावर त्व�रत तयार 
केली जाईल, जे आधी असेल त्या�माणे. उत्पादनांची तपशीलवार, उत्पादनांची मालक� आधीपासूनच मालकाने �दललेी असेल तर 

त्याबरोबरच कजर्दाराकडून देखील �दल ेजाईल. अशी तपशीलवार मािहती या कराराचा भाग आहे असे मानले जाईल.  
4.3  या�माणे तारणा�ारे उत्पादनांवर तयार केलेल ेशलु्क ही सुरिक्षतता असेल: (a) कजार्ची र�म भरणे, ह�,े ईएमआय, सवर् खचार्ची, कजार्ची 

परतफेड / अिधदान / देय शुल्क, VWFPL �ारे मंजूर केलले्या िविवध मंजुरी / NOC / मंजूरी / सूचनांचे शलु्क, कजार्च्या संदभार्त देय 

असलेल ेखचर् आिण इतर सवर् मोबदला; (ब) सवर् करार आिण दाियत्वाचे कजर्दाराकडून योग्य पालन, कामिगरी आिण अंमलबजावणी; (क) 

खचर् (वक�ल आिण पक्षकार यांच्या समावेशासह), शुल्क (लागू असलेल्या जोडप� १ मध्ये उल्लेिखत असलले्यासहीत), �कंवा वेळोवळेी 

VWFPL �ारे िन�दर्� केले गेलले,े चेक / ECS/NACH स्वॅ�पंग शलु्क, चेक / ECS/NACH बाउं�संग / PDC प�त / ECS/NACH 

प�तीशी संबंिधत शलु्क, शलु्क परत करणे, र� करणे, खचर् (सल्लागार / मूल्यांकक / िनरीक्षक / मूल्यवान / लेखापरीक्षक, संकलन एजन्सी 

�कंवा VWFPL चे कोणतेही �ितिनधी यासह) िवम्याचा खचर्, �कंवा िवमा संरक्षणासह (भा�ाने देणे, मालम�ा कर, गोदाम शलु्क / सुरिक्षत 

देखभाल शलु्क, देखभाल, सेवा देणे, आउटगोइंग), पालन करणे, अंमलबजावणी या संबधंात VWFPL ने �दलेला �कंवा खचर् केललेा इतर 

पैसा, �कंवा िसक्यु�रटीची वसुली आिण त्याच्याशी संबंिधत रकमेची परतफेड; (ड) इतर कोणत्याही उत्पादनांच्या / सेवांच्या बाबतीत देय 

असलेली बकाया र�म, कर, शुल्के / शुल्कावरील �ाज; (ई) सवर् कजर्दारपणाचे अिधदान आिण िडस्चाजर् कोणत्याही वेळी �कंवा �ोिमसरी 

नोट्स �कंवा उपकरणे यावर कोणत्याही वळेी काढलेल्या �कंवा कजर्दारांनी स्वीकृत केलेल्या, इतरांबरोबर पूणर्पणे �कंवा एकि�तपणे ज्यावर  

VWFPL सवर् �ाज, सवलत, किमशन, शलु्क, खचर् (वक�ल आिण क्लायंट यांच्यातील) यांच्यासह आिण VWFPL �ारे देय �कंवा खचर् 

केलले्या खचार्सह एकि�तपणे त्यात सवलत देऊ शकतात �कंवा स्वारस्य दाखव ूशकतात;  आिण (फ) कजर्दाराचा कोणताही कजर्बाजारीपणा, 

करार केलले्या �कंवा वाढवलेल्या (संबंिधत रोख िवचारात घेतल्या �कंवा नसल्या तरीही), �कंवा कोणत्याही अथार्ने (गॅरंटीज, क्षितपूत�, 

स्वीकृतीसह) करार केलले्या देणग्यांबाबत कोणत्याही वेळी कजर्दार यांचे कोणतेही ऋण , �ेिडट्स, भाडे - खरेदी आिण प�े देणे) �कंवा 

VWFPL कडून कजर्दाराशी संबंिधत �कंवा त्याच्याशी संबंिधत असलले्या ��� �कंवा घटका�ारे (यानंतर एकि�तपणे “कजर्दाराच ेदेण”े 

म्हणून संद�भर्त केल ेजाईल).   
4.4 VWFPL �ारे िनधार्�रत केल्यानुसार कजर् घेणारी ��� अशा इतर �कंवा पुढील सुरिक्षततेची िन�मर्ती करते, जी VWFPL ला संतोषकारक 

असणाऱ्या स्व�पात आिण प�तीने. उत्पादनामध्ये अशा इतर / पुढील सुरिक्षततेचा समावेश असेल आिण उत्पादनांवर लाग ूअसलेली सवर् 
दाियत्वे / करार / उप�म / �ितिनिधत्व आिण वारंटी अशा इतर / पुढील सुरिक्षततेवर लागू होतील आिण उत्पादन त्यानुसार समजले 
जाईल.  

4.5 अशा �कारे कजर्दारा�ारे तयार केलले ेशुल्क / तारण या कराराच्या अट�नुसार �कंवा कजर्दाराच्या देय रकमेच्या संपूणर् रकमेपय�त पूणर्तया 
पुढे चाल ूराहील आिण कजर्दारांनी VWFPL पय�त आिण VWFPL च्या समस्यांपय�त पूणर्पणे पैसे �दल ेअसतील �कंवा िडस्चाजर् केल े

असतील. 'ना हरकत �माणप�'. या�ारे सुरक्षा तयार केली गेली आहे आिण कजर्दाराचे दाियत्व / दाियत्व, �वसाय बदं करणे , �कंवा 

�दवाळखोरी, �कंवा िवलीनीकरण, एकि�करण, पुन�नर्मार्ण, �कंवा �वस्थापन, िवघटन �कंवा िविनयमन घेण्या�ारे कजर्दाराचा �वसाय 

�कंवा मालम�ा �भािवत, कमी  �कंवा िनधार्रीत होणार नाही.  .  

4.6 कजर्दार तारण मालम�ेला कोणत्याही �कारचे नुकसान �कंवा हानी पोहोचिवण्यासाठी जबाबदार असेल, कोणत्याही �कारची चोरी, 

हवामानामुळे होणारे  नुकसान �कंवा गुणव�ा खराब होणे यासह. कजर्दार तारण मालम�ा स्वत:च्या ताब्यात आिण िनयं�णाखाली ठेवले 
व चांगली द�ुस्ती क�न कायर्रत िस्थतीमध्ये ठेवले तारण  मालम�ेचे योग्य�रत्या वापर, संचालन, देखभाल करणे आिण कोणत्याही 

गो�ीसह कोणत्याही करारात / �वस्था यामध्ये भाग घेणार नाहीत. VWFPL च्या पवूर् िलिखत मंजूरीिशवाय ���, संस्था �कंवा 

�ािधकरण यांना तारण मालम�ेचा वापर, हस्तांतरण �कंवा िवल्हेवाट करणार नाही. VWFPLला आवश्यक असल्यास, VWFPL च्या 
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समाधानासाठी तारण मालम�ेच्या िनमार्त्यां बरोबर / परुवठादारांसोबत कजर्दार वा�षर्क दखेभाल कराराची �वस्था करेल आिण अशा 
रकमेच्या ठेव�चे नुतनीकरण आिण कोणत्याही रकमेपय�त ती देय राहील. आिण VWFPL ला देय असेल. 

4.7 कराराच्या �वस्थापना दरम्यान कोणत्याही वेळी, VWFPL चा असा िवचार आहे क� कजर्दारा�ारे �दान केललेी कोणतीही सुरक्षा 

कजार्ची बाक� र�म अपयार्� झाल्यास ती उवर्�रत असेल, त्यानंतर VWFPL च्या सल्ल्यानुसार, कजर्दार �दान करेल आिण अशा अित�र� 

सुरक्षा / िसक्यु�रटीज ज्यात कजर्दाराची इतर मालम�ा आिण / �कंवा अशा कजर्दाराच्या जंगम �कंवा स्थावर मालम�ेचा मोबदला �कंवा 
शुल्क आकारले जाणे यासारख्या अत्यावश्यक संरक्षणासिहत VWFPL ला स्वीकारायला हवी अशा अित�र� सुरक्षा / िसक्युरीटीज सादर 

करा�ा लागतील.  
4.8 कजर्दार तारण मालम�ा कोणत्याही आिण सवर् दाियत्व,े शुल्कापासून व इतर कोणत्याही गो�ीपासून मु� ठेवले आिण VWFPL च्या वतीने 

तयार केलले्या पिहल्या आिण िवशषे शुल्कािशवाय आिण कजर्दारांना तारण, गहाणखत, चाजर्, बोजा, िव��, असाइन करणे, हस्तांतरण, 

भा�ाने देणे, भाडे देणे, बाहरे देणे �कंवा अन्यथा तारण  मालम�ा ताब्यात घेणे �कंवा त्यांच्या �कंमत�वर अंमलबजावणी करणे या सवर् 

गो�ी, कारणे आिण दस्तऐवज या भेटवस्तंूना अिधक चांगल ेशीषर्क देण्यासाठी VWFPL कडून माल �कंवा त्याच्या कोणत्याही भागास 

अिधक आिण अिधक पूणर्पणे आ�ासन देणे आिण तारण करणे आवश्यक आहे.  
4.9 कजर्दार तारण मालम�ा अपघात, आग, वीज, भूकंप, दंगली, नाग�रक �लोभन, यु�, चोरी, असीिमत तृतीय पक्ष उ�रदाियत्व या आिण 

अशा इतर जोखीमांपासून आिण / �कंवा वळेोवेळी VWFPL �ारे पूणर् बाजार मूल्याच्या मयार्देपय�त िनधार्�रत केलेल्या जोखीमांपासून 

सुरिक्षत ठेवेल. येथे काढण्यात येणारी िवमा पॉिलसी एकतर कजर्दार आिण VWFPL च्या संयु� नावाने असेल �कंवा कजर्दार आिण 

VWFPL च्या नावाने अशा इन्शुरन्स पॉिलसी चे अंतगर्त नुकसान भरपाई म्हणून वणर्न केले जाईल. कजर्दार अशा पॉिलसीचे ह� े वेळेवर 

भ�न देईल आिण मूळ �ीिमयम �ा�ीच्या तपासणीसाठी VWFPL समोर सादर करेल आिण VWFPL च्या रेकॉडर्साठी योग्य �मािणत 

�ती सादर करेल. कजर्दार अशा �कारच्या पॉिलसीजची सुरक्षा सुिनि�त करतेवळेी चाल ूठेवली जाते याची खा�ी करेल आिण कजर्दार 
अशा �कारचा िवमा कोणत्याही कारणामुळे र� क� शकणार नाहीत �कंवा र� करायला परवानगी देणार नाहीत. 

4.10 उपरो��माणे तारण मालम�ेला िवम्याचे संरक्षण देण्यासाठी आिण िवमा पॉिलसी �ा� करण्यासाठी �कंवा त्याचे पुरावे  देण्यासाठी 
कजर्दाराच्या डीफॉल्टवर, VWFPL, त्याच्या िववकेबु�ीनुसार, परंतु तसे करण्याचे कोणतेही दाियत्व न घेता, तारण  मालम�ेचा िवमा 

आिण / �कंवा त्याच्या संदभार्त �ीिमयम भरेल आिण कजर्दार  VWFPL ला मागणीनुसार परतफेड करेल व VWFPL �ारा करण्यात 

आलले्या सवर् रकमेची मागणी क�न आिण कजर्दारा�ारे अशा �कारच्या रकमेच्या िडफॉल्टवर, VWFPL सह कजर्दाराच्या खात्यातून पैसे 

काढण्याचे स्वातं�य असेल आिण अशा रकमेवर येथ ेजोडप� १ मध्ये �दलले्या दरा�माणे �ाज असेल.  
4.11 कोणत्याही दघुर्टनेमुळे तारण मालम�ेस कोणतीही हानी �कंवा नुकसान झाल्यास, VWFPL कडे कोणत्याही िवम्याच्या �ा�ीचा पिहला 

दावा असेल आिण म्हणून �ा� झाललेी िवमा र�म, VWFPL च्या एकमा� आिण संपणूर् िववकेाने, बदली �कंवा द�ुस्तीसाठी वापरली जाऊ 

शकते. क्षित�स्त तारण मालम�ेवर �कंवा VWFPL �ारे योग्य मानल्या जाणाऱ्या इतर प�तीने कजर्दाराच्या देयांवर लाग ूहोऊ शकते. 

पुढे, तारण मालम�ेस एकूण नुकसान / क्षती  पोहोचल्यास, जर िवमा कंपनीने ठरवलले्या दा�ाची र�म उवर्�रत कजार्च्या रकमेपके्षा कमी 

असेल तर कजर्दार सवर् िशल्लक रकमेची त्व�रत परतफेड करील. कजर्दाराच्यावतीने आिण स्वतःच्या जोखमीवर आिण खचार्वर आवश्यक 
सवर् ती पावल ेउचलण्यासाठी, कारवाई आिण कायर्वाही करण्यासाठी, VWFPL ला त्याच्या फाय�ाचे रक्षण करण्यासाठी काम करण्यास 

मान्यता देत आह.े :(i) लवादास समायोिजत करणे, तडजोड करणे �कंवा मध्यस्थीचा संदभर् घेण्यासाठी कोणत्याही िवम्याच्या अंतगर्त �कंवा 

त्यासंबंिधत उ�वणारे कोणतेही िववाद आिण समायोजन, समझोता, तडजोड आिण अशा लवादावरील कोणताही परुस्कार, बक्षीस वैध आिण 

बंधनकारक असेल., आिण (ii) अशा कोणत्याही िवम्याखाली �कंवा कोणत्याही दा�ाखाली दये असलेल ेसवर् पैसे �ा� करण्यासाठी आिण त्यास वैध 

पावती देण्यासाठी आिण अशा रकमेवर VWFPL �ारे योग्य मानल्या जाणाऱ्या अट�नुसार �कंवा अशा �कारच्या प�तीनुसार लाग ूकरणे.  

4.12 कजर्दाराला िवमा दा�ांशी �कंवा कायर्वाहीशी संबंिधत कोणतीही कारवाई न करण्याचा आिण / �कंवा मो�ा �माणात र�म �कंवा 
दा�ांची / सेटलम�टची र�म �कंवा तोडगे या कारणास्तव VWFPLिव�� कोणतीही कारवाई करण्याचे  VWFPL िव�� कोणताही दावा 

करण्याचे अिधकार �दलले ेनाही. अशा समायोजनानंतर उवर्�रत देय र�म व कजर्दाराच्या बाक� रकमेसाठी कजर्दाराच्या दाियत्वावर 
िववाद करणे �कंवा �ा� करणे आवश्यक आहे.  

4.13 कजर्दार, VWFPL समोर, आिण त्याचे कमर्चारी, �ितिनधी �कंवा एजंट्स जेव्हा जेव्हा VWFPL ने तसे करण्यास सांिगतले तेव्हा तारण 

मालम�ा समोर ठेवेल, VWFPL  ला    तारण  मालम�ेचे िनरीक्षण करता यावे यासाठी. कजर्दार पढेु सहमत आहे क� VWFPL आिण 

त्याचे अिधकृत �ितिनधी, कमर्चारी आिण एजंट तारण मालम�ेची तपासणी करण्यासाठी पा� असतील आिण त्या उ�ेशाने कोणत्याही 

प�रचच� िशवाय, प�रसर, गोदाम, �कंवा गरेॅज जेथ ेतारण मालम�ा आहे �कंवा ठेवली जाते तेथे तपासणी करता येईल.  

4.14 कजर्दार कोणत्याही बेकायदेशीर आिण बेकायदेशीर ��याकलापांसाठी स्वत: �कंवा त्याचे सेवक / एजंट्स�ारे तारण मालम�ांचा वापर 
करणार नाही आिण क� शकणार नाही �कंवा क� देणार नाही, असे कोणतेही कायर् �कंवा अशा �कारची िवमा पॉिलसी �दान करणाऱ्या 

गो�ी अवैध असतील.  
4.15 जर आवश्यक असेल आिण VWFPL  �ारे िनद�िशत असेल तर, कजर्दार VWFPL च्या बाजूने उत्पादनावर चाजर्चे तथ्य दशर्िवणारी प्लटे / 

िस्टकर तारण मालम�ेवर लावेल, अशी प्लटे / िस्टकर उत्पादनांवर दीघर् काळ िचकटवनू ठेवता येईल जोपय�त कजर्दार देय असललेी र�म 

देत नाही.  
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5 कजर्दारा(रा)ंच े�ितिनिधत्व, वॉरंटीज ्आिण करार:  
 

5.1 कजर्दार या�ारे �ितिनिधत्व करतो/ते, हमी देतो/ते क�: (a) अजार्च्या नमुन्यात भरलेली सवर् मािहती आिण तपशील आिण अजार्सह सादर 

केललेी सवर् कागदप�े सवर् �कारे खरी, पूणर् आिण अ�यावत असून कजार्च्या मान्यतेवर प�रणाम करणारी कोणताही मह�वाचा तपशील 

लपवललेा नाही; (b) हा करार करणारे कजर्दारा(रां)चे अिधकारी आिण याचा पाठपरुावा करण्यासाठी आवश्यक कागदप�े वळेेवर आिण 

योग्य �कारे कायार्लयात असून त्यांना त्यासाठी अिधकार �दलेल ेआहेत; (c) कजर्दारा(रां)कडे �ा कराराची कायर्वाही करण्यासाठी, त्याची 

कायर्पूत� करण्यासाठी आिण त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी ताकद, क्षमता आिण अिधकार असून त्यांनी या कराराच्या अिधकृतता, 

कायर्वाही, कायर्पूत� आिण अंमलबजावणीसाठी आवश्यक ती  कायर्वाही केललेी आह.े (d) कजर् िमळण्यासाठी आवश्यक त्या सवर् मान्यता 

िमळवल्या गेल्या असून VWFPL ला देण्याची संपूणर् र�म �दली जाईपय�त आिण कजर्दारा(रां)कडून देण्यांची संपूणर् परतफेड होईपय�त, त्या 

सवर् मान्यता संपूणर् वेळ �ा� आिण अिस्तत्वात राहतील; (e) कजर्दारा(रां)िव�� त्यांच्या समापन, नादारी, िवघटन, �वस्थापन, 

पुनरर्चना �कंवा कजर्दारा(रां)च्या �ापक, �शासकाच्या िनयु��  �कंवा त्यांच्या सवर् �कंवा काही मालम�ा �कंवा उप�मांसंदभार्त कोणतीही 
संस्थात्मक कारवाई केली गेललेी नाही �कंवा त्यांच्यािव�� कोणतीही कायदशेीर कारवाई �ारंिभत नाही �कंवा तशी कोणतीही धमक� 
त्यांना िमळालेली नाही; (f) या कराराच्या तारखेपय�त कजर्दारा(रां)च्या िव�� कोणताही खटला, कारवाई �कंवा िववाद �लंिबत नाही 

ज्याचा मो�ा �माणावर आनुषंिगक गो��वर, कजर्दारा(रां)च्या �वसाय �कंवा कायर्संिहतेवर �कंवा या कराराअंतगर्त त्यांच्यावर 

असलेल्या बांधीलक�स अनुस�न कायर् करण्याच्या त्यांच्या क्षमतेवर, कजर्दारा(रां)नी वळेोवेळी �दलेल्या वचनिच�ी तसेच केलले्या सुरक्षा 

कागदप�ांवर �ितकूल प�रणाम होईल; (g) कजर्दार(रांना) तसेच यथािस्थती, त्यांच्या कोणत्याही संचालक/भागीदार/सदस्य यांना सकारण 
�कंवा जाणूनबुजून थकबाक�दार म्हणून जाहीर केलले े नाही. कजर्दारा(रां)नी सकारण �कंवा जाणूनबजूुन थकबाक�दार म्हणून जाहीर 
केलले्या अिस्तत्वाशी संचालक/भागीदार/सदस्य म्हणून िनगिडत असलले्या ���स त्यांच्यात समािव� क�न घऊे नये. जर अशी ��� 

सकारण �कंवा जाणूनबुजून थकबाक�दार म्हणून जाहीर केलले्या अिस्तत्वाशी संचालक/भागीदार/सदस्य म्हणून िनगिडत असल्याचे 

िनदशर्नास आल्यास अशा ���स काढून टाकण्यासाठी कजर्दारा(रां)नी सत्वर आिण �भावी पावल ेउचलावीत. 

5.2 कजर्दार या�ारे खालील�माणे �ितिनिधत्व करतो/ते, हमी देतो/ते आिण करार करतो/ते: 

i )         कजर्दार उत्पादनाच्या गुणव�ा, अवस्था, स्वास्थ्य आिण कामिगरीसाठी आिण यथािस्थती कारखानदार/�ापारी/िव�ेता यांच्याकडून 

क�न घेण्याच्या िवतरणासाठी/ त्यासाठी करण्याच्या तजवीजीसाठी संपूणर्पणे आिण केवळ जबाबदार असेल आिण उत्पादनांच्या 
िवतरणातील िवलंबासाठी ( त्यांचे िवतरण न होण्यासाठी) �कंवा कोणत्याही िवलबंशलु्कासाठी, �कंवा उत्पादनातील कोणत्याही 
दोषासाठी �कंवा उत्पादनातील गुणव�ा, अवस्था, स्वास्थ्य आिण कामिगरीसंदभार्तील कोणत्याही तफावतीसाठी �कंवा 
त्यासंदभार्तील कारखानदार/�ापारी/िव�ेता यांनी �दलले्या कोणत्याही हमी �कंवा वॉरंटीसाठी VWFPL काय�ाने 

बांधील/जबाबदार असणार नाही. कारखानदार/�ापारी/िव�ेता यांनी �कंवा कारखानदार/�ापारी/िव�ेता यांच्या अडत्याने 
उत्पादनांसंदभार्त �दलले्या कोणत्याही �कारच्या �ितिनिधत्व �कंवा वॉरंटीसाठी  VWFPL काय�ाने �कंवा अन्यथा बांधील 

असणार नाही. आवश्यकता असल्यास कजर्दारा(रां)नी उत्पादना(नां)च्या द�ुस्तीसाठी कारखानदार �कंवा �ापारी/परुवठादार 
यांच्या अिधकृत यं�ज्ञ/ सेवा क� �ां�ित�र� इतर कोणत्याही ���स कामास लावू नये. कजर्दारा(रां)नी येथील तारखेपासून �कंवा 
उत्पादना(नां)च्या िवतरणाच्या तारखेपासून (जी नंतरची असेल ती) तीन (3) �दवसांच्या आत VWFPLला यादीची �त परुवावी 
आिण VWFPLच्या साठी केलले्या पृ�ांकनासह ज्यामुळे ही वस्तुिस्थती दशर्वली जाईल क� असे उत्पादन(ने) ज्यांचे शलु्क केवळ 
VWFPLसाठी आकारल ेगलेे/ जी VWFPLसाठी गहाण टाकली गलेी त्या उत्पादना(नां)ची योग्य त्या न�दणी �ािधकरणात मोटार 
वाहन अिधिनयम, 1988 अन्वये न�दणी क�न घ्यावी आिण न�दणी �माणप�ाची �मािणत �त उत्पादना(नां)ची न�दणी 

केल्यापासून तीन (3) �दवसांच्या आत आिण यथािस्थत उत्पादना(नां)च्या िवतरणाच्या तारखेपासून साठ (60) �दवसांच्या आत 
VWFPLकडे सादर करावी. कजर्दार याचा स्वीकारा करतो क� उत्पादना(नां)चे  न�दणी �माणप� “फोक्सवगॅन फायनान्स �ायव्हेट 
िलिमटेड” च्या नाव े पढुील शब्दयोजनेत होईल, “वर वणर्न केलले(ेली) उत्पादन(ने) फोक्सवगॅन फायनान्स �ायव्हटे िलिमटेड, 
िसल्व्हर युटोिपया, 3रा मजला, ए �वगं, का�डर्नल �ेिशयस मागर्, चकाला, अंधेरी पवूर्, मंुबई 400 099 यांच्याबरोबर झालले्या कजर् 
करारा�माणे ताब्यात घेतलले(ेली)/ गहाण ठेवलेले(ली) आहे(त)”. 

ii )  कजर्दार VWFPLच्या िलहीत संमतीिशवाय उत्पादना (नां) चा उपयोग खासगीव�न �ावसाियक आिण उलट बदल ू शकणार 

नाही. कजर्दारा(रां)नी ज्या राज्या/भागामध्ये उत्पादना(नां)ची न�दणी केली आह े त्या राज्यात/भागात त्या उत्पादना(नां)ची ये-
जा/वापर करण्यापूव� आवश्यक त्या सवर् परवानग्या/परवानेदखेील  संबंिधत �ािधकरणांकडून िमळवल े पािहजेत. ज्या �ठकाणी 
उत्पादना(नां)चा संपूणर् तपशील (जोडप� I मध्ये नमूद केल्या�माणे इंिजन �मांक/ चॅिसस �मांक/ अनु�मांक / न�दणी �मांक 
यासारखा) हा करार करताना उपलब्ध नसल्यास कजर्दारा(रां)नी उत्पादना(नां)चा तसा सवर् तपशील VWFPLने सांिगतलेल्या 

स्व�पात उत्पादना(नां)च्या  िवतरणाच्या तारखेपासून 3 (तीन) �दवसांच्या आत �कंवा योग्य �ािधकरण/���कडून तसा तपशील 
उपलब्ध होताच VWFPLला परुवावा. 

 
iii )      ज्या �ठकाणी कोणत्याही सुिवधचेा कोणत्याही उत्पादनाला (नांना) सध्याच्या कजार्तून सोडवण्यासाठी वापर केला गलेा असल्यास 

कजर्दारा(रां)नी कजर् िवतरणाच्या 3 �दवसांच्या आत पूव�चे शलु्क न�दणी �माणप�ाव�न आिण न�दणी �ािधकरणाच्या 

अिभलेखांमधून काढून घ्यावेत आिण त्या उत्पादना(नां)ची त्या न�दणी �ािधकरणाकडे पुनन�दणी करावी. त्याखेरीज, न�दणी 
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�माणप�ामध्ये खंड 5.2मध्ये उल्लेख केल्या�माणे मान्यता �दलेली असावी आिण इतर अट�मध्ये आवश्यक ते बदल लाग ूव्हावेत. 

iv )  कजर्दारा(रां)नी कजर्दारा(रां)च्या धं�ास, �वसायास, कायार्स तसेच उत्पादना(नां)स आिण त्या(त्यां)च्या वापरास लागू होणार्  या 

सवर् कायद,े िनयम, िनयमन (वैधािनक �कंवा इतर) यांचे अनुपालन कराव ेआिण आवश्यक ते िवमा, परवाने, न�दणी, परवानग्या, 

मान्यता आिण उत्पादन(ने) वापरण्याची, कायार्िन्वत करण्याची आिण साठवण्याची अनुज्ञा िमळवून कायम जारी ठेवावी. ज्या 

�ठकाणी उत्पादना(नां)ची आयात करवायची असेल त्या �ठकाणी कजर्दारा(रां)नी खुल्या सवर्साधारण अनुज्ञ�ीखाली आवश्यक ते 

आयात परवाने आिण उत्पादना(नां)चीअंितम �कंमत, अहर्ता, �ा�ी, आयतीसाठी असलेली वैधता अशी आवश्यक ती सवर् मािहती 

िमळवावी आिण VWFPLला आयात धोरण,अहर्तेचे िनकष, आयतीची उत्पादना(नां)च्या आयतीवर प�रणाम करणारी �ा�ी 

यांमध्ये होणारे सवर् बदल वेळोवेळी त्व�रत कळवाव.े 

5.3 कजर्दार ह ेमान्य करतो/ते/तात क� VWFPL पुढील गो��चे ह� राखून ठेवते: (i) VVFPLच्या �ेिडट         �माणकां�माणे जमाखचर् उ�म 

�कारे राखल ेगेल्यास कजर्दारा(रां)स काही सुिवधा, सदस्यत्व आिण सेवा VWFPLला योग्य वाटतील त्या शलु्कात आिण योग्य वाटतील 

त्या अटी आिण शत�वर दऊे करणे; (ii) शूलकात कपात करणे �कंवा शलु्क माफ करणे आिण कजर्दारा(रां)ला कोणतीही आगाऊ सूचना न 

देता आिण VWFPLवर त्याची कोणतीही जबाबदारी न येता असे फायद ेकाढून टाकणे. या कराराच्या उल्लंघनामुळे संपु�ात आलेल्या 

कजार्मुळे अशा कोणत्याही सुिवधा, सदस्यत्व आिण सेवा आपोआप संपु�ात येतील. 

5.4 कजर्दारा(रां)ची देणी देण्याची कजर्दारा(रां)ची जबाबदारी ही, ज्या �ठकाणी एकापके्षा अिधक ऋणक�नी संयु�पणे कजार्साठी अजर् केला 

असल्यास, संयु� आिण पृथक असेल आिण उत्पादन(ने) ऋणक�च्या नावावर संयु�पणे न�दणीकृत केलेली असल्यास �कंवा नसल्यास देखील 

ही जबाबदारी समा�ापक असेल. ज्या �ठकाणी कजर्दार ही एकमा� मालक म्हणून संबंिधत असणारी म्हणून �वसाय करणारी ��� 

असेल, त्या �ठकाणी कजर्दार उपरो� बाबीतील जबाबदार्  यांसाठी संपूणर्पणे जबाबदार असेल आिण VWFPLला कजार्शी संबंिधत सवर् 

परतफेडीसाठी/ देणे दणे्यासाठी �ि�शः जबाबदार राहील. 

5.5 येथे नमूद �कंवा अन्यथा त्यांनी केलेली �ितिनिधत्वे, घोषणा, वॉरंटीज् आिण दजुोरे, या कराराच्या तारखेपय�त हरतर्  हेने खरे, योग्य, वैध 

आिण िव�मान असून कराराच्या कालावधीमध्ये तसेच राहावे आिण या कराराच्या कायर्वाही, िवतरण तसेच कजर्दारा(रां)च्या देण्याची 

पूणर् परतफेड होईपय�त/ दऊेन होईपय�त/ दणे्यातून मु�ता होईपय�त �टकून राहाव.े 

 
6 सकारात्मक/नकारात्मक करार:  

 

6.1 कजर्दारा(रां)चे VWFPLबरोबर करार पुढील�माणे: 
 

6.1.1 संपूणर् कजर् उ�ेशाखेरीज इतर कोणत्याही गो�ीसाठी न वापरणे; 
 

6.1.2 मूल्यिनधार्रक/ िहशोब तपासनीस/ VWFPLचे दलाल/ �ितिनधी यांचा मोबदला, कजर्दारा(रां)नी केलले्या िवमा/परीक्षण/ 

मूल्यांकन/पडताळणी याच्या अनुपालनासाठी आिण त्या अनुषगंाने VWFPLने केललेा  खचर्, VWFPLकडून कजर् �दल्यापासून त्याची 

VWFPLल पूणर् परतफेड होईपय�त, जोपय�त कजर्दारा(रां)ची मालम�ा ताब्यात असेल तोपय�त, जोडप� I मध्ये उल्लेिखत �ाजदराने 

�ावयाच्या �ाजासह कर, यासह िनयिमतपणे आिण व�शीरपणे कजर्, हफ्ते, कजर्दारा(रां)चे देणे देणे/ परतफेड करणे आिण मु�ता करणे; 

6.1.3 िव�मान कजार्साठी कजर्दारा(रां)नी: 
 

a) त्यांनी कजार्च्या अजार्त सूिचत केल्या�माणे उत्पादना(नां)ची खरेदी पूणर् करावी आिण कर चलन व इतर खरेदीची कागदप�े 

VWFPLकडे सादर करावी; 

b ) उत्पादना(नां)च्या खरेदीस होणार्  या िवलबंास कारणीभूत ठरणार्  या कोणत्याही �संग/प�रिस्थतीब�ल VWFPLला लेखी कळवाव;े 
 

c ) या करारास /�वहार दस्तऐवजास �कंवा इतर कोणत्याही साधनास लाग ूअसललेे मु�ांक शलु्क भरणे. 
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6.1.4 पुढील बाबतीत VWFPLला त�डी तसेच लखेी ताबडतोब कळवणे : 

 
i) कोणत्याही �संगामुळे/प�रिस्थतीमुळे/ई�री �कोपामुळे कोणत्याही उत्पादना(नां)ची झालेली चोरी �कंवा नुकसान �कंवा अपाय; 

ii) या कराराअंतगर्त येणार्  या VWFPLच्या ह�ांवर होणारा मूतर् �ितकूल प�रणाम; 

iii)  कजर्दारा(रां)कडून �कंवा कजर्दारा(रां)िव�� कोणत्याही कोटार्त समापन, नादारी, �दवाळखोरी, िवघटन, �वस्थापन, पुनरर्चना 

�कंवा कजर्दारा(रां)च्या �ापक, �शासकाच्या �कंवा तत्सम अिधकार्  याच्या िनयु��  �कंवा त्यांच्या मालम�ा या संदभार्त केललेी 

कारवाई �कंवा उचलेली पावल े�कंवा सु� केललेा/झाललेा कायदेशीर खटला; 

iv)  कजर्दार �कंवा त्या(त्यां)च्या मालमत्�ेिव�� �कंवा कोणत्याही उत्पादना(नां)िव�� चालू असलेला �कंवा ज्याची धमक� िमळाली 
आहे असा कोणताही खटला, मध्यस्थी, �शासक�य �कंवा इतर कायर्वाही, ज्याचा कजर्दारा(रां)चे देणे देऊन मु� करण्याच्या 

त्या(त्यां)च्या क्षमतेवर प�रणाम होऊ शकतो; 

v) कजर्दारा(रां)चा (�कंवा त्याच्या भागीदार/िव�स्त/संचालाकाचा) आिण /�कंवा सह-कजर्दार �कंवा इतर कजर्दारा(रां)चा मृत्यू; 

vi)  (i) कजर्दारा(रां)च्या रचनेमध्ये �कंवा त्या(त्यां)च्या �वसायामध्ये, (iii) कजर्दारा(रां)च्या अिधकृत स्वाक्षरीकत्या�मध्ये, (iii) 

कजर्दारा(रां)च्या नोकरी, �वसाय �कंवा पेशामध्ये, (iv) (a)कोणत्याही कजर्दारा(रां)च्या कायार्लयाच्या, घराच्या �कंवा 

 �वसायाच्या �ठकाणाच्या, �कंवा (b) ज्या �ठकाणी उत्पादन(ने) साठवली/उभी केली जातात त्या �ठकाण/प�यामध्ये झालेला 

 कोणताही बदल; 

vii) कृपया हे लक्षात घ्यावे क� कोणत्याही �कारे कजर्दारा(रां)कडून नवीन प�याब�ल VWFPLला कळवले न गेल्यास VWFPL 

 उपलब्ध प�ा अ�यावत असल्याचे समजून त्यानुसार GST आकरेल. 

viii)  असा कोणताही �संग/अिस्तत्व ज्यामुळे येथ े�कंवा इतर कोणत्याही �वहार दस्तऐवजामध्ये नमूद कोणतीही  घोषणा, 

�ितिनिधत्व, वॉरंटी, करार �कंवा अट कोणत्याही �कारे खोटी �कंवा चुक�ची ठ� शकते; 

6.1.5 पुढील गो�ी त्व�रत VWFPL कडे सुपूदर् करा�ा: (a) कजर्दारा(रां)नी त्या(त्यां)च्या सवर् ऋणदात्यांना (�कंवा तशा कोणत्याही सामान्य 

वगार्तील ���ना) एकाच वेळी �दलले्या कागदप�ांच्या �ती; (b) VWFPLने उल्लखे केलले्या कालावधीमध्ये कजर्दारा(रां)च्या देण्यांच्या, 

कजर्दारा(रां)च्या �वसायाच्या आिण कायार्च्या, मालम�ेच्या इत्यादीच्या संदभार्तील  वेळोवेळी VWFPLच्या आवश्यकतेनुसार असणारी 

िववरण प�े/मािहती/जमाखचर्/अिभलखे/अहवाल/ आ�थर्क आिण इतर कागदप�े; 

6.1.6 उत्पादन(ने) आिण कजर्दारा(रां)च्या �वसायाची लेखापुस्तके िलिहणे आिण सांभाळणे आिण उत्पादन(ने) आिण कजर्दारा(रां)च्या 
�वसायासंदभार्तील �कंवा अन्यथा VWFPLने मागणी केलले्या कागदप�ांच्या मूळ �ती सादर करणे; 

6.1.7 त्याचे िव�मान अिस्तत्व/रचना (संस्थात्मक �कंवा अन्यथा) अबािधत राखणे आिण लागू काय�ांसह( िविधिवधान, कर �वस्था, 

पयार्वरणिवषयक यांसह) त्याचा �वसाय चालू ठेवणे; 

6.1.8 कजर्दार ह ेमान्य करतो/ते/तात क�, VWFPL केवळ कजर्दारा(रां)च्या जोखमीवर आिण खचार्वर, कजर्दारा(रां)नी तशी िनवड क�न फायदा 
क�न घेतल्यास या करारातील �कंवा �वहार दस्तऐवजातील �कंवा तरतुद�ची पुढील गो��च्या समावेशासह अंमलबजावणी करण्यासाठी 
�यस्थ पक्षाची नेमणूक क� शकते: (a) कजर्दारा(रां)चे देणे वळेेवर देणे; (b) न�दणी �माणप�/�े, आर.सी. पुस्तके, खरेदी चलन, िवमाप�े, 

�ादेिशक प�रवहन कायार्लयाने जारी केलले्या प�रवहन कारच्या पावत्या, ECS/NACH जनादेश, नव े धनादशे, कजर्दार(क�), 

कारखानदार/�ापारी/िव�ेता, कोणत्याही संबंिधत �ािधकरणाकडून �कंवा कोणत्याही �यस्थ पक्षाकडून येणे िशल्लक असललेी 

िवतरणानंतरची (वळेेवर सादर केली नसल्यास) कागदप�े, यासह कोणत्याही कागदप�े/अिभलेखांचे संकलन; (c) कजर्दारा(रां)नी �दलेल्या 
सवर् �कंवा काही तारणांची अंमलबजावणी. कजर्दार ह ेमान्य करतो/ते/तात क� ते अशा कोणत्याही संस्थेशी सहकायर् करतील आिण याचा 
स्वीकार करतात क� अशा संस्थेस कजर्दारा(रां)च्या घरी �कंवा कायार्लयात �कंवा परस्पर संमत केलले्या �ठकाणी भेट देण्याचा �कंवा  
कजर्दाराला(रांना) फोन करण्याचा �कंवा अन्यथा त्या(त्यां)च्याशी संपकर्  साधण्याचा अिधकार आहे. अशा �यस्थ संस्थेच्या खचार्ची आिण 
शुल्काची तसेच त्या अनुषंगाने येणार्  या खचार्ची संपूणर् जबाबदारी केवळ कजर्दारा(रां)ची असेल आिण त्यांचाकडून त्या संस्थेस खचर् �दला 
जाईल. 

6.1.9 कजर्दार ह ेमान्य करतो/ते/तात क� कजार्च्या भरपाईच्या संदभार्त VWFPL �कंवा ितचे दलाल कजर्दारा(रां)स ई-पावती �कंवा ई-सं�ेषण 

जारी क� शकतात. 

6.2 नकारात्मक करार 
 

कजर्दार या �ारे असा करार करतो/ते/तात आिण मान्य करतो/ते/तात क� या कराराअंतगर्त कजर्दाराने(रांनी)  �ावयाचे देणे VWFPLचे 

समाधान होईपय�त दऊेन होईपय�त कजर्दार VWFPLच्या मान्यतेिशवाय पुढील गो�ी करणार नाहीत: 

6.2.1 कोणत्याही िविलनीकरणस, िवघटनास, एक�ीकरणास, पुनरर्चनेस, �वस्था योजनेस परवानगी देणे �कंवा अंगीकारणे �कंवा त्यांच्या 

कोणत्याही ऋणादात्याबरोबर �कंवा भागधारकाबरोबर तडजोड करणे �कंवा सम्मीलनाच्या �कंवा पुनरर्चनेच्या कोणत्याही योजनेवर 

प�रणाम करणे; 
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6.2.2 (a) लाभांश जाहीर केल्याच्या �कंवा �दल्याच्या �दवसापय�त संपूणर् कजर् फेडणे �कंवा त्यासाठी पुरेशी सोय करणे �कंवा (b) थकबाक� 

िशल्लक असताना �कंवा अशा घोषणेने �कंवा भरण्याने �कंवा अिधकृततेने �कंवा अशा िवतरणाने थकबाक� िशल्लक राहत असताना लाभांश 

जाहीर करणे, देणे, अिधकृत करणे �कंवा भागधारकांना िवत�रत करणे. 

6.2.3 गहाण ठेवललेी मालम�ा िवकणे, हस्तांत�रत करणे, भाडेपट्�ाने देणे �कंवा अन्यथा त्याचा सोक्षमोक्ष लावणे �कंवा गहाण ठेवलेली 

मालम�ा �कंवा ितचे भाग प�रव�तर्त करणे; 

6.2.4 त्या(त्यां)चे अिधकृत स्वाक्षरीकत्या�मध्ये VWFPLच्या िलिखत संमतीिशवाय – जी VWFPLल योग्य वाटणार्  या अट�वर �दली जाईल – न 

बदलणे; 

6.2.5 कुणासही तारण देणारी ��� �कंवा कुणाच्याही कजार्च्या, अिधकषार्च्या �कंवा कोणत्याही मालम�ेच्या खरेदीच्या �कंमतीच्या परतफेडीची 
खा�ी देणारी ��� न होणे. 

 

 
7 कसरूीच्या घटना 

7.1 खालीलपकै� कोणतीही एक �कंवा अिधक घटना �कंवा त्यासारख्या घटना घडल्यास त्या “कसरूीच्या घटना” असतील:- 
 

7.1.1 मु�ल �कंवा �ाज �कंवा ह�ा �कंवा त्याचा कोणताही भाग �कंवा या करारांतगर्त कोणतेही पैसे देय तारखांना भरण्यास/ परतफेड करण्यात 

कसूर होणे (नमूद केलले्या प�रप�तेला, �वगेाने �कंवा अन्यथा).  :- 

7.1.2 हा करार �कंवा �वहार कागदप�ांतील कोणत्याही ठराव, शतर्, दाियत्वे �कंवा हमीच्या कामिगरीत (�दानाच्या कसूरीिशवाय) कजर्दार, 

हमीदार �कंवा इतर कोणत्याही ���कडून कसूर घडली आह े कजर्दाराला(रांना) �कंवा जसे �करण असेल त्यानुसार इतर कोणत्याही 

�ि�ला VWFPL �ारा लेखी सूचना �दल्यानंतर 7(सात) �दवसांच्या कालावधीपय�त अशी कसूर चाल ूरािहली (याला अपवाद म्हणजे 

िजथे VWFPL चे मत असेल क� अशी कसूर उपाय अक्षम करणारी आह े �कंवा सुरक्षा स्प�पणे धोक्यात आह,े अशा �करणात, सूचना 

आवश्यक नसेल). 

7.1.3 कजर्दार पुढील बाबतीत अपयशी होणे (i) जंगमगहाण मालम�ा वेळोवेळी पूणर् आिण सवर्समावेशकतेने िवमाब� राखणे आिण अशा 

पॉिलस�चा ह�ा जेव्हाही देय असेल तेव्हा तो तत्परतेने भरणे; आिण (ii) जेव्हा देय असेल तेव्हा रस्ता कर भरणे. 

7.1.4 पुढील बाबतीत अपयशी होणे (i) कराराच्या कलम 4.10 आिण कलम 5.2)i)  नुसार VWFPL च्या नावे तारणगहाणच्या प�ृांकनासह 

उत्पादना(नां)ची िवमा पॉिलसी असणे; )ii) कराराच्या कलम कलम 5.2)i)  मध्ये नमूद केल्यानुसार िनधार्�रत वेळामध्ये बीजक आिण 

न�दणी �माणप� (RC) VWFPL कडे सादर करणे. 

7.1.5 VWFPL च्या लेखी संमतीिवना कजर्दार उत्पादन(ने) िवकणे, हस्तांतरण करणे, आंिशक ताबा देणे, पोट भा�ाने देणे, शलु्क आकारणे, 

बोजा, धारणािधकार लावणे, ती धोक्यात आणणे �कंवा त्यात फेरबदल करणे यापैक� काही करतो(तात). 

7.1.6 हा करार �कंवा इतर कोणत्याही �वहार कागदप�ांतगर्त कोणत्याही सादरीकरण, हमी, घोषणा, कलमे �कंवा पु�ीकरणाचे उल्लंघन घडल े

आहे/ करण्यात आल े आहे आिण/�कंवा कजर्दाराने(रांनी) कोणतीही फसवणूक केली आहे / हा करार �कंवा इतर कोणत्याही �वहार 

कागदप�ांतगर्त आवश्यक असल्या�माणे कोणतीही भौितक मािहती सादर करण्यात अपयशी झाला(ल)े आहेत/ लपवली आह.े 

7.1.7 कजर्दार �कंवा कोणी हमीदार असल्यास, तो/ते, स्वेच्छेने �कंवा अिनच्छेने कोणत्याही �दवाळखोरी �कंवा नादारी काय�ांतगर्त कायर्वाहीचा 

िवषय बनला आह/ेबनल े आहेत �कंवा बनला असल्याची �कंवा बनण्याची शक्यता असल्याची वाजवी शंका आह े �कंवा कजर्दार/हमीदार 

स्वेच्छेने �कंवा अिनच्छेने कोणत्याही �दवाळखोर �कंवा नादार झाला आह(ेत) �कंवा त्याच्या/ ितच्या/ त्यांच्या पुनवर्सन, प�रसमापन �कंवा 

िवसजर्न �कंवा �दवाळखोरी �कंवा नादारीमुळे त्याच्या/ितच्या/त्यांच्यावर कारवाई केली गेली आह/ेकेली जाणार आह े�कंवा जर जंगमगहाण 

मालम�ा आिण/�कंवा कजर्दाराच्या इतर कोणत्या मालम�ांच्या सवर् �कंवा कोणत्याही भागासाठी �ा�कतार् �कंवा प�रसमापक िनयु� केला 

गेला आह े �कंवा करण्यास परवानगी �दली गलेी आह े �कंवा कजर्दारा(रां) कडून थकबाक� वसूल करण्यासाठी जंगमगहाण मालम�ा 

आिण/�कंवा कजर्दाराच्या इतर कोणत्या मालम�ांच्या सवर् �कंवा कोणत्याही भागावर ज�ी �कंवा टाच आणण्यात आली आहे �कंवा 

�माणप� कायर्वाही करण्यात आली आहे �कंवा एक �कंवा अिधक िनकाल �कंवा िनवाडा कजर्दारा(रां)च्या िव�� लागला आहे �कंवा �दला 

आह.े 

7.1.8 कजर्दारा(रां)चा �कंवा त्यांपैक� कोणा एकाचा मृत्यू �कंवा िवसजर्न �कंवा कजर्दाराने(रांनी) आपला कोणताही �वसाय बदं केला �कंवा बदं 

करण्याची धमक� �दली �कंवा असे करण्याच्या आपल्या हेतूबाबत सूचना �दली �कंवा �वसाय वा चालनासाठी आवश्यक असलेली 

कजर्दारा(रां) ची सवर् �कंवा आंिशक मालम�ा न� झाली �कंवा ितचे नुकसान झाल े�कंवा या कराराच्या तारखेपासून त्यामध्ये सवर्साधारण 
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स्व�पाचे �कंवा �वसाय, चालन, �वस्थापन �कंवा कजर्दारा(रां)च्या मालक�च्या �ा�ीमध्ये काही बदल घडल,े ज्याचा भौितकद�ृीने 

िवपरीत �भाव पडू शकतो. कजर्दारा(रां)ची पतपा�ता चांगली नसल्याचे सूिचत करणारे बाजारपठेेतील अहवाल. 

7.1.9 जंगमगहाण मालम�ा कोणत्याही अिधकारी, अिधकृत ��� �कंवा इतर ����ारा ज� करण्यात आली, ताब्यात घेण्यात आली �कंवा 

त्यावर टाच आली आहे/आहेत (�कंवा घेतली/ल्या जाणार आह/ेत) �कंवा कोणत्याही कायदेशीर �कंवा अंमलबजावणी कायर्वाहीच्या अिधन 

आहे �कंवा जंगमगहाण मालम�ा धोक्यात आह/ेत, चोरीला गेली आह,े अपघाताने खराब झाली आह,े कोणत्याही कारणास्तव न� झाली 

आह,े कोणत्याही कारणास्तव सापडत नाही �कंवा ितचे नुकसान झाल ेआह.े 

7.1.10 जंगमगहाण मालम�ेचे मूल्य इतके कमी झाले आहे क� VWFPL चे मत आह ेक� अिधक सुरक्षा �दली जावी आिण अशी अिधक सुरक्षा लेखी 

मागणी क�नही दणे्यात आललेी नाही. 

7.1.11 जर कजार्साठी काही सुरक्षा �दली असेल आिण ती धोक्यात असेल �कंवा �भावी होत नसेल �कंवा बेकायदेशीर, अवैध, अंमलात आणता न 

येणारी बनली असेल �कंवा अन्यथा ितचा योग्य �भाव होत नसेल. 

7.1.12 कजर्दार �कंवा कोणत्याही ���ला (VWFPL सह) या करारांतगर्त आिण/�कंवा इतर कोणत्याही �वहार दस्तऐवजांतगर्त त्यांची संबंिधत 

दाियत्वे पार पाडणे बेकायदेशीर होत आह े�कंवा झाल ेआह.े 

7.1.13 कजर्दारा(रां)ची देय र�म प�रप�तेला �कंवा जेव्हा देय असेल तेव्हा आिण/�कंवा VWFPL �ारा मागणी केली गलेी असता, कजर्दार अदा 

क� शकत नाही(त) �कंवा त्यांनी लखेी मान्य केले आह ेक� ते अदा क� शकत नाहीत. 

7.1.14 कजर्दारा(रां)च्या कजर्बाजारीपणाशी संबंिधत कोणत्याही करार �कंवा दस्तऐवजामध्ये घडलले्या  कसूरच्या घटनेचे कसेही वणर्न केल ेअसल े

तरी (�कंवा सूचना देणे, वळे समा� होणे, भौितकत्व िनि�त करणे �कंवा कोणत्याही अन्य लागू होणाऱ्या शत�ची पूतर्ता �कंवा पूवर्गामीचे 

कोणतेही िम�ण असल ेतरी ती घटना कसूरची असेल) �कंवा जर इतर कोणत्या िव�ीय संस्था �कंवा बकँा ज्यांच्याशी कजर्दाराने िव�ीय 

सहाय्यासाठी करार केला आहे/करत आहे त्यांनी त्यांचे सहाय्य �कंवा त्याचा कोणताही भाग माग ेघेतला असेल. 

7.1.15 एक �कंवा अिधक घटना, िस्थती �कंवा प�रिस्थती (काय�ातील कोणत्याही बदलासह) घडली/ल्या �कंवा अिस्तत्वात असली(ल्या), ज्या 

VWFPL च्या एकमेव मतानुसार कजार्ची परतफेड करण्याच्या कजर्दारा(रां)च्या क्षमतेवर िवपरीत �भाव करत असेल/असतील. 

7.1.16 कजार्चे िवतरण झाल्यापासून 7 �दवसांमध्ये कजर्दाराने(रांनी) िवतरक �कंवा उत्पादकाकडून उत्पादना(नां)ची िडिलव्हरी घेतली नाही. 

7.2 कोणत्याही कसूरबाबत आिण कसूरची घटना असल्याचे मानले जाईल (�कंवा सूचना �दल्याने, वळे संपल्याने, भौितकत्व ठरवल्याने �कंवा 

इतर शत�ची पूतर्ता केल्याने कसूर ठ� शकतो) अशा कोणत्याही घटनेबाबत जाणीव होताच आिण त्यावर उपाय म्हणून जर काही पावल े

उचलली असतील तर त्याबाबत कजर्दाराने(रांनी) तत्परतेने लखेी स्व�पात VWFPL ला कळवाव.े कसूरची घटना घडली आह े�कंवा नाही 

याबाबतचा VWFPL िनणर्य अंतीम असेल आिण कजर्दारा(रां)वर बांधील असेल. 
 
 

8 VWFPL च ेअिधकार व उपाय 
 

8.1 वर नमूद केल्यानुसार, कोणत्याही कसूरच्या घटना घडल्यास, येथे असललेे काहीही त्याच्या िव�� असल े तरीही, VWFPL आपल्या 

अिधकारी, एजंट्स �कंवा नामिनद�िशतां�ारे, आपल्या एकमेव व िनणर्यावर िववकेब�ुीने खालीलपैक� काहीही एक �कंवा अिधक अंमलात 

आणू शकते: 

a) कजर् उपलब्ध क�न दणे्याचे �कंवा देत राहण्याचे VWFPL चे दाियत्व र� मानले जाते; आिण/�कंवा 
 

b)  घोषणा क� शकते क� कजर् आिण लाग ूझालेल े�ाज आिण या करार व कजा�तगर्त झालेल ेसवर् खचर्, शलु्क आिण थकबाक� त्व�रत 

VWFPL ला देय आहेत, ज्यानंतर ते कजर्दारा(रां) �ारे त्व�रत देय असेल आिण पुढील कोणत्याही सूचना �कंवा इतर कायदेशीर 

औपचा�रकतांिवना, कजर् आिण /�कंवा या करारांतगर्त देय असललेी सवर् र�म कजर्दार सूचनेच्या अट�नुसार अदा करेल; आिण / 

�कंवा 

c ) काही असल्यास, हमीची िवनंती क� शकते; आिण/�कंवा 
 

d) ज�ी, समन्याय �कंवा काय�ाची कारवाई यासह,  काय�ाने परवानगी असलेला कोणताही अिधकार, ह� �कंवा उपाय �कंवा या 

करारातील कोणत्याही िविश� ठराव, शतर् �कंवा अटीच्या िविश� कामिगरीसाठी �कंवा या कराराच्या कोणत्याही अटी आिण 

शत�च्या उल्लघंनाबाबत �कंवा या करारात मंजूर झालेल्या कोणत्याही ह� �कंवा अिधकारांची अंमलबजावणी करण्यास मदत 

करण्यासाठी दोन्ही �कंवा अन्यथा अंमलात आणू शकते (�ा�कत्यार्च्या िनयु��सह); आिण/�कंवा 

e)  कजर् �कंवा त्याच्या कोणत्याही भागाची परतफेड करण्यासह, कसूरची घटना पधंरा (15) �दवसांच्या कालावधीसाठी चाल ू

रािहल्यास,कजर्दाराला(रांना) सात (7) �दवसांची सूचना दऊेन, हा करार आिण/�कंवा �वहार कागदप�ांच्या अट�नुसार / 
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अनुशंगाने िनमार्ण केललेी सुरक्षा अंमलात आणण्याची घोषणा करण्याचा, जी काही जंगमगहाण मालम�ा असेल ती न्यायालयाच्या 

हस्तके्षपािवना �कंवा कोणत्याही न्यायालयीन कायर्वाहीिवना ताब्यात घणे्याचा VWFPL ला अिधकार असेल (हा करार 

आिण/�कंवा इतर �वहार कागदप�ांत काहीही नमूद असल ेआिण संपूणर् कजर् �कंवा कजर्दारा(रां)ची थकबाक� मागे घेण्यात आली 

असो �कंवा नसो), आिण उपरो� उ�ेशासाठी VWFPL कडे पुढील अिधकार असतील :- 

i) जंगमगहाण मालम�ा ठेवली असू शकेल �कंवा असेल अशा आवारात, गॅरेज �कंवा गोदामात �वेश करणे आिण उपरो� आवार, 

गॅरेज �कंवा गोदामाबाबत VWFPL आिण/ �कंवा त्यांच्या �ितिनध�वर कोणत्याही दाियत्वािवना त्या जंगमगहाण मालम�ेचा 

ताबा घेणे आिण ती हस्तांत�रत करणे �कंवा हलवणे आिण कजर्दारा(रां)च्या जोखमीवर, खचार्ने आिण प�रणामांच्या 

जबाबदारीवर VWFPL च्या �ितिनधीकडे ठेवणे / साठवणे / पाकर्  करणे. तथािप, VWFL ला वाटल े क� जंगमगहाण 

मालम�ेला धोका आहे आिण अिधक िवलबं केल्यास VWFPL चे िहत धोक्यात येईल तर जंगमगहाण मालम�ा ताब्यात 

घेण्याबाबत कजर्दाराला(रांना) कोणतीही सूचना देण्यास VWFPL बांधील नसेल; 

ii) वर नमूद केल्यानुसार, VWFPL �ारा जंगमगहाण मालम�ा ताब्यात घेण्याबाबत आिण त्या�ारे जंगमगहाण मालम�ेची 

िवल्हेवाट लावण्याच्या आपल्या हेतूबाबत VWFPL कजर्दाराला(रांना) सात (7) �दवसांची सूचना देईल आिण संपूणर् 

थकबाक� भ�न जंगमगहाण मालम�ेचा ताबा घेण्याची कजर्दाराला(रांना) अंतीम संधी �दली जाईल. कजर्दार अंतीम सूचनेचे 

पालन क� न शकल्यास, सवर् �कारे कजर्दारा(रां)च्या जोखमीवर व खचार्ने, अशा अटी व शत�नुसार आिण VWFPL ला योग्य 

वाटेल अशा प�तीने जंगमगहाण मालम�ा, सावर्जिनक िललावाने �कंवा खाजगी कं�ाटाने �कंवा अन्यथा िवकण्यासाठी 

आवश्यक असलेली सवर् पावल ेVWFPL पणूर्पणे व �भावीपणे उचलले आिण /�कंवा अशा अट�वर ती जंगमगहाण मालम�ा 

ताब्यात ठेवेल �कंवा वापरेल, चालन करेल, इतरांना भाडेप�ीवर देईल �कंवा िनिष्�य ठेवले, भा�ाने देईल, अशी जंगमगहाण 

मालम�ा कजर्दारा(रां) च्या सवर् अिधकारांपासून मु� असेल आिण अशी कारवाई करणे वा न करणेबाबत कजर्दाराला(रांना) 

कळवण्याचे कोणतेही कतर्� नसेल. जंगमगहाण मालम�ा VWFPL च्या ताब्यात असताना �कंवा वर नमूद केल्यानुसार 

VWFPL कडे असललेे कोणतेही अिधकार �कंवा उपाय वापरल्यामुळे �कंवा न वापरल्यामुळे झालले्या कोणत्याही नुकसान, 

ऱ्हास �कंवा हानीसाठी VWFPL जबाबदार नसेल. कोणत्याही नुकसान �कंवा मूल्यातील ऱ्हासासाठी बांधील �कंवा उ�रदायी 

न राहता आिण या�ारे �दान केलले्या कोणत्याही अिधकारांचा वापर करण्यास �कंवा अशा अिधकारांच्या वापरामुळे 

उ�वणाऱ्या कोणत्याही नुकसानास उ�रदायी न राहता आिण खरेदीच्या पैशांच्या �भावी पावत्या आिण िनवर्हन करण्यास 

बांधील न राहता आिण VWFPL ला योग्य वाटेल त्या�कारे िव�� पूणर् करण्यासाठी अशा सवर् कृती व गो�ी पूणर् करण्यास 

िव��चा करार खंडीत करण्याचा �कंवा बदलण्याचा VWFPL कडे अिधकार असेल. VWFPL ने केलले्या कोणत्याही िव�� 

�कंवा इतर �वस्थेबाबत कजर्दार कोणतीही हरकत घेणार नाही(त), तसेच जंगमगाहण मालम�ेच्या िव�� �कंवा �वस्थेच्या 

उ�ेशाने VWFPL ने िनयु� केलले्या कोणत्याही �ोकर �कंवा िललावकत्यार्च्या कोणत्याही कृती �कंवा कसूरमुळे होणाऱ्या 

कोणत्याही नुकसानासाठी VWFPL जबाबदार नसेल. 

8.2 या करारांतगर्त VWFPL ला देय असललेी पूणर् र�म �दान केल्यानंतर जर VWFPL कडे काही र�म अित�र� रािहली तर, अशी 

अित�र� र�म राखून ठेवणे आिण एकि�तपणे कजर्दारा(रां)च्या VWFPL कडील �कंवा कोणत्याही खात्यांतगर्त कोणत्याही पैशांसह एक� 

करणे VWFPLसाठी कायदेशीर असेल, जोपय�त कजर्दारा(रां)कडून स्वतं�पणे �कंवा इतर कोणत्याही ��� �कंवा ���सह, फमर्, 

कंपनीसह कजर्, सवलत�ा� िबल,े हमी, शुल्क �कंवा इतर कोणत्याही कजर् �कंवा िबल,े �टपा, पत आिण इतर �कारच्या दाियत्वांसह, 

दाियत्वांच्या स्व�पात संयु�पणे, तेव्हा दये असलेल ेपरंतु चालू नसल ेतरीही, VWFPL ला पैसे येणे असेल �कंवा इतर कायदेशीर मागण्या 

�कंवा �ाजासह समन्यायासाठी �कंवा प�रसमापनासाठी जे VWFPL ला कजर्दारा(रां) कडून देय असू शकते �कंवा जे उलट मागणीच्या 

काय�ाने �कंवा परस्पर �ेिडटनुसार देय असेल. हा करार आिण इतर �वहार कागदप�ांनुसार जंगमगहाण मालम�ेच्या िव��तून �कंवा 

अन्यथा जमा झालेली र�म कजर्दाराने(रांनी) VWFPL ला देण्याची पूणर् र�म फेडण्यासाठी पुरेशी नसेल तर, VWFPL ला दये असलेली 

अदा न केललेी र�म VWFPL च्या एकमेव िववेकबु�ीने ठरवेल त्यानुसार कजर्दारा(रां)कडून त्व�रत देय असेल आिण त्यानुसार कजर्दार ती 

र�म अदा करेल(करतील). 
 

8.3 कजर्दारा(रां)ची देय र�म गोळा करण्यासाठी पूणर्पणे कजर्दारा(रां)च्या जोखमीवर आिण खचार्ने, एक �कंवा अिधक एजंट्स/��� िनयु� 

करण्याचा �कंवा कजर्दाराने(रांनी) �दान केलले्या सवर् सुरक्षा अंमलात आणण्याचा �कंवा वरील कलम 6.1.8 मध्ये नमूद केलले्या 

उ�ेशांसाठी �कंवा कजर्दाराने(रांनी) घेतलेल्या कोणत्याही एकि�त उत्पादनांबाबत (येथे नंतर प�रभािषत) VWFPL ला अिधकार असेल 

आिण VWFPL ला योग्य वाटेल त्यानुसार, VWFPL (अशा उ�ेशांसाठी) अशा ���ला(��ना) कजर्दार, सुरक्षा आिण/�कंवा जंगमगहाण 

मालम�ेबाबत मािहती, वस्तुिस्थती व आकडेवारी दऊे शकते. VWFPL ला योग्य वाटेल त्यानुसार, याच्याशी संबंिधत �कंवा या अनुषंगाने 

VWFPL सवर् कृती, कृत्ये, िवषय व गो�ी करण्यास आिण अंमलात आणण्यास अशा ���ला(��ना) अिधकार व ह� िनयु� क� शकते. 
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8.4 VWFPL चे संकलन एजंट्स/ �ितिनध�ना येथील अट�च्या संदभार्त �कंवा कजर्दारा(रां)च्या दाियत्वांची परतफेड करण्यासाठी 

कजर्दारा(रां)च्या घरी �कंवा कायार्लयात �कंवा परस्पर संमत �ठकाणी भेट देण्यास कजर्दार परवानगी देत आह.े 

8.5 जर कसूरची एक (�कंवा अिधक) घटना घडली तर, वरील कलमांत VWFPL ने संदभर् �दलले्या िविवध अिधकार व उपायांिशवाय, 

VWFPL ला कजर्दारा(रां)च्या िनयोक्त्याशी संपकर्  क�न जोपय�त कजर्दार VWFPL ला देय असललेी र�म पूणर्पणे फेडत नाही आिण 

VWFPL च्या कजार्तून पूणर्पणे कजर्मु� होत नाही(त) तोपय�त कजर्दारा(रां)च्या वतेन / मजूरीतून वजावट(टी) करण्यास व ती र�म 

VWFPL ला रेिमट करण्यास सांगण्याचा िबनशतर् अिधकार आह ेव ते त्यासाठी अिधकृत आहेत. कजर्दारांच्या िनयोक्त्यांशी प��वहार 

करेपय�त (आिण सूचना दईेपय�त) या वजावटी अशा रकमांच्या आिण अशा मयार्देपय�त असतील. असा वजावट�वर कजर्दार कोणतीही हरकत 

घेणार नाही. कजर्दार आिण/�कंवा कजर्दारा(रां)च्या िनयोक्त्याला लाग ू असलेला कोणताही कायदा �कंवा करार कोणत्याही प�तीने 

कजर्दारा(रां)च्या िनयोक्त्याने अशी वजावट क�न ती VWFPL ला अदा करण्याच्या VWFPL चा अिधकार �ितबंिधत �कंवा िनब�िधत 

करत नाही, तथािप अशा�कारे वजा केलेली र�म जर कजर्दारा(रां)ची VWFPL ला दये असललेी पूणर् र�म फेडण्यासाठी अपुरी असेल तर, 

अदा न केललेी उवर्�रत र�म VWFPL आपल्या एकमेव िववेकबु�ीने ठरवेल त्या प�तीने कजर्दार अदा करेल. 

8.6 वरील आधीच्या तरतुद�त िन�दर्� केल्यानुसार VWFPLच्या िविवध अिधकारांिशवाय, VWFPL ला पुढील िनयु�� करण्याचाही ह� 

असेल: (i) कजर्दार आिण/�कंवा त्याच्या मालम�ा, आवार, कारखाने, �कल्प आिण युिनट्सच्या कामांची तपासणी क�न त्याबाबत 

VWFPL ला अहवाल देण्यासाठी तांि�क, �वस्थापन �कंवा इतर कोणत्याही सल्ला �वसायात सहभागी असललेी ���; (ii) कोणत्याही 

िविश� कामांसाठी �कंवा कजर्दाराने(रांनी) आपल्या कामासाठी अंिगकारलेल्या िव�ीय �कंवा खचर् लेखांकन �णाली आिण ���या 

तपासण्यासाठी लखेापाल म्हणून चाटर्डर् अकाउंटंट्स / कॉस्ट अकाउंटंट्स �कंवा कजर्दारा(रां)चे िवशषे लखेापरीक्षण करण्यासाठी समवत� 

�कंवा अंतगर्त लखेा परीक्षक. 

8.7 कजर् िनलंिबत �कंवा र� झाले तरी VWFPL ला कजार्ची पूणर् परतफेड होईपय�त �कंवा कजर्दाराने(रांनी) सवर् देय र�म पूणर् परत क�न सवर् 

देयांतून ते मु� होईपय�त हा करार आिण इतर �वहाराच्या कागदप�ांनुसार VWFPL चे सवर् अिधकार व उपाय चालू राहतील. 

8.8 यािशवाय आिण वर नमूद केलेल्या कशाचाही पूवर्�हािवना, जंगमगहाण मालम�ा ताब्यात घेणे आिण/�कंवा कजर्दाराने(रांनी) देय असलेली 

र�म वसूल करणे यासाठी कसूरबाबत VWFPL च्या अिधकारांची अंमलबजावणी करण्यामुळे होणाऱ्या सवर् कायदेशीर आिण इतर 

खचा�साठी कजर्दार उ�रदायी असेल. 

8.9 जर कसूरच्या घटनेनंतर VWFPL ने उत्पादना(नां)चा ताबा घेतला �कंवा कजर् परत घेतल ेआिण कजर्दाराने(रांनी) देय रकमेचा आिंशक 

भाग स्वीकारण्याची आिण भिवष्यातील ह�यांची परतफेड करणे चाल ू ठेवण्याची आिण VWFPL (�कंवा त्यांच्या �ितिनध�)कडून 

उत्पादना(नां)ची पुन्हा िडिलव्हरी घेण्याची कजर्दाराला(रांना) परवानगी देण्याची VWFPL ला िवनंती केली तर, VWFPL च्या एकमेव 

िववेकबु�ीने ज्या अटी व शत� पुढे योग्य वाटतील त्यानुसार VWFPL अशा िवनंत्या मान्य क� शकते. कजर्दारा(रां)च्या अशा िवनंत्यांना 

परवानगी न देण्याबाबत VWFPL चा कोणताही िनणर्य अंतीम आिण कजर्दारांवर बधंनकारक असेल. 

8.10 येथे संदभर् �दललेा कोणातही उपाय अनन्य असण्याच्या उ�ेशाने नाही, परंतु काय�ाने VWFPL कडे उपलब्ध असलले्या इतर कोणत्याही 

उपायािशवाय असेल. या करारांतगर्त आपल ेअिधकार आिण उपाय अंमलात आणण्याच्या उ�ेशाने त्यांना योग्य वाटेल त्या बँकर/सर् �कंवा 

िव�ीय संस्था �कंवा इतर कोणत्याही ���ला आपला मुखत्यार म्हणून िनयु� करण्याचा आपला अिधकार VWFPL राखून ठेवते. 

8.11 वर काहीही नमूद केल े असल े तरी, कजर्दारा(रां)च्या कसूरीमुळे उत्पादन(ने) ताब्यात घेतल्यानंतर, जर कजर्दाराने(रांनी) त्या तारखेला 

थकबाक� अदा केली आिण त्यानंतर देय तारखेला िनयमीतपणे ह� े भरण्याचे कबूल केल े तर, VWFPL ताब्यात घेतलेली उत्पादने 

कजर्दाराला(रांना) परत करेल आिण जर कजर्दार नेहमी/हेतूपूवर्क कसूर करत नसेल तर कजर् चाल ूराहील. 

8.12 प�रिश� े�कंवा इतर कोणत्याही �वहाराच्या कागदप�ांसह, या करारात नमूद केलेल ेसवर् शलु्क अदा करण्याचे कजर्दार मान्य करतो(तात). 

VWFPL च्या अिधकारांची अंमलबजावणी करताना येणारे सवर् खचर्/�कमती/शलु्क/ आकार अदा करण्याचेही कजर्दार मान्य करतो, यामध्ये 

धनादेश परत येण्याचे शलु्क, भेट शलु्क, पुन�ार्�ी शलु्क, कायदशेीर शलु्क, पा�क� गचे शलु्क, जंगमगहाण मालम�ांची िवल्हवेाट लावण्यासाठी 

नेमलेल्या एजन्स�चे शलु्क,, गोदाम/सं�हण शलु्क, िललाव शलु्क, जंगमगहाण मालम�ा िवपणनयोग्य बनिवण्याचा खचार् �कंवा ितची 

देखभाल करण्याचा खचर् (यामध्ये िवमा, कर इ. चा समावशे होतो), जर काही आल्यास तो �कंवा अन्यथा जंगमगहाण मालम�ेच्या संदभार्त 

येणारा इतर कोणताही खचर् आिण इतर �करकोळ खचर् जे एकतर कजर्दारा(रां)च्या कसूरमुळे होऊ शकतात �कंवा जंगमगहाण मालम�ा 

ताब्यात घेताना �कंवा घेतल्यानंतर येऊ शकतात त्यांचा समावेश होतो. 
 

8.13 VWFPL ने कजर्दाराला(रांना) पाठवललेी मागणीची सूचना ही अंतीम व िनणार्यक पुरावा असेल क� कजर्दाराने(रांनी) कसूर केला आह े

आिण पैसा व त्यामध्ये दावा केलेली र�म कजर्दाराने VWFPL ला देय आहे आिण कसूर करण्यात आललेा नाही �कंवा त्यात नमूद केलेली 

देय र�म ही देय नाही �कंवा इतर कोणत्याही कारणास्तव इतर कजर्दाराला(रांना) सूचनेला आव्हान करण्याचा ह� नसेल. 
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9 अित�र� उत्पादन े 

 

9.1 VWFPL ने कजर्दाराला(रांना) कजार्च्या उपलब्धतेबाबत आिण/�कंवा िवम्याचा ह�ा संकिलत करण्याची सुिवधा, िवस्तारीत हमी आिण 

अित�र� उत्पादना(नां)साठी देखभाल पॅक याबाबत सूिचत केले आह े[एकि�तपणे “एकि�त उत्पादन(न)े"]. कजर्दार पु�ी करतो(तात) क� 

त्याला(त्यांना) कजर् आिण एकि�त उत्पादन(ने) स्वतं�पणे उपलब्ध असल्याचे माहीत आह े आिण कजार्सह एकि�त उत्पादने घेणे 

कजर्दाराला(रांना) बंधनकारक नाही. एकि�त उत्पादनांचे स्वतं� मूल्यमापन केल्यानंतर आिण एकि�त उत्पादना(नां)च्या खचर् व लाभांतील 

घट िवचारात घऊेन, कजर्दाराने प�रिश� II ते IV मध्ये िनि�त केलले्या अटी आिण शत�नुसार स्वेच्छेने खालील एकि�त उत्पादन(ने) 

घेण्याची िनवड केली आह.े 

 
[ सचूना: कजर्दारान(ेरानंी) िनवडलले्या एकि�त उत्पादनासंमोर )  ( खणू करावी आिण  नाकारलले्या उत्पादनासमोर )  ( फुली 

मारावी. जर कोणतीही एकि�त उत्पादन ेन घणे्याची कजर्दारान ेिनवड केल्यास, हे कलम आिण प�रिश� II ,III, आिण IV कजर्दारानंा आिण 

VWFPL ला लाग ूहोणार नाही] 

 
i )              नतूनीकरणाचा िवम्याचा ह�ा : उत्पादना(नां)साठी िविवध िवमा कंपन्यां�ारे देऊ केल्या जात असलेल्या िवमा योजना व 

पॉिलस�चे कजर्दाराने(रांनी) स्वतं� मूल्यमापन केले आह.े अशा स्वतं� मूल्यमापनानंतर, या करारातील प�रिश� – II मध्ये िनि�त 

केलले्या िवमा पॉिलसीच्या नूतनीकरणाच्या ह�याचे पैसे भरण्यासाठी कजर्दाराने(रांनी) ही योजना घेण्याची िनवड केली आह.े या 
करारांतगर्त देय असलले्या कजार्च्या मािसक ह�यांसह कजर्दाराने(रांनी) िवमा कंपनीला देय असललेा िवमा नूतनीकरण ह�ा 
संकिलत करण्याची सुिवधा VWFPL उपलब्ध क�न देईल. 

ii )             िवस्ता�रत हमी : प�रिश� III मध्ये नमूद केलेल्या अट�नुसार कजर्दाराने(रांनी) सेवा �दाताला देय असलेल्या िवस्ता�रत हमी 
शुल्काची र�म मािसक ह�यांमध्ये संकिलत करण्याची सुिवधा VWFPL उपलब्ध क�न दईेल आिण यासाठी कजर्दार प�रिश� III 
मध्ये संल� केलेल्या प�ाची अंमलबजावणी करेल(तील) ; 

iii )          देखभाल पकॅ: प�रिश� IV मध्ये नमूद केलले्या अट�नुसार कजर्दाराने(रांनी) सेवा क� �/ देखभाल सेवा �दाताला देय असलेल्या 

देखभाल पकॅ शलु्काची र�म मािसक ह�यांमध्ये संकिलत करण्याची सुिवधा VWFPL उपलब्ध क�न दईेल आिण यासाठी कजर्दार 

प�रिश� IV मध्ये संल� केलले्या प�ाची अंमलबजावणी करेल(तील). 
 

9.2 कजर्दार स्वीकारतो(तात) आिण मान्य करतो(तात) क� जर त्यांनी कोणतीही एकि�त उत्पादने घेण्याची िनवड केली तर त्यांच्याकडे कजार्चा 

अवधी �कंवा कालावधी बदलण्याचा पयार्य नसेल (यामध्ये पूवर्�दान �कंवा कजार्ची अनुसूची बदलण्याचाही समावेश होतो). 

9.3 अनु�मे प�रिश�  II, III  आिण / �कंवा IV मधील अटी आिण शत�नुसार कजर्दार पैसे भरतील आिण VWFPL ते संकिलत केलले ेपसेै 

�करणानुसार िवमा �दाताकडे आिण / �कंवा सेवा क� �ाकडे अ�ेिषत करतील. 

9.4 VWFPL �ारा �दान केललेी एकि�त उत्पादने ही कजर्दाराला(रांना) �संगल �वंडो िक्लअरन्स िसिस्टम �दान करण्याच्या स्व�पाची 

असतील आिण यामध्ये VWFPL �ारा सेवेच्या गुणव�ेची �कंवा अन्यथा �करणानुसार िवमा कंपनी आिण/ �कंवा सेवा क� �ाची. हमी 

�दललेी नसेल. 

9.5 कजर्दाराने जमा केलले ेपैसे मान्य केलेल्या वेळेत आिण अनु�मे प�रिश� II, III आिण/ �कंवा IV मध्ये िनि�त केल्यानुसार िवमा कंपनी 

आिण/ �कंवा सेवा क� �ाकडे अ�ेिषत करण्यापुरती VWFPL ची मयार्�दत जबाबदारी असेल; आिण िवमा कंपनी आिण/ �कंवा सेवा क� �ा�ारे 

�दल्या जात असलले्या सेवेच्या गुणव�ेतील कोणत्याही दोष �कंवा कमतरतेबाबत VWFPL कडे दाद मागण्याचा कजर्दारांना कोणताही ह� 

नसेल. 

9.6 कोणताही ह�ा/ EMI भरण्यात कसूर झाल्यास, VWFPL आपल्या िववेकबु�ीने एकि�त उत्पादनांतील अशा सेवा खंडीत करेल आिण अशी 

दये र�म वसूल करण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर कारवाई करण्याचा त्यांना अिधकार असेल. यातील थकबाक� ही कजर्दाराने(रांनी) 

करण्याच्या परतफेडीचा भाग असेल. 

9.7 VWFPL �कंवा इतर कोणत्या तृतीय पक्षा�ारे �दल्या जाणाऱ्या कोणत्याही सुिवधा, सदस्यत्व,े सेवांतील दोष �कंवा उल्लघंनासाठी �कंवा 

त्यांनी कामिगरी न केल्यास त्यासाठी VWFPL कोणत्याही �कारे उ�रदायी नसेल. 

 
 
 

10 क्षितपतू�: 
 

10.1 सवर्साधारण: कजर्दार, VWFPLच्या अिधकारांबाबत पूवर्�हािवना, VWFPL चे संचालक, अिधकारी, कमर्चारी, सल्लागार, एजन्सी, 
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िनयु� �कंवा �ितिनध�ना सवर् खचर् (व�कलाच्या शलु्कासह), दंड, तोटा, भरपाई, नुकसान, वाद, कारवाई, कायर्वाही, दाव,े दाियत्वे, पुढील 

गो��तून िनमार्ण होणारे कोणत्याही स्व�पाच्या प�रणामांबाबत क्षतीपूत� करेल आिण िन�प�वी धरेल: 

अ) कसूर, �दरंगाईच्या घटना �कंवा अकृती आिण किमशनची कृत्ये �कंवा या कराराचे उल्लंघन �कंवा �वहाराची कागदप�े �कंवा 
कोणतेही सादरीकरण, हमी, ठराव खोटा ठरणे, �दशाभूल, असत्य �कंवा यापुढे वस्तू धारण न करणे; 

 ब) जंगमगहाण मालम�ांच्या संदभार्त आपल्या अिधकारांची अंमलबजावणी करणे. 

10.2 जीएसटी क्षतीपतू� : 
 

10.2.1 जीएसटी काय�ानुसार कराच्या दरातील बदलामुळे VWFPL वर येणाऱ्या कोणत्याही दाियत्वाच्या संदभार्त कजर्दार बचाव करण्याचे, 

क्षतीपूत� देण्याचे आिण VWFPL ला िन�प�वी धरण्याचे मान्य करतो/तात. तथािप, कोणत्याही वेळी जीएसटीचे दर कमी झाल्यामुळे 

शलु्कात झालेली घट/आंिशक परतावा VWFPL च्या िववकेबु�ीने असेल. 

10.2.2 पुढे, कसूरच्या �करणात �कंवा अन्यथा कजर्दारा(रां)कडून थकबाक� वसूल करताना ‘ उत्पादन’  �कंवा ‘ सुरके्ष’  साठी/त्यावर VWFPL 

ने अदा केलले्या कोणत्याही करा(रां)साठी (अथार्त आयजीएसटी �कंवा एसजीएसटी �कंवा सीजीएसटी) बचाव करण्याचे, क्षतीपूत� करण्याचे 

आिण VWFPL ला िन�प�वी धरण्याचेही कजर्दार मान्य करतो/तात. 

10.2.3 पुढे, आकारलले्या कोणत्याही रकमेवर VWFPL �ारा अदा केल्या जाणाऱ्या करा(रां)साठी (अथार्त आयजीएसटी �कंवा एसजीएसटी �कंवा 

सीजीएसटी) बचाव करण्याचे, क्षतीपूत� करण्याचे आिण VWFPL ला िन�प�वी धरण्याचेही कजर्दार मान्य करतो/तात, यामध्ये हा करार 

र� करण्याच्या शलु्कांचा समावेश होतो परंतु ते तेव�ासच मयार्�दत नाही. तथािप, कोणत्याही काय�ामध्ये काहीही नमूद असल ेतरी, या 

करारात �वशे करताना आकारललेा(ल)े कर (अथार्त आयजीएसटी �कंवा एसजीएसटी �कंवा सीजीएसटी) परत न करण्याचा अिधकार 

VWFPL राखून ठेवतो. 

10.2.4 हा करार �कंवा �वहाराची कागदप�े र� झाली तरी यातील क्षतीपूव� �टकून राहतील. 
 

 
 

11 �स्थािपत मखुत्यार  
 

11.1 VWFPL आिण त्यांचे अिधकारी, कमर्चारी, एजंट्स आिण अिधकृत �ितिनध�ना खालील सवर् �कंवा कोणत्याही उ�ेशांसाठी आपल े

�स्थािपत मुखत्यार म्हणून कजर्दार मान्य करतो(तात) आिण िनयु� करतो(तात): 

i) िजथे कोणत्याही जंगमगहाण मालम�ा असू शकतात अशा कोणत्याही �ठकाणी �वेश करणे आिण त्यांची तपासणी करणे व मूल्य 
 ठरवणे. 

ii )      ज्या बकँांची ईसीएस/एनएसीएच अिधदशे �कंवा धनादेश काढल ेआहेत �कंवा ज्या िवमा कंपन्यांकडे जंगमगहाण मालम�ांचा िवमा 

काढललेा आहे त्यांच्यासमोर उपिस्थत राहणे, त्यांच्याशी प��वहार करणे �कंवा अन्यथा �वहार करणे. संबंिधत �प�े, अजर्, 

ईसीएस/एनएसीएच अिधदेश, िवमा पॉिलसी, िवमा �दान पावत्या �कंवा इतर कोणतीही कागदप�े �कंवा मािहती संकिलत 

करण्यासाठी �कंवा समस्या सोडिवण्यासाठी अशा बकँ/का �कंवा िवमा कंपन्यांसमोर उपिस्थत होणे. 
 

iii )     येथ ेनमूद केलले्या उ�ेशांसाठी उत्पादक/ िवतरक/ िव�ेत्यासमोर उपिस्थत होणे, प��वहार करणे �कंवा अन्यथा �वहार करणे, 

यामध्ये पुढील बाब�चा समावशे होतो (अ) वरील कलम 1.5 नुसार �कंमत आिण अन्य रकमांचे संकलन, (ब) िव�� िबजक संकलन 

�कंवा (क) उत्पादन(ने) ताब्यात घेणे / पुन्हा ताब्यात घेणे. उत्पादना(नां)चा ताब्यात घेणे / पुन्हा ताब्यात घेणे आिण/�कंवा उत्पादक/ 

िवतरक/ िव�ेता यांच्या मदतीने ते िवकणे/ हस्तांत�रत करणे/ त्याची िवल्हवेाट लावणे. 

iv )       सवर् �कंवा कोणत्याही गहाणजंगम आिण/�कंवा त्यांच्याशी िनगडीत कागदप�ांचा ती ज्या कोणाच्या ताब्यात असतील त्यांच्याकडून 

मालम�ांचा ताबा घेणे, यामध्ये त्यातील साम�ीचा आिण ती धोकादायक आिण नाशवंत स्व�पाची असल्यास ितची त्व�रत 

िवल्हेवाट लावण्याचा समावशे होतो. 

v )  कजर्दारा(रां)साठी आिण त्यांच्यावतीने आिण सवर् �कारे कजर्दारा(रां)च्या जोखमीवर कोणतीही जंगमगहाण मालम�ा िवकणे, 

ितची िवल्हेवाट लावणे आिण त्या िव�� ���येतील पूणर् �कंवा कोणत्याही भागाची िव�� पूणर् करणे आिण ती स्वाधीन करण्यासाठी 

आवश्यक �कंवा इ� असू शकतात असे सवर् करार, घोषणा आिण साधने अंमलात आणणे. 

vi )     VWFPL ला आवश्यक वाटेल अशा �ादिेशक प�रवहन अिधकारी, कर अिधकारी, पोिलस अिधकारी �कंवा इतर कोणत्याही 

अिधकाऱ्यांसमोर �कंवा अिधकृत ���समोर खालील गो��साठी हजर राहणे  (अ) जंगमगहाण मालम�ा/उत्पादन(ने) हस्तांत�रत 

करणे, (ब) कोणतीही मािहती �कंवा कागदप�े संकिलत करणे (न�दणी �माणप�े, रस्ता कर �दान पावत्यांसह). 

vii )     कोणताही दावा, वाद, यािचका �कंवा अन्य कायदेशीर ���यांसह कोणत्याही जंगमगहाण मालम�ांची वसूली करण्यासाठी 

आवश्यक असतील अशी सवर् पावल े उचलणे आिण उपरो� उ�ेशासाठी आिण असा दावा �कंवा कारवाईबाबत तडजोड �कंवा 
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समझोता करण्यासाठी सवर् आवश्यक वक�लप�े आिण कागदप�ांवर स्वाक्षरी करणे व ती अंमलात आणणे. 

viii )  या वतर्मान आिण / �कंवा कजार्साठी आिण कजर्दारा(रां)च्या वतीने �ादेिशक प�रवहन अिधकारी, िव�� कर अिधकारी, पोलीस 

अिधकारी, हस्तातरणप�ांचे उप-रिजस्�ार �कंवा इतर संबंिधत �ािधकरणांसमोर कजर्दारा(रां)साठी आिण त्यांच्या वतीने, सवर् 

कागदप�े, प��वहार, व्हाउचर, फॉमर्, अजर्, यािचका, पावती, दस्तऐवज स्वाक्षरी करणे आिण त्यांची अंमलबजावणी मान्य करणे 

आिण त्याची न�दणी करणे. 

ix) कजर्दार स्वतः क� शकत असलेल्या �कंवा अंमलात आणू शकत असलले्या या वतर्मान सवर् गो�ी आिण कागदप�े सहसा पार 

पाडण्यासाठी आिण अंमलात आणण्यासाठी �कंवा कारण पार पाडण्यास �कंवा अंमलात आणण्यास कारणीभूत ठरणे. 

x )  आिण उपरो� सांिगतललेे अनेक िवषय जास्त चांगले आिण जास्त �भावीपणे पार पाडण्यासाठी वेळोवळेी �कंवा सवर्साधारणपणे 

अशा ���, मंडळे, कंपन्या, संघटना �कंवा एजन्सी ज्या VWFPL ला आपला पयार्य म्हणून �कंवा उपरो� सांिगतललेी अशी सवर् 

कृत्ये �कंवा गो�ी करण्यासाठी िनयु� करण्यास योग्य वाटेल ते आिण असा �कंवा असे पयार्य आपल्या मनाने त्याच्या �कंवा त्यांच्या 

जागी िनयु� करणे �कंवा काढणे. 

 
 

11.2 कजर्दार मान्य करतो(तात) क� कजर्दाराला(रांना) कोणत्याही पूवर् सूचनेिशवाय वरील अिधकार वापरल ेजाऊ शकतात आिण पढेु सवा�ना 

मंजूर करण्याचे व पु�ी करण्याचे मान्य करतो(तात) क� VWFPL �कंवा कोणताही पयार्य �कंवा VWFPL �ारा िनयु� केलेल ेपयार्य वरील 

अिधकार कायदेशीर�रत्या वाप� शकतात �कंवा अंमलात आणण्यास कारण ठ� शकतात. 

11.3 पुढे, कागदप�े स्वीकारणे, कागदांवर स्वाक्षरी करणे आिण VWFPL आिण त्यांच्या अिधकाऱ्यांना या�ारे सवर् अिधकारांचा वापर 

करण्यासाठी आवश्यक असतील अशा सवर् गो�ी करण्यासह, येथे िनि�त केलले े कोणतेही अिधकार अंमलात आणण्याच्या उ�ेशासाठी 

VWFPL आिण त्यांचे अिधकारी आिण अिधकृत �ितिनध�ना सवर् सहाय्य करण्याचे कजर्दार मान्य करतो(तात). 

11.4 पुढे कजर्दार मान्य करतो(तात) क� उपरो� अिधकार मौल्यवान �ितफलासाठी मंजूर करण्यात आल ेआहेत आिण उपरो� कजा�तगर्त �कंवा 

त्या संदभार्त �कंवा त्या अनुरोधाने देय राहील तोपय�त ते अप�रवतर्नीय स्व�पाचे आहेत आिण/�कंवा कजर्दार या�ारे यातील अिधकारांचा 

वापर करण्यास �कंवा त्यास कारणीभूत होण्यास सवर् आिण जे असतील ते VWFPL, त्यांचे अिधकारी, कमर्चारी, एजंट, अिधकृत �ितिनधी 

�कंवा पयार्यांना संमती देतो(तात). 

 
 

12 उलट मागणी  
 

12.1 VWFPL कोणत्याही अिधकारांबाबत पवूर्�हांिवना, कजर्दारा(रां)च्या VWFPL कडील कोणत्याही खात्या(त्यां)मधील कजर्दारा(रां)च्या 

सवर् पैशासाठी VWFPL कडे सवर्�े� धारणािधकार आिण उलट मागणीचा अिधकार असेल आिण या करारांतगर्त �कंवा VWFPL सह 

केलले्या इतर कोणत्याही करारांतगर्त कजर्दार VWFPL ला देय असलेल्या मु�ल �कंवा �ाजासाठी �कंवा अन्यथा देयाची पूतर्ता 

करण्यासाठी कजर्दारा(रां)च्या VWFPL कडील खात्या(त्यां)मधील पैसे काढण्यास �कंवा कजर्दारा(रां)चा ह� असललेी कोणतीही जमा 

िशल्लक लाग ूकरण्याचे कजर्दार VWFPL ला अिधकार देतो(तात). 

12.2 कजर्दारा(रां)च्या कोणत्याही वतर्मान �कंवा भिवष्यातील सुरक्षा, हमी, दाियत्वांसह, VWFPL ला असललेा �कंवा काय�ाने �कंवा अन्यथा 

िमळणारा कोणताही उलट मागणीचा अिधकार �कंवा VWFPL च्या कोणत्याही अिधकार �कंवा उपायांबाबत येथे असलेल्या कशानेही 

कोणत्याही सवर्साधारण �कंवा िवशेष धारणािधकारांबाबत पूवर्�ह िनमार्ण होणार नाही �कंवा िवपरीत प�रणाम होणार नाही. 

12.3 कजर्दार पुढे मान्य करतो(तात) क� VWFPL ला असलले्या कोणत्याही अिधकार �कंवा धारणािधकारांिशवाय आिण त्यांच्या पवूर्�हािवना, 

कोणत्याही वेळी आिण कजर्दाराला(रांना) सूचना न देता VWFPL ला VWFPL कडील कजर्दारा(रां)ची सवर् �कंवा कोणतीही खाती (मुदत 

ठेव�सह) एक� �कंवा एकि�त करण्याचा आिण त्यातील सवर् जमा रकमा आिण दाियत्वे आिण अशी कोणतीही एक �कंवा अिधक खाती बंद 

क�न आलेली खात्यातील र�म कजर्दारा(रां)च्या VWFPL कडील दाियत्वांची पूतर्ता करण्यासाठी VWFPL कडे असलेल्या कोणत्याही 

खात्यामध्ये हस्तांत�रत करण्याचा अिधकार असेल, मग ती दाियत्वे �त्यक्ष �कंवा आकिस्मक, �ाथिमक �कंवा तारणाची आिण संयु� �कंवा 

अनेक असतील तरीही. 

 
 

13 अिभहस्ताकंन  
 

या करारांतगर्त सवर् �कंवा कोणतेही अिधकार, लाभ �कंवा दाियत्वे VWFPL च्या लेखी मंजूरीिवना कजर्दार अिभहस्तां�कत �कंवा 

स्थानांत�रत करणार नाही. 
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 या करारांतगर्त आिण इतर �वहार कागदप�ांतगर्त असलले ेसवर् �कंवा कोणतेही अिधकार, लाभ आिण दाियत्वे VWFPL, कोणत्याही 

वेळी अिभहस्तां�कत क� शकते �कंवा हस्तांत�रत क� शकते. असे अिभहस्तांकन �कंवा हस्तांतरण काहीही असल ेतरी, VWFPL ने अन्यथा 

सूिचत केल्यािशवाय, कजर्दार या करारांतगर्त सवर् �दाने VWFPL ला करत राहील आिण अशी सवर् �दाने जेव्हा VWFPL ला केली 

जातील तेव्हा अशा �दानांबाबत कजर्दारा(रां)ची सवर् दाियत्वे पूणर्पणे समा� होतील. 

 
 

14 सरुक्षा  
 

14.1 कजर्दार ��पणे ओळखतो(तात) आिण स्वीकारतो(तात) क� कोणत्याही प�तीने आिण VWFPL ठरवेल त्या अट�नुसार (VWFPL ला 

योग्य वाटल्यास खरेदीदार, अिभहस्तां�कती �कंवा हस्तांत�रतीच्या वतीने कजर्दारा(रां)च्या िव�� कारवाई करण्याचा VWFPL चा 

अिधकार राखून ठेवण्यासह) अशा प�तीने आिण अट�वर, कजर्दारा(रां)ची कोणतीही �कंवा सवर् थकबाक� आिण देय र�म, कजर्दारा(रां)ना 

कोणताही अिधक संदभर् �कंवा पवूर्सूचना �कंवा सूचना न देता आिण कजर्दारा(रां)ची कोणतीही संमती न घेता, VWFPL च्या िनवडीच्या 

कोणत्याही तृतीय पक्षाला संपूणर् �कंवा आंिशक�रत्या िवकण्याचा, अिभहस्तां�कत करण्याचा �कंवा अन्यथा हस्तांत�रत करण्याचा VWFPL 

ला पूणर्पणे अिधकार असेल आिण ह� असेल. अशा कोणत्याही कारवाई आिण अशा कोणत्याही िव��, अिभहस्तांकन �कंवा हस्तांतरणामुळे 

अशा तृतीय पक्षाला धनको �कंवा VWFPL सह संयु� धनको म्हणून �कंवा जसे �करण असेल त्यानुसार, इतर कोणत्याही ���ला 

स्वीकारण्यास कजर्दार बांधील असेल. अशा िव��, अिभहस्तांकन �कंवा हस्तांतरणामुळे �कंवा अिधकारांची अंमलबजावणी करण्यामुळे 

आिण थकबाक� व देय र�म वसूल करण्यामुळे होणारा कोणताही खचर् कजर्दारा(रा)च्या खात्यातून असेल. VWFPL च्या लेखी पवूर् 

संमतीिवना कजर्दार हा करार �कंवा यातील आपले कोणतेही अिधकार, कतर्�े �कंवा दाियत्वे अिभहस्तां�कत करणार नाही. 

14.2 उपरो� कलम 14.1 मधील तरतुद�बाबत पवूर्�हािवना, कजर्दाराला(रांना) सूचना न देता, VWFPL (आपल्या एकमेव िववकेबु�ीने), 

कजार्ची संपूणर् �कंवा आंिशक पत जोखीम सहभागाच्या मागार्ने इतर कोणत्याही ���सह सामाियक क� शकते. असा सहभाग काहीही 

असला तरी, या करार आिण इतर �वहार कागदप�ांतगर्त VWFPL कडे असलेल ेसवर् अिधकार, शीषर्क, स्वारस्ये, िवशेष िस्थती आिण 

िमळत असलले े �कंवा �दलेल े �कंवा त्यांच्याकडे असेलेल े इतर लाभ व िवशेषािधकार त्याच अटी आिण शत�नुसार वैध, �भावी आिण 

अंमलात आणण्यायोग्य असतील आिण कजर्दार या करार आिण इतर �वहार कागदप�ांतगर्त आपली संपूणर् दाियत्व े VWFPL कडे 

िवस�जर्त करत राहील. 

14.3 अशा ह�ांची िव��, अिभहस्तांकन, हस्तांतरण �कंवा ह�ांची अंमलबजावणी आिण थकबाक�ची वसुली करणे यासाठी येणारा कोणताही 

खचर् कजर्दारा(रां)च्या खात्यातून असेल. 

 

15 �ित कसरू 
 

कजर्दार स्वीकारतो(तात) क� या करारांतगर्त कजर्दाराने(रांनी) कजार्ची परतफेड केली परंतु कजर्दाराने(रांनी) VWFPL कडून घेतलले्या 

इतर कोणत्या िव�ीय सुिवधेमध्ये कजर्दारा(रां)कडून थकबाक� येणे असेल तर, अशा घटनेमध्ये या करारांतगर्त कजर्दाराने(रांनी) �दललेी 

सुरक्षा मु� करण्यास VWFPL बांधील नसेल आिण अशी िशल्लक िव�ीय सुिवधा सामावून घेण्यासाठी कजर्दार या�ारे VWFPL ला ती 

सुरक्षा िवस्तारीत करण्यास अिधकृत करत आह.े त्याच�माणे, या करारांतगर्त कजर्दारा(रां)कडून काही थकबाक� असल्यास, 

कजर्दाराने(रांनी) VWFPL कडून घेतलले्या इतर कोणत्या िव�ीय सुिवधेसाठी िनमार्ण केललेी सुरक्षा मु� करण्यास VWFPL बांधील 

नसेल आिण या करारांतगर्त थकबाक� सामावून घणे्यासाठी अशी सुरक्षा िवस्तारीत करण्याची कजर्दार जबाबदारी घेतो. 

 
 

16 �ित दाियत्व  
 

16.1 कजर्दार आिण/�कंवा सह-कजर्दार मान्य करतात आिण पु�ी करतात क� या करारांतगर्त �कंवा त्या संबधंात कजर्दार आिण/�कंवा सह-

कजर्दाराने �वेश केलेल्या इतर कोणत्याही करार �कंवा �वहारामध्ये आिण/�कंवा इतर कोणत्या कजर्बाजारीपणासाठी कजर्दार आिण/�कंवा 

सह-कजर्दाराने केललेी कोणतीही �दाने VWFPL आपल्या िनव्वळ िववेकबु�ीने िविनयोिजत क� शकते आिण असे िविनयोजन अंतीम 

असेल आिण ते कजर्दार आिण/�कंवा सह-कजर्दारास बधंनकारक असेल व ज्यासाठी अशी र�म अदा केली गलेी असेल परंतु जी कजर्दार 

आिण/�कंवा सह-कजर्दाराने �वशे केलेल्या दसुऱ्या करार �कंवा �वहारामध्ये �कंवा दसुऱ्या कजर्बाजारीपणासाठी िविनयोजीत केली गलेी 

आहे ितची थकबाक� या करारांतगर्त VWFPL ला अदा करण्यास जबाबदार राहतील 

16.2 यािशवाय, कजार्ची परतफेड कशीही केली असली तरी, या करारांतगर्त आिण कजर्दार आिण/�कंवा सह-कजर्दार VWFPL दरम्यान केलले्या 

इतर कोणत्याही करारांतगर्त VWFPL च्या नावे केललेी कोणतीही आिण सवर् सुरक्षा �कंवा इतर कोणतीही सुरक्षा कागदप�े �कंवा 
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VWFPL कडे �कंवा VWFPL च्या ताब्यात �कंवा िनयं�णात असललेी ठेव ताब्यात घेण्यास / िवकण्यास / हस्तांत�रत करण्यास �कंवा 

अन्यथा ितची िवल्हवेाट लावण्यास आिण कजर्दार आिण/�कंवा सह-कजर्दारासह केलेल्या दसुऱ्या करार �कंवा �वहारामध्ये �कंवा कजर्दार 

आिण/�कंवा सह-कजर्दाराचा कजर्बाजारीपणासाठी िविनयोजीत करण्यास कजर्दार आिण/�कंवा सह-कजर्दार या�ारे VWFPL ला ��पणे 

आिण िबनशतर् अिधकृत करतात. या करारातील आिण या कराराच्या अनुशंगाने अंमलात आणलले्या इतर कोणत्याही सुरक्षा दस्तऐवजातील 

तरतुदी या अनुच्छेदांतगर्त सुरके्षची िवल्हवेाट लावण्याच्या प�तीस आिण िविनयोजनास आवश्यक त्या बदलानुसार योग्य ते फेरबदल क�न 

लागू होतील. 

16.3 ह ेस्प� केल ेजाते क� उलट मागणी आिण �ित दाियत्वाचा अिधकार एका कजर्दार �कंवा सह-कजर्दाराची र�म समायोिजत करण्यासाठी 

वापरला जाऊ शकतो. 

 
 

17 दयु्यम कजर्  
 

कजर्दार या�ारे मान्य करतो(तात), घोषणा करतो(तात), पु�ी करतो(तात) आिण वचन देतो(तात) क� त्यांच्या समूह कंपन्या/ सहकारी/ 

संचालक, भागीदार आिण/�कंवा त्यांच्या िम� आिण नातेवाईक �कंवा त्यांपकै� कोणीही घेतललेी सवर् कजर्, आगाऊ रकमा आिण इतर 

आगाऊ पैसे हे या�ारे मंजूर केलेल्या कजार्च्या तुलनेत दयु्यम कजर् असेल आिण मानले जाईल. कजर्दार या�ारे जाहीर करतो(तात) आिण 

जबाबदारी घेतो(तात) क� VWFPL ची संपूणर् थकबाक� आिण कजार्च्या आिण/�कंवा या कराराच्या अनुरोधाने संपूणर् रकमेची परतफेड 

केली जाईपय�त कजर्दार अशा कोणत्याही कजा�ची आिण आगाऊ रकमांची संपूणर् �कंवा आंिशक परतफेड करणार नाही �कंवा त्यावरील 

कोणतेही कजर् अदा करणार नाही. 

 
18 मािहती उघड करण े 

 

18.1 VWFPL ला योग्य व आवश्यक वाटेल त्यानुसार,  �ेिडट इन्फम�शन ब्युरो (इंिडया) िलिमटेड (CIBIL) �कंवा इतर कोणत्याही एजन्सीकडे 

�कंवा यामध्ये RBI च्या वतीने अिधकृत केलले्या इतर कोणत्याही एजन्सीकडे �कंवा कोणत्याही वैधािनक �ािधकरण �कंवा मंडळ, समूह 

कंपन्या, बँका, िव�ीय संस्था �कंवा संभा� अिभहस्तां�कत �कंवा इतर कोणत्याही तृतीय पक्षाकडे (एकि�तपणे “�ेिडट ब्यरुो”( खालीलपकै� 

सवर् �कंवा काहीही उघड करण्याचा अिधकार आह:े (i) कजर्दारा(रां)शी संबंिधत मािहती आिण डेटा; )ii) कजर्, त्याच्या अट�शी संबंिधत 

मािहती/ डेटा/ कागदप�े, �वहाराची कागदप�े आिण/�कंवा कजर्दाराने(रांनी) VWFPL च्या नाव े जमा केलेल्या इतर सुरक्षा, त्यांचा 

परतफेड/ पत इितहास �कंवा त्या संदभार्त त्यांच्यापैक� कोणी गृहीत धरलले ेदाियत्व/ गृहीत धरण्याचे दाियत्व; )iii) उपरो� दाियत्वांची 

पूतर्ता करण्यामध्ये कजर्दाराने(रांनी) काही कसूर केला असल्यास. VWFPL कडे त्याचे/ ितचे/ त्यांचे आधार तपशील सादर करण्यास आिण 

स्वतःला कोणत्याही बायोमे��क/ भौितक तपासणीसाठी सादर क�न ते �मािणत करण्यासाठी VWFP ला पूणर् सहकायर् देण्याचे कजर्दार 

या�ारे मान्य करतो(तात) आिण त्याची/ितची/त्यांची संमती देतात. कजर्दार या�ारे मान्य करतो(तात) आिण पुढील गो��साठी 

त्याची/ितची/त्यांची संमती देतात (अ) असे आधार संबंिधत तपशील/ कागदप�े/ मािहती VWFPL ने साठवणे आिण (ब) ते �कंवा त्यांपैक� 

काहीही VWFPL ने �ेिडट ब्युरोसह कोणत्याही तृतीय पक्षासह सामाियक करणे. 

18.2 VWFPL (अ) त्यांना योग्य वाटेल त्या�कारे उपरो� �गटने �कंवा मािहती वाप� शकतात �कंवा त्यावर ���या क� शकतात, (ब) ���या 

केललेी मािहती, डेटा, कागदप�े �कंवा त्यातील त्यांनी तयार केललेी उत्पादने VWFPL / िव�ीय संस्था आिण RBI ने िविन�दर्� 

केल्यानुसार इतर पत अनुदानकत� �कंवा न�दणीकृत वापरकत� यांच्याकडे िवचारासाठी सादर क� शकते �कंवा (क) कजर्दार �कंवा त्यांच्या 

कुटंुिबयांच्या पत अजार्चे अिधक मूल्यांकन करण्यासाठी आधार म्हणून वाप� शकते �कंवा फसवणूक �ितबंधासाठीही वाप� शकते. 

18.3 कजर्दाराने(रांनी) VWFPL कडे वेळोवळेी सादर केललेी सवर् मािहती, डेटा �कंवा उत्पादने खरी व अचूक असावी. 
 

18.4 कजर्दाराच्या(रांच्या) कोणत्याही �दान �कंवा परतफेडीमध्ये कजर्दाराने(रांनी) काही कसूर केल्यास, VWFPL आिण/�कंवा RBI च्या 

िनव्वळ िववकेब�ुीने योग्य वाटेल अशा प�तीने आिण अशा माध्यमातून, अशा कसूरचे तपशील, (लागू होत असेल त्यानुसार) कजर्दार 

आिण/�कंवा त्यांचे संचालक / भागीदार/ सह-अजर्दार, यांच्या नावासह, कसूरदार म्हणून उघड �कंवा �कािशत करण्याचा VWFPL 

आिण/�कंवा �ेिडट ब्युरोकडे िबनशतर् अिधकार असेल. 

18.5 मािहती/ कागदप�े आता �कंवा भिवष्यात सामाियक करण्यासाठी आिण/�कंवा उघड करण्यासाठी तसेच त्या कारणास्तव त्यांच्यापकै� 

कोणाला आिण/�कंवा इतरांना सोसा�ा लागणाऱ्या प�रणामांसाठी कजर्दार VWFPL ला जबाबदार धरणार नाही(त). हा करार आिण 

परतफेड आिण कजर्दारा(रां) ची देय र�म पूणर् झाल्यानंतरही या कलमातील तरतुदी �टकून राहतील. 

 
19 कायदा/ लवाद/ न्यायािधकारक्ष�े  
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19.1 कजर्, हा करार आिण इतर �वहाराच्या कागदप�ांना (या करारात �कंवा अशा कोणत्याही �वहाराच्या कागदप�ांत नमूद केल े

असल्यािशवाय) भारतातील कायद ेलागू होतील आिण त्यांनुसार त्यांचा अथर् लावला जाईल. 

19.2 या वतर्मान �कंवा यास स्पशर् करणाऱ्या �कंवा संबंिधत असलेल्या �कंवा याची बांधणी, अथर् �कंवा प�रणाम �कंवा यातील पक्षांचा अिधकार 

आिण दाियत्वांबाबत सवर् वाद, िववाद आिण / �कंवा दाव ेलवाद आिण सलोखा, 1996 मधील तरतुदी �कंवा त्यातील कोणत्याही वैधािनक 

सुधारणा �कंवा पुनःअिभिनयिमत�नुसार लोकपाला�ारे सोडिवले जातील आिण VWFPL ने िनयु� केलले्या एकमेव लोकपालाकडे पाठवल े

जातील. लोकपाल म्हणून काम पाहण्यास िनयु� केलले्या ���चा मृत्यू झाला, त्याने नकार �दला, दलुर्क्ष केल,े तो अक्षम �कंवा असमथर् 

असेल तर, VWFPL त्याच्या जागी दसुऱ्या ���ची लोकपाल म्हणून िनयु�� करेल. लवाद ���या मंुबई �कंवा VWFPL ने िनवडलले्या/ 

ठरवलले्या �ठकाणी पार पाडल्या जातील. लोकपालाचा िनवाडा अंतीम आिण संबंिधत सवर् पक्षांना बधंनकारक असेल. कायर्वाहीची भाषा 

इं�जी असेल. 

19.3 वरील कलम 19.2 च्या पूवर्�हािवना, या करारांतगर्त / संदभार्त उ�वणारी/ऱ्या सवर् कायदेशीर कारवाई आिण/�कंवा कायर्वाही, �वहार 

कागदप�े आिण जंगमगहाण मालम�ा, मंुबईच्या सक्षम न्यायालय �कंवा न्यायािधकरणांमध्ये / समोर आणल्या जातील आिण कजर्दार त्या 

न्यायालयाच्या िवशेष न्यायािधकारके्ष�ाच्या अधीन असेल(तील). तथािप, करारांतगर्त िनमार्ण होणारी कोणतीही कायदेशीर कारवाई �कंवा 

कायर्वाही VWFPL आपल्या संपूणर् िववेकबु�ीने कोणत्याही इतर न्यायालयात, न्यायािधकरणांत �कंवा इतर योग्य न्यायसभेकडे आरंभ 

क� शकते आिण कजर्दार अशा न्यायािधकारके्ष�ाला संमती देतो(तात). 

 
 

20 सचूना  
 

20.1 या करारांतगर्त सवर् सूचना �कंवा इतर प��वहार �कंवा �वहार कागदप�े कजर्दार प�रिश� I मध्ये िन�दर्� केलले्या प�यांवर VWFPL 

ला लेखी स्व�पात दईे(ती)ल. VWFPL ला �दललेी अशी सूचना जेव्हा �त्यक्षात �ा� होईल आिण VWFPL �ारा त्याची पोच �दली 

जाईल तेव्हाच ती �भावी धरली जाईल. या करारांतगर्त कजर्दाराला(रांना) VWFPL कडून �दल्या जाणाऱ्या सवर् सूचना �कंवा इतर 

प��वहार �कंवा �वहार कागदप�े कजर्दाराने(रांनी) प�रिश� I मध्ये िन�दर्� केलले्या मोबाईल �मांक �कंवा प�यांवर हाताने बटवडा 

क�न, कु�रयर, फॅिसिमल,े SMS �कंवा ईमेलने �दल े जाऊ शकतात. अशी सूचना �कंवा इतर प��वहार पुढील प�रिस्थत�त �भावी 

समजला जाईल: 

(i) जर प�ाने पाठवला तर, वैयि�कपणे पोहोचिवल्यास �कंवा जर टपालाने पाठवला गले्यास, प� परत मागवणे ह ेVWFPLच्या 

िनयं�णाबाहेर असेल. 

(ii)  जर फॅिसिमल,े SMS �कंवा ईमेल�ारे पाठवला तर, VWFPL ला पाठवल्याचा अहवाल िमळाल्यावर. 
 

20.2 कजर्दारा(रां)च्या संपकर्  प�यातील �कंवा तपशीलांतील बदलांबाबत VWFPLला लखेी स्व�पात सूिचत न केल्यास,  या करारात िन�दर्� 

केलले्या कजर्दाराने(रांनी) शेवटच्या �दलले्या, प�यावर �दली जाणारी सूचना/प��वहार पाठिवण्याची सेवा, अशी नो�टस VWFPLकडे 

“िवतरण न झाललेी” म्हणून परत आली तरी योग्य आिण परेुशी मानण्यात येईल. 

 
 

21 सकं�णर्  
 

21.1 हे ��पणे स्प� आिण घोिषत केल े जाते क� या उत्पादना(नां)चा ज्या कोणा उत्पादक/ िवतरक / पुरवठादाराकडून �कंवा �ारे या 

�वहाराचा प�रचय �दला जातो, वाटाघाटी केल्या जातात �कंवा संयोिजत केला जातो तो VWFPL चा एजंट मानला जाणार नाही आिण 

अशा उत्पादक/ िवतरक / परुवठादाराने कजर्दारा(रां) कडे केलले्या कोणत्याही सादरीकरण �कंवा िवधानांसाठी VWFPL जबाबदार नसेल. 

21.2 VWFPL च्या नेहमीच्या प�तीनुसार आिण वैधािनक आवश्यकतांची पूतर्ता क�न राखलेल्या खाते / न�द पुस्तकांत केलले्या न�दी आिण / 

�कंवा VWFPL च्या िनयु� अिधकाऱ्या�ारे स्वाक्षरी केलले ेिवधान अंतीम आिण कजर्दारा(रां)वर बधंनकारक असेल. अशा न�दी आिण / 

�कंवा िवधान हा कजार्च्या अिस्तत्वाचा आिण कजर्दारा(रां)वर असलले्या रकमेच्या दाियत्वांचा सकृत दशर्नी िनणार्यक पुरावा असेल. 

21.3 हा करार आिण आिण त्यासह संल� असललेी �कंवा त्यामध्ये संद�भर्त केललेी इतर कोणतीही कागदप�े, येथ ेनमूद केलले्या �कंवा आनुषंिगक 

असलेल्या सवर् अटी व शत� एकि�त करतात आिण सवर् त�डी वाटाघाटी आिण या िवषयाबाबत यापवू� झालले्या सवर् लखेी मािहतीची जागा 

घेतात, याला अपवाद या करारापवू� जारी केलेल्या मंजूरी प�ातील तरतुद�चा आह;े ज्या यािशवाय आहेत व यास परूक आहेत तसेच या 

कराराच्या अट�च्या िवरोधात जात नाहीत. या करारातील आिण यास संल� केलेल्या �कंवा येथे संदभर् �दलले्या कोणत्याही करार �कंवा 

दस्तऐवजांतील अटी, शत� आिण तरतुद�मध्ये संघषर् िनमार्ण होण्याच्या िस्थतीत, या करारातील अटी, शत� आिण तरतुदी लाग ूहोतील. 

21.4 हा करार आिण �वहाराची कागदप�े आिण VWFPL/ त्यांच्या संल� संस्था/ समूह कंपन्यां�ारे केल्या गलेले्या िवपणनाच्या उप�मांसाठी 
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उपभो�ा अहवालांसह, सव�क्षणांतून, बाहरेील �ोतांतील मािहतीतून कजर्दाराने(रांनी) �दलेली मािहती वापरण्याचा अिधकार VWFPL 

राखून ठेवत आह.े कजर्दारा(रां)साठी िवपणनाच्या ऑफसर् िवकसीत करण्यासाठी VWFPL ज्या िवपणन कंपन्यांसह काम करेल त्यांनी 

वापरण्याच्या टपाली सूच�मध्ये VWFPL ही मािहती वाप� शकते. वेळोवेळी �दल्या जाणाऱ्या कजा�ची धोरणे, वैिशष्�े आिण लाभ 

बदलण्याचा अिधकार VWFPL राखून ठेवते आिण योग्य वाटेल त्यानुसार अशा कोणत्याही सुधारणा / बदलांबाबत कजर्दाराला(रांना) 

सूिचत क� शकते. असा सुधारणा/ बदल ज्या तारखेला केले जातील तत्पूव� कजार्ची परतफेड केली गेली नसेल / ते र� केले नसेल तर अशा 

सुधारणा / बदलांने बांधील राहण्याचे कजर्दार मान्य करतो(तात). 

21.5 हा करार आिण इतर कोणत्याही �वहार कागदप�ातील कोणतीही तरतूद, जी कोणत्याही न्यायािधकारके्ष�ात �ितबंिधत आह े �कंवा 

अंमलात आणता न येणारी आहे ती, अशा न्यायािधकारके्ष�ात त्या �ितबधं �कंवा अंमलात आणता न येण्याच्या मयार्देपय�त अ�भावी असेल, 

परंतु त्यामुळे या करारातील �कंवा अशा इतर �वहार कागदप�ातील उवर्�रत तरतुदी अवैध होत नाहीत �कंवा अशी तरतूद इतर कोणत्या 

न्यायािधकारके्ष�ात �भावी होत नाही. 

21.6 कोणत्याही कसूरसाठी �कंवा अन्यथा हा करार �कंवा इतर �वहार कागदप�ातील VWFPL चा कोणताही अिधकार अंमलात आणण्यात 

�कंवा कोणताही अिधकार, स�ा �कंवा उपाय अंमलात आणण्यात �कंवा वगळण्यात कोणताही िवलबं झाला तरी असा कोणताही अिधकार, 

स�ा �कंवा उपाय िवस�जर्त झाला �कंवा अशा कसूरला मूकसंमती आहे  असे मानले जाणार नाही �कंवा कोणत्याही कसूर �कंवा कोणत्याही 

कसूरसाठी मूकसंमतीच्या संदभार्त VWFPL ने कोणतीही कारवाई केल्यामुळे �कंवा न केल्यामुळे इतर कोणत्याही कसूरबाबत VWFPL चा 

कोणताही अिधकार, स�ा �कंवा उपाय �भािवत �कंवा अक्षम होत नाही. हा करार आिण इतर �वहार कागदप�ांतगर्त VWFPL चे 

अिधकार आवश्यकतेनुसार वरचेवर वापरले जाऊ शकतात, ते संचयी आहेत आिण सवर्साधारण काय�ांतगर्त त्यांचे अिधकार वगळल ेजात 

नाहीत आिण केवळ VWFPL च्या एकमेव िववेकबु�ीने लेखी सोडून �दल ेजाऊ शकतात. 

21.7 चांगल्या भावनेने �कंवा हा करार �कंवा इतर �वहाराच्या कागदप�ांच्या हेतूने केलले्या कोणत्याही कृतीसाठी VWFPL �कंवा त्यांच्या 

कोणत्याही संचालक, अिधकारी, कमर्चारी, सल्लागार, मूल्यांकनकतार्, परीक्षक, लेखा परीक्षक, एजन्स�िव�� कोणताही खटला, कारवाई, 

अिभयोग �कंवा इतर कायदशेीर कारवाई केली जाऊ शकत नाही. 

21.8 कजर्दार स्वीकारतो(तात) क� करारातील सवर् तपशील कजर्दारा(रां)च्या उपिस्थतीमध्ये भरल े असून त्याने कजार्च्या सवर् अटी व शत� 

वाचल्या व समजावून घेतल्या आहेत. कजर्दार हे देखील स्वीकारतो(तात) क� करार आिण इतर कागदप�ांतील उपरो� अटी व शत� 

कजर्दाराला(रांना) समजणाऱ्या भाषेमध्ये स्प� क�न सांिगतल्या आहेत आिण कजर्दाराला(रांना) अटी व शत�चा संपूणर् अथर् समजला आह े

आिण त्याने/ितने या करारातील साम�ी पडताळून पािहल्यावर व समजावून घेतल्यानंतर स्वाक्षरी केली आह.े 

21.9 कजर्दार पु�ी करतो(तात) क� हा करार आिण �वहार कागदप�ाची एक �त त्यांच्यापकै� �त्येकाला सुपदूर् करण्यात आली आह.े 

21.10 या करारांतगर्त येथे �दान केलेल े�कंवा कोणत्याही कायद,े नागरी कायदा, जकात �कंवा �ापारी वापरा�ारे असललेे कोणत्याही पक्षाचे सवर् 

उपाय हे एकि�त आहेत आिण पयार्यी नाहीत आिण �मशः �कंवा एकाचवेळी अंमलात आणले जाऊ शकतात. 

21.11 साम�ीची िवपरीत बांधणी आवश्यक असल्यािशवाय, एकवचनात अनेकवचनाचा आिण अनेकवचनात एकवचनाचा आिण पु�लंग, ि��लगं 

�कंवा नपुसक�लगंात पु�लंग, ि��लंग �कंवा नपुसक�लगंाचा समावेश असेल. 
 

च्या साक्षीन ेउपरो� पक्षांनी वर िलिहलले्या �दवशी आिण वष� आपल ेहात िमळवले आहेत आिण सदस्यता घतेली आह े
 

स्वाक्षरी क�न, िश�ा मा�न, िवतरीत केल े
“कजर्दार” मध्ये नाव असलेल्या(ल्यां)�ारे  
सह-कजर्दाराचे नाव 1  

 
 
 

** मालक�ह�ाच्या संस्थचे्या िशक्क्यासह मालकाची स्वाक्षरी 
 

**भागीदारी ससं्था असल्यास �त्यके भागीदाराची स्वाक्षरी 
 

**HUF चा कतार् आिण �त्यके �ौढ सदस्याची स्वाक्षरी 
 

** कंपनी / सोसायटी / �स्टच्या अिधकृत स्वाक्षरीकतार्ची स्वाक्षरी (अ-वैयि�क असल्यास िशक्क्यासंह स्वाक्षरी) 

 
 

फोक्सवॅगन फायनान्स �ायव्हटे 
िलिमटेडसाठी अिधकृत स्वाक्षरीकतार् 

 

साक्षीदार: 
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