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ആധ്ോർ ഹൗസ്ിാംഗ് ഫിനോൻസ്ക ലിമിറ്റഡ് 

ന ങ്ങളുവട ഉപല ാക്താെ വന അറ യുക [KYC] & 

കള്ളപ്പണിം വെളുപ്പ ക്കൽ െ രുദ്ധ (AML) നയിം - (പര ഷ്കര ച്ചത്) 

1. ആമുഖാം 

ആധാർ ഹൗസ ിംഗ് ഫ നാൻസ് ല മ റ്റഡ് കമ്പന , (AHFL- മുമ്പ് DHFL വെശ്യ ഹൗസ ിംഗ് ഫ നാൻസ് 

ല മ റ്റഡ് എന്നറ യവപ്പട്ട രുന്നു) 1990-ൽ സിംലയാജ പ്പ ക്കുകയുിം നാഷണൽ ഹൗസ ിംഗ് ബാങ്ക ൽ (NHB) 

രജ സ്റ്റർ വെയ്യുകയുിം വെയ്തു. കമ്പന  NHB യുവട ആെശ്യകതകൾക്കനുസര ച്ച് KYC & AML ലപാള സ  
(നയിം) സവീകര ച്ചു, കൂടാവത കമ്പന യുവട ഡയറക്ടർ ലബാർഡ ന്വറ അിംഗീകാരലത്താവട ഈ നയിം 

കാലാകാലങ്ങള ൽ പര ഷ്ക്കര ക്കുകയുിം പുനപര ലശ്ാധ ക്കുകയുിം വെയ്തു. 

മ കച്ച ലകാർപ്പലററ്റ് പ്പെർത്തനങ്ങളുവട  ാഗമായ , 2006 ഏപ്പ ൽ 10-ന് NHB (ND)/DRS/Pol-No.13/2006 എന്ന 

റഫറൻസ് അനുസര ച്ച് ന ങ്ങളുവട ഉപല ാക്താെ വന അറ യുക (KYC) മാർഗ്ഗന ർലേശ്ങ്ങളുിം കള്ളപ്പണിം 

വെളുപ്പ ക്കൽ െ രുദ്ധ മാനദണ്ഡങ്ങളുിം സിംബന്ധ ച്ച് NHB പുറവപ്പടുെ ച്ച െ ജ്ഞാപനത്ത ന് 

അനുസര ച്ചാണ് ഈ നയിം ആദയിം രൂപീകര ച്ചത്.NHB അത ന്വറ സർക്കുലർ നമ്പർ NHB/ND/DRS/Pol 

No.പ്പകാരിം പുറവപ്പടുെ ച്ച മാർഗ്ഗന ർലേശ്ങ്ങള വല ല ദഗത ക്ക് അനുസൃതമായ  നയിം 

പര ഷ്ക്കര ക്കുകയുിം അപ്ലഡറ്റ് വെയ്യുകയുിം വെയ്തു. 33/2010 -11 തീയത  11 ഒക്ലടാബർ, 2010 കൂടാവത 

മാസ്റ്റർ സർക്കുലർ NHB(ND)/DRS/REG/MC-04/2018 ജൂലായ് 2, KYC മാർഗ്ഗന ർലേശ്ങ്ങവളയുിം കള്ളപ്പണിം 

വെളുപ്പ ക്കൽ െ രുദ്ധ മാനദണ്ഡങ്ങവളയുിം കുറ ച്ചുള്ള സർക്കുലർ പ്പകാരിം കാലാകാലങ്ങള ൽ കൂടുതൽ 

ല ദഗത കൾ NHB െഴ  പുറത്ത റക്ക യ സർക്കുലർ നമ്പർ NHB/ND/DRS/നയ സർക്കുലർ നമ്പർ 94/ 2018-19, 

മാർച്ച് 11, 2019. 

ഈ നയിം 2018 ഏപ്പ ൽ 24-ന് നടന്ന ലയാഗത്ത ൽ ലബാർഡ് കൂടുതൽ അെലലാകനിം വെയ്യുകയുിം 

പര ഷ് ക്കര ക്കുകയുിം അിംഗീകര ക്കുകയുിം വെയ് തു, കൂടാവത 2019 ഏപ്പ ൽ 30-ന് നടന്ന ലബാർഡ് 

ലയാഗത്ത ൽ അെലലാകനിം വെയ്യുകയുിം പര ഷ് ക്കര ക്കുകയുിം യഥാസമയിം അിംഗീകര ക്കുകയുിം 

വെയ് തു, തുടർന്ന് ഡയറക്ടർ ലബാർഡ് അെലലാകനിം വെയ് ത RBI/2019-20/235, DOR NBFC (HFC) CC 

No111/03.10.136/2019-20 തീയത  2020 വമയ് 19 കൂടാവത നമ്പർ RBI/DBR/2015-16/18-വല സർക്കുലർ പ്പകാരിം 2020 

ഓഗസ്റ്റ് 18-ന് നടന്ന അെരുവട ലയാഗത്ത ൽ നയിം പര ഷ് ക്കര ക്കുകയുിം യഥാെ ധ  അിംഗീകര ക്കുകയുിം 

വെയ്തു. 

ന ങ്ങളുവട ഉപല ാക്താെ വന അറ യാനുള്ള (KYC) ന ർലേശ്ിം, 2016 (“KYC വല മാസ്റ്റർ  ഡയറക്ഷൻ/ 

ഡയറക്ഷൻ”) സിംബന്ധ ച്ച RBI മാസ്റ്റർ ഡയറക്ഷനുകളുവട െയെസ്ഥകൾ സവീകര ക്കുന്നത നായ  2020 

ഏപ്പ ൽ 20-വല മാസ്റ്റർ ഡയറക്ഷൻ DBR.AML.BC.No.81/14.01.001/2015-16.                  -     
                                  , 10    , 2021              
           RBI/2021-22/35 DOR.AML.REC.No.15/14.01.001/2021-22                       
           -                                                  
                                                        
           . 

കൂടാവത, ഇന്ത്യാ ഗെൺവമന്് െ ജ്ഞാപനിം വെയ്ത കള്ളപ്പണിം വെളുപ്പ ക്കൽ തടയൽ ന യമിം, 2002, 

കള്ളപ്പണിം വെളുപ്പ ക്കൽ തടയൽ (ലരഖകളുവട പര പാലനിം) റൂൾസ്, 2005 (കാലാകാലങ്ങള ൽ ല ദഗത  
വെയ്ത പ്പകാരിം) എന്ന െയുവട െയെസ്ഥകൾ അനുസര ച്ച്, കമ്പന  അക്കൗണ്ട് അധ ഷ് ഠ ത ബന്ധിം 

സ്ഥാപ ലച്ചാ അവലെങ്ക ൽ മവറ്റവന്ത്ങ്ക ലുിം െഴ ലയാ ഇടപാടുകൾ നടത്തുലമ്പാഴുിം സുതാരയത 

ഉറപ്പുെരുത്താൻ  െ ല ഉപല ാക്തൃ ത ര ച്ചറ യൽ നടപട പ്കമങ്ങൾ പാല ക്കണിം.AHFL, 2002വല 

കള്ളപ്പണിം വെളുപ്പ ക്കൽ തടയൽ ന യമിം, 2005വല കള്ളപ്പണിം വെളുപ്പ ക്കൽ തടയൽ (ലരഖകളുവട 

പര പാലനിം) െട്ടങ്ങൾ, ബാധകമായതുിം കാലാകാലങ്ങള ൽ ല ദഗത  വെയ്യുന്നതുമായ െയെസ്ഥകൾ 

നടപ്പ ലാക്കാൻ നടപട കൾ വകവക്കാള്ളുിംന്നതാണ്.അത നാൽ, ഉപല ാക്താക്കവളയുിം അെരുവട 

സാമ്പത്ത ക ഇടപാടുകവളയുിം നന്നായ  അറ യാനുിം മനസ്സ ലാക്കാനുിം ഈ നയിം 

രൂപവപ്പടുത്ത യ ര ക്കുന്നു, ഇത് കമ്പന വയ അെരുവട അപകടസാധയതകൾ െ ലെകലത്താവട വകകാരയിം 
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വെയ്യാനുിം കള്ളപ്പണിം വെളുപ്പ ക്കൽ പ്പെർത്തനങ്ങൾക്കായ  പ്ക മ നൽ സവ ാെമുള്ള െയക്ത കൾ  

ഉപലയാഗ ക്കുന്നത് ഒഴ ൊക്കാനുിം സഹായ ക്കുിം. 

2021 വമയ് 10-ന് പുതുക്ക യ സർക്കുലർ നമ്പർ DBR.AML.BC.No.81/ 14.01.001/2015-16 പ്പകാരിം ന ങ്ങളുവട 

ഉപല ാക്താെ വന അറ യുക (KYC) ന ർലേശ്ിം, 2016 (“KYC/ ദ ശ്കള വല മാസ്റ്റർ ദ ശ്കൾ”) സിംബന്ധ ച്ച RBI 

മാസ്റ്റർ ഡയറക്ഷനുകള വല മുൻ പറഞ്ഞ െയെസ്ഥകൾ ക്കനുസൃതമായ  ആെശ്യമായ അപ് ലഡറ്റുകൾ  

നടത്തുന്നത ന്, അത്തരിം ല ദഗത (കൾ ) അനുസര ച്ച് പുറവപ്പടുെ ച്ച പ്പെർത്തന ന ർലേശ്ങ്ങൾ ഉൾവപ്പവട 

റ സർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (RBI) ഇറക്ക യ ഏറ്റെുിം പുത യ ല ദഗത കൾക്ക് അനുസൃതമായ  ഈ നയിം 

ഇലപ്പാൾ പര ഷ് ക്കര ക്കവപ്പടുന്നു.ലബാർഡ ന്വറ അിംഗീകാരിം ല  ച്ച തീയത  മുതൽ ഈ നയിം 

പ്പാബലയത്ത ൽ െരുിം. 

അധ്യോയാം I 

പ്പഭയോഗികതയുാം നിർവചനങ്ങളുാം 

2 പ്പഭയോഗികത 

കൂടുതൽ െയക്തമായ  KYC-യ വല മാസ്റ്റർ ഡയറക്ഷനുകള ൽ 3 (b) (xiii) ന ർെെ ച്ച ര ക്കുന്നത് 

ലപാവല,മറ്റുെ ധത്ത ൽ പ്പലതയകിം പരാമർശ് ച്ച ട്ടുള്ളവതാഴ വക ഈ നയിം റ സർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ 

ന യപ്ന്ത് ക്കുന്ന എലൊ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുിം ബാധകമായ ര ക്കുിം. 

ആത ലഥയ രാജയവത്ത പ്പാലദശ് ക ന യമങ്ങൾക്ക് െ രുദ്ധമലൊത്ത പര ധ  െവര, െ ലദശ്ത്ത് 
സ്ഥ ത വെയ്യുന്ന കമ്പന യുവട ശ്ാഖകൾക്കുിം  ൂര പക്ഷ ഉടമസ്ഥതയ ലുള്ള അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുിം 

ഈ നയിം ബാധകമാകുിം: 

i. ബാധകമായ ന യമങ്ങളുിം െട്ടങ്ങളുിം ഈ മാർഗ്ഗന ർലേശ്ങ്ങൾ നടപ്പ ലാക്കുന്നത് തടയുലമ്പാൾ, അത് 

RBIയുവട പ്ശ്ദ്ധയ ൽവപ്പടുത്തുിം. 

ii.  RBIയുിം ആത ലഥയ രാജയവത്ത ന യമസ്ഥാപനങ്ങളുിം ന ർലേശ് ക്കുന്ന KYC/AML മാനദണ്ഡങ്ങള ൽ 

െയതയാസമുവണ്ടങ്ക ൽ, കമ്പന യുവട ശ്ാഖകൾ / അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങൾ രണ്ട ന്വറയുിം കൂടുതൽ 

കർശ്നമായ ന യപ്ന്ത്ണിം സവീകര ലക്കണ്ടതുണ്ട്. 

iii. െ ലദശ് ഇൻലകാർപ്പലററ്റഡ് ബാങ്കുകളുവട ശ്ാഖകളുിം/സബ് സ ഡ യറ കളുിം റ സർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് 

ഇന്ത്യയുിം അെരുവട മാതൃരാജയവത്ത ന യമസ്ഥാപനങ്ങളുിം ന ർലേശ് ക്കുന്ന രണ്ട് 
മാനദണ്ഡങ്ങളുവടയുിം കൂടുതൽ കർശ്നമായ ന യപ്ന്ത്ണിം സവീകര ലച്ചക്കാിം.. 

ഈ ലപാള സ യ വല അക്കൗണ്ട വന കുറ ച്ചുള്ള ഏവതാരു സൂെനയുിം ഒരു ലലാൺ അവക്കൗണ്ട വനലയാ 

ൊയ്പാ ഇടപാട വനലയാ പരാമർശ് ക്കുന്നതായ  മനസ്സ ലാക്കണിം. കമ്പന ക്ക് ഇന  ന ലക്ഷപങ്ങൾ 

സവീകര ക്കാൻ കഴ യ ലെ, എന്ന രുന്നാലുിം, പ്പസക്തമായ കാലയളെ ൽ മാപ്തിം ആെശ്യകതകൾ 

ന ലെ ലുള്ള ന ലക്ഷപങ്ങൾക്കുിം ബാധകമാകുിം. 

3.  നിർവചനങ്ങൾ 

നയത്ത ന്വറ ഉലേശ്യങ്ങൾക്കായ , സന്ദർ ിം ആെശ്യവപ്പടുന്ന വലെങ്ക ൽ, ഇത വല ന ബന്ധനകൾ, 2005-വല 

കള്ളപ്പണിം വെളുപ്പ ക്കൽ ന ലരാധന ന യമങ്ങൾവക്കാപ്പിം ൊയ ച്ച, 2002-വല കള്ളപ്പണിം വെളുപ്പ ക്കൽ 

തടയൽ ന യമത്ത ലുിം അെയ്ക്ക് നൽക യ ട്ടുള്ള അർത്ഥങ്ങൾ ഉൾവക്കാള്ളുന്നതാണ് ( വറലക്കാർഡുകളുവട 

പര പാലനിം). ദൃഷ്ടാന്ത്മായ , ഈ നയത്ത ന്വറ പശ്ചാത്തലത്ത ൽ, ഇന പ്പറയുന്ന ന ബന്ധനകൾക്ക് 
ന യുക്ത അർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടായ ര ക്കുിം (ന ർലേശ്ങ്ങൾ, ന യമിം, െട്ടങ്ങൾ എന്ന െയുവട െയെസ്ഥകൾക്ക് 
െ ലധയമായ ): 

i. 2016 (2016വല 18) ആധാറ ന്വറ (സാമ്പത്ത കെുിം മറ്റ് സബ് സ ഡ കളുിം, ആനുകൂലയങ്ങളുിം 

ലസെനങ്ങളുിം ലക്ഷയമ ട്ടുള്ള വഡല െറ ) വസക്ഷൻ 2-വല ന ബന്ധന (a)-ൽ "ആധാർ നമ്പറ ന്" 

നൽക യ ര ക്കുന്ന അർത്ഥിം ഉണ്ടായ ര ക്കുിം; 

ii.  "ആക്റ്റ്", "റൂൾസ്" എന്ന ൊക്കുകളുവട അർ ത്ഥിം യഥാപ്കമിം കള്ളപ്പണിം വെളുപ്പ ക്കൽ തടയൽ 

ന യമിം 2002, കള്ളപ്പണിം വെളുപ്പ ക്കൽ തടയൽ (ലരഖകളുവട പര പാലനിം) െട്ടങ്ങൾ 2005, അത വല 

ല ദഗത കൾ എന്ന െയാണ്. 

iii. ആധാർ ആധ കാര കതയുവട പശ്ചാത്തലത്ത ൽ "ആധ കാര കത" എന്നത് അർത്ഥമാക്കുന്നത്, 

ആധാറ ന്വറ (സാമ്പത്ത കെുിം മറ്റ് സബ് സ ഡ കളുിം, ആനുകൂലയങ്ങളുിം ലസെനങ്ങളുിം 

ലക്ഷയമ ട്ടുള്ള വഡല െറ ) ആക്ട ന്വറ 2016-വല ഉപെകുപ്പ് (c) പ്പകാരിം ന ർവ്വെ ച്ച ര ക്കുന്ന 

പ്പപ്ക യവയ ആണ്. 
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iv.  ഗുണല ാക്താൊയ ഉടമ (BO):- 

ഉപഭ ോക്തോവ് ഒര്ു കമ്പനിയോടണങ്കിൽ, ഒറ്റയ് ലക്കാ ഒന്ന ലച്ചാ അവലെങ്ക ൽ ഒലന്നാ അത ലധ കലമാ 

ന യമപരമായ  അിംഗീകാരമുള്ള െയക്ത കൾ മുലഖനലയാ, ഒരു ന യപ്ന്ത്ണ ഉടമസ്ഥതയുള്ള 

താൽപ്പരയമുള്ള അവലെങ്ക ൽ മറ്റ് മാർഗങ്ങള ലൂവട ന യപ്ന്ത്ണിം പ്പലയാഗ ക്കുന്ന സവാ ാെ ക െയക്ത (കൾ) 

ആണ് ഗുണല ാക്താവ്. 

െ ശ്ദീകരണിം- ഈ ഉപ െയെസ്ഥയുവട ഉലേശ്യത്ത നായ - 

1. “ഉടമസ്ഥാെകാശ് ഇൻ ററസ്റ്റ് ന യപ്ന്ത് ക്കൽ” എന്നാൽ കമ്പന യുവട 25 ശ്തമാനത്ത ലധ കിം 

ഓഹര കളുവടലയാ മൂലധനത്ത ന്വറലയാ ലാ ത്ത ന്വറലയാ ഉടമസ്ഥാെകാശ്ിം/അെകാശ്ിം എന്നാണ് 

അർത്ഥമാക്കുന്നത്. 

2. “ന യപ്ന്ത്ണിം" എന്നത ൽ  ൂര  ാഗിം ഡയറക്ടർമാവരയുിം ന യമ ക്കാനുള്ള അെകാശ്ിം ഉൾവപ്പടുന്നു 
അവലെങ്ക ൽ അെരുവട ഓഹര മൂലയിം അവലെങ്ക ൽ മാലനജ്വമന്് അെകാശ്ങ്ങൾ അവലെങ്ക ൽ 

വഷയർലഹാൾഡർമാരുവട കരാറുകൾ അവലെങ്ക ൽ ലൊട്ട ിംഗ് കരാറുകൾ ഉൾവപ്പവടയുള്ള ന യപ്ന്ത്ണിം 

അവലെങ്ക ൽ നയ തീരുമാനങ്ങൾ ന യപ്ന്ത് ക്കാനുള്ള അെകാശ്ിം എന്ന െ ഉൾവപ്പടുന്നു. 

b. ഉപല ാക്താവ് ഒരു പങ്കാള ത്ത സ്ഥാപനമാവണങ്ക ൽ, ഒറ്റയ് ലക്കാ ഒന്ന ലച്ചാ അവലെങ്ക ൽ ഒലന്നാ 

അത ലധ കലമാ ന യമാനുസൃത െയക്ത കൾ മുലഖനലയാ, മൂലധനത്ത ന്വറ 15 ശ്തമാനത്ത ൽ 

കൂടുതൽ ഉടമസ്ഥാെകാശ്ലമാ ലാ ലമാ എടുക്കുന്ന/അെകാശ്മുള്ള സവാ ാെ ക െയക്ത (കൾ) ആണ് 

ഗുണല ാക്താവ്. 

c. ഉപല ാക്താവ് ഒരു ഇൻലകാർപ്പലററ്റ് വെയ്യാത്ത അലസാസ ലയഷലനാ െയക്ത കളുവട സിംഘടനലയാ 

ആവണങ്ക ൽ, ഒറ്റയ് ലക്കാ ഒന്ന ലച്ചാ പ്പെർത്ത ക്കുന്നെലരാ ഒലന്നാ അത ലധ കലമാ ന യമപരമായ 

െയക്ത കൾ മുലഖനലയാ 15 ശ്തമാനത്ത ൽ കൂടുതൽ ഉടമസ്ഥാെകാശ്ിം/അെകാശ്ിം ഉള്ള 

ഇൻലകാർപ്പലററ്റ് വെയ്യാത്ത അലസാസ ലയഷന്വറ അവലെങ്ക ൽ ഒരു കൂട്ടിം െയക്ത കളുവട സവത്ത് 
അവലെങ്ക ൽ മൂലധനിം അവലെങ്ക ൽ ലാ ിം എടുക്കുന്ന സവാ ാെ ക െയക്ത (കൾ) ആണ് ഗുണല ാക്താവ്. 

െ ശ്ദീകരണിം: 'െയക്ത കളുവട സിംഘിം' എന്ന പദത്ത ൽ സമൂഹങ്ങൾ ഉൾവപ്പടുന്നു. മുകള ൽ (a), (b) 

അവലെങ്ക ൽ (c) പ്പകാരിം ഒരു സവാ ാെ ക െയക്ത വയയുിം ത ര ച്ചറ യാത്ത സാഹെരയത്ത ൽ, 

ന യപ്ന്ത് ക്കാൻ അധ കാരമുള്ള മുത ർന്ന  ഉലദയാഗസ്ഥന്വറ സ്ഥാനിം െഹ ക്കുന്ന പ്പധാനവപ്പട്ട സവാ ാെ ക 

െയക്ത യാണ് ഗുണല ാക്താൊയ ഉടമ. 

C. ഉപല ാക്താവ് ഒരു പ്ടസ്റ്റ് ആവണങ്ക ൽ, ഗുണല ാക്താൊയ ഉടമവയ(കളുവട) ത ര ച്ചറ യല ൽ 

പ്ടസ്റ്റ ന്വറ തുടങ്ങ യ ആൾ , പ്ടസ്റ്റ , പ്ടസ്റ്റ ൽ 15% അവലെങ്ക ൽ അത ൽ കൂടുതൽ പല ശ് ല  ക്കുന്ന 

ഗുണല ാക്താക്കൾ, ആതയന്ത് കമായ  ഫലപ്പദമായ ന യപ്ന്ത്ണിം വെലുത്തുന്ന മലറ്റവതങ്ക ലുിം 

സവാ ാെ ക െയക്ത , ഉടമസ്ഥതയുവട ഒരു ശ്ൃിംഖലയ ലൂവട ന യപ്ന്ത് ക്കുന്ന ആൾ  എന്ന െരുവട 

ത ര ച്ചറ യൽ ഉൾവപ്പടുന്നു. 

V  “സാക്ഷയവപ്പടുത്ത യ പകർ പ്പ്” - കമ്പന  സാക്ഷയവപ്പടുത്ത യ ഒരു പകർപ്പ് ലനടുക എന്നത നർത്ഥിം, 

ഓഫ് വലൻ വെര ഫ ലക്കഷൻ നടത്താൻ കഴ യാത്ത ആധാർ നമ്പർ വകെശ്ിം െച്ചത ന്വറ 

വതള െ ന്വറ പകർപ്പ് അവലെങ്ക ൽ ഉപല ാക്താവ് ഹാജരാക്ക യ ഔലദയാഗ ക സാധുതയുള്ള ലരഖ 

ഒറ ജ നലുമായ  താരതമയിം വെയ്യുകയുിം അത് ലരഖവപ്പടുത്തുകയുിം വെയ്യുക എന്നതാണ്. ആക്ട ൽ 

അടങ്ങ യ ര ക്കുന്ന െയെസ്ഥകൾ പ്പകാരിം ഇെ  കമ്പന യുവട അിംഗീകൃത ഉലദയാഗസ്ഥൻ  പകർപ്പ ൽ  

സൂക്ഷ ക്കുകയുിം വെയ്യണിം. 

• 2016 വല ലഫാറ ൻ എക് സ് ലെഞ്ച് മാലനജ് വമന്് (ന ലക്ഷപിം) വറഗുലലഷനുകള ൽ 

ന ർെെ ച്ച ര ക്കുന്നത് ലപാവല, പ്പൊസ  ഇന്ത്യക്കാരുവടയുിം (NRIs) ഇന്ത്യൻ െിംശ്ജരുവടയുിം (PIOs) 

കാരയത്ത ൽ, ഇന പ്പറയുന്നെയ ൽ ഏവതങ്ക ലുിം ഒന്ന് സാക്ഷയവപ്പടുത്ത യ യഥാർത്ഥ 

സാക്ഷയവപ്പടുത്ത യ പകർപ്പ്, ല  ക്കുിം: 

• ഇന്ത്യയ ൽ രജ സ്റ്റർ വെയ്ത ട്ടുള്ള അിംഗീകൃത ൊണ ജയ ബാങ്കുകളുവട െ ലദശ് ശ്ാഖകള വല 

അിംഗീകൃത ഉലദയാഗസ്ഥർ, 

• ഇന്ത്യൻ ബാങ്കുകളുമായ  ബന്ധമുള്ള െ ലദശ് ബാങ്കുകളുവട ശ്ാഖകൾ, 

• െ ലദശ്ത്തുള്ള ലനാട്ടറ  പബ്ല ക്, 

• ലകാടത  മജ സ് ലപ്ടറ്റ്, 
• ജഡ്ജ , 
• പ്പൊസ  ഉപല ാക്താവ് താമസ ക്കുന്ന രാജയവത്ത ഇന്ത്യൻ എിംബസ /ലകാൺസുലലറ്റ് ജനറൽ. 

Vi “വസൻപ്ടൽ KYC വറലക്കാർഡ്സ് രജ സ് പ്ട ” (CKYCR) എന്നാൽ ഒരു ഉപല ാക്താെ ന്വറ ഡ ജ റ്റൽ 

രൂപത്ത ൽ വക വെ സ  വറലക്കാർഡുകൾ സവീകര ക്കാനുിം സിം ര ക്കാനുിം സിംരക്ഷ ക്കാനുിം 

െീവണ്ടടുക്കാനുിം ന യമങ്ങളുവട റൂൾ 2(1) പ്പകാരിം ന ർെെ ച്ച ര ക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. 
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 “ന ലയാഗ ക്കവപ്പട്ട ഡയറക്ടർ” എന്നാൽ PML ന യമത്ത ന്വറയുിം െട്ടങ്ങളുവടയുിം നാലാിം 

അധയായത്ത ന് കീഴ ലുള്ള ബാധയതകൾ വമാത്തത്ത ൽ പാല ക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ കമ്പന  

ന യുക്തമാക്ക യ െയക്ത യാണ്, കൂടാവത ലബാർഡ് ഓഫ് ഡയറക് ലടഴ് സ് െ ശ്ദീകരണിം കൃതയമായ  

അധ കാരവപ്പടുത്ത യ മാലനജ ിംഗ് ഡയറക്ടലറാ മുഴുെൻ സമയ ഡയറക്ടലറാ ആയ ര ക്കുിം. - ഈ 

െയെസ്ഥയുവട ഉലേശ്ത്ത നായ , "മാലനജ ിംഗ് ഡയറക്ടർ", "മുഴുെൻ സമയ ഡയറക്ടർ" എന്നീ 
പദങ്ങൾക്ക് കമ്പന  ആക്് 2013-ൽ നൽക യ ര ക്കുന്ന അർത്ഥിം ആയ ര ക്കുിം െ െക്ഷ ക്കുക 

viii. "ഡ ജ റ്റൽ KYC" എന്നാൽ ഉപല ാക്താെ ന്വറ തത്സമയ ലഫാലട്ടായുിം ഔലദയാഗ കമായ  സാധുതയുള്ള 

ലരഖയുിം അവലെങ്ക ൽ അലദഹത്ത ന്വറ െ ലാസിം സഹ തമുള്ള ആധാർ വതള െുിം, അത്തരിം തത്സമയ 

ലഫാലട്ടാ എടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത ന്വറ കൃതയമായ സ്ഥാനിം സഹ തിം ന യമാനുസൃത െയെസ്ഥകൾ 

അനുസര ച്ച് കമ്പന യുവട അിംഗീകൃത ഉലദയാഗസ്ഥൻ ഓഫ് വലൻ പര ലശ്ാധന നടത്താൻ 

കഴ യ ലൊത്ത സാഹെരയങ്ങള ൽ  നടത്തുന്ന പര ലശ്ാധനയാണ്. 

xi. "ഡ ജ റ്റൽ സ ലേച്ചർ" എന്നത ന് 2000-വല ഇൻഫർലമഷൻ വടക്ലനാളജ  ആക്ട ന്വറ (2000-വല 21) 

വസക്ഷൻ (2)-വല ഉപെകുപ്പ ന്വറ (1) ലലാസ് (p)-ൽ നൽക യ ര ക്കുന്ന അലത അർത്ഥിം ഉണ്ടായ ര ക്കുിം. 

x. "തുലയമായ ഇ-ലഡാകയുവമന്്" എന്നാൽ, 2016 വല ഇൻഫർലമഷൻ വടക്ലനാളജ  ന യമത്ത വല റൂൾ 9 

അനുസര ച്ച് ഉപല ാക്താെ ന്വറ ഡ ജ റ്റൽ ലലാക്കർ അക്കൗണ്ട ലലക്ക് നൽക യ ലരഖകൾ ഉൾവപ്പവട, 

സാധുൊയ ഡ ജ റ്റൽ സ ലേച്ചർ ഉപലയാഗ ച്ച് അത്തരിം ലരഖകൾ പുറത്ത റക്കുന്ന അധ കാര 

സ്ഥാപനിം നൽകുന്ന ഒരു ലരഖയുവട ഇലക്ലപ്ടാണ ക് രൂപമാണ്. (ഡ ജ റ്റൽ ലലാക്കർ സൗകരയങ്ങൾ 

നൽകുന്ന ഇടന ലക്കാർ നൽ കുന്ന െ െരങ്ങളുവട സിംരക്ഷണെുിം ന ലന ർത്തലുിം) 

xi. “ന ങ്ങളുവട ലയന്് (KYC) ഐഡന്റ ഫയർ അറ യുക” എന്നാൽ വസൻപ്ടൽ KYC വറലക്കാർഡ് സ് 

രജ സ് പ്ട  ഒരു ഉപല ാക്താെ ന് ന യമ ച്ചു നൽ ക യ അദവ തീയ നമ്പർ അവലെങ്ക ൽ ലകാഡ് എന്നാണ് 

അർത്ഥമാക്കുന്നത്. 

xii. "ലാ രഹ ത സിംഘടനകൾ" (NPO) എന്നാൽ 1860-വല വസാവസറ്റീസ് രജ സ്ലപ്ടഷൻ ആക്് പ്പകാരിം പ്ടസ്റ്റ് 
അവലെങ്ക ൽ വസാവസറ്റ  ആയ  രജ സ്റ്റർ വെയ്ത ട്ടുള്ള ഏവതങ്ക ലുിം പ്പസ്ഥാനിം അവലെങ്ക ൽ സ്ഥാപനിം 

അവലെങ്ക ൽ സമാനമായ ഏവതങ്ക ലുിം സിംസ്ഥാന ന യമന ർമ്മാണിം അവലെങ്ക ൽ കമ്പന  ആക്റ്റ്, 2013-വല 

വസക്ഷൻ 8 പ്പകാരിം രജ സ്റ്റർ വെയ്ത ട്ടുള്ള കമ്പന  എന്നാണ് അർ ത്ഥിം. 

xiii. "ഔലദയാഗ കമായ  സാധുതയുള്ള ലരഖ" (OVD) എന്നാൽ പാസ് ലപാർട്ട്, വപ്ഡെ ിംഗ് വലസൻസ്, 

െ ലാസിം സഹ തമുള്ള സാടുതയുള്ള ആധാർ നമ്പർ ,ഇന്ത്യൻ ത രവഞ്ഞടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നൽക യ 

ലൊലട്ടഴ് സ് ഐഡന്റ റ്റ  കാർഡ്, സിംസ്ഥാന ഗെൺവമന്റ വല ഒരു ഉലദയാഗസ്ഥൻ കൃതയമായ  ഒപ്പ ട്ട 

NREGA നൽക യ വതാഴ ൽ കാർഡ്, ലപരുിം െ ലാസെുിം സിംബന്ധ ച്ച െ ശ്ദാിംശ്ങ്ങൾ അടങ്ങ യ 

ലദശ്ീയ ജനസിംഖയാ രജ സ്റ്റർ നൽക യ കത്ത് എന്നാണ് അർ ത്ഥിം. 

Provided that, 

a. ഉപല ാക്താവ് സാധുൊയ ആധാർ നമ്പർ OVD ആയ  സമർപ്പ ക്കുലമ്പാൾ, യുണീക്ക് 
ഐഡന്റ ഫ ലക്കഷൻ അലതാറ റ്റ  ഓഫ് ഇന്ത്യ നൽകുന്ന ലഫാമ ൽ അയാൾക്ക് അത് സമർപ്പ ക്കാിം. 

b. ഉപല ാക്താവ് നൽക യ OVDക്ക് പുതുക്ക യ െ ലാസിം ഇവലെങ്ക ൽ, ഇന പ്പറയുന്ന 

ലഡാകയുവമന്റുകലളാ അത ന്വറ തത്തുലയമായ ഇ-ലഡാകയുവമന്റുകലളാ െ ലാസത്ത ന്വറ 

വതള െ ന്വറ പര മ തമായ ആെശ്യത്ത നായ  OVD-കളായ  കണക്കാക്കുിം:- 

i. ഏവതങ്ക ലുിം ലസെന ദാതാെ ന്വറ രണ്ട് മാസത്ത ൽ കൂടുതൽ പഴക്കമ ലൊത്ത യൂട്ട ല റ്റ  ബ ൽ 

(വെദയുത , വടല ലഫാൺ, ലപാസ്റ്റ്-വപയ്ഡ് വമാവബൽ ലഫാൺ, വപപ്പ് ഗയാസ്, ൊട്ടർ ബ ൽ); 

ii. െസ്തു അവലെങ്ക ൽ മുന സ പ്പൽ ന കുത യുവട രസീത്; 

iii. സർക്കാർ െകുപ്പുകലളാ വപാതുലമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങലളാ െ രമ ച്ച ജീെനക്കാർക്ക് നൽകുന്ന 

വപൻഷൻ അവലെങ്ക ൽ ഫാമ ല  വപൻഷൻ ലപയ് വമന്് ഓർഡറുകൾ (PPOs) എന്ന െയ ൽ  െ ലാസിം 

അടങ്ങ യ ട്ടുവണ്ടങ്ക ൽ; 

iv. സിംസ്ഥാന ഗെൺവമന്് അവലെങ്ക ൽ ലകപ്ന്ദ ഗെൺവമന്് െകുപ്പുകൾ, ന യമപരമായ അവലെങ്ക ൽ 

വറഗുലലറ്ററ  ലബാഡ കൾ, വപാതുലമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ന യമാനുസൃത ൊണ ജയ ബാങ്കുകൾ, 

ധനകാരയ സ്ഥാപനങ്ങൾ, പട്ട കവപ്പടുത്ത യ ര ക്കുന്ന കമ്പന കൾ എന്ന െ നൽകുന്ന വതാഴ ലുടമയ ൽ 

ന ന്നുള്ള താമസിം അനുെദ ക്കുന്നത നുള്ള കത്ത്, ഔലദയാഗ ക െസത  അനുെദ ക്കുന്ന അത്തരിം 

വതാഴ ലുടമകളുമായുള്ള അെധ , വലസൻസ് കരാറുകൾ; 

c. ഉപല ാക്താവ് മുകള ൽ പറഞ്ഞ ര ക്കുന്ന 'b' ൽ െയക്തമാക്ക യ ലരഖകൾ സമർപ്പ ച്ച് മൂന്ന് 
മാസത്ത നുള്ള ൽ ന ലെ വല െ ലാസിം സഹ തിം OVD സമർപ്പ ക്കണിം. 

d. ഒരു െ ലദശ് പൗരൻ ഹാജരാക്കുന്ന OVDയ ൽ െ ലാസത്ത ന്വറ െ ശ്ദാിംശ്ങ്ങൾ അടങ്ങ യ ട്ട ലൊത്ത 

സാഹെരയത്ത ൽ, െ ലദശ് അധ കാരപര ധ യ ലുള്ള സർക്കാർ െകുപ്പുകൾ നൽകുന്ന ലരഖകളുിം 
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ഇന്ത്യയ വല െ ലദശ് എിംബസ ലയാ മ ഷലനാ നൽകുന്ന കത്തുിം െ ലാസത്ത ന്വറ വതള ൊയ  
സവീകര ക്കുിം. 

 െ ശ്ദീകരണിം: ഈ െയെസ്ഥയുവട ഉലേശ്യത്ത നായ , ലപര് മാറ്റത്ത നായ  സിംസ്ഥാന സർക്കാർ 

പുറവപ്പടുെ ച്ച െ ൊഹ സർട്ട ഫ ക്കറ്റ് അവലെങ്ക ൽ ഗസറ്റ് െ ജ്ഞാപനത്ത ന്വറ പ ന്ത്ുണലയാവട, 

ഇഷയൂ വെയ്തത ന് ലശ്ഷിം ലപര ൽ എവന്ത്ങ്ക ലുിം മാറ്റമുണ്ടായാൽ ലപാലുിം ഒരു ലരഖ OVD ആയ  

കണക്കാക്കുിം. 

xiv. "ഓഫ് വലൻ പര ലശ്ാധന" എന്നത ന് ആധാറ ന്വറ (സാമ്പത്ത കെുിം മറ്റ് സബ് സ ഡ കളുിം, 

ആനുകൂലയങ്ങളുിം ലസെനങ്ങളുിം ലക്ഷയമ ട്ടുള്ള വഡല െറ ) ആക്ട ന്വറ 2016 (18-വല 2016) വസക്ഷൻ 2-

വല ലലാസ് (pa)-ൽ നൽക യ ര ക്കുന്ന അലത അർത്ഥിം ഉണ്ടായ ര ക്കുിം. 

xv. "വയക്തി" എന്നതിന നിയമത്തിൽ  നൽകിയിര്ിക്കുന്ന അഭത അർത്ഥമുണ്ട് കൂെോടത ഇവ ഉൾടെെുന്നു: 

a.  ഒരു െയക്ത , 
b. ഒരു അെ  ക്ത ഹ ന്ദു കുടുിംബിം, 

c. ഒരു കമ്പന , 

d. ഒരു സ്ഥാപനിം, 

e. സിംലയാജ പ്പ ച്ചാലുിം ഇവലെങ്ക ലുിം, ആളുകളുവട അവലെങ്ക ൽ െയക്ത കളുവട ഒരു കൂട്ടായ്മ 

f. ഓലരാ സവാ ാെ കമലൊത്ത ന യമ െയക്ത യുിം, മുകള ൽ പറഞ്ഞ ര ക്കുന്ന ഏവതങ്ക ലുിം 

െയക്ത കള ൽ (a മുതൽ e െവര) ഉൾവപ്പടുന്ന ലെ, കൂടാവത 

g. ലമൽപ്പറഞ്ഞ ഏവതങ്ക ലുിം െയക്ത കളുവട ഉടമസ്ഥതയ ലുള്ളലതാ ന യപ്ന്ത് ക്കുന്നലതാ ആയ 

ഏവതങ്ക ലുിം ഏജൻസ , ഓഫീസ് അവലെങ്ക ൽ പ്ബാഞ്ച് (a മുതൽ f െവര). 

xvi. "പ്പ ൻസ പ്പൽ ഓഫീസർ" എന്നാൽ െട്ടങ്ങളുവട 8-ാാാിം െട്ടിം അനുസര ച്ച് െ െരങ്ങൾ നൽകുന്നത ന് 

ഉത്തരൊദ ത്തമുള്ള കമ്പന  നാമന ർലേശ്ിം വെയ്ത ഉലദയാഗസ്ഥനാണ് 

xvii.   "സിംശ്യാസ് പദമായ ഇടപാ്" എന്നാൽ താവഴ ന ർെെ ച്ച ര ക്കുന്നതുലപാവല ഒരു "ഇടപാ്" 

എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്, പണമാലയാ അലൊത്തലതാ ആയ ഇടപാ് ഉൾവപ്പവട, നലെ 
െ ശ്വാസലത്താവട പ്പെർത്ത ക്കുന്ന ഒരു െയക്ത ക്ക്: 

a. ഉൾവപ്പട്ട മൂലയിം പര ഗണ ക്കാവത തവന്ന, ആക്ട വല വഷഡയൂള ൽ െയക്തമാക്ക യ ട്ടുള്ള ഒരു 
കുറ്റകൃതയത്ത ൽ  ന ന്നുള്ള െരുമാനിം അത ൽ ഉൾവപ്പലട്ടക്കാിം എന്ന നയായമായ സിംശ്യത്ത ന് 

കാരണമാകുന്നു; അഥൊ 

b. അസാധാരണലമാ നയായീകര ക്കവപ്പടാത്തലതാ ആയ സങ്കീർണ്ണതയുവട സാഹെരയങ്ങള ൽ 

ഉണ്ടാക്ക യതായ  ലതാന്നുന്നു; അഥൊ 

c. സാമ്പത്ത ക യുക്ത ലയാ സതയസന്ധമായ ലക്ഷയലമാ ഇവലെന്ന് ലതാന്നുന്നു; അഥൊ 

d. തീപ്െൊദെുമായ  ബന്ധവപ്പട്ട പ്പെർത്തനങ്ങൾക്ക് ധനസഹായിം നൽകുന്നത ൽ ഉൾവപ്പട്ട ര ക്കാിം 

എന്ന നയായമായ സിംശ്യത്ത ന് കാരണമാകുന്നു. 
 

െ ശ്ദീകരണിം: തീപ്െൊദെുമായ  ബന്ധവപ്പട്ട പ്പെർത്തനങ്ങൾക്ക് ധനസഹായിം നൽകുന്ന ഇടപാട ൽ, 

തീപ്െൊദിം, തീപ്െൊദ പ്പെർത്തനങ്ങൾ അവലെങ്ക ൽ തീപ്െൊദ , തീപ്െൊദ സിംഘടന അവലെങ്ക ൽ 

തീപ്െൊദത്ത ന് ധനസഹായിം നൽകുന്ന അവലെങ്ക ൽ ധനസഹായിം നൽകാൻ പ്ശ്മ ക്കുന്നെരുമായ  
ബന്ധമുവണ്ടന്ന് സിംശ്യ ക്കുന്നലതാ അവലെങ്ക ൽ ബന്ധവപ്പട്ടലതാ ആയ ഫണ്ടുകൾ ഉൾവപ്പടുന്ന ഇടപാ് 

ഉൾവപ്പടുന്നു. 
 

xviii. ഒരു 'വെറ യ അക്കൗണ്ട്' എന്നാൽ PML റൂൾസ്, 2005-വല (5) സബ്-റൂൾ പ്പകാരിം തുറന്ന ഒരു  
ലസെ ിംഗ്സ് അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഒരു വെറ യ അക്കൗണ്ട ന്വറ 

പ്പെർത്തനത്ത ന്വറ െ ശ്ദാിംശ്ങ്ങളുിം അത്തരിം അക്കൗണ്ട ന് ലെണ്ട  പ്പലയാഗ ലക്കണ്ട 

ന യപ്ന്ത്ണങ്ങളുിം RBI മാസ്റ്റർ ന ർലേശ്ങ്ങളുവട 23 െ  ാഗത്ത ൽ െയക്തമാക്ക യ ട്ടുണ്ട്. 
xix. "ഇടപാ്" എന്നാൽ ൊങ്ങൽ, െ ൽപ്പന, ൊയ്പ, പണയിം, സമ്മാനിം, വകമാറ്റിം, വഡല െറ  

അവലെങ്ക ൽ അത ന്വറ പ്കമീകരണിം എന്ന െയുിം ഉൾവപ്പടുന്നു:  

a.  ഒരു അക്കൗണ്ട് തുറക്കൽ; 

b. പണമാലയാ വെക്ക് െഴ ലയാ ലപയ് വമന്് ഓർഡർ െഴ ലയാ മറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ െഴ ലയാ 

ഇലക്ലപ്ടാണ ക് അവലെങ്ക ൽ മറ്റ്  ൗത കമലൊത്ത മാർഗങ്ങള ലൂവടലയാ ഏത് കറൻസ യ ലുിം പണിം 

ന ലക്ഷപ ക്കുക, പ ൻെല ക്കൽ, വകമാറ്റിം വെയ്യുക അവലെങ്ക ൽ വകമാറ്റിം വെയ്യുക; 

c.  ഒരു ലസഫ്റ്റ  വഡലപ്പാസ റ്റ് ലബാക് സ് അവലെങ്ക ൽ മലറ്റവതങ്ക ലുിം തരത്ത ലുള്ള സുരക്ഷ ത 

ന ലക്ഷപത്ത ന്വറ ഉപലയാഗിം; 
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d. ഏവതങ്ക ലുിം രക്ഷാധ കാര യുമായുള്ള ബന്ധത്ത ലലക്ക് പ്പലെശ് ക്കുന്നു; 
e. ഏവതങ്ക ലുിം കരാർ അവലെങ്ക ൽ മറ്റ് ന യമപരമായ ബാധയതകൾക്കായ  പൂർണ്ണമാലയാ 

 ാഗ കമാലയാ നൽക യലതാ സവീകര ച്ചലതാ ആയ ഏവതങ്ക ലുിം ലപയ്വമന്്; അഥൊ 

f.  ഒരു ന യമാഗീകാരമുള്ള െയക്ത  അവലെങ്ക ൽ ന യമപരമായ പ്കമീകരണിം സ്ഥാപ ക്കുകലയാ 

സൃഷ്ട ക്കുകലയാ വെയ്യുക.. 

 

xx.                                                        -  ഐ       
         ,                                                  
                                                              
                                                             
                                                              
                                                            
  ഇ                                                 -      
                                                         
                                               ഇ          . 
                                                               
                              -  -       ഐ  -            
            . 
KYCയ വല മാസ്റ്റർ ന ർലേശ്ത്ത ൽ നൽക യ ര ക്കുന്ന അർത്ഥിം ഉൾവക്കാള്ളുന്ന ന ബന്ധനകൾ, സന്ദർ ിം 

ആെശ്യവപ്പടുന്ന വലെങ്ക ൽ, അെയ്ക്ക് താവഴ നൽക യ ര ക്കുന്ന അർത്ഥങ്ങൾ ആയ ര ക്കുിം: 

i. "ലകാമൺ റ ലപ്പാർട്ട ിംഗ് സ്റ്റാൻലഡർഡ്സ്" (CRS) എന്നാൽ, ന കുത  കാരയങ്ങള ൽ പരസ്പര 

 രണപരമായ സഹായിം സിംബന്ധ ച്ച കൺവെൻഷന്വറ ആർട്ട ക്ക ൾ 6-ന്വറ അട സ്ഥാനത്ത ൽ 

െ െരങ്ങൾ സവയലമെ വകമാറ്റിം വെയ്യുന്നത നായ  ഒപ്പുവെച്ച ബഹുമുഖ കരാർ 

നടപ്പ ലാക്കുന്നത നായ  സജ്ജീകര ച്ച ട്ടുള്ള റ ലപ്പാർട്ട ിംഗ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്നാണ് 

അർത്ഥമാക്കുന്നത്. 

ii. "ഉപല ാക്താവ്" എന്നാൽ കമ്പന യുമായ  ഒരു സാമ്പത്ത ക ഇടപാട ലലാ പ്പെർത്തനത്ത ലലാ 

ഏർവപ്പട്ട ര ക്കുന്ന ഒരു െയക്ത വയ അർത്ഥമാക്കുന്നു, കൂടാവത ഇടപാട ലലാ പ്പെർത്തനത്ത ലലാ 

ഏർവപ്പട്ട ര ക്കുന്ന െയക്ത  പ്പെർത്ത ക്കുന്നത് ആരുവട ലപര ലാലണാ ആ െയക്ത  ഉൾവപ്പടുന്നു. 

iii.  "ൊക്ക്-ഇൻ കസ്റ്റമർ" എന്നാൽ കമ്പന യുമായ  അക്കൗണ്ട് അധ ഷ് ഠ ത ബന്ധിം ഇലൊത്ത, എന്നാൽ 

കമ്പന യുമായ  ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്ന െയക്ത  എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. 

iv.  “കസ്റ്റമർ ഡയൂ ഡ ല ജൻസ് (സ ഡ ഡ )” എന്നാൽ ഉപല ാക്താെ വനയുിം പ്പലയാജനകരമായ 

ഉടമവയയുിം ത ര ച്ചറ യുകയുിം സ്ഥ രീകര ക്കുകയുിം വെയ്യുക എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. 

v. "ഉപല ാക്തൃ ഐഡന്റ ഫ ലക്കഷൻ" എന്നാൽ CDD യുവട പ്പപ്ക യ ഏവറ്റടുക്കുക എന്നാണ്. 

vi.  “FATCA” "FATCA" എന്നാൽ യുവണറ്റഡ് ലസ്റ്ററ്റ്സ് ഓഫ് അലമര ക്കയുവട (USA) ലഫാറ ൻ അക്കൗണ്ട് 
ടാക്സ് കിംപ്ലയൻസ് ആക്് എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്, െ ലദശ് ധനകാരയ സ്ഥാപനങ്ങൾ വകെശ്ിം 

െച്ച ര ക്കുന്ന സാമ്പത്ത ക അക്കൗണ്ടുകവളക്കുറ ച്ച് റ ലപ്പാർട്ട് വെലയ്യണ്ടത് ആെശ്യമാണ്. U.S. 

ന കുത ദായകർ അവലെങ്ക ൽ U.S. ന കുത ദായകർക്ക് ഗണയമായ ഉടമസ്ഥാെകാശ് താൽപ്പരയമുള്ള 

െ ലദശ് സ്ഥാപനങ്ങൾ. 

vii.  "IGA" എന്നാൽ അന്ത്ർലേശ്ീയ ന കുത  പാല ക്കൽ വമച്ചവപ്പടുത്തുന്നത നുിം USAയുവട FATCA  

നടപ്പ ലാക്കുന്നത നുമായ  ഇന്ത്യയുിം USA യുിം തമ്മ ലുള്ള ഗെൺവമൻ്തല ഉടമ്പട  എന്നാണ് 

അർത്ഥമാക്കുന്നത്. 

viii.  "KYC വടിംലപ്ലറ്റുകൾ" എന്നാൽ െയക്ത കൾക്കുിം ന യമപരമായ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമായ  CKYCR-ലലക്ക് 
KYC ഡാറ്റ സിംലയാജ പ്പ ക്കുന്നത നുിം റ ലപ്പാർട്ടുവെയ്യുന്നത നുിം സഹായ ക്കുന്ന വടിംലപ്ലറ്റുകൾ 

എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. 

ix. “മുഖാമുഖിം കാണാത്ത ഉപല ാക്താക്കൾ” എന്നാൽ കമ്പന യുവട പ്ബാഞ്ച്/ഓഫീസുകൾ 

സന്ദർശ് ക്കാവതലയാ കമ്പന യുവട ഉലദയാഗസ്ഥവര കാണാവതലയാ ലലാൺ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്ന 

ഉപല ാക്താക്കൾ എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. 

x. "ഓൺ-ലഗായ ിംഗ് ഡയൂ ഡ ല ജൻസ്" എന്നാൽ ലലാൺ അക്കൗണ്ടുകള വല ഇടപാടുകൾ 

ഉപല ാക്താക്കളുവട വപ്പാവഫല ലനാടുിം ഫണ്ടുകളുവട ഉറെ ടലത്താടുിം വപാരുത്തവപ്പടുന്നുവണ്ടന്ന് 
ഉറപ്പാക്കാൻ പത ൊയ  ന രീക്ഷ ക്കുന്നതാണ്. 

xi.  "ആനുകാല ക അപ് ലഡറ്റ്" എന്നാൽ CDD പ്പപ്ക യയ്ക്ക് കീഴ ൽ ലശ്ഖര ക്കുന്ന ലരഖകലളാ ഡാറ്റലയാ 

െ െരങ്ങലളാ കാല കെുിം പ്പസക്തെുമാവണന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ റ സർവ് ബാങ്ക് ന ർലേശ് ച്ച ട്ടുള്ള 

ആനുകാല കങ്ങള ൽ ന ലെ ലുള്ള ലരഖകളുവട അെലലാകനങ്ങൾ ഏവറ്റടുത്ത് നടത്തുന്നതാണ് 
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xii. "രാപ്ഷ്ടീയമായ  പ്പാധാനയമുള്ള െയക്ത കൾ" (PEP-കൾ) ഒരു െ ലദശ്രാജയവത്ത പ്പമുഖ 

വപാതുെടങ്ങുകള ൽ ഏൽപ്പ ക്കവപ്പട്ട ട്ടുള്ള െയക്ത കളാണ്, ഉദാ., സിംസ്ഥാനങ്ങളുവട/സർക്കാർ 

ലമധാെ കൾ, മുത ർന്നെർ രാപ്ഷ്ടീയക്കാർ, മുത ർന്ന സർക്കാർ/ജുഡീഷയൽ/വസന ക ഉലദയാഗസ്ഥർ, 

സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയ ലുള്ള ലകാർപ്പലറഷനുകളുവട മുത ർന്ന എക്സ കയൂട്ടീെുകൾ, പ്പധാനവപ്പട്ട 

രാപ്ഷ്ടീയ പാർട്ട  ഉലദയാഗസ്ഥർ തുടങ്ങ യെർ. 

xiii. "വഷൽ ബാങ്ക്" എന്നാൽ പ്പതയക്ഷത്ത ൽ  ന ലെ ൽ  ഇലൊത്തതുിം ന യപ്ന്ത് ത സാമ്പത്ത ക പ്ഗൂപ്പുമായ  
ബന്ധമ ലൊത്തതുമായ ഒരു രാജയത്ത് സിംലയാജ പ്പ ച്ച ട്ടുള്ള ബാങ്ക് എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. 

xiv. "െയർ പ്ടാൻസ്ഫർ" എന്നാൽ, ഒരു ഗുണല ാക്താെ ന് ഒരു തുക ല യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷയലത്താവട 

ഇലക്ലപ്ടാണ ക് മാർഗങ്ങള ലൂവട ഒരു ബാങ്ക് മുലഖന നൽ കുന്ന െയക്ത ക്ക് ലെണ്ട  (സവാ ാെ കെുിം 

ന യമപരെുമായ) ലനര ലട്ടാ വകമാറ്റ ശ്ൃിംഖലയ ലൂവടലയാ നടത്തുന്ന ഇടപാ് എന്നാണ് 

അർത്ഥമാക്കുന്നത്. കൂടാവത ബാങ്ക ൽ, KYCയ വല പ്പധാന ന ർലേശ്ങ്ങളുവട ഖണ്ഡ ക 64 കമ്പന  

പാല ക്കുന്നുവണ്ടന്ന് ഉറപ്പാക്കുിം. 

xv. “ആ യന്ത്ര, അത ർത്ത  കടന്നുള്ള െയർ പ്ടാൻസ്ഫർ”: പണിം വകാടുക്കുന്ന ബാങ്കുിം ഗുണല ാക്തൃ 

ബാങ്കുിം ഒലന്നാ അവലെങ്ക ൽ ഒലര രാജയത്ത് സ്ഥ ത  വെയ്യുന്ന െയതയസ്ത െയക്ത ലയാ ആവണങ്ക ൽ, 

അത്തരവമാരു ഇടപാ് ആ യന്ത്ര െയർ പ്ടാൻസ്ഫർ ആണ്, കൂടാവത 'പണിം വകാടുക്കുന്ന ബാങ്ക്' 
അവലെങ്ക ൽ 'ഗുണല ാക്താൊയ ബാങ്ക്' െ െ ധ രാജയങ്ങള ൽ സ്ഥ ത  വെയ്യുന്നുവെങ്ക ൽ  അത്തരിം ഒരു 
ഇടപാ് ലപ്കാസ്-ലബാർഡർ െയർ പ്ടാൻസ്ഫർ ആണ്. 

ഇെ വട ന ർെെ ച്ച ട്ട ലൊത്ത മവറ്റലൊ പദപ്പലയാഗങ്ങൾക്കുിം ബാങ്ക ിംഗ് വറഗുലലഷൻ ആക്റ്റ്, 1949, 

റ സർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്റ്റ്, 1935, കള്ളപ്പണിം വെളുപ്പ ക്കൽ തടയൽ ന യമിം, 2002, കള്ളപ്പണിം 

വെളുപ്പ ക്കൽ തടയൽ (വമയ ന്റനൻസ്) ലരഖകൾ) റൂൾസ്, 2005, ആധാർ (സാമ്പത്ത ക, മറ്റ് 
സബ് സ ഡ  ആനുകൂലയങ്ങളുിം ലസെനങ്ങളുിം ലക്ഷയമ ട്ടുള്ള വഡല െറ ) ആക്റ്റ്, 2016, കൂടാവത 

ഏവതങ്ക ലുിം ന യമപരമായ പര ഷ് ക്കരണലമാ പുനർന ർമ്മാണലമാ അവലെങ്ക ൽ ൊണ ജയ  ാഷയ ൽ 

ഉപലയാഗ ക്കുന്നലതാ ആയ െട്ടങ്ങൾ എന്ന െ പ്പകാരിം നൽക യ ട്ടുള്ള അലത അർത്ഥിം 

ഉണ്ടായ ര ക്കുിം. 

അധ്യോയാം - II 

ടപോതുവോയത് 

4. ഏവതങ്ക ലുിം ല ദഗത കളുിം പുനരെലലാകനങ്ങളുിം ഉൾവപ്പവടയുള്ള നയിം, കമ്പന യുവട 

ഡയറക്ടർമാരുവട ലബാർഡ് അവലെങ്ക ൽ അധ കാരിം ഏൽപ്പ ച്ച ര ക്കുന്ന ലബാർഡ ന്വറ ഏവതങ്ക ലുിം 

കമ്മ റ്റ  യഥാെ ധ  അിംഗീകര ക്കുന്നതാണ്. 

 

 നയത്തിൽ ഇനിെറയുന്ന നോല് പ്പധ്ോന ഘെകങ്ങൾ ഉൾടെെുന്നു: 
 

(a) ഉപല ാക്തൃ സവീകാരയത നയിം; 

(b) റ സ്ക് കാറ്റഗവറലസഷൻ &മാലനജ്വമന്്; 

(c) ഉപല ാക്തൃ ത ര ച്ചറ യൽ നടപട പ്കമങ്ങൾ (CIP); ഒപ്പിം 

(d) ഇടപാടുകളുവട ന രീക്ഷണിം 

 

5. കമ്പനി മുഭഖന കള്ളെണാം ടവളുെിക്കലുാം തീപ്വവോദ ധ്നസ്ഹോയവുാം അപകെ സ്ോധ്യത 

പര്ിഭശോധ്ിക്കൽ  

 

(a) ഇടപാടുകാർലക്കാ രാജയങ്ങൾലക്കാ  ൂമ ശ്ാസ്പ്തപരമായ പ്പലദശ്ങ്ങൾലക്കാ ഉള്ള കള്ളപ്പണിം 

വെളുപ്പ ക്കൽ, തീപ്െൊദ ധനസഹായിം എന്ന െ കണ്ടുപ ട ക്കുന്നത ന് ഫലപ്പദമായ നടപട കൾ 

വകവക്കാള്ളാനുിം െ ലയ രുത്താനുിം ഫലപ്പദമായ നടപട കൾ വകവക്കാള്ളാനുിം കമ്പന  ഇടയ് ക്ക വട 

'മണ  ലലാണ്ടറ ിംഗുിം (ML) തീപ്െൊദ ധനസഹായെുിം (TF) ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, ലസെനങ്ങൾ, ഇടപാടുകൾ 

അവലെങ്ക ൽ വഡല െറ  ൊനലുകൾ മുതലായെയുവട അപകട സാധയത പര ലശ്ാധ ക്കുിം. 

 ആകമാന അപകടസാധയതയുവട ലതാതുിം പ്പലയാഗ ലക്കണ്ട ഉെ തമായ വലെലുിം തരെുിം 

ന ർണ്ണയ ക്കുന്നത ന് മുമ്പ്, മൂലയന ർണ്ണയ പ്പപ്ക യ പ്പസക്തമായ എലൊ അപകട ഘടകങ്ങളുിം 

പര ഗണ ക്കണിം. അകവത്ത അപകടസാധയത പര ലശ്ാധന നടത്തുലമ്പാൾ, വറഗുലലറ്റർ/സൂപ്പർവെസർ 

കാലാകാലങ്ങള ൽ കമ്പന യുമായ  പങ്ക ലട്ടക്കാെുന്ന വമാത്തത്ത ലുള്ള വസക്ടർ-ന ർേ ഷ് ട 

ലകടുപാടുകൾ കമ്പന  പര ലശ്ാധ ലക്കണ്ടതാണ്. 

 

(b) കമ്പന യുവട അപകടസാധയത െ ലയ രുത്തൽ ശ്ര യായ  ലരഖവപ്പടുത്തുകയുിം കമ്പന യുവട 

സവ ാെിം, െല പ്പിം,  ൂമ ശ്ാസ്പ്തപരമായ സാന്ന ധയിം, പ്പെർത്തനങ്ങളുവട സങ്കീർണ്ണത/ഘടന 

മുതലായെയ്ക്ക് ആനുപാത കെുമായ ര ക്കണിം.  കൂടാവത, റ സ് ക് അസസ് വമന്് പര ലശ്ാധനയുവട 
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ഫലെുമായ  ബന്ധവപ്പട്ട് കമ്പന യുവട ലബാർഡ് റ സ് ക് അസസ് വമന്് പര ലശ്ാധനയുവട 

ആനുകാല കത ന ർണ്ണയ ക്കുിം. എന്ന രുന്നാലുിം, ഇത് കുറഞ്ഞത് െർഷിം ലതാറുിം അെലലാകനിം 

വെയ്യണിം. ഉയർന്ന അപകടസാധയതയുള്ള ഉപല ാക്താക്കൾക്ക്, എവന്ത്ങ്ക ലുിം ഉവണ്ടങ്ക ൽ, 

അപകടസാധയത െ ലയ രുത്തൽ പര ലശ്ാധന അർദ്ധൊർഷ ക അട സ്ഥാനത്ത ൽ നടത്തവപ്പടുിം. 

c) പര ലശ്ാധനയുവട ഫലിം പര ലശ്ാധ ക്കാൻ  ലബാർഡ ലനാ അവലെങ്ക ൽ ലബാർഡ ന്വറ ഏവതങ്ക ലുിം 

കമ്മ റ്റ ലക്കാ ഇത് സിംബന്ധ ച്ച് അധ കാരിം നൽക യ ര ക്കുന്നു, അത് ലയാഗയതയുള്ള 

അധ കാര കൾക്കുിം സവയിം ന യപ്ന്ത് ത സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുിം ല യമായ ര ക്കണിം. 

d)  ത ര ച്ചറ ഞ്ഞ അപകടസാധയത ലഘൂകര ക്കുന്നത നുിം വകകാരയിം വെയ്യുന്നത നുമായ  കമ്പന  ഒരു 
റ സ്ക് ലബസ്ഡ് അലപ്പാച്ച് (RBA) പ്പലയാഗ ക്കുിം, അതനുസര ച്ച്, ലബാർഡ് അിംഗീകര ച്ച നയങ്ങളുിം 

ന യപ്ന്ത്ണങ്ങളുിം നടപട പ്കമങ്ങളുിം ഇക്കാരയത്ത ൽ ഉണ്ടായ ര ക്കുിം. കൂടാവത, കമ്പന  

ന യപ്ന്ത്ണങ്ങൾ നടപ്പ ലാക്കുന്നത് ന രീക്ഷ ക്കുകയുിം ആെശ്യവമങ്ക ൽ അെ െർദ്ധ പ്പ ക്കുകയുിം 

വെയ്യുിം. 

 

6. നിയുക്ത ഡ്യറ്െർ 

(a) “ന ലയാഗ ക്കവപ്പട്ട ഡയറക്ടർ” എന്നാൽ PML ന യമത്ത ന്വറയുിം െട്ടങ്ങളുവടയുിം നാലാിം 

അധയായത്ത ന് കീഴ ലുള്ള ബാധയതകൾ വമാത്തത്ത ൽ പാല ക്കുന്നുവണ്ടന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ കമ്പന  

ന യുക്തമാക്ക യ െയക്ത വയ അർത്ഥമാക്കുന്നു, കൂടാവത ലബാർഡ് നാമന ർലേശ്ിം വെയ്യവപ്പടുകയുിം 

വെയ്യുിം. ഈ നയത്ത ന് കീഴ ൽ കമ്പന  മാലനജ ിംഗ് ഡയറക്ടർ / െീഫ് എക്സ കയൂട്ടീവ് ഓഫീസർ 

എന്ന െവര അത ന്വറ "ന ലയാഗ ക്കവപ്പട്ട ഡയറക്ടർ" ആയ  നാമന ർലേശ്ിം വെയ്യുകയുിം NHB/RBI, 

FIU-IND എന്ന െവയ അറ യ ക്കുകയുിം വെയ്തു. 

(b) ന യുക്ത ഡയറക്ടറുവട ലപര്, പദെ , െ ലാസിം എന്ന െ മുമ്പ് സമർപ്പ ച്ച െ െരങ്ങള വല മാറ്റങ്ങൾ 

ഉൾവപ്പവട, NHB/RBI, FIU-IND എന്ന െവയ അറ യ ക്കുിം. 

(c) ഒരു കാരണെശ്ാലുിം, പ്പ ൻസ പ്പൽ ഓഫീസവറ 'ന ലയാഗ ക്കവപ്പട്ട ഡയറക്ടർ' ആയ  നാമന ർലേശ്ിം 

വെയ്യ ലെ. 

7. പ്പിൻസ്ിെൽ ഓഫീസ്ർ 

(a) കമ്പന  ഒരു "പ്പ ൻസ പ്പൽ ഓഫീസവറ" ന യമ ക്കുിം (ജനറൽ മാലനജരുവട തലത്ത ൽ അവലെങ്ക ൽ 

കമ്പന യുവട CMD/MD വലെല ന് വതാട്ടുതാവഴ ആയ ര ക്കാൻ  പ്പതീക്ഷ ക്കുന്നു). ഈ നയത്ത ന് കീഴ ൽ 

കമ്പന  അത ന്വറ കമ്പന  വസപ്കട്ടറ വയ പ്പ ൻസ പ്പൽ ഓഫീസറായ  ന യമ ക്കുകയുിം NHB/RBI, FIU-

IND എന്ന െവയ അറ യ ക്കുകയുിം വെയ്തു. 

(b) ന യമിം/ന യമപ്പകാരിം ആെശ്യാനുസൃതമായ പാല ക്കൽ ഉറപ്പാക്കുന്നത നുിം ഇടപാടുകൾ 

ന രീക്ഷ ക്കുന്നത നുിം െ െരങ്ങൾ പങ്ക ടുന്നത നുിം റ ലപ്പാർട്ടുവെയ്യുന്നത നുിം പ്പ ൻസ പ്പൽ 

ഓഫീസർ ഉത്തരൊദ യായ ര ക്കുിം. 

(c) പ്പ ൻസ പ്പൽ ഓഫീസറുവട ലപരുിം പദെ യുിം െ ലാസെുിം മുമ്പ് സമർപ്പ ച്ച െ െരങ്ങള ൽ 

എവന്ത്ങ്ക ലുിം മാറ്റങ്ങൾ ഉൾവപ്പവട, NHB/RBI, FIU-IND എന്ന െവയ അറ യ ലക്കണ്ടതാണ്. 

 
8.  നയാം പോലിക്കൽ 

(i) കമ്പന  ഇന പ്പറയുന്നെയ ലൂവട ഈ നയിം പാല ക്കുന്നുവണ്ടന്ന് ഉറപ്പാക്കുിം: 

(ii) KYC പാല ക്കുന്നത ന്വറ ഉലേശ്യത്ത നായ  'സീന യർ മാലനജ് വമന്്' ആവരാവക്കയാണ് 

രൂപീകര ക്കുന്നത് എന്ന് െയക്തമാക്കുന്നു. 

(iii) നയങ്ങളുിം നടപട പ്കമങ്ങളുിം ഫലപ്പദമായ  നടപ്പ ലാക്കുന്നത നുള്ള ഉത്തരൊദ ത്തിം അനുെദ ക്കൽ. 

(iv) ന യമപരെുിം ന യപ്ന്ത്ണപരെുമായ ആെശ്യകതകൾ ഉൾവപ്പവട, കമ്പന യുവട നയങ്ങളുവടയുിം 

നടപട പ്കമങ്ങളുിം പാല ക്കുന്ന പ്പെർത്തനങ്ങളുവട സവതപ്ന്ത്മായ െ ലയ രുത്തൽ. 

(v) KYC/AML നയങ്ങളുിം നടപട പ്കമങ്ങളുിം പാല ക്കുന്നുലണ്ടാവയന്ന് പര ലശ്ാധ ക്കുന്നത നുള്ള 

ഏകകാല/ഇന്റണൽ ഓഡ റ്റ് സിംെ ധാനിം. 

(a) വപ്തമാസ ഓഡ റ്റ് ലനാട്ടുകളുവട സമർപ്പണെുിം ഓഡ റ്റ് കമ്മ റ്റ ലയാടുള്ള അനുെർ ത്തനെുിം. 

(b) KYC മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാല ക്കുന്നത് ന ർണ്ണയ ക്കുന്നത നുള്ള തീരുമാനവമടുക്കൽ പ്പെർത്തനങ്ങൾ 

ഔട്ട് ലസാഴ് സ് വെയ്യുന്ന വലെന്ന് കമ്പന  ഉറപ്പാക്കുിം. 
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അധ്യോയാം–III 

ഉപഭ ോക്തൃ സ്വീകോര്യത നയാം 

9. കമ്പന യുവട വപ്കഡ റ്റ് ലപാള സ യുവട രൂപത്ത ൽ ഒരു ഉപല ാക്തൃ സവീകാരയത നയിം കമ്പന  

രൂപവപ്പടുത്ത യ ട്ടുണ്ട്. 
 

10. ഉപല ാക്തൃ സവീകാരയത നയത്ത ൽ ഉൾവപ്പലട്ടക്കാെുന്ന െശ്ങ്ങളുവട സാമാനയതവയ  

 മുൻെ ധ കള ലൊവത, AHFL ഉറപ്പാക്കുിം: 

(a) അജ്ഞാതമാലയാ സാങ്കൽപ്പ ക/ബ നാമ  ലപര ലലാ ഒരു ഉപല ാക്താെ വന സവീകര ക്കുകലയാ ലലാൺ 

അക്കൗണ്ട് തുറക്കുകലയാ വെയ്യുന്ന ലെ. 

(b) ഉപല ാക്താെ ന്വറ ന സ്സഹകരണിം അവലെങ്ക ൽ ഉപല ാക്താവ് നൽകുന്ന ലരഖകൾ/െ െരങ്ങളുവട 

െ ശ്വാസയത എന്ന െ കാരണിം ഉെ തമായ CDD നടപട കൾ പ്പലയാഗ ക്കാൻ AHFL-ന് സാധ ക്കാത്ത 

സാഹെരയത്ത ൽ ഒരു ഉപല ാക്താെ വന സവീകര ക്കുകലയാ ലലാൺ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുകലയാ 

വെയ്യുന്ന ലെ. 

(c) CDD നടപട പ്കമിം പാല ക്കാവത ഇടപാടുകലളാ ലലാൺ അക്കൗണ്ട് അധ ഷ്ഠ ത ബന്ധലമാ 

ഏവറ്റടുക്ക ലെ. 

(d) ഒരു ലലാൺ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുലമ്പാഴുിം ആനുകാല ക അപ് ലഡറ്റ് സമയത്തുിം KYC ആെശ്യത്ത നായ  
അലനവഷ ലക്കണ്ട ന ർബന്ധ ത െ െരങ്ങൾ െയക്തമാക്ക യ ട്ടുണ്ട്. 

(e) ലലാൺ  അക്കൗണ്ട് തുറന്നത ന് ലശ്ഷിം ഉപല ാക്താെ ന്വറ െയക്തമായ സമ്മതലത്താവടയാണ് 

വപ്കഡ റ്റ് ലപാള സ  പ്പകാരിം 'ഓപ്ഷണൽ'/അധ ക െ െരങ്ങൾ ല  ക്കുന്നത്. 

(f) കമ്പന  പ്ബാഞ്ച്/UCIC തലത്ത ൽ CDD നടപട പ്കമിം പ്പലയാഗ ക്കുിം. അത നാൽ, ഒരു കമ്പന യുവട 

ന ലെ ലുള്ള KYC കിംപ്ലയ ന്് ഉപല ാക്താവ് അലത കമ്പന യ ൽ ന ന്ന് മവറ്റാരു ലലാൺ സൗകരയിം 

ലനടാൻ ആപ്ഗഹ ക്കുന്നുവെങ്ക ൽ, ഒരു പുത യ CDD നടപട യുവട ആെശ്യമ ലെ. 

(g) എലൊ സിംയുക്ത അലപക്ഷകരുിം CDD നടപട പ്കമിം പ ന്ത്ുടരുന്നു. 

(h) ഒ രു  ഉ പ ല ാ ക്താ െ ന്  മ വറ്റാ രു  െയ ക്ത യു വട / സ്ഥാ പ ന ത്ത ന്  ലെ ണ്ട  

പ്പ െ ർ ത്ത ക്കാ ൻ  അ നു ൊ ദ മു ള്ള  സാ ഹ െ രയ ങ്ങ ൾ ,  െയ ക്ത മാ യ  പ റ ഞ്ഞ ര ക്കു ന്നു .  

(i) ഉപല ാക്താെ ന്വറ ഐഡന്റ റ്റ  RBI പ്പെര പ്പ ച്ച ഉപലരാധ പട്ട കയ ൽ ലപരുള്ള ഏവതങ്ക ലുിം 

െയക്ത യുമാലയാ സ്ഥാപനെുമാലയാ വപാരുത്തവപ്പടുന്ന വലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ അനുലയാജയമായ 

സിംെ ധാനിം ഏർവപ്പടുത്ത യ ട്ടുണ്ട്. 

(j) R B I  നൽകുന്ന  ഏവതങ്ക ലുിം  വനഗറ്റീവ്  ല സ്റ്റ ൽ  ലപര്  ദൃശ്യമാകുന്ന  ഏവതങ്ക ലുിം  

െയക്ത യുമാലയാ  സ്ഥാപനെുമാലയാ  ബന്ധവപ്പട്ട  ഒരു  ഉപല ാക്താെ വന  

സവീകര ക്കുകലയാ  ലലാൺ  അക്കൗണ്ട്  തുറക്കുകലയാ  വെയ്യരുത് .  

(k) വപർമനന്് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ (PAN) ല  ക്കുന്ന ടത്ത് ന ന്നു തവന്ന, ഇഷയൂ വെയ്യുന്ന അലതാറ റ്റ യുവട 

വെര ഫ ലക്കഷൻ വഫസ ല റ്റ യ ൽ ന ന്നുിം ഇതുിം പര ലശ്ാധ ലക്കണ്ടതാണ്. 

(l) ഉപല ാക്താെ ൽ  ന ന്ന്  തത്തുലയമായ  ഇ -ലഡാകയുവമന്്  ല  ച്ചാൽ ,  20 00 -വല  ഇൻഫർലമഷൻ  

വടക്ലനാളജ  ആക്്  (2 000 -വല  21 )  െയെസ്ഥകൾ  അനുസര ച്ച്  കമ്പന  ഡ ജ റ്റൽ  ഒപ്പ്  
പര ലശ്ാധ ക്കുിം .  

1 1 .  ഉ പ ല ാ ക്തൃ  സവീ കാ രയ ത  ന യിം  വപാ തു ജ ന ങ്ങ ള വല  അിം ഗ ങ്ങ ൾ ക്ക് ,  പ്പ ലതയ ക ച്ച്  
സാ മ്പ ത്ത ക മാ ലയാ  സാ മൂ ഹ ക മാ ലയാ  പ ന്നാ ക്കിം  ന ൽ ക്കു ന്ന െ ർ ക്ക്  സാ മ്പ ത്ത ക  

സൗ ക രയിം  ന ലഷ ധ ക്കു ന്ന ത ന്  കാ ര ണ മാ ക ലെ .  
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അധ്യോയാം - IV 

നര സ്ോധ്യതോ വർഗ്ഗീകര്ണവുാം നിയപ്രണവുാം 

12. നഷ്ട സാധയതാ െർ ഗ്ഗീകരണത്ത നുിം ന യപ്ന്ത്ണത്ത നുിം, AHFL-ന് ഇന പ്പറയുന്നെ ഉൾവപ്പടുന്ന 

അപകടസാധയത അട സ്ഥാനമാക്ക യുള്ള സമീപനിം ഉണ്ടായ ര ക്കുിം. 

(a) കമ്പന യുവട െ ലയ രുത്തല ന്വറയുിം അപകടസാധയതയുവടയുിം അട സ്ഥാനത്ത ൽ 

ഉപല ാക്താക്കവളകുറഞ്ഞ, മീഡ്ിയാം നര സ്ോധ്യത, വലിയ നര സ്ോധ്യതഎന്നീ െ  ാഗങ്ങളായ  

തരിംത ര ക്കുിം. 

(b) ഉപല ാക്താെ ന്വറ ഐഡന്റ റ്റ , സാമൂഹ ക/സാമ്പത്ത ക ന ല, ബ സ നസ്സ് പ്പെർത്തനത്ത ന്വറ 

സവ ാെിം, ലയന്റുകളുവട ബ സ നസ്സ്, അെരുവട സ്ഥാനിം എന്ന െവയ കുറ ച്ചുള്ള െ െരങ്ങൾ 

തുടങ്ങ യ പാരാമീറ്ററുകൾ അട സ്ഥാനമാക്ക യാണ് നഷ്ട സാധയതാ െർഗ്ഗീകരണിം നടത്തുന്നത്. ഇഷയു 
വെയ്യുന്ന അധ കാര കൾ ൊഗ്ദാനിം വെയ്യുന്ന ലസെനങ്ങളുിം താവഴ വകാടുത്ത ര ക്കുന്നതു ലപാവല 

ഘടകങ്ങളായ  കണക്കാക്കാിം: 

ഒരു ഉപല ാക്താെ ന്വറ ഈ AML/ നഷ്ട സാധയത അട സ്ഥാനമാക്ക യുള്ള െർഗ്ഗീകരണിം, 

കാലാകാലങ്ങള ൽ െയക്തമാക്ക ലയക്കാെുന്ന ഏവതങ്ക ലുിം വറഗുലലറ്ററ ആെശ്യകതകൾക്ക് 
െ ലധയമായ  െുെവട സൂെ പ്പ ച്ച ര ക്കുന്നു: 

കുറഞ്ഞ നഷ്ടിം 
1. കുറഞ്ഞ നഷ്ടസാധയതയുള്ള െയക്ത ഗത ഉപല ാക്താക്കൾ െയക്ത കളുിം 

(ഉയർന്ന ആസ്ത  ഒഴ വകയുള്ളെ) െയക്ത തവങ്ങളുിം സമ്പത്ത ന്വറ 

ഐഡന്റ റ്റ കളുിം ലപ്സാതസ്സുകളുിം എളുപ്പത്ത ൽ ത ര ച്ചറ യാൻ 

കഴ യുന്നതുിം അെരുമായുള്ള ഇടപാടുകൾ അറ യവപ്പടുന്ന 

വപ്പാവഫലുമായ  വപാരുത്തവപ്പടുന്നതുമായ സ്ഥാപനങ്ങളാണ്. 

ഇെയ ൽ ഇന പ്പറയുന്നെ ഉൾവപ്പടുന്നു: 
2. ശ്മ്പളിം പറ്റുന്ന ജീെനക്കാരൻ 

3. സവയിം വതാഴ ൽ വെയ്യുന്ന െയക്ത കൾ/ലപ്പാപ്പ് സ്ഥാപനങ്ങൾ 

4. ഗെ. െകുപ്പ് &ഗെ. ഉടമസ്ഥതയ ലുള്ള കമ്പന കൾ 

5. പര മ ത കമ്പന കൾ (വപാതുൊയതുിം സവകാരയെുിം) 

6. പങ്കാള ത്ത സ്ഥാപനിം (റജ ലസ്റ്റഡ്. ഡീഡ്). 

7. NRO അക്കൗണ്ട് െഴ യാണ് ത ര ച്ചടവ് എങ്ക ൽ  NRI കൾക്ക്  25 ലക്ഷിം 

രൂപ െവര ൊയ്പയുണ്ട്, കൂടാവത െ ലദശ്ത്തുന ന്നുള്ള പണമടയ്ക്കൽ 

ആവണങ്ക ൽ പര ധ യുമ ലെ. 
8. 25 ലക്ഷിം രൂപ െവരയുള്ള എലൊ ൊയ്പ ലകസുകളുിം. , ഔപൊര ക 

െരുമാന വതള വ് ലരഖകലളാ ഉപലയാഗ ച്ച ര ക്കുന്ന ൊടക രീത കലളാ 

ഇലൊവത െരുമാനിം െ ലയ രുത്തുന്നു. ഉദാ: ശ്മ്പളിം കാഷ് ആയ , ലനാ-

ഇൻകിം പ്പൂഫ് ലലാണുകൾ, അനൗപൊര ക സവയിം വതാഴ ൽ വെയ്യുന്ന 

ഉപല ാക്താക്കൾ. 

9.  25 ലക്ഷിം രൂപ െവരയുള്ള എലൊ ന ലക്ഷപങ്ങളുിം. 

മീഡ യിം നഷ്ട സാധയത 1. സിം ാെന സവീകര ക്കുന്ന NGO പ്ടസ്റ്റുകളുിം ൊര റ്റ കളുിം പ വന്ന 

സിംഘടനകളുിം 

2. പ്ടസ്റ്റ്/സമൂഹങ്ങൾ 

3. ഉ യ ർ ന്ന  ആ സ്ത യു ള്ള  െയ ക്ത ക ൾ  ( ന ലക്ഷ പ ക്കാ െു ന്ന  

മ ച്ചിം  രൂ പ 1  ലകാ ട യ ൽ  കൂ ടു ത ൽ . )  

4. അ ടു ത്ത  കു ടുിം ബ  ഓ ഹ ര  പ ങ്കാ ള ത്ത ലമാ  

പ്പ ലയാ ജ ന ക ര മാ യ  ഉ ട മ സ്ഥ ത ലയാ  ഉ ള്ള  ക മ്പ ന ക ൾ .  

5. 25 ലക്ഷിം രൂപയ്ക്ക് മുകള ലുള്ള എലൊ ൊയ്പകളുിം ഔപൊര ക 

െരുമാനിം വതള യ ക്കുന്ന ലരഖകൾ ഇലൊവതലയാ, ൊടക രീത കളുവട 

അട സ്ഥാനത്ത ലലാ െ ലയ രുത്ത . 

6. NRI-കൾക്ക് 25 ലക്ഷിം രൂപയ്ക്ക് മുകള ലുള്ള ൊയ്പകളുിം, 

ൊയ്പയുവട ത ര ച്ചടവ്  NROഅക്കൗണ്ട് െഴ യുമാണ്. 

7. െയക്ത കള ൽ ന ന്നുിം രജ സ്റ്റർ വെയ്ത സ്ഥാപനങ്ങള ൽ ന ന്നുിം 25 

ലക്ഷിം രൂപയ്ക്ക് മുകള ലുള്ള എലൊ ന ലക്ഷപങ്ങളുിം. 

െല യ നഷ്ട സാധയത 1. രാപ്ഷ്ടീയമായ  തുറന്നുകാട്ടവപ്പട്ട െയക്ത കൾ (PEP) 

2. PEP യുവട കുടുിംബാിംഗങ്ങളുിം അടുത്ത ബന്ധുക്കളുിം 

3.                                         
                              ഐ  -ഐ    -
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                                    ഇ           

4. ല യമായ വപാതുെ െരങ്ങൾ പ്പകാരിം  പ്പശ്സ്ത യുള്ള 

അെയക്തമായ െയക്ത കൾ. 

5.                                         
                                       
      . 

6.                                          
                           . 

 

െയതയസ് ത െ  ാഗത്ത ലുള്ള ഉപല ാക്താക്കള ൽ ന ന്ന്, ത ര ച്ചറ ഞ്ഞ നഷ്ടസാധയതയുമായ  ബന്ധവപ്പട്ട് 
ലശ്ഖര ക്കുന്ന മറ്റ് െ െ ധ െ െരങ്ങൾ, കടവക്കണ യ ലാകാത്തതുിം വപ്കഡ റ്റ് ലപാള സ യ ൽ 

െയക്തമാക്ക ലയക്കാിം. 

കള്ളപ്പണിം വെളുപ്പ ക്കൽ െ രുദ്ധ (AML) മാനദണ്ഡങ്ങള ലുിം തീപ്െൊദത്ത ന് ധനസഹായിം 

നൽകുന്നത നുള്ള (CFT) മാനദണ്ഡങ്ങള ലുിം ഫ നാൻഷയൽ ആക്ഷൻ ടാസ് ക് ലഫാഴ് സ് (FATF) നൽക യ 

ശ്ുപാർശ്കളുിം നഷ്ടസാധയത െ ലയ രുത്തല ൽ ഉപലയാഗ ക്കണിം. 

അധ്യോയാം V 

കസ്റ്റമർ ഐഡ്നറിഫിഭക്കഷ്ൻ നെപെിപ്കമാം(CIF) 

13. താവഴ വകാടുത്ത ര ക്കുന്ന സന്ദർ ങ്ങള ൽ കമ്പന  ഉപല ാക്താക്കവള ത ര ച്ചറ യുന്നത് ഏവറ്റടുക്കുിം: 

(a) ഉപല ാക്താെുമായ  ഒരു ലലാൺ അക്കൗണ്ട് അധ ഷ്ഠ ത ബന്ധത്ത ന്വറ തുടക്കിം. 

(b)  ല  ച്ച ഉപല ാക്തൃ ഐഡന്റ ഫ ലക്കഷൻ ലഡറ്റയുവട ആധ കാര കതവയക്കുറ ലച്ചാ 

പരയാപ്തതവയക്കുറ ലച്ചാ സിംശ്യമുവണ്ടങ്ക ൽ. 

(c) ഏജന്റുമാരായ  മൂന്നാിം കക്ഷ  ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ െ ൽക്കുക, സവന്ത്ിം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ െ ൽക്കുക, വപ്കഡ റ്റ് 
കാർഡുകളുവട കുട ശ്ശ ക അടക്കാത ര ക്കുക/പ്പീവപയ്ഡ്/ പ്ടാെൽ കാർഡുകൾ റീലലാഡ് 

വെയ്തുെ ൽ ക്കുക, കൂടാവത അമ്പത നായ രത്ത ലധ കിം രൂപയ്ക്ക് മലറ്റവതങ്ക ലുിം ഉൽപ്പന്നിം 

െ ൽ ക്കുക. 

(d) അക്കൗണ്ട് അധ ഷ്ഠ തമലൊത്ത ഒരു ഉപല ാക്താെ നായ  ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്നു, അതായത് ലൊക്ക്-
ഇൻ ഉപല ാക്താവ്, ഉൾവപ്പടുന്ന തുക അമ്പത നായ രിം രൂപയ്ക്ക് തുലയലമാ അത ൽ കൂടുതലലാ 

ആണ്, ഒറ്റ ഇടപാടാലയാ അവലെങ്ക ൽ ബന്ധ പ്പ ച്ചതായ  ലതാന്നുന്ന ന രെധ  ഇടപാടുകലളാ ആയ  
കാണുന്നു. 

(e) ഒരു ഉപല ാക്താവ് മനഃപൂർവ്വിം ഒരു ഇടപാട വന അമ്പത നായ രിം രൂപയ്ക്ക് താവഴയുള്ള 

ഇടപാടുകളുവട ഒരു പരമ്പരയായ  രൂപവപ്പടുത്തുന്നുവെന്ന് െ ശ്വസ ക്കാലനാ സിംശ്യിം ലതാന്നാലനാ 

കമ്പന ക്ക് കാരണമുവണ്ടങ്ക ൽ. 

(f) AFHL-ൽ ന ന്ന് ൊയ്പ ല  ക്കാനായ  ശ്ുപാർ ശ് ആെശ്യവപ്പടുന്ന വലെന്ന് കമ്പന  ഉറപ്പാക്കുിം. 

14. ഒരു ലലാൺ അക്കൗണ്ട് അധ ഷ് ഠ ത ബന്ധിം ആരിം  ക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപല ാക്താക്കളുവട 

ഐഡന്റ റ്റ  പര ലശ്ാധ ക്കുന്നത നുള്ള ഉലേശ്യത്ത നായ , കമ്പന , അെരുവട ഇച്ഛാനുസരണിം, 

ഇന പ്പറയുന്ന െയെസ്ഥകൾക്ക് െ ലധയമായ  ഒരു മൂന്നാിം കക്ഷ  നടത്തുന്ന ഉപല ാക്തൃ ജാപ്ഗതവയ 

ആപ്ശ്യ ക്കുിം: 

(a) ലരഖകൾ അവലെങ്ക ൽ മൂന്നാിം കക്ഷ  നടത്തുന്ന ഉപല ാക്തൃ ജാപ്ഗതയുവട െ െരങ്ങൾ മൂന്നാിം 

കക്ഷ യ ൽ ന ലന്നാ വസൻപ്ടൽ KYC വറലക്കാർഡ്സ് രജ സ്പ്ട യ ൽ ന ലന്നാ രണ്ട് ദ െസത്ത നുള്ള ൽ 

ല  ക്കുിം. 

(b) ഉപല ാക്താെ ന്വറ പ്ശ്ദ്ധാപരമായ ആെശ്യകതകളുമായ  ബന്ധവപ്പട്ട ത ര ച്ചറ യൽ ലഡറ്റയുവടയുിം 

മറ്റ് പ്പസക്തമായ പ്പമാണങ്ങളുവടയുിം പകർപ്പുകൾ മൂന്നാിം കക്ഷ യ ൽ ന ന്ന് ആെശ്യവപ്പടുലമ്പാൾ 

കാലതാമസമ ലൊവത ല യമാക്കുവമന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ  കമ്പന  മത യായ നടപട കൾ വകവക്കാള്ളുന്നു. 

(c) മൂന്നാിം കക്ഷ  ന യപ്ന്ത് ക്കവപ്പടുന്നതുിം, ലമൽലനാട്ടിം െഹ ക്കുന്നതുിം അവലെങ്ക ൽ 

ന രീക്ഷ ക്കവപ്പടുന്നതുിം ആയതുിം കൂടാവത PML ന യമത്ത ന് കീഴ ലുള്ള ആെശ്യകതകൾക്കുിം 

ബാധയതകൾക്കുിം അനുസൃതമായ  ഉപല ാക്തൃ ജാപ്ഗതയുിം വറലക്കാർഡ് സൂക്ഷ ക്കൽ 

ആെശ്യകതകളുിം പാല ക്കുന്നത നുള്ള നടപട കളുിം ഉണ്ട്. 

(d) മൂന്നാിം കക്ഷ  ഉയർന്ന നഷ്ടസാധയതയുള്ളതായ  െ ലയ രുത്തവപ്പടുന്ന ഒരു രാജയത്ത ലലാ 
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അധ കാരപര ധ യ ലലാ അധ ഷ്ഠ തമാകരുത്. 

(e) ഉപല ാക്താെ ന്വറ ജാപ്ഗതയുവട ആതയന്ത് ക ഉത്തരൊദ ത്തെുിം കൂടാവത, ബാധകമായ, 

െർദ്ധ പ്പ ച്ച ജാപ്ഗതാ നടപട കൾ ഏവറ്റടുക്കുന്നതുിം കമ്പന യായ ര ക്കുിം. 

 

അധ്യോയാം VI 

കസ്റ്റമർ ഡ്യൂ ഡ്ിലിജൻസ്ക (CDD)നെപെിപ്കമാം 

 ോഗാം I - വയക്തികത കസ്റ്റമർ ഡ്യൂ ഡ്ിലിജൻസ്ക (CDD) നെപെിപ്കമാം 

15. CDD ഏവറ്റടുക്കുന്നത ന്, ഒരു ലലാൺ അക്കൗണ്ട് അധ ഷ്ഠ ത ബന്ധിം സ്ഥാപ ക്കുലമ്പാലഴാ അവലെങ്ക ൽ 

ഏവതങ്ക ലുിം ന യമപരമായ സ്ഥാപനെുമായ  ബന്ധവപ്പട്ട ഗുണല ാക്തൃ ഉടമയായ, അിംഗീകൃത ഒപ്പ ട്ട 

െയക്ത ലയാ അവലെങ്ക ൽ പെർ ഓഫ് അലറ്റാർണ  ഉടമലയാ ആയ െയക്ത യുമായ  ഇടപാ് 

നടത്തുലമ്പാൾ കമ്പന  ഒരു െയക്ത യ ൽ ന ന്ന് ഇന പ്പറയുന്നെ ആെശ്യവപ്പടുിം: 

(a) ആധാർ നമ്പർ , 

(i) 2016 (2016വല 18) ആധാർ  (സാമ്പത്ത കെുിം മറ്റ് സബ് സ ഡ കളുവട ലക്ഷയെുിം, ആനുകൂലയങ്ങളുിം 

ലസെനങ്ങളുിം) ആക്ട ന്വറ വസക്ഷൻ 7 പ്പകാരിം െ ജ്ഞാപനിം വെയ്ത ട്ടുള്ള ഏവതങ്ക ലുിം സ്കീമ ന് 

കീഴ ലുള്ള എവന്ത്ങ്ക ലുിം ആനുകൂലയലമാ സബ് സ ഡ ലയാ ല  ക്കാൻ അലേഹിം ആപ്ഗഹ ക്കുന്നു; 
അഥൊ 

(ii) PML ആക്ട വല വസക്ഷൻ 11 എയ വല ഉപെകുപ്പ് (1)-വല ആദയ െയെസ്ഥയുവട അട സ്ഥാനത്ത ൽ 

തന്വറ ആധാർ നമ്പർ സവലമധയാ സമർപ്പ ക്കാൻ അലേഹിം തീരുമാന ക്കുന്നു; അഥൊ 

(b) ഓഫ് വലൻ സ്ഥ രീകരണിം നടത്താെുന്ന ആധാർ നമ്പർ വകെശ്ിം ഉള്ളത ൻ വറ വതള വ്; അഥൊ 

(c) ഓഫ് വലൻ പര ലശ്ാധന നടത്താൻ കഴ യാത്ത ആധാർ നമ്പർ വകെശ്ിം െച്ചത ന്വറ വതള വ് 

അവലെങ്ക ൽ ഏവതങ്ക ലുിം OVD അവലെങ്ക ൽ അലേഹത്ത ന്വറ ഐഡന്റ റ്റ യുവടയുിം 

െ ലാസത്ത ന്വറയുിം െ ശ്ദാിംശ്ങ്ങൾ അടങ്ങ യ തത്തുലയമായ ഇ-ലരഖ; കൂടാവത 

(d) 1962-വല ആദായന കുത  െട്ടങ്ങള ൽ ന ർെെ ച്ച ര ക്കുന്ന വപർമനന്് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ (PAN) 

അവലെങ്ക ൽ അത ന് തുലയമായ ഇ-ലഡാകയുവമന്് അവലെങ്ക ൽ ലഫാിം നമ്പർ 60; കൂടാവത 

(e) ബ സ നസ ന്വറ സവ ാെെുിം ഉപല ാക്താെ ന്വറ സാമ്പത്ത ക ന ലയുിം ഉൾവപ്പവടയുള്ള മറ്റ് 
ത ര ച്ചറ യൽ ലരഖകൾ, അവലെങ്ക ൽ കമ്പന യുവട വപ്കഡ റ്റ് ലപാള സ  പ്പകാരിം കമ്പന  
ആെശ്യവപ്പടുന്ന തത്തുലയമായ ഇ-ലരഖകൾ: 

ഉപല ാക്താവ് സമർപ്പ ച്ച ടത്ത്: 
 

i) PML ആക്ട ന്വറ വസക്ഷൻ 11 എയുവട ഉപെകുപ്പ് (1)-വല ആദയ െയെസ്ഥയുവട െര യ ലുള്ള ആധാർ 

നമ്പർ, യുണീക്ക് ഐഡന്റ ഫ ലക്കഷൻ അലതാറ റ്റ  ഓഫ് ഇന്ത്യ നൽകുന്ന ഇ-KYC പ്പാമാണീകരണ 

സൗകരയിം ഉപലയാഗ ച്ച് കമ്പന  ഉപല ാക്താെ ന്വറ ആധാർ നമ്പറ ന്വറ പ്പാമാണീകരണിം നടത്തുിം. 

കൂടാവത, അത്തരവമാരു സാഹെരയത്ത ൽ, വസൻപ്ടൽ ഐഡന്റ റ്റ  ലഡറ്റാ ലശ്ഖരണത്ത ൽ ല യമായ 

ഐഡന്റ റ്റ  െ െരങ്ങൾ അനുസര ച്ച് െ ലാസത്ത ൽ ന ന്ന് െയതയസ്തമായ ന ലെ വല െ ലാസിം 

നൽകാൻ ഉപല ാക്താവ് ആപ്ഗഹ ക്കുന്നുവെങ്ക ൽ, അയാൾക്ക് കമ്പന ക്ക് അത് സിംബന്ധ ച്ച് ഒരു 
സവയ പ്പഖയാപനിം നൽകാിം. 

ii)  ഓഫ് വലൻ പര ലശ്ാധന നടത്താൻ കഴ യുന്ന ആധാർ വകെശ്ിം ഉവണ്ടന്നത ന്വറ വതള ൊയ  കമ്പന    

ഓഫ് വലൻ പര ലശ്ാധന നടത്തുിം. 

iii) ഏവതങ്ക ലുിം OVD-യുവട തത്തുലയമായ ഇ-ലഡാകയുവമന്്, 2000-വല ഇൻഫർലമഷൻ വടക് ലനാളജ  

ആക് ്  (2000-വല 21) െയെസ്ഥകൾ അനുസര ച്ച് കമ്പന  ഡ ജ റ്റൽ സ ലേച്ചർ പര ലശ്ാധ ക്കുകയുിം 

അനുബന്ധിം I-ന് കീഴ ൽ െയക്തമാക്ക യ ട്ടുള്ള തത്സമയ ലഫാലട്ടാ എടുക്കുക്കുകയുിം വെയ്യുിം. 

iv) OVD അവലെങ്ക ൽ ഓഫ് വലൻ വെര ഫ ലക്കഷൻ നടത്താൻ കഴ യാത്ത ആധാർ നമ്പർ വകെശ്ിം 

ഉള്ളത ന്വറ വതള വ്, വകെശ്ാെകാശ് ലരഖയുവട സാക്ഷയവപ്പടുത്ത യ പകർപ്പ് ല  ക്കുന്നത ന് 

സർക്കാർ അനുെദ ക്കുന്ന ഏവതങ്ക ലുിം അറ യ പ്പുകൾക്ക് െ ലധയമായ , അനക്സ് I-ന് കീഴ ൽ 

െയക്തമാക്ക യ ട്ടുള്ള ഡ ജ റ്റൽ KYC മുലഖന കമ്പന  സ്ഥ രീകരണിം നടത്തുിം കൂടാവത ആധാർ 

നമ്പറ ന്വറലയാ OVDയുവടലയാ തത്തുലയമായ ഇ-ലരഖ സമർപ്പ ക്കാത്ത സമീപകാല ലഫാലട്ടായുവടയുിം. 
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 കൂടാവത, 2016 വല ആധാർ  (സാമ്പത്ത ക, മറ്റ് സബ് സ ഡ കളുവട ടാർവഗറ്റഡ് വഡല െറ , 
ആനുകൂലയങ്ങളുിം ലസെനങ്ങളുിം) ന യമത്ത ന്വറ 7-ാാാിം െകുപ്പ ന് കീഴ ൽ െ ജ്ഞാപനിം വെയ്ത 

ഏവതങ്ക ലുിം സ്കീമ ന് കീഴ ൽ എവന്ത്ങ്ക ലുിം ആനുകൂലയലമാ സബ് സ ഡ ലയാ ല  ക്കാൻ 

ആപ്ഗഹ ക്കുന്ന ഒരു െയക്ത ക്ക് ഇ-KYC പ്പാമാണീകരണിം നടത്താൻ കഴ യ വലെങ്ക ൽ ൊർദ്ധകയിം 

മൂലലമാ മറ്റുതരത്ത ലലാ ഉള്ള പര ക്കുകൾ, അസുഖിം അവലെങ്ക ൽ ബലഹീനത, സമാനമായ 

കാരണങ്ങളാൽ, കമ്പന , ആധാർ നമ്പർ ആെശ്യവപ്പടുന്നത ന് പുറവമ, ഓഫ് വലൻ പര ലശ്ാധന 

നടത്ത  അവലെങ്ക ൽ മലറ്റവതങ്ക ലുിം OVD യുവട സാക്ഷയവപ്പടുത്ത യ പകർപ്പ് അവലെങ്ക ൽ തത്തുലയമായ 

ഇ-പ്പമാണത്ത ൻ വറ സാക്ഷയവപ്പടുത്ത യ ലരഖയുവട പകർപ്പ് ഉപല ാക്താെ ൽ ന ന്ന്  ലനട വക്കാണ്ട് 
ത ര ച്ചറ യൽ നടലത്തണ്ടതാണ്.ഈ രീത യ ൽ വെയ്യുന്ന സ ഡ ഡ  സ്ഥ രമായ  കമ്പന യുവട ഒരു 
ഉലദയാഗസ്ഥൻ ന ർെഹ ക്കുിം, അത്തരിം ഒഴ ൊക്കലുകൾ വകകാരയിം വെയ്യലുിം കൺകറന്് 

ഓഡ റ്റ ന്വറ  ാഗമായ ര ക്കുിം. ഒരു ലകപ്ന്ദീകൃത ഒഴ ൊക്കൽ ഡാറ്റാലബസ ൽ ഒഴ ൊക്കൽ 

വകകാരയിം വെയ്യുന്ന ലകസുകൾ കൃതയമായ  ലരഖവപ്പടുത്തുവമന്ന് കമ്പന  ഉറപ്പാക്കുിം.ഡാറ്റാലബസ ൽ 

ഒഴ ൊക്കൽ അനുെദ ക്കുന്നത നുള്ള കാരണങ്ങളുവട െ ശ്ദാിംശ്ങ്ങൾ, ഉപല ാക്തൃ െ ശ്ദാിംശ്ങ്ങൾ, 

ഒഴ ൊക്കൽ അിംഗീകര ക്കുന്ന ന യുക്ത ഉലദയാഗസ്ഥന്വറ ലപര് എന്ന െ ഉവണ്ടങ്ക ൽ  അെ കൂട  

അധ ക െ ശ്ദാിംശ്ങ്ങള ൽ   അടങ്ങ യ ര ക്കണിം. ഡാറ്റാലബസ് കമ്പന യുവട ആനുകാല ക ഇന്ലറണൽ 

ഓഡ റ്റ ന്/പര ലശ്ാധനയ്ക്ക് െ ലധയമാക്കുകയുിം സൂപ്പർവെസറ  അെലലാകനത്ത നായ  

ല യമാക്കുകയുിം വെയ്യുിം. 

െ ശ്ദീകരണിം 1: കമ്പന , ഉപല ാക്താവ് ആധാർ നമ്പർ അടങ്ങ യ ആധാർ നമ്പർ വകെശ്ിം 

െച്ചത ന്വറ വതള വ് സമർപ്പ ക്കുന്ന ടത്ത്, മുകള വല െയെസ്ഥ പ്പകാരിം ആധാർ നമ്പറ ന്വറ 

ആധ കാര കത ആെശ്യമ ലൊത്ത സാഹെരയത്ത ൽ, അത്തരിം ഉപല ാക്താവ് ഉെ തമായ 

മാർഗ്ഗങ്ങള ലൂവട തന്വറ ആധാർ നമ്പർ ത രുത്തുകലയാ ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് വെയ്യുകലയാ വെയ്യുന്നുവണ്ടന്ന്  
ഉറപ്പാക്കണിം. 

െ ശ്ദീകരണിം 2: ബലയാവമപ്ട ക് അട സ്ഥാനമാക്ക യുള്ള ഇ-KYC പ്പമാണീകരണിം കമ്പന ക്ക് 
ബാധകമായ ന യമത്ത ന് െ ലധയമായ  നടത്താെുന്നതാണ്. 

െ ശ്ദീകരണിം 3: ആധാറ ന്വറ ഉപലയാഗിം, ആധാർ വകെശ്ിം െച്ചത ന്വറ വതള വ് മുതലായെ, 

ആധാർ (സാമ്പത്ത ക, മറ്റ് സബ് സ ഡ  ആനുകൂലയങ്ങളുിം ലസെനങ്ങളുിം ലക്ഷയമ ട്ടുള്ള വഡല െറ ) 

ആക് ് , 2016-നുിം അത ന് കീഴ ലുള്ള െട്ടങ്ങൾക്കുിം അനുസര ച്ചായ ര ക്കുിം. 

 

 

16. മുഖാമുഖമലൊത്ത ലമാഡ ൽ OTP അട സ്ഥാനമാക്ക യുള്ള e-KYC ഉപലയാഗ ച്ച് തുറക്കുന്ന ലലാൺ 

അക്കൗണ്ടുകൾ ഇന പ്പറയുന്ന െയെസ്ഥകൾക്ക് െ ലധയമാണ്. കമ്പന ക്ക് കൂടുതൽ ന ലക്ഷപങ്ങൾ 

സവീകര ക്കാൻ കഴ യാത്തത നാൽ, ഇെ ൊയ്പാ സൗകരയങ്ങൾക്ക് മാപ്തിം പ്പസക്തമാണ്: 

i. OTP െഴ യുള്ള പ്പമാണീകരണത്ത ന് ഉപല ാക്താെ ൽ ന ന്ന് ഒരു പ്പലതയക സമ്മതിം ഉണ്ടായ ര ക്കണിം. 

ii. ലടിം ലലാണുകൾ മാപ്തലമ അനുെദ ക്കൂ. അനുെദ ച്ച ലടിം ലലാണുകളുവട ആവക തുക ഒരു െർഷത്ത ൽ 

അറുപത നായ രിം രൂപയ ൽ കൂടരുത്. 

iii.      -               ഇ-                                     
                                                  
          .   -   ഐ  -                        
                                                          
                                 . 

iv. മുകള ൽ സൂെ പ്പ ച്ചതുലപാവല CDD നടപട പ്കമിം ഒരു െർഷത്ത നുള്ള ൽ 

പൂർത്ത യാക്ക യ വലെങ്ക ൽ, കൂടുതൽ വഡബ റ്റുകൾ അനുെദ ക്ക ലെ. 

v. മലറ്റവതങ്ക ലുിം റ ലപ്പാർട്ട ിംഗ് സ്ഥാപനെുമായ  മുഖാമുഖമലൊത്ത ലമാഡ ൽ OTP 

അട സ്ഥാനമാക്ക യുള്ള KYC ഉപലയാഗ ച്ച് മവറ്റാരു അക്കൗണ്ടുിം തുറന്ന ട്ട വലെലന്നാ 

തുറക്കുന്ന വലെലന്നാ ഉള്ള ഒരു പ്പഖയാപനിം ഉപല ാക്താെ ൽ ന ന്ന് ല  ക്കുിം. കൂടാവത, KYC 

െ െരങ്ങൾ CKYCR-ലലക്ക് അപ് ലലാഡ് വെയ്യുലമ്പാൾ, OTP അട സ്ഥാനമാക്ക യുള്ള e-KYC 

ഉപലയാഗ ച്ചാണ് അത്തരിം അക്കൗണ്ടുകൾ തുറക്കുന്നവതന്ന് കമ്പന  െയക്തമായ  സൂെ പ്പ ക്കുിം. മറ്റ് 
റ ലപ്പാർട്ട ിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങൾ  മുഖാമുഖമലൊത്ത ലമാഡ ൽ OTP അട സ്ഥാനമാക്ക യുള്ള e-KYC 

നടപട പ്കമിം ഉപലയാഗ ച്ച് തുറന്ന അക്കൗണ്ടുകളുവട KYC െ െരങ്ങവള അട സ്ഥാനമാക്ക  കമ്പന  

അക്കൗണ്ടുകൾ തുറക്ക ലെ. 

vi. ലമൽപ്പറഞ്ഞ െയെസ്ഥകൾ പാല ക്കുന്നുവണ്ടന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നത ന്, എവന്ത്ങ്ക ലുിം 

പാല ക്കാത്ത/ലിംഘനമുണ്ടായാൽ അലലർട്ടുകൾ സൃഷ്ട ക്കുന്നത നുള്ള സിംെ ധാനങ്ങൾ 

ഉൾവപ്പവടയുള്ള കർശ്നമായ ന രീക്ഷണ നടപട പ്കമങ്ങൾ കമ്പന ക്ക് ഉണ്ടായ ര ക്കുിം. 
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17. ഒരു െയക്ത ഗത ഉപല ാക്താെുമായ  ലലാൺ അക്കൗണ്ട് അധ ഷ് ഠ ത ബന്ധിം സ്ഥാപ ക്കുന്നത നായ  

കമ്പന യുവട ഒരു ഉലദയാഗസ്ഥൻ നടപ്പ ലാക്കുന്ന, ബാധകമായ ന യമങ്ങൾക്ക് െ ലധയമായ  കമ്പന  

തത്സമയ V-CIP ഏവറ്റടുക്കാിം, അലേഹത്ത ന്വറ അറ ലൊവടയുള്ള സമ്മതിം ലനട യ ലശ്ഷിം 

ഇന പ്പറയുന്ന ന ബന്ധനകൾ പാല ക്കുിം: 

 .                                                         
                                                          
       (  ഇ                                     
                                             -    
                                                   
          .                                         -     
                                                         
                     ഇ-                                           
                      .  

  .                                          ഇ-                   
                                                                
                   . 

  .                         ഇ-      -            ഇ           
      . 

   -   ഐ                                ഇ                   
               - 

i. V-CIP നടത്തുന്ന കമ്പന യുവട ഉലദയാഗസ്ഥൻ ത ര ച്ചറ യല നായ  ഹാജരായ ഉപല ാക്താെ ന്വറ 

െീഡ ലയാ വറലക്കാർഡ് വെയ്യുകയുിം ലഫാലട്ടാ എടുക്കുകയുിം വെയ്യുിം. ത ര ച്ചറ യല നായ  

ആധാറ ന്വറ ഓഫ് വലൻ വെര ഫ ലക്കഷൻ െഴ  മാപ്തലമ ത ര ച്ചറ യൽ െ െരങ്ങൾ ലനടൂ. 

ii. ഉപല ാക്താവ് e-PAN നൽകുന്ന സന്ദർ ങ്ങള വലാഴ വക, ലപ്പാസസ്സ ന വട ഉപല ാക്താെ ന് 

പ്പദർശ് പ്പ ക്കാൻ പാൻ കാർഡ ന്വറ െയക്തമായ െ പ്തിം കമ്പന  പകർത്തുിം. ഇഷയൂ വെയ്യുന്ന 

അലതാറ റ്റ യുവട ലഡറ്റാലബസ ൽ ന ന്ന് പാൻ െ ശ്ദാിംശ്ങ്ങൾ പര ലശ്ാധ ലക്കണ്ടതാണ്. 

iii. ഉപല ാക്താവ് ശ്ാരീര കമായ  ഇന്ത്യയ ൽ ഉവണ്ടന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഉപല ാക്താെ ന്വറ തത്സമയ 

വലാലക്കഷൻ (ജ ലയാടാഗ ിംഗ്) പ ട വച്ചടുക്കുിം 

iv. ആധാർ/പാൻ െ ശ്ദാിംശ്ങ്ങള വല ഉപല ാക്താെ ന്വറ ലഫാലട്ടാ V-CIP ഏവറ്റടുക്കുന്ന 

ഉപല ാക്താെുമായ  വപാരുത്തവപ്പടുന്നുവണ്ടന്നുിം ആധാർ/പാന വല ത ര ച്ചറ യൽ െ ശ്ദാിംശ്ങ്ങൾ 

ഉപല ാക്താവ് നൽകുന്ന െ ശ്ദാിംശ്ങ്ങളുമായ  വപാരുത്തവപ്പടുന്നുവണ്ടന്നുിം കമ്പന യുവട 

ഉലദയാഗസ്ഥൻ ഉറപ്പാക്കണിം. 

v. ആശ്യെ ന മയങ്ങൾ തത്സമയമാവണന്നുിം മുൻകൂട്ട  വറലക്കാർഡ് വെയ് ത ട്ട വലെന്നുിം 

സ്ഥാപ ക്കുന്നത ന്, െീഡ ലയാ ഇടവപടലുകൾക്ക ടയ വല ലൊദയങ്ങളുവട പ്കമിം കൂടാവത/അവലെങ്ക ൽ 

തരത്ത ൽ െയതയാസമുവണ്ടന്ന് കമ്പന യുവട ഉലദയാഗസ്ഥൻ ഉറപ്പാക്കണിം. 

vi. XML ഫയലലാ ആധാർ സുരക്ഷ ത QR ലകാലഡാ ഉപലയാഗ ച്ച് ആധാറ ന്വറ ഓഫ് വലൻ 

സ്ഥ രീകരണത്ത ന്വറ കാരയത്ത ൽ, XML ഫയൽ അവലെങ്ക ൽ QR ലകാഡ് ജനലറഷൻ തീയത  V-CIP 

നടപ്പ ലാക്കുന്ന തീയത  മുതൽ 3 ദ െസത്ത ൽ കൂടുതൽ പഴയതവലെന്ന് ഉറപ്പാക്കണിം. 

vii. V-CIP െഴ  തുറക്കുന്ന എലൊ ലലാൺ അക്കൗണ്ടുകളുിം സമകാല ക ഓഡ റ്റ ന് െ ലധയമായത ന് ലശ്ഷിം 

മാപ്തലമ പ്പെർത്തനക്ഷമമാക്കൂ, പ്പപ്ക യയുവട സമപ്ഗത ഉറപ്പാക്കുിം. 

viii. ഈ പ്പപ്ക യ തടസ്സമ ലൊത്തതുിം തത്സമയെുിം സുരക്ഷ തെുിം ഉപല ാക്താെുമായുള്ള എൻഡ്-ടു-
എൻഡ് എൻപ്ക പ്റ്റഡ് ഓഡ ലയാെ ഷവൽ ഇന്ററാക്ഷനാവണന്നുിം ആശ്യെ ന മയത്ത ന്വറ 

ഗുണന ലൊരിം ഉപല ാക്താെ വന സിംശ്യാതീതമായ  ത ര ച്ചറ യാൻ പരയാപ്തമാവണന്നുിം കമ്പന  
ഉറപ്പാക്കുിം. കബള പ്പ ക്കല നുിം മറ്റ് െഞ്ചനാപരമായ കൃപ്ത മതവങ്ങൾക്കുിം എത വര 

പര രക്ഷ ക്കുന്നത ന് കമ്പന  പ്ശ്ദ്ധാപൂർ വ്വിം പര ലശ്ാധന നടത്തുിം. 

ix.  സുരക്ഷ, കരുത്ത്, എൻഡ് ടു എൻഡ് എൻപ്ക പ്ഷൻ എന്ന െ ഉറപ്പാക്കുന്നത ന്, V-CIP ആപ്ല ലക്കഷൻ 

പുറത്ത റക്കുന്നത ന് മുമ്പ് കമ്പന  ലസാഫ്റ്റ് വെയറുിം സുരക്ഷാ ഓഡ റ്റുിം മൂലയന ർണ്ണയെുിം 

നടത്തുിം. 

x.  ഓഡ ലയാെ ഷവൽ ഇടവപടൽ കമ്പന യുവട തവന്ന വഡാവമയ് ന ൽ ന ന്നാണ് ആരിം  ലക്കണ്ടത്, 

അലൊവത ഏവതങ്ക ലുിം മൂന്നാിം കക്ഷ  ലസെന ദാതാെ ൽ ന ന്നലെ. ഇത നായ  പ്പലതയകിം പര ശ്ീലനിം 

ല  ച്ച ഉലദയാഗസ്ഥരാണ്  V-CIP പ്പപ്ക യ നടത്തുന്നത്. V-CIP  നടത്തുന്ന ഉലദയാഗസ്ഥന്വറ 

വപ്കഡൻഷയലുകൾവക്കാപ്പിം പ്പെർത്തനലരഖയുിം സിംരക്ഷ ക്കവപ്പടുിം. 
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xi.  െീഡ ലയാ വറലക്കാർഡ ിംഗ് സുരക്ഷ തെുിം സുരക്ഷ തെുമായ രീത യ ൽ സിം ര ച്ച ട്ടുവണ്ടന്നുിം 

അത ൽ  തീയത യുിം സമയെുമടങ്ങ യ സ്റ്റാമ്പുിം ഉവണ്ടന്നുിം കമ്പന  ഉറപ്പാക്കുിം. 

xii. പ്പപ്ക യയുവട സമപ്ഗതയുിം ഉപല ാക്താവ് നൽകുന്ന െ െരങ്ങളുിം ഉറപ്പാക്കാൻ ആർട്ട ഫ ഷയൽ 

ഇന്റല ജൻസ് (AI), വഫയ് സ് മാച്ച ിംഗ് വടക് ലനാളജ കൾ എന്ന െയുൾവപ്പവട ല യമായ ഏറ്റെുിം 

പുത യ സാലങ്കത കെ ദയയുവട സഹായിം സവീകര ക്കാൻ കമ്പന വയ ലപ്പാത്സാഹ പ്പ ക്കുന്നു. 
എന്ന രുന്നാലുിം, ഉപല ാക്താെ വന ത ര ച്ചറ യുന്നത നുള്ള ഉത്തരൊദ ത്തിം കമ്പന യ ൽ 

ന ക്ഷ പ്തമായ ര ക്കുിം. 

xiii. ബാധകമായ ന യമത്ത ന്വറ അട സ്ഥാനത്ത ൽ ആധാർ നമ്പർ ത രുത്തുകലയാ ബ്ലാക്ക്ഔട്ട് 
വെയ്യുകലയാ വെയ്യുന്നുവണ്ടന്ന് കമ്പന  ഉറപ്പാക്കുിം. 

18. ഭനോൺ-ബോങ്കിാംഗ് ഫിനോൻസ്ക കമ്പനികൾക്കോയുള്ള (NBFC-കൾ) ലളിതമോയ നെപെിപ്കമാം: ൊയ്പ 

ല  ക്കാൻ ആപ്ഗഹ ക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ന ർേ ഷ്ട ലരഖകൾ ഹാജരാക്കാൻ കഴ യുന്ന വലെങ്ക ൽ, 

കമ്പന യുവട െ ലെെനാധ കാരത്ത ൽ ഇന പ്പറയുന്ന െയെസ്ഥകൾക്ക് െ ലധയമായ  ലലാൺ 

അക്കൗണ്ടുകൾ തുറക്കാിം: 

(a) കമ്പന  ഉപല ാക്താെ ൽ ന ന്ന് സവയിം സാക്ഷയവപ്പടുത്ത യ ലഫാലട്ടാ ൊങ്ങണിം. 

(b) ലലാൺ  അക്കൗണ്ട്  തുറക്കുന്ന  െയക്ത  തന്വറ  സാന്ന ധയത്ത ൽ  തന്വറ  ഒലപ്പാ  െ രലടയാളലമാ  

പത ച്ച ട്ടുവണ്ടന്ന്  കമ്പന യുവട  ന യുക്ത  ഉലദയാഗസ്ഥൻ  തന്വറ  ഒപ്പ ന്  കീഴ ൽ  

സാക്ഷയവപ്പടുത്തുന്നു .  

(c) ലലാൺ അക്കൗണ്ട് തുടക്കത്ത ൽ പപ്ന്ത്ണ്ട് മാസലത്തക്ക് പ്പെർത്തനക്ഷമമായ ര ക്കുിം, അത നുള്ള ൽ 

CDD നടപ്പ ലാക്കുിം.. 

(d) അനുെദ ച്ച ട്ടുള്ള  ലലാൺ /  അെരുവട  എലൊ  അക്കൗണ്ടുകള വലയുിം  ബാലൻസുകൾ  

ഒരുമ ച്ച്  എടുത്തത്  ഒരു  ഘട്ടത്ത ലുിം  അമ്പത നായ രിം  രൂപയ ൽ  കൂടാൻ  പാട ലെ .  

(e) എലൊ അക്കൗണ്ടുകളുവടയുിം വമാത്തിം വപ്കഡ റ്റ് ഒരു െർഷത്ത ൽ ഒരു ലക്ഷിം രൂപയ ൽ കൂടരുത്. 

(f) ഉപല ാക്താവ് മുകള വല (d) ലിംഘ ക്കുന്ന സാഹെരയത്ത ൽ മുഴുെൻ KYC നടപട പ്കമെുിം 

പൂർത്ത യാകുന്നതുെവര കൂടുതൽ ഇടപാടുകൾ അനുെദ ക്ക വലെന്ന് ലബാധയവപ്പടുത്തണിം. 

(g) ബാലൻസ് നാൽപ്പത നായ രിം രൂപയ ൽ എത്തുലമ്പാൾ അവലെങ്ക ൽ ഒരു െർഷവത്ത വമാത്തിം വപ്കഡ റ്റ് 
എൺപത നായ രിം രൂപയ ൽ എത്തുലമ്പാൾ, KYC നടത്തുന്നത ന് ഉെ തമായ ലരഖകൾ 

സമർപ്പ ക്കണവമന്ന് ഉപല ാക്താെ വന അറ യ ക്കുിം, അലൊത്തപക്ഷിം എലൊ അക്കൗണ്ടുകള വലയുിം 

വമാത്തിം ബാലൻസ് ആകുലമ്പാൾ അക്കൗണ്ട വല പ്പെർത്തനങ്ങൾ ന ർത്തുിം. ഒരുമ വച്ചടുത്താൽ 

മുകള വല െര യ ൽ  (d)യ ലുിം (എ)ലുിം ന ർലേശ് ച്ച ര ക്കുന്ന പര ധ കൾ കെ യുന്നു. 

(h) ഉപല ാക്താെ വന അറ യ ക്കാനുിം  KYC പ്പപ്ക യ പൂർത്ത യാക്കാനുിം  കമ്പന  ഉെ തമായ 

നടപട കൾ  വകവക്കാള്ളുിം, പരാജയവപ്പട്ടാൽ കൂടുതൽ വഡബ റ്റുകൾ  അനുെദ ക്ക ലെ . 

19. കമ്പന യുവട ഒരു പ്ബാഞ്ച്/ഓഫീസ് ഒര ക്കൽ നടത്ത യ KYC സ്ഥ രീകരണിം, അലത കമ്പന യുവട 

മലറ്റവതങ്ക ലുിം പ്ബാഞ്ച്/ഓഫീസ ലലക്ക് ലലാൺ അക്കൗണ്ട് പ്ടാൻസ്ഫർ വെയ്യുന്നത ന് 

സാധുതയുള്ളതാണ്, ബന്ധവപ്പട്ട ലലാൺ അവക്കൗണ്ട നായ  പൂർണ്ണ KYC വെര ഫ ലക്കഷൻ ഇത നകിം 

തവന്ന നടത്ത യ ട്ടുവണ്ടങ്ക ലുിം അത് ആനുകാല ക അപ് ലഡറ്റ ന് ബാധകമലെ. 
 

 ോഗാം II- ഭസ്ോൾ ടപ്പോപ്പ്പറ്ററി സ്ഥോപനങ്ങൾക്കുള്ള CDD നെപെികൾ 

20. ഒരു ലസാൾ വപ്പാവപ്പറ്ററ  സ്ഥാപനത്ത ന്വറ ലപര ൽ ഒരു ലലാൺ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നത ന്, 

െയക്ത യുവട (ഉടമസ്ഥൻ) CDD നടപ്പ ലാക്കുിം. 

21. ലമൽപ്പറഞ്ഞെയ് ക്ക് പുറലമ, കുത്തക സ്ഥാപനത്ത ന്വറ ലപര ലുള്ള ബ സ നസ് / 

പ്പെർത്തനത്ത ന്വറ വതള ൊയ  ഇന പ്പറയുന്ന ഏവതങ്ക ലുിം രണ്ട് പ്പമാണങ്ങൾ  അവലെങ്ക ൽ 

തത്തുലയമായ ഇ-പ്പമാണങ്ങളുിം ല  ക്കുിം: 

(a) രജ സ്ലപ്ടഷൻ സർട്ട ഫ ക്കറ്റ് 

(b) ലഷാപ്പ് ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ല ഷ് വമന്് ആക് ്  പ്പകാരിം മുന സ പ്പൽ അധ കാര കൾ നൽകുന്ന 

സർട്ട ഫ ക്കറ്റ്/വലസൻസ്. 

(c) െ ൽപ്പനയുിം ആദായ ന കുത  റ ലട്ടണുകളുിം. 

(d) CST/VAT/GSTസർട്ട ഫ ക്കറ്റ്(ലപ്പാെ ഷണൽ /വഫനൽ ) 

(e) വസയ ൽസ് ടാക് സ്/ലസെന ന കുത /വപ്പാഫഷണൽ ടാക്സ് അധ കാര കൾ നൽകുന്ന 
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സർട്ട ഫ ക്കറ്റ്/രജ സ് ലപ്ടഷൻ ലഡാകയുവമന്്. 

(f) IEC (ഇലമ്പാർട്ടർ എക് സ് ലപാർട്ടർ ലകാഡ്) DGFT ഓഫീസ് മുലഖനയുള്ള വപ്പാവപ്പറ്ററ  ആശ്ങ്കയ് ക്ക് 
നൽക യ ട്ടുണ്ട് അവലെങ്ക ൽ ഒരു െട്ടത്ത ന് കീഴ ൽ സിംലയാജ പ്പ ച്ച ട്ടുള്ള ഏവതങ്ക ലുിം വപ്പാഫഷണൽ 

ലബാഡ  വപ്പാവപ്പറ്ററ  ആശ്ങ്കയുവട ലപര ൽ നൽക യ ട്ടുള്ള വലസൻസ് / പ്പാക്ടീസ് സർട്ട ഫ ക്കറ്റ്. 

(g)  സ്ഥാപനത്ത ന്വറ െരുമാനിം പ്പത ഫല പ്പ ക്കുന്ന, ആദായന കുത  അധ കാര കൾ യഥാെ ധ  

പ്പാമാണീകര ച്ച/അിംഗീകര ക്കുന്ന ഏക ഉടമസ്ഥന്വറ ലപര ൽ സമ്പൂർണ്ണ ആദായ ന കുത  റ ലട്ടൺ 

(അിംഗീകാരിം മാപ്തമലെ). 

(h) വെദയുത , വെള്ളിം, ലാൻഡ് വലൻ വടല ലഫാൺ ബ ലെുകൾ തുടങ്ങ യ യൂട്ട ല റ്റ  ബ ലെുകൾ. 

22. അത്തരിം രണ്ട് ലരഖകൾ നൽകാൻ കഴ യ വലെന്ന് കമ്പന ക്ക് ലബാധയവപ്പട്ട സാഹെരയത്ത ൽ, കമ്പന ക്ക് 
അെരുവട െ ലെെനാധ കാരത്ത ൽ, ബ സ നസ്/പ്പെർത്തനത്ത ന്വറ വതള ൊയ  ആ ലരഖകള ൽ 

ഒന്ന് മാപ്തലമ സവീകര ക്കാെൂ. 

കമ്പന  ലകാൺടാക്റ്റ് ലപായ ന്് പര ലശ്ാധന ഏവറ്റടുക്കുകയുിം അത്തരിം സ്ഥാപനത്ത ന്വറ 

അസ്ത തവിം സ്ഥാപ ക്കുന്നത ന് ആെശ്യമായ മറ്റ് െ െരങ്ങളുിം െയക്തതകളുിം ലശ്ഖര ക്കുകയുിം 

വെയ്താൽ ഉടമസ്ഥാെകാശ്ത്ത ന്വറ െ ലാസത്ത ൽ ന ന്ന് ബ സ നസ്സ് പ്പെർത്തനിം 

പര ലശ്ാധ ച്ചുവെന്ന് സ്ഥ രീകര ക്കുകയുിം തൃപ്ത വപ്പടുകയുിം വെയ്യുിം. 

 

 ോഗാം III- നിയമപര്മോയ സ്ഥോപനങ്ങൾക്കുള്ള CDDനെപെികൾ 

23. ഒരു കമ്പന യുവട ലലാൺ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നത ന്, ഇന പ്പറയുന്ന ഓലരാ ലരഖകളുവടയുിം 

സാക്ഷയവപ്പടുത്ത യ പകർപ്പുകൾ അവലെങ്ക ൽ അത ന് തുലയമായ ഇ-ലഡാകയുവമന്റുകൾ ല  ക്കുിം: 

(a) ഇൻലകാർപ്പലറഷൻ സർട്ട ഫ ക്കറ്റ് 

(b) വമലമാരണ്ടുിം അലസാസ ലയഷന്വറ ലലഖനങ്ങളുിം 

(c) കമ്പന യുവട വപർ മനൻ ്  അവക്കൗണ്ട്  നമ്പർ  

(d) ഡയറക്ടർ ലബാർഡ ൽ ന ന്നുള്ള ഒരു പ്പലമയെുിം അത ന്വറ മാലനജർമാർലക്കാ ഓഫീസർമാർലക്കാ 

ജീെനക്കാർലക്കാ അത ന്വറ ലപര ൽ ഇടപാ് നടത്താൻ അനുെദ ച്ച പെർ ഓഫ് അലറ്റാർണ  

(e) ഗുണല ാക്താൊയ ഉടമ, മാലനജർമാർ, ഉലദയാഗസ്ഥർ അവലെങ്ക ൽ ജീെനക്കാർ എന്ന െരുമായ  
ബന്ധവപ്പട്ട CDD ലരഖകൾ, സാഹെരയിം ലപാവല, കമ്പന യുവട ലപര ൽ ഇടപാ് നടത്താൻ ഒരു 
അ   ാഷകവന ഏർ വപ്പടുത്തുക 

24. ഒരു പങ്കാള ത്ത സ്ഥാപനത്ത ന്വറ ലലാൺ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നത ന്, ഇന പ്പറയുന്ന ഓലരാ 

ലഡാകയുവമന്റുകളുവടയുിം സാക്ഷയവപ്പടുത്ത യ പകർപ്പുകൾ അവലെങ്ക ൽ അത ന് തുലയമായ ഇ-

ലഡാകയുവമന്റുകൾ ല  ക്കുിം: 
 

(a) വരജ സ്ലപ്ടഷൻ  സർ ട്ട ഫ ക്കറ്റ് 

(b) പങ്കാള ത്ത കരാർ 

(c) പങ്കാള ത്ത സ്ഥാപനത്ത ന്വറ വപർ മവനൻ ്  അക്കൗണ്ട് നമ്പർ 

(d) ഗുണല ാക്താൊയഉടമ, മാലനജർമാർ, ഓഫീസർമാർ അവലെങ്ക ൽ ജീെനക്കാർ എന്ന െരുമായ  

ബന്ധവപ്പട്ട, വസക്ഷൻ 16-ൽ െയക്തമാക്ക യ ട്ടുള്ള ലരഖകൾ,സാഹെരയിം ലപാവല, അത ന്വറ ലപര ൽ 

ഇടപാ് നടത്താൻ ഒരു അ   ാഷകവന ഏർ വപ്പടുത്തുക 

 

25. ഒരു പ്ടസ്റ്റ ന്വറ ലലാൺ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നത ന്, ഇന പ്പറയുന്ന ഓലരാ ലഡാകയുവമന്റുകളുവടയുിം 

സാക്ഷയവപ്പടുത്ത യ പകർപ്പുകൾ അവലെങ്ക ൽ അത ന് തുലയമായ ഇ-ലഡാകയുവമന്റുകൾ ല  ക്കുിം: 

(a) വരജ സ്ലപ്ടഷൻ  സർ ട്ട ഫ ക്കറ്റ് 

(b) പ്ടസ്റ്റ ൻ വറ കരാർ  

(c) പ്ടസ്റ്റ ന്വറ വപർ മനൻ ്  അക്കൗണ്ട് നമ്പർ അവലെങ്ക ൽ ലഫാിം നമ്പർ.60 

(d) ഗുണല ാക്താൊയഉടമ, മാലനജർമാർ, ഉലദയാഗസ്ഥർ അവലെങ്ക ൽ ജീെനക്കാർ എന്ന െരുമായ  

ബന്ധവപ്പട്ട വസക്ഷൻ 16-ൽ െയക്തമാക്ക യ ട്ടുള്ള ലരഖകൾ,സാഹെരയിം ലപാവല, അത ന്വറ ലപര ൽ 

ഇടപാ് നടത്താൻ ഒരു അ   ാഷകവന ഏർ വപ്പടുത്തുക 

26. ഒരു അൺ ഇൻലകാർപ്പലററ്റഡ് അലസാസ ലയഷന്വറലയാ െയക്ത കളുവട ഒരു കൂട്ടത്ത ൻ വറലയാ 

ലലാൺ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നത ന്, ഇന പ്പറയുന്ന ഓലരാ ലഡാകയുവമന്റുകളുവടയുിം 
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സാക്ഷയവപ്പടുത്ത യ പകർപ്പുകൾ അവലെങ്ക ൽ അത ന് തുലയമായ ഇ-ലഡാകയുവമന്റുകൾ ല  ക്കുിം: 

 

(a) അത്തരിം അലസാസ ലയഷന്വറ അവലെങ്ക ൽ െയക്ത കളുവട സിംഘത്ത ൻ വറ മാലനജ ിംഗ് ലബാഡ യുവട 

തീരുമാനിം 

(b) ഇൻലകാർപ്പലററ്റ് വെയ്യാത്ത അലസാസ ലയഷന്വറ അവലെങ്ക ൽ െയക്ത കളുവട സിംഘത്ത ൻ വറ 

വപർമവനന്് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ അവലെങ്ക ൽ ലഫാിം നമ്പർ 60 

(c) അത ന്വറ ലപര ൽ ഇടപാ് നടത്താൻ അനുെദ ച്ച പെർ ഓഫ് അലറ്റാർണ  
(d) CDD ലഡാകയുവമന്റുകൾ, വബവനഫ ഷ യൽ  ഉടമ, മാലനജർമാർ, ഓഫീസർമാർ അവലെങ്ക ൽ 

ജീെനക്കാർ എന്ന െവര സിംബന്ധ ക്കുന്ന, അത ന്വറ ലപര ൽ ഇടപാ് നടത്താൻ ഒരു അ   ാഷകവന 

വകെശ്ിം െയ്ക്കുകയുിം 

(e) അത്തരിം ഒരു അലസാസ ലയഷന്വറലയാ െയക്ത കളുവട സിംഘത്ത ൻ വറലയാ ന യമപരമായ 

ന ലന ൽ പ്പ് കൂട്ടായ  സ്ഥാപ ക്കുന്നത ന് കമ്പന ക്ക് ആെശ്യമാലയക്കാെുന്ന അത്തരിം െ െരങ്ങൾ. 

െ ശ്ദീകരണിം: രജ സ്റ്റർ വെയ്യാത്ത പ്ടസ്റ്റുകൾ/പങ്കാള ത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾ 'അൺ ഇൻലകാർപ്പലററ്റഡ് 

അലസാസ ലയഷൻ' എന്ന പദത്ത ന് കീഴ ൽ ഉൾവപ്പടുത്തുിം. 

െ ശ്ദീകരണിം: 'െയക്ത കളുവട സിംഘിം' എന്ന പദത്ത ൽ വസാവസറ്റ കൾ ഉൾവപ്പടുന്നു. 

27. വസാവസറ്റ കൾ, സർവ്വകലാശ്ാലകൾ, പ്ഗാമപഞ്ചായത്തുകൾ ലപാലുള്ള തലേശ് സ്ഥാപനങ്ങൾ 

തുടങ്ങ യ മുൻ ാഗങ്ങള ൽ പ്പലതയകമായ  ഉൾവപ്പടാത്ത ന യമെയക്ത കളുവട ലലാൺ അക്കൗണ്ട് 
തുറക്കുന്നത ന്, ഇന പ്പറയുന്ന ലരഖകളുവട സാക്ഷയവപ്പടുത്ത യ പകർപ്പുകലളാ അെയുവട 

തത്തുലയമായ ഇ-ലഡാകയുവമന്റുകലളാ ല  ക്കുിം: 

(a) സ്ഥാപനത്ത ന് ലെണ്ട  പ്പെർത്ത ക്കാൻ അധ കാരമുള്ള െയക്ത യുവട ലപര് കാണ ക്കുന്ന ലരഖ; 

(b) വസക്ഷൻ 16-ൽ െയക്തമാക്ക യ ട്ടുള്ള ലരഖകൾ, ഒരു അലറ്റാർണ  വകെശ്മുള്ള െയക്ത ക്ക് ലെണ്ട  

ഇടപാ് നടത്താനുിം 

(c) അത്തരിം ഒരു സ്ഥാപനത്ത ന്വറ/ന യമപരമായ െയക്ത യുവട ന യമപരമായ ന ലന ൽ പ്പ് 
സ്ഥാപ ക്കുന്നത ന് കമ്പന ക്ക് ആെശ്യമാലയക്കാെുന്ന അത്തരിം ലരഖകൾ. 

 

 ോഗാം IV - ഗുണഭ ോക്തോവോയ ഉെമടയ തിര്ിച്ചറിയൽ 

28. ഒരു സവാ ാെ ക െയക്ത  അലൊത്ത ഒരു ന യമപരമായ െയക്ത യുവട ലലാൺ അക്കൗണ്ട് 
തുറക്കുന്നത ന്, ഗുണല ാക്താൊയ ഉടമവയ(കവള) ത ര ച്ചറ യുകയുിം അെന്വറ/അെളുവട 

ഐഡന്റ റ്റ  സ്ഥ രീകര ക്കുന്നത നുള്ള ന യമങ്ങള വല റൂൾ 9-വല സബ്-റൂൾ (3) അനുസര ച്ച് 
നയായമായ എലൊ നടപട കളുിം സവീകര ക്കുകയുിം വെയ്യുിം. ഇന പ്പറയുന്ന കാരയങ്ങൾ 

കണക്ക വലടുത്ത് ഏവറ്റടുക്കുന്നതാണ്: 

(a) ഒരു ലസ്റ്റാക്ക് എക് സ് ലെഞ്ച ൽ ല സ് റ്റ് വെയ് ത ര ക്കുന്ന ഒരു കമ്പന യാണ് അവലെങ്ക ൽ അത്തരിം ഒരു 
കമ്പന യുവട അനുബന്ധ സ്ഥാപനമാണ് ഉപല ാക്താവ് അവലെങ്ക ൽ ന യപ്ന്ത് ത പല ശ് ഉടമയ് ക്ക്, 
അത്തരിം കമ്പന കളുവട ഏവതങ്ക ലുിം വഷയർലഹാൾഡറുവടലയാ ഗുണല ാക്തൃ ഉടമയുവടലയാ 

ഐഡന്റ റ്റ  ത ര ച്ചറ യുകയുിം സ്ഥ രീകര ക്കുകയുിം വെലയ്യണ്ട ആെശ്യമ ലെ. 

(b) പ്ടസ്റ്റ്/ലനാമ ന  അവലെങ്ക ൽ െ ശ്വസ്ത അക്കൗണ്ടുകളുവട കാരയത്ത ൽ, ഉപല ാക്താവ് മവറ്റാരു 
െയക്ത ക്ക് ലെണ്ട  പ്ടസ്റ്റ /ലനാമ ന  അവലെങ്ക ൽ മലറ്റവതങ്ക ലുിം ഇടന ലക്കാരനായ  

പ്പെർത്ത ക്കുന്നുലണ്ടാ എന്ന് ന ർണ്ണയ ക്കവപ്പടുന്നു. അത്തരിം സന്ദർ ങ്ങള ൽ, ഇടന ലക്കാരുവടയുിം 

അെർ പ്പെർത്ത ക്കുന്ന െയക്ത കളുവടയുിം ഐഡന്റ റ്റ യുവടയുിം ലപര ൽ തൃപ്ത കരമായ 

വതള െുകളുിം പ്ടസ്റ്റ ന്വറ സവ ാെത്ത ന്വറലയാ അവലെങ്ക ൽ ന ലെ ലുള്ള മറ്റ് പ്കമീകരണങ്ങളുവടലയാ 

െ ശ്ദാിംശ്ങ്ങളുിം ല  ക്കുിം. 

അധ്യോയാം V–തുെര്ുന്ന ഡ്യൂ ഡ്ിലിടജൻ സ്ക 

29. ഉപല ാക്താക്കൾ, ഉപല ാക്തൃ ബ സ നസ്സ്, റ സ്ക് വപ്പാവഫൽ, ഫണ്ടുകളുവട ഉറെ ടിം 

എന്ന െവയക്കുറ ച്ചുള്ള അെരുവട അറ വ് സ്ഥ രതയുള്ളതാവണന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ കമ്പന  

ഉപല ാക്താക്കൾക്ക് തുടർന്നുിം ജാപ്ഗത പാല ക്കണിം;  

30. സൂക്ഷ്മ ന രീക്ഷണിം ആെശ്യവപ്പടുന്ന ഘടകങ്ങളുവട വപാതുതവയ മുൻെ ധ കള ലൊവത, 

ഇന പ്പറയുന്ന തരത്ത ലുള്ള ഇടപാടുകൾ ന ർബന്ധമായുിം ന രീക്ഷ ലക്കണ്ടതാണ്: 

(a) െലുതുിം സങ്കീർണ്ണെുമായ ഇടപാടുകൾ, അസാധാരണമായ പാലറ്റണുകൾ ഉള്ളെ, 

ഉപല ാക്താെ ന്വറ സാധാരണെുിം പ്പതീക്ഷ ക്കുന്നതുമായ പ്പെർത്തനങ്ങളുമായ  

വപാരുത്തവപ്പടുന്ന ലെ, അെയ്ക്ക് പ്പതയക്ഷമായ സാമ്പത്ത ക യുക്ത ലയാ ന യമാനുസൃതമായ 
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ലക്ഷയലമാ ഇലെ. 

(b) ന ശ്ച ത പര ധ  കെ യുന്ന ഇടപാടുകൾ. 

(c) ഉപല ാക്താെ ന്വറ വപ്പാവഫലുമായ  വപാരുത്തവപ്പടാത്ത ഉയർന്ന അക്കൗണ്ട് െ റ്റുെരവ്. 

(d) മൂന്നാിം കക്ഷ  വെക്കുകൾ, പ്ഡാഫ്റ്റുകൾ മുതലായെ നൽകുന്നു. 

31. ന രീക്ഷണത്ത ന്വറ െയാപ്ത  ഉപല ാക്താെ ന്വറ നഷ്ടസാധയതയുള്ള െ  ാഗെുമായ  

ലയാജ പ്പ ച്ച ര ക്കുന്നു. 

െ ശ്ദീകരണിം:ഉയർന്ന നഷ്ടസാധയതയുള്ള അക്കൗണ്ടുകൾ കൂടുതൽ തീപ്െമായ ന രീക്ഷണത്ത ന് 

െ ലധയമാലക്കണ്ടതുണ്ട്. 

(a) അവക്കൗണ്ടുകളുവട നഷ്ടസാധയത െർഗ്ഗീകരണത്ത ന്വറ ആനുകാല ക അെലലാകന സിംെ ധാനിം, 

അത്തരിം ആനുകാല കങ്ങൾ കുറഞ്ഞത് ആറ് മോസ്ത്തിടലോര്ിക്കടലങ്കിലുാം, കൂടാവത കൂടുതൽ 

ജാപ്ഗതാ നടപട കൾ പ്പലയാഗ ലക്കണ്ടത ന്വറ ആെശ്യകതയുിം ന ലെ ൽ െരുിം. 

32. കോലോനുസ്ൃതമോയ പുതുക്കൽ  

ഉയർന്ന നഷ്ടസാധയതയുള്ള ഉപല ാക്താക്കൾക്ക് ര്ണ്ട് വർഷ്ത്തിടലോര്ിക്കടലങ്കിലുാംഇെത്തര്ാം 

നഷ്ടസാധയതയുള്ള ഉപല ാക്താക്കൾക്ക് എട്് വർഷ്ത്തിടലോര്ിക്കൽ, കുറഞ്ഞ നഷ്ടസാധയതയുള്ള 

ഉപല ാക്താക്കൾക്ക് പത്ത് വർഷ്ത്തിടലോര്ിക്കൽ ഇന പ്പറയുന്ന നടപട പ്കമിം അനുസര ച്ച് 
കാലാനുസൃത പുതുക്കൽ  നടത്തണിം:` 

                    : 

                                                          
                                      ഇ      ഐ            
                                                         
              ഇ              ,                         
                                  ഇ                            
                     .   

                                                         
                                                     ഇ      
ഐ                                                           
                      ഇ                                
                                         ഇ        
                                                          .  
                                                            
                                                     . 
                                                        
                .  

                         3( )(xiii)-                             
ഇ                                               
                                     -                       
                                           ഇ-      
              .  

                                                          
                                                              
                                                      
                                 .                           
                                                
               .                                       
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                                               ഇ           
                                                         
          .                                                   
                                                              
                                                        .   

                                                              
        ഇ                                                
                                     . 

  )                                        ഇ                 
      : 

                                                           
ഇ              .                            ഇ             
                                         
                     ഇ         .                         
                                       ഇ                       
                                                         
                                                       
        . 

                ( PAN)                                    
                  ഇ                                 
                                           . 

       ഇ                                                     
                                                              
                            .                  -            
ഇ                                                   
                                                                
                                                            
                                 .  

                                                           -
            ഇ                                             
                . 

OVD അവലെങ്ക ൽ ആധാർ പ്പാമാണീകരണത്ത ന്/ഓഫ് വലൻ പര ലശ്ാധനയ് ക്കായ  സമ്മതിം 

നൽകുന്നത ന് ലെണ്ട  ഉപല ാക്താെ ന്വറ  ൗത ക സാന്ന ധയിം, അക്കൗണ്ട് ഉടമയുവട/ഉടമകളുവട 

 ൗത ക സാന്ന ധയിം ആെശ്യമായ  െരുന്നത ന് മത യായ കാരണങ്ങളുവണ്ടങ്ക ൽ ഉൾവപ്പവട, അെരുവട 

െ ശ്വസ്തത സ്ഥാപ ക്കാൻ കമ്പന   ഓപ്ഷന ൽ ന ർബന്ധ ലച്ചക്കാിം. സാധാരണയായ , 
വമയ ൽ/തപാൽ െഴ  ഉപല ാക്താവ് വകമാറുന്ന OVD/സമ്മതിം സവീകാരയമായ ര ക്കുിം.. 

      -            ഇ                                   
                                                   .        
                                       ,                
                                     ,                   
                                                     
                                                         -     
       ഇ                                          -     
                                                         
                                                             
                                                          
                                                           
                                         .   

33. ന ലെ ലുള്ള ഉപല ാക്താക്കളുവട കാരയത്ത ൽ, കമ്പന  സ്ഥ രിം അക്കൗണ്ട് നമ്പലറാ അത ന്വറ 

തത്തുലയമായ ഇ-ലഡാകയുവമന്ലറാ അവലെങ്ക ൽ ലഫാിം നമ്പർ.60, ലകപ്ന്ദ ഗെൺവമന്് അറ യ ക്കുന്ന 

തീയത യ ൽ ലനലടണ്ടതാണ്, ഉപല ാക്താവ് വപർമനന്് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ അവലെങ്ക ൽ അത ന് 

തുലയമായ ഇ-ലഡാകയുവമന്റുകൾ അവലെങ്ക ൽ ലഫാിം നമ്പർ 60 സമർപ്പ ക്കുന്നതുെവര  കമ്പന  

അക്കൗണ്ട വല പ്പെർത്തനങ്ങൾ താൽക്കാല കമായ  ന ർത്ത വെക്കുിം. 

എന്നാൽ, ഒരു ലലാൺ അക്കൗണ്ട ന്വറ പ്പെർത്തനങ്ങൾ താൽക്കാല കമായ  ന ർത്തുന്നത ന് മുമ്പ് 
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(അതായത്, കൂടുതൽ വഡബ റ്റുകൾ താൽക്കാല കമായ  ന ർത്ത െയ്ക്കുന്നത്), കമ്പന  

ഉപല ാക്താെ ന് ആക്സസ് വെയ്യാെുന്ന ഒരു അറ യ പ്പുിം ലകൾക്കാനുള്ള നയായമായ അെസരെുിം 

നൽകുിം.കൂടാവത, കമ്പന  അത ന്വറ ആന്ത്ര ക നയത്ത ൽ, സ്ഥ രമായ അക്കൗണ്ട് നമ്പലറാ അത ന്വറ 

തത്തുലയമായ ഇ-ലഡാകയുവമന്ലറാ നൽകാൻ കഴ യാത്ത ഉപല ാക്താക്കൾക്കുള്ള തുടർ 

ലസെനങ്ങൾക്കായ  ഉെ തമായ ഇളവ്(കൾ) ഉൾവപ്പടുത്തുിം. ൊർദ്ധകയിം അവലെങ്ക ൽ മവറ്റവന്ത്ങ്ക ലുിം, 

അത്തരിം കാരണങ്ങൾ. എന്ന രുന്നാലുിം, അത്തരിം ഉപല ാക്തൃ ബന്ധങ്ങൾ വമച്ചവപ്പടുത്ത യ 

ന രീക്ഷണത്ത ന് െ ലധയമായ ര ക്കുിം. 

കൂടാവത, കമ്പന യുമായ  ന ലെ ലുള്ള ലലാൺ അധ ഷ്ഠ ത ബന്ധമുള്ള ഒരു ഉപല ാക്താവ് തന്വറ 

സ്ഥ രിം അക്കൗണ്ട് നമ്പലറാ തത്തുലയമായ ഇ-ലഡാകയുവമന്ലറാ അവലെങ്ക ൽ ലഫാിം നമ്പർ 60 

സമർപ്പ ക്കാൻ ആപ്ഗഹ ക്കുന്ന വലെന്ന് കമ്പന ക്ക് ലരഖാമൂലിം നൽക യാൽ, ലലാൺ അക്കൗണ്ട് 
(അതായത്, കൂടുതൽ വഡബ റ്റുകൾ താൽക്കാല കമായ  ന ർത്തുക) കൂടാവത ഉപല ാക്താെ ന് 

ബാധകമായ ത ര ച്ചറ യൽ ലരഖകൾ ലനട  ഉപല ാക്താെ ന്വറ ഐഡന്റ റ്റ  സ്ഥാപ ച്ചത ന് ലശ്ഷിം 

എലൊ ബാധയതകളുിം ഉെ തമായ   കമ്പന  അെസാന പ്പ ക്കുിം.  

െ ശ്ദീകരണിം - ഈ െ  ാഗത്ത ന്വറ ഉലേശ്യത്ത നായ , ഒരു അക്കൗണ്ടുമായ  ബന്ധവപ്പട്ട് 
"പ്പെർത്തനങ്ങൾ താൽക്കാല കമായ  ന ർത്തുക" എന്നത നർത്ഥിം, ഉപല ാക്താവ് ഈ 

െ  ാഗത്ത വല െയെസ്ഥകൾ പാല ക്കുന്നത് െവര കമ്പന  ആ അക്കൗണ്ടുമായ  ബന്ധവപ്പട്ട എലൊ 

ഇടപാടുകളുിം പ്പെർത്തനങ്ങളുിം താൽക്കാല കമായ  ന ർത്ത െയ്ക്കുന്നതാണ്. ലലാൺ 

അക്കൗണ്ടുകൾ ലപാവലയുള്ള അസറ്റ് അക്കൗണ്ടുകളുവട കാരയത്ത ൽ, അക്കൗണ്ട വല പ്പെർത്തനിം 

അെസാന പ്പ ക്കുന്നത ന്, വപ്കഡ റ്റുകൾ മാപ്തലമ അനുെദ ക്കൂ. 

 ോഗാം VI - 

 ടമച്ചടെെുത്തിയതുാം ലളിതവുമോയ ഡ്യൂ ഡ്ിലിടജൻ സ്ക നെപെിപ്കമാം 

A. ടമച്ചടെെുത്തിയ ഡ്യൂ ഡ്ിലിടജൻ സ്ക 

34. മുഖോമുഖാം കോണോത്ത ഉപഭ ോക്തോക്കളുടെ ഭലോൺ അക്കൗണ്ട് (ഭബോർഡ്ിാംഗ് അെിസ്ഥോനമോക്കിയുള്ള 

ആധ്ോർ OTP ഒഴിടക): മുഖാമുഖിം കാണാത്ത ഉപല ാക്താക്കൾക്ക് കൃതയമായ പ്ശ്ദ്ധ നൽകുന്നത ന്, 

മവറ്റാരു കമ്പന യുമായുള്ള ഉപല ാക്താെ ന്വറ KYC-അനുസര ച്ചുള്ള അക്കൗണ്ട് െഴ യാണ് ആദയ 

ലപയ് വമന്്/െ തരണിം നടപ്പ ലാക്കുന്നവതന്ന് കമ്പന  ഉറപ്പാക്കുിം. 

35. ര്ോപ്രീയമോയി കുപ്പസ്ിദ്ധര്ോയവര്ുടെ  (PEP) ഭലോൺ അക്കൗണ്ടുകൾ 

A. ഇന പ്പറയുന്നെ നൽക യാൽ PEP-കളുമായ  ഒരു ബന്ധിം സ്ഥാപ ക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കമ്പന ക്ക് 
ഉണ്ടായ ര ക്കുിം: 

(a) കുടുിംബാിംഗങ്ങളുവടയുിം അടുത്ത ബന്ധുക്കളുവടയുിം ഫണ്ടുകളുവട ഉറെ ടങ്ങവളക്കുറ ച്ചുള്ള 

െ െരങ്ങൾ ഉൾവപ്പവട മത യായ െ െരങ്ങൾ PEP-യ ൽ ലശ്ഖര ക്കുന്നു; 

(b) ഒരു ഉപല ാക്താൊയ  PEP വയ സവീകര ക്കുന്നത ന് മുമ്പ് െയക്ത യുവട ഐഡന്റ റ്റ  
പര ലശ്ാധ ച്ച ര ക്കണിം; 

(c) ഉപല ാക്തൃ സവീകാരയത നയത്ത ന് അനുസൃതമായ  ഒരു PEP-യ് ക്കായ  ഒരു ലലാൺ അക്കൗണ്ട് 
തുറക്കുന്നത നുള്ള തീരുമാനിം ഒരു മുത ർന്ന തലത്ത ലാണ് എടുക്കുന്നത്; 

(d) അത്തരിം എലൊ ലലാൺ അക്കൗണ്ടുകളുിം തുടർച്ചയായ  വമച്ചവപ്പടുത്ത യ ന രീക്ഷണത്ത ന് െ ലധയമാണ്; 

(e) ന ലെ ലുള്ള ഒരു ഉപല ാക്താലൊ ന ലെ ലുള്ള ലലാൺ അക്കൗണ്ട ന്വറ ഗുണല ാക്താൊയ 

ഉടമലയാ പ ന്നീ് PEP ആയ  മാറുന്ന സാഹെരയത്ത ൽ, ബ സ നസ് ബന്ധിം തുടരുന്നത ന് മുത ർന്ന 

മാലനജ് വമന്റ ന്വറ അിംഗീകാരിം ല  ക്കണിം; 

(f) PEP-കൾക്ക് ബാധകമായ CDD നടപട കൾ, തുടർച്ചയായ  വമച്ചവപ്പടുത്ത യ ന രീക്ഷണിം ഉൾവപ്പവട 

ബാധകമാണ്. 

B. ഈ ന ർലേശ്ങ്ങൾ PEP ഗുണല ാക്തൃ ഉടമയായ ലലാൺ അക്കൗണ്ടുകൾക്കുിം ബാധകമായ ര ക്കുിം. 

 

36. ടപ്പോഫഷ്ണൽ ഇെനിലക്കോർ തുറന്ന ക്ലയനറ് ഭലോൺ അക്കൗണ്ടുകൾ: 

വപ്പാഫഷണൽ ഇടന ലക്കാർ മുലഖന ലലാൺ അക്കൗണ്ടുകൾ തുറക്കുലമ്പാൾ ന യമപ്പകാരിം 

അനുെദ ച്ചതാവണന്ന് കമ്പന  ഉറപ്പാക്കുിം: 

(a) ഒരു സ ിംഗ ൾ  ലായ ൻ റ ന് ലെണ്ട  ഒരു വപ്പാഫഷണൽ ഇടന ലക്കാരൻ ലലാൺ അക്കൗണ്ട് 
തുറക്കുലമ്പാൾ ലയന്റുകവള ത ര ച്ചറ യുിം. 
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(b) മയൂെവൽ ഫണ്ടുകൾ, വപൻഷൻ ഫണ്ടുകൾ അവലെങ്ക ൽ മറ്റ് തരത്ത ലുള്ള ഫണ്ടുകൾ എന്ന െവയ 

പ്പത ന ധീകര ച്ച് വപ്പാഫഷണൽ ഇടന ലക്കാർ വകകാരയിം വെയ്യുന്ന 'പൂൾഡ്' അക്കൗണ്ടുകൾ 

വകെശ്ിം െയ്ക്കാൻ കമ്പന ക്ക് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായ ര ക്കുിം. 

(c) ലയന്് െ ശ്ദാിംശ്ങ്ങൾ കമ്പന ക്ക് വെള വപ്പടുത്തുന്നത് ന ലരാധ ക്കുന്ന ഏവതങ്ക ലുിം ലയന്് 

രഹസയാത്മകതയ്ക്ക് െ ലധയരായെരുവട  വപ്പാഫഷണൽ ഇടന ലക്കാരുവട ലലാൺ അക്കൗണ്ടുകൾ 

കമ്പന  തുറക്ക ലെ 

(d) കമ്പന യുവട തലത്ത ൽ ഇടന ലക്കാർ വകെശ്ിം െച്ച ര ക്കുന്ന ഫണ്ടുകൾ സിംലയാജ പ്പ ക്കാത്ത ടത്ത് 
എലൊ ഗുണല ാക്തൃ ഉടമകവളയുിം ത ര ച്ചറ യുിം, കൂടാവത അെയ ൽ ഓലരാന്നുിം ഗുണല ാക്താെ വന 

ബന്ധ പ്പ ക്കാെുന്ന 'ഉപ-അക്കൗണ്ടുകൾ' ആണ്, അവലെങ്ക ൽ അത്തരിം ഫണ്ടുകൾ സഹ- കമ്പന യുവട 

തലത്ത ൽ കൂട ലച്ചർന്ന്, കമ്പന  പ്പലയാജനകരമായ ഉടമകവള അലനവഷ ക്കുിം. 

(e) ഇടന ലക്കാരൻ ഒരു ന യപ്ന്ത് തെുിം ലമൽലനാട്ടിം െഹ ക്കുന്നതുമായ സ്ഥാപനമാവണന്നുിം 

ഉപല ാക്താക്കളുവട KYC ആെശ്യകതകൾക്ക് അനുസൃതമായ  മത യായ സിംെ ധാനങ്ങൾ 

ന ലെ ലുവണ്ടങ്ക ൽ കമ്പന , അെരുവട െ ലെെനാധ കാരത്ത ൽ, ഒരു ഇടന ലക്കാരൻ നടത്തുന്ന 

'കസ്റ്റമർ ഡയൂ ഡ ല ജൻസ്' (CDD)വന ആപ്ശ്യ ക്കുിം. 

(f) ഉപല ാക്താെ വന അറ യാനുള്ള ആതയന്ത് ക ഉത്തരൊദ ത്തിം കമ്പന ക്കാണ്. 

B. ലളിതമോക്കിയ ഡ്യൂ ഡ്ിലിജൻസ്ക 

37. സവയിം സഹായ പ്ഗൂപ്പുകൾക്കുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ (SHGs) ലള തമാക്ക . 

(a) SHG യുവട ലലാൺ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുലമ്പാൾ SHG യ വല എലൊ അിംഗങ്ങളുവടയുിം CDD ആെശ്യമ ലെ. 

(b) എലൊ  ാരൊഹ കളുവടയുിം CDD മത യാകുിം. 

(c)        -                                  -                      
                  . 

38. വിഭദശ ഭപോർട്്ഭഫോളിഭയോ നിഭക്ഷപകർക്ക് ലളിതമോക്കിയ KYC മോനദണ്ഡങ്ങൾ (FPIs) 

ആദായന കുത  (FATCA/CRS) ന യമങ്ങൾക്ക് െ ലധയമായ , അനക്സ് II-ൽ 

െ ശ്ദമാക്ക യ ട്ടുള്ളലരഖകൾലപാർട്ട് ലഫാള ലയാ ഇൻവെസ്റ്റ് വമന്് സ് കീമ ന് (PIS) കീഴ ലുള്ള 

ന ലക്ഷപത്ത ന്വറ ആെശ്യത്ത നായ  സർക്കാർ, RBI, SEBI (അനുലയാജയമായത്) പുറവപ്പടുെ ച്ച, 

ബാധകമായ െ ലദശ്നാണയ, വസകയൂര റ്റീസ് മാർക്കർ മാർഗ്ഗന ർലേശ്ങ്ങൾ അനുസര ച്ച് ലയാഗയമായ 

FPI കളുമായുള്ള ഇടപാടുകൾ/ബന്ധങ്ങൾ KYC സവീകര ച്ച് ഏവറ്റടുക്കുന്നതാണ്. .FPI യ ൽ  ന ലന്നാ  FPI 

ക്ക് ലെണ്ട  പ്പെർത്ത ക്കുന്ന  ലലാബൽ കസ് ലറ്റാഡ യന ൽ ന ലന്നാ കമ്പന  ൊഗ്ദാനിം  

സവീകര ക്കണിം.  

 

39 കുറഞ്ഞ നഷ്ടസാധയതയുള്ള െ  ാഗത്ത വല ലയന്റുകളുവട ലഡാകയുവമന്റ ൻ വറ ഒരു ല സ്റ്റ് Annex III-ൽ 

സജ്ജീകര ച്ച ര ക്കുന്നു. 

അധ്യോയാം VII 

റിഭക്കോർ ഡ് നിയപ്രണാം 

40. PML ആക്ട ന്വറയുിം ന യമങ്ങളുവടയുിം െയെസ്ഥകവള പരാമർശ് ച്ച് ഉപല ാക്തൃ അക്കൗണ്ട് 
െ െരങ്ങളുവട 

 പര പാലനിം, സിംരക്ഷണിം, റ ലപ്പാർട്ട ിംഗ് എന്ന െ സിംബന്ധ ച്ച് ഇന പ്പറയുന്ന നടപട കൾ കമ്പന  
വകവക്കാള്ളുിം., 

(a) ഇടപാ് തീയത  മുതൽ കുറഞ്ഞത് അഞ്ച് െർഷലത്തക്ക് കമ്പന യുിം ഉപല ാക്താെുിം തമ്മ ലുള്ള 

ആ യന്ത്രെുിം അന്ത്ർലദശ്ീയെുമായ ഇടപാടുകളുവട ആെശ്യമായ എലൊ ലരഖകളുിം സൂക്ഷ ക്കുക; 

(b) ലലാൺ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുലമ്പാൾ/ ബന്ധത്ത ന്വറ തുടക്കത്ത ലുിം ബ സ നസ്സ് ബന്ധത്ത ന ടയ ലുിം 

ല  ച്ച ഇടപാടുകാവരയുിം അെരുവട െ ലാസങ്ങവളയുിം ത ര ച്ചറ യുന്നതുമായ  ബന്ധവപ്പട്ട ലരഖകൾ, 

ബ സ നസ് ബന്ധിം അെസാന പ്പ ച്ച് കുറഞ്ഞത് അഞ്ച് െർഷവമങ്ക ലുിം സൂക്ഷ ക്കുക; 

(c) അ യർത്ഥന പ്പകാരിം ലയാഗയതയുള്ള അധ കാര കൾക്ക് ത ര ച്ചറ യൽ ലരഖകളുിം ഇടപാ് ലഡറ്റയുിം 

ല യമാക്കുക; 

(d) കള്ളപ്പണിം വെളുപ്പ ക്കൽ തടയൽ (ലരഖകളുവട പര പാലനിം) ന യമങ്ങൾ , 2005 (PML rules, 2005) റൂൾ 3 

പ്പകാരിം ന ർലേശ് ച്ച ട്ടുള്ള ഇടപാടുകളുവട ശ്ര യായ വറലക്കാർഡ് സൂക്ഷ ക്കുന്നത നുള്ള ഒരു 
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സിംെ ധാനിം അെതര പ്പ ക്കുക; 

(e) ഇന പ്പറയുന്നെ ഉൾവപ്പവട െയക്ത ഗത ഇടപാട ന്വറ പുനർന ർമ്മാണിം അനുെദ ക്കുന്നത ന് PML 

റൂൾ 3 പ്പകാരിം ന ർലേശ് ച്ച ട്ടുള്ള ഇടപാടുകവള സിംബന്ധ ച്ച് ആെശ്യമായ എലൊ െ െരങ്ങളുിം 

സൂക്ഷ ക്കുക: 

(f) ഇടപാടുകളുവട സവ ാെിം; 

(i) ഇടപാട ന്വറ തുകയുിം അത് നാമന ർലേശ്ിം വെയ്ത കറൻസ യുിം 

(ii) ഇടപാ് നടത്ത യ തീയത ; കൂടാവത 

(iii) ഇടപാട വല കക്ഷ കൾ. 

(g) ആെശ്യമുള്ളലപ്പാവഴലൊിം അവലെങ്ക ൽ ലയാഗയതയുള്ള അധ കാര കൾ ആെശ്യവപ്പടുലമ്പാൾ ഡാറ്റ 

എളുപ്പത്ത ലുിം ലെഗത്ത ലുിം െീവണ്ടടുക്കാൻ അനുെദ ക്കുന്ന രീത യ ൽ ശ്ര യായ 

പര പാലനത്ത നുിം െ െരങ്ങൾ സിംരക്ഷ ക്കുന്നത നുമുള്ള ഒരു സിംെ ധാനിം െ കസ പ്പ ക്കുക; 

(h)  അെരുവട ഉപല ാക്താെ ന്വറ ഐഡന്റ റ്റ യുവടയുിം െ ലാസത്ത ന്വറയുിം ലരഖകൾ, റൂൾ 3-ൽ 

പരാമർശ് ച്ച ര ക്കുന്ന ഇടപാടുകളുവട ലരഖകളുിം ഹാർഡ് അവലെങ്ക ൽ ലസാഫ്റ്റ് ലഫാർമാറ്റ ൽ 

സൂക്ഷ ക്കുക. 

അധ്യോയാംVIII 

ഫിനോൻഷ്യൽ ഇനറലിജൻസ്ക യൂണിറ്റിഭലക്ക് ആവശയമോയത്  

റിഭെോർ ട്് ടചയ്യുന്നത്  - ഇരയ 

41. കമ്പന  അത ന്വറ റൂൾ 7 പ്പകാരിം 2005 വല PML (വറലക്കാർഡ് സ് വമയ ന്റനൻസ്) റൂൾ 3-ൽ 

പരാമർശ് ച്ച ര ക്കുന്ന െ െരങ്ങൾ ഫ നാൻഷയൽ ഇന്റല ജൻസ് യൂണ റ്റ്-ഇന്ത്യ (FIU-IND) 

ഡയറക്ടർക്ക് നൽകണിം. 

െ ശ്ദീകരണിം: 1) റൂൾ 3 ന്വറ, െ െരങ്ങളുവട ഫർണ ഷ ിംഗ് രൂപവത്തക്കുറ ച്ച് അെർക്ക് ന ർലേശ്ിം 

നൽകാനുിം െ െരങ്ങൾ നൽകുന്നത നുള്ള നടപട പ്കമെുിം രീത യുിം െയക്തമാക്കാനുിം റൂൾ 7-വല 

സബ് റൂൾ 3, 4 എന്ന െയ വല ല ദഗത  സിംബന്ധ ച്ച് 2015 വസപ്തിംബർ 22-ന് െ ജ്ഞാപനിം വെയ്ത 

മൂന്നാിം ല ദഗത  െട്ടങ്ങൾ അനുസര ച്ച്, സബ്-റൂള ന്വറ െ െ ധ ലലാസുകള ൽ 

പരാമർശ് ച്ച ര ക്കുന്ന ഇടപാടുകൾ കവണ്ടത്തുന്നത ന് റ ലപ്പാർട്ട ിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 
മാർഗ്ഗന ർലേശ്ങ്ങൾ പുറവപ്പടുെ ക്കാൻ FIU-IND ഡയറക്ടർക്ക് അധ കാരമുണ്ട്. 

42. FIU-IND ന ർലേശ് ച്ച/ പുറത്ത റക്ക യ റ ലപ്പാർട്ട ിംഗ് ലഫാർമാറ്റുകളുിം സമപ്ഗമായ റ ലപ്പാർട്ട ിംഗ് 

ലഫാർമാറ്റ് വഗഡുിം റ ലപ്പാർട്ട് ജനലറഷൻ യൂട്ട ല റ്റ യുിം റ ലപ്പാർട്ട ിംഗ് എന്റ റ്റ കവള ന ർേ ഷ്ട 

റ ലപ്പാർട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നത ൽ സഹായ ക്കുന്നത നായ  െ കസ പ്പ ച്ച റ ലപ്പാർട്ട് മൂലയന ർണ്ണയ 

യൂട്ട ല റ്റ യുിം പ്ശ്ദ്ധ ലക്കണ്ടതാണ്. FIU-IND അത ന്വറ വെബ് വസറ്റ ൽ സ്ഥാപ ച്ച ട്ടുള്ള 

ഇലക്ലപ്ടാണ ക് കയാഷ് പ്ടാൻസാക്ഷൻ റ ലപ്പാർട്ടുകൾ (CTR) / സിംശ്യാസ്പദമായ ഇടപാ് 

റ ലപ്പാർട്ടുകൾ (STR) ഫയൽ വെയ്യുന്നത നായ  എഡ റ്റ് വെയ്യാെുന്ന ഇലക്ലപ്ടാണ ക് യൂട്ട ല റ്റ കൾ 

CTR/ എക് സ് പ്ടാക്റ്റുവെയ്യുന്നത ന് അനുലയാജയമായ സാലങ്കത ക ഉപകരണങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ 

വെയ്യുകലയാ സവീകര ക്കുകലയാ വെയ്യാത്ത കമ്പന  ഉപലയാഗ ക്കുിം. അെരുവട തത്സമയ ഇടപാ് 

ലഡറ്റയ ൽ ന ന്നുള്ള STR. എലൊ ശ്ാഖകളുിം പൂർണ്ണമായുിം കമ്പയൂട്ടർെത്കര ക്കവപ്പടാത്ത കമ്പന യുവട 

പ്പ ൻസ പ്പൽ ഓഫീസർമാർക്ക്, ഇതുെവര കിംപയൂട്ടവറസ് വെയ്യാത്ത ശ്ാഖകള ൽ ന ന്ന് ഇടപാ് 

െ ശ്ദാിംശ്ങ്ങൾ ലശ്ഖര ക്കാനുിം എഡ റ്റ് വെയ്യാെുന്ന ഇലക്ലപ്ടാണ ക് യൂട്ട ല റ്റ കളുവട 

സഹായലത്താവട ലഡറ്റ ഒരു ഇലക്ലപ്ടാണ ക് ഫയല ലലക്ക് ഫീഡ് വെയ്യാനുിം ഉെ തമായ പ്കമീകരണിം 

ഉണ്ടായ ര ക്കുിം. CTR/STR FIU-IND അത ന്വറ വെബ് വസറ്റ ൽ http://fiuindia.gov.in ല യമാക്ക യ ട്ടുണ്ട്. 
റ ലപ്പാർട്ട് വെലയ്യണ്ട STR/CTR-ന്വറ സാമ്പ ൾ ല സ്റ്റ് ത ര ച്ചറ യല നായ  അനുബന്ധിം - IV-ൽ 

ഉൾവപ്പടുത്ത യ ട്ടുണ്ട്. 

43. FIU-IND ഡയറക് ടർക്ക് െ െരങ്ങൾ നൽകൽ, ഒരു ഇടപാ് റ ലപ്പാർട്ട് വെയ്യാത്തത ന്വറ ഓലരാ 

ദ െസവത്തയുിം കാലതാമസിം അവലെങ്ക ൽ റൂള ൽ െയക്തമാക്ക യ ട്ടുള്ള സമയപര ധ ക്കപ്പുറിം 

വതറ്റായ  പ്പത ന ധീകര ക്കവപ്പട്ട ഇടപാ് ശ്ര യാക്കുന്നത നുള്ള ഓലരാ ദ െസവത്ത കാലതാമസെുിം 

ഒരു പ്പലതയക ലിംഘനമായ  രൂപീകര ക്കുിം. ഒരു STR ഫയൽ വെയ്ത ലലാൺ അക്കൗണ്ടുകള വല 

പ്പെർത്തനങ്ങള ൽ കമ്പന  ഒരു ന യപ്ന്ത്ണെുിം ഏർവപ്പടുത്ത ലെ. കമ്പന  STR ഫർണ ഷ ിംഗ് െസ്തുത 

കർശ്നമായ  രഹസയമായ  സൂക്ഷ ക്കുിം. ഒരു തലത്ത ലുിം ഉപല ാക്താെ ന് ഒരു സൂെനയുിം ഇവലെന്ന് 
ഉറപ്പാക്കണിം. 
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44. സിംശ്യാസ്പദമായ ഇടപാടുകൾ ഫലപ്പദമായ  ത ര ച്ചറ യുന്നത നുിം റ ലപ്പാർട്ടുവെയ്യുന്നത നുിം 

ബ സ നസ ന്വറ ആെശ്യകതകൾക്കനുസര ച്ച് ഇലക്ലപ്ടാണ ക് മാർഗങ്ങള ലൂവട ഉൾവപ്പവട, 

കമ്പന ക്ക് മത യായ സിംെ ധാനങ്ങളുിം പ്പപ്ക യകളുിം നടപട പ്കമങ്ങളുിം ഉണ്ടായ ര ക്കണിം. 

അധ്യോയാം IX 

അരര്ോപ്രനിയമങ്ങൾ ക്ക്കീഴിൽആവശയകതകൾ/ബോധ്യതകൾ കര്ോറുകൾ  

അരോര്ോപ്ര ഏജൻസ്ികളിൽ നിന്നുള്ള ആശയവിനിമയങ്ങൾ - 

45. ന യമെ രുദ്ധ പ്പെർത്തനങ്ങൾ (പ്പ െൻഷൻ) (UAPA) ആക്റ്റ്, 1967-വല വസക്ഷൻ 51 എ പ്പകാരെുിം 

അത വല ല ദഗത കൾ പ്പകാരെുിം, െയക്ത കളുവടയുിം സ്ഥാപനങ്ങളുവടയുിം ല സ്റ്റ ൽ 

പ്പതയക്ഷവപ്പടുന്ന െയക്ത കളുവട/ സ്ഥാപനങ്ങളുവട ലപര ൽ അെർക്ക് ൊയ്പാ അക്കൗണ്ട് ഇവലെന്ന് 
കമ്പന  ഉറപ്പാക്കുിം. യുഎൻ വസകയൂര റ്റ  കൗൺസ ൽ (UNSC) അിംഗീകര ക്കുകയുിം 

ആനുകാല കമായ  പ്പെര പ്പ ക്കുകയുിം വെയ്യുന്ന തീപ്െൊദ ബന്ധങ്ങളുവണ്ടന്ന് സിംശ്യ ക്കുന്നു. രണ്ട് 
ല സ്റ്റുകളുവടയുിം െ ശ്ദാിംശ്ങ്ങൾ താവഴ വകാടുക്കുന്നു: 

(a) "ISIL (ദാഇഷ്) &അൽ-ഖവയ്ദ ഉപലരാധ പട്ട ക", അത ൽ അൽ-ഖവയ്ദയുമായ  ബന്ധവപ്പട്ട 

െയക്ത കളുവടയുിം സ്ഥാപനങ്ങളുവടയുിം ലപരുകൾ ഉൾവപ്പടുന്നു. അപ്ലഡറ്റ് വെയ്ത ISIL ന്വറ്റയുിം 

അൽ-ഖവയ്ദയുവടയുിം ഉപലരാധ പട്ട ക ഇെ വട ല യമാണ് 

 https://scsanctions.un.org/fop/fop?xml=htdocs/resources/xml/en/consolidated.xml&xslt=htdocs/resour ces/xsl/en/al-qaida-r.xsl 

(b) താ ല ബാ നു മാ യ  ബന്ധ വപ്പ ട്ട  െയ ക്ത ക ളുിം  ( ഏ കീകൃ ത  പ ട്ട കയു വട  െ  ാഗിം  എ )  

എ ന്റ റ്റ ക ളുിം  ( െ  ാഗിം  ബ )  അടങ്ങു ന്ന  " 1 9 8 8  ഉപ ലരാ ധ  പ ട്ട ക "  ഇ െ വട ല യ മാ ണ് .  

 https://scsanctions.un.org/fop/fop?xml=htdocs/resources/xml/en/consolidated.xml&xslt=htdocs/resources/xsl/en/taliban-r.xsl. 

46. മാർച്ച് 14, 2019/ വഫപ്ബുെര  2, 2021 തീയത യ വല യുഎപ എ െ ജ്ഞാപനത്ത ന് കീഴ ലുള്ള ആ യന്ത്ര 

മപ്ന്ത്ാലയത്ത ന് ഉപലദശ്ിം നൽകുന്നത ന് പുറവമ, ല സ്റ്റുകള വല ഏവതങ്ക ലുിം 

െയക്ത കൾ/സ്ഥാപനങ്ങളുമായ  സാമയമുള്ള ലലാൺ അക്കൗണ്ടുകളുവട െ ശ്ദാിംശ്ങ്ങൾ 

സമയാസമയിം FIU-IND-ന് റ ലപ്പാർട്ട് വെയ്യുിം 

47. ലമൽപ്പറഞ്ഞെ കൂടാവത, കാലാകാലങ്ങള ൽ മലറ്റവതങ്ക ലുിം അധ കാരപര ധ  / സ്ഥാപനങ്ങൾ 

സിംബന്ധ ച്ച് റ സർവ് ബാങ്ക് െ തരണിം വെയ്യുന്ന മറ്റ് UNSCR-കളുിം പ്ശ്ദ്ധ ലക്കണ്ടതാണ്. 

48. 1967 ടല നിയമവിര്ുദ്ധ പ്പവർത്തനങ്ങൾ (പ്പിവൻഷ്ൻ) നിയമത്തിടല ടസ്ക്ഷൻ 51 എ പ്പകോര്ാം ഭലോൺ 

അക്കൗണ്ട് മര്വിെിക്കൽ 

UAPA പ്പകാരിം ഗെൺവമന്് ന ഷ്കർഷ ച്ച ട്ടുള്ള നടപട പ്കമങ്ങൾ കർശ്നമായ  പാല ക്കുകയുിം 

ബാധകമായ ടലത്താളിം അത് കൃതയമായ  പാല ക്കുന്നുവണ്ടന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയുിം വെയ്യുിം. 

പ്പലതയക ച്ചുിം, കമ്പന  ആെശ്യവപ്പടുന്ന ബാധകമായ മാർഗ്ഗന ർലേശ്ങ്ങൾ പാല ക്കുന്നുവണ്ടന്ന് 
ഉറപ്പാക്കണിം: 

(i) ഇലക് ലപ്ടാണ ക് ലഫാമ ൽ അപ് ലഡറ്റ് വെയ് ത ന യുക്ത ല സ്റ്റുകൾ പര പാല ക്കുകയുിം, ഓർഡറ വല 

വഷഡയൂള ൽ ല സ് റ്റ് വെയ് ത ര ക്കുന്ന െയക്ത കലളാ എന്റ റ്റ കലളാ, ഇത നുലശ്ഷിം, ന യുക്ത 

െയക്ത കൾ/എന്റ റ്റ കൾ എന്ന് െ ള ക്കവപ്പടുന്ന ഏവതങ്ക ലുിം ഫണ്ടുകൾ വകെശ്ിം െച്ച ട്ടുലണ്ടാ 

എന്ന് സ്ഥ രീകര ക്കുന്നത ന്, നൽക യ ര ക്കുന്ന പാരാമീറ്ററുകൾ പത ൊയ  പര ലശ്ാധ ക്കുക. , 

ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ, ലസ്റ്റാക്കുകൾ അവലെങ്ക ൽ ഇൻഷുറൻസ് ലപാള സ കൾ മുതലായെയുവട 

രൂപത്ത ൽ വകെശ്ിം െച്ച ര ക്കുന്ന സാമ്പത്ത ക ആസ്ത കൾ അവലെങ്ക ൽ സാമ്പത്ത ക ഉറെ ടങ്ങൾ 

അവലെങ്ക ൽ അനുബന്ധ ലസെനങ്ങൾ. 

(ii) അെരുവട ഏവതങ്ക ലുിം ഉപല ാക്താെ ന്വറ െ ശ്ദാിംശ്ങ്ങൾ ന യുക്ത 

െയക്ത കളുവട/സ്ഥാപനങ്ങളുവട െ ശ്ദാിംശ്ങ്ങളുമായ  വപാരുത്തവപ്പടുന്ന സാഹെരയത്ത ൽ, 

അത്തരിം ഉപല ാക്താെ വന കവണ്ടത്ത യ സമയിം മുതൽ 24 മണ ക്കൂറ നുള്ള ൽ കമ്പന  ഉടൻ തവന്ന 

ഫണ്ടുകൾ, സാമ്പത്ത ക ആസ്ത കൾ അവലെങ്ക ൽ സാമ്പത്ത കിം എന്ന െയുവട മുഴുെൻ െ െരങ്ങളുിം 

അറ യ ലക്കണ്ടതാണ്. അത്തരിം ഉപല ാക്താക്കൾ സിംയുക്തമായ  അെരുവട പുസ്തകങ്ങള ൽ 

വകെശ്ിം െച്ച ര ക്കുന്ന െ  െങ്ങൾ അവലെങ്ക ൽ അനുബന്ധ ലസെനങ്ങൾ. വസപ്കട്ടറ  (CTCR), 

ആ യന്ത്ര മപ്ന്ത്ാലയിം, ഫാക്സ് നമ്പർ.011-23092569 എന്ന െ ലാസത്ത ൽ, കൂടാവത 

വടല ലഫാണ ലൂവടലയാ 011- 23092736 എന്ന നമ്പര ലൂവടലയാ അറ യ ക്കുക. തപാൽ െഴ  

അയയ് ക്കുന്നത ന് പുറവമ, െ െരങ്ങൾ ഇ-വമയ ൽ ഐഡ യ ൽ അറ യ ലക്കണ്ടതാണ്: jsctcr-mha@ 

gov.in. 

 

https://scsanctions.un.org/fop/fop?xml=htdocs/resources/xml/en/consolidated.xml&xslt=htdocs/resour%20ces/xsl/en/al-qaida-r.xsl
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(iii) മുകള ൽ (ii)-ൽ സൂെ പ്പ ച്ച ര ക്കുന്ന ആശ്യെ ന മയത്ത ന്വറ ഒരു പകർപ്പ്, ലലാൺ അക്കൗണ്ട് 
വകെശ്മുള്ള സിംസ്ഥാനത്ത ന്വറ/UTയുവട UAPAലനാഡൽ ഓഫീസർക്കുിം, വറഗുലലറ്റർമാർക്കുിം FIU-

IND-നുിം കമ്പന  അയയ് ക്കുിം. 

(iv) ന യുക്ത െയക്ത കളുവടലയാ സ്ഥാപനങ്ങളുവടലയാ െ ശ്ദാിംശ്ങ്ങളുമായ  ഏവതങ്ക ലുിം 

ഉപല ാക്താെ ന്വറ വപാരുത്തലക്ക് സിംശ്യാതീതമാവണങ്ക ൽ, ഫാക് സ ൽ ആ യന്ത്ര മപ്ന്ത്ാലയിം 

ലജായ ന്് വസപ്കട്ടറ വയ (CTCR) അറ യ ച്ചത ന് കീഴ ൽ ന യുക്ത െയക്ത കവള സാമ്പത്ത ക 

ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്നത ൽ ന ന്ന് കമ്പന  തടയുിം. നമ്പർ.011-23092569 കൂടാവത 011-23092736 എന്ന 

നമ്പറ ൽ വടല ലഫാണ ലൂവടയുിം അറ യ ക്കുക. തപാൽ െഴ  അയയ് ക്കുന്നത ന് പുറവമയുള്ള 

െ ശ്ദാിംശ്ങ്ങൾ ഇ-വമയ ൽ ഐഡ യ ൽ അറ യ ലക്കണ്ടതാണ്: jsctcr-mha@gov.in. 

(v) മുകള ലുള്ള (ii) ഖണ്ഡ കയ ൽ ഉൾവപ്പടുത്ത യ ട്ടുള്ള, ന ർേ ഷ് ട ലഫാർമാറ്റ് അനുസര ച്ച് 
നടപ്പ ലാക്ക യലതാ പ്ശ്മ ച്ചലതാ ആയ അക്കൗണ്ടുകള വല എലൊ ഇടപാടുകളുിം ഉൾവക്കാള്ളുന്ന ഒരു 
സിംശ്യാസ്പദമായ ഇടപാ് റ ലപ്പാർട്ട് (STR) കമ്പന  FIU-IND-യ ൽ ഫയൽ വെയ്യുിം. 

(vi) മരെ പ്പ ക്കൽ  ഉെ തമായ രീത യ ൽ ബാധകമാകുിം. ലലാൺ അക്കൗണ്ടുകളുവട കാരയത്ത ൽ, 

കൂടുതൽ വഡബ റ്റുകൾ അനുെദ ക്ക ലെ. ന ലെ ലുള്ള ന ലക്ഷപങ്ങളുവട കാരയത്ത ൽ, ഫണ്ടുകൾ 

മരെ പ്പ ക്കുിം. 

 വയക്തിഭയോ സ്ഥോപനഭമോ ഒര്ു നിയുക്ത വയക്തിയടലെന്ന് പര്ിഭശോധ്ിച്ചുറെിക്കുഭമ്പോൾ,  പ്ഫീസ്ിാംഗ് 

ടമക്കോനിസ്ാം അപ്ശദ്ധമോയി ബോധ്ിച്ച വയക്തികളുടെ/സ്ഥോപനങ്ങളുടെ ഫണ്ടുകൾ, സ്ോമ്പത്തിക 

ആസ്കതികൾ അടലെങ്കിൽ സ്ോമ്പത്തിക ഉറവിെങ്ങൾ അടലെങ്കിൽ അനുബന്ധ ഭസ്വനങ്ങൾ എന്നിവ 

മര്വിെിക്കുന്നതിനുള്ള നെപെിപ്കമാം 

(a) ഏവതങ്ക ലുിം െയക്ത ലയാ സ്ഥാപനലമാ, ന ലെ ലുള്ള ന ലക്ഷപത്ത ന്വറ മരെ പ്പ ക്കുന്നലതാ അെരുവട 

ഉടമസ്ഥതയ ലുള്ള/ഉടമസ്ഥതയ ലുള്ള ലലാൺ അക്കൗലണ്ടാ അപ്ശ്ദ്ധമായ  മരെ പ്പ ച്ചുവെന്നത ന് 

വതള െുവണ്ടങ്ക ൽ, ആെശ്യമായ വതള െുകൾ നൽക  അെർ ഒരു അലപക്ഷ  ലരഖാമൂലിം സമർപ്പ ക്കുിം. 

(b) കമ്പന ക്ക് അത്തരത്ത ലുള്ള ഒരു അലപക്ഷ ല  ച്ചാൽ, അത് ഏവതങ്ക ലുിം െയക്ത ലയാ സ്ഥാപനലമാ 

നൽക യ ഫണ്ടുകൾ, സാമ്പത്ത ക ആസ്ത കൾ, സാമ്പത്ത ക ലപ്സാതസ്സുകൾ അവലെങ്ക ൽ അനുബന്ധ 

ലസെനങ്ങൾ എന്ന െ അപ്ശ്ദ്ധമായ  മരെ പ്പ ച്ചതായ  അറ യ ക്കുന്ന പ്പസക്തമായ ആസ്ത കളുവട 

മുഴുെൻ െ െരങ്ങളുിം സഹ തിം MHA യുവട CTCR ഡ െ ഷന വല ലനാഡൽ ഓഫീസർക്ക് രണ്ട് 
പ്പെൃത്ത  ദ െസങ്ങൾക്കുള്ള ൽ അലപക്ഷയുവട ഒരു പകർപ്പ് അറ യ ക്കുകയുിം വകമാറുകയുിം 

വെയ്യുിം. 

(c) ലജായ ന്് വസപ്കട്ടറ യ ൽ (CTCR), MHA യുവട CTCR ഡ െ ഷന്വറ UAPA ലനാഡൽ ഓഫീസറായ ര ക്കുന്ന 

MHA, െയക്ത /സ്ഥാപനിം നൽക യ വതള െുകളുവട അട സ്ഥാനത്ത ൽ ആെശ്യമായ പര ലശ്ാധനയ്ക്ക് 
കാരണമാകുിം, തൃപ്ത കരമാവണങ്ക ൽ, അെൻ ഒരു ഉത്തരവ് പുറവപ്പടുെ ക്കുിം. 15 പ്പെൃത്ത  

ദ െസങ്ങൾക്കുള്ള ൽ, അത്തരിം അലപക്ഷകന്വറ ഉടമസ്ഥതയ ലുള്ള/ഉടമസ്ഥതയ ലുള്ള ഫണ്ടുകൾ, 

സാമ്പത്ത ക ആസ്ത കൾ അവലെങ്ക ൽ സാമ്പത്ത ക ലപ്സാതസ്സുകൾ അവലെങ്ക ൽ അനുബന്ധ ലസെനങ്ങൾ, 

കമ്പന  ഉൾവപ്പവടയുള്ള മറ്റ് കക്ഷ കവള അറ യ ച്ചുവകാണ്ട് അൺപ്ഫീസ് വെയ്യുക. എന്ന രുന്നാലുിം, 15 

പ്പെൃത്ത  ദ െസങ്ങൾക്കുള്ള ൽ ആസ്ത കൾ മരെ പ്പ ക്കുന്ന ഉത്തരവ് പുറവപ്പടുെ ക്കാൻ ഒരു 
കാരണെശ്ാലുിം സാധയമവലെങ്ക ൽ, CTCR ഡ െ ഷന വല UAPA ലനാഡൽ ഓഫീസർ അലപക്ഷകവന 

അറ യ ക്കുിം. 

49. FATF ശുപോർശകൾ ബോധ്കമോക്കോത്തഭതോ അപര്യോപ്തമോയഭതോ ആയ അധ്ികോര്പര്ിധ്ികൾ 

(a) FATF ശ്ുപാർശ്കൾ പാല ക്കാത്തലതാ അപരയാപ്തമായലതാ ആയ രാജയങ്ങവള ത ര ച്ചറ യുന്നത നായ  

റ സർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ കാലാകാലങ്ങള ൽ െ തരണിം വെയ്യുന്ന FATF പ്പസ്താെനകളുിം 

വപാതുൊയ  ല യമായ െ െരങ്ങളുിം പര ഗണ ക്കുിം. FATF പ്പസ്താെനയ ൽ ഉൾവപ്പടുത്ത യ ട്ടുള്ള 

അധ കാരപര ധ യ വല AML/CFT രണത്ത വല ലപാരായ്മകള ൽ ന ന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന 

അപകടസാധയതകൾ കണക്ക വലടുക്കുിം. 

(b) FATF ന ർലേശ്ങ്ങളുിം അധ കാരപര ധ കളുിം FATF പ്പസ്താെനകള ൽ ഉൾവപ്പടുത്ത യ ട്ടുള്ള FATF 

ന ർലേശ്ങ്ങളുിം അധ കാരപര ധ കളുിം ബാധകമാക്കാത്തലതാ അപരയാപ്തമായലതാ ആയ 

രാജയങ്ങള ൽ ന ന്നുള്ള െയക്ത കളുമായുള്ള (ന യമപരമായ െയക്ത കളുിം മറ്റ് സാമ്പത്ത ക 

സ്ഥാപനങ്ങളുിം ഉൾവപ്പവട) ബ സ നസ് ബന്ധങ്ങളുിം ഇടപാടുകളുിം പ്പലതയകിം പ്ശ്ദ്ധ ലക്കണ്ടതാണ്. 

െ ശ്ദീകരണിം: FATF പ്പസ്താെനയ ൽ പറഞ്ഞ ര ക്കുന്ന രാജയങ്ങളുിം അധ കാരപര ധ കളുമായ  

ന യമാനുസൃതമായ െയാപാര, ബ സ നസ് ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്നത ൽ ന ന്ന് മുകള ലുള്ള 

പ്പെർ ത്തനിം കമ്പന വയ തടയുന്ന ലെ. 

FATF പ്പസ്താെനകള ൽ ഉൾവപ്പടുത്ത യ ട്ടുള്ള അധ കാരപര ധ യ ൽ ന ന്നുള്ള െയക്ത കളുമായുള്ള 

(ന യമപരമായ െയക്ത കളുിം മറ്റ് ധനകാരയ സ്ഥാപനങ്ങളുിം ഉൾവപ്പവട) ഇടപാടുകളുവട 

പശ്ചാത്തലെുിം ഉലേശ്യെുിം FATF ന ർലേശ്ങ്ങൾ ബാധകമാക്കാത്തലതാ അപരയാപ്തമായലതാ ആയ 
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രാജയങ്ങളുിം പര ലശ്ാധ ക്കുകയുിം എലൊ ലരഖകളുിം സഹ തിം ലരഖാമൂലമുള്ള കവണ്ടത്തലുകൾ 

ന ലന ർത്തുകയുിം വെയ്യുിം. അ യർത്ഥന പ്പകാരിം റ സർവ് ബാങ്ക്/മറ്റ് ബന്ധവപ്പട്ട അധ കാര കൾ 

എന്ന െയ്ക്ക് ല യമാക്കണിം. 

അധ്യോയാം X 
 

മറ്റു നിർ ഭേശങ്ങൾ  
 

50. ര്ഹസ്യ ബോധ്യതകളുാം വിവര്ങ്ങളുടെ പങ്കുവയ്ക്ക്കലുാം: 
 

(a) കമ്പന യുിം ഉപല ാക്താെുിം തമ്മ ലുള്ള കരാർ ബന്ധത്ത ൽ ന ന്ന് ഉടവലടുക്കുന്ന ഉപല ാക്തൃ 

െ െരങ്ങവളക്കുറ ച്ച് കമ്പന  രഹസയമായ  സൂക്ഷ ക്കുിം. 

(b) ലലാൺ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നത നായ  ഉപല ാക്താക്കള ൽ ന ന്ന് ലശ്ഖര ക്കുന്നത് 

രഹസയസവ ാെമുള്ളതായ  കണക്കാക്കുകയുിം ഉപല ാക്താെ ന്വറ പ്പലതയക അനുമത  ൊങ്ങാവത 

ലപ്കാസ് വസലെ ിംഗ ലനാ മലറ്റവതങ്ക ലുിം ആെശ്യങ്ങൾലക്കാ ലെണ്ട ലയാ അത ന്വറ െ ശ്ദാിംശ്ങ്ങൾ 

വെള വപ്പടുത്തരുത്. 

(c) ഗെൺവമന്റ ൽ ന ന്നുിം മറ്റ് ഏജൻസ കള ൽ ന ന്നുമുള്ള ലഡറ്റ/െ െരങ്ങൾക്കായുള്ള 

അ യർത്ഥനകൾ പര ഗണ ക്കുലമ്പാൾ, കമ്പന യുവട ഇടപാടുകള വല രഹസയസവ ാെിം സിംബന്ധ ച്ച 

ന യമങ്ങള വല െയെസ്ഥകൾ ലിംഘ ക്കുന്ന തരത്ത ലുള്ള െ െരങ്ങൾ അലനവഷ ക്കുന്നതവലെന്ന് കമ്പന  

സവയിംലബാധയവപ്പടുത്തുിം. 

(d) പ്പസ്തുത ന യമത്ത വല ഒഴ ൊക്കലുകൾ താവഴ പറയുന്നതായ ര ക്കുിം: 
 

i. എെ വടയാണ് വെള വപ്പടുത്തൽ ന യമത്ത ന്വറ ന ർബന്ധത്ത ന് കീഴ ലുള്ളത് 

ii. വപാതുജനങ്ങൾക്ക് വെള വപ്പടുത്താൻ ബാധയതയുള്ള ടത്ത്, 

iii. കമ്പന യുവട താൽപ്പരയിം വെള വപ്പടുത്തൽ ആെശ്യമാണ് ഒപ്പിം, 
 

iv. ഉപല ാക്താെ ന്വറ െയക്തമായ അവലെങ്ക ൽ പലരാക്ഷമായ സമ്മതലത്താവടയാണ് വെള വപ്പടുത്തൽ 

നടത്തുന്നത്. 

(e) RBI ആക്് 1934-ന്വറ വസക്ഷൻ 45NB-ൽ നൽക യ ര ക്കുന്ന െ െരങ്ങളുവട രഹസയസവ ാെിം NBFC-കൾ 

സൂക്ഷ ക്കുിം. 

51. CDD നെപെിപ്കമവുാം ടസ്ൻപ്െൽ KYC ടറഭക്കോർഡ്സ്ക ര്ജിസ്കപ്െിയുമോയി (CKYCR) KYC വിവര്ങ്ങൾ 

പങ്കിെലുാം 

'െയക്ത കൾ', 'ന യമപരമായ സ്ഥാപനങ്ങൾ' എന്ന െയ് ക്കായ  തയ്യാറാക്ക യ പര ഷ് കര ച്ച KYC 

വടിം ലപ്ലറ്റുകൾ  പ്പകാരിം, ബാധകമായ ടലത്താളിം, ന യമങ്ങള ൽ  സൂെ പ്പ ച്ച ര ക്കുന്ന രീത യ ൽ 

CKYCR-മായ  പങ്ക ടുന്നത ന് കമ്പന  KYC െ െരങ്ങൾ  പ ട വച്ചടുക്കുിം. CKYCR-ന്വറ ഗസറ്റ് 
ലനാട്ട ഫ ലക്കഷൻ നമ്പർ S.O. പ്പകാരിം പ്പെർത്ത ക്കാനുിം അത ന്വറ പ്പെർത്തനങ്ങൾ 

ന ർെഹ ക്കാനുിം വസകയൂര വറ്റലസഷൻ അസറ്റ് റീകൺസ്പ്ടക്ഷൻ ആൻഡ് വസകയൂര റ്റ  ഇന്ററസ്റ്റ് 
ഓഫ് ഇന്ത്യയുവട (CERSAI) വസൻപ്ടൽ രജ സ് പ്ട  ഓഫ് ഇന്ത്യ ഗെൺവമന്് 

അധ കാരവപ്പടുത്ത യ ട്ടുണ്ട്. 3183(E) തീയത  നെിംബർ 26, 2015.കമ്പന  ന യമപ്പകാരിം ആെശ്യമായ 

എലൊ നടപട കളുിം സവീകര ക്കുിം. 

PML ന യമങ്ങളുവട റൂൾ 9(1എ) െയെസ്ഥയുവട ന ബന്ധനകൾ, കമ്പന  ഉപല ാക്താെ ന്വറ KYC 

വറലക്കാർഡുകൾ കയാപ് െർ വെയ്യുകയുിം ഉപല ാക്താെുമായ  അക്കൗണ്ട് അധ ഷ് ഠ ത ബന്ധിം 

ആരിം  ച്ച് 10 ദ െസത്ത നുള്ള ൽ CKYCRലലക്ക് അപ് ലലാഡ് വെയ്യുകയുിം വെയ്യുിം. 

കാലാനുസൃതമായ അപ് ലഡറ്റ് സമയത്ത്, ഉപല ാക്താക്കൾ ന ലെ വല സ ഡ ഡ  ന ലൊരത്ത ലലക്ക് 
വമലപ്ഗറ്റ് വെയ്യവപ്പടുന്നുവെന്ന് കമ്പന  ഉറപ്പാക്കുിം 

ഒരു അക്കൗണ്ട് അധ ഷ് ഠ ത ബന്ധിം സ്ഥാപ ക്കുന്നത നായ  ഒരു ഉപല ാക്താവ്, CKYCR-ൽ ന ന്ന് 
ലരഖകൾ ഡൗൺലലാഡ് വെയ്യുന്നത നുള്ള െയക്തമായ സമ്മതലത്താവട കമ്പന ക്ക് ഒരു KYC 

ഐഡന്റ ഫയർ സമർപ്പ ക്കുലമ്പാൾ, കമ്പന  KYC ഐഡന്റ ഫയർ ഉപലയാഗ ച്ച് CKYCR-ൽ ന ന്ന് KYC 

ലരഖകൾ ഓൺവലനായ  െീവണ്ടടുക്കുിം. ഉപല ാക്താവ് സമാന KYC ലരഖകലളാ െ െരങ്ങലളാ 

മലറ്റവതങ്ക ലുിം അധ ക ത ര ച്ചറ യൽ ലരഖകലളാ െ ശ്ദാിംശ്ങ്ങലളാ സമർപ്പ ലക്കണ്ടത ലെ. 

(i) CKYCR-ന്വറ ലരഖകള ൽ ന ലെ ലുള്ളതുലപാവല ഉപല ാക്താെ ന്വറ െ െരങ്ങള ൽ ഒരു മാറ്റമുണ്ട്; 

(ii)  ഉപല ാക്താെ ന്വറ ന ലെ വല െ ലാസിം പര ലശ്ാധ ലക്കണ്ടതുണ്ട്; 
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(iii) ഉപല ാക്താെ ന്വറ ഐഡന്റ റ്റ ലയാ െ ലാസലമാ സ്ഥ രീകര ക്കുന്നത ലനാ അവലെങ്ക ൽ വമച്ചവപ്പട്ട 

ജാപ്ഗത പുലർത്തുന്നത ലനാ ലയന്റ ൻവറ ഉെ തമായ റ സ്ക് വപ്പാവഫൽ ന ർമ്മ ക്കുന്നത ലനാ അത് 

ആെശ്യമാവണന്ന് RE പര ഗണ ക്കുന്നു. 

52. ഭഫോറിൻ അക്കൗണ്ട് െോ്സ്ക കാംപ്ലയൻസ്ക ആ്് (FATCA), ഭകോമൺ റിഭെോർട്ിാംഗ് സ്റ്റോൻഭഡ്ർഡ്സ്ക 

(CRS) എന്നിവയ്ക്ക്ക് കീഴിലുള്ള റിഭെോർട്ിാംഗ് ആവശയകത 

FATCA, CRS എന്ന െയ്ക്ക് കീഴ ൽ, കമ്പന  ആദായന കുത  െട്ടങ്ങൾ 114F, 114G, 114H എന്ന െയുവട 

െയെസ്ഥകൾ പാല ക്കുകയുിം ആദായന കുത  െട്ടിം 114F-ൽ ന ർെെ ച്ച ര ക്കുന്ന പ്പകാരിം അെ ഒരു 
റ ലപ്പാർട്ട ിംഗ് ഫ നാൻഷയൽ സ്ഥാപനമാലണാ എന്ന് ന ർണ്ണയ ക്കുകയുിം വെയ്യുിം. 

അങ്ങവനയാവണങ്ക ൽ, റ ലപ്പാർട്ട ിംഗ് ആെശ്യകതകൾ പാല ക്കുന്നത ന് ഇന പ്പറയുന്ന നടപട കൾ 

വകവക്കാള്ളുിം: 

(a) ആദായന കുത  െകുപ്പ ന്വറ അനുബന്ധ ഇ-ഫ ലെ ിംഗ് ലപാർട്ടല ൽ https://incometaxindiaefiling.gov.in/ post 

login --> My Account -->റ ലപ്പാർട്ട ിംഗ് ഫ നാൻഷയൽ സ്ഥാപനമായ  രജ സ്റ്റർ വെയ്യുക എന്ന ല ങ്ക ൽ 

സാമ്പത്ത ക സ്ഥാപനങ്ങൾ റ ലപ്പാർട്ടുവെയ്യുക എന്ന  ാഗത്ത് രജ സ്റ്റർ വെയ്യുക. 

(b) ലഫാിം 61 ബ  അവലെങ്ക ൽ 'NIL' റ ലപ്പാർട്ട് അപ് ലലാഡ് വെയ്തുവകാണ്ട് 'ന ലയാഗ ക്കവപ്പട്ട 

ഡയറക്ടറുവട' ഡ ജ റ്റൽ സ ലേച്ചർ ഉപലയാഗ ച്ച് ഓൺവലൻ റ ലപ്പാർട്ടുകൾ, അത നായ  വസൻപ്ടൽ 

ലബാർഡ് ഓഫ് ഡയറക്് ടാക് സസ് (CBDT) തയ്യാറാക്ക യ സ്കീമവയ പരാമർശ് ക്കുിം. 

െ ശ്ദീകരണിം: ലഫാറ ൻ എക്സ്ലെഞ്ച് ഡീലലഴ്സ് അലസാസ ലയഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (FEDAI) അെരുവട 

വെബ്വസറ്റ ൽ http://www.fedai.org.in/ ൽ പ്പസ ദ്ധീകര ച്ച സ്ലപാട്ട് റഫറൻസ് ന രക്കുകൾ കമ്പന  റഫർ 

വെയ്യുിം.  

റ ൊവലവഷൻ ലററ്റുകൾ.aspx റൂൾ 114H അനുസര ച്ച് റ ലപ്പാർട്ട് വെയ്യാെുന്ന അക്കൗണ്ടുകൾ 

ത ര ച്ചറ യുന്നത നുള്ളഡയൂഡ ല ജൻസ്നടപട പ്കമങ്ങൾനടപ്പ ലാക്കുന്നത ന്. 

(c)  റൂൾ 114H-ൽ നൽക യ ര ക്കുന്നത് ലപാവല, സൂക്ഷ്മതലയാവടയുള്ള നടപട പ്കമങ്ങൾ നടത്തുന്നത നുിം 

വറലക്കാർഡ് വെയ്യുന്നത നുിം പര പാല ക്കുന്നത നുമായ  ഇൻഫർലമഷൻ വടക്ലനാളജ  (IT) െട്ടക്കൂ് 

െ കസ പ്പ ക്കുക. 

(d) IT െട്ടക്കൂട നായ  ഒരു ഓഡ റ്റ് സിംെ ധാനിം െ കസ പ്പ ക്കുകയുിം ആദായന കുത  െട്ടങ്ങളുവട 114F, 

114G, 114H എന്ന െ പാല ക്കുകയുിം വെയ്യുക. 

(e) നടപ്പാക്കൽ  ഉറപ്പാക്കാൻ ന യുക്ത ഡയറക്ടറുവടലയാ മലറ്റവതങ്ക ലുിം തത്തുലയ പ്പെർത്തകന്വറലയാ 

കീഴ ൽ ഒരു "ഉന്നത തല ന രീക്ഷണ സമ ത " അവലെങ്ക ൽ ഒരു റ സ്ക് കമ്മ റ്റ  രൂപീകര ക്കുക. 

(f) കാലാകാലങ്ങള ൽ വസൻപ്ടൽ ലബാർഡ് ഓഫ് ഡയറക്് ടാക് സസ് (CBDT) ഈ െ ഷയത്ത ൽ 

പുറവപ്പടുെ ച്ച അപ് ലഡറ്റ് വെയ്ത ന ർലേശ്ങ്ങൾ/ ന യമങ്ങൾ/ മാർഗ്ഗന ർലേശ് കുറ പ്പുകൾ/ പ്പസ് 

റ ലീസുകൾ/  എന്ന െ പാല ക്കുന്നുവണ്ടന്ന് ഉറപ്പാക്കുക, കൂടാവത 

http://www.incometaxindia.gov.in/Pages/default.aspx. എന്ന വെബ് വസറ്റ ലുിം ല യമാണ്. കമ്പന  ഇന പ്പറയുന്ന 

കാരയങ്ങൾ പ്ശ്ദ്ധ ലച്ചക്കാിം: 

i. FATCA, CRS എന്ന െവയക്കുറ ച്ചുള്ള മാർഗ്ഗന ർലേശ് കുറ പ്പ് അപ്ലഡറ്റ് വെയ്തു 

ii.  റൂൾ 114 എച്ച് (8) പ്പകാരിം 'ഫ നാൻഷയൽ അക്കൗണ്ടുകളുവട ലലാഷർ' എന്നത വനക്കുറ ച്ചുള്ള ഒരു 
പപ്തക്കുറ പ്പ്. 

 

53. ഭപയ്ക്ടമനറ് ഉപകര്ണങ്ങൾ അവതര്ിെിക്കുന്നതിനുള്ള കോലയളവ് 

വെക്കുകൾ/പ്ഡാഫ്റ്റുകൾ/ലപ ഓർഡറുകൾ/ബാങ്കറുവട വെക്കുകൾ എന്ന െയുവട ലപയ് വമന്്, 

അത്തരിം ഉപകരണങ്ങളുവട തീയത  മുതൽ മൂന്ന് മാസത്ത നുള്ള ൽ അെ ഹാജരാക്ക യാൽ, 

എടുക്കുന്നതലെ. 

54. അക്കൗണ്ടുകളുടെയുാം മണി മയൂളുകളുടെയുാം പ്പവർത്തനാം 

ഇത് ന യമെ രുദ്ധമായ  സമ്പാദ ക്കുന്ന കുറ്റൊള കളുവട തട്ട പ്പ് പദ്ധത കള ൽ ന ന്നുള്ള െരുമാനിം 

(ഉദാ, ഫ ഷ ിംഗ്, ഐഡന്റ റ്റ  ലമാഷണിം) വെളുപ്പ ക്കുന്നത ന് ഉപലയാഗ ക്കുന്ന "അനധ കൃത 

പണമ ടപാടുകാരുവട" പ്പെർത്തനങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നത ന് "അനധ കൃത പണമ ടപാടുകാരായ " 

പ്പെർത്ത ക്കുന്ന മൂന്നാിം കക്ഷ കവള റ പ്കൂട്ട് വെയ്തുവകാണ്ട് വഡലപ്പാസ റ്റ് അക്കൗണ്ടുകള ലലക്കുള്ള 

പ്പലെശ്നിം, ഒരു HFC ആയ  കമ്പന ക്ക് പ്പസക്തമായ പര ധ  െവര അവക്കൗണ്ടുകൾ തുറക്കുന്നത നുിം 

ഇടപാടുകൾ ന രീക്ഷ ക്കുന്നത നുമുള്ള ന ർലേശ്ങ്ങൾ കർശ്നമായ  പാല ലക്കണ്ടതാണ്. 

ആെശ്യമായതുിം ബാധകെുമായ എലൊ പ്പസക്തമായ മുൻകരുതലുകളുിം ഉറപ്പായുിം നടപ്പാക്കണിം. 
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55. അക്കൗണ്ട് ഭപയീ ടചക്കുകളുടെ ഭശഖര്ണാം 

ലലാൺ അക്കൗണ്ടുകൾക്കായ , പണമടയ്ക്കുന്ന ഘടകത്ത നലൊവത മറ്റാരുവടയുിം   അക്കൗണ്ട്  ലപയീ 
വെക്കുകൾ ലശ്ഖര ക്ക ലെ. അത്തരിം വെക്കുകൾ അടയ്ക്കുന്നെർ അത്തരിം സഹകരണ വപ്കഡ റ്റ ന്വറ 

ഘടകങ്ങളാവണങ്ക ൽ  കമ്പന  അെരുവട ഓപ് ഷന ൽ, അമ്പത നായ രിം രൂപയ ൽ കെ യാത്ത 

തുകയ് ക്കായ  എടുത്ത അക്കൗണ്ട് ലപയീ വെക്കുകൾ   സഹകരണ വപ്കഡ റ്റ് വസാവസറ്റ കളായ 

അെരുവട ഉപല ാക്താക്കളുവട   അക്കൗണ്ട ലലക്ക് ലശ്ഖര ക്കുിം. 

56. െയക്ത ഗത ഉപല ാക്താക്കളുമായുിം ന ലെ ലുള്ള ഉപല ാക്താക്കളുമായുിം കമ്പന യുിം NBFC-

കളുിംപുത യ ബന്ധത്ത ൽ ഏർവപ്പടുലമ്പാൾ ഒരു യുണീക് കസ്റ്റമർ ഐഡന്റ ഫ ലക്കഷൻ ലകാഡ് 

(UCIC) അനുെദ ക്കുിം. 

57.  HFCആയ  ബാധകമാകുന്ന പര ധ  െവര ലലാൺ അക്കൗണ്ടുകളുമായ  ബന്ധവപ്പട്ട പുത യ 

സാലങ്കത കെ ദയകളുവട ആമുഖിം – 

ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ/ലസെനങ്ങൾ/സാലങ്കത കെ ദയകൾ അെതര പ്പ ക്കുന്നത ന് മുമ്പ്, ഒരു HFC എന്ന 

ന ലയ ൽകമ്പന ക്ക് പ്പസക്തമായ പര ധ  െവര പുത യലതാ െ കസ ച്ചുവകാണ്ട ര ക്കുന്നലതാ ആയ 

സാലങ്കത കെ ദയകള ൽ   ന ന്ന് ഉയർന്നുെലന്നക്കാെുന്ന  ീകരൊദ  ീഷണ കൾക്ക് പണിം 

വെളുപ്പ ക്കുന്നത നുിം ധനസഹായിം  നൽകുന്നത നുിം മത യായ പ്ശ്ദ്ധ നൽകുകയുിം കാലാകാലങ്ങള ൽ 

പുറവപ്പടുെ ക്കുന്ന ഉെ തമായ KYC   നടപട പ്കമങ്ങൾ കൃതയമായ  പ്പലയാഗ ക്കുകയുിം 

വെയ്യുന്നുവണ്ടന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയുിം ലെണിം. 

58. ഡ്ിമോൻഡ് പ്ഡ്ോഫ്റ്റ്റുകൾ മുതലോയവയുടെ ഇഷ്യൂവുാം ഭപയ്ക് ടമനറുാം 

ഡ മാൻഡ് പ്ഡാഫ്റ്റ്, വമയ ൽ/വടല പ്ഗാഫ ക് പ്ടാൻസ്ഫർ/NEFT/IMPS അവലെങ്ക ൽ മലറ്റവതങ്ക ലുിം ലമാഡ് 

െഴ  പണിം അയയ് ക്കുന്നതുിം അമ്പത നായ രിം രൂപലയാ അത ൽ കൂടുതലലാ മൂലയമുള്ള പ്ടാെലലഴ് സ് 

വെക്കുകൾ ഇഷയൂ വെയ്യുന്നതുിം പണിം നൽകുന്നത ന് പകരിം ഉപല ാക്താെ ന്വറ അക്കൗണ്ട ലലക്ക് 
വഡബ റ്റ് വെയ് ലതാ വെക്കുകൾ െഴ ലയാ നടത്തവപ്പടുിം.  

കൂടാവത, ഇഷയൂ വെയ്യുന്ന ബാങ്ക് ഡ മാൻഡ് പ്ഡാഫ്റ്റ്, ലപ ഓർഡർ, ബാങ്കറുവട വെക്ക് മുതലായെ  

ൊങ്ങുന്നയാളുവട ലപര് ഉൾവപ്പടുത്തുിം. 2018 വസപ്തിംബർ 15-ലനാ അത ന് ലശ്ഷലമാ  പുറവപ്പടുെ ച്ച  

അത്തരിം ഉപകരണങ്ങൾക്ക് ഈ ന ർലേശ്ങ്ങൾ പ്പാബലയത്ത ൽ െരുിം. 

59. PAN-നടറ ഉദ്ധര്ണി 
കമ്പന ക്ക് ബാധകമായ ആദായന കുത  െട്ടിം 114B യുവട െയെസ്ഥകൾ അനുസര ച്ച്  ഇടപാടുകൾ  

നടത്തുലമ്പാൾ ഉപല ാക്താക്കളുവട വപർമനന്് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ (PAN)  അവലെങ്ക ൽ അത ന് തുലയമായ 

ഇ-ലരഖകൾ ല  ക്കുകയുിം സ്ഥ രീകര ക്കുകയുിം വെയ്യുിം. പാൻ നമ്പലറാ തത്തുലയമായ ഇ-

ലഡാകയുവമന്ലറാ ഇലൊത്ത െയക്ത കള ൽ ന ന്ന് ലഫാിം 60 ല  ക്കുിം. 

 

60. മൂന്നാിം കക്ഷ  ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ െ ൽക്കുലമ്പാൾ - 

കാലാകാലങ്ങള ൽ പ്പാബലയത്ത ൽ െരുന്ന ന യപ്ന്ത്ണങ്ങൾ അനുസര ച്ച് മൂന്നാിം കക്ഷ    

ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ െ ൽക്കുലമ്പാൾ ഏജന്റുമാരായ  പ്പെർത്ത ക്കുന്ന കമ്പന  ഈ നയത്ത ന്വറ   

ഉലേശ്യത്ത നായ  ഇന പ്പറയുന്ന െശ്ങ്ങൾ പാല ക്കുിം: 

(a) ഈ നയത്ത ന്വറ ആെശ്യകത അനുസര ച്ച് അൻപത നായ രിം രൂപയ്ക്ക് മുകള ലുള്ള ഇടപാടുകൾക്ക് 
ലൊക്ക്-ഇൻ ഉപല ാക്താെ ന്വറ ഐഡന്റ റ്റ യുിം െ ലാസെുിം പര ലശ്ാധ ലക്കണ്ടതാണ്. 

(b) മൂന്നാിം കക്ഷ  ഉൽപ്പന്നങ്ങളുവട െ ൽപ്പനയുവട ഇടപാ് െ ശ്ദാിംശ്ങ്ങളുിം അനുബന്ധ ലരഖകളുിം ഈ 

നയത്ത ന്വറ ആെശ്യകത അനുസര ച്ച് പര പാല ലക്കണ്ടതാണ്. 

(c) ലൊക്ക്-ഇൻ ഉപല ാക്താക്കൾ ഉൾവപ്പവടയുള്ള ഉപല ാക്താക്കളുമായ  മൂന്നാിം കക്ഷ  
ഉൽപ്പന്നങ്ങളുമായ  ബന്ധവപ്പട്ട ഇടപാടുകളുമായ  ബന്ധവപ്പട്ട് CTR/STR ഫയൽ വെയ്യുന്നത നുള്ള 

അലലർട്ടുകൾ പ ട വച്ചടുക്കാനുിം ജനലററ്റ് വെയ്യാനുിം െ ശ്കലനിം വെയ്യാനുിം കഴ െുള്ള AML 

ലസാഫ്റ്റ് വെയർ ല യമാണ്. 

(d) അൻപത നായ രെുിം അത നുമുകള ലുിം ഉൾവപ്പടുന്ന ഇടപാടുകൾ ഇന പ്പറയുന്നെർ മാപ്തലമ 

ഏവറ്റടുക്കാെൂ: 

• ഉപല ാക്താെ ന്വറ അക്കൗണ്ട ലലലക്കാ വെക്കുകള ലലലക്കാ വഡബ റ്റ് വെയ്യുക; കൂടാവത 

• ഉപല ാക്താക്കൾ നൽകുന്ന പാൻ ലനടുകയുിം സ്ഥ രീകര ക്കുകയുിം വെയ്യുന്നു. 

(e) കമ്പന യുവട സവന്ത്ിം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുവട െ ൽപ്പന, വപ്കഡ റ്റ് കാർഡുകളുവട കുട ശ്ശ ക 

അടയ്ക്കൽ/െ ൽപ്പന, പ്പീവപയ്ഡ്/പ്ടാെൽ കാർഡുകൾ റീലലാഡ് വെയ്യൽ, അമ്പത നായ രിം രൂപലയാ 

അത നുമുകള ലുള്ള മലറ്റവതങ്ക ലുിം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്ന െയ് ക്കുമുകള ലുള്ള 'd'-വല ന ർലേശ്ിം 
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ബാധകമാണ്. 

61. ജീെനക്കാരുവട ന യമനെുിം ജീെനക്കാരുവട പര ശ്ീലനെുിം 

 

(a) അെരുവട ലപഴ് സണൽ റ പ്കൂട്ട് വമന്് / റ പ്കൂട്ട് വമന്് പ്പപ്ക യയുവട അെ  ാജയ ഘടകവമന്ന ന ലയ ൽ 

മത യായ  സ് പ്കീന ിംഗ് സിംെ ധാനിം ഏർവപ്പടുത്തുിം. 

(b) ജീെനക്കാരുവട അിംഗങ്ങൾക്ക് AML/CFT ലപാള സ യ ൽ ലെണ്ടപ്ത പര ശ്ീലനിം ല  ക്കുന്ന തരത്ത ൽ 

ന ലെ ലുള്ള ജീെനക്കാരുവട പര ശ്ീലന പര പാട  ന ലെ ൽ െരുിം. പ്ഫണ്ട് വലൻ സ്റ്റാഫ്, കിംപ്ലയൻസ് 

സ്റ്റാഫ്, പുത യ ഉപല ാക്താക്കളുമായ  ഇടവപടുന്ന സ്റ്റാഫ് എന്ന െർക്ക് പര ശ്ീലനത്ത ന്വറ പ്ശ്ദ്ധ 

െയതയസ്തമായ ര ക്കുിം. ഉപല ാക്തൃ െ ദയാ യാസത്ത ന്വറ അ ാെത്ത ൽ ന ന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന 

പ്പശ്നങ്ങൾ വകകാരയിം വെയ്യാൻ പ്ഫണ്ട് വഡസ്ക് ജീെനക്കാർക്ക് പ്പലതയകിം പര ശ്ീലനിം നൽകുിം. 

കമ്പന യുവട AML/CFT നയങ്ങൾ, ന യപ്ന്ത്ണങ്ങൾ, അനുബന്ധ പ്പശ്നങ്ങൾ എന്ന െയ ൽ  

 ലെണ്ടപ്ത പര ശ്ീലനിം ല  ച്ചെരുിം നലെ പര െയമുള്ളെരുമായ െയക്ത കളുമായുള്ള ഓഡ റ്റ് 
ഫിംഗ്ഷന്വറ ശ്ര യായ ജീെനക്കാരുവട ന യമനിം ഉറപ്പാക്കണിം. 

62. നിങ്ങളുടെ ഉപഭ ോക്തോവിടന അറിയോനുള്ള (KYC) മോർഗ്ഗനിർഭേശങ്ങൾ ഭപ്ബോക്കർമോർ/ ഏജൻറ്മോർ 

ഉൾടെടെ കമ്പനി അധ്ികോര്ടെെുത്തിയ വയക്തികൾ പോലിക്കുന്നു. 
(a) ഏവതങ്ക ലുിം തുകകൾ ലശ്ഖര ക്കാൻ അധ കാരമുള്ള െയക്ത കളുിം അെരുവട  

ലപ്ബാക്കർമാർ/ഏജൻറുമാരുിം അവലെങ്ക ൽ അതുലപാവലയുള്ളെരുിം, NBFC/RNBC-കൾക്ക് ബാധകമായ 

KYC മാർഗ്ഗന ർലേശ്ങ്ങൾ പൂർണ്ണമായുിം അനുസര ലക്കണ്ടതാണ്. 

(b) KYC മാർഗ്ഗന ർലേശ്ങ്ങൾ പാല ക്കുന്നുലണ്ടാവയന്ന് പര ലശ്ാധ ക്കുന്നത നുിം അെരുവട ലപര ൽ 

പ്പെർത്ത ക്കുന്ന ലപ്ബാക്കർമാർ / ഏജന്റുമാർ തുടങ്ങ യെർ ഉൾവപ്പവട കമ്പന  അധ കാരവപ്പടുത്ത യ 

െയക്ത കളുവട ഏവതങ്ക ലുിം ലിംഘനത്ത ന്വറ പൂർണ്ണമായ അനന്ത്രഫലങ്ങൾ സവീകര ക്കുന്നത നുിം 

എലൊ െ െരങ്ങളുിം RBI-ക്ക് ല യമാക്കുിം. 

(c) കമ്പന യുവട ലപ്ബാക്കലറജ് പ്പെർത്തനങ്ങളുമായ  ബന്ധവപ്പട്ട ലപ്ബാക്കർമാർ / ഏജന്റുമാർ 

അവലെങ്ക ൽ മവറ്റവന്ത്ങ്ക ലുിം ഉൾവപ്പവട കമ്പന  അധ കാരവപ്പടുത്ത യ െയക്ത കളുവട അക്കൗണ്ട് 
ബുക്കുകൾ ആെശ്യമുള്ളലപ്പാവഴലൊിം ഓഡ റ്റ നുിം പര ലശ്ാധനയ്ക്കുിം ല യമാക്കുിം. 

അനുബന്ധാംI 

ഡ്ിജിറ്റൽ ടക.പ്വ.സ്ി ഭപ്പോസ്സ്സ് 

A. ഡ ജ റ്റൽ വക .വെ .സ  (KYC) സ്ഥ രീകരണ പ്പപ്ക യയ് ക്കായ  കമ്പന  ഒരു ആപ്ല ലക്കഷൻ 

െ കസ പ്പ ക്കുിം, അത് അെരുവട ഉപല ാക്താക്കളുവട വക .വെ .സ  ഏവറ്റടുക്കുന്നത ന് 

കസ്റ്റമർ ടച്ച് ലപായ ന്റുകള ൽ ല യമാക്കുിം. വക .വെ .സ  പ്പപ്ക യ കമ്പന യുവട ഈ 

ആധ കാര കതയുള്ള അലപക്ഷയ ലൂവട മാപ്തലമ സാധയമാകൂ.കമ്പന യുവട ലബാർഡ് 

അിംഗീകൃത വപ്കഡ റ്റ് ലപാള സ  പ്പകാരിം എലൊത്തരിം ഉപല ാക്താക്കള ൽ ന ന്നുിം 

ലശ്ഖര ക്കുന്ന വക.വെ.സ  ലരഖകൾ RBI / NHB െ ജ്ഞാപനിം വെയ്യുകയുിം െ തരണിം 

വെയ്യുകയുിം വെയ്യുന്ന വറഗുലലറ്ററ  െയെസ്ഥകൾ പാല ക്കുന്നത ന് െ ലധയമായ  

സാധുതയുള്ളതുിം വബൻഡ ിംഗുിം ആയ  കണക്കാക്കുിം. 

B. ആപ്ല ലക്കഷന്വറ ആക് സസ്സ് കമ്പന  ന യപ്ന്ത് ക്കുിം, അത് അനധ കൃത െയക്ത കൾ 

ഉപലയാഗ ക്കുന്ന വലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയുിം ലെണിം. കമ്പന  അത ന്വറ അിംഗീകൃത 

ഉലദയാഗസ്ഥർക്ക് നൽകുന്ന ലലാഗ ൻ-ഐ.ഡ , പാസ് ലെഡ് അവലെങ്ക ൽ വലവ് ഒ.ട .പ  

അവലെങ്ക ൽ വടിം ഒ.ട .പ  ന യപ്ന്ത് ത സിംെ ധാനിം എന്ന െയ ലൂവട മാപ്തലമ അലപക്ഷ 

ആക് സസ് വെയ്യാൻ സാധ ക്കുകയുള്ളൂ. 

C. വക.വെ.സ യുവട ആെശ്യത്ത നായ  ഉപല ാക്താവ്, കമ്പന യുവട അിംഗീകൃത 

ഉലദയാഗസ്ഥന്വറ സ്ഥലിം സന്ദർശ് ക്കുകലയാ കമ്പന  ഉപല ാക്താെ ന്വറ സ്ഥലിം 

സന്ദർശ് ക്കുകലയാ വെയ്ത് ലരഖകൾ ലശ്ഖര ക്കുിം. യഥാർത്ഥ (ഒ.െ .ഡ ) OVD 

ഉപല ാക്താെ ന്വറ വകെശ്മായ ര ക്കുിം. 

D. അിംഗീകൃത ഉലദയാഗസ്ഥനാണ് ഉപല ാക്താെ ന്വറ തത്സമയ ലഫാലട്ടാ എടുത്തവതന്നുിം അലത 

ലഫാലട്ടാ കസ്റ്റമർ അലപക്ഷാ ലഫാമ ൽ (CAF) ഉൾവപ്പടുത്ത യ ട്ടുവണ്ടന്നുിം കമ്പന  
ഉറപ്പാക്കണിം. കൂടാവത, ഉപല ാക്താെ ന്വറ പകർത്ത യ തത്സമയ ലഫാലട്ടായ ൽ, 

കമ്പന യുവട സ സ്റ്റിം ആപ്ല ലക്കഷൻ സ .എ.എഫ് (CAF) നമ്പർ, ജ .പ .എസ് (GPS) 
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ലകാർഡ ലനറ്റുകൾ, അിംഗീകൃത ഉലദയാഗസ്ഥന്വറ ലപര്, യുണീക്ക് എിംലപ്ലായീ ലകാഡ് 

(കമ്പന  ന യുക്തമാക്ക യത്), തീയത  (DD:MM:YYYY), സമയ സ്റ്റാമ്പ് (HH:MM:SS) എന്ന െ 

അടങ്ങ യ റീഡബ ൾ ലഫാമ ൽ ൊട്ടർ മാർക്ക് ഇടുിം.  

E. കമ്പന യുവട ആപ്ല ലക്കഷന ൽ ഉപല ാക്താെ ന്വറ തത്സമയ ലഫാലട്ടാ മാപ്തലമ 

എടുക്കുകയുള്ളൂ, ഉപല ാക്താെ ന്വറ പ്പ ന്് വെയ്തലതാ െീഡ ലയാപ്ഗാഫ് വെയ്തലതാ 

ആയ ലഫാലട്ടാ എടുക്കുന്ന ലെ എന്ന സെ ലശ്ഷത ഉണ്ടായ ര ക്കുിം. തത്സമയ ലഫാലട്ടാ 

എടുക്കുലമ്പാൾ ഉപല ാക്താെ ന്വറ പ ന്ന വല പശ്ചാത്തലിം വെള്ള ന റത്ത ലായ ര ക്കണിം 

കൂടാവത ഉപല ാക്താെ ന്വറ തത്സമയ ലഫാലട്ടാ എടുക്കുലമ്പാൾ മറ്റാരുിം വപ്ഫയ മ ലലക്ക് 
െരരുത്. 

F. അതുലപാവല, ഒറ ജ നൽ ഒ.െ .ഡ  (OVD) യുവട തത്സമയ ലഫാലട്ടാ അവലെങ്ക ൽ ഓഫ് വലൻ 

വെര ഫ ലക്കഷൻ നടത്താൻ കഴ യാത്ത ആധാർ വകെശ്ിം െച്ചത ന്വറ വതള വ് 

(ത രശ്ചീനമായ  സ്ഥാപ ക്കുക), മുകള ൽ ന ന്ന് ലിംബമായ  കയാപ് െർ വെയ്യുകയുിം 

മുകള ൽ സൂെ പ്പ ച്ചതുലപാവല റീഡബ ൾ ലഫാമ ൽ ൊട്ടർ മാർക്ക ിംഗ് നടത്തുകയുിം 

വെയ്യുിം. ഒറ ജ നൽ ലഡാകയുവമന്റുകളുവട തത്സമയ ലഫാലട്ടാ എടുക്കുലമ്പാൾ വമാവബൽ 

ഉപകരണത്ത ൽ െര ലൊ െ ടലൊ ഉണ്ടാകരുത്. 

G. ഉപല ാക്താെ ന്വറ തത്സമയ ലഫാലട്ടായുിം അലേഹത്ത ന്വറ ഒറ ജ നൽ 

ലഡാകയുവമന്റുകളുിം ശ്ര യായ വെള ച്ചത്ത ൽ പ ട വച്ചടുക്കണിം, അതുെഴ  അെ 

െയക്തമായ  ൊയ ക്കാനുിം ത ര ച്ചറ യാനുിം കഴ യുിം. 

H. അത നുലശ്ഷിം, ഉപല ാക്താവ് നൽക യ ലരഖകളുിം െ െരങ്ങളുിം അനുസര ച്ച് CAF-വല 

എലൊ എൻപ്ട കളുിം പൂര പ്പ ലക്കണ്ടതാണ്. കവ ക്ക് വറസ് ലപാൺസ് (കയു.ആർ) ലകാഡ് 

ല യമായ ലഡാകയുവമന്റുകള ൽ, െ ശ്ദാിംശ്ങ്ങൾ സവലമധയാ ഫയൽ വെയ്യുന്നത ന് പകരിം 

കയു.ആർ ലകാഡ് സ് കാൻ വെയ് ത് അത്തരിം െ ശ്ദാിംശ്ങ്ങൾ സവയലമെ ലപാപ്പുലലറ്റ് 
വെയ്യാൻ കഴ യുിം. ഉദാഹരണത്ത ന്, യു.ഐ.ഡ .എ.ഐയ ൽ ന ന്ന് ഡൗൺലലാഡ് വെയ് ത 

ഫ സ ക്കൽ ആധാർ/ഇ-ആധാറ ന്വറ കാരയത്ത ൽ കയു.ആർ ലകാഡ് ല യമാണ്, ആധാർ/ഇ-

ആധാറ ൽ ല യമായ കയു.ആർ സ്കാൻ വെയ് ത് ലപര്, ല ിംഗല ദിം, ജനനത്തീയത , െ ലാസിം 

തുടങ്ങ യ െ ശ്ദാിംശ്ങ്ങൾ സവയലമെ ലപാപ്പുലലറ്റ് വെയ്യാൻ കഴ യുിം. 

I. മുകള ൽ സൂെ പ്പ ച്ച പ്പപ്ക യ പൂർത്ത യായ ക്കഴ ഞ്ഞാൽ, 'ഒ.ട .പ ' പങ്ക ടുന്നത ന് മുമ്പ് 
ലഫാമ ൽ പൂര പ്പ ച്ച െ ശ്ദാിംശ്ങ്ങൾ പര ലശ്ാധ ക്കുക' എന്ന ൊെകിം അടങ്ങുന്ന ഒരു 
ഒറ്റത്തെണ പാസ് ലെഡ് (OTP) സലന്ദശ്ിം ഉപല ാക്താെ ന്വറ സവന്ത്ിം വമാവബൽ 

നമ്പറ ലലക്ക് അയയ്ക്കുിം. ഒ.ട .പ  (OTP) െ ജയകരമായ സാധൂകരണത്ത ന് ലശ്ഷിം, അത് 

സ .എ.എഫ് (CAF)-ൽ ഉപല ാക്തൃ ഒപ്പായ  കണക്കാക്കുിം. എന്ന രുന്നാലുിം, 

ഉപല ാക്താെ ന് സവന്ത്ിം വമാവബൽ നമ്പർ ഇവലെങ്ക ൽ, അെന്വറ/അെളുവട 

കുടുിംബിം/ബന്ധുക്കൾ/അറ യവപ്പടുന്ന െയക്ത കളുവട വമാവബൽ നമ്പർ ഈ 

ആെശ്യത്ത നായ  ഉപലയാഗ ക്കുകയുിം CAF-ൽ െയക്തമായ  പരാമർശ് ക്കുകയുിം വെയ്യാിം. 

ഏത് സാഹെരയത്ത ലുിം, കമ്പന യ ൽ രജ സ്റ്റർ വെയ്ത അിംഗീകൃത ഓഫീസറുവട 

വമാവബൽ നമ്പർ ഉപല ാക്തൃ ഒപ്പ നായ  ഉപലയാഗ ക്കരുത്. ഉപല ാക്തൃ ഒപ്പ ൽ 

ഉപലയാഗ ക്കുന്ന വമാവബൽ നമ്പർ അിംഗീകൃത ഉലദയാഗസ്ഥന്വറ വമാവബൽ നമ്പർ 

ആയ ര ക്ക വലെന്ന് കമ്പന  പര ലശ്ാധ ക്കണിം. 

J. അിംഗീകൃത ഉലദയാഗസ്ഥൻ ഉപല ാക്താെ ന്വറ തത്സമയ ലഫാലട്ടായുിം ഒറ ജ നൽ 

ലഡാകയുവമന്റുിം ല യമാക്കുന്നത വന കുറ ച്ചുള്ള ഒരു പ്പഖയാപനിം നൽകുിം. ഈ 

ആെശ്യത്ത നായ , അിംഗീകൃത ഉലദയാഗസ്ഥവന െൺ വടിം പാസ് ലെഡ് (OTP) ഉപലയാഗ ച്ച് 
പര ലശ്ാധ ച്ചുറപ്പ ക്കുിം, അത് കമ്പന യ ൽ രജ സ്റ്റർ വെയ്ത അലേഹത്ത ന്വറ വമാവബൽ 

നമ്പറ ലലക്ക് അയയ്ക്കുിം. െ ജയകരമായ ഒ.ട .പ  (OTP) മൂലയന ർണ്ണയിം കഴ ഞ്ഞാൽ, അത് 

ഡ ലലറഷന വല അിംഗീകൃത ഉലദയാഗസ്ഥന്വറ ഒപ്പായ  കണക്കാക്കുിം. ഈ അിംഗീകൃത 

ഉലദയാഗസ്ഥന്വറ ഡ ലലറഷന ൽ അിംഗീകൃത ഉലദയാഗസ്ഥന്വറ തത്സമയ ലഫാലട്ടായുിം 

പകർത്തുിം. 

K. ഈ പ്പെർത്തനങ്ങൾവക്കലൊിം ലശ്ഷിം, ആപ്ല ലക്കഷൻ, കമ്പന യുവട ആക്ട ലെഷൻ 

ഓഫീസർക്ക് ലപ്പാസസ് പൂർത്ത യാക്ക യത വനക്കുറ ച്ചുിം ആക്ട ലെഷൻ അ യർത്ഥന 

സമർപ്പ ക്കുന്നത വനക്കുറ ച്ചുിം െ െരങ്ങൾ നൽകുിം, കൂടാവത പ്പപ്ക യയുവട 



Aadhar Housing Finance Limited 

33|Page 

                        

 

പ്ടാൻസാക്ഷൻ-ഐ.ഡ /റഫറൻസ്-ഐ.ഡ  നമ്പർ ജനലററ്റുവെയ്യുകയുിം വെയ്യുിം. അിംഗീകൃത 

ഉലദയാഗസ്ഥൻ ഇടപാ്-ഐ.ഡ /റഫറൻസ്-ഐ.ഡ  നമ്പർ സിംബന്ധ ച്ച െ ശ്ദാിംശ്ങ്ങൾ 

 ാെ യ വല റഫറൻസ നായ  ഉപല ാക്താെ വന അറ യ ക്കുിം. 

L. കമ്പന യുവട അിംഗീകൃത ഓഫീസർ ഇത് പര ലശ്ാധ ച്ച് സ്ഥ രീകര ലക്കണ്ടതാണ്:- (i) 

ലഡാകയൂവമന്റ ന്വറ െ പ്തത്ത ൽ ല യമായ െ െരങ്ങൾ സ .എ.എഫ്-ൽ അിംഗീകൃത 

ഓഫീസർ നൽക യ െ െരങ്ങളുമായ  വപാരുത്തവപ്പടുന്നു. (ii) ഉപല ാക്താെ ന്വറ 

തത്സമയ ലഫാലട്ടാ ലഡാകയൂവമന്റ ൽ ല യമായ ലഫാലട്ടായുമായ  വപാരുത്തവപ്പടുന്നു.; 
കൂടാവത (iii) ന ർബന്ധ ത ഫീൽഡ് ഉൾവപ്പവട സ .എ.എഫ്-ൽ ആെശ്യമായ എലൊ 

െ ശ്ദാിംശ്ങ്ങളുിം ശ്ര യായ  പൂര പ്പ ച്ച ര ക്കുന്നു.; 

M. െ ജയകരമായ സ്ഥ രീകരണത്ത ന് ലശ്ഷിം, സ .എ.എഫ്-ൽ കമ്പന യുവട അിംഗീകൃത 

ഉലദയാഗസ്ഥൻ ഡ ജ റ്റൽ ഒപ്പ ടുിം, അലേഹിം സ .എ.എഫ്-ന്വറ പ്പ ന്് എടുക്കുകയുിം 

ഉെ തമായ സ്ഥലത്ത് ഉപല ാക്താെ ന്വറ ഒപ്പ്/െ രലടയാളിം ലനടുകയുിം തുടർന്ന് അത് 

സ്കാൻ വെയ്യുകയുിം സ സ്റ്റത്ത ൽ അപ് ലലാഡ് വെയ്യുകയുിം വെയ്യുിം. ഒറ ജ നൽ ഹാർഡ് 

ലകാപ്പ  ഉപല ാക്താെ ന് ത ര വക നൽകാിം. 
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അനുബന്ധാം II 

പി.ഐ.എസ്ിന കീഴിൽ ഭയോഗയതയുള്ള എഫ്റ്.പി.ഐകൾക്കുള്ള ടക. പ്വ. 

സ്ിഭര്ഖകൾ 

 

1)വി ോഗാം എഫ്റ്.പി.ഐ (FPI)തര്ാം  

ഭഡ്ോകയുടമനറ് തര്ാം വി ോഗാംI വി ോഗാംII വി ോഗാംIII 

 

 

 

 

 

 

 

സ്ഥാപ
നിം/കമ്പ
ന  ന ല 

 രണഘടനാ 

ലരഖകൾ 

(വമലമ്മാറാണ്ട
െുിം 

ആർട്ട ക്ക ൾഡ് 

ഓഫ് 

അലസാസ ലയ
ഷൻ,ഇൻലകാർ
പ്പലറഷൻ 

സർട്ട ഫ ക്കറ്റ് 
മുതലായെ) 

ന ർബന്ധ തിം ന ർബന്ധ തിം ന ർബന്ധ തിം 

െ ലാസിം 

വതള യ ക്കുന്ന 

ലരഖ 

ന ർബന്ധ തിം 

(െ ലാസിം 

പരാമർശ് ക്കുന്ന 

പെർ ഓഫ് 

അലറ്റാർണ  {POA} 

െ ലാസ 

വതള ൊയ  

സവീകാരയമാണ്) 

ന ർബന്ധ തിം 

(െ ലാസിം 

പരാമർശ് ക്കുന്ന 

പെർ ഓഫ് 

അലറ്റാർണ  {POA} 

െ ലാസ 

വതള ൊയ  

സവീകാരയമാണ്) 

പെർ ഓഫ് 

അലറ്റാണ  

അലൊവത 

മവറ്റാരു 
ലരഖന ർബന്ധിം 

പാൻ ന ർബന്ധ തിം ന ർബന്ധ തിം ന ർബന്ധ തിം 

സാമ്പത്ത ക 

െ െരങ്ങൾ 

ഒഴ ൊക്ക  * ഒഴ ൊക്ക  * ന ർബന്ധ തിം 

എസ്.ഇ.ബ .ഐ 

(SEBI) 

രജ സ്ലപ്ടഷൻ 

സർട്ട ഫ ക്കറ്റ് 

ന ർബന്ധ തിം ന ർബന്ധ തിം ന ർബന്ധ തിം 

ലബാർഡ് 

വറസലയൂഷൻ@@ 

ഒഴ ൊക്ക * ന ർബന്ധ തിം ന ർബന്ധ തിം 

 

സീന യർ 

മാലനജ് വമ
ന്് (സ്ഥ ര 

ഡയറക്ട
ർമാർ/ 

പങ്കാള ക
ൾ/ 

പ്ടസ്റ്റ കൾ/ 

മുതലായ
െ) 

ല സ്റ്റ് ന ർബന്ധ തിം ന ർബന്ധ തിം ന ർബന്ധ തിം 

ത ര ച്ചറ യൽ 

ലരഖ 

ഒഴ ൊക്ക * ഒഴ ൊക്ക * കമ്പന   വലറ്റർ 

*വഹഡ ൽ 

പൂർണ്ണമായ 

ലപര്, ലദശ്ീയത, 

ജനനത്തീയത  

എന്ന െ 

പ്പഖയാപ ക്കു
ന്നു അവലെങ്ക ൽ 

ലഫാലട്ടാ 

ഐഡന്റ റ്റ  

പ്പൂഫ് 

സമർപ്പ ക്കുന്നു 
െ ലാസിം 

വതള യ ക്കുന്ന 

ലരഖ 

ഒഴ ൊക്ക * ഒഴ ൊക്ക * വലറ്റർ 

വഹഡ വല 

പ്പഖയാപനിം* 

ലഫാലട്ടാപ്ഗാഫുകൾ ഒഴ ൊക്ക  ഒഴ ൊക്ക  ഒഴ ൊക്ക * 
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അിംഗീകൃ
ത 

കവയ്യാപ്പ് 

ല സ്റ്റുിം ഒപ്പുകളുിം ന ർബന്ധ തിം – 

പ .ഒ.എ മുതൽ 

ലലാബൽ 

കലസ്റ്റാഡ യൻ 

െവരയുള്ളെരുവട 

കാരയത്ത ൽ 

ലലാബൽ 

കലസ്റ്റാഡ യരുവട 

ഒപ്പ ന്വറ ല സ്റ്റ് 
നൽകാിം. 

ന ർബന്ധ തിം - 

പ .ഒ.എ മുതൽ 

ലലാബൽ 

കലസ്റ്റാഡ യൻ 

െവരയുള്ളെരു
വട കാരയത്ത ൽ 

ലലാബൽ 

കലസ്റ്റാഡ യരുവട 

ഒപ്പ ന്വറ ല സ്റ്റ് 
നൽകാിം. 

ന ർബന്ധ തിം 

ത ര ച്ചറ യൽ 

ലരഖ 

ഒഴ ൊക്ക * ഒഴ ൊക്ക * ന ർബന്ധ തിം 

െ ലാസത്ത ന്വറ 

വതള വ് 

ഒഴ ൊക്ക * ഒഴ ൊക്ക * വലറ്റർ 

വഹഡ വല 

പ്പഖയാപനിം* 

ലഫാലട്ടാപ്ഗാഫുകൾ ഒഴ ൊക്ക  ഒഴ ൊക്ക  ഒഴ ൊക്ക * 
 

 

 

ആതയ
ന്ത് ക 

ഗുണ
ല ാക്തയ 

ഉടമ 

(UBO) 

ല സ്റ്റ് ഒഴ ൊക്ക * ന ർബന്ധ 
തിം("25% ൽ 

കൂടുതൽ UBO 

ഇലെ" എന്ന് 
പ്പഖയാപ ക്കാ
ൻ കഴ യുിം) 

ന ർബന്ധ തിം 

ത ര ച്ചറ യൽ 

ലരഖ 

ഒഴ ൊക്ക * ഒഴ ൊക്ക * ന ർബന്ധ തിം 

െ ലാസത്ത ന്വറ 

വതള വ് 

ഒഴ ൊക്ക * ഒഴ ൊക്ക * വലറ്റർ 

വഹഡ വല 

പ്പഖയാപനിം* 

ലഫാലട്ടാപ്ഗാഫു
കൾ 

ഒഴ ൊക്ക  ഒഴ ൊക്ക  ഒഴ ൊക്ക * 

പ്ശ്ദ്ധ ക്കുക:- * ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുലമ്പാൾ ആെശ്യമ ലെ. എന്ന രുന്നാലുിം, 

ബന്ധവപ്പട്ട എഫ്.പ .ഐകൾ വറഗുലലറ്റർമാർ/ന യമ ന ർവ്വഹണ ഏജൻസ കൾ 

ആെശ്യവപ്പടുലമ്പാൾ ആലപക്ഷ ക ലരഖ/കൾ കമ്പന ക്ക് സമർപ്പ ക്കുവമന്ന് ഒരു 
അണ്ടർലടക്ക ിംഗ് സമർപ്പ ക്കാിം. 

 

@@ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ തുടങ്ങുന്നത നുമായ  ലബാർഡ് വറസലയൂഷൻ പാസാക്കുന്ന 

രീത  പ്പൊരത്ത ല ലൊത്ത െ ല അധ കാരപര ധ കള ൽ ന ന്നുള്ള 

എഫ്.പ .ഐകൾക്ക്, ലബാർഡ് പ്പലമയത്ത ന് പകരമായ  ലലാബൽ 

കലസ്റ്റാഡ യൻ/ലലാക്കൽ കലസ്റ്റാഡ യന് അനുെദ ച്ച പെർ ഓഫ് അലറ്റാർണ  
സമർപ്പ ക്കാിം. 
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2) വി ോഗാം ഭയോഗയര്ോയ വിഭദശ നിഭക്ഷപകർ 

I. െ ലദശ് വസൻപ്ടൽ ബാങ്കുകൾ, ഗെൺവമന്് ഏജൻസ കൾ, ലസാെറ ൻ 

വെൽത്ത് ഫണ്ടുകൾ, ഇന്റർനാഷണൽ/ ബഹുമുഖ സിംഘടനകൾ/ 

ഏജൻസ കൾ എന്ന ങ്ങവന സർക്കാരുിം സർക്കാരുമായ  ബന്ധവപ്പട്ട 

െ ലദശ് ന ലക്ഷപകരുിം. 

II. a. മയൂെവൽ ഫണ്ടുകൾ, ഇൻവെസ്റ്റ് വമന്് പ്ടസ്റ്റുകൾ, ഇൻഷുറൻസ് / 

റീഇൻഷുറൻസ് കമ്പന കൾ, മറ്റ് ലപ്ബാഡ് അധ ഷ് ഠ ത ഫണ്ടുകൾ 

തുടങ്ങ യ ഉെ തമായ ന യപ്ന്ത് ത െ ശ്ാലമായ ഫണ്ടുകൾ. 

b. ബാങ്കുകൾ, അസറ്റ് മാലനജ് വമന്് കമ്പന കൾ, ഇൻവെസ്റ്റ് വമന്് 

മാലനജർമാർ / അവഡവസർമാർ, ലപാർട്ട് ലഫാള ലയാ മാലനജർമാർ 

തുടങ്ങ യ ഉെ തമായ ന യപ്ന്ത് ത സ്ഥാപനങ്ങൾ. 

c. ഇൻവെസ്റ്റ് വമന്് മാലനജർ ഉെ തമായ  ന യപ്ന്ത് ക്കവപ്പടുന്ന 

െ ശ്ാലമായ ഫണ്ടുകൾ. 

d. യൂണ ലെഴ്സ റ്റ  ഫണ്ടുകളുിം വപൻഷൻ ഫണ്ടുകളുിം. 

e. സർവ്വകലാശ്ാലയുമായ  ബന്ധവപ്പട്ട എൻലഡാവ് വമന്റുകൾ 

ഇത നകിം എഫ്.ഐ.ഐ/അക്കൗണ്ടായ  വസബ  (SEBI) യ ൽ 

രജ സ്റ്റർ വെയ്ത ട്ടുണ്ട്. 

III. എൻലഡാവ് വമന്റുകൾ, ൊര റ്റബ ൾ വസാവസറ്റ കൾ/പ്ടസ്റ്റ്, 
ഫൗലണ്ടഷനുകൾ, ലകാർപ്പലററ്റ് ലബാഡ കൾ, പ്ടസ്റ്റുകൾ, െയക്ത കൾ, 

ഫാമ ല  ഓഫീസുകൾ തുടങ്ങ യ െ  ാഗിം I, II എന്ന െയ്ക്ക് കീഴ ൽ 

പ .ഐ.എസ് റൂട്ട ന് കീഴ ൽ ഇന്ത്യയ ൽ ന ലക്ഷപ ക്കുന്ന ലയാഗയരായ 

മവറ്റലൊ െ ലദശ് ന ലക്ഷപകരുിം ലയാഗയരലെ. 
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അനുബന്ധാം III 

കുറഞ്ഞ അപകെസ്ോധ്യത വി ോഗത്തിലുള്ള ഉപഭ ോക്തോക്കൾക്കോയി 
പര്ിഗണിക്കോവുന്ന അധ്ിക ടക.പ്വ.സ്ി ഭഡ്ോകയുടമനറുകളുടെ ലിസ്റ്റ്: 

കുറഞ്ഞ അപകെസ്ോധ്യതയുള്ള വി ോഗത്തിലുള്ള ഉപഭ ോക്തോക്കളിൽ നിന്ന് 
ല ിഭച്ചക്കോവുന്ന ഭര്ഖകളുടെ ഒര്ു സ്ൂചക പട്ികയോണിത്. കൂെുതൽ 

മോർഗ്ഗനിർഭേശത്തിനോയി ഈ നയത്തിനടറ പ്പസ്ക്തമോയ വി ോഗങ്ങളുാം ടപ്കഡ്ിറ്റ് 
ഭപോളിസ്ിയുാം പര്ിഭശോധ്ിക്കുക. 

3) വയക്തിഗത ഉപഭ ോക്തോക്കൾക്കുള്ള ടക.പ്വ.സ്ി ഭര്ഖകൾ: 

സ്ീര്ി
യൽ 

നമ്പർ 

സ്വീകോര്യമോയ ഭര്ഖകൾ 
ഐഡ്നറി

റ്റി 

ടറസ്ിഡ്ൻ
സ്ക 

വിലോസ്ാം 

ഒെ് 
ജനനത്തീയ

തി 

1 പോൻ കോർഡ് അവത ഇലെ അവത അവത 

2 ആധ്ോർ യു.ഐ.ഡ്ി കോർഡ് അവത അവത ഇലെ അവത 

3 
ഭവോട്റുടെ തിര്ിച്ചറിയൽ 

കോർഡ് 

അവത അവത ഇലെ അവത 

4 പ്പ്ഡ്വിങ് പ്ലസ്ൻസ്ക അവത അവത ഇലെ അവത 

5 സാധുൊയ പാസ്ലപാർട്ട് അവത അവത അവത അവത 

6 

സിംസ്ഥാന ഗെൺവമന്് 

അവലെങ്ക ൽ ഗെൺവമന്് 

െകുപ്പുകൾ, സ്റ്റാറ്റയൂട്ടറ  

അവലെങ്ക ൽ വറഗുലലറ്ററ  

അലതാറ റ്റ കൾ, 

വപാതുലമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ, 

വഷഡയൂൾഡ് ൊണ ജയ 

ബാങ്കുകൾ, വപാതു ധനകാരയ 

സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്ന െ 

നൽക യ അലപക്ഷകന്വറ 

ലഫാലട്ടാകൾ അടങ്ങ യ 

ത ര ച്ചറ യൽ കാർഡ്. 

 

അവത 

 

ഇലെ 
 

ഇലെ 
 

അവത 

7 

NREGA/സർക്കാർ 

ഏജൻസ /അണ്ടർലടക്ക ിംഗുകൾ 

നൽകുന്ന ലജാബ് കാർഡ് 

അവത ഇലെ ഇലെ അവത 

8 

െയക്ത യുവട 

സാക്ഷയവപ്പടുത്ത യ ലഫാലട്ടാ 

സഹ തിം ഒരു ഗസറ്റഡ് 

ഓഫീസർ നൽക യ കത്ത് 

അവത 
ഇലെ ഇലെ ഇലെ 

9 

ഉപല ാക്താെ ന്വറ 

ഐഡന്റ റ്റ /ലഫാലട്ടാ 

സ്ഥ രീകര ക്കുന്ന അിംഗീകൃത 

വപാതു അലതാറ റ്റ യുവടലയാ 

ഗസറ്റഡ് ഓഫീസറുവടലയാ കത്ത് 

അവത 
ഇലെ ഇലെ ഇലെ 

10 

ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ലസ്റ്ററ്റ് വമന്് 

ഒന്നാിം ലപജ് /ഭഫോഭട്ോയുാം 

ബോങ്ക് സ്റ്റോമ്പുാം ഉള്ള പോസ്ക 

ബുക്ക് 

അവത 
അവത ഇലെ ഇലെ 

11 

യൂട്ട ല റ്റ  ബ ലെുകൾ 

(വെദയുത , ലാൻഡ് വലൻ 

വടല ലഫാൺ, ലപാസ്റ്റ് വപയ്ഡ് 

വമാവബൽ, വപപ്പ് ഗയാസ് 

വലൻ, വെള്ളിം) 2 മാസത്ത ൽ 

ഇലെ അവത ഇലെ ഇലെ 
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കൂടാത്തതാണ്. 

12 

ഉപല ാക്താെ ന്വറ ലപര ൽ 

യഥാെ ധ  രജ സ്റ്റർ 

വെയ്ത ട്ടുള്ള 

ഒറ ജ നൽ/അറ്റസ്റ്റ് വെയ്ത 

വസയ ൽ ഡീഡ്/എപ്ഗ വമന്്, 

ബാധകമായ ലപാള സ /പ്പപ്ക യ 

പ്പകാരിം ലശ്ഖര ക്കുിം 

സവീകാരയമായ ഒ.െ .ഡ  ലരഖ 

പ്പകാരിം സമർപ്പ ച്ച അപ്ഡസ് 

പ്പൂഫ ന് ന ലെ വല 

െ ലാസത്ത ൽ ന ന്ന് 
െയതയസ്തമായ 

െ ലാസമുവണ്ടങ്ക ൽ, അത്തരിം 

ഒ.െ .ഡ  െ ലാസ വതള വ് 

ഒറ ജ നല ൽ 

പര ലശ്ാധ ച്ചുറപ്പ ക്കുകയുിം 

മ കച്ച പ്ശ്മത്ത ന്വറ 

അട സ്ഥാനത്ത ൽ 

എഫ്.ഐ/പര ലശ്ാധന 

നടത്തുകയുിം ലെണിം. 

ന ലെ വല െ ലാസ 

വതള െ നായ , 

ഉപല ാക്താെ ന് ൊടക 

ഉടമ്പട / ലീവ്, വലസൻസ് 

ഉടമ്പട  അവലെങ്ക ൽ ഒരു സവയിം 

പ്പഖയാപനിം എന്ന െയുവട ഒരു 
പകർപ്പ് സമർപ്പ ക്കാൻ 

കഴ യുിം, അത്തരിം ന ലെ വല 

െ ലാസിം എഫ്.ഐ ഏജൻസ  

മുലഖന / കമ്പന /പ്ബാഞ്ച് 
ഉലദയാഗസ്ഥൻ മുലഖന 

പര ലശ്ാധ ലക്കണ്ടതുണ്ട്. 

 

 

 

 

ഇലെ 

 

 

 

 

അവത 

 

 

 

 

ഇലെ 

 

 

 

 

ഇലെ 

13 

ഏറ്റെുിം പുത യ െസ്തു 
അവലെങ്ക ൽ മുന സ പ്പൽ ന കുത  

രസീത് 

ഇലെ അവത ഇലെ ഇലെ 

14 

സിംസ്ഥാന സർക്കാർ അവലെങ്ക ൽ 

ലകപ്ന്ദ ഗെൺവമന്് 

െകുപ്പുകൾ, ന യമപരമായ 

അവലെങ്ക ൽ വറഗുലലറ്ററ  

ലബാഡ കൾ, വപാതുലമഖലാ 

സ്ഥാപനങ്ങൾ, വഷഡയൂൾഡ് 

ൊണ ജയ ബാങ്കുകൾ, ധനകാരയ 

സ്ഥാപനങ്ങൾ, ല സ് റ്റഡ് 

കമ്പന കൾ എന്ന െ നൽകുന്ന 

വതാഴ ലുടമയ ൽ ന ന്നുള്ള 

താമസസൗകരയിം 

അനുെദ ക്കുന്നത നുള്ള കത്ത്, 
ഔലദയാഗ ക താമസസൗകരയിം 

അനുെദ ക്കുന്ന അത്തരിം 

വതാഴ ലുടമകളുമായുള്ള 

അെധ യുിം വലസൻസ് 

കരാറുിം. 

 

 

ഇലെ 

 

 

അവത 

 

 

ഇലെ 

 

 

ഇലെ 

15 

െ രമ ച്ച ജീെനക്കാർക്ക് 
സർക്കാർ െകുപ്പുകലളാ 

വപാതുലമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങലളാ 

 

ഇലെ 
 

അവത 

 

ഇലെ 
 

ഇലെ 
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നൽകുന്ന വപൻഷൻ അവലെങ്ക ൽ 

കുടുിംബ വപൻഷൻ ലപയ്വമന്് 

ഓർഡർ, അെയ ൽ െ ലാസിം 

ഉവണ്ടങ്ക ൽ 

16 

ലപര്, െ ലാസിം, ആധാർ നമ്പർ 

എന്ന െയുവട െ ശ്ദാിംശ്ങ്ങൾ 

അടങ്ങ യ യുണീക്ക് 
ഐഡന്റ ഫ ലക്കഷൻ 

അലതാറ റ്റ  ഓഫ് ഇന്ത്യ നൽക യ 

കത്ത് 

ഇലെ അവത ഇലെ ഇലെ 

17 
ജനന സർട്ട ഫ ക്കറ്റ് (സർക്കാർ 

ഏജൻസ ) 

ഇലെ ഇലെ ഇലെ അവത 

18 
സ്കൂൾ ലീെ ിംഗ് സർട്ട ഫ ക്കറ്റ് 
(10th/12th) 

ഇലെ ഇലെ ഇലെ അവത 

19 

ൊയ്പവയടുക്കുന്നയാൾ 

അക്കൗണ്ട് പ്പെർത്ത പ്പ ക്കുന്ന 

ബാങ്ക ൽ ന ന്നുള്ള ഒപ്പ് 
സ്ഥ രീകരണ സർട്ട ഫ ക്കറ്റ് 

ഇലെ ഇലെ അവത ഇലെ 

 

 

 
3.1.സ്ഥോപനത്തിൽ / കമ്പനിയിൽ വിലോസ് ടതളിവോയി ല ിഭക്കണ്ട ഭര്ഖകളുടെ ലിസ്റ്റ് (ഏടതങ്കിലുാം 

ഒന്ന്) 

സ്ീര്ിയൽ 

നമ്പർ ഭര്ഖകൾ 

 

സ്ഥോപനാം  

 

കമ്പനി  

1 

സ്ഥാപനത്ത ന്വറ ഏറ്റെുിം പുത യ വെദയുത  

അവലെങ്ക ൽ വടല ലഫാൺ ബ ൽ (2 മാസത്ത ൽ 

കൂടുതൽ പഴയതലെ 

 

അവത 

 

അവത 

2 

ബ സ നസ് രജ സ്ലപ്ടഷൻ സർട്ട ഫ ക്കറ്റ്, എവന്ത്ങ്ക ലുിം 

ഉവണ്ടങ്ക ൽ (ജ .എസ്.ട ) 

അവത അവത 

3 

ലദശ്സാൽകൃത / വഷഡയൂൾഡ് ൊണ ജയ ബാങ്ക ന്വറ 

ബാങ്ക് ലസ്റ്ററ്റ്വമന്് 

അവത അവത 

4 

ഏറ്റെുിം പുത യ ല ദഗത  െരുത്ത യ പാർ്ണർഷ പ്പ് 

ഡീഡ ന്വറ സാക്ഷയവപ്പടുത്ത യ പകർപ്പ് 

അവത ഇലെ 

5 പാൻ കാർഡ് അലലാട്ട്വമന്് കത്ത ന്വറ പകർപ്പ് അവത അവത 
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അനുബന്ധാം-IV 

 

A.ബിൽഡ്ർ / ഭപ്പോജ്റ്റ് / ഭകോർെഭററ്റ് ക്ലയനറുകടള സ്ാംബന്ധിക്കുന്ന  

എസ്ക.ആർ.െി-കളുടെ വിവര്ണ പട്ിക: 

 
1. ഉപല ാക്താെ ന്വറ ന യമപരമായ ഘടന ന രെധ  തെണ മാറ്റ യ ട്ടുണ്ട് (ലപര് 

മാറ്റങ്ങൾ, ഉടമസ്ഥാെകാശ്ിം വകമാറ്റിം, ലകാർപ്പലററ്റ് സീറ്റ് മാറ്റിം); 

2. ലപ്പാജക്റ്റ ന്വറ വമാത്തിം വെലെുമായ  താരതമയിം വെയ്യുലമ്പാൾ ഒരു വെറ യ 

ൊയ്പയ്ക്കായ  ബ ൽഡർ എ.എച്ച്.എഫ്.എൽ (AHFL) വന സമീപ ക്കുന്നു; 

3. പദ്ധത ക്കായുള്ള ഫണ്ട ന്വറ ഉറെ ടങ്ങൾ െ ശ്ദീകര ക്കാൻ ബ ൽഡർക്ക് കഴ യുന്ന ലെ; 

4. െ െ ധ അധ കാര കള ൽ ന ന്നുള്ള അിംഗീകാരങ്ങൾ / ഉപലരാധങ്ങൾ െയാജമാവണന്ന് 
വതള യ ക്കവപ്പടുകലയാ അവലെങ്ക ൽ ആെശ്യമായ സർക്കാർ അനുമത കൾ / 

ഫയല ിംഗുകൾ മുതലായെ ല  ക്കാൻ ലയന്് ആപ്ഗഹ ക്കുന്ന വലെന്ന് ലതാന്നുകലയാ 

വെയ്താൽ; 

5. അജ്ഞാത അവലെങ്ക ൽ അനുെ തമായ െയക്ത (കളുവട) ന ർലേശ്ങ്ങൾക്കനുസൃതമായ  

മാലനജ്വമന്് പ്പെർത്ത ക്കുന്നതായ  ലതാന്നുന്നു; 

6. ബ സ നസ്സ ന്വറ െലുപ്പത്ത ലനാ സവ ാെത്ത ലനാ ന രക്കാത്ത ജീെനക്കാരുവട 

നമ്പറുകലളാ ഘടനലയാ (ഉദാഹരണത്ത ന്, ഉപലയാഗ ച്ച ജീെനക്കാരുവടയുിം 

ആസ്ത കളുവടയുിം എണ്ണിം കണക്ക വലടുക്കുലമ്പാൾ ഒരു കമ്പന യുവട െ റ്റുെരവ് 

യുക്ത രഹ തമായ  ഉയർന്നതാണ്); 

7. മത യായ ലകപ്ന്ദീകൃത ലകാർപ്പലററ്റ് ലമൽലനാട്ടിം ഇലൊത്ത മൾട്ട ജൂറ സ് ഡ ക്ഷണൽ 

പ്പെർത്തനങ്ങളുള്ള ലയന്റുകൾ; 

8. ഉടമസ്ഥാെകാശ്ിം അവലെങ്ക ൽ യഥാർത്ഥ സാമ്പത്ത ക ഉലേശ്ിം (പ്ടസ്റ്റുകൾ, കമ്പന കൾ 

എന്ന െയുവട സജ്ജീകരണിം അവലെങ്ക ൽ ലപര്/ലകാർപ്പലററ്റ് സീറ്റ് അവലെങ്ക ൽ മറ്റ് 
സങ്കീർണ്ണമായ പ്ഗൂപ്പ് ഘടനകൾ എന്ന െ സ്ഥാപ ക്കുന്നത് ഉൾവപ്പവട) അെയക്തമാക്കാൻ 

ഉപലയാഗ ലച്ചക്കാെുന്ന ന യമപരമായ പ്കമീകരണങ്ങൾ സജ്ജീകര ക്കുന്നത നുള്ള 

ഉപലദശ്ിം; 

9. പണമാലയാ എളുപ്പത്ത ൽ വകമാറ്റിം വെയ്യാെുന്ന ആസ്ത കള ലലാ ഉയർന്ന 

തലത്ത ലുള്ള ഇടപാടുകളുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ, അെയ ൽ ന യമെ രുദ്ധമായ ഫണ്ടുകൾ 

മറഞ്ഞ ര ക്കാിം. 

10. വബയറർ വഷയറുകൾ അനുെദ ക്കുന്ന രാജയങ്ങള ൽ ലയന്റുകൾ 

സിംലയാജ പ്പ ച്ച ര ക്കുന്നു. 
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B.റിഭെോർട്് ടചഭയ്യണ്ട സ്ി.െി.ആർ/എസ്ക.ആർ.െി ഇെപോെുകളുടെ വിവര്ണ പട്ിക 

(വയക്തിഗത ഉപഭ ോക്തോക്കൾ) 

1. ലയന്റുമായ  ബന്ധവപ്പട്ട െ ശ്ദാിംശ്ങ്ങൾ ന രെധ  തെണ മാറ്റ യ ട്ടുണ്ട് (ലപര് മാറ്റങ്ങൾ, പത വ് 

ത രുത്തലുകൾ മുതലായെ); 

2. അനാെശ്യമായ  സങ്കീർണ്ണമായ ലയന്് ഘടന; 

3.                                                               
ഇ                            ഇ                ; 

4. െ െരങ്ങൾ, ഡാറ്റ, ലരഖകൾ എന്ന െ നൽകാൻ ഉപല ാക്താവ് െ മുഖത കാണ ക്കുന്നു; 
5. വതറ്റായ ലരഖകളുവട സമർപ്പണിം, ഡാറ്റ, ൊയ്പയുവട ഉലേശ്യിം, അക്കൗണ്ടുകളുവട െ ശ്ദാിംശ്ങ്ങൾ; 

6.                                                                
                                                      ;  

7. െയക്ത പരമായ  കണ്ടുമുട്ടാൻ െ മുഖത കാണ ക്കുന്നു, മത യായ കാരണങ്ങള ലൊവത ഒരു മൂന്നാിം 

കക്ഷ /പെർ ഓഫ് അലറ്റാർണ  ലഹാൾഡർ മുലഖന പ്പത ന ധീകര ക്കുന്നു; 
8. നൽക യ ര ക്കുന്ന െ ലാസത്ത ന് അടുത്തുള്ള AHFL പ്ബാഞ്ച്/ഓഫീസ് ഉള്ളലപ്പാൾ, ൊയ്പ 

അലപക്ഷയ ൽ നൽക യ ര ക്കുന്ന ഉപല ാക്താെ ന്വറ വറസ ഡൻഷയൽ അവലെങ്ക ൽ ബ സ നസ് 

െ ലാസത്ത ൽ ന ന്ന് അകവലയുള്ള AHFL-ന്വറ ഒരു പ്ബാഞ്ച്/ഓഫീസ വന സമീപ ക്കുന്നു; 
9. അക്കൗണ്ട്/ ഒന്ന ലധ കിം അക്കൗണ്ടുകളുവട പ്പസ്താെനയ വല ന രെധ  വകമാറ്റങ്ങൾ 

െ ശ്ദീകര ക്കാലനാ തൃപ്ത വപ്പടുത്താലനാ കഴ യുന്ന ലെ; 
10.                                                           

                                            ; 
11.                                                            

                                           -         
            ഇ                  ; 

12.                                                    ; 
13. ഇടപാടുകൾക്ക് സാമ്പത്ത ക അർത്ഥിം ഇലൊത്ത ടത്ത്; 
14. തട്ട പ്പുകൾ കവണ്ടത്ത ; NHB/RBI സർക്കുലർ/അറ യ പ്പുകൾ പ്പകാരിം റ ലപ്പാർട്ട് വെലയ്യണ്ട 

ഉപല ാക്താെ ൽ ന ന്ന് ഏവതങ്ക ലുിം പ്ബാഞ്ച ന് ല  ച്ച െയാജ കറൻസ  ലനാട്ടുകൾ; 

15. അജ്ഞാത ലപ്സാതസ്സുകളുമായുള്ള അസാധാരണ സാമ്പത്ത ക ഇടപാടുകൾ; 

16. ബന്ധമ ലൊത്തലതാ അജ്ഞാതമായലതാ ആയ മൂന്നാിം കക്ഷ കള ൽ ന ന്ന് ല  ച്ച ലപയ് വമന്റുകളുിം 

പണമായ  ഫീസ നുള്ള ലപയ് വമന്റുകളുിം ഒരു സാധാരണ ലപയ് വമന്് രീത  ആയ ര ക്ക ലെ; 
17.                                                           

                          ; 
18. ഒരു സാങ്കൽപ്പ ക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുറന്ന് ൊയ്പ തുകയുവട എൻകയാഷ്വമന്്; 

19.                                 ഇ                          
                                                   
                                                     ; 

20.                                                           
                                                                
                 ; 

21. ഒലര ലപ്പാപ്പർട്ട /ൊസ യൂണ റ്റ ന്വറ ഒന്ന ലധ കിം ഫണ്ട ിംഗ്; 

22. ഇടപാടുമായ  യാവതാരു ബന്ധെുമ ലൊത്ത ഒരു മൂന്നാിം കക്ഷ ക്ക് അനുകൂലമായ  

പണമടയ്ക്കാനുള്ള അ യർത്ഥന; 

23. വെണ്ടർ/ബ ൽഡർ/വഡെലപ്പർ/ലപ്ബാക്കർ/ഏജൻ് തുടങ്ങ യെരുമായ  സഹകര ച്ച് ഉപല ാക്താവ് 

ലലാൺ തുകയുവട െ ന ലയാഗിം, െയെസ്ഥ വെയ്ത ട്ടുള്ളതലൊവത മവറ്റവന്ത്ങ്ക ലുിം ആെശ്യത്ത നായ  

അത് ഉപലയാഗ ക്കുന്നു. 
24. എൻ .ജ  .ഒ / ൊര റ്റബ ൾ ഓർഗവനലസഷൻ / വെറുക ട / ഇടത്തരിം സ്ഥാപനങ്ങൾ (എസ്.എിം.ഇകൾ) / 

സവയിം സഹായ പ്ഗൂപ്പുകൾ (എസ്.എച്ച്.ജ കൾ) / വമലപ്കാ ഫ നാൻസ് പ്ഗൂപ്പുകൾ (എിം.എഫ്.ജ കൾ) 

ഉൾവപ്പടുന്ന ഒന്ന ലധ കിം ധനസഹായിം / ധനസഹായിം 

25. െ ലാസിം മാറ്റുന്നത നുള്ള പത വ് അ യർത്ഥനകൾ; 

26. ഓെർവപയ്ഡ് തുക ത ര വക നൽകാനുള്ള അ യർത്ഥനലയാവട തെണകളുവട ഓെർലപയ്വമന്്. 

27.                                                  
                                                   . 

**************************** 


