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आधार हाऊस िंग फायनान्  सिसिटेड 
तुिच्या ग्राहकािा जाणूनघ्या (केवाय ी) आणण 

काळे प ेै पािंढरे करण्याच्या ववरोधातीि (एएिएि) उपाययोजनािं चधेोरण–
( धुाररत) 

१  पररचय 
आधार हाऊस िंग फायनान्  सिसिटेड (एएचएफएि - पवूी डीएचएफएि वशै्य हाऊस िंग फायनान्  सि. या 
नावाने ओळखिी जाणारी) ही किं पनी १९९०  ािी स्थापन करण्यात आिी होती आणण नॅशनि हाऊस िंग 
बँकेकड े (एनएचबी) नतची नोंदणी करण्यात आिेिी आहे. एनएचबीच्या आवश्यकतािंन ुार किं पनीने केवा ी 
आणण एएिएि पॉसि ी (पॉसि ी) स्वीकारिेिी आहे, त ेच ह्या किं पनीच्या  िंचािक ििंडळाच्या िान्यतनेे 
पॉसि ीत वेळोवेळी योग्य त्या  धुारणा केिेल्या आहेत. 

एनएचबीने तिुच्या ग्राहकािा जाणून घ्या (केवाय ी) िागवदशवक  चूना आणण काळा प ैा पािंढरा करण्याच्या 
ववरोधातीि िानके या ाठीच्या र्दनािंक १० एवप्रि २००६च्या  िंदभव क्रिािंक NHB (ND)/DRS/Pol-
No.13/2006 अ िेल्या अधध चूनेन ुार व  वोत्ति कॉपोरेट आचरणाचा एक भाग र्महणून  रुुवातीिा ही 
पॉसि ी तयार करण्यात आिेिी होती. ह्या पॉसि ीत एनएचबीने र्दनािंक ११ ऑकटोबर २०१० च्या पररपत्रक 
क्र. NHB/ND/DRS/Pol. No. 33/2010 -11अन ुार  धुारणा करण्यात आिी होती व ती अद्ययावत 
करण्यात आिी होती आणण त्यानिंतर २ जुि ै२०१८ च्या िास्टर  कयुविर क्र. अन ुार आणण केवाय ीवरीि 
िागवदशवक  चूना व काळा प ैा पािंढरा करण्याववरोधी िानकािं िंबिंधीच ेएनएचबीचे र्दनािंक ११ िाचव २०१९ च े
पररपत्रक क्र. NHB/ND/DRS/PolicyCircular No. 94/ 2018-19 यािंन ुार वेळोवेळी  धुारणा करण्यात 
आिी होती.  

त्यानिंतर ह्या पॉसि ीचे पनुराविोकन  िंचािक ििंडळाने त्यािंच्या र्दनािंक २४ एवप्रि २०१८ रोजी पनुराविोकन 
व  धुारणा करून ती  िान्यता र्दिी होती आणण त्यासशवाय  िंचािक ििंडळाने त्यािंच्या र्दनािंक ३० एवप्रि 
२०१९ रोजी आयोस्जत केिेल्या  भेत नतचे पनुराविोकन आणण  धुारणा करून ती  िान्यता र्दिी होती व 
त्यानिंतर  िंचािक ििंडळाने त्यािंच्या र्दनािंक १८ ऑगस्ट २०२० रोजी झािेल्या  भेत, र्दनािंक १९ िे २०२०च े
पररपत्रक क्र. RBI/2019-20/235,DOR.NBFC(HFC).CC.No.111/03.10.136/2019-20 व त्यासशवाय 
र्दनािंक २० एवप्रि २०२०चे RBI/DBR/2015-16/18 Master Direction DBR.AML.BC.No.81/ 
14.01.001/2015-16 यािंच्या अन ुारनतचे पनुराविोकन आणण  धुारणा करून, आरबीआयच्या नो यवुर 
कस्टिर (केवाय ी) डायरेकशन् , २०१६ (िास्टर डायरेकशन्  ऑन केवाय ी/डायरेकशन् )चा स्वीकार 
करण्या ाठी ती  िान्यता र्दिी होती. केवाय ीबाबत िास्टर डायरेकशन (एिडी)िध्ये  धुारणा करण्याबाबत 
पढेु  िंचािक ििंडळाने 28 िे 2021 रोजी झािले्या त्यािंच्या बठैकीत धोरणाच ेपनुराविोकन व  धुारणा 
आणण रीत र ििंजूरी र्दिी आहे जी र्दनािंक 10 िे 2021 रोजीच्या पररपत्रक क्रिािंक आरबीआय / 2021-
22/35 डडओआर. एएिएि. आरई ी क्रिािंक 15/14.01.001/2021-22 पयिंत अपडटे केिी आहे. 

त्यानिंतर,  रकारने अधध धूचत केिेिे काळ्या पशैािा आळा घािणारा कायदा, २००२च्या व काळ्या पशैािा 
आळा घािणे (नोंदी ठेवणे) ननयि, २००५ (वेळोवेळी  धुारणा केल्यान ुार), खात्याशी  िंबिंधधत  िंबिंध स्थापन 
करून ककिं वा अन्यथा ग्राहकािंच्या व्यवहारािंवर देखभाि करण्या ाठी किं पनीिा ग्राहकाची ओळख पटववण्या ाठी 
काही कायवप्रणािीच ेपािन करण्याची आवश्यकता होती. काळा प ैा पािंढरा करण्याववरोधातीि कायदा, २००२ 
व काळ्या पशैािा आळा घािणे (नोंदी ठेवणे) ननयि, २००५ ची िाग ूअ ल्यान ुार व वेळोवेळी  धुारणा 
केल्यान ुार अिंििबजावणी करण्या ाठी एएचएफएि पाविे उचिीि. ही पॉसि ी अशा प्रकारे ग्राहकािा व 
त्याच्या आधथवक व्यवहारािंना अधधक चािंगल्या प्रकारे जाणून घेणे/ िजून घेणे या ाठी तयार करण्यात 
आिेिी आहे, ज्यािळेु पयावयाने किं पनीिा नतची जोखीि वववेकाने हाताळण्या  व गनु्हेगारी प्रवतृ्तीच्या 
िोकािंनी त्याचा वापर काळा प ैा पािंढरा करण्या ाठी करणे टाळण्या  िदत होईि. 
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भारतीय ररझव्हव बँकेने र्दनािंक १० िे २०२१ रोजी अपडटे केिले्या पररपत्रक क्र. Master Direction 
DBR.AML.BC.No.81/ 14.01.001/2015-16 अन ुार अिीकडचे केिेल्या  धुारणेच्या अनषुिंगाने ह्या 
पॉसि ीतही आता, आरबीआयच्या उपरोकत तरतदुीिंच्या अन ुार तिुच्या ग्राहकािा जाणून घ्या (केवाय ी) 
ननदेश, २०१६ (‘‘िास्टर डायरेकशन्  ऑन केवाय ी/डायरेकशन् ’’) आवश्यक ती आद्यतने करण्या ाठी, 
ज्यात अशा  धुारणािंच्या अनषुिंगाने प्रस्ततु करण्यात आिेल्या प्रचािनात्िक  चूनािंचाही  िावेश आहे, 
त्यािंच्या ह त्यािध्ये  धुारणा करण्यात येत आहे. ही पॉसि ी  िंचािक ििंडळाने  िंित केल्यानिंतर ती 
तात्काळ अििात येईि.    

 

प्रकरण १  

कोणािा िाग ूआहे आणण व्याख्या 

२  कोणािा िाग ू
ही पॉसि ीज्या  िंस्थािंना भारतीय ररझव्हव बँकेचे ननयिन िाग ूआहे, त्या  गळ्ािंना, ववशषेत: केवाय ीवरीि 
िास्टर डायरेकशन् च्या 3 (बी) (xiii) िध्ये व्याख्या र्दल्यान ुार िाग ूअ ेि, िात्र जथेे अन्यथा खा  
उल्िेख केिा अ ेि त्याचा अपवाद वगळून.  
 
ही पॉसि ी किं पनीच्या ज्या शाखा परदेशात आहेत आणण किं पनीच्या बहु िंख्येने  बस डडअररज   च्या 
िािकीच्या आहेत, त्यािंनाही िाग ूआहे, जोपयिंत त्या त्या त्या देशाच्या कायद्याच्या ववरोधात नाहीएत, िात्र 
त्या ाठी पढुीि बाबी आवश्यक अ तीि: 
१  जेथे ह्या िागवदशवक  चूनािंच्या अिंििबजावणीिा िाग ू अ िेल्या कायद्याने आणण ननयिाविीने 

प्रनतबिंध केिा जात अ ेि, तथेे त ेआरबीआयच्या िक्षात आणून र्दिे जाईि. 
२  जर आरबीआयने ववर्हत केिेल्या केवाय ी/एएिएि िानकािंिध्ये आणण यजिान देशाच्या 

िानकािंिध्ये तफावत अ ेि, तर शाखािंनी/ बस डडअररज   ने त्या दोहोंपकैी जी ननयिाविी अधधक 
कडक अ ेि, ती स्वीकारिी पार्हज.े 

३  परदेशात नोंदणी झािेल्या बँकािंच्या शाखा/ बस डडअररज    या दोहोंपकैी, र्महणजचे भारतीय ररझव्हव 
बँकेने ववर्हत केिेल्या आणण त्या देशाने ववर्हत केिेल्या ननयिाविीिंपकैी अधधक कडक अ िेल्या 
ननयिाविीचा स्वीकार करू शकतात.  

ह्या पॉसि ीच्या बाबतीतीि  व  िंदभव हे कजवखात्याशी ककिं वा प ेै कजावऊ देण्याच्या बाबतीतीि आहेत अ े 
 िजावे. किं पनी यापढेु ठेवी स्वीकारू शकणार नाही, परिंत ु ध्या अ िेल्या ठेवीिंनाही, जोपयिंत  िंबिंधधत आहे 
तोपयिंत, ही आवश्यकता िाग ूराहीि. 
३  व्याख्या 
ह्या पॉसि ीच्या उद्देशािं ाठी, या  िंदभावत अन्यथा आवश्यक अ ल्याचा अपवाद वगळून, यातीि 
शब्दप्रयोगािंना डायरेकशन् िध्ये त ेच काळा प ैा पािंढरा करण्याच्या ववरोधातीि २००२ च्या कायद्यात व 
त्या ोबत वाचल्या जाणाऱ्या काळा प ैा पािंढरा करण्याच्या ववरोधातीि (नोंदी ठेवणे) ननयि, २००५ िध्ये 
अ िेिा अथव अ ेि. उदाहरणादाखि, ह्या पॉसि ीच्या  िंदभावत, पढुीि शब्दािंना त्यािंना र्दिेिा अथव अ िे 
(डायरेकशन् , हा कायदा आणण ननयि यािंिधीि तरतदुीिंच्या अधीन राहून):  

i. ‘‘आधार निंबर’’ चा अथव अ ेि त्यािा आधार (टागेटेड डडसिव्हरी ऑफ फायनास्न्शअि अडँ अदर  बस डडज   , 
बेननकफट   अडँ  स्व्हव े ) ॲकट, २०१६ (२०१६चा १८) च्या किि २ िधीि पोटकिि (अ) िध्ये र्दिेिा 
अथव. 

ii. ‘‘कायदा’’ आणण ‘‘ननयि’’ र्महणजे अनकु्रिे काळा प ैा पािंढरा करण्याववरोधातीि कायदा, २००२ आणण काळा 
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प ैा पािंढरा करण्याववरोधातीि (नोंदी ठेवणे) ननयि, २००५ व त्यािध्ये केिेल्या  धुारणा होत. 
 

iii. ‘‘अधधकृत करणे’’ र्महणज े आधार अधधकृत करण्याच्या  िंदभावत, आधार (टागेटेड डडसिव्हरी ऑफ 
फायनास्न्शअि अडँ अदर  बस डडज   , बेननकफट   अडँ  स्व्हव े ) ॲकट, २०१६ (२०१६चा १८) च्या किि २ 
िधीि पोटकिि (अ) िध्ये व्याख्या र्दिेिी प्रकक्रया. 
 

iv. िाभाथी िािक (बीओ):- 
 

क  ग्राहक जर किं पनी अ ेि, तर िाभाथी िािक हे न ैधगवक व्यकती अ त/ेअ तात, जे एकटयाने ककिं वा 
 िंयकुतपणे काि करून ककिं वा एका ककिं वा एकापेक्षा अधधक कायदेशीर व्यकतीिंच्या िाध्यिातनू ननयिंत्रण 
ठेवणाऱ्या िािकी िंबिंधीच ेर्हत िंबिंध अ तात ककिं वा इतर िाध्यिातनू ननयिंत्रण ठेवीत अ त/ेअ तात.  

स्पष्टीकरण - ह्या पोट-कििा ाठी -  
१  ‘‘ननयिंत्रण ठेवणारे िािकी िंबिंधीचे र्हत िंबिंध’’ र्महणजे किं पनीच्या भागािंची ककिं वा भािंडविाची ककिं वा 

नफ्याची २५ टककयािंपके्षा अधधक िािकी/हकक. 
२  ‘‘ननयिंत्रण’’ र्महणजे त्यात बहु िंख्य  िंचािक ननयकुत करण्याचा अधधकार ककिं वा व्यवस्थापनावर ककिं वा 

धोरणात्िक ननणवयािंवर ननयिंत्रण ठेवणे याचा  िावशे होतो, ज्यात त्यािंच्या भागधारणेिधीि 
प्रभावािळेु ककिं वा व्यवस्थापनातीि अधधकारािंिळेु ककिं वा भागधारकािंच े करार ककिं वा ितदानाची 
व्यवस्था यािंचाही  िावेश आहे.  

ख  ग्राहकजर पाटवनरसशप फिव अ ेि, तर िाभाथी िािक न ैधगवक व्यकती अ ते/अ तात, जी/ज े
एकटयाने ककिं वा एकत्रत्रतरीत्या काि करून ककिं वा एका ककिं वा अधधक कायदेशीर व्यकतीच्या/व्यकतीिंच्या 
िाध्यिातनू काि करून नतच्याकड/ेत्यािंच्याकड े भागीदारीच्या १५ टकके भािंडवि ककिं वा नफ्याची 
िािकी अ त/ेहकक अ तात.  

ग  ग्राहक जर अनइनकॉपोरेटेड अ ोस एशन ककिं वा बॉडी ऑफ इिंडडव्ह्यजु्वल्  अ ेि, तर िाभाथी िािक 
न ैधगवक व्यकती अ त/ेअ तात, जी/जे एकटयाने ककिं वा एकत्रत्रतपणे काि करून ककिं वा एका ककिं वा 
अधधक कायदेशीर व्यकतीच्या िाध्यिातनू काि करून नतच्याकड/ेत्यािंच्याकड े अनइनकॉपोरेटेड 
अ ोस एशनच्या ककिं वा बॉडी ऑफ इिंडडव्ह्यजु्वल् च्या १५ टकके भािंडवि ककिं वा नफ्याची िािकी 
अ त/ेहकक अ तात.  
 स्पष्टीकरण: ‘बॉडी ऑफ इिंडडव्ह्यजु्वल् ’ या शब्दप्रयोगािध्ये  िंस्थािंचा ( ो ायटीज   )  िावेश होतो. 
जर वरीि (क), (ख) ककिं वा (ग) िध्ये कोणतीही न ैधगवक व्यकती ननस्श्चत केिेिी न ेि, तर वररष्ठ 
व्यवस्थापकीय किवचाऱ्याच्या हुद्द्यावर अ िेिी  िंबिंधधत व्यकती ही िाभाथी िािक अ त.े  

घ  ग्राहक जर न्या  (रस्ट) अ ेि, तर िाभाथी िािकािंना ओळखण्यािध्ये, न्या ाचे ननिावत े(ऑथर), 
ववश्वस्त, न्या ात १५% ककिं वा त्यापेक्षा अधधक र्हत िंबिंध अ िेिे िाभाथी आणण ननयिंत्रणाच्या ककिं वा 
िािकीच्या  ाखळीतनू न्या ावर अिंनति पररणािकारक ननयिंत्रण ठेवणारी अन्य कोणतीही न ैधगवक 
व्यकती यािंचा  िावेश होतो.  

v. ‘‘प्रिाणणत प्रत’’- किं पनीद्वारे प्रिाणणत प्रत प्राप्त करणे र्महणजे जथेे पडताळणी केिी जाऊ शकत नाही तथे े
आधार क्रिािंकाच्या परुाव्याच्या प्रतीची ककिं वा ग्राहकाने अशा प्रकारे  ादर केिेल्या अधधकृत दस्तऐवजाची िळू 
प्रतीबरोबरतिुना करणे आणण या कायद्यातीि तरतदुीन ुार किं पनीच्या अधधकृत अधधकाऱ्याद्वारे त्याची अशा 
प्रतीवर नोंद करणे. 
िात्र त्या ाठी अशी तरतदू आहे की, परकीय चिन व्यवस्थापन (ठेव) ननयिाविी, २०१६ िध्ये व्याख्या 
र्दल्यान ुार अननवा ी भारतीयािंच्या (एनआरआय) बाबतीत आणण भारतीय िळू अ िेल्या व्यकती 
(पीओआय) पयावयाने खािीिपकैी कोणाही एकाने प्रिाणणत केिेिी प्रत प्राप्त केिी जाऊ शकत:े 
• भारतात नोंदणी झािेल्या शडे्यलु्ड किसशवअि बँकािंच्या परदेशातीि शाखािंचे अधधकृत अधधकारी, 
• ज्या परदेशातीि बँकािंशी भारतीय बँकािंचे  िंबिंध आहेत, अशा परदेशातीि बँकािंच्या शाखा, 
• परदेशातीि नोटरी पस्ब्िक, 
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• न्यायाियाचे दिंडाधधकारी, 
• न्यायाधीश, 
• ज्या देशात अननवा ी ग्राहक राहतात, त्या देशातीि इिंडडयन एिंब ी/कॉन् िेुट जनरि. 

vi. ‘‘ ेंरि केवा ी रेकॉड्व  रस्जस्री’’ ( ीकेवाय ीआर) र्महणजे अशी  िंस्था (एिंर्टटी) स्जची व्याख्या या 
ननयिािंिधीि ननयि २(१) िध्ये र्दिेिी आहे त्यान ुार ग्राहकाच े केवाय ी रेकॉड् व  डडस्जटि स्वरूपात 
प्राप्त करणे,  ाठवणे,  रुक्षक्षत ठेवणे आणण पनु्हा प्राप्त करणे.  

vii. ‘‘डसे ग्नेटेड डायरेकटर’’र्महणजे पीएिएि कायद्याच्या प्रकरण ४ अिंतगवत आणण ननयिािंच्या अिंतगवत 
अ िेल्या जबाबदाऱ्यािंची पूतवता करण्या ाठी किं पनीने ठरवून र्दिेिी व्यकती आणण ती  िंचािक 
ििंडळाने अधधकृत केििी व्यवस्थापकीय  िंचािक ककिं वा पूणववेळ  िंचािक अ िी पार्हजे. 

 स्पष्टीकरण - ह्या पोटकििा ाठी ‘‘व्यवस्थापकीय  िंचािक’’ आणण ‘‘पणूववेळ  िंचािक’’ या शब्दप्रयोगािंचा 
अथव र्महणजे त्यािंना किं पनी कायदा, २०१३ िध्ये र्दिेिा अथव होय.  

viii. ‘‘डडस्जटि केवाय ी’’ र्महणजे जेथ ेऑफिाईन पडताळणी केिी जाऊ शकत नाही, तथेे ग्राहकािंच े ककिं वा 
अधधकृतरीत्या वधै दस्तऐवजािंचे ककिं वा आधार काडवच्या परुाव्याच े िाईव्ह फोटो खेचणे व त्या ोबत या 
कायद्यातीि तरतदुीिंन ुार जेथे किं पनीच्या अधधकृत अधधकाऱ्याकडून अशा प्रकारचे िाईव्ह फोटो घेतिे 
जात आहेत त्या र्ठकाणाचे रेखावतृ्त व ववषवुवतृ्ताची नोंद करणे. 

ix. ‘‘डडस्जटि स ग्नेचर’’ र्महणजे इन्फॉिेशन टेकनॉिॉजी कायदा, २००० (२०००चा २१) किि (२) िधीि उप 
किि (१) च्या पोटकिि (पी)िध्ये जो अथव र्दिाय तो होय.  

x. ‘‘इस्कवव्हॅििंट ई-डॉकयिुेंट’’ र्महणज ेप्राधधकरणािंनी प्र तृ केिेिे दस्तऐवजाच्या  िान दजावची इिकेरॉननक 
प्रत, स्जच्यावर वधै डडस्जटि  ही अ त,े ज्यात िार्हती तिंत्रज्ञान कायदा (डडस्जटि िॉकर परुवनू 
िध्यस्थािंद्वारे िार्हती जतन करून ठेवणे व स्वत:कड े ठेवणे) ननयि, २०१६ िधीि ननयि ९ अन ुार 
ग्राहकाच्या डडस्जटि िॉकर खात्या ाठी जारी केिेिे दस्तऐवज यािंचाही  िावेश आहे.  

xi. ‘‘नो यवुर किायिंट (केवाय ी) आयडेंर्टफायर’’ र्महणजे  ेंरि केवाय ी रेकॉड् व  रस्जस्री यािंच्याद्वारे 
ग्राहकािा र्दिेिा ववसशष्ट क्रिािंक ककिं वा  िंकेतािंक होय.  

xii. ‘‘नॉन प्रॉकफट ऑगवनायझेशन’’ (एनपीओ) र्महणजे कोणतीही  िंस्था (एिंर्टटी) ककिं वा  िंगठन (ऑगवनायझेशन) 
ज्यािंची नोंदणी  िंस्था नोंदणी कायदा, १८६० अन ुार ककिं वा तशाच प्रकारच्या राज्याच्या कायद्यान्वेय 
झािेिी आहे ककिं वा किं पनी कायदा, २०१३ च्या किि ८ अिंतगवत स्थापन झािेिी किं पनी.  

xiii. ‘‘ऑकफसशअिी व्हॅसिड डॉकयिुेंट’’ (ओव्हीडी) र्महणजे पा पोटव, ड्रायस्व्हिंग िाय न् , आधार क्रिािंक 
अ ल्याचा परुावा, ननवडणकू आयकुतािंनी प्र तृ केिेिे ितदार ओळखपत्र, नरेगाने र्दिेिे जॉब काडव, 
ज्यावर राज्य  रकारच्या अधधकाऱ्याची योग्य प्रकारे  ही केिेिी अ ेि आणण नावाचे आणण पत्त्याच े
तपशीि अ िेिे नॅशनि पॉप्यिेुशन रस्जस्टरद्वारे प्रस्ततु करण्यात आिेिे पत्र.  

 िात्र या ाठी तरतदू अशी आहे की, 
क  ग्राहकाने ओव्हीडी र्महणून जर त्याच्याकड ेआधार क्रिािंक अ ल्याचा परुावा  ादर केिा, तर त्याने तो 

भारतीय ववसशष्ट ओळख प्राधधकरणाने (यआूडी) र्दिेल्या स्वरूपात अ िा पार्हज.े 
ख  जर ग्राहकाने  ादर केिेल्या ओव्हीडीवर अद्ययावत केिेिा पत्ता न ेि, तर पढुीि कागदपत्रािंना ककिं वा 

त्याच्या िान अ िेल्या ई-डॉकयिुेंट  ना फकत पत्त्याच्या परुाव्याच्या ियावर्दत उद्देशा ाठी ओव्हीडी 
 िजण्यात येईि:- 
i.  कोणत्याही  ेवाप्रदात्याने र्दिेिे उपयकुत  ेवािंचे (वीज, दरूध्वनी, पोस्ट-पेड िोबाईि फोन, 

पाईप्ड गॅ , पाणी यािंचे त्रबि) दोन िर्हन्यािंपेक्षा जुने न िेिे त्रबि; 
ii.   िािित्ता ककिं वा िहानगरपासिका कराची पावती; 
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iii.    रकारी खात्यातीि ककिं वा  ाववजननक क्षेत्रातीि  ेवाननवतृ्त किवचाऱ्यािंना पेन्शन ककिं वा फॅसििी 
पेन्शन ऑडव व (पीपीओज   ), त्यािंच्यावर पत्ता अ ेि तर; 

iv.   राज्य  रकारच्या ककिं वा कें द्र  रकारच्या खात्यािंनी, वधैाननक ककिं वा ननयािक  िंस्था,  ाववजननक 
क्षेत्रातीि उपक्रि, शडे्यलु्ड किसशवअि बँका, ववत्तीय  िंस्था आणण  चूीकृत किं पन्या र्दिेिे 
ननवा ाच्या व्यवस्थचेे पत्र व अशा ननयोकत्यािंबरोबर केिेिा अधधकृत ननवा व्यवस्थे ाठीचा 
िीव्ह अडँ िाय न्  करार; 

ग  ग्राहकाने वरीि ‘ख’िध्ये निदू केिेिी कागदपत्र े ादर केल्यानिंतर,  ध्याचा पत्ता अ िेिे ओव्हीडी तीन 
िर्हन्यािंच्या कािावधीत  ादर केिे पार्हज.े 

घ   जर परदेशातीि नागररकाने  ादर केिेल्या ओव्हीडीिध्ये पत्त्याचे तपशीि न तीि, तर अशा बाबतीत 
परदेशातीि कायवक्षेत्र अ िले्या  रकारी खात्यािंनी र्दिेिे दस्तऐवज आणण परदेशातीि दतूावा ाने ककिं वा 
सिशन इन इिंडडयाने र्दिेिे पत्र पत्त्याचा परुावा र्महणून स्वीकारिे जाईि.  
स्पष्टीकरण: ह्या पोटकििा ाठी, ओव्हीडी प्र तृ केल्यानिंतर जरी नावात बदि झािेिा अ ेि आणण 
त्या ाठी राज्य  रकारने प्र तृ केिेिे वववाह प्रिाणपत्र ककिं वा राजपत्र अधध चूना जोडिेिी अ ेि, ज्यात 
अशा नावातीि बदि दशववविेिा अ ेि, तर अ ा दस्तऐवज दु्धा ओव्हीडी  िजिा जाईि.  

xiv. ऑफिाईन व्हेररकफकेशन’’ या शब्दािा तोच अथव अ ेि, जो आधार (टागेटेड डडसिव्हरी ऑफ       
फायनास्न्शअि अडँ अदर  बस डडज   , बेननकफट   अडँ  स्व्हव े ) ॲकट, २०१६ (२०१६चा १८) च्या 
किि २ िधीि पोटकिि (अ) िध्ये र्दिेिा आहे.   

xv.  ‘‘व्यकती’’ ह्या शब्दािा कायद्यात जो अथव र्दिाय तोच अ ेि आणण त्यात  िाववष्ट अ तीि: 
क  व्यकती, 
ख  अववभकत र्हिंद ूकुटुिंब, 
ग  किं पनी, 
घ  फिव,  
ङ  नोंदणी झािेिी ककिं वा न झािेिी अ ोस एशन ऑफ प वन्  ककिं वा बॉडी ऑफ इिंडडव्ह्यजु्वल् , 
च  प्रत्येक कृत्रत्रि न्यानयक व्यकती, जी उपरोकत (क त ेङ िध्ये) िध्ये येत नाही आणण, 
छ  वरीिपकैी कोणत्याही व्यकतीच्या (क त ेच) िािकीची व नतच्याद्वारे ननयिंत्रण केिी जात अ िेिी 

कोणतीही एजन् ी, कायाविय ककिं वा शाखा.  
xvi. ‘‘वप्रस्न् पि ऑकफ र’’ र्महणजे किं पनीने नािननदेसशत केिेिा अधधकारी जो या ननयिािंिधीि ननयि ८ 

अन ुार िार्हती देण्या ाठी जबाबदार अ ेि.  
xvii. ‘‘ स्स्पसशअ  रँझॅकशन -  िंशयास्पद व्यवहार’’ र्महणजे खािी व्याख्या र्दल्यान ुार,  द्भावनेने कृती 

करणाऱ्या व्यकतीशी केिेिे ‘‘रँझॅकशन’’, ज्यात रँझॅकशन करण्याचा प्रयत्न करण्याचाही  िावेश आहे, 
िग रोख रकिेच्या स्वरूपात अ ो वा न ो: 
क  त्यातनू परेुशा प्रिाणात अ ा  िंशय ननिावण होतो की, तो ककती रकिे ाठी आहे, ह्याचा ववचार न 

करता त्यात या कायद्यातीि पररसशष्टात निदू केिेिा गनु्हा र्द नू येतो; ककिं वा 
ख  अ ाधारण आणण ज्याच े िथवन करता येणार नाही अशा गुिंतागुिंतीच्या पररस्स्थतीत तो केिा गेिाय; 

ककिं वा 
ग  त्यात आधथवक  ारा ार ववचार ककिं वा  द् हेत ूर्द नू येत न ेि; ककिं वा  
घ  त्यातनू परेुशा प्रिाणात अ ा  िंशय ननिावण होतो की, त्यात दहशतवादािा अथवपरुवठा करण्याच्या 

कृतीिंचा  िावेश आहे. 
स्पष्टीकरण: ज्या व्यवहारात दहशतवादाशी  िंबिंधधत कृतीिंना अथवपरुवठा केिा जातो त्यात दहशतवाद्यािंनी, 
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दहशतवादी  िंघटनािंनी ककिं वा जे दहशतवादािा प ेै परुवतात ककिं वा दहशतवाद्यािंना प ेै परुवण्याचा प्रयत्न 
करतात अशािंशी जोडिेिा ककिं वा  िंबिंधधत ननधीचा  िावेश अ तो. 

 
xviii. ‘‘स्िॉि अकाऊिं ट’’ र्महणज े बचत खात े जे पीएिएि ननयि, २००५ िधीि उप-ननयि (५) िध्ये 

र्महटल्यान ुार उघडिेिे आहे. स्िॉि अकाऊिं टच्या प्रचािनाबद्दिच े तपशीि आणण अशा अकाऊिं ट ाठी 
कोणी ननयिंत्रण ठेवायचे यािं िंबिंधी आरबीआय िास्टर डायरेकशन् च्या किि २३ िध्ये निदू केिेिे आहे.  

 
xix. ‘‘रँझॅकशन’’ र्महणजे खरेदी, ववक्री, कजव, गहाण, दान, हस्तािंतरण, डडसिव्हरी ककिं वा त्या ाठी केिेिी 

व्यवस्था व त्यािध्ये यािंचा  िावेश अ तो: 
क  खात ेउघडणे; 
ख  कोणत्याही चिनात रोख रकिेद्वारे ककिं वा धनादेशाद्वारे, पेिेंट ऑडवर ककिं वा इतर इन्स्ुिेंट  ककिं वा 

इिेकरॉननक ककिं वा इतर त्रबगर-भौनतक  ाधनािंनी ननधी ठेवणे, काढणे, बदिणे ककिं वा हस्तािंतररत 
करणे.  

ग   ेफ्टी डडपॉणझट बॉक चा ककिं वा इतर कोणत्याही  रुक्षक्षत ठेवीचा वापर; 
घ  कोणतहेी ववश्वा  ू(कफड्यसु अरी)  िंबिंध प्रस्थावपत करणे 
ङ  कोणत्याही किं त्राटािळेु ककिं वा इतर कायदेशीर दानयत्वािळेु पणूवत: ककिं वा काही अिंशी प्राप्त झािेिे 

कोणतहेी पेिेंट; 
च  कायदेशीर व्यकती ककिं वा कायदेशीर व्यवस्था स्थापन करणे ककिं वा ननिावण करणे: 

xx. स्व्हडडओ आधाररत ग्राहक ओळख प्रकक्रया'' (स्व्ह- ीआयपी) : र्महणज े  ीडीडी उद्देशा ाठी आवश्यक 
 अ िेिी ओळख िार्हती सिळवण्या ाठी आणण स्वतिंत्र पडताळणीद्वारे ग्राहकाने र्दिेल्या िार्हतीची 
  त्यता पडताळून पाहण्या ाठी आणण प्रकक्रयेच ेऑडडट रेि राखून ग्राहका ोबत अखिंड,  रुक्षक्षत, थेट 
 िार्हती- िंिती आधाररत ऑडडओ-स्व्हज्यअुि परस्पर िंवाद करून आरईच्या अधधकृत  अधधकार  याने 
 चेहर  यावरीि ओळख आणण ग्राहकािंच्या योग्य पररश्रिा ह ग्राहक ओळखण्याची पयावयी पद्धत. ववर्हत 
 िानकािंच ेआणण कायवपद्धतीिंचे पािन करणाऱ्या अशा प्रकक्रया िास्टर डायरेकशनच्या उद्देशान े िोरा िोर 
  ीआयपीच्या बरोबरीने हाताळल्या जातीि.  

 
केवाय ीच्या िास्टर डायरेकशन् िध्ये अ िेल्या शब्दािंचा अथव, जर तो त्या िंदभावत अन्यथा आवश्यक 
अ ल्याचा अपवाद वगळून, त्यािंना खािी र्दल्यान ुार अ ेि: 

i.  ‘‘कॉिन ररपोर्टिंग स्टँडड्व ’’ ( ीआरए ) र्महणजे कन्व्हेन्शन ऑन र्मयचु्यअुि ॲडसिननस्रेर्टव्ह अस स्टन्   
 इन टॅक  िॅट वच्या किि ६ वर आधाररत िार्हतीची देवाणघेवाण आपोआप करण्या ाठी  ही करण्यात  
 आिेल्या बहुपक्षीय कराराची अिंििबजावणी करण्या ाठी तयार करण्यात आिेल्या ररपोर्टिंग स्टँडड् व .  

ii.  ‘‘कस्टिर - ग्राहक’’ र्महणज ेअशी व्यकती जी किं पनी ोबत आधथवक व्यवहार ककिं वा कृती करत ेती व्यकती  
 आणण त्यात स्जच्या वतीने अशी व्यकती अ े व्यवहार करत ेककिं वा कृती करत ेनतचाही  िावेश होतो.  

iii.  ‘‘वॉक-इन कस्टिर’’ र्महणज ेअशी व्यकती स्जचा किं पनीशी खात्यावर आधाररत  िंबिंध नाहीए, पण   
 किं पनी ोबत ती व्यवहार करत.े  

iv.  ‘‘कस्टिर ड्य ूडडसिजन् ’’ र्महणजे ग्राहकािा आणण िाभाथी िािकािा ओळखणे आणण त्यािंची  पडताळणी  
 करणे.  

v.  ‘‘कस्टिर आयडेंर्टकफकेशन’’ र्महणजे  ीडीडीची प्रकक्रया हाती घेणे.  
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vi. ‘‘एफएटी ीए’’ र्महणजे यनुायटेड स्टेट   ऑफ अिरेरकाचा (यएू ए) फॉररन अकाऊिं ट टॅक  किं प्िायन्  
 ॲकट, ज्या ाठी इतर बाबीिंबरोबरच परदेशातीि ववत्तीय  िंस्थािंिध्ये अिेररकन करदात्यािंनी ककिं वा ज्या  
परदेशातीि  िंस्थािंिध्ये अिेररकन करदात्यािंचा िोठ्या प्रिाणावर िािकीहकक र्हत िंबिंध अ तो त्यािंनी 
धारण केिेल्या आधथवक खात्यािंची िार्हती देण्याची आवश्यकता अ त.े 

vii.  ‘‘आयजीए’’ र्महणजे इिंटर गव्हनविेंटि ॲग्रीिेंट  , जे आिंतरराष्रीय कराचे अनपुािन करण्या ाठी आणण  
 अिेररकेच्या एफएटी ीएची अिंििबजावणी करण्या ाठी भारत  रकार आणण अिरेरका यािंच्यािध्ये  
 केिे जातात.  

viii. ‘‘केवाय ी टेंप्िेट  ’’ र्महणज े ीकेवाय ीआरिा व्यकतीिंचा आणण कायद्याने अस्स्तत्वात आिेल्या  िंस्थािंचा 
डटेा पडताळून पाहण्या ाठी आणण िार्हती देण्या ाठी  वुवधाजनक व्हावे र्महणून तयार करण्यात आिेल्या 
टेंप्िेट  . 

ix.  ‘ िोरा िोर न येणारे (नॉन-फे -टू-फे ) ग्राहक’ र्महणजे किं पनीच्या शाखा कायावियािा भेट न ततेा 
 ककिं वा किं पनीच्या किवचाऱ्यािंना न भेटता खात ेउघडणारे ग्राहक. 

x.   ‘‘ऑन-गोईंग ड्य ूडडसिजन् ’’ र्महणजे कजवखात्यातीि व्यवहारािंवर ननयसितपणे देखरेख ठेवणे,  ज्यायोगे 
ती ग्राहकाच्या प्रोफाईिशी आणण ननधीच्या स्रोतािंशी   ुिंगत अ तीि.  

xi. ‘‘वपररऑडडक अपडशेन’’ र्महणजे ररझव्हव बँकेने ननधावररत केिेल्या ठरावीक कािावधीनिंतर ववद्यिान 
 नोंदीिंचे पनुराविोकन करून,  ीडीडी प्रकक्रयेच्या अिंतगवत गोळा केिेिे दस्तऐवज, डटेा ककिं वा िार्हती
 अद्ययावत व  िंबिंधधत ठेवण्या ाठी उचििेिी पाविे.  

xii. ‘‘पॉसिर्टकिी एक पोज्ड प वन् ’’ (पीपीईज   ) र्महणजे अशा व्यकती ज्या ककिं वा ज्यािंच्याकड े परकीय
 देशातीि िहत्त्वाची  ाववजननक काये  ोपविेिी अ तात, उदा. राज्यािंच/े रकारचे प्रिखु, ज्येष्ठ
 राजकारणी, ज्येष्ठ  रकारी/न्यायाियीन/ नैनकी अधधकारी, राज्याच्या िहाििंडळािंचे वररष्ठ कायवकारी
 अधधकारी, िहत्त्वाच्या राजकीय पक्षािंचे अधधकारी, इत्यादी.  

xiv. ‘‘शिे बॅंक’’ र्महणजे अशी बँक जी अशा देशात स्थापन केिेिी अ त ेजेथे नतच ेप्रत्यक्ष अस्स्तत्व न त े
आणण ती कोणत्याही ननयिन केिे जाणाऱ्या आधथवक  िहूाशी  िंिग्न न त.े  

xv. ‘‘वायर रान् फर’’ र्महणजे अ े रँझॅकशन जे थेट ककिं वा हस्तािंतरणाच्या  ाखळीच्या िाध्यिातनू, त ेििूत: 
करणाऱ्या व्यकतीच्या वतीने (न ैधगवक आणण कायदेशीर व्यकती अ े दोन्हीही) बँकेच्या िाध्यिातनू 
इिेकरॉननक िाध्यिाने, बँकेतीि िाभाथी व्यकतीिा पशैािंची रककि उपिब्ध करून देण्या ाठी केिे जात े
आणण किं पनी त्याची पतूवता िास्टर डायरेकशन्  ऑन केवाय ीिधीि पॅरा ६४ अन ुार करीि.  

xvi. ‘‘डोिेस्स्टक अडँ क्रॉ -बॉडवर वायर रान् फर’’: जेव्हा ओररस्जनेटर बँक आणण बेननकफसशअरी बँक ही एकच 
व्यकती अ त ेककिं वा एकाच देशातीि वेगवेगळ्या जागी राहणाऱ्या व्यकती अ त,े तवे्हा अ े रँझॅकशन हे 
डोिेस्स्टक वायर रान् फर अ त ेआणण जर ‘ओररस्जनेटर बँक’ ककिं वा ‘बेननकफसशअरी बँक’ वेगवेगळ्या 
देशािंिध्ये स्स्थत अ तात तवे्हा अशा रँझॅकशनिा क्रॉ -बॉडवर वायर रान् फर अ े र्महणतात. 
इतर  वव शब्दप्रयोग, इथे त्यािंची वेगळी व्याख्या र्दिी न ेि, तर त्यािंना बँककिं ग रेग्यिेुशन ॲकट, १९४९, 
ररझव्हव बँक ऑफ इिंडडया ॲकट, १९३५, वप्रव्हेन्शन ऑफ िनी िाँडररिंग ॲकट, २००२, वप्रव्हेन्शन ऑफ िनी 
िाँडररिंग (िेंटेनन्  ऑफ रेकॉड् व ) रूल् , २००५, आधार (टागेटेड डडसिव्हरी ऑफ फायनास्न्शअि अडँ अदर 
 बस डडज   , बेननकफट   अडँ  स्व्हव े ) ॲकट, २०१६ आणण त्याअिंतगवत करण्यात आिेिी ननयिाविी, त्यात 
केिेिी कोणतीही वधैाननक  धुारणा ककिं वा पनु्हा करण्यात आिेिे कायदे ककिं वा व्याव ानयक ववश्वात ज ा 
वापर होतो, त्यान ुार अथव अ ेि. 
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प्र क र ण -  2   
 वव ाधारण 

४. ह्या पॉसि ीिा, नतच्याच केिेल्या कोणत्याही  धुारणा आणण दरुुस्त्यािं ह किं पनीच्या  िंचािक 
ििंडळाकडून ककिं वा स्जिा अधधकार देण्यात आिेिे आहेत अशी  िंचािक ििंडळाची कोणती तरी 
 सितीद्वारे िान्यता र्दिी जाईि.  

या पॉसि ीत पढुीि चार िहत्त्वाचे घटक अ तीि: 
(क) ग्राहक स्वीकारण्याचे धोरण; 
(ख) जोखीि  िंवगीकरण आणण व्यवस्थापन; 
(ग) ग्राहक ओळख कायवप्रणािी ( ीआयपी); आणण 
(घ) रँझॅकशनवर देखरेख करणे. 

५. काळा प ैा पािंढरा करण्यावषयीच्या आणण दहशतवाद्यािंना अथवपरुवठा करण्याच्या जोखिीचे किं पनीद्वारे 
िलू्यिापन 
(क) ग्राहकािं ाठी, देशािं ाठी ककिं वा भौगोसिक प्रदेशािं ाठी, उत्पादनािं ाठ,  ेवािं ाठी, रँझॅकशन्  ाठी 

ककिं वा डडसिव्हरी चॅनेल् , इत्यादीिं ाठी काळा प ैा पािंढरा करण्याची आणण दहशतवाद्यािंना 
अथवपरुवठा करण्याची जोखीि ओळखण्या ाठी, नतचे िलू्यिापन करण्या ाठी आणण दरू 
करण्या ाठी पररणािकारक पाविे उचिण्याकररता किं पनी िनी िाँडररिंग (एिएि) आणण टेरररस्ट 
फायनास्न् िंग (टीएफ) ररस्क अ े िेंटची कृती ठरावीक कािावधीनिंतर करीि.  

िलू्यिापनाच्या ह्या प्रकक्रयेत एकूणच जोखिीची पातळी ननस्श्चत करण्यापवूी जोखिीशी  िंबिंधधत  वव 
 िंबिंधधत घटक ववचारात घेतिे जातीि आणण त्या दरू करण्या ाठी योग्य पातळी आणण प्रकार वापरिे 
जातीि. अिंतगवत जोखीि िलू्यिापन तयार करताना, ननयािक/पयववेक्षक किं पनीिा ज्यािंची िार्हती, काही 
अ िीच तर वेळोवेळी देतीि त्यावर किं पनी एकूणच ववसशष्ट क्षते्राशी  िंबिंधधत बळी पडण्याची शकयता, काही 
अ िीच, तर ती ववचारात घेईि.  
 

(ख) किं पनीने केिेल्या जोखिीच्या िलू्यिापनाच ेयोग्य प्रकारे दस्तऐवजीकरण केिे जाईि आणण त े
स्वरूप, आकार, भौगोसिक अस्स्तत्व, कृती/रचना, इत्यादीिंच्या गुिंतागुिंती यािंच्या प्रिाणात अ ेि.  
त्यानिंतर, जोखिीिंच्या िलू्यिापनाची आवनतवता (वपररऑडडस टी), जोखिीिंचे िलू्यिापन करतानाच े
जे ननष्कषव ननघतीि त्यािंच्यान ुार किं पनीच्या  िंचािक ििंडळाद्वारे ठरवविी जाईि. परिंत ुत्यािंच े
पनुराविोकन ककिान एका वषावतनू केिे गेिे पार्हजे. उच्च जोखीि अ िेिे ग्राहक काही 
अ तीिच, तर त्यािंच्या बाबतीत जोखिीचे िलू्यिापन करण्याच ेकाि  हािाही तत्त्वावर केिे 
जाईि.  

(ग) या कृतीचा ननष्कषव  िंचािक ििंडळाकड े ककिं वा स्जिा अ े अधधकार र्दिेिे अ तीि अशा 
कोणत्याही  सिती िोर  ादर केि ेजातीि आणण त े क्षि प्राधधकरणािंना आणण स्वयिंननयिन 
करणाऱ्या  िंस्थािंना उपिब्ध अ तीि.  

(घ) ननस्श्चत ओळख पटिले्या जोखिी दरू करण्या ाठी व त्यािंचे व्यवस्थापन करण्या ाठी किं पनी 
ररस्क बेस्ड ॲप्रोच(आरबीए) वापरात आणीि व त्यान ुार याबाबतीत  िंचािक ििंडळाने िान्यता 
र्दिेिी धोरणे, ननयिंत्रणे व कायवप्रणािी अ तीि. त्यानिंतर, किं पनी ननयिंत्रणािंची अिंििबजावणी 
करण्यावर देखरेख ठेवीि आणण आवश्यकता अ ल्या  त्यात वाढ करीि.  

६  डसे ग्नेटेड डायरेकटर - खा  नेिणूक केिेिे  िंचािक 
(क) ‘‘डसे ग्नेटेड डायरेकटर’’ र्महणजे पीएिएि कायद्याच्या प्रकरण ४ अिंतगवत आणण ननयिािंच्या 

अिंतगवत अ िेल्या जबाबदाऱ्यािंची पतूवता करण्या ाठी किं पनीने ठरवनू र्दिेिी व्यकती आणण ती 
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 िंचािक ििंडळाने नािननदेसशत केिेिी अ िी पार्हज.े किं पनीने नतचे व्यवस्थापकीय  िंचािक / 
िखु्य कायवकारी अधधकारी यािंना ‘‘डसे ग्नेटेड डायरेकटर’’ र्महणून ह्या पॉसि ीअिंतगवत 
नािननदेसशत केिेिे आहे आणण त्याववषयी एनएचबी/आरबीआय व एफआयय-ूआयएनडी यािंना 
कळवविेिे आहे.  

(ख) डसे ग्नेटेड डायरेकटरचे नाव, हुद्दा आणण पत्ता, पवूी  ादर केिेल्या िार्हतीत काही बदि 
झाल्या  त्यािंच्या हएनएचबी/आरबीआय व एफआयय-ूआयएनडी यािंना कळवविे जाईि.  

(ग) कोणत्याही पररस्स्थतीत िखु्य अधधकाऱ्यािंना ‘डसे ग्नेटेड डायरेकटर’ र्महणून नािननदेसशत केिे 
जाणार नाही.  

७  िखु्य अधधकारी 
(क) किं पनी ‘‘िखु्य अधधकाऱ्यािंची’’ ननयकुती करीि (शकयतो जनरि िॅनेजरच्या पातळीवरीि ककिं वा 

किं पनीच्या  ीएिडी/एिडीच्या खािच्या िगेचचा अधधकारी). किं पनीने ह्या पॉसि ीअिंतगवत किं पनी 
 ेके्रटरीिंना किं पनीचे िखु्य अधधकारी र्महणून ननयकुती केिेिी आहे आणण त्याववषयी 
एनएचबी/आरबीआय व एफआयय-ूआयएनडी यािंना कळवविेिे आहे.  

(ख) िखु्य अधधकारी हे अनपुािन करण्या ाठी, रँझॅकशन् वर देखरेख करण्या ाठी आणण या 
कायद्यािंतगवत/ननयिाविीअिंतगवत आवश्यक अ िेिी िार्हती देण्या ाठी व कळववण्या ाठी 
जबाबदार अ तीि.  

(ग) िखु्य अधधकाऱ्यािंच ेनाव, हुद्दा आणण पत्ता, पवूी  ादर केिेल्या िार्हतीत काही बदि झाल्या  
त्यािंच्या ह एनएचबी/आरबीआय व एफआयय-ूआयएनडी यािंना कळवविे जाईि.  

८  पॉसि ीचे अनपुािन / धोरणाची अिंििबजावणी 
(क) किं पनी ह्या पॉसि ीच ेअनपुािन पढुीि िाध्यिातनू करीि: 
(i) केवाय ीचे अनपुािन करण्या ाठी ‘वररष्ठ व्यवस्थापनात’ कोणकोण अ ेि हे निदू करीि. 
(ii) धोरणािंची (पॉसि ी) आणण कायवप्रणािीची पररणािकाराक अिंििबजावणी करण्या ाठी जबाबदारीच े

वाटप. 
(iii) किं पनीच्या धोरणािंच्या आणण कायवप्रणािीिंच्या व त्या ोबत कायदेशीर व ननयािक आवश्यकतािंच्या 

अनपुािनाच्या कायावचे स्वतिंत्रपणे िलू्यिापन. 
(iv) केवाय ी/एएिएि धोरणािंच्या व कायवप्रणािीिंच्या अनपुािनाची पडताळणी करण्या ाठी 

एक िंपाती/अिंतगवत िेखापरीक्षण.  
(v) िेखी  सितीिा नतिाही िेखा र्टप्पण्या व अनपुािन  ादर करणे.  
(ख) किं पनी अशी खातरजिा करीि की, केवाय ी िापदिंडािंचे अनपुािन ननस्श्चत करण्या ाठी ननणवय 

घेण्याचे काि बाहेरच्या व्यकतीिंना देण्यात येणार नाही (आऊट ो व केिे जाणार नाही).  
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प्रकरण - ३ 
ग्राहकस्वीकार धोरण 

 

९  किं पनीच्या के्रडडट पॉसि ीच्या रूपाने किं पनीने ग्राहकस्वीकार धोरण तयार केिेिे आहे.  
१०  ग्राहकस्वीकार धोरणात जे  वव ाधारण पिै ूअ तीि त्यािंना बाधा येऊ न देता, एएचएफएि अशी 

खातरजिा करीि की: 
(क) कोणत्याही ग्राहकाचा स्वीकार ककिं वा कजवखात े उघडणे हे नननावी ककिं वा काल्पननक/बेनािी नावाने 

उघडिे जाणार नाही. 
(ख) ग्राहकाच्या अ हकायाविळेु ककिं वा ग्राहकाने  ादर केिेिे दस्तऐवज/िार्हती ववश्वा ाहव न तीि, तर जर 

एएचएफएििा योग्य त्या  ीडीडी उपाययोजना िाग ूकरता आल्या नाहीत, तर कोणत्याही ग्राहकाचा 
स्वीकार केिा जाणार नाही ककिं वा कजवखात ेउघडिे जाणार नाही. 

(ग)  ीडीडी कायवप्रणािी पणूव केल्यासशवाय कोणतहेी रँझॅकशन ककिं वा कजवखात्यावर आधाररत  िंबिंध 
प्रस्थावपत करण्यात येणार नाहीत. 

(घ) कजवखात े उघडताना आणण ठरावीक कािावधीनिंतर त्याचे अद्यतन करताना केवा ी ाठी प्राप्त 
करावयाची अननवायव िार्हती ननधावररत केिी जाईि.  

(ङ) कजवखात ेउघडल्यानिंतर के्रडडट पॉसि ीन ुार ग्राहकाच्या स्पष्ट  िंिती ह ‘ऐस्च्छक’/अनतररकत िार्हती 
प्राप्त केिी जाईि.  

(च) किं पनी शाखास्तरावर/य ूीआय ीस्तरावर  ीडीडी पॉसि ी िाग ूकरीि. अशा प्रकारे, केवाय ीची पतूवता 
केिेल्या किं पनीच्या एखाद्या ग्राहकािा जर त्याच किं पनीकडून द ुरे कजव हवे अ ेि, तर त्या ाठी 
पनु्हा नव्याने  ीडीडी करण्याची आवश्यकता न ेि.  

(छ)  वव  िंयकुत अजािं ाठी  ीडीडी कायवप्रणािी पणूव केिी जाईि. 
(ज) कोणत्या पररस्स्थतीिंिध्ये ग्राहकािा द ुऱ्या व्यकतीच्या/ िंस्थेच्या वतीने कृती करण्या  परवानगी 

र्दिेिी अ ेि त ेस्पष्टपणे ठरवनू र्दिे जाईि. 
(झ) आरबीआयने पररचासित केिेल्या ननबिंध घातिेल्या ज्या व्यकतीचे नाव अ िे, त्याची ओळख इतर 

कोणत्याही व्यकतीशी ककिं वा  िंस्थेशी सिळतीजुळती न ेि ह्याची खातरजिा करण्या ाठी योग्य ती 
प्रणािी उपयोगात आणिी जाईि.  

(ञ) आरबीआयने प्र तृ केिेल्या कोणत्याही नकरात्िक यादीत ज्या व्यकतीचे ककिं वा  िंस्थेचे नाव अ ेि, 
त्यािंच्याशी  िंबिंधधत कोणताही ग्राहक स्वीकारिा जाणार नाही ककिं वा कजवखात ेउघडिे जाणार नाही. 

(ट) जर परिनिंट अकाऊिं ट निंबर (पॅन) प्राप्त केिेिे अ िे तर त्याची पडताळणी त े जारी करणाऱ्या 
प्राधधकरणाकडून केिी जाईि.  

(ठ) ग्राहकाकडून जेव्हा  िान दजावचे ई-डॉकयिुेंट प्राप्त केिेिे अ ेि, तवे्हा िार्हती तिंत्रज्ञान, कायदा 
२००० च्या (२०००चा २१) तरतदुीिंन ुार डडस्जटि स ग्नेचरची पडताळणी किं पनी करीि.  

११  ग्राहकस्वीकृती पॉसि ीच्या पररणािस्वरूपी  वव ाधारण जनततेीि कोणािाही, ववशषेत: ज े
आधथवकदृष्टया ककिं वा  ािास्जकदृष्टया दबुवि अ तीि त्यािंना आधथवक  वुवधा नाकारल्या जाणार 
नाहीत.  
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प्रकरण - ४ 
जोखिीच े िंवगीकरण आणण व्यवस्थापन 

१२  जोखिीचे  िंवगीकरण आणण व्यवस्थापन करण्या ाठी एचएफएिकड ेजोखिीवर आधाररत दृस्ष्टकोन 
अ ेि, ज्यात खािीि बाबीिंचा  िावेश आहे: 

(क) किं पनीच्या िलू्यिापनान ुार नतिा जाणवेि त्यान ुार ग्राहकािंच े  िंवगीकरण, किी, िध्यि आणण 
उच्च जोखीि अ िेिे अशा  िंवगािंिध्ये केिे जाईि.  

(ख) ग्राहकाची ओळख,  ािास्जक/आधथवक स्स्थती, व्यव ायाचे स्वरूप आणण ग्राहकाच्या व्यव ायाबद्दिची 
िार्हती आणण त्याचे र्ठकाण, इत्यादीिंवर आधाररत जोखिीचे  िंवगीकरण केि े जाईि. ग्राहकाची 
ओळख ववचारात घेताना, ओळखी ाठी र्दिेिी कागदपत्र ेज्या प्राधधकरणािंनी ऑनिाईन ककिं वा इतर 
 ेवािंच्या िाध्यिातनू र्दिेिी आहेत त्यािंचाही पढुीिप्रिाणे ववचार केिा जाईि:  

खािी उल्िखे केििे ग्राहकाचे एएिएि/जोखिीवर आधाररत  िंवगीकरण हे वळेोवेळी ववर्हत केल्या जाऊ 
शकणाऱ्या ननयािक प्राधधकरणािंच्या आवश्यकतािंच्या अधीन अ ेि: 
किी जोखीि किी जोखीि अ िेिे वैयस्कतक ग्राहक र्महणजे अशा व्यकती (उच्च नेट वथव 

अ िेल्यािंचा अपवाद  ोडून) आणण  िंस्था अ तात, ज्यािंची ओळख आणण  िंपत्तीचे 
स्रोत  हजपणे ओळखिे जाऊ शकतात आणण त्यािंच्या ोबत केिेिे एकूणच व्यवहार हे 
ज्ञात अ िेल्या प्रोफाईिशी जुळत अ तात. यािंिध्ये यािंचा  िावेश होतो: 
१  पगारदार नोकर 
२  स्वयिंरोजगार अ िेल्या व्यकती/प्रोप्रायटरी फर्म व 
३   रकारी खाती आणण  रकारच्या िािकीच्या किं पन्या 
४  सिसिटेड किं पन्या (पस्ब्िक आणण प्रायव्हेट) 
५  पाटवनरसशप फिव (नोंदणीकृत डीड) 
६  एनआरआयना २५ िाख रुपयािंपयिंतच े कजव,ज्यात एनआरओ अकाऊिं टच्या 

िाध्यिातून परतफेड केिी जात ेआणण परतफेड जर परदेशातीि रेसिटन् िधून 
होणार अ ेि, तर कोणतीही ियावदा नाही. 

७  २५ िाख रुपयािंपयिंतची  वव कजवप्रकरणे, ज्यािंिध्ये उत्पन्नाच्या औपचाररक 
कागदपत्रािंच्या पुराव्यासशवाय उत्पन्नाच े ननधावरण केिेिे अ त े ककिं वा  रोगेट 
पद्धतीचा वापर केिेिा अ तो, उदा. रोख रकिेच्या रूपात पगार सिळणारे, 
उत्पन्नाचा पुरावा न घेता र्दिेिी कज ेआणण अनौपचाररक स्वयिंरोजगार अ िेिे 
ग्राहक.  

८  २५ िाख रुपयािंपयिंतची  वव ठेवी 
िध्यि जोखीि १  एनजीओज   , न्या , धिावदाय  िंस्था आणण देणग्या प्राप्त करणाऱ्या  िंस्था. 

२  न्या / िंस्था 
३  नेट वथव उच्च अ िेल्या व्यकती (गुिंतवणूक करण्याजोगी अधधकची रककि 

१.०० कोटी रुपयािंहून अधधक). 
४  कुटुिंबातीि जवळच्या नातवेाइकािंची भागधारणा ककिं वा िाभाथी िािक अ िेिी 

किं पनी. 
५  २५ िाख रुपयािंच्या वर अ िेिी िूल्यािंकन  रोगेट पद्धतीने केिेिी  वव कजे 

ककिं वा उत्पन्नाचा पुरावा अ िेल्या औपचाररक कागदपत्रािंसशवाय अ िेिी कज.े 
६  ज्यात कजावची परतफेड एनआरओ खात्यात्या िाध्यिातून होणार अ ेि अशा 

अननवा ी भारतीयािंना र्दिेिे २५ िाख रुपयािंवरीि रकिेच ेकजव. 
७  व्यकतीिंकडीि आणण नोंदणीकृत  िंस्थािंकडीि २५ िाख रुपयािंवरीि  वव ठेवी 

उच्च जोखीि १  पॉसिर्टकिी एक पोज्ड प वन्  (पीईपी)/राजकारणाशी  िंबिंधधत व्यकती 
२  राजकारणाशी  िंबिंधधत व्यकतीिंच्या कुटुिंबातीि  भा द आणण जवळच े

नातवेाईक. 
३  खूप जास्त रकिेच ेरोख व्यवहार (रु. 10 िाख आणण त्याहून अधधक) आणण 

 िंशयास्पद व्यवहार एफआययु-आयएनडीकडे नोंदविे गेिे.  
४  उपिब्ध अ िेल्या  ाववजननक िार्हतीन ुार दषु्कीती अ िेल्या व्यकती 
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५  ज्या व्यकतीिंच े उत्पन्नाच े स्रोत अज्ञात आहेत ककिं वा कोणताही 
कागदोपत्री परुावा अपेक्षक्षत नाही. 

६  ग्राहक ककिं वा  िंशयास्पद व्यकतीिंशी  िोरा िोर न भेटणे. 

िात्र त्या ाठी तरतदू अशी आहे की,  िंभाव्य जोखिीच्या बाबतीत ग्राहकािंच्या वेगवेगळ्या  िंवगािंकडून प्राप्त 
केिेिी िार्हती ही अिंतभेदी न त े(नॉन-इिंुस्जव्ह) आणण ती के्रडडट पॉसि ीिध्ये निदू केिी जाऊ शकत.े  

काळे प ै ेपािंढरे करण्याच्या ववरोधातीि (एएिएि) िानकािंववषयी आणण काँबॅर्टिंग फायनास्न् िंग टेरररझि 
( ीएफटी) िानकािंववषयी फायनास्न्शअि ॲकशनटास्कफो वने(एफएटीएफ) केिेल्या सशफारशीिंचाही उपयोग 
जोखिीचे ननधावरण करताना केिे गेिा पार्हज.े  

प्रकरण ५ 
ग्राहकाची ओळख पटववण्याची कायवप्रणािी ( ीआयपी) 

१३  किं पनी पढुीि प्रकरणािंच्या बाबतीत ग्राहकािंची ओळख पटववण्याच ेकाि हाती घेईि: 

(क) ग्राहका ोबतकजवखात्यावर आधाररत  िंबिंधािंची  रुुवात. 

(ख) जेव्हा ग्राहकाच्या प्राप्त केिेल्या ओळखीच्या डटेाववषयीच्या अधधकृततवेवषयी  िंशय अ ेि ककिं वा 
ती परेुशी न ेि तवे्हा. 

(ग) एजिंट र्महणून ततृीय पक्षािंच्या उत्पादनािंची ववक्री केिी जात अ ेि, त्यािंच्या स्वत:च्या उत्पादनािंची 
ववक्री केिी जात अ ेि, के्रडडट काडवचे देय अ िेिे पेिेंट/प्रीपेड/रॅव्हि काड् व ची ववक्री आणण 
ररिोडड िंग आणण इतर कोणतीही पन्ना  हजार रुपयािंपके्षा अधधक ककितीची उत्पादने. 

(घ) खात्यावर आधाररत न िेल्या ग्राहकािंच,े र्महणजचे थेट येणाऱ्या ग्राहकािंचे व्यवहार करणे, ज्यािंिध्ये 
पन्ना  हजार रुपये ककिं वा त्यापेक्षा अधधक रककि  िाववष्ट अ ेि, िग तो एकदाच केिेिा 
व्यवहार अ ो वा एकिेकािंशी जोडिेिे आहेत अ े वाटणारे व्यवहार अ ोत.  

(ङ) जेव्हा किं पनीिा  कारण अ े वाटत अ ेि ककिं वा अ ा  िंशय अ ेि की ग्राहक पन्ना  हजार 
रुपयािंच्या ककिान रकिेपेक्षा किीचे व्यवहार आहेत अ े दाखववण्या ाठी िदु्दाि छोटया छोटया 
रकिेचे व्यवहार (रँझॅकशन् ) एकािागोिाग करीत अ िे तवे्हा.  

(च) एएफएचएिकडून कजव घेताना किं पनी ग्राहकाकडून (द ुऱ्यािंनी ग्राहकाचा र्दिेिा पररचय) पररचय 
िागणार नाही.  

१४  कजाववर आधाररत  िंबिंध  रुू होण्याच्या वेळी ग्राहकाच्या ओळखीची पडताळणी करण्या ाठी किं पनी 
नतिा स्वत:िा वाटेि त्यान ुार, ततृीय पक्षािंनी केिेल्या ड्य ू डडसिजन् वर अवििंबनू राहीि, िात्र 
त्या ाठी खािीि अटी आहेत: 

(क) ततृीय पक्षािंने कस्टिर ड्य ूडडसिजन् च्या िार्हतीच्या नोंदी ततृीय पक्षाकडून ककिं वा  ेंरि केवाय ी 
रेकॉडव रस्जस्रीकडून दोन र्दव ािंच्या आत प्राप्त केल्या पार्हजेत.  

(ख) कस्टिर ड्य ू डडसिजन् च्या आवश्यकतशेी  िंबिंधधत ओळखीच्या िार्हतीच्या प्रती आणण इतर 
 िंबिंधधत दस्तऐवज ववनिंती केल्या  ततृीय पक्षाकडून ववनाववििंब उपिब्ध केल्या पार्हजेत, या ाठी 
किं पनी परेुशी पाविे उचिीि. 

(ग) पीएिएि ॲकटअिंतगवतअ िेल्याआवश्यकताआणणदानयत्वेिक्षातघेऊनकस्टिर ड्य ू डडसिजन्  आणण 
पीएिएि कायद्यािंतगवतच्या आवश्यकता आणण दानयत्वे िक्षात घेऊन अनपुािना ाठी ततृीय पक्षािंच े
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ननयिन केिे जाईि, पयववेक्षण ककिं वा देखरेख केिी जाईि. 
(घ) ततृीय पक्ष हे परदेशातीि अ  ूनयेत ककिं वा त्यािंच ेकायवक्षेत्र हे उच्च जोखीि र्महणून गणिेिे न ावे.  
(ङ) कस्टिर ड्य ू डडसिजन् ची अिंनति जबाबदारी आणण िाग ू अ ल्या , ड्य ू डडसिजन्  ाठी वाढीव 

उपाययोजना करणे ही किं पनीकड ेअ ेि.  
 

प्रकरण ६ 
कस्टिर ड्य ूडडसिजन्  ( ीडीडी) कायवप्रणािी 

भाग १ - व्यकतीिंच्या बाबतीतीि कस्टिर ड्य ूडडसिजन्  ( ीडीडी) कायवप्रणािी 
 

१५   ीडीडी हाती घेण्या ाठी, कजवखात्यावर आधाररत  िंबिंध प्रस्थावपत करताना ककिं वा िाभाथी िािक 
अ िेल्या व्यकतीिंशी, अधधकृत हस्ताक्षर करणाऱ्यािंशी ककिं वा िखुत्यारपत्रधारकािंशी ककिं वा कायदेशीर 
अस्स्तत्व अ िले्या  िंस्थािंशी व्यवहार करताना, व्यकतीिंकडून खािीि बाबी प्राप्त करीि: 

 
(क) आधार क्रिािंक जेव्हा, 

(i) आधार (टागेटेड डडसिव्हरी ऑफ फायनास्न्शअि अडँ अदर  बस डी, बेननफीट   अडँ 
 स्व्हव े ) ॲकट, २०१६(२०१६चा १८) च्या किि ७ अिंतगवत अधध धूचत केल्यान ुार 
काणत्याही योजनेंतगवत कोणताही फायदा ककिं वा अनदुान घेण्या  इच्छुक अ ेि; ककिं वा 

(ii) पीएिएि कायद्याच्या किि ११ए िधीि उप-किि (१) िधीि पर्हल्या तरतदुी    
 िंदभावत त्याने त्याचे आधार काडव स्वेच्छेने  ादर करण्याचा ननणवय घेतिा; ककिं वा 

(ख) आधार क्रिािंक अ ल्याचा परुावा, जेथे ऑफिाईन पडताळणी केिी जाऊ शकेि; ककिं वा 
(ग) जेथे ऑफिाईन पडताळणी केिी जाऊ शकत नाही तथेे आधार क्रिािंक अ ल्याचा परुावा 

ककवा ओव्हीडी ककिं वा तत् ि ई-डॉकयिुेंट ज्यात त्याच्या ओळखीचे आणण पत्त्याचे तपशीि 
अ तीि; आणण  

(घ) परिनिंट अकाऊिं ट निंबर (पॅन) ककिं वा तत् ि ई-डॉकयिुेंट ककिं वा आयकर ननयि, १९६२ िध्ये 
व्याख्या र्दल्यान ुार फॉिव क्र. ६०; आणण 

(ङ) अ े ओळखीचे इतर दस्तऐवज, ज्यात ग्राहकाच्या व्यव ायाचे स्वरूप आणण आधथवक 
स्स्थती ककिं वा त्यािंचे तत् ि ई-डॉकयिुेंट  , जे किं पनीिा के्रडडट पॉसि ीन ुार आवश्यक 
अ तीि त;े 

 
परिंत ुत्या ाठी अशी अट आहे की, ग्राहकाने पढुीि गोष्टी  ादर केिेल्या अ तीि: 

i) आधार काडव हे पीएिएि कायद्याच्या किि ११एच्या उप-किि (१) िध्ये र्दिेल्या 
परिंतकुान ुार अ ेि तर, यनुनक आयडेंर्टकफकेशन ऑथॉररटी ऑफ इिंडडया यािंनी परुवविेल्या 
ई-केवाय ी  वुवधेचा वापर करून किं पनी ग्राहकाच्या आधार क्रिािंकाची अधधकृतता तपा नू 
पाहीि. त्यानिंतर, अशा बाबतीत ग्राहकािा जर  ेंरि आयडेंर्टर्टज    डटेा ररपॉणझटरीिध्ये 
उपिब्ध अ िेल्या ओळखीच्या िार्हतीपेक्षा   ध्याचा वेगळा पत्ता देण्याची इच्छा अ ेि, 
तर तो तशा प्रकारचे घोषणापत्र स्वत:च किं पनीिा देऊ शकतो. 

ii) जेथे आधार क्रिािंकाच्या परुाव्याची ऑफिाईन पडताळणी केिी जाऊ शकत,े तथेे किं पनी 
ऑफिाईन पडताळणी करीि.  

iii) कोणत्याही ओव्हीडीच्या  िान दजावच े अ िेिे ई-डॉकयिुेंट अ ल्या , किं पनी िार्हती 
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तिंत्रज्ञान, कायदा, २००० (२०००चा २१) व त्याअिंतगवत जारी करण्यात आिेल्या कोणत्याही 
ननयिािंच्या अन ुार डडस्जटि स ग्नेचरची पडताळणी करीि आणण जोडपत्र १ िध्ये निदू 
केल्यान ुार िाईव्ह फोटो घेईि.  

iv) कोणतहेी ओव्हीडी ककिं वा आधार क्रिािंक अ ल्याचा परुावा, जेथ ेऑफिाईन पडताळणी करता 
येणे शकय न ल्या  किं पनी, जोडपत्र १ अिंतगवत निदू केल्यान ुार, जर  िान दजावच ेई-
डॉकयिुेंट  ादर केिेिे न ेि तर आधार क्रिािंक अ ल्याच्या परुाव्याची ककिं वा ओव्हीडीची 
प्रिाणणत प्रत व अिीकडीि छायाधचत्र प्राप्त करण्या ाठी  रकारने जारी केिेल्या कोणत्याही 
अधध चूनेच्या अधीन राहून डडस्जटि केवाय ीच्या िाध्यिातनू पडताळणी करीि.   

 
त्याहीपढेु अशी तरतदू आहे की, आधार (टागेटेड डडसिव्हरी ऑफ फायनास्न्शअि अडँ अदर  बस डी, 
बेननफीट   अडँ  स्व्हव े ) ॲकट, २०१६च्या किि ७ अिंतगवत अधध धूचत केल्यान ुार कोणत्याही 
योजनेंतगवत कोणताही फायदा ककिं वा अनदुान घेण्या  इच्छुक अ िेल्या व्यकतीच ेई-केवाय ी ऑथेंर्टकेशन, 
तो जखिी झाल्याने, आजारी अ ल्याने ककिं वा वदृ्धत्वािळेु ककिं वा अन्यथा बदु्धी काि करीत न ेि आणण 
अशाच प्रकारच्या काही कारणािंिळेु जर केिे जाऊ शकत न ेि, तर किं पनी आधार क्रिािंक प्राप्त 
करण्याबरोबरच, किं पनी शकयतो ओळखीची ऑफिाईन पडताळणी करून ककिं वा पयावयाने ग्राहकाकडूनद ुऱ्या 
ओव्हीडीची ककिं वा त्याच्या  िान दजावच्या ई-डॉकयिुेंटची प्रिाणणत प्रत प्राप्त करीि. अशा प्रकारे करण्यात 
येणारे  ीडीडी हे न चुकता फकत किं पनीच्या किवचाऱ्यािंकडून करण्यात येतीि आणण अशा प्रकारचे अपवाद 
हाताळणे हे दु् धा  िवती (काँकरिंट) िेखापरीक्षणाचा भाग अ ेि. अपवादात्िक हाताळणीची प्रकरणे किं पनी 
 ेंरिाईझ्ड एक ेप्शन डटेाब ेिध्ये योग्यपणे नोंदवण्याची काळजी घेईि. ह्या डटेाबे िध्ये अपवाद र्महणून 
िान्यता देण्याची कारणे, ग्राहकाचे तपशीि, अपवादािा िान्यता देणाऱ्या डसे ग्नेटेड किवचाऱ्याचे नाव 
आणण काही अनतररकत तपशीि अ िेच तर त े िाववष्ट अ तीि. ह्या डटेाबे ची ठरावीक कािावधीनिंतर 
किं पनीद्वारे िखेापरीक्षण/तपा णी केिी जाईि आणण तो पयववेक्षणीय पनुराविोकना ाठी उपिब्ध अ ेि.  
स्पष्टीकरण १ : जेव्हा किं पनीचा ग्राहक आधार क्रिािंक अ िेिा आधार क्रिािंकाचा परुावा  ादर करीि, 
तवे्हा किं पनी ह्याची खातरजिा करीि की, जर आधार क्रिािंकाच्या अधधकृततचेी आवश्यकता न ेि, तर 
उपरोकत परिंत(ु१) न ुार अ ा ग्राहक योग्य त्या  ाधनाच्या िाध्यिातनू आधार क्रिािंक र्द नू येणार नाही 
अशा प्रकारे झाकीि ककिं वा त्यावर काळी शाई िावीि.  
स्पष्टीकरण २: िाग ू अ िेल्या कायद्याच्या अनपुािनाच्या अधीन राहून किं पनीद्वारे बायोिेर्रकवर 
आधाररत ई-केवाय ी ऑथेंर्टकेशन केिे जाऊ शकेि.  
स्पष्टीकरण ३: आधारचा उपयोग, आधार अ ल्याचा परुावा, इत्यादी आधार (टागेटेड डडसिव्हरी ऑफ 
फायनास्न्शअि अडँ अदर  बस डी, बेननफीट   अडँ  स्व्हव े ) ॲकट, २०१६आणण त्याअिंतगवत करण्यात 
आिेल्या ननयिािंन ुार अ ेि.  
१६   िोरा िोर ब नू (फे -टू-फे ) ओटीपीवर आधाररत ई-केवाय ीचा उपयोग करून उघडिेिी 

कजवखाती खािीि अटीिंच्या अधीन अ तीि. यानिंतर किं पनी ठेवी स्वीकारू शकत न ल्याने ह्या 
अटी फकत कजव देण्याच्या  वुवधेशी  िंबिंधधत आहेत: 

i. ओटीपीच्या िाध्यिातनू अधधकृतता तपा ण्या ाठी ग्राहकाकडून ववशषे  िंिती अ िी 
पार्हज.े 

ii. फकत िदुतीच्या कजािंना ििंजुरी र्दिी जाईि. ििंजूर केिेल्या िदुतीच्या कजावची एकत्रत्रत 
रककि एका वषावत ६० हजार रुपयािंपेक्षा अधधक अ  ूनये. 

iii.  ओटीपी आधाररत ई-केवाय ी वापरून उघडिेल्या कजव खात्यािंना एक वषावपेक्षा जास्त 
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कािावधी ाठी परवानगी र्दिी जाणार नाही, ज्यािध्ये या पॉसि ी अिंतगवत ओळख 
पटवायची आहे. स्व्ह- ीआयपी अिंतगवत आधार तपशीि वापरिा गेल्या , नवीन आधार 
ओटीपी प्रिाणीकरणा ह  िंपणूव प्रकक्रयेच ेपािन केि ेजाईि.  

iv. वर उल्िेख केिेिी  ीडीडी कायवप्रणािी जर एका वषावत पणूव केिी गेिी नाही, तर त्यानिंतर 
कोणत्याही तपसशिािंना परवानगी र्दिी जाणार नाही. 

v. इतर कोणत्याही ररपोर्टिंग एिंर्टटी ोबत,  िोरा िोर ब नू ओटीपीवर आधाररत केवा ीचा 
उपयोग करून इतर कोणतहेी खात े उघडिेिे नाही ककिं वा उघडिे जाणार नाही. त्यानिंतर, 
 ीकेवाय ीआरकड ेकेवा ी िंबिंधी कोणतीही िार्हती अपिोड करताना किं पनी अ े स्पष्टपणे 
दशववीि की, अशी खाती ओटीपीवर आधाररत ई-केवाय ीचा उपयोग करून उघडिेिी आहेत. 
इतर ररपोर्टिंग एिंर्टटीज    ोबत  िोरा िोर ब नूओटीपीवर आधाररत ई-केवाय ी 
कायवप्रणािीच्या  ाह्याने उघडिेल्या खात्यािंच्या केवाय ी िार्हतीचा उपयोग करून किं पनी 
खाती उघडणार नाही.  

vi. उपरोकत अटीिंची पतूवता करण्या ाठी किं पनीकड ेकठोर देखरेखीची कायवप्रणािी अ ेि, ज्यात 
पतूवता न झाल्या /उल्ििंघन झाल्या  अिटव स स्टीिचाही  िावेश आहे.  

 
१७  िाग ूअ िेल्या कायद्यािंच्या अधीन राहून किं पनी कदाधचत िाईव्ह व्ही- ीआयपीही हाती घेऊ शकेि,   

अ.  एखाद्या वयैस्कतक ग्राहकाशी कजव खात ेआधाररत  िंबिंध प्रस्थावपत करण्या ाठी, िािकी 
फिवच्या बाबतीत िािक, अधधकृत स्वाक्षरी करणारे आणण फायदेशीर िािक (बीओज) 
कायदेशीर  िंस्था (एिई) ग्राहकािंच्या बाबतीत त्यािंची  धूचत  िंिती घेतल्यानिंतर. 

 परिंत,ु िािकी फिवच्या  ीडीडीच्या बाबतीत, किं पनीने िािकाच्या  ीडीडीचा उपक्रि 
घेण्याव्यनतररकत, िािकी फिवच्या  िंदभावत  ितलु्य कक्रयाकिाप परुाव्याच े  ितलु्य ई-
दस्तऐवज देखीि प्राप्त केि ेपार्हजेत. 

ब.   किि 17 न ुार आधार OTP आधाररत ई-केवाय ी प्रिाणीकरण वापरून ववना- िोरा िोर 
प्रकारे उघडिेल्या  ध्याच्या खात्यािंच ेरूपािंतर. 

 क.   पात्र ग्राहकािं ाठी केवाय ीच ेअपडटे/ननयतकासिक अपडटे करणे. स्व्ह- ीआयपी हाती घेण्याची 
ननवड करणारी किं पनी, खािीि ककिान िानकािंच ेपािन करेि - 

 
१  व्ही- ीआयपी करणारा किं पनीचा किवचारी, ओळखी ाठी आिेल्या ग्राहकाचा स्व्हडडओ रेकॉडव करीि 

त ेच फोटो काढीि आणण ओळखी ाठी आधारची फकत ऑफिाईन पडताळणी करून ओळखीची 
िार्हती प्राप्त करीि.  

२  ग्राहकाने जर ई-पॅन  ादर केिेिे अ ेि तर त्याचा अपवाद वगळता या प्रकक्रयेदरर्मयान ग्राहकाने 
प्रदसशवत करावयाच्या पॅन काडवची स्पष्ट प्रनतिा किं पनी घेईि. पॅनचे तपशीि, त ेजारी करणाऱ्या 
प्राधधकरणाच्या डटेाबे िधून पडताळून पार्हिे जातीि.  

३  ग्राहक भारतात प्रत्यक्ष उपस्स्थत आहे ह्याची खातरजिा करण्या ाठी ग्राहकाच ेिाईव्ह िोकेशन 
(स्जओटॅधग िंग) घेण्यात  येईि. 

४  किं पनीचा किवचारी अशी खातरजिा करीि की, आधारवर अ िेिे ग्राहकाचे छायाधचत्र/पॅनचे 
तपशीि व्ही- ीआयपी प्रकक्रयेतनू जाणाऱ्या ग्राहकाशी जुळत आहेत आणण ग्राहकाने र्दिेल्या 
आधार/पॅनशी ओळखीचे तपशीि जुळत आहेत.  

५  किं पनीचा किवचारी अशी खातरजिा करीि की, ग्राहकाशी  ाधिेिा  िंवात त्याचवेळी  ाधिेिा 
आहे आणण आधी रेकॉडव केिेिा नाही हे प्रस्थावपत करण्या ाठी स्व्हडडओ  िंवादाच्या दरर्मयान 
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प्रश्नािंची क्रिवारी वेगवेगळी आहे ककिं वा प्रश्नािंचा प्रकार वेगळा आहे.  
६  एक एिएि फाईि ककिं वा आधार  ेकयअुर कयआूर कोडचा वापर करून केल्या जाणाऱ्या 

ऑफिाईन पडताळणीच्या बाबतीत, ह्या बाबीची खातरजिा केिी गेिी पार्हज ेकी, एक एिएि 
फाईि ककिं वा कयआूर कोड जनरेशनी तारीख ही व्ही- ीआयपी करण्याच्या तारखेच्या ३ र्दव ािंपेक्षा 
आधीची न ेि.  

७  व्ही- ीआयपीच्या िाध्यिातनू उघडिेिी  वव कजवखाती ही या प्रकक्रयेत्या प्रािाणणकपणाची 
खातरजिा करण्या ाठी,  िवती िेखापरीक्षण केल्यानिंतरच  कक्रय केिी जातीि.  

८  किं पनी अशी खातरजिा करीि की, ही प्रकक्रया एक िंध, त्याचवेळी केिेिी,  रुक्षक्षत, दोन्ही बाजूिंनी 
गपु्त (एिंड-टू-एिंड एस्न्क्रप्शन) अ िेिी, ग्राहका ोबत  ाधिेिा दृक  श्राव्य  िंवाद अ ेि आणण या 
 िंवादाची गणुवत्ता ही कोणत्याही  िंशयासशवाय ग्राहकाची ओळख पणववण्या ाठी परेुशी  सु्पष्ट 
अ ेि. कोणत्याही फ वेधगरीपा नू (स्पकूफिं ग)  िंरक्षण सिळववण्या ाठी आणण अशाच प्रकारच्या 
फ व्या िार्हतीपा नू  रुक्षक्षत राहण्या ाठी किं पनी ह्या प्रत्यक्ष भेटीवर ननयिंत्रण ठेवीि.  

९   रुक्षक्षतता, िजबतुी आणण दोन्ही बाजूिंनी गपु्तता राखण्याची खातरजिा करण्या ाठी किं पनी रोसि िंग 
आऊट करण्यापवूी  ॉफ्टवेआर आणण  ेकयरुरटी ऑडडट व व्ही- ीआयपीची वधैता हाती घेईि.  

१०  दृक  श्राव्य  िंवाद हा किं पनीच्या स्वत:च्या डोिेनिधून र्रगर केिा जाईि,  ेवा परुववणाऱ्या (काही 
अ िेच तर) ततृीय पक्षािंच्या  व्हवरिधून नाही. व्ही- ीआयपी प्रकक्रया ह्या प्रकक्रये ाठी खा  
प्रसशक्षक्षत केल्या गिेेल्या किवचाऱ्यािंद्वारे पार पाडिी जाईि. ॲस्कटस्व्हटीिॉगवत्या ोबतव्ही-
 ीआयपी पार पाडणाऱ्या किवचाऱ्याच ेकक्रडसे्न्शअल्  जतन करून ठेविे जातीि.  

११  किं पनी अशी खातरजिा करीि की, स्व्हडडओ रेकॉडडिंग  रुक्षक्षत आणण ननधोक पद्धतीने  ाठवनू 
ठेवीिआणण त्यावर तारीख आणण वेळेचा सशकका अ ेि.  

१२  या प्रकक्रयेच्या त ेच ग्राहकाने  ादर केिेल्या िार्हतीच्या प्रािाणणकपणाची खातरजिा करण्या ाठी 
अिीकडीि उपिब्ध तिंत्रज्ञानाचे  ाह्य घेण्या ाठी किं पनीिा प्रोत् ार्हत करण्यात येत आहे, ज्यात 
कृत्रत्रि बवुद्धित्ता (एआय) आणण फे  िॅधचिंग टेकनॉिॉजीज   चाही  िावेश आहे. परिंत ु ग्राहकाची 
ओळख पटववण्याची जबाबदारी किं पनीची अ ेि.  

१३  िाग ूअ िेल्या कायद्याच्या अनषुिंगाने, आधार क्रिािंक प ुनू टाकल्याची ककिं वा त्यावर काळी शाई 
िावल्याची खातरजिा किं पनी करीि.  

१८  नॉन-बँककिं ग फायनान्  किं पन्यािं ाठी (एनबीएफ ीज   )  िुभ केिेिी कायवप्रणािी:ज्या व्यकतीिा कजव 
घेण्याची इच्छा आहे ती जर ववर्हत दस्तऐवज  ादर करू शकत न ेि, तर किं पनी स्वत:च्या 
वववेकाधधकारात, खािीि अटीिंच्या अधीन राहून कजवखात ेउघडू शकेि: 

(क) किं पनी ग्राहकाकडून स्व- ाक्षयािंककत छायाधचत्र ेप्राप्त करीि. 
(ख) किं पनीचा डसे ग्नेटेड अधधकारी त्याच्या  हीननशी प्रिाणणत करीि की, खात े उघडणाऱ्या 

व्यकतीने त्याच्या उपस्स्थतीत नतची  ही केिेिी आहे ककिं वा अिंगठ्याचा ठ ा उिटविेिा 
आहे. 

(ग) कजवखात े  रुुवातीिा १२ िर्हने  कक्रय राहीि, ज्या कािावधीिध्ये  ीडीडी केिे गिे े
पार्हज.े  

(घ) ििंजूर केिेिे कजव/त्यािंच्या खात्यातीि सशल्िक यािंची बेरीज एकत्रत्रतरीत्या कोणत्याही वेळी 
पन्ना  हजार रुपयािंहून अधधक न ावी.  

(ङ)  वव खात्यािंतीि के्रडडटची एकूण बेरीज एका वषावत एक िाख रुपयािंहून अधधक न ावी.  
 
(च) ग्राहकािा ह्याववषयी जागरूक केि ेपार्हज ेकी, त्याने वरीि (घ) चे उल्ििंघन केल्या  पणूव 
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केवाय ी प्रकक्रया पणूव करीपयिंत पढुीि कोणत्याही व्यवहारा  परवानगी र्दिी जाणार नाही.  
(छ) जेव्हा सशल्िक रककि ४० हजार रुपयािंपयिंत पोहोचेि ककिं वा एका वषावतीि एकूण के्रडडट 

ऐिंशी हजार रुपयािंपयिंत पहोचेि तवे्हा ग्राहकािा कळववण्यात येईि की, केवाय ी 
करण्या ाठी योग्य त ेदस्तऐवज  ादर केिचे पार्हजते, अन्यथा, जेव्हा उपरोकत (घ) व 
(ङ) ननदेशािंिध्ये निदू केिेल्या  वव खात्यातीि एकत्रत्रत सशिकेच्या ियावदा ओिािंडल्या 
जातीि तवे्हा खात्यातीि व्यवहार थािंबवण्यात येतीि. 

(ज) ग्राहकािा कळववण्या ाठी आणण केवाय ी प्रकक्रया पणूव करण्या ाठी किं पनी योग्य ती पाविे 
उचिीि, अ े न केल्या  त्यानिंतर कोणत्याही डते्रबट व्यवहारा  परवानगी देण्यात येणार 
नाही.  

१९  शाखेद्वारे/किं पनीच्या कायावियाद्वारे एकदा केवाय ी पडताळणी केिी गेल्यानिंतर,  िंबिंधधत 
कजवखात्या ाठी पणूव केवाय ी पडताळणी केिी गेिी अ ेि आणण ती आवती अद्यतन 
करण्यायोग्य न ेि, तर ती त्याच किं पनीच्या इतर कोणत्याही शाखेत/कायावियात कजवखात े
हस्तािंतररत करण्या ाठी वधै अ ेि. 

 
भाग २ -  ोि प्रोप्रायटरी फिव ाठी  ीडीडी उपाययोजना 

 
२०   ोि प्रोप्रायटरी फिवच्या नावाने कजवखात ेउघडण्या ाठी त्या व्यकतीचे (प्रोप्रायटरचे)  ीडीडी केि े

जाईि.  
२१  वरीिबाबीिंच्याव्यनतररकत, खािीिपकैी कोणतहेी दोन दस्तऐवज ककिं वा त्याची तत् ि  

ई-डॉकयिुेंट  , प्रोप्रायटर फिवच्या नावाने अ िेल्या व्यव ायाच्या/कृतीिंच्या परुाव्यादाखि प्राप्त 
केिी जातीि.  

(क) नोंदणी प्रिाणपत्र 
(ख) दकुाने आणण आस्थापना कायद्यािंतगवत िहानगरपासिकेच्या अधधकाऱ्यािंनी र्दिेिे 

प्रिाणपत्र/परवाना 
(ग) ववक्रीकराचे आणण आयकराचे वववरण 
(घ)  ीए टी/व्हॅट/जीए टी प्रिाणपत्र (तात्परुत/ेअिंनति) 
(ङ) ववक्रीकर/ ेवाकर/व्यव ायकर अधधकाऱ्यािंनी जारी केिेिे प्रिाणपत्र/नोंदणीच ेदस्तऐवज 
(च) डीजीएफटी कायावियाने प्रोप्रायटरी कन् नविा जारी केििेा आयई ी (इिंपोटव एक पोटव कोड) 

ककिं वा कायद्यान्वये स्थावपत करण्यात आिेल्या कोणत्याही व्याव ानयक  िंस्थेने प्रोप्रायटरी 
कन् नवच्या नावे र्दिेिा परवाना/ र्टवकफकेट ऑफ पॅ्रस्कट .  

(छ) ज्यात फिवचे उत्पन्न प्रनतत्रब िंत्रबत होईि अ े  ोि प्रोप्रायटरच्या नावे अ िेिे, आयकर 
अधधकाऱ्यािंनी योग्यपणे अधधकृत केिेिे/पोच र्दिेिे  िंपणूव आयकर वववरण (फकत 
पोचपावती नाही). 

(ज) वीज, पाणी, िँडिाईन फोन, इत्यादीिं ारखी उपयकुत  ेवािंची त्रबिे.  
 

२२  किं पनीिा जर अशी खात्री पटिी की, अशा प्रकारचे दोन दस्तऐवज  ादर करणे शकय नाहीए, तर 
किं पनी स्वत:च्या वववेकाधधकारात फकत एकाच दस्तऐवजाचा स्वीकार व्यव ायाचा/कृतीचा परुावा 
र्महणून करीि.  

 
िात्र त्या ाठी अशी तरतदू आहे की, किं पनी  िंपकावच्या र्ठकाणी पडताळणी करून अशा फिवचे अस्स्तत्व 
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स्थावपत करण्या ाठी अशी इतर िार्हती गोळा करू शकेि आणण प्रोप्रायटरी फिवच्या पत्त्याच्या आधारे 
व्यव ायाच्या कािािंची पषु्टी आणण पडताळणी करीि.  

 
भाग ३ - कायदेशीर अस्स्तत्व अ िेल्या  िंस्थािं ाठी  ीडीडी उपाययोजना 
२३  किं पनीचे कजवखात े उघडण्या ाठी खािीिपकैी प्रत्येक दस्तऐवजाच्या प्रिाणणत प्रती ककिं वा त्यािंची 
तत् ि ई-डॉकयिुेंट   प्राप्त केिी जातीि: 

(क)  िंस्थापना प्रिाणपत्र 
(ख)  िंस्थापना  ियिखे आणण  िंस्थेची ननयिाविी 
(ग) किं पनीचा परिनिंट अकाऊिं ट निंबर 
(घ)  िंचािक ििंडळाचा ठराव आणण किं पनीच्या वतीने व्यवहार करण्या ाठी नतच्या 

व्यवस्थापकािंना, अधधकाऱ्यािंना ककिं वा किवचाऱ्यािंना र्दिेिे िखुत्यारपत्र. 
(ङ) किं पनीच्या वतीने व्यवहार करण्या ाठी िखुत्यारपत्र धारण करणारे िाभाथी िािक, 

व्यवस्थापक, अधधकारी ककिं वा किवचारी यािंच्यापकैी ज ेअ तीित्यािंच्याशी  िंबिंधधत  ीडीडी 
दस्तऐवज. 

२४  पाटवनरसशप फिवचे कजवखात े उघडण्या ाठी खािीिपकैी प्रत्येक दस्तऐवजाच्या प्रिाणणत 
प्रती ककिं वा त्यािंची तत् ि ई-डॉकयिुेंट   प्राप्त केिी जातीि: 

(क) नोंदणी प्रिाणपत्र 
(ख) पाटवनरसशप डीड 
(ग) पाटवनरसशप फिवचा परिनिंट अकाऊिं ट निंबर 
(घ) पाटवनरसशपच्या वतीने व्यवहार करण्या ाठी िखुत्यारपत्र धारण करणारे िाभाथी िािक, 

व्यवस्थापक, अधधकारी ककिं वा किवचारी यािंच्यापकैी जे अ तीि त्यािंच्याशी  िंबिंधधति किि 
१६ िध्ये निदू केिेिे दस्तऐवज. 

 
२५  न्या ाचेकजवखातउेघडण्या ाठीखािीिपकैीप्रत्येक दस्तऐवजाच्या प्रिाणणत प्रती ककिं वा त्यािंची तत् ि 

ई-डॉकयिुेंट   प्राप्त केिी जातीि: 
(क) नोंदणी प्रिाणपत्र 
(ख) रस्ट डीड 
(ग) पाटवनरसशप फिवचा परिनिंट अकाऊिं ट निंबर 
(घ) न्या ाच्या वतीने व्यवहार करण्या ाठी िखुत्यारपत्र धारण करणारे िाभाथी िािक, 

व्यवस्थापक, अधधकारी ककिं वा किवचारी यािंच्यापकैी जे अ तीि त्यािंच्याशी  िंबिंधधति किि 
१६ िध्ये निदू केिेिे दस्तऐवज. 

  
२६  अनइनकॉपोरेटेड अ ोस एशन ककिं वा बॉडी ऑफ इिंडडस्व्हज्यलु्  यािंचे खात ेउघडण्या ाठी खािीिपकैी 

प्रत्येक दस्तऐवजाच्या प्रिाणणत प्रती ककिं वा त्यािंची तत् ि ई-डॉकयिुेंट   प्राप्त केिी जातीि: 
(क) अशा अ ोस एशच्या ककिं वा बॉडी ऑफ इिंडडस्व्हज्यअुल् च्या व्यवस्थापकीय  सितीचा ठराव 
(ख) अनइनकॉपोरेटेड अ ोस एशनचा ककिं वा बॉडी ऑफ इिंडडस्व्हज्यअुल् चा परिनिंट अकाऊिं ट 

निंबर ककिं वा फॉिव निं. ६०. 
(ग) नतच्यावतीने व्यवहार करण्या ाठी र्दिेिे िखुत्यारपत्र 
(घ) नतच्यावतीने व्यवहार करण्या ाठी िखुत्यारपत्र धारण करणारे िाभाथी िािक, 

व्यवस्थापक, अधधकारी ककिं वा किवचारी यािंपकैी जे अ तीि त्यािंचे  ीडीडी दस्तऐवज आणण 
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(ङ) अशा अ ोस एशनच े ककिं वा बॉडी ऑफ इिंडडस्व्हज्यअुल् च े कायदेशीर अस्स्तत्व स द्ध 
करण्या ाठी किं पनीिा आवश्यक वाटेि अशी िार्हती.  

स्पष्टीकरण: नोंदणी न झािेिे न्या /पाटवनरसशप फर्म व यािंचा  िावेश ‘अनइन्कॉपोरेटेड अ ोस एशन’ या 
शब्दप्रयोगात करण्यात येईि. 
स्पष्टीकरण: ‘बॉडी ऑफ इिंडडस्व्हज्यलु् ’ या शब्दप्रयोगात  िंस्थािंचा  िावेश होतो.  

२७  आधीच्या भागात ववसशष्ट प्रकारे िोडत न िेल्या,  िंस्था, ववद्यापीठे आणण ग्रािपिंचायती ारख्या 
स्थाननक  िंस्था यािंच्या ारख्या कायदेशीर व्यकतीिंच्या नावे खात े उघडताना, खािीिपकैी प्रत्येक 
दस्तऐवजाच्या प्रिाणणत प्रती ककिं वा त्यािंची तत् ि ई-डॉकयिुेंट   प्राप्त केिी जातीि: 

(क) अशा एिंर्टटीच्या वतीने कृती करण्या ाठी अधधकृत करण्यात आिेल्या व्यकतीचे नाव 
दशवववणारा दस्तऐवज; 

(ख) त्यािंच्यावतीने व्यवहार करण्या ाठी िखुत्यारपत्र धारण करणाऱ्या व्यकतीच,े किि १६ 
िध्ये निदू केिेिे दस्तऐवज 

(ग) अशा एिंर्टटीज   च/ेकायदेशीर व्यकतीिंच े अस्स्तत्व स द्ध करण्या ाठी किं पनीिा आवश्यक 
वाटतीि अ े दस्तऐवज.  

 
भाग ४ - िाभाथी िािकाची ओळख पटववणे 

२८  न ैधगवक व्यकती न िेल्या कायदेशीर व्यकतीचे कजवखात े उघडण्या ाठी िाभाथी िािकािंची ओळख 
पटविी जाईि आणण या ननयिािंिधीि ननयि ९ िधीि उप-ननयि (३) च्या अनषुिंगाने त्याची/नतची ओळख 
पडताळून पाहण्या ाठी खािीि बाबी िक्षात ठेवनू  वव रास्त पाविे उचििी जातीि: 

(क) जेव्हा ग्राहक ककिं वा ननयिंत्रण ठेवणाऱ्या र्हत िंबिंधाचा िािक ही स्टॉक एक चेंजिध्ये  चूीकृत 
अ िेिी किं पनी अ ेि ककिं वा अशा किं पनीची दयु्यि अिंगभतू किं पनी अ ेि, तर अशा किं पनीच्या 
भागधारकाची ककिं वा िाभाथी िािकाची ओळख पटवनू नतची पडताळणी करण्याची आवश्यकता 
नाही. 

(ख) न्या /नािननदेसशत व्यकती ककिं वा ववश्वा  ू खात,े जेथे ग्राहक द ुऱ्या व्यकतीच्या वतीने 
ववश्वस्त/नािननदेसशत व्यकती र्महणून कृती करीत अ तो ककिं वा अन्य कोणी िध्यस्थ ननस्श्चत 
केिेिा अ तो. अशा बाबतीत, िध्यस्थािंच्या आणण ज्या व्यकतीिंच्या वतीने त े काि करीत 
अ तात त्या व्यकतीिंच्या ओळखीचे  िाधानकारक परुावे, त ेच न्या ाच्या स्वरूपाचे तपशीि 
ककिं वा अ िेिी इतर व्यवस्था यािंववषयीची िार्हती प्राप्त केिी जाईि.  

प्रकरण ५ -  ध्याचे (ऑन-गोईंग) ड्य ूडडसिजन्  
२९  ग्राहकािंचे व्यवहार हे किं पनीिा ग्राहकािंववषयी, ग्राहकािंच्या व्यव ायाववषयी आणण जोखिीच्या 
प्रोफाईिववषयी आणण ननधीच्या स्रोताववषयी अ िेल्या ज्ञानाशी   ुिंगत अ ेि ह्याची खातरजिा 
करण्या ाठी किं पनी ग्राहकािंच ेऑन-गोईंग ड्य ूडडसिजन्  करीि.  
३०  ज्यािंच्या ाठी जवळून देखरेख करण्याची आवश्यकता आहे अशा  वव ाधारण घटकािंना बाधा न आणता, 
पढुीि प्रकारच्या व्यवहारािंवर देखरेख अवश्य केिी पार्हजे:  

 
(क) िोठे आणण गुिंतागुिंतीच े व्यवहार आणण ज्यािंची पठडी नेहिीपेक्षा वेगळी अ तत,े ग्राहकाच्या 

नेहिीच्या आणण अपेक्षक्षत कृतीशी वव िंगत कृती, ज्यािध्ये आधथवक  ारा ार ववचार र्द नू येत 
नाही ककिं वा कायदेशीर हेत ूर्द नू येत नाही.  

(ख) ववर्हत ककिान ियावदा ओिािंडणारे व्यवहार 
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(ग) खात्यािध्ये खूप िोठी उिाढाि, जी ग्राहकाच्या प्रोफाईिशी वव िंगत अ ेि.  
(घ) ततृीय पक्षािंच ेचके , ड्राफ्ट  , इत्यादी परुववणे 

 
३१  देखरेखीचे प्रिाण हे ग्राहकाच्या जोखिीच्या  िंवगावन ुार अ ेि.  

स्पष्टीकरण: उच्च जोखीि अ िेल्या खात्यािंना अधधक कठोर देखरेखीखािनू जावे िागेि.  
(क) खात्यािंच्या जोखिीचे  िंवगीकरणाचे ठरावीक कािावधीनिंतर पनुराविोकनाची प्रणािी, अ ा 

कािावधी हा  हािर्हन्यािंतनूककिानएकदाअ ेि आणण वाढीव ड्य ू डडसिजन् च्या उपाययोजना 
िाग ूकरण्याच्या आवश्यकतचेा वापर करण्यात येईि. 

३२  ठरावीक कािावधीनिंतर अद्यतन 
उच्च जोखीि अ िेल्या ग्राहकािं ाठी दोन वषावतनू ककिान एकदा,िध्यि जोखीि अ िेल्या ग्राहकािं ाठी 
दरआठ वषािंतनू ककिान एकदा आणण किी जोखीि अ िेल्या ग्राहकािं ाठी दर दहा वषािंतनू एकदा आवती 
अद्यतन, खािीि कायवप्रणािीन ुार केिे जाईि: 

अ) वयैस्कतक ग्राहक: 
केवाय ी िार्हतीिध्ये कोणताही बदि नाही: केवाय ी िार्हतीिध्ये कोणताही बदि न झाल्या , या 
 िंदभावत किं पनीकड ेनोंदणीकृत ग्राहकाचा ईिेि-आयडी, किं पनीकड ेनोंदणीकृत ग्राहकाचा िोबाइि क्रिािंक, 
डडस्जटि चॅनेि (ज  े की ऑनिाइन बँककिं ग / इिंटरनेट बँककिं ग, किं पनीच े िोबाइि अॅस्प्िकेशन), पत्र 
इत्यादीद्वारे ग्राहकाकडून स्व-घोषणापत्र घेतिे जाईि. 

पत्त्यातीि बदि झािा अ ल्या  : केवळ ग्राहकाच्या पत्त्याच्या तपसशिािंिध्ये बदि झाल्या  किं पनीकड े
नोंदणीकृत ग्राहकाच्या ईिेि-आयडी, किं पनीकड ेनोंदणीकृत ग्राहकाचा िोबाइि क्रिािंक, डडस्जटि चॅनेल्  
(ज  े की ऑनिाइन बँककिं ग/इिंटरनेट बँककिं ग, किं पनीच े िोबाइि अॅस्प्िकेशन), पत्र इत्यादीद्वारे नवीन 
पत्त्याबाबत ग्राहकाकडून  स्व-घोषणापत्र घेतिे जाईि आणण ज  ेकी पत्ता पडताळणी पत्र,  िंपकव  त्रब िंद ू
पडताळणी, डडसिव्हरेबल्  द्वारे घोवषत पत्ता दोन िर्हन्यािंच्या आत  कारात्िक पषु्टीकरणाद्वारे 
 त्यावपत केिा जाईि. 

पढेु, ग्राहकाने आवधधक वेळी घोवषत केिेल्या पत्त्याच्या परुाव्याच्या उद्देशान,े र्दशाननदेशािंच्या किि 3(अ) 
(xiii) िध्ये पररभावषत केल्यान ुार, किं पनी ओस्व्हडी ककिं वा असभित ओस्व्हडीची प्रत ककिं वा  ितलु्य ई-
कागदपत्र ेसिळव ूशकत.े  

खात ेउघडण्याच्या वेळी अल्पवयीन अ िेल्या ग्राहकािंची, त ेिोठे झाल्यावर, खाती : ज्या ग्राहकािंच ेखात े
त ेअल्पवयीन अ ताना उघडिे होत ेत्यािंच्याबाबतीत, त ेिोठे झाल्यावर  ध्याचे छायाधचत्र ेघेतिी जातीि 
आणण त्या वेळी  ध्याच्या  ीडीडी िानकािंन ुार  ीडीडी दस्तऐवज किं पनीकड ेउपिब्ध आहेत याची खात्री 
केिी. जेथ ेआवश्यक अ िे तथेे, किं पनी अशा ग्राहकािंच े नवीन केवाय ी करू शकत,े र्महणज े ज्या 
ग्राहकािं ाठी खात ेिहान अ ताना उघडि ेहोते, त ेिोठे झाल्यावर.  
 
ब) व्यकतीिंव्यनतररकत इतर ग्राहक : 
केवाय ी िार्हतीिध्ये कोणताही बदि न ल्या  : कायदेशीर  िंस्था (एिई) ग्राहकाच्या केवाय ी 
िार्हतीिध्ये कोणताही बदि न झाल्या , एिई ग्राहकाकडून किं पनीकड ेनोंदणीकृत त्याच्या ईिेि आयडी, 
(डडस्जटि चॅनेिद्वारे ज  े की ऑनिाइन बँककिं ग/इिंटरनेट बँककिं ग, किं पनीच े िोबाईि ऍस्प्िकेशन), या 
 िंदभावत एिईच्या अधधकृत अधधकार  याचे पत्र, बोडव ठराव इत्यादी द्वारे एिई ग्राहकाकडून या  िंदभावत 
स्वयिं-घोषणा प्राप्त केिी जाईि. पढेु, किं पनी या प्रकक्रयेदरर्मयान त्यािंच्याकड ेउपिब्ध अ िेल्या िाभदायक 
िािकी  (बीओज) िार्हती अचूक अ ल्याची खात्री करेि आणण आवश्यक अ ल्या , त ेशकय नततके 
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अद्ययावत ठेवण्या ाठी त ेअद्यतननत करेि.  
 

केवाय ी िार्हतीिध्ये बदि अ ल्या  : केवाय ी िार्हतीिध्ये बदि झाल्या , किं पनी नवीन एिई 
ग्राहकािा ऑन-बोडडिंग करण्या ाठी  ितलु्य िाग ूअ िेल्या केवाय ी प्रकक्रया करेि. 
 
क) अनतररकत उपाय: वरीि व्यनतररकत, किं पनी हे  नुनस्श्चत करेि की, 
 ध्याच्या  ीडीडी िानकािंन ुार ग्राहकाची केवाय ी कागदपत्र े त्याच्याकड े उपिब्ध आहेत. ग्राहकािंच्या 
िार्हतीत कोणताही बदि न िा परिंत ु किं पनीकड े उपिब्ध कागदपत्र े  ध्याच्या  ीडीडी िानकािंन ुार 
नाहीत, तरीही हे िाग ूआहे. पढेु, किं पनीकड ेउपिब्ध अ िेल्या  ीडीडी दस्तऐवजािंची वधैता केवाय ी च्या 
ननयतकासिक अद्यतनाच्या वेळी कािबाह्य झाल्या , किं पनी नवीन ग्राहकािा ऑन-बोडडिंग करण्या ाठी 
 ितलु्य िाग ूअ िेल्या केवाय ी प्रकक्रया करेि. 
ग्राहकाच ेपॅन तपशीि, किं पनीकड ेउपिब्ध अ ल्या , केवाय ीच्या ननयतकासिक अद्यतनाच्या वेळी जारी 
करणाऱ्या प्राधधकरणाच्या डटेाबे िधून  त्यावपत केि ेजातात.  
 
किं पनी नतिा वाटेि त्यान ुार ग्राहकािा ओव्हीडी ाठी ककिं वा आधारच्या वापरा ाठी  िंिती 
देण्या ाठी/ऑफिाईन पडताळणी ाठी ग्राहकाने प्रत्यक्ष उपस्स्थत राहण्याचा आग्रह धरू शकेि, ज्यात 
खातधेारकाने  द्भावनेने  ादर केिेल्या िार्हती जाणनू घेण्या ाठी त्याने प्रत्यक्ष उपस्स्थत रार्हिे पार्हज े
अ े िानण्या  परेुशी कारणे अ िी, तर त्यािंचाही  िावेश आहे.  ािान्यत:, ओव्हीडी/ग्राहकाने 
िेिद्वारे/टापािाद्वारे, इत्यादी पाठविेिी  िंिती स्वीकाराहव अ ेि.  
 
ननयतकासिक अद्ययावत करण्या ाठी ग्राहकाकडून स्व-घोषणा ह,  िंबिंधधत दस्तऐवज प्राप्त झाल्याची 
तारीख निदू करणारी पोचपावती ग्राहकािा र्दिी जात.े पढेु, की केवाय ीच्या ननयतकासिक अद्यतनाच्या 
वेळी ग्राहकािंकडून प्राप्त केिेिी िार्हती / दस्तऐवज किं पनीच्या रेकॉडव / डटेाबे िध्ये त्वररत अद्यतननत 
केि े जातीि आणण केवाय ी तपशीि अद्यतननत करण्याच्या तारखेचा उल्िखे अ िेिी एक  चूना 
ग्राहका bm प्रदान केिी जाईि हे  नुनस्श्चत केि ेजाईि.  

 
३३  ववद्यिान ग्राहकािंच्या बाबतीत, किं पनी कें द्र  रकारने अधध धूचत केिेल्या तारखेपयिंत परिनिंट अकाऊिं ट 

निंबर ककिं वा त्या ाठीचे तत् ि ई-डॉकयिुेंट   ककिं वा फॉिव क्र. ६० प्राप्त करीि, अ े न केल्या , परिनिंट 
अकाऊिं ट निंबर ककिं वा त्या ाठीच े तत् ि ई-डॉकयिुेंट   ककिं वा फॉिव क्र. ६०  ादर केिे जाईपयिंत किं पनी 
तात्परुत्या स्वरूपात खात्यातीि व्यवहार थािंबवीि. 

 
िात्र, कजवखात्या ाठी तात्परुत्या स्वरूपात व्यवहार थािंबवण्यापवूी (र्महणजचे त्यानिंतर कोणतीही रककि 
डते्रबट करण्यापवूी) किं पनी ग्राहकािा प्राप्त होऊ शकेि अशी  चूना देईि आणण त्याची बाज ूऐकून घेण्याची 
रास्त  िंधी देईि. त्यानिंतर, जे ग्राहक इजा, आजारपण ककिं वा वदृ्धापकाळाने ककिं वा अन्यथा बदु्धी काि करीत 
न ेल्याने ककिं वा अशाच काही इतर कारणािंिळेुपरिनिंट अकाऊिं ट निंबर ककिं वा त्याच ेतत् ि ई-डॉकयिुेंट ककिं वा 
फॉिव क्र. ६० देऊ शकणार नाहीत, त्यािंच्या ाठी किं पनी नतच्या अिंतगवत धोरणात ग्राहकािंच्या  ेवा पढेु चाि ू
ठेवण्या ाठी योग्य त ेननयिसशधथिीकरण करीि. अशा ग्राहकािंशी अ िेिे  िंबिंध िात्र वाढीव देखरेखीच्या 
अधीन अ तीि.  

 
त्याहीपढेु अशी तरतदू आहे की,  ध्या किं पनी ोबत कजाववर आधाररत  िंबिंध अ िेल्या ग्राहकाने किं पनीि 
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अ े सिहून र्दिे की, त्याची परिनिंट अकाऊिं ट निंबर ककिं वा तत् ि ई-डॉकयिुेंट ककिं वा फॉिव ६० देण्याची 
इच्छा नाहीए, तर किं पनी कजवखात ेबिंद करीि (र्महणजेच त्यानिंतर कोणतहेी डते्रबट देणे थािंबवीि) आणण 
ग्राहकािा िाग ू अ िेिे ओळखीचे  वव दस्तऐवज प्राप्तक करून ग्राहकाची ओळख पटल्यानिंतरच  वव 
दानयत्वे योग्य त्या प्रकारे ननकािी काढिी जातीि.  

 
स्पष्टीकरण - ह्या कििा ाठी, खात्याच्या बाबतीत‘‘व्यवहार तात्परुत्या स्वरूपात थािंबवणे’’ याचा अथव 
अ ा अ ेि की, जोपयिंत ग्राहक ह्या कििाच्या तरतदुीिंचे अनपुािन करीपयिंत त्या खात्याच्या बाबतीतीि 
 वव व्यवहार ककिं वा कृती किं पनीद्वारे तात्परुत्या स्वरूपात थािंबविे जातीि. अशा कजवखात्यािंच्या 
िािित्ताखात्यािंच्या बाबतीत, खात्याचे प्रचािन थािंबववण्या ाठी, फकत रककि जिा करण्या  (के्रडडट) 
परवानगी र्दिी जाईि.  
 
 

भाग ६ - वाढीव आणण  ोपी केिेिी ड्य ूडडसिजन्  कायवप्रणािी 
क  वाढीवड्यडूडसिजन्  
 
३४    िोरा िोर न येणाऱ्या ग्राहकािंजी कजवखाती (आधार ओटीपीवर आधाररत ऑन-बोडडिंग वगळून):  
  िोरा िोर न येणाऱ्या (नॉन-फे -टू-फे ) ग्राहकािंच्या वाढीव ड्य ूडडसिजन्  ाठी किं पनी अशी खातरजिा 

करीि की, पर्हिे पेिेंट/कजववाटप द ुऱ्या किं पनी ोबत ग्राहकाच्या केवाय ीची पतूवता केिेल्या खात्यातनू 
केिे जाईि.  

 
३५  राजकीयदृष्टया  िंवेदनशीि (पॉसिर्टकिी एक पोज्ड) व्यकतीिंची (पीईपीज   ) कजवखाती 
क  खािीि अटीिंच्या अधीन राहून किं पनीकड ेपीपीईज    ोबत  िंबिंध प्रस्थावपत करण्याचा पयावय उपिब्ध अ ेि: 

(क) पीईपीज   च्या कुटुिंबाच्या आणण जवळच्या नातवेाइकािंच्या ननधीच्या स्रोतािंच्या िार्हती ह परेुशी िार्हती 
गोळा केिी गेिेिी आहे. 

(ख) पीईपीिा ग्राहक र्महणून स्वीकृती देण्यापवूी त्या व्यकतीच्या ओळखीची पडताळणी केिी गेिेिी आहे. 

(ग) ग्राहकस्वीकृती धोरणान ुार, पीईपी ाठी खात े उघडण्याचा ननणवय वररष्ठ पातळीवर घेतिा गेिेिा 
आहे. 

(घ) अशी  वव खाती ऑन-गोईंग आधारावर वाढीव देखरेखीखािी आहेत. 

(ङ) ववद्यिान कजवखात्याचा ववद्यिान ग्राहक ककिं वा िाभाथी िािक, निंतरच्या काळात पीईपी बनिा, तर 
व्याव ानयक  िंबिंध चाि ूठेवण्या ाठी वररष्ठ व्यवस्थापनाची परवानगी प्राप्त केिेिी आहे.  

(च) पीईपीज   िा िाग ू अ िेल्या  ीडीडी उपाययोजना, ऑन-गोईंग आधारावर करावयाच्या वाढीव 
देखरेखी र्हत िाग ूकेिेल्या आहेत.  

 
ख  जेथेपीईपीहािाभाथीिािकअ ेि, त्या कजवखात्यािंनाही ह्या  चूना िाग ूहोतीि.  

 
३६  व्याव ानयक िध्यस्थािंद्वरे उघडिी गेिेिी ग्राहकािंची कजवखाती: 

व्याव ानयक िध्यस्थािंच्या िाध्यिातनू कजवखाती उघडताना, कायद्याद्वारे ज े िान्य अ ेि त्यान ुार 
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किं पनी पढुीि बाबीिंची खातरजिा करीि:  
(क) एका ग्राहकाच्या वतीने जेव्हा व्याव ानयक िध्यस्थाद्वारे कजवखात े उघडिे जाईि तवे्हा ग्राहकाची 

ओळख पटविी पार्हज.े 
(ख) र्मयचु्यअुि फिं ड्  , पेन्शन फिं ड्  ककिं वा इतर प्रकारचे फिं ड्  यािंच्या ाख्या एिंर्टटीज   च्या वतीने 

व्याव ानयक िध्यस्थािंद्वारे व्यवस्थापन केिे जात अ िेिी ‘पलू्ड’ खाती धारण करण्याचा पयावय 
किं पनीकड ेआहे.  

(ग) ज्या व्याव ानयक िध्यस्थ  िंस्था (प्रोफेशनि इिंटरसिडडएटररज   ) ग्राहकाची गोपनीयता राखण्या  
बािंधीि अ तीि, ज्याििेु त्यािंना ग्राहकाचे तपशीि किं पनीकड ेउघड करता येत न तीि, तर किं पनी 
अशा  िंस्थािंची खाती उघडणार नाही. 

(घ) जर िध्यस्थ  िंस्थािंनी धारण केिेिे फिं ड्   किं पनीच्या पातळीवर जर एकत्र केि ेजात न तीि तर 
 वव िाभाथी िािकािंची ओळख पटविी जाईि. आणण जर काही उप-खाती अ तीि, ज्यातीि प्रत्येक 
खात ेहे िाभाथी िािकाशी जोडता येत अ ेि, ककिं वा जर अ े फिं ड्   किं पनीच्या पातळीवर एकत्र केि े
जात अ तीि, तर किं पनी िाभाथी िािकािंचा शोध घेईि.   

(ङ) िध्यस्थ  िंस्था ही ननयिन व पयववेक्षण केिे जात अ िेिी  िंस्था अ ेि आणण नतच्याकड े
ग्राहकािंच्या केवाय ी आवश्यकतािंची पतूवता करण्या ाठी परेुशा प्रिाणात प्रणािी अ ेि, तर किं पनी 
स्वत:च्या वववेकाधधकारात िध्यस्थ  िंस्थेने केिेल्या ‘कस्टिर ड्य ूडडसिजन् वर’ अवििंबनू राहीि. 

(च) ग्राहकािा जाणून घेण्याची अिंनति जबाबदारी ही किं पनीचीच आहे.  

ख.  ोपे केिेिे ड्य ूडडसिजन्  
 

३७   स्वयिं हायता गटािं ाठी (एचएचजीज   )  ोपे केिेिे िापदिंड 
(क) ए एचजीची कजवखाती उघडताना एचएचजीच्या  वव  भा दािंच्या  ीडीडीची आवश्यकता आवश्यक 

न ेि. 
(ख)  वव पदाधधकाऱ्यािंचे  ीडीडी परेु े अ ेि. 
(ग) ए एचजीिा के्रडडट सििंककिंग करताना, या पॉसि ीच्या  ीडीडी कायवप्रणािीिध्ये उल्िेख केििे े

 भा दािंचे एिडी ककिं वा पदाधधकारी यािंचे  ीडीडी पनु्हा करण्याची आवश्यकता नाही. 

३८   फॉररन पोटवफोसिओ इन्व्हेस्ट व ाठी (एफपीआयज   )  ोपे केिेिे केवाय ी िापदिंड 
ज्या एफपीआयज   चे व्यवहार/ िंबिंध, िाग ूअ िेल्या परकीय चिन आणण  रकारच्या, आरबीआयच्या आणण 
 ेबीच्या (यापकैी जे योग्य अ ेि त्यान ुार)  ेकयरुरर्टज    िाकेट िागवदशवक  चूनािंन ुार पोटवफोसिओ 
इन्व्हेस्टिेंटअिंतगवत(पीआयए ) गुिंतवणुकी ाठी पात्र अ तीि, त े आयकर (एफएटी ीए/ ीआरए ) 
ननयिािंच्या अधीन राहून, जोडपत्र २ िध्ये उल्िेख केिेिे केवाय ी दस्तऐवज स्वीकारून केि े जाऊ 
शकतीि. 
िात्र त्या ाठी अशी तरतदू आहे की, किं पनी एफपीआयज   कडून ककिं वा त्यािंच्यावतीने काि करणाऱ्या ग्िोबि 
कस्टोडडयनकडून आवश्यक अ ेि तवे्हा अशी हिी घेईि की, जोडपत्र २ िध्ये तपशीि र्दििेे दस्तऐवज 
 ादर केिे जातीि.  
३९  किी जोखीि अ िले्या ग्राहकािंची ननदशवक यादी जोडपत्र ३ िध्ये देण्यात आिेिी आहे.   
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प्रकरण ७  
नोंदीिंचवेस्थापन 

 
४०  पीएिएि कायदा आणण ननयि यािंच्या  िंदभावत ग्राहकाच्या खात्याची िार्हती ठेवण्या ाठी, जतन 
करण्या ाठी आणण िार्हती देण्या ाठी पढुीि पाविे उचििी जातीि. किं पनी हे करीि -  

(क) किं पनी आणण ग्राहक यािंच्यािधीि, देशािंतगवत आणण आिंतरराष्रीय अशा दोन्ही व्यवहारािंचे  वव 
आवश्यक त ेतपशीि, व्यवहार केल्याच्या तारखेपा नू ककिान पाच वष ेठेवीि; 

(ख) कजवखात े उघडताना/ िंबिंध  रुू होताना आणण व्याव ानयक  िंबिंधािंच्या दरर्मयान प्राप्त केिेल्या 
ग्राहकािंच्या ओळखीशी आणण पत्त्याशी  िंबिंधधत नोंदी, व्याव ानयक  िंबिंध  िंपल्यानिंतर ककिान पाच 
वष ेठेवीि; 

(ग) ववनिंती केल्या  ओळखीच्या आणण व्यवहारािंच्या नोंदी  क्षि प्राधधकरणािंना उपिब्ध करून देईि; 
(घ) काळ्या पशैािा आळा घािणे (नोंदी ठेवणे) ननयि, २००५ (पीएिएि रूल् , २००५) िधीि ननयि 

३च्या अिंतगवत निदू केिेल्या व्यवहारािंच्या योग्य नोंदी ठेवण्या ाठी प्रणािी  रुू करीि;  
(ङ) पीएिएि ननयि ३च्या अिंतगवत निदू केिेल्या व्यवहारािंच्या बाबतीतीि आवश्यक ती  वव िार्हती 

ठेवीि, ज्यािळेु वयैस्कतक व्यवहारािंची पनुरवचना करता येईि, ज्यात खािीि बाबीिंचा  िावेश आहे: 
(i) व्यवहाराचेस्वरूप; 
(ii) व्यवहाराची रककि आणण तो कोणत्याही चिनात केिा गेिा होता; 
(iii) अ ा व्यवहार कोणत्या तारखे  केिा होता; आणण 
(iv) या व्यवहाराचे पक्षकार 

 
(च) िार्हतीराखण्या ाठीआणणजतनकरण्या ाठीअशाप्रकारचीप्रणािीननिावणकरीि, ज्यातनू आवश्यक 

अ ेि तवे्हा ककिं वा  क्षि प्राधधकरणाने ववनिंती केल्या  डटेा  हजपणे आणण जिदपणे पनु्हा प्राप्त 
करता येईि; 

(छ) त्यािंच्या ग्राहकािंच्या ओळखीच्या आणण पत्त्याच्या व ननयि ३ िध्ये उल्िेख केिेल्या  व्यवहारािंच्या 
नोंदी हाडव आणण  ॉफ्ट रूपात ठेवीि. 

 
प्रकरण ८ 

फायनास्न्शअि इिंटेसिजन्  यनुनटिा िार्हती देण्या ाठीच्या आवश्यकता - भारत 
 

४१  पीएिएि (नोंदी ठेवणे) ननयि, २००५च्या ननयि ३ िध्ये उल्िेख केिेिी िार्हती फायनास्न्शअि 
इिंटेसिजन्  यनुनट-इिंडडया (एफआयय-ूआयएनडी)च्या  िंचािकािंना यातीि ननयि ७ न ुार देतीि. 
स्पष्टीकरण: या ननयिािंिध्ये र्दनािंक २२  प्टेंबर २०१५ रोजी अधध धूचत केिेल्या नत ऱ्या  धुारणेच्या 
 िंदभावत ननयि ७च्या उप-ननयि ३ व ४ िध्ये केिेल्या  धुारणेन ुार, ननयि ३च्या उप-ननयि (१) 
िधीि ववववध पोटकििािंिध्ये उल्िेख केिेिे व्यवहार शोधून काढण्या ाठी ररपोर्टिंग एिंर्टटीज   ना 
िागवदशवक  चूना देण्याच,े त्यािंना िार्हती देण्याच्या प्रकाराचे आणण त्या ाठी कायवप्रणािी निदू 
करण्याच ेव िार्हती देण्याची पद्धत याबद्दि  ािंगण्याचे अधधकार एफआयय-ूआयएनडीच्या  िंचािकािंना 
अ तीि. 

४२  एफआयय-ूआयएनडी यािंनी ननधावररत केिेिे/प्र तृ केिेिेररपोर्टिंगचे फॉरिॅट  आणण  विंकष ररपोर्टिंग 
फॉरिॅट गाईड आणण ररपोर्टिंग एिंर्टटीज   ना ववर्हत ररपोट व  तयार करण्या ाठी िदत व्हावी र्महणून तयार 
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करण्यात आिेिी ररपोटव जनरेशन यरु्टसिटी आणण ररपोटव व्हॅसिडशेन यरु्टसिटी यािंची नोंद घेतिी 
जाईि. एफआयय-ूआयएनडी यािंनी त्यािंच्या  िंकेतस्थळावर प्रदसशवत केिेिे, इिेकरॉननक कॅश रँझॅकशन 
ररपोट व  ( ीटीआर)/ स्स्पसशअ  रँझॅकशन ररपोट व  (ए टीआर) फाईि करण्या ाठी अ िेल्या एडडटेबि 
इिेकरॉननक यरु्टसिर्टज   चा उपयोग किं पनी करून घेईि, ज्यािध्ये त्यािंच्या िाईव्ह रँझॅकशन डटेािधून 
 ीटीआर/ए टीआर काढून घेण्या ाठीची योग्य ती तािंत्रत्रक उपकरणे अजूनही उभारिेिे/स्वीकारिेि े
नाहीत. किं पनीचे िखु्य अधधकारी, ज्यािंच्या  वव शाखािंचे अजूनही  िंगणकीकरण झािेिे नाही, 
त्यािंच्याकड,े ज्या शाखािंच े अजून  िंगणकीकरण झािेिे नाही, त्यािंच्याकडीि व्यवहारािंच े तपशीि 
िागवता येण्याची व एफआयय-ूआयएनडी यािंच्या http://fiuindia.gov.inया  िंकेतस्थळावर उपिब्ध 
करून र्दिेिे  ीटीआर/ए टीआरच्या एडडटेबि इिेकरॉननक यरु्टसिर्टज   च्या  ाह्याने हा डटेा 
इिेकरॉननक फाईििध्ये फीड करण्याची व्यवस्था अ िे. ररपोटव करावयाची ए टीआर/ ीटीआरची निनुा 
यादी  िजण्या ाठी जोडपत्र-४ िध्ये  िंिग्न केिेिी आहे.  

 
४३  एफआयय-ूआयएनडीच्या  िंचािकािंना िार्हती देताना, व्यवहाराबद्दि िार्हती देण्यात ववििंब झािेिा 

प्रत्येक र्दव  ककिं वा चुकीच ेप्रनतननधधत्व केिेल्या व्यवहारात दरुुस्ती करण्यातीि, ननयिािंिधीि निदू 
केिेल्या वेळेच्या ियावदेपेक्षा झािेिा प्रत्येक र्दव ाचा ववििंब र्महणजे एक स्वतिंत्र उल्ििंघन  िजि े
जाईि. ज्यात ए टीआर फाईि केिेिे अ ेि, त्या कजवखात्याचे व्यवहार करण्यावर किं पनी कोणतीही 
बिंधने घािणार नाही. ए टीआर  ादर करण्याची वस्तसु्स्थती किं पनी  कतपणे गोपनीय ठेवीि. 
कोणत्याही पातळीवर ग्राहकािा गोपनीय बातिी (र्टप ऑफ) र्दिी जाणार नाही ह्याची काळजी घेतिी 
जाईि.  

 
४४   िंशयास्पद व्यवहार पररणािकारकपणे ओळखून त्यािंची िार्हती देणे शकय व्हावे र्महणून किं पनीकड े

परेुशी प्रणािी, प्रकक्रया आणण कायवप्रणािी अ िी पार्हज,े ज्यात व्यव ायाची आवश्यकता अ ेि 
त्यान ुार योग्यपणे इिेकरॉननक िाध्यिािंचाही  िावेश अ ेि.  

प्रकरण ९  
आिंतरराष्रीय करारािंतगवत आवश्यकता/दानयत्व े

 
आिंतरराष्रीय एजन् ीजकडून  िंज्ञापन (कर्मयनुनकेशन) 

४५  किं पनी ह्या बाबीचीखातरजिा करीि की, बेकायदेशीर कृती (प्रनतबिंधक) कायदा (यएूपीए) कायदा, १९६७ 
च्याकिि५१एन ुार आणण त्यात केिेल्या  धुारणा यािंच्या  िंदभावत, त्यािंच्याकड ेज्या व्यकतीिंच/े िंस्थािंच े
दहशतवाद्यािंशी  िंबिंध आहेत अ ा  िंशय आहे अशा, यनुायटेड नेशन्   ेकयरुरटी काऊस्न् ि 
(यएूनए  ी) यािंनी िान्यता र्दिेिी आहे आणण ठरावीक कािावधीिध्ये पररचासित केल्या जाणाऱ्या 
यादीिध्ये नावे अ णाऱ्या व्यकतीिंच्या/ िंस्थािंच्या नाव ेकोणतहेी खात ेअ णार नाही. ह्या दोन याद्यािंचे 
तपशीिि खािीिप्रिाणे आहेत: 

 
(क) ज्या“ISIL(Da’esh)&Al-QaidaSanctionsList” ह्या नावाच्या यादीिध्ये अि   -कायदाशी  िंबिंधधत 

अ िेल्या व्यकतीिंची नावे अ तात. ही ISIL&Al-QaidaSanctions List यादी 
https://scsanctions.un.org/fop/fop?xml=htdocs/resources/xml/en/consolidated.xml&xslt
=htdocs/resour ces/xsl/en/al-qaida-r.xsl 

   वर उपिब्ध आहे.  
 

http://fiuindia.gov.in/
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(ख) “1988SanctionsList” या यादीत तासिबानशी  िंबिंधधत अ िेल्या व्यकतीिंची (एकत्रत्रत यादीतीि भाग 
अ) आणण  िंस्थािंची (भाग ब) यादी र्दिेिी आहे, जी 
https://scsanctions.un.org/fop/fop?xml=htdocs/resources/xml/en/consolidated.xml&xsl
t=htdocs/resources/xsl/en/taliban-r.xsl.वर उपिब्ध आहे.  

४६  या यादीतीि नावािंशी/ िंस्थािंशी  ार्मय अ िेल्या कजवखात्यािंच े तपशीि एफआयय-ूआयएनडी यािंना 
कळवविी जाईि व त्याचबरोबर यएूपीएच्या र्दनािंक १४ िाचव २०१९/२ फेब्रवुारी २०२१ च्या 
अधध चूनेप्रिाणे व त्यात वेळोवेळी  धुारणा केल्यान ुार आवश्यक अ ल्यान ुार गहृििंत्राियािा  ल्िा 
र्दिा जाईि.  

४७  वर र्महटल्याच्या व्यनतररकत, भारतीय ररझव्हव बँकेने इतर कोणत्याही कायवक्षेत्राच्या/ िंस्थािंच्या बाबतीत 
वेळोवेळी पररचासित केिेल्या इतर यएूनए  ीआरज   ची नोंद घेतिी जाईि.  

४८  बेकायदेशीर कृती (प्रनतबिंधक) कायदा, १९६७च्या किि ५१ए अन ुार कजवखात ेगोठवणे 
 

 रकारने यएूपीए अिंतगवत ठरवनू र्दिेिी कायवप्रणािीचे  कतपणे पािन केिे जाईि आणण शकय होईि 
तवेढे त्याचे बारकाईने अनपुािन केिे जाईि. 
ववशषेत:, खािीि बाबी ाठी िाग ूअ िेल्या िागवदशवक  चूनािंचे पािन करण्याची काळजी घेईि :  

(i) अद्ययावत ठरवनू र्दिेिी यादी इिेकरॉननक रूपात ठेवीि आणण या आदेशाच्या पररसशष्टात यादी र्दिेल्या 
व्यकतीिंची आणण  िंस्थािंची यादी, यानिंतर ज्यािंचा उल्िखे डसे ग्नेटेड व्यकती/ िंस्था अ ा केिेिा आहे, बँकेचे 
खात,े स्टॉक  ककिं वा वविा पॉसि ीज   , इत्यादीिंच्या स्वरूपात बँकड ेकोणतहेी फिं ड, आधथवक िािित्ता ककिं वा 
आधथवक स्रोत धारण करीत आहे ककिं वा काय ह्याची पडताळणी करीि.  

(ii) जर नतच्या कोणत्याही ववसशष्ट व्यकतीचे तपशीि डसे ग्नेटेड व्यकती/ िंस्थािंच्या तपशीिािंशी सिळतजेुळत े
अ तीि, तर किं पनी अ ा ग्राहक आढळून आल्यापा नू २४ ता ािंच्या आत तात्काळ अशा फिं डािंचे, आधथवक 
िािित्तािंचे ककिं वा आधथवक स्रोतािंचे ककिं वा  िंबिंधधत  ेवािंचे तपशीि,  िंयकुत  धचव, ( ीटी ीआर), 
गहृििंत्रािय, यािंना फॅक  क्र. ०११-२३०९२५६९ वर आणण ०११-२३०९२७३६ या क्रिािंकावरही कळवीि. हे 
तपशीि टपािाद्वारे पाठवण्याव्यनतररकत, jsctcr-mha@gov.in ह्या ई-िेि आयडीवरही न चुकता 
पाठविे जातीि. 

(iii) वर (ii) िध्ये उल्िखे केिेल्या  िंज्ञापनाची प्रत किं पनी, जेथे हे खात े धारण केिेिे अ ेि त्या 
राज्यािंच्या/कें द्रशास त प्रदेशािंच्या यएूपीए नोडि ऑकफ रना, ननयािकािंना आणण एफआय-ूआयएनडी यािंना 
कळवविे जातीि.   

(iv) जर कोणत्याही ग्राहकाचे तपशीि डसे ग्नेटेड व्यकतीिंशी/ िंस्थािंशी नन: िंशय जुळत अ तीि, तवे्हा किं पनी 
अशा डसे ग्नेटेड व्यकतीिंना आधथवक व्यवहार करण्या  प्रनतबिंध करीि व त्याची िार्हती,  िंयकुत  धचव, 
( ीटी ीआर), गहृििंत्रािय, यािंना फॅक  क्र. ०११-२३०९२५६९ वर आणण ०११-२३०९२७३६ या क्रिािंकावरही 
कळवीि. हे तपशीि टपािाद्वारे पाठवण्याव्यनतररकत, jsctcr-mha@gov.in ह्या ई-िेि आयडीवरही न 
चुकता पाठविे जातीि. 

(v) किं पनी वरीि (ii) िध्ये वणवन केिले्या व्यवहारािंबद्दि ककिं वा व्यवहार करण्याचा प्रयत्न केिेल्या 
व्यवहारािंबद्दि एफआयय-ूआयएनडी यािंना  स्प् सशअ  रँझॅकशन ररपोटव (ए टीआर) द्वारे पाठवीि.  

 
(vi) योग्य अ ेि त्यान ुार गोठवण्याचे काि केिे जाईि. खात्यािंच्या बाबतीत त्यानिंतर कोणत्याही डते्रबट 

व्यवहारािंना परवानगी र्दिी जाणार नाही. ठेवीिंच्या बाबतीत ननधी गोठविा जाईि.  
ज्या व्यकती ककिं वा  िंस्था डसे ग्नेटेड नाहीएत अ े पडताळणीनिंतर  िजल्यानिंतर अशा 
व्यकतीिंच्या/ िंस्थािंच्या चुकून गोठविेिे ननधी, आधथवक िािित्ता ककिं वा आधथवक स्रोत ककिं वा  िंबिंधधत  ेवा 

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


आधार हाऊस िंग फायनान्  सिसिटेड 

30 | पषृ्ठ 

 

 

                              

  

िकुत करण्या ाठीची कायवप्रणािी: 

(क) कोणत्याही व्यकतीकड ेककिं वा  िंस्थेकड ेस द्ध करण्या ाठी अ ा परुावा अ ेि की, त्यािंची ववद्यिान 
ठेव ककिं वा कजवखात ेहे चुकून गोठविेिे आहे, त्यािंनी योग्य तो परुावा देऊन िेखी अजव करावा. 

(ख) किं पनीकड ेजर अ ा अजव प्राप्त झािा, तर कोणत्याही व्यकतीने ककिं वा  िंस्थेने र्दिेल्या  िंबिंधधत 
िािित्तचेे व त्या ोबत फिं ड्  , आधथवक िािित्ता ककिं वा आधथवक स्रोत ककिं वा  िंबिंधधत  ेवा चुकून 
गोठविेल्या आहेत अशी िार्हती िहाराष्राच्या  ीटी ीआर डडस्व्हजनच्या नोडि ऑकफ रना 
कािकाजाच्या दोन र्दव ािंिध्ये देईि.  

(क) िहाराष्राच े  िंयकुत  धचव ( ीटी ीआर) हे िहाराष्राच्या  ीटी ीआर ववभागाच े नोडि अधधकारी 
अ ल्याने त े व्यकतीने/ धचवाने  ादर केिेल्या परुाव्याच्या आधारे पडताळणी करण्या   ाग ू
शकतात आणण जर त्यािंच े  िाधान झाि,े तर त े अशा अजवदारािंच्या िािकीचे फिं ड्  , आधथवक 
िािित्ता ककिं वा आधथवक स्रोत ककिं वा  िंबिंधधत  ेवा िकुत करण्याचे आदेश देऊ शकतीि व त्याची 
िार्हती किं पनी ह पक्षकारािंना देतीि. परिंत ु कोणत्याही कारणास्तव जर अशा िािित्ता िकुत 
करण्याचा आदेश कािकाजाच्या १५ र्दव ािंच्या आत पाररत करणे शकय झािे नाही, तर  ीटी ीआर 
ववभागाचे यएूपीए नोडि अधधकारी अजवदारािा त े कळवतीि.  

४९  एफएटीएफच्या सशफारशीिंशी न जुळणारी ककिं वा परेुशी न िेिी कायवक्षते्र े
(क) देश ननस्श्चत करण्या ाठी भारतीय ररझव्हव बँकेने वेळोवेळी पररचासित केिेिी एफएटीएफ स्टेटिेंट 

आणण  ाववजननकरीत्या उपिब्ध अ िेिी िार्हती, जी एफएटीएफ सशफारशी िाग ूहोत नाहीत ककिं वा 
परेुशा प्रिाणात िाग ूहोत नाही ती ववचारात घेतिी पार्हज.े एफएटीएफ स्टेटिेंटिधीि कायवक्षेत्राच्या 
बाबतीतीि एएिएि/ ीएफटी ननयिािंिधीि त्रटुी ववचारात घेतल्या जातीि.  

(ख) ज्या देशािंना एफएटीएफ सशफारशी आणण एफएटीएफ स्टेटिेंट  िधीि कायवक्षेत्र ेपरेुशा प्रिाणात िाग ू
होत नाहीत त्यािंिधीि व्यकतीिंच्या (ज्यात कायदेशीर  व्यकती आणण इतर ववत्तीय  िंस्थािंचाही 
 िावेश आहे) बरोबरचे व्याव ानयक  िंबिंध आणण व्यवहार यािंच्याकड ेखा  िक्ष परुवविे जाईि.  

स्पष्टीकरण: वरीि प्रकक्रयेत, एफएटीएफ स्टेटिेंटिध्ये उल्िेख केिेल्या देशािंच्या आणण कायवक्षेत्रािंच्या  ोबत 
अ िेल्या कायदेशीर व्यापार आणण व्यव ायािंना वगळिे जाणार नाही.  

(ग)  ज्या देशािंना एफएटीएफ सशफारशी आणण एफएटीएफ स्टेटिेंट  िधीि कायवक्षेत्र ेपरेुशा प्रिाणात िाग ू
होत नाहीत त्यािंिधीि व्यकतीिंच्या (ज्यात कायदेशीर व्यकती आणण इतर ववत्तीय  िंस्थािंचाही 
 िावेश आहे) त्यािंच्या ोबतच्या व्यवहारािंची पाश्ववभिूी आणण हेत ू यािंची शहाननशा केिी जाईि 
आणण त्याबद्दिचे िेखी ननष्कषव व त्या ोबतचे दस्तऐवज ठेवनू घेतिे जातीि आणण त े ररझव्हव 
बँकेिा/इतर  िंबिंधधत प्राधधकरणािंना ववनिंती केल्या  उपिब्ध करून र्दिे जातीि.  
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प्रकरण १० 
इतर  चूना 

 
५०  िार्हतीची गपु्तता आणण ती इतरािंना देणे:  

(क) किं पनी आणण ग्राहक यािंच्यािध्ये करारािंतगवत उघड झािेल्या ग्राहका िंबिंधीच्या िार्हतीच्या बाबतीत 
किं पनी गपु्तता पाळीि. 

(ख) कजवखात े उघडण्या ाठी ग्राहकाकडून गोळा केिेिी िार्हती गपु्त  िजिी जाईि आणण नतच े
तपशीि ग्राहकाची स्पष्ट परवानगी अ ल्याखेरीज,क्रॉ   ेसि िंग ाठी ककिं वा इतर कोणत्याही 
उद्देशा ाठी उघड केिी जाणार नाही. 

(ग)  रकार आणण इतर एजन् ीज   कडून डटेा/िार्हती ाठी केिेिी ववनिंती ववचारात घेताना, िाधगतिेिी ही 
िार्हती अशा स्वरूपाची नाही की, त्यािळेु किं पनीच्या व्यवहारािंच्या गपु्ततशेी  िंबिंधधत कायद्यािंच े
उल्ििंघन होणार नाही याबद्दि किं पनी स्वत:चे  िाधान करून घेईि.  

(घ) या ननयिािा अपवाद अ िले्या बाबी खािीिप्रिाणे आहेत: 
 

i.  जेव्हा अशी िार्हती उघड करणे कायद्याने अननवायव अ ेि; 
ii.  जेव्हा िार्हती उघड करणे ही  ाववजननक जबाबदारी अ ेि; 
iii.  किं पनीच्या र्हता ाठी िार्हती उघड करणे आवश्यक अ ेि; 
iv.  जेव्हा ग्राहकाच्या स्पष्टककिं वाननर्हत  िंितीने िार्हती उघड केिेिी अ ेि; 
(ङ)  एनबीएफ ीज   िार्हतीची गोपनीयता आरबीआय कायदा, १९३४च्या किि ४५ एनबी िधीि 

तरतदुीन ुार राखतीि.  
 

५१   ीडीडी कायवप्रणािी आणण  ेंरि केवाय ी रेकॉड् व  रस्जस्रीिा ( ीकेवाय ीआर) िार्हती देणे 
 

‘व्यकती’ आणण ‘कायद्याने अस्स्तत्वात आिेल्या  िंस्था’ यािंच्या ाठी, जे अ ेि त्या ाठी तयार करण्यात 
आिेल्या  धुाररत केवाय ी टेंप्िेट  न ुार आवश्यक अ ल्याप्रिाणे  ीकेवाय ीआरिा देण्या ाठी किं पनी 
केवाय ीच्या  िंबिंधातीि िार्हती, शकयतो ननयिािंिध्ये उल्िेख केिेल्या पद्धतीने गोळा करीि. भारत 
 रकारने  ेंरि रस्जस्री ऑफ  ेकयरुरटायझेशन अ ेट ररकन्स्रकशन अडँ  ेकयरुरटी इिंटरेस्ट ऑफ इिंडडया 
( ेर ाई)  ीकेवाय ीआर र्महणून कृती करण्या  आणण त्यािंची काये करण्या , र्दनािंक २६ नोव्हेंबर २०१५ 
रोजीच्या राजपत्रातीि अधध चूना क्र. ए .ओ. ३१८३(ई) अन ुार अधधकार र्दिेिे आहेत. कायद्यान ुार 
आवश्यक अ िेिी आवश्यक ती पाविे किं पनी उचिीि.  

 
पीएिएि ननयिािंिधीि ननयि ९(१ए) िधीि तरतदुीिंच्या अनषुिंगाने किं पनी ग्राहकािंचे केवाय ी नोंदी प्राप्त 
करीि आणण ग्राहका ोबत खात्यावर आधाररत  िंबिंध  रुू झाल्यापा नू कािकाजाच्या १० र्दव ािंच्या आत 
 ीकेवाय ीआरवर अपिोड करीि. 
 
किं पनी ह्या गोष्टीची खातरजिा करीि की, आवती अद्यतनाच्या कािावधीत ग्राहकािंचे िायगे्रशन चाि ू
 ीडीडी स्टँडडविध्ये करीि.  
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ग्राहकाने खात्यावर आधाररत  िंबिंध प्रस्थावपत करण्या ाठी  ीकेवाय ीआरकडून डाऊनिोड करण्याची स्पष्ट 
परवानगी घेऊन किं पनीकड ेकेवाय ी आयडेंर्टफायर  ादर केिे, तर किं पनी केवाय ी आयडेंर्टफायरचा वापर 
करून  ीकेवाय ीआरकडून केवाय ी रेकॉड् व  ऑनिाईन प्राप्त करीि आणण ग्राहकािा तचे केवाय ी 
रेकॉड् व  ककिं वा िार्हती ककिं वा िार्हतीच ेइतर कोणतहेी अनतररकत दस्तऐवज ककिं वा तपशीि  ादर करण्याची 
आवश्यकता न ेि, जर पढुीि बाबी घडल्या न तीि तर: 
(i)  ीकेवाय ीआरच्या नोंदीिंिध्ये अ िेल्या ग्राहकाच्या िार्हतीत बदि झािा अ िे; 
(ii) ग्राहकाचा  ध्याचा पत्ता पडताळून पहायचा अ ेि; 
(iii) ग्राहकाच्या ओळखीची ककिं वा पत्त्याची पडताळणी करण्याचे आदेश देण्याची आवश्यकता आहे अ े 
आरईिा वाटिे ककिं वा वाढीव ड्य ू डडसिजन्  करण्या ाठी ककिं वा ग्राहकाचे योग्य त े ररस्क प्रोफाईि तयार 
करण्या ाठी. 

 
५२. फॉररन अकाऊिं ट टॅक  किं प्िायन्  ॲकट(एफएटी ीए) आणण कॉिन ररपोर्टिंग स्टँडड् व  ( ीआरए ) 

अिंतगवत ररपोर्टिंगच्या आवश्यकता 
एफएटी ीए आणण  ीआरए  अिंतगवत किं पनी आयकर कायद्याच्या किि ११४एफ, ११४जी आणण ११४एच 
यािंचे पािन करीि आणण आयकर कायद्याच्या किि ११४एफ िध्ये व्याख्या र्दल्यान ुार, त्या ररपोर्टिंग 
फायनास्न्शअि इस्न्स्टटयटू   आहेत ककिं वा काय हे ननस्श्चत करीि आणण त े अ ेि, तर ररपोर्टिंगच्या 
आवश्यकता पणूव करण्या ाठी पढुीि पाविे उचिीि: 

(क) आयकर ववभागाच्या  िंबिंधधत ई-फायसििंग पोटविवरीि 
https://incometaxindiaefiling.gov.in/postlogin-->MyAccount-->Register as 
ReportingFinancialInstitution या सि िंकवर ररपोर्टिंग फायनास्न्शअि इस्न्स्टटयशून्  र्महणून नोंदणी 
करीि.  

(ख) फॉिव ६१बी ककिं वा ‘ननि’ ररपोटव अपिोड करून ‘डसे ग्नेटेड डायरेकटरच्या’  हीचा वापर करून ऑनिाईन 
ररपोट व   बसिट करीि, ज्या ाठी  ेंरि बोडव ऑफ डायरेकट टॅक े  ( ीबीडीटी) यािंनी तयार केिेिा 
स्कीिाचा  िंदभव घेतिा जाईि.   

 स्पष्टीकरण: ननयि ११४एच च्या अनुषिंगाने ररपोटेबेि अकाऊिं ट   शोधून काढण्या ाठी ड्यू डडसिजन्  
कायवप्रणािी पार पाडण्याकररता किं पनी फॉररन एक चेंज डीि व अ ोस एशन ऑफ इिंडडया (फेडाई) यािंनी 
त्यािंच्या http://www.fedai.org.in/ RevaluationRates.aspx ह्या  िंकेतस्थळावर प्रकासशत 
केिेल्या स्पॉट रेफरन्  रेटचा  िंदभव घेईि.  

(ग) ननयि ११४एच िध्ये तरतदू अ ल्यान ुार, ड्य ूडडसिजन्  कायवप्रणािी पार पाडण्या ाठी आणण नतची 
नोंद ठेवनू ती राखण्या ाठी िार्हती तिंत्रज्ञान (आयटी) चौकट ववकस त करीि. 

(घ) आयकर कायद्यातीि ननयि ११४एफ, ११४जी आणण ११४एच चे पािन करण्या ाठी आयटी 
फे्रिवकव  ाठी िेखापरीक्षण प्रणािी ववकस त करीि.  

(ङ) अनपुािन करण्या ाठी डसे ग्नेटेड डायरेकटरच्या ककिं वा इतर कोणत्याही तत् ि फिं कशनरीच्या 
अखत्यारीत ‘‘हाय िेव्हि िॉननटररिंग कसिटी’’ ककिं वा ररस्क कसिटी स्थापन करीि.  

(च) या ववषयावर  ेंरि बोडव ऑफ डायरेकट टॅक े  ( ीबीडीटी) यािंनी वेळोवेळी अद्ययावत केिेल्या 
http://www.incometaxindia.gov.in/Pages/default.aspx या  िंकेतस्थळावर उपिब्ध अ िले्या 
 चूना/ननयि/िागवदशवक र्टप्पण्या/प्रस द्धीपत्रके यािंचे अनपुािन करीि. किं पनी खािीि बाबीिंची नोंद 
घेईि: 

https://incometaxindiaefiling.gov.in/
http://www.fedai.org.in/
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१  एफएटी ीए आणण  ीआरए वरीि अद्ययावत केिले्या िागवदशवक र्टप्पण्या 
२  ननयि ११४एच (८) अिंतगवत ‘किोजर ऑफ फायनास्न्शअि अकाऊिं ट  ’ वरीि प्रस द्धीपत्रक.  

 
५३  पेिेंट िंबिंधीच्या चूना ादरकरण्या ाठीकािावधी 
 
धनादेश/ड्राफ्ट /पे ऑडव व/बँक व चके , हे त्या-त्या इन्स्ुिेंटच्या तारखेपा नू तीन िर्हन्यािंनिंतर  ादर 
करण्यात आिे तर त्यािंचे पिेेंट केिे जाणार नाही.  
५४  खात्यािंचे प्रचािन आणण िनी र्मयलू्  (फ वल्या गेिले्या व्यकती) 
खाती उघडण्या िंबिंधीच्या आणण व्यवहारािंवर देखरेख ठेवण्या िंबिंधीच्या  चूनािंचे पािन कठोरपणे केिे गेिेच 
पार्हज,े ज्यािळेु जे गनु्हेगार, ‘िनी र्मयलू् ’ र्महणून काि करण्या ाठी ततृीय पक्षािंची भरती करतात आणण 
त्यािंच्याद्वारे बेकायदेशीरपणे ठेवखात्यापयिंत पोहोचतात व फ वणुकीतनू सिळविेिा प ैा (उदा. कफसशिंग 
करून आणण ओळख चोरून) पािंढरा करण्या ाठी अशा ‘िनी र्मयलू् ’चा वापर करतात, त्यािंचे व्यवहार, 
किं पनीशी एक एचएफ ी र्महणून  िंबिंधधत अ ेपयिंत किीतकिी करणे शकय होईि. ह्याचे अनपुािन 
करण्या ाठी आवश्यक आणण िाग ूअ तीि त्या  वव  ावधानतचेे उपाय केिे जातीि.  
५५  अकाऊिं ट पेयी चेक  गोळा करणे 
 कजवखात्यािं ाठी पेयी (कजवदार) वगळता अन्य कोणत्याही व्यकतीकडून धनादेश गोळा करण्यात 

येणार नाहीत. किं पनी स्वत:च्या इच्छेने, नतचे जे ग्राहक को-ऑपरेर्टव्ह के्रडडट  ो ायटी अ तीि, 
त्यािंचे पन्ना  हजार रुपयािंहून किी रकिेचे अकाऊिं ट पेयी चेक  गोळा करीि, िात्र त्या ाठी अ  े
आदाता (पेयी) अशा को-ऑपरेर्टव्ह के्रडडट  ो ायटीचे घटक (किं स्न्स्टटयअूिंट  ) अ िे पार्हजेत.  

५६  नवीन वयैस्कतक ग्राहकािं ोबत, त ेच ववद्यिान ग्राहकािं ोबतही  िंबिंध प्रस्थावपत करताना 
किं पनीद्वारे आणण एनबीएफ ीद्वारे यनुनक कस्टिर आयडेंर्टकफकेशन कोड (य ूीआय ी) देण्यात 
येईि.  

 
५७  एचएफ ी र्महणून िाग ूअ ेि तोपयिंत कजवखात्यािंशी  िंबिंधधत नवीन तिंत्रज्ञान उपयोगात आणणे -  
 नवीन ककिं वा ववक नशीि तिंत्रज्ञानातनू उद्भव ू शकणाऱ्या काळे प ेै पािंढरे करण्याच्या ककिं वा 

दहशतवाद्यािंना प ेै परुववण्याच्या प्रकरणािंकड े परेु े िक्ष परुववण्यात येईि आणण किं पनी एक 
एचएफ ी र्महणून जोपयिंत  िंबिंधधत आहे, तोपयिंत नवीन उत्पादने/ ेवा/तिंत्रज्ञान  रुू करण्यापवूी 
योग्य त्या केवाय ी कायवप्रणािी वेळोवळेी जारी करण्यात आल्याची खातरजिा केिी जाईि.  

 

५८  डडिािंड ड्राफ्ट  , इत्यादी जारी करणे आणण त्यािंच ेपेिेंट 
 
 डडिािंड ड्राफ्ट/िेि/टेसिग्राकफक रान् फर/एनईएफटी/आयएिपीए  ककिं वा इतर कोणत्याही िागावने ननधी 

पाठवणे आणण पन्ना  हजार रुपये व त्यावरीि रकिेचे रॅव्हि व चके  जारी करणे हे ग्राहकाच्या 
खात्यातनू प ेै वजा करून ककिं वा चके जारी करून केिे जाईि, रोख रककि भरून नाही.  

 त्यासशवाय, डडिािंड ड्राफ्ट, पे ऑडवर, बँक व चके , इत्यादीिंच्या दशवनी भागावर, त ेदेणाऱ्या बँकेने खरेदी 
करणाऱ्याचे नाव नोंदवि े पार्हज.े १५  प्टेंबर २०१८ ककिं वा त्यानिंतर जारी करण्यात आिेल्या 
इन्स्ुिेंट   ाठी ह्या  चूना िाग ूअ तीि.  
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५९  पॅनचा उल्िेख करणे 
ग्राहका ोबत व्यवहार करताना, वेळोवेळी  धुाररत करण्यात आिेल्या आयकर कायद्यातीि किं पनीिा 
िाग ू अ िेल्या ननयि ११४बी िधीि तरतदुीन ुार ग्राहकाचा परिनिंट अकाऊिं ट निंबर (पॅन) ककिं वा 
त्याचे तत् ि ई-डॉकयिुेंट प्राप्त केिे पार्हज.े ज्या व्यकतीिंकड े पॅन ककिं वा त्याच ेतत् ि ई-डॉकयिुेंट 
न ेि, त्यािंच्याकडून फॉिव ६० प्राप्त केिा पार्हज.े  

 
६०  ततृीय पक्षािंची उत्पादने ववकणे- 

 
ततृीय पक्षािंची उत्पादने ववकताना, वेळोवेळी िाग ू अ िेल्या ननयिाविीिंन ुार एजिंट र्महणून काि 
करीत अ ताना किं पनी ह्या पॉसि ीच्या अनषुिंगाने पढुीि बाबीिंचे पािन करीि: 

 
(क) ह्या पॉसि ीन ुार आवश्यक अ ल्याप्रिाणे पन्ना  हजार रुपयािंवरीि व्यवहारािंकररता, येणाऱ्या 

ग्राहकािंची (वॉक-ईन कस्टि व) ओळख आणण पत्ता पडताळून पार्हिे जातीि. 
(ख) ह्या पॉसि ीन ुार आवश्यक अ ल्याप्रिाणे ततृीय पक्षािंच्या उत्पादनािंच्या नोंदी आणण इतर  िंबिंधधत 

नोंदीिं ठेवल्या जातीि. 
(ग) ततृीय पक्षािंच्या उत्पादनािंशी  िंबिंधधत, ज्यात वॉक-ईन ग्राहकािंचाही  िावेश आहे, त्यािंच्याशी  िंबिंधधत 

व्यवहारािंचे  ीटीआर/ए टीआर फायसििंग करण्या ाठी अिट व  पकडणारे, ननिावण करणारे आणण 
त्यािंचे ववश्िेषण करणारे एएिएि  ॉफ्टवअेर उपिब्ध अ ेि. 

(घ) पन्ना  हजार रुपये ककिं वा त्यावरीि रकिेचे व्यवहार फकत खािीि बाबतीत केिे जातीि:  
 
• ग्राहकािंच्याखात्यातडते्रबटककिं वाचेक  ाठी; आणण 
 
• ग्राहकाने र्दिेिे पॅन प्राप्त करणे आणण त्याची पडताळणी करणे. 

 
(ङ) वरीि (घ) िधीि  चूना किं पनीच्या स्वत:च्या उत्पादनािंना, के्रडडट काड् व ची येणे रककि/प्रीपेड 

काड् व ची/रॅव्हि काड् व ची ववक्री आणण ररिोड करणे आणण इतर कोणतहेी पन्ना  हजार रुपये ककिं वा 
त्यापेक्षा अधधक ककितीची उत्पादने यािंनाही िाग ूअ तीि.  

६१  किवचाऱ्यािंना नोकरी देणे आणण किवचारीप्रसशक्षण 
 

(क) त्यािंच्या किवचाऱ्यािंची भरती करण्या ाठी/नोकऱ्या देण्या ाठी परेुशी स्क्रीनन िंग यिंत्रणा हा एक अिंतगवत 
भाग र्महणून उपयोगात आणिा जाईि. 

(ख) कािावर अ िले्या किवचाऱ्यािं ाठी प्रसशक्षणकायवक्रि राबविे जातीि, ज्यािळेु किवचाऱ्यािंना 
एएिएि/ ीएफटी पॉसि ीववषयी परेु े प्रसशक्षण सिळेि. फ्रिं टिाईन स्टाफ, किं प्िायन्  स्टाफ आणण 
नवीन ग्राहकािं ोबत व्यवहार करणाऱ्या किवचाऱ्यािं ाठी प्रसशक्षणाचा कें द्रत्रब िंद ू वेगवेगळा अ ेि. 
ग्राहकािंिधीि सशक्षणाच्या अभावािा हाताळण्या ाठी फ्रिं ट डसे्क स्टाफिा ववशषे प्रसशक्षण र्दि े
जाईि. परेुशा प्रिाणात प्रसशक्षण र्दिेल्या आणण किं पनीच्या एएिएि/ ीएफएि पॉसि ीज   च,े 
ननयिाविीिंचे आणण  िंबिंधधत  िस्यािंच ेउत्ति ज्ञान अ िेल्या किवचाऱ्यािंना िेखा कायाव ाठी वापरिे 
जाईि.  
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६२  ब्रोक व/एजिंट   यािंच्या र्हत किं पनीने अधधकृत केिेल्या व्यकतीिंद्वारे तिुच्या ग्राहकािा जाणून घ्या 
(केवाय ी) िागवदशवक  चूनािंचे पािन 

 
(क) कोणत्याही रकिा गोळा करण्या ाठी अधधकृत केिेल्या व्यकती आणण त्यािंचे ब्रोकर/एजिंट   ककिं वा 

तत् िान व्यकती ह्या एनबीएफ ीज   /आरएनबी ीज   िा िाग ूअ िेल्या केवाय ी िागवदशवक  चूनािंची 
पतूवता करणाऱ्या अ ाव्यात.  

(ख) केवाय ी िागवदशवक  चूनािंचे पािन केल्याबद्दिची पडताळणी करण्या ाठी आरबीआयिा  वव िार्हती 
उपिब्ध करून र्दिी जाईि आणण किं पनीने अधधकृत केिेल्या व्यकतीिंनी, त्यािंच्या ब्रोक व/एजिंट   
इत्यादीिंनी, जे त्यािंच्या वतीने काि करीत अ तात, त्यािंनी जर उल्ििंघन केिे तर त्याची पणूव 
जबाबदारी स्वीकारीि.  

(ग) किं पनीने अधधकृत केिेल्या अधधकृत व्यकतीिंच्या र्हशबेाची पसु्तके, ज्यात ब्रोक व/एजिंट   ककिं वा तत् ि 
व्यकती यािंचाही  िावेश आहे, ती जेथपयिंत किं पनीच्या कािकाजाशी  िंबिंधधत अ तीि, ती जेव्हा 
आवश्यक अ तीि तवे्हा िेखापरीक्षणा ाठी आणण तपा णी ाठी उपिब्ध केिी जातीि.  
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प्रकरण १ 

डडस्जटि केवाय ीची प्रकक्रया 
 
क  किं पनी डडस्जटि केवाय ी ाठी शकयतो ॲस्प्िकेशनववकस तकरीि, जे त्यािंच्या ग्राहकािंच े केवाय ी 
करण्या ाठी ग्राहकािंच्या टच पॉईंट  वर उपिब्ध करून र्दि ेजाईि आणण केवाय ीची प्रकक्रया शकयतो 
फकत किं पनीच्या ह्या अधधकृत ॲस्प्िकेशनच्यािाध्यिातनूपारपाडिीजाईि. किं पनीच्या  िंचािक ििंडळाने 
िान्यता र्दिेल्या के्रडडट पॉसि ीन ुार  वव ग्राहकािंकडून प्राप्त करण्यात आिेिे केवाय ी दस्तऐवज वधै 
आणण बिंधनकारक  िजिे जातीि, जे आरबीआय/एनएचबी यािंनी अधध धूचत आणण पररचासित केिेल्या 
ननयािक तरतदुीिंचे पािन करण्याच्या अधीन अ तीि.  

 
ख  ॲस्प्िकेशनच्या वापरावर किं पनीचे ननयिंत्रण अ ेि आणण त्याचा वापर अनधधकृत व्यकती करणार नाहीत 
ह्याची काळजी घेतिी जाईि. ह्या ॲस्प्िकेशन िाफकत किं पनीने नतच्या अधधकृत किवचा ऱ्यािंना 
र्दिेल्या ननयिंत्रत्रत यिंत्रणेच्या िाध्यिातनू िॉधगन-आयडी आणण पा वडव ककिं वा िाईव्ह ओटीपी ककिं वा टाईि 
ओटीपीच्या िाध्यिातनूच ॲक े  करता येईि. 

 
ग  ग्राहकाने केवाय ी ाठी किं पनीच्या अधधकृत किवचाऱ्याच्या र्ठकाणावर भेट र्दिी पार्हजे ककिं वा ह्याच्या 
उिट किवचारी ग्राहकाकड ेजाईि. िळू ओव्हीडी ग्राहकाच्या ताब्यात अ ेि.  

 
घ  किं पनीने ह्याची काळजी घेतिीच पार्हज े की, ग्राहकाचा िाईव्ह फोटोग्राफ किं पनीच्या अधधकृत 
किवचाऱ्याद्वारे घेतिा जाईि आणण तो फोटोग्राफ ग्राहकाच्या अजाववर ( ीएएफ) धचकटविा जाईि. 
त्यानिंतर, किं पनीच्या स स्टीि ॲस्प्िकेशनद्वारे ीएएफक्रिािंक, जीपीए  कोऑडड वनेट  , अधधकृत 
अधधकाऱ्याच ेनाव, यनुनक एिंप्िॉयी कोड (किं पनीने र्दिेिा) आणण तारेखेचा (र्दर्द:िि:वव) आणण वेळेचा 
(ता :सिननट: ेकिं द) स्टॅंप अ िेिा वॉटर िाकव , वाचता येईि अशा पद्धतीने िाविा पार्हज.े  

 
ङ  किं पनीच्या ॲस्प्िकेशन िध्ये अ  े वसैशष्टय अ ेि की, फकत िाईव्ह फोटोग्राफच घेता येतीि आणण 
ग्राहकाचे छापीि ककिं वा स्व्हडडओ-ग्राफ्ड फोटोग्राफ्  घेता येणार नाहीत. ग्राहकाचा फोटोग्राफ घेताना 
त्याच्या पाश्ववभिूीचा रिंग पािंढरा अ िा पार्हजे आणण ग्राहकाचा फोटोग्राफ घेताना इतर कोणतीही  
व्यकती त्या चौकटीत येणार नाही ह्याची काळजी घ्यावी.  

 
च  त्याचप्रिाणे, जर ऑफिाईन पडताळणी केिी जाऊ शकत नाही िळू ओव्हीडीचा ककिं वा आधार 
अ ल्याच्या परुाव्याचा िाईव्ह फोटोग्राफ (क्षक्षनतज िािंतर ठेवनू) वरून उभा घेतिा पार्हज ेव वर उल्िखे 
केल्याप्रिाणे वाचता येण्याजोगे वॉटर-िाककिं ग केिे पार्हजे. िळू दस्तऐवजाचा िाईव्ह फोटोग्राफ घेताना 
िोबाईि डडव्हाई  अ  िसिती ककिं वा नतरपे करू नये.  

छ  ग्राहकाचा आणण िळू दस्तऐवजाचा िाईव्ह फोटोग्राफ योग्य त्या प्रकाशात घ्यावा, ज्यािळेु त ेस्पष्टपणे 
वाचता आणण ओळखता येतीि.  

ज  त्यानिंतर, ग्राहकाच्या अजावतीि  वव जागा दस्तऐवजािंप्रिाणे आणण ग्राहकाने र्दिेल्या िार्हतीन ुार 
भरल्या पार्हजेत. ज्या दस्तऐवजािंिध्ये स्कवक ररस्पॉन्  (कयआूर) कोड उपिब्ध अ ेि, त्यािंच्यातीि 
तपशीि हाताने भरण्याऐवजी कयआूर कोड स्कॅन करून आपोआप भरिे जातीि. उदाहरणाथव, 
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यआूयडीएआयिधून डाऊनिोड केिेल्या आधार काडविध्ये/ई-आधारिध्ये जथेे कयआूर कोड उपिब्ध 
अ तो, तथेे नाव, सि िंग, जन्ितारीख आणण पत्ता यािं ारखे तपशीि आधारवर/ई-आधारवर अ ििेा 
कयआूर कोड स्कॅन करून आपोआप भरिे जातीि.  

झ  वर उल्िेख केिेिी प्रकक्रया एकदा पणूव झािी, की ‘ओटीपी शअेर करण्यापवूी कृतया फॉिविध्ये भरिेिे 
तपशीि पडताळून पहा’ अ ा िजकूर अ िेिा वन टाईि पा वडव (ओटीपी) िे ेज ग्राहकाच्या िोबाईि 
क्रिािंकावर पाठववण्यात येईि. ओटीपी यशस्वीपणे व्हॅसिडटे केिा गेल्यानिंतर त्यािा अजाववरीि ग्राहकाच े
हस्ताक्षर  िजिे जाईि. परिंत ु ग्राहकाकड े स्वत:चा िोबाईि क्रिािंक न िे, तर त्याच्या/नतच्या 
कुटुिंबातीि/नातवेाइकािंचा/ओळखीच्या व्यकतीिंचा िोबाईि क्रिािंक या ाठी वापरता येऊ शकेि आणण त्याचा 
त ा स्पष्ट उल्िेख ग्राहकाच्या अजावत केिा पार्हज.े कोणत्याही पररस्स्थतीत, किं पनीकड े नोंदणीकृत 
अ िेल्या अधधकृत अधधकाऱ्याचा िोबाईि क्रिािंक ग्राहकाच्या हस्ताक्षरा ाठी वापरिा जाणार नाही. 
किं पनीने हे तपा नू पार्हिेच पार्हज े की, ग्राहकाच्या हस्ताक्षरा ाठी वापरिेिा िोबाईि क्रिािंक हा 
अधधकृत अधधकाऱ्याचा िोबाईि क्रिािंक नाहीए.  

 
ञ  ग्राहकाचा आणण िळू दस्तऐवजािंचा िाईव्ह फोटोग्राफ घेतल्याच ेघोषणापत्र अधधकृत अधधकाऱ्याने र्दिे 
पार्हज.े या ाठी अधधकृत किवचाऱ्याची पडताळणी वन टाईि पा वडव (ओटीपी) द्वारे केिी जाईि, जो 
किं पनीकड े नोंदविेल्या िोबाईि क्रिािंकावर पाठविा जाईि. ओटीपी यशस्वीपणे व्हॅसिडटे केल्यानिंतर, 
त्यािा ह्या घोषणापत्रावरीि अधधकृत अधधकाऱ्याचे हस्ताक्षर  िजिे जाईि. 

 
ट  ह्या  गळ्या कृतीिंनिंतर ही प्रकक्रया पणूव झाल्याची आणण किं पनीच्या ॲस्कटव्हेशन ऑकफ रिा 
ॲस्कटव्हेशनची ववनिंती  ादर केल्याची िार्हती ॲस्प्िकेशन देईि वया प्रकक्रये चारँझॅकशन आयडी/रेफरन्  
आयडी क्रिािंक दु् धा जनरेट करीि. अधधकृत अधधकारी ग्राहकािा भववष्यातीि  िंदभािं ाठी रँझॅकशन 
आयडी/रेफरन्  आयडी क्रिािंकाचे तपशीि कळवीि.  

 
ठ  किं पनीचे अधधकृत अधधकारी हे तपा नू आणण पडताळून पाहतीि:- (१) दस्तऐवजाच्या छायाधचत्रात 
उपिब्ध अ िेिी िार्हती ग्राहकाच्या अजावत अधधकृत अधधकाऱ्याने भरिेल्या िार्हतीशी जुळत आहे. (२) 
ग्राहकाचा िाईव्ह फोटोग्राफ दस्तऐवजात उपिब्ध अ िेल्या फोटोग्राफशी जळुत आहे; आणण (३) 
ग्राहकाच्या अजावतीि आवश्यक त े वव तपशीि योग्यपणे भरिेिे आहेत. 

 
ड  यशस्वीपणे पडताळणी केल्यानिंतर, ग्राहकाच्या अजाववर किं पनीच ेअधधकृत अधधकारी डडस्जटि हस्ताक्षर 
करतीि, जे ग्राहकाच्या अजावची वप्र िंट घेतीि, त्यावर योग्य जागी ग्राहकाची  ही/अिंगठ्याचा ठ ा घेतीि, 
त्यानिंतर तो स्कॅन करून स स्टीििध्ये अपिोड करतीि. िळू हाडव कॉपी ग्राहकािा परत र्दिी जाऊ 
शकत.े  
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जोडपत्र २ 
पीआयए  अिंतगवत एफपीआय ाठी पात्र अ िेिे केवाय ी दस्तऐवज 

 
१) िंवगव एफपीआय 

प्रकार 
दस्तऐवजाचा प्रकार  िंवगव १  िंवगव २   िंवगव ३  

 
 
 
 
 
 
 
एिंर्टटीच्या/
किं पनीच्या 
पातळीवर 

स्थापने िंबिंधीच े
दस्तऐवज 
(िेिोरिंडि आणण 
आर्टवकल्  ऑफ 
अ ोस एशन, 
 र्टवकफकेट ऑफ 
इन्कॉपोरेशन, इ.) 

अननवायव अननवायव अननवायव 

पत्त्याचा पुरावा अननवायव (िुखत्यारपत्र) 
(पीओए), ज्यात स्वीकाराहव 
पत्त्याची उल्िेख अ ेि. 

अननवायव (िुखत्यारपत्र) 
(पीओए), ज्यात 
स्वीकाराहव पत्त्याची 
उल्िेख अ ेि.) 

अननवायव - 
िुखत्यारपत्र 
वगळता इतर 

पॅन अननवायव अननवायव अननवायव 
आधथवक िार्हती  ूट र्दिेिी आहे*  ूट र्दिेिी आहे* अननवायव 
 ेबी नोंदणीप्रिाणपत्र अननवायव अननवायव अननवायव 

 िंचािक ििंडळाचा ठराव 
@@ 

 ूट र्दिेिी आहे* अननवायव अननवायव 

 
वररष्ठ 

व्यवस्थापन 
(पूणववेळ 

 िंचािक/भागी
दार/ववश्वस्त/इ

त्यादी) 

यादी अननवायव अननवायव अननवायव 
पत्त्याचा पुरावा  ूट र्दिेिी आहे*  ूट र्दिेिी आहे* एिंर्टटी िेटरहेडवर 

पूणव नाव, 
राष्रीयत्व, 
जन्ितारीख 

जाहीर करत ेककिं वा 
फोटो आयडेंर्टटी 
पुरावा देत े

पत्त्याचा पुरावा  ूट र्दिेिी आहे*  ूट र्दिेिी आहे* िेटरहेडवर 
घोषणापत्र* 

 
फोटोग्राफ्  

 ूट र्दिेिी आहे  ूट र्दिेिी आहे  ूट र्दिेिी आहे* 

 
 
 
अधधकृत 
हस्ताक्षरकते 

यादी आणण  ही अननवायव - िुखत्यारपत्र 
जर ग्िोबि 

कस्टोडडयन् च्या नावे 
अ ेि, तर ग्िोबि 

कस्टोडडयन स ग्नेटररज   ची 
यादी र्दिी जाऊ शकते.  

अननवायव - िुखत्यारपत्र 
जर ग्िोबि 

कस्टोडडयन् च्या नावे 
अ ेि, तर ग्िोबि 

कस्टोडडयन 
स ग्नेटररज   ची यादी 
र्दिी जाऊ शकत.े 

अननवायव 
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ओळखीचा पुरावा  ूट र्दिेिी आहे*  ूट र्दिेिी आहे* अननवायव 
पत्त्याचा पुरावा  ूट र्दिेिी आहे*  ूट र्दिेिी आहे* िेटरहेडवर 

घोषणापत्र* 
फोटोग्राफ्   ूट र्दिेिी आहे  ूट र्दिेिी आहे  ूट र्दिेिी आहे* 

 
 

अिंनति 
िाभाथी 
िािक 
(यूबीओ) 

यादी  ूट र्दिेिी आहे* अननवायव 
(‘‘२५% पेक्षा 
अधधक यूबीओ 
नाही’’ अ े जाहीर 
करू शकतात) 

अननवायव 

ओळखीचा पुरावा  ूट र्दिेिी आहे*  ूट र्दिेिी आहे* अननवायव 
पत्त्याचा पुरावा  ूट र्दिेिी आहे*  ूट र्दिेिी आहे* िेटरहेडवर 

घोषणापत्र* 
फोटोग्राफ्   ूट र्दिेिी आहे  ूट र्दिेिी आहे  ूट र्दिेिी आहे* 

 
टीप:- *बँकखात े उघडताना आवश्यक नाही. परिंतु  िंबिंधधत एफपीआयज    अशी हिी देऊ शकतात की, 
ननयािकािंनी/कायद्याच्या अिंििबजावणी करणाऱ्यािंनी  िंबिंधधत दस्तऐवजािंची िागणी केल्या  त ेकिं पनीकड े  ादर केिे 
जातीि.  

 
@@ ववसशष्ट कायवक्षेत्रातीि एफपीआयज   , जेथे बँकखात ेउघडण्या ाठी  िंचािक ििंडळाने ठराव पाररत करण्याची पद्धत 
न ेि, तथेे  िंचािक ििंडळाच्या ठरावाच्या बदल्यात ग्िोबि कस्टोडडयनिा/िोकि कस्टोडडयनिा र्दिेिे िुखत्यारपत्र 
 ादर केिे जाऊ शकत.े  

 
२) 
 िंवगव 

परदेशातीि पात्र गुिंतवणकूदार 

I. फॉररन  ेंरि बँक ,  रकारी एजन् ीज,  ॉव्हररन वेल्थ फिं ड्  , आिंतरराष्रीय/िस्ल्टिॅटरि 
 िंस्था/एजन् ीज यािंच्या ारख्या  रकारी आणण  रकारशी  िंबिंधधत परदेशातीि गुिंतवणूकदार. 

II.  
क) र्मयचु्यअुि फिं ड्  , इन्व्हेस्टिेंट रस्ट  , इन्शरुन् /ररइन्शरुन्  किं पन्या, इतर ब्रॉड बेस्ड 

फिं ड्  , इत्यादीिं ारखे योग्यपणे ननयिन केिे जात अ िेिे ब्रॉड बेस्ड फिं ड्  . 
ख) बँका, अ ेट िॅनेजिेंट किं पन्या, गुिंतवणूक व्यवस्थापक/ ल्िागार, पोटवफोसिओ व्यवस्थापक, 

इत्यादीिं ारख्या योग्यपणे ननयिन केल्या जाणाऱ्या एिंर्टटीज   . 
ग) ज्या ब्रॉड बेस्ड गुिंतवणूक व्यवस्थापकािंचे योग्यपणे ननयिन केिे जात अ तीि अ े ब्रॉड 

बेस्ड फिं ड्  . 
घ) यनुनव्हस वटी फिं ड्   आणण पने्शन फिं ड्  . 
ङ) आधीच  ेबीकड े एफआयआय र्महणून/ ब अकाऊिं ट र्महणून नोंदणीकृत झािेल्या 

यनुनव्हस वटीशी  िंबिंधधत एिंडोिेंट  .  
III. भारतात पीआयए  रूटने गुिंतवणूक करणारे इतर  वव पात्र परदेशातीि गुिंतवणूकदार  िंवगव 

१ आणण २ अिंतगवत पात्र नाहीत, ज े एिंडोिेंट  , धिावदाय  िंस्था/न्या , फाऊिं डशेन् , 
कॉपोरेट बॉडडज   , न्या , व्यकती, फॅसििी ऑकफ  व, इत्यादी.  
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जोडपत्र ३ 
किी जोखीि अ िेल्या  िंवगावतीि ग्राहकािंकडून ववचारात घेतिे जाऊ शकणारे अनतररकत केवाय ी 

दस्तऐवज: ही दस्तऐवजािंची दशवक यादी आहे, जे किी जोखीि अ िेल्या  िंवगावतीि ग्राहकािंकडून प्राप्त केिे 
जाऊ शकतात.अधधक िागवदशवना ाठी कृपया ह्या पॉसि ीतीि  िंबिंधधत कििे, त ेच के्रडडट पॉसि ी पहा. 

 
३) वैयस्कतक ग्राहकािं ाठी केवाय ी दस्तऐवज: 

 
अ.क्र. स्वीकाराहव दस्तऐवज   

ओळख 
ननवा ाचा 
पत्ता 

 
 ही 

जन्िता
रीख 

१ पॅन काडव होय ना
ही 

होय होय 

२ आधार यआूयडी काडव होय होय नाही होय 
३ ितदार ओळखपत्र होय होय नाही होय 
४ ड्रायस्व्हिंग िाय न्  होय होय नाही होय 
५ वधै पा पोटव होय होय होय होय 

 
६ 

राज्य  रकार, कें द्र  रकारचे ववभाग, वधैाननक ककिं वा 
ननयािक प्राधधकरणे,  ाववजननक क्षेत्रातीि उपक्रि, शडे्यलु्ड 
किसशवअि बँका आणण  ाववजननक ववत्तीय  िंस्था यािंनी 
र्दिेिे अजवदाराच्या छायाधचत्रा ह अ िेिे ओळखपत्र 

होय नाही नाही होय 

७ नरेगा/ रकारी असभकरणे/उपक्रि यािंनी र्दिेिे जॉब काडव होय नाही नाही होय 

८ व्यकतीच ेछायाधचत्र यथायोग्यपणे  ाक्षयािंककत केिेिे अ िेिे 
राजपत्रत्रत अधधकाऱ्यािंनी जारी केिेिे पत्र 

होय नाही नाही नाही 

९ िान्यताप्राप्त  ाववजननक प्राधधकरण ककिं वा राजपत्रत्रत 
अधधकारी यािंनी ग्राहकाची ओळख/छायाधचत्र पडताळणी केिेिे 
पत्र 

होय नाही नाही नाही 

१० बँकेच्या अकाऊिं ट स्टेटिेंटचपेर्हिे पान/ 
फोटो हपा बकुआणणफोटोवरबँकेचासशकका 

होय होय नाही नाही 

११ २ िर्हन्यािंपेक्षा जुनी न िेिी उपयकुत  ेवािंची त्रबिे (वीज, 
िँडिाईन टेसिफोन, पोस्ट पेड िोबाईि, पाईप्ड गॅ  िाईन, 
पाणी) 

नाही होय नाही नाही 

 
 
 
 

१२ 

ग्राहकाच्या नावे नोंदणीकृत अ िेिा िळू/ ाक्षयािंककत 
ववक्रीकरार/करारनािा पॉसि ीन ुार/प्रकक्रयेन ुार िाग ू अ ेि 
त्यान ुार गोळा करणे. 
 
पत्त्याचा परुावा र्महणून  ादर केिेल्या स्वीकाराहव 
ओव्हीडीवरीि पत्ता जर  ध्याच्या पत्त्यापेक्षा वेगळा अ ेि, 
तर अशा प्रकारच्या ओव्हीडीवरीि पत्ता िळू दस्तऐवजावरून 
पडताळून पार्हिा पार्हजे आणण एफआय/पडताळणी 
 ववतोपरी प्रयत्न करून केिे पार्हजे.  ध्याच्या पत्त्याच्या 
परुाव्या ाठी ग्राहक भाडकेरार/िीव्ह अडँ िाय न्  करार 
ककिं वा स्वयिंघोषणापत्र  ादर करू शकतीि आणण अशा 
प्रकारचा  ध्याच्या पत्त्याची पडताळणी एफआय एजन् ीच्या 

 
 
 
 

नाही 

होय नाही  
 
 
 

नाही 
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िाध्यिातनू/किं पनीद्वारे/शाखेच्या किवचाऱ्याद्वारे वयैस्कतक 
भेट देऊन केिे जाणे आवश्यक अ त.े  

१३ िहानगरपासिका कराची अिीकडीि पावती नाही होय नाही नाही 
 
 

१४ 

राज्य  रकार ककिं वा कें द्र  रकारच े खात,े वधैाननक ककिं वा 
ननयािक  िंस्था,  ाववजननक क्षेत्रातीि उपक्रि, शडे्यलु्ड 
किसशवअि बँका, ववत्तीय  िंस्था आणण  चूीकृत किं पन्या 
यािंनी र्दिेिे ननवा व्यवस्थेचे पत्र आणण अशा 
ननयोकत्यािं ोबत केिेिे िीव्ह अडँ िाय न्  करार, ज्याद्वारे 
अधधकृत ननवा स्थान र्दिेिे अ ेि. 

नाही होय नाही नाही 

१५  रकारीववभागककिं वा ाववजननकक्षेत्रातीिउपक्रिािंद्वारे ेवाननवतृ्त
किवचाऱ्यािंनाननवतृ्तीवेतनककिं वाकौटुिंत्रबकपेन्शनपेिेंटऑडवर, 
जरत्यातपत्ताअ ेितर 

नाही होय नाही नाही 

१६ यनूनक आयडेंर्टकफकेशन अथॉररटी ऑफ इिंडडयाने र्दििेे पत्र, 
ज्यात नाव, पत्ता आणण आधार क्रिािंक यािंचे तपशीि 
अ तीि. 

नाही होय नाही नाही 

१७  रकारीववभागककिं वा ाववजननकक्षेत्रातीिउपक्रिािंद्वारे ेवाननवतृ्त
किवचाऱ्यािंनाननवतृ्तीवेतनककिं वाकौटुिंत्रबकपेन्शनपेिेंटऑडवर, 
जरत्यातपत्ताअ ेितर 

नाही नाही नाही होय 

१८ जन्िप्रिाणपत्र ( रकारी असभकरणािंनी र्दिेिे) नाही नाही नाही नाही 

१९ शाळा  ोडल्याचा दाखिा (१०वी/१२वी) नाही नाही होय नाही 

 
                ३.१. पत्त्याचा परुावा म्हणनू फर्मकडून/कंपनीकडून प्राप्त करावाच्या दस्तऐवजाचंी यादी (कोणताही एक) 

 

अ.क्र. फिव फिव कंपनी 

१ 
फिवचे अिीकडीि ववजचेे ककिं वा दरूध्वनीचे त्रबि (२ िर्हन्यािंपेक्षा जुने 
न िेि)े होय होय 

२ त्रबणझने  रस्जस्रेशन  र्टवकफकेट, अ ल्या  (जीए टी) होय होय 

३ राष्रीयीकृत/शडे्यलु्ड किसशवअि बँकेचे बँक स्टेटिेंट होय होय 

४ अिीकड े धुारणा केिेल्या पाटवनरशीप डीडची प्रिाणणत प्रत होय होय 

५ पॅन काडव अिॉटिेंट पत्राची प्रत होय होय 
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जोडपत्र - ४ 

 

क  बिल्डर/प्रोजके्ट/कॉपोरेट ग्राहकाचं्या एसटीआरज  ची उदाहरणादाखल यादी 

१  ग्राहकाशी  िंबिंधधत तपशीि अनेक वेळा बदििेिे आहेत (नावातीि बदि, वारिंवार केिेल्या 
दरुुस्त्या, इ.) 

२  ग्राहकाची अनावश्यक गुिंतागुिंतीची रचना. 
३  व्यव ाय प्रोफाइिशी  िंबिंधधत न िेि े वयैस्कतक ककिं वा व्यवहारािंच े वगव आणण अपेक्षक्षत 

कक्रयाकिाप/व्यवहार अज्ञात; 
४  ग्राहक िार्हती, डटेा, दस्तऐवज देण्या  अनतु् कु आहे; 
५  खोटे दस्तऐवज, डटेा, कजावचा हेत,ू खात्याचे तपशीि  ादर करणे; 
६  ज्याद्वारे प्रारिंसभक योगदान र्दि ेआहे अशा उत्पन्नाच्या स्त्रोताचा तपशीि देण्या  नकार देतो, 

बँक खात्यातीि ननधीच ेस्रोत  िंशयास्पद आहेत इ. 
७  व्यस्कतश: भेटण्या  अनतु् कु, परेुशा कारणासशवाय ततृीय पक्षाच्या/िखुत्यारपत्रधारकाच्या 

िाध्यिातनू प्रनतननधधत्व करतो; 
८  र्दिेल्या पत्त्याच्या जवळ एचएएफएिची शाखा/कायाविय अ नूही कजावच्या अजावत र्दिेल्या 

ग्राहकाच्या ननवा ापा नू/व्यव ायाच्या पत्त्यापा नू दरू अ िेल्या शाखािंशी/एएचएफएिच्या 
कायावियािंशी  िंपकव   ाधतो. 

९  बँक खात्याच्या वववरणात अगणणत हस्तािंतरणाबद्दि स्पष्टीकरण देण्या  ककिं वा  िाधानकारक 
उत्तर देण्या  अ िथव / एकापेक्षा अधधक खाती. 

१०  ननधीच्या स्त्रोताच े योग्य औधचत्य न  ािंगता अ िंबिंधधत ततृीय पक्षाच्या खात्यािंद्वारे केिेिे 
प्रारिंसभक योगदान; 

११  कजावच्या रकिेच्या अिंनति वापराच ेयोग्य औधचत्य न दाखवता आणण कजावच्या अिंनति वापराच्या 
ववषितसेशवाय टॉप-अप कजव आणण/ककिं वा इस्कवटी कजव घेणे;  

१२  कजावच्या ििंजुरी ाठी उत्पन्नाच्या स्त्रोताच े िंशयास्पद िागव  चुवणे; 
१३  व्यवहारािंिध्ये आधथवक शहाणपण नाही; 
१४  फ वेधगरी शोधून काढिेिी आहे; ग्राहकाकडून कोणत्याही शाखेत खोटया चिनी नोटा प्राप्त 

झाल्या  त्याववषयी एनएचबी/आरबीआयच्या पररपत्रकान ुार िार्हती देणे; 
१५  अज्ञात स्रोतापा नू अ ाधारण आधथवक व्यवहार; 
१६  अ िंबिंधधत ककिं वा अज्ञात ततृीय पक्षािंकडून प्राप्त झािेिे प ेै आणण शलु्का ाठीचे पेिेंट रोख 

रकिेत, ज्यात पेिेंट करण्याची ही नेहिीची पद्धत न त;े 
१७  कजावच ेखरे िाभाथी आणण खरेदी करावयाच्या  दननका याबाबत गिंभीर शिंका आहेत; 
१८  खोटे बँकखात ेउघडून कजावच्या रकिेचे रोखीकरण; 
१९  ववत्तपरुवठा करण्या ाठी िािित्ता/ननवा  यनुनटिा यापवूीच ननधी र्दिा गेिा आहे आणण तचे 

थकबाकी आहे आणण त ेिपवनू ठेविे आहे हे जाणून कजाव ाठी अजव करणे; 
२०  ववक्री ाठीच्या करारािध्ये निदू केिेिा ववक्री ववचार हा खरेदीच्या क्षेत्रािध्ये  धूचत केिेल्या 

प्रकासशत दरािंिध्ये प्रचसित अ िेल्यापेक्षा अ ािान्यपणे जास्त/किी आहे; 
२१  त्याच िािित्तवेर/राहत्या घरावर एकापेक्षा अधधक कजे घेणे; 
२२  ज्याचा व्यवहाराशी  िंबिंध नाही अशा ततृीय पक्षा  पेिेंट करण्याची ववनिंती; 
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२३  ग्राहकाद्वारे व्हेंडर/त्रबल्डर/डवे्हिपर/ब्रोकर/एजिंट, इत्यादीिं ोबत हातसिळवणी करून कजावच्या 
रकिेचा वापर करणे आणण त्या रकिेचा वापर, ती ज्या ाठी र्दिी होती, त्यापेक्षा वेगळ्या 
कारणा ाठी करणे; 

२४  एकापेक्षा अधधक कज/ेअथवपरुवठा, ज्यात एनजीओ/धिावदाय  िंस्था/िघु/िध्यि आस्थापना 
(ए एिईज   )/स्वयिं हायता गट (ए एचजीज   )/  कू्षि अथव ाह्य गट (एिएफजीज  ) यािंचा  िावेश 
अ ेि; 

२५  पत्त्यात बदि करण्या ाठी वारिंवार ववनिंती; 
२६  हप्त्यािंपेक्षा जास्त रककि भरणे व त्या ोबत जास्त भरिेिी रककि परत करण्या ाठी ववनिंती 

करणे; 
२७  अपेक्षक्षत ककिं वा  रकारी अधध धूचत दरापके्षा जास्त/किी ककितीत ररअि इस्टेटिध्ये गुिंतवणूक.  

*** 
 

   


