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આધાર હાઉસિંગ ફાઈનાન્િં લિલિટેડ 

નો યોર કસ્ટિર [KYC] અન ેએલન્ટ િની િોન્ડરરગ (AML) પગિાંની પોલિિંી – (િંુધારેિી) 

 

1. પ્રસ્તાવના 

 

કંપની, આધાર હાઉસિંગ ફાઈનાન્િં લિલિટેડ (AHFL –જે અગાઉ DHFL વ્યાિંા હાઉસિંગ ફાઈનાન્િં લિ. તરીકે ઓળખાતી હતી)ની સ્થાપના વષસ 1990િાં કરાઈ હતી 

અને નેિનિ હાઉસિંગ બેંક િંિક્ષ (NHB) તેની નોંધિી કરાઈ હતી. કંપનીએ NHBની આવશ્યકતા અનુિંાર KYC & AML પોલિિંી (પોલિિંી) અપનાવેિી છે, તેિજ 

િંિયાંતરે યોગ્ય િાગે તે રીત ેઆ પોલિિંીિાં િંુધારા-વધારા કરેિા છે, જે િાટે કંપનીના બોડસ ઓફ ડાયરેતટિંસની િંજૂરી િેળવેિી છે. 

આ પોલિિંીને આરંભિાં 10િી એલપ્રિ, 2006ની તારીખ ધરાવતા નો યોર કસ્ટિર (KYC) િાગસદર્શિકાઓ તથા  એલન્ટ-િની િોન્ડરરગ િાપદંડો અંગે NHB દ્વારા જારી 

કરાયેિા ને NHB (ND)/DRS/Pol-ના.13/2006 રેફરન્િં નંબર ધરાવતા જાહેરનાિાંના અનુિંધંાનિાં ઘડવાિાં આવી હતી, જે શે્રષ્ઠ કોપોરેટ પ્રિાલિઓનો એક લહસ્િંો હતી. 

NHB દ્વારા તેના 11િી ઓતટોબર, 2010ની તારીખ ધરાવતા પક્રરપત્ર નં. NHB/ND/DRS/Pol. ના. 33/2010 -11 થકી જારી કરાયેિી િાગસદર્શિકાઓિાં કરાયેિા 

િંુધારાઓ અનુિંાર આ પોલિિંીને િંુધારીને અપડેટ કરાઈ હતી અન ે તેિાં િંિયાંતરે 2 જુિાઈ, 2018ના રોજ જારી કરાયેિા િાસ્ટર પક્રરપત્ર 

NHB(ND)/DRS/REG/MC-04/2018 અન ે11 િાચસ, 2019ના રોજ જારી કરાયેિા પક્રરપત્ર નં. NHB/ND/DRS/પોલિિંી પક્રરપત્ર નં. 94/ 2018-19 દ્વારા જાહેર 

કરાયેિા એલન્ટ-િની િોન્ડરરગ િાપદંડો તથા KYC િાગસદર્શિકાઓ િુજબ વધુ િંધુારા કરાયા હતા. 

 

આ પોલિિંીિાં ફરીથી 24િી એલપ્રિ, 2018ના રોજ યોજાયેિી બોડસની બેઠકિાં િંિીક્ષા કરીને બોડસ દ્વારા િંજૂર કરાઈ હતી અને તેની પછીથી 30િી એલપ્રિ, 2019ના રોજ 

યોજાયેિી બોડસની બેઠકિાં તનેી િંિીક્ષા કરીને િંુધારો કરાયો હતો અને તે પછી બોડસની 19 િે, 2020ની તારીખના પક્રરપત્ર નં. RBI/2019-20/235, DOR.NBFC 

(HFC).CC.ના.111/03.10.136/2019-20 અન ેનં. RBI/DBR/2015-16/18 અનુિંાર 18િી ઓગસ્ટ, 2020ના રોજ યોજાયેિી તેની બેઠકિાં યોગ્ય રીત ેિજૂંર 

કરાયેિી હતી. 

20 એલપ્રિ, 2020ની તારીખના િાસ્ટર ડાયરેતિન DBR.AML.BC.ના.81/ 14.01.001/2015-16 કે જેના હેઠળ નો યોર કસ્ટિર (KYC) ડાયરેતિન, 2016 (“િાસ્ટર 

ડાયરતેિન ઓન KYC/ ડાયરેતિન”). 

તદુપરાંત ભારત િંરકાર દ્વારા બહાર પડાયેિા જાહેરનાિાં િુજબના લપ્રવેન્િન ઓફ િની િોન્ડરરગ એતટ, 2002 અન ેલપ્રવેન્િન ઓફ િની િોન્ડરરગ (િેન્ટેનન્િં ઓફ રેકડસ) 

રૂલ્િં, 2005 (અન ેતિેાં િંિયાંતરે કરાયેિા િંુધારા િુજબ)ની જોગવાઈઓના િંંબંધિાં, કંપનીએ ગ્રાહકને િંાિેિ કરતી વેળાએ તેિજ એકાઉન્ટ આધાક્રરત િંંબંધની સ્થાપના 

કરીને અથવા તો અન્યત્ર ટ્રાન્ઝેતિન હાથ ધરતી વેળાએ તેની ઓળખ િાટ ેચોતકિં પ્રક્રક્રયાને અનુિંરવી પડ ેતેિજ તિેના ટ્રાન્ઝેતિન પર લનરીક્ષક્ષિ રાખવંુ પડે. AHFL દ્વારા 

િંિયાંતરે કરાતા િંુધારા તેિજ અિિપાત્રતા િુજબ લપ્રવેન્િન ઓફ િની િોન્ડરરગ એતટ, 2002 અને લપ્રવેન્િન ઓફ િની િોન્ડરરગ (િેન્ટેનન્િં ઓફ રેકડસ) રૂલ્િં, 2005ની 

જોગવાઈઓના અિિ િાટ ેપગિાં ભરવાં પડે. આિ, આ પોલિિંીને ગ્રાહકને જાિવા/િંિજવા તિેજ તેિના નાિાકીય વ્યવહારોને િંારી રીત ેિંિજવા ઘડાઈ છે જેના 

બદિાિાં કંપનીને તેિના જોખિોનું યોગ્ય િંંચાિન કરવાિાં તેિજ િની િોન્ડરરગની પ્રવૃલિઓ િાટે ગુનાખોરો દ્વારા તેનો ઉપયોગ ટાળવાિાં િદદ િળિે. 

આ પોલિિંીિાં હવે ભારતીય ક્રરઝવસ બેંકના (RBI) 10 િે, 2021ના રોજ અપડેટ કરાયેિા પક્રરપત્ર નં. િાસ્ટર ડાયરેતિન DBR.AML.BC.ના.81/ 14.01.001/2015-16 

થકી જાહેર કરાયેિા િેટેસ્ટ િંધુારા િુજબ ફેરફારો કરાઈ રહ્યા છે, જેથી RBI િાસ્ટર ડાયરેતિન ઓન નો યોર કસ્ટિર (KYC) ડાયરેતિન, 2016 (“િાસ્ટર ડાયરેતિન ઓન 

KYC/ ડાયરેતિન્િં”)ની ઉપર િુજબની જોગવાઈઓ અનુિંાર આવા િંુધારાના અનુિંરિિાં જારી કરાયેિી વહીવટી િંૂચનાઓ િંલહતની જરૂરી અપડેટ્િં કરવાની જોગવાઈ 

કરાઈ છે. આ પોલિિંીનો બોડસ દ્વારા િંજૂરી અપાયાની તારીખથી તાત્કાલિક અિિ થિે. 
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પ્રકરિ I  

અિિપાત્રતા અન ેવ્યાખ્યાઓ 

2. અિિપાત્રતા 

 

આ પોલિિંી ભારતીય ક્રરઝવસ બેંકના લનયિન હેઠળના તિાિ એકિોને િાગુ પડિે, ખાિંકરીને િાસ્ટર ડાયરેતિન્િં ઓન KYCના 3 (b) (xiii)િાં કરાયેિી વ્યાખ્યા િુજબ, જેિાં અન્યત્ર 

ઉલ્િેલખત ખાિં િંંજોગો અપવાદરૂપ રહેિે. 
 

આ પોલિિંી લવદેિિાં આવેિી કંપનીની એ બ્રાન્ચ અન ેબહુિલત િાલિકીની િંબલિંક્રડયરીઓને પિ િાગુ પડિે, જેની િયાસદા યજિાન દેિના સ્થાલનક કાયદાઓને લવરોધાભાિંી ન રહે 

ત્યાં િંુધી રહેિે, જેની િરત એ હિે ક:ે 
 

i. જયાં િાગુ પડતા કાયદાઓ અન ેલનયિો હઠેળ આ િાગસદર્શિકાના અિિ પર પ્રલતબંધ હિે, તો તેને RBIના ધ્યાને િવાિે. 

ii. RBI અન ેયજિાન દેિના લનયિનકાર દ્વારા લનધાસક્રરત KYC/AML િાપદંડોિાં તફાવત હિે તો કંપનીની બ્રાન્ચ/ િંબલિંક્રડયરીઓએ બંનેિાંથી જે વધુ આકરા લનયિનો 

હિે તેને આત્િિંાત કરવાના રહેિે. 

iii. લવદેિિાં સ્થાલપત બેંકની બ્રાન્ચ/ િંબલિંક્રડયરીઓ બંનેિાંથી વધુ આકરા લનયિનોને સ્વીકારી િકે છે એટિ ેકે, ભારતીય ક્રરઝવસ બેંક અને તિેના ઘરેિ ુ દેિના લનયિનકાર 

દ્વારા લનધાસક્રરત િાપદંડોિાંથી. 
 

આ પોલિિંીિાં એકાઉન્ટના કોઈ પિ િંદંભસને િોન એકાઉન્ટ અથવા લધરાિ ટ્રાન્ઝેતિન તરીક ેિંંદર્શભત કરાિે. કંપની હવે ક્રડપોઝીટ સ્વીકારતી નથી, જો કે, પ્રવતસિાન 

ક્રડપોલઝટને િંંિગ્નતાની િયાસદા િંુધી જરૂક્રરયાતો િાગુ પડિે. 
 

3. વ્યાખ્યાઓ 

 

અન્યત્ર જરૂક્રરયાત હોય તેના લિંવાય, પોલિિંીના હેતુિંર, અહીં ઉલ્િેલખત િરતોનો િતિબ લપ્રવેન્િન ઓફ િની િોન્ડરરગ એતટ, 2002ને લપ્રવેન્િન ઓફ િની િોન્ડરરગ 

(િેન્ટેનન્િં ઓફ રેકડસ) રૂલ્િં, 2005ની જોગવાઈઓની િંાથે વંચાિ ેિેવા ઉપરાંત ડાયરેતિન્િંિાં તેિને ફાળવાયેિા અથસનો પિ િંંદભસ ધારિ કરિે. આ પોલિિંીના િંંદભસિાં 

લનદિસનાત્િક રીત,ે નીચેની િરતોનો ફાળવાયેિો િતિબ આ રહેિે. (જે ડાયરેતિન્િં, એતટ અન ેલનયિોની જોગવાઈઓને આલધન હિે): 

 

i. “આધાર નંબર”નો િતિબ આધાર (નાિાકીય તથા અન્ય િંબલિંડી, િાભો અન ેિંેવાઓની િક્ષયાંક્રકત ક્રડલિવરી) ધારા, 2016ની (2016ના 18) જોગવાઈ 2ના તિોઝ 

(a)િાં તેને ફાળવાયેિા િુજબનો રહેિ;ે 

 

ii. “એતટ” અન ે“લનયિો”નો િતિબ અનુક્રિે લપ્રવેન્િન ઓફ િની િોન્ડરરગ એતટ, 2002 અને લપ્રવેન્િન ઓફ િની િોન્ડરરગ (િેન્ટેનન્િં ઓફ રેકડસ) રૂલ્િં, 2005, અન ે

તેિાં થતા િંુધારા િુજબ રહેિે. 
 

iii. આધાર પ્રિાિભૂતતાના િંંદભસિાં “પ્રિાિભૂતતા”નો િતિબ, આધાર (નાિાકીય તથા અન્ય િંબલિંડી, િાભો અન ેિંેવાઓની િક્ષયાંક્રકત ક્રડલિવરી) ધારા, 2016ની 

કિિ 2ના પેટા-લવભાગ (c)િાં લનધાસક્રરત કરાયા િુજબની પ્રક્રક્રયા રહેિે. 
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iv. િાભાથી િાલિક (BO):- 

 

a. જયાં ગ્રાહક એ કપંની છે, િાભાથી િાલિક કુદરતી વ્યલતત(ઓ) છે કે જેઓ એકિા અથવા િંાથે િળીને અથવા એક અથવા વધુ ન્યાલયક વ્યલતતઓ િંાથે, લનયંત્રિાત્િક 

િાલિકીપિાના લહતો ધરાવે છે અથવા અન્ય િંંદભસ દ્વારા લનયંત્રિનો અિિ કરે છે. 
 

સ્પષ્ટીકરિ- આ પેટા-કિિના હેતુિંર - 
 

1. “લનયંત્રિાત્િક િાલિકીપિાના લહત”નો િતિબ થાય કંપનીના િેર અથવા િૂડી અથવા નફાના 25 ટકા કરતા વધુ િાલિકીપણં /હકપાત્રતા. 
 

2. “લનયંત્રિ”િાં િોટાભાગના ડાયરેતટિંસની લનિણંકના અથવા િેનેજિેન્ટ ક ેપોલિિંી લનિસયોને લનયંલત્રત કરવાના અલધકારનો િંિાવેિ થાય છે જે િેરહોસલ્ડગ અથવા 

િેનેજિેન્ટ અલધકારો અથવા િેરહોલ્ડિંસ કરાર અથવા વોરટગ કરારની રૂએ િળ ેછે.  

b. જયાં ગ્રાહક ભાગીદારી પેઢી છે, તેિાં િાભાથી િાલિક એ કુદરતી વ્યલતત(ઓ), છે, પછી તે એકિા કાયસરત હોય ક ેિળીને, અથવા એક અથવા વધ ુન્યાલયક વ્યલતતઓ હોય, 

અન ેભાગીદારીની િૂડી અથવા નફાિાં 15 ટકા કરતા વધુ િાલિકીપણં /હકપાત્રતા ધરાવતા હોય. 
 

c. જયાં ગ્રાહક એ સ્થાલપત એિંોલિંયિેન અથવા વ્યલતતઓની િંસં્થા છે, તેિાં િાભાથી િાલિક કુદરતી વ્યલતત છે, જે, એકિા અથવા િંાથે િળીને, અથવા એક અથવા વધુ 

ન્યાલયક વ્યલતત દ્વારા કાયસરત થાય છે, જે સ્થાલપત એિંોલિંયેિન અથવા વ્યલતતઓની િંંસ્થાની લિલ્કત અથવા િૂડી અથવા નફાિાં 15 ટકાથી વધ ુિાલિકીપણં/હકપાત્રતા 

ધરાવતા હોય. 
 

 

સ્પષ્ટીકરિઃ િબ્દ ‘વ્યલતતઓની િંંસ્થા’િાં િંોિંાયટીઓ િંાિેિ છે. જેિાં કોઈ કુદરતી વ્યલતતની ઉપરના (a), (b) અથવા (c) હેઠળ ઓળખ કરાતી નથી, તેિાં િાભાથી 

િાલિક એવી િંંિગ્ન કુદરતી વ્યલતત છે કે જે લિંલનયર િેનેસજગ અલધકારીનો હોદ્દો ધરાવે છે. 
 

d. જયાં ગ્રાહક એક ટ્રસ્ટ છે, ત્યાં િાભાથી િાલિક(કો)ની ઓળખિાં ટ્રસ્ટના અલધકૃત, ટ્રસ્ટીની ઓળખિાં િંાિેિ થિે, ટ્રસ્ટિાં 15% અથવા વધુ લહત ધરાવનાર િાભાથી 

અન ેએવી અન્ય કોઈ કુદરતી વ્યલતતની ઓળખ ક ેજે લનયંત્રિની ચેઈન અથવા િાલિકીપિા દ્વારા ટ્રસ્ટ પર અંલતિ અિંરકારક લનયંત્રિનો ભોગવટો ધરાવતા હોય. 
 

v. “પ્રિાલિત નકિ” – કંપની દ્વારા પ્રિાલિત નકિ િેળવવાનો િતિબ થાય આધાર નબંરના ધારકના પૂરાવાની નકિની તુિના કરવી કે જેિાં ઓનિાઈન વેક્રરક્રફકેિન કરતી 

િકાતુ ંનથી અથવા િંિાવાર િાન્ય દસ્તાવેજ કે જેન ેગ્રાહક દ્વારા ઓક્રરલજનિ િંાથે પ્રસ્તુત કરાયો હોય અન ેધારાિાં િંાિેિ જોગવાઈઓ અનુિંાર કંપનીના અલધકૃત 

અલધકારી દ્વારા નકિ પર તેની નોંધ ટપકાવાઈ હોય. 
 

એ િરત ે ક ે ફોરેન એતિંચેન્જ િેનેજિેન્ટ (ક્રડપોલઝટ) રેગ્યુિેિન્િં, 2016િાં લનધાસક્રરત કરાયા િુજબ લબન-લનવાિંી ભારતીયો (NRIs) અને ભારતીય િૂળની વ્યલતતઓ 

(PIOs), વૈકલલ્પક રીત,ે ઓક્રરલજનિ પ્રિાલિત નકિ, કે જેને નીચેનાિાંથી કોઈ એક દ્વારા પ્રિાલિત કરાઈ હોય તે પ્રાપ્ત કરી િકાય: 

• ભારતિાં નોંધાયેિી લિડ્યુિ કોિર્શિયિ બેંકની લવદેિી બ્રાન્ચના અલધકૃત અલધકારી, 

• ભારતીય બેંકના જેની િંાથે િંંબંધ હોય તેવી લવદેિી બેંકની બ્રાન્ચ, 

• નોટરી જાહેર લવદેિિાં, 

• કોટસ િેલજસ્ટ્રેટ, 

• જજ, 

• જયાં લબન-લનવાિંી ગ્રાહક વિંવાટ કરે છે તે દેિિાં ભારતીય દૂતાવાિં/ કોન્સ્યુિેટ જનરિ. 

 

vi. “િંેન્ટ્રિ KYC રેકોડસ રલજસ્ટ્રી” (CKYCR)નો િતિબ થાય એવંુ એકિ કે જેની વ્યાખ્યા લનયિના લનયિ 2(1) હેઠળ કરાઈ હોય જેનો હેતુ ગ્રાહકના ક્રડલજટિ 

સ્વરૂપના KYC રેકડસની પ્રાલપ્ત, િંંગ્રહ, િંુરલક્ષત કરીને પુનઃપ્રાપ્ત કરવાનો હોય. 
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vii. “લનધાસક્રરત ડાયરતેટર"નો િતિબ થાય એવી વ્યલતત કે જેને કંપની દ્વારા PML એતટના પ્રકરિ IV હેઠળ િદાયેિી ફરજોના એકંદર અનુિંરિને િંુલનલચચત કરવા િાટે 

લનિાયેિી હોય અન ેજે બોડસ ઓફ ડાયરેતટિંસ દ્વારા યોગ્ય રીત ેઅલધકૃત પૂિસ-કાિીન ડાયરેતટર અથવા િેનેસજગ ડાયરેતટર હોય 

સ્પષ્ટીકરિ- આ લનયિના હેતુિંર, િબ્દ "િનેેસજગ ડાયરેતટર" અન ે"પૂિસ-કાિીન ડાયરેતટર"નો િતિબ કંપની ધારા, 2013િાં તિેને ફાળવાયા િુજબનો રહેિે. 
 

viii. “ક્રડલજટિ KYC”નો િતિબ ગ્રાહકનો િાઈવ ફોટો અન ેિંિાવાર િાન્ય દસ્તાવેજ અથવા આધારના કબજાનો પૂરાવો કેપ્ચર કરવો, જયાં ઓફિાઈન વેક્રરક્રફકેિન કરી 

િકાતંુ નથી, અન ેતનેી િંાથે સ્થળના અક્ષાંિં અન ેરેખાંિન ેપિ કેપ્ચર કરવા ક ેજયાં કપંનીના અલધકારી દ્વારા આ ધારાની જોગવાઈઓ અનુિંાર આવો િાઈવ ફોટો 

કેપ્ચર કરવાિાં આવ્યો હોય. 
 

ix. “ક્રડલજટિ હસ્તાક્ષર”નો િતિબ પિ ઈન્ફોિેિન ટેકનોિોજી એતટ, 2000 (2000ના 21)ના લવભાગ (2)ના પેટાલવભાગ (1)ની કિિ (p)િાં તેને ફાળવાયા િુજબ 

રહેિે. 
 

x. “િંિકક્ષ ઈ-દસ્તાવેજ”નો િતિબ થાય દસ્તાવેજનો ઈિેતટ્રોલનક િંિકક્ષ, કે જેને આવા દસ્તાવેજને જારી કરનાર િંિાવાળાએ જારી કયો હોય અન ેિંાથે તેના િાન્ય 

ક્રડલજટિ હસ્તાક્ષર પિ હોય જેિાં ઈન્ફોિેિન ટેકનોિોજી (લપ્રઝવેિન એન્ડ ક્રરટેન્િન ઓફ ઈન્ફોિેિન બાય ઈન્ટરલિક્રડયેટરીઝ પ્રોવાઈરડગ ક્રડલજટિ િોકર 

ફેલિંલિક્રટિં) રૂલ્િં, 2016ના લનયિ 9 અનુિંાર ગ્રાહકના ક્રડલજટિ િોકર એકાઉન્ટ દ્વારા જારી કરાયેિા દસ્તાવેજો પિ િંાિેિ હોય. 
 

xi.  “નો યોર તિાયન્ટ (KYC) આઈડેલન્ટફાયર”નો િતિબ થાય એવો યુલનક નબંર અથવા કોડ કે જે િંેન્ટ્રિ KYC રેકડસ રલજસ્ટ્રી દ્વારા ગ્રાહકને ફાળવાયો હોય. 
 

xii.  “લબન-નફાકારક િંંસ્થાનો” (NPO) િતિબ થાય એવી િંંસ્થા કે િંંગઠન ક ેજેની નોંધિી િંોિંાયટીઝ રલજસ્ટ્રેિન એતટ, 1860 અથવા તેના જેવા જ િંરકારી કાયદા 

હેઠળ નોંધાયેિું કોઈ ટ્રસ્ટ અથવા િંોિંાયટી અથવા કોઈ કંપની કે જેની નોંધિી કંપની ધારા, 2013ની કિિ 8 હઠેળ થઈ હોય. 
 

xiii. “િંિાવાર િાન્ય દસ્તાવેજ” (OVD)નો િતિબ થાય પાિંપોટસ, ડ્રાઈસવગ િાઈિંન્િં, આધાર નંબરના કબજાનો પૂરાવો, વોટર આઈ કાડસ ક ેજેને ભારતીય ચૂંટિી પંચ 

દ્વારા જારી કરાયું હોય, NREGA દ્વારા જારી કરાયેિું જોબ કાડસ કે જેની પર રાજય િંરકારના કોઈ અલધકારીએ હસ્તાક્ષર કરેિો હોય અન ેરાષ્ટ્રીય વિંલત પત્રક દ્વારા 

જારી કરાયેિો પત્ર કે જેિાં નાિ અન ેિંરનાિાંનો ઉલ્િેખ હોય. 
 

આ િાટેની િરત એ ક,ે 

a. જયાં ગ્રાહક OVD તરીકે આધાર નંબરના કબજાનો પોતાનો પૂરાવો રજૂ કરે છે, ત્યાં તે તેન ેએવા સ્વરૂપિાં પ્રસ્તુત કરી િક ેછે જે રીતે યુલનક આઈડેલન્ટક્રફકેિન ઓથોક્રરટી 

ઓફ ઈલન્ડયા દ્વારા જારી કરાયું હોય. 

b. જયાં OVD કે જેન ેગ્રાહક ેરજૂ કયુું હોય તેિાં અપડેટેડ િંરનાિુ ંન હોય, તો નીચેના દસ્તાવેજો અથવા િંિકક્ષ ઈ-દસ્તાવેજોને તે િુજબ રહેઠાિના પૂરાવાના િયાસક્રદત 

હેતુિંર OVD તરીકે ધારી િેવાિે:- 

i. ઉપયોગના લબિ કે જે કોઈ પિ િંર્શવિં પ્રોવાઈડરના હોય અન ેબે િલહનાથી જૂના ન હોય (િાઈટ, ટેલિફોન, પોસ્ટ-પેઈડ િોબાઈિ ફોન, પાઈપ્ડ ગેિં, પાિીનું 

લબિ); 

 

ii. લિલ્કત અથવા મ્યુલનલિંપિ વેરાની રિંીદ; 

 

iii. પેન્િન અથવા ફેલિલિ પેન્િન પેિેન્ટ ઓડસિંસ (PPO) કે જે િંરકારી લવભાગો અથવા જાહેર િંાહિંો દ્વારા લનવૃિ કિસચારીઓને અપાય છે, જો તેિાં િંરનાિુ ં

હોય તો; 
 

iv. રાજય િંરકાર અથવા કેન્ર િંરકારી લવભાગ, વૈધાલનક અથવા લનયિનકારી િંંસ્થા, જાહેર કે્ષત્રના િંાહિંો, લિડ્યુિ કોિર્શિયિ બેંક, નાિાકીય િંંસ્થાઓ અન ેલિસ્ટેડ 

કંપનીઓ દ્વારા જારી કરાયેિા નોકરીદાતા તરફથી રહેઠાિની ફાળવિીનો પત્ર તેિજ િંિાવાર લનવાિંની ફાળવિી િાટે આવા નોકરીદાતા િંાથે થયેિા રજા અન ે

પરવાના કરાર; 
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c. ગ્રાહકે OVDની િંાથે ઉપર ‘b’િાં લનધાસક્રરત દસ્તાવેજો રજૂ કયાસના ત્રિ િલહનાિાં વતસિાન િંરનાિું રજૂ કરવંુ 

 

d. જયાં OVD કોઈ લવદેિી નાગક્રરક દ્વારા રજૂ કરાયું હોય અન ેજેિાં િંરનાિાની લવગતો ન હોય, તો આવા િંંજોગોિાં લવદેિી અલધકારકે્ષત્રના િંરકારી લવભાગો દ્વારા 

જારી કરાયેિા દસ્તાવેજો તેિજ ભારતિાંના લવદેિી દૂતાવાિંો અથવા લિિન દ્વારા જાર કરાયેિા પત્રને રહેઠાિના પૂરાવા તરીક ેિાન્ય રખાિે. 
 

સ્પષ્ટીકરિઃ આ જોગવાઈના હેતુિંર, પૂરાવો રજૂ કયાસ બાદ નાિિાં ફેરફાર હિે તો પિ દસ્તાવેજને OVD તરીકે ધારી િેવાિે જેની િરત એ રહ ેકે તનેી િંાથે રાજય િંરકાર 

દ્વારા જારી કરાયેિુ ંિગ્નનું પ્રિાિપત્ર અથવા ગેઝેટ જાહેરનાિું િંિથસનિાં હોવંુ જોઈએ, જે નાિિાં આવા ફેરફારને િંૂચવતું હોય. 
 

xiv. “ઓફિાઈન વેક્રરક્રફકેિન”નો િતિબ પિ આધાર (નાિાકીય તથા અન્ય િંબલિંડી, િાભો અન ેિંેવાઓની િક્ષયાંક્રકત ક્રડલિવરી) ધારા, 2016ની (2016ના 

18)ની કિિ 2ના લનયિ (pa)િાં લનધાસક્રરત કરાયા િુજબ થાય. 

 

xv. “પિંસન”નો િતિબ ધારાિાં લનધાસક્રરત કરાયા િુજબ થાય અને તિેાં િંાિેિ છે: 

a. કોઈ વ્યલતત, 

b. લહન્દુ અલવભતત કુટુંબ, 

c. કંપની, 
d. પેઢી, 
e. વ્યલતતઓની િંંસ્થા અથવા વ્યલતતઓનું એિંોલિંયેિન ક ેજેની સ્થાપના કરાઈ હોય કે ન હોય 

f. દરેક કૃલત્રિ ન્યાલયક વ્યલતત, કે જે ઉપરનાિાંની કોઈ પિ એક વ્યલતતની (aથી e) વ્યાખ્યાિાં આવતી ન હોય, અન ે 

g. એવી દરેક એજન્િંી, ઓક્રફિં અથવા બ્રાન્ચ કે જેની િાલિકી અથવા લનયંત્રિ ઉપરની વ્યલતતિાંથી કોઈનું પિ હોય (aથી f) 

  

xvi. “લપ્રલન્િંપાિ ઓક્રફિંર”નો િતિબ થાય એવા અલધકારી કે જેને કંપનીએ નોલિનેટ કયાસ હોય, જે લનયિોના લનયિ 8 હેઠળ િાલહતી રજૂ કરવા િાટે જવાબદાર હોય. 
 

xvii. “િંકાસ્પદ ટ્રાન્ઝેતિન”નો િતિબ થાય એવંુ “ટ્રાન્ઝેતિન” કે જે નીચે લનધાસક્રરત કરાયા િુજબનું હોય, જેિાં એવા ટ્રાન્ઝેતિનનો પ્રયાિં િંાિેિ હોય, પછી તે રોકડિાં 

કરાય કે ન કરાય, કે જે િંારી ભાવનાિાં વતસતી વ્યલતત િંાથે કરાય: 

a. િંકાના વાજબી ઘેરાને અવકાિ આપે છે ક ેતેિાં કોઈ ગુનાઇત આવક િંાિેિ હોઈ િક ેછે ક ેજેન ેધારાના પક્રરલિષ્ટિાં લનધાસક્રરત કરાયેિ હોય, પછી ભિેન ેતિેાં ગિેત ેિલૂ્ય 

િંાિેિ હોય; અથવા 

b. અિંાિાન્ય અથવા અસ્પષ્ટ જક્રટિતાના િંંજોગોિાં તે આચયાસનું જિાય; અથવા 

c. જેિાં કોઈ આર્શથક તકસ અથવા બોના-ફાઈડ ઉદે્દિ દેખાતો ન હોય; અથવા 

d. જેનાથી િંકાનો િજબૂત આધાર ઊભો થાય કે તેિાં ત્રાિંવાદને િગતી પ્રવૃલિનુ ંલધરાિ િંાિેિ હોઈ િક ેછે. 
 

સ્પષ્ટીકરિઃ ત્રાિંવાદને િગતી પ્રવૃલિઓને લધરાિને િંિાવતા ટ્રાન્ઝેતિનિાં ત્રાિંવાદ, ત્રાિંવાદી કૃત્યો િાટે અથવા ત્રાિંવાદી, ત્રાિંવાદી િંંગઠન અથવા ત્રાિંવાદને લધરાિ 

િાટે પ્રયાિં કરનારા અથવા લધરાિ કરનારા વ્યલતત િંાથે િંંકલિત અથવા જોડાયેિા હોવાની િંકા ધરાવતા ફંડના ટ્રાન્ઝેતિનનો િંિાવેિ થાય છે. 
 

xviii.  ‘સ્િોિ એકાઉન્ટ'નો િતિબ થાય િંેસવગ્િં એકાઉન્ટ ક ેજે PML લનયિો, 2005ના પેટા-લનયિ (5)ની િરતોિાં ખોિાયું હોય. સ્િોિ એકાઉન્ટ અન ેલનયંત્રિોની 

કાિગીરીની લવગતોને આવા એકાઉન્ટ િાટે અિિી બનાવાિે અન ેતેન ેRBI િાસ્ટર ડાયરેતિન્િંની કિિ 23િાં લનધાસક્રરત કરાયેિા છે. 
 

xix. “ટ્રાન્ઝેતિન”નો િતિબ થાય એવી વસ્તુની ખરીદી, વેચાિ, િોન, ગીરોખત, પ્િેજ, ભેટ, તબક્રદિી, ક્રડલિવરી અથવા વ્યવસ્થા કે જેિાં િંાિેિ હોય: 

a. એકાઉન્ટ ખોિાવવંુ; 

b. ગિેતે ચિિિાં ફંડન ેજિા કરાવવંુ, ઉપાડવંુ, લવલનિય અથવા તબક્રદિી, પછી તે રોકડિાં હોય કે ચેક દ્વારા, પેિેન્ટ ઓડસરથી અથવા અન્ય િંાધનથી અથવા ઈિેતટ્રોલનક 

અથવા અન્ય લબન-ભૌલતક િાધ્યિથી હોય; 

c. િંેફ્ટી ક્રડપોલઝટ બોતિં અથવા અન્ય સ્વરૂપના િંેફ ક્રડપોલઝટનો ઉપયોગ; 
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d. કોઈ લવચવાિં આધાક્રરત િંંબંધ સ્થાપવો; 

e. કોઈ પેિેન્ટ આંલિક અથવા પૂિસ સ્વરૂપે કરવંુ અથવા િેળવવંુ, કોઈ કરાર આધાક્રરત અથવા અન્ય કાનૂની ફરજના ભાગરૂપે; અથવા 

f. કોઈ કાનૂની વ્યલતત અથવા કાનૂની વ્યવસ્થાની રચના કરવી. 
 

xx. “લવક્રડયો આધાક્રરત ગ્રાહક ઓળખ પ્રક્રક્રયા (V-CIP)”: ગ્રાહકની  ઓળખ  િાટે  કંપનીના  અલધકારી  દ્વારા  હાથ  ધરાતી  િંીિિેિં ,  િંુર લક્ષત ,  ક્રરયિ -

ટાઈિ ,  િંંિ લત  આધાક્રરત  ઓક્રડયો - લવઝ્યુઅિ  વાતાસિાપ  કે  જે  ગ્રાહક  િંાથે  હાથ  ધરાય  અને  તેિાંથી  CDD હેતુિંર જરૂરી દસ્તાવેજો િંલહતની 

ઓળખની િાલહતી એકત્ર કરવી અન ેગ્રાહક ેપૂરી પાડેિી િાલહતીની ખરાઈ લનધાસક્રરત કરવી. આવી પ્રક્રક્રયાની ગિના આ િાસ્ટર ડાયરેતિનના હેતુિંર ફેિં-ટ-ુફેિં પ્રક્રક્રયા 

તરીકે કરાિે. 
 

KYC અંગે િાસ્ટર ડાયરેતિનિાં લનધાસક્રરત અથસને િગતી િરતો, લિંવાય કે િંંદભસિાં અન્યત્ર જરૂર પડે, ત્યાં િંધુી તેનો અથસ તનેે નીચે િુજબ લનધાસક્રરત કયાસ િુજબ 

રહેિે: 

 

i. “કોિન ક્રરપોર્ટટગ સ્ટાન્ડડ્િંસ” (CRS)નો િતિબ થાય કરવેરાની બાબતોિાં મ્યુચ્યુઅિ એડલિલનસ્ટ્રેક્રટવ આલિંસ્ટન્િં અંગેના ઠરાવના અનુચ્છેદ 6 પર આધાક્રરત આપિેળ ે

લવલનિયની િાલહતી િાટે હસ્તાક્ષર કરાયેિા બહુપક્ષીય કરારના અિિીકરિ િાટેના િાપદંડોના િંેટનું ક્રરપોર્ટટગ. 

 

ii. “ગ્રાહક”નો િતિબ થાય એવી વ્યલતત કે જે કંપની િંાથે કોઈ નાિાકીય વ્યવહાર અથવા પ્રવૃલિિાં જોડાયેિો છે અન ેજેિાં એવી વ્યલતતનો િંિાવેિ થાય છે કે જેના વતી 

વ્યવહાર અથવા પ્રવૃલિ કરાઈ છે, અન ેજે તિેાં કાયસરત છે.  
 

iii. “વોક-ઈન ગ્રાહક”નો િતિબ થાય એવી વ્યલતત કે જેનો કંપની િંાથે એકાઉન્ટ-આધાક્રરત િંંબંધ નથી, પરંત ુકંપની િંાથે વ્યવહાર હાથ ધરે છે. 
 

iv. “ગ્રાહક ડ્યુ ક્રડલિજન્િં (CDD)”નો િતિબ થાય ગ્રાહક તથા િાભાથી િાલિકની ઓળખ કરીને તેને વેક્રરફાય કરવા. 
 

v. “ગ્રાહક ઓળખ”નો િતિબ થાય CDDની પ્રક્રક્રયા હાથ ધરવી. 
 

vi. “FATCA”નો િતિબ થાય ફોરેન એકાઉન્ટ ટેતિં કમ્પ્િાયન્િં એતટ ઓફ યુનાઈટડે સ્ટેટ્િં ઓફ અિેક્રરકા (USA) કે જે આંતર જોડાિરૂપે, યુ.એિં. કરદાતા અથવા 

લવદેિી એકિો કે જેિાં યુ.એિં. કરદાતાઓ નોંધપાત્ર િાલિકીપિાના લહતો ધરાવે છે તેિના દ્વારા ધારિ કરાયેિા નાિાકીય એકાઉન્ટ્િં લવિે ક્રરપોટસ કરવાની લવદેિી 

નાિાકીય િંંસ્થાઓ િાટે આવશ્યકતા િંજે છે. 
 

vii. “IGA”નો િતિબ થાય આંતર િંરકાર કરાર કે જે ભારત િંરકાર અન ેUSA વચ્ચે થયો છે જેનો ઉદે્દિ USAના FATCAના અનુિંરિ તેિજ આંતરરાષ્ટ્રીય કર 

અનુિંરિિાં િંધુારિા કરવાનો છે. 
 

viii. “KYC ટેમ્પિેટ્િં”નો િતિબ થાય એવા ટેમ્પિેટ્િં ક ેજેન ેCKYCRને KYC ડેટાના ક્રરપોર્ટટગ અન ેતેના એકત્રીકરિને અનકુૂળ બનાવવા વ્યલતતઓ અન ેકાનૂની 

એકિો િાટે તૈયાર કરાયું છે. 
 

ix. “નોન-ફેિં-ટુ-ફેિં ગ્રાહકો”નો િતિબ થાય એવા ગ્રાહક કે જેઓ કંપનીની બ્રાન્ચ/ ઓક્રફિંે ગયા અથવા કંપનીના અલધકારીને િળ્યા લવના જ િોન એકાઉન્ટ ખોિાવે છે. 
 

x. “પ્રવતસિાન ડ્યુ ક્રડલિજન્િં”નો િતિબ થાય િોન એકાઉન્ટના વ્યવહારોનું લનયલિત લનરીક્ષિ જેથી િંુલનલચચત કરી િકાય કે તે ગ્રાહકોની પ્રોફાઈિ અન ેફંડના સ્ત્રોતો 

િંાથે િંિરૂપ છે. 
 

xi. “િંિયાંતરે અપડેિન”નો િતિબ થાય CDD પ્રક્રક્રયા હેઠળ એકત્ર કરાયેિા દસ્તાવેજો, ડેટા અન ેિાલહતીને અપ-ટુ-ડેટ રાખવાનું િંુલનલચચત કરવા િીધેિા પગિાં જેના 

િાટે પ્રવતસિાન રેકડસની િંિીક્ષા કરાય અન ેિંિયાંતરે ક્રરઝવસ બેંક દ્વારા જેને લનધાસક્રરત કરાય. 
 

xii. “રાજકીય રીત ેએતિંપોઝ્ડ વ્યલતતઓ” (PEPs) એવી વ્યલતતઓ છે ક ેજેઓ લવદેિિાં અલગ્રિ જાહેર કાિગીરી ધરાવે છે અથવા જેિન ેિંોંપવાિાં આવી છે, જેિક ેકોઈ 

રાષ્ટ્ર/ િંરકારના વડા, વક્રરષ્ઠ રાજકારિી, વક્રરષ્ઠ િંરકારી/ ન્યાલયક/ િશ્કરી અલધકારીઓ, િંરકાર હસ્તકના લનગિના વક્રરષ્ઠ એલતઝતયુક્રટવ, િહત્ત્વના રાજકીય પક્ષના 

હોદે્દદારો, વગેરે. 
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xiv. “િેિ બેંક”નો િતિબ થાય એવી બેંક ક ેજેની એવા દેિિાં સ્થાપના થઈ છે ક ેજયાં તેની કોઈ ભૌલતક ઉપલસ્થલત નથી અન ેકોઈ લનયિનકારી નાિાકીય જૂથ િંાથે તે 

જોડાયેિી નથી. 
 

xv. “વાયર ટ્રાન્િંફર”નો િતિબ થાય એવો વ્યવહાર કે જેને ઈિેતટ્રોલનક િાધ્યિથી કોઈ બેંક દ્વારા ઓક્રરલજનેટર વ્યલતત (અથવા બંને કુદરતી અન ેકાનૂની) વતી ચેઈન ઓફ 

ટ્રાન્િંફિંસ દ્વારા અથવા પ્રત્યક્ષ રીત ેહાથ ધરાય જેનો હેતુ બેંક ખાત ેિાભાથી વ્યલતત િાટ ેનાિાંની રકિ ઉપિબ્ધ કરાવવાનો હોય, અન ેકંપની િંુલનલચચત કરિ ેકે KYC 

અંગેના િાસ્ટર ડાયરેતિન્િંના ફકરા 64 િજુબ અનુિંરિ કરાય. 
 

xvi. “ઘરેિુ અન ેિંરહદ-પારના વાયર ટ્રાન્િંફર”: જયારે ઓક્રરલજનેટર બેંક અને િાભાથી બેંક એક જ વ્યલતત અથવા એક જ દેિિાં લસ્થત લભન્ન વ્યલતત હોય, ત્યારે આવા 

વ્યવહાર ઘરેિુ વાયર ટ્રાન્િંફર કહેવાય, અન ેજો ‘ઓક્રરલજનેટર બેંક’ અથવા ‘િાભાથી બેંક’ લભન્ન દેિોિાં લસ્થત હોય તો આવા વ્યવહારને ક્રોિં-બોડસર વાયર ટ્રાન્િંફર 

કહેવાય. 
 

અહીં લનધાસક્રરત કરાયા લિંવાયના અન્ય તિાિ એતિંપ્રેિન્િંનો િતિબ તેિન ેબેસન્કગ લનયિન ધારા, 1949, ભારતીય ક્રરઝવસ બેંક ધારા, 1935, લપ્રવેન્િન ઓફ િની િોન્ડરરગ 

એતટ, 2002 અન ેલપ્રવેન્િન ઓફ િની િોન્ડરરગ (િેન્ટેનન્િં ઓફ રેકડસ) રૂલ્િં, 2005, આધાર (નાિાકીય તથા અન્ય િંબલિંડી, િાભો અન ેિંેવાઓની િક્ષયાંક્રકત ક્રડલિવરી) 

ધારા, 2016 અન ેતનેા હેઠળ કરાયેિા લનયિનો, કોઈ પિ વૈધાલનક િંુધારિા અથવા તેિાં કરાયેિી ફેર-રચના અથવા કોિર્શિયિ અનુિંરિિાં કરાયેિા ઉપયોગ હેઠળ જે પિ 

કેિં હોય તે િુજબ તેને કરાયેિી ફાળવિી અનુિંાર રહેિે. 
 

 

પ્રકરિ – II  

િંાિાન્ય 

4. પોલિિંી, કોઈ પિ િંુધારિા અથવા પુનરાવતસન િંલહતની, કે જેને કંપનીના બોડસ ઓફ ડાયરેતટિંસ અથવા બોડસની અન્ય કોઈ િંલિલત દ્વારા યોગ્ય રીત ેિંજૂર કરાયા હિે કે 

જેને િંિા અપાયેિી હિે. 
 

પોલિિંીિાં નીચ ેિજુબના ચાર ચાવીરૂપ તત્ત્વો િંાિિે હિ:ે 

 

(a) ગ્રાહક સ્વીકૃલત પોલિિંી; 

(b) જોખિ વગીકરિ અન ેિંંચાિન; 

(c) ગ્રાહક ઓળખ પ્રક્રક્રયાઓ (CIP); અન ે

(d) વ્યવહારોનું લનરીક્ષિ 

 

5. કપંની દ્વારા કરાયિેુ ંિની િોન્ડરરગ અન ેત્રાિંવાદન ેફાયનાસન્િંગનુ ંજોખિ િલૂ્યાકંન 

 

(a) કંપની દ્વારા િંિયાંતરે ‘િની િોન્ડરરગ (ML) અન ે ત્રાિંવાદને ફાયનાસન્િંગનું (TF) જોખિ આકિન’ કરાિે જેથી ગ્રાહકો, રાષ્ટ્રો અથવા ભૌગોલિક લવસ્તારો, 

પ્રોડતટ્િં, િંેવાઓ, વ્યવહારો અથવા ક્રડલિવરી ચેનલ્િં િાટે તેના િની િોન્ડરરગ અને ત્રાિંવાદને ફાયનાસન્િંગના જોખિોને ઓળખી, તેનું આકિન કરીને તેના ખાળવા 

િાટે અિંરકારક પગિાં િઈ િકાય. 

 

આકિન પ્રક્રક્રયા હેઠળ તિાિ િંંિગ્ન જોખિોની લવચારિા કરીને જ એકંદર જોખિનું સ્તર લનધાસક્રરત કરીને યોગ્ય સ્તર અન ેપ્રકારના ખાળવાનાં પગિાં િેવા જોઈએ. આંતક્રરક 

જોખિ િૂલ્યાંકન વેળાએ, કંપની દ્વારા એકંદર કે્ષત્ર-વાર જોખિો, કોઈ િકે તો, તેની નોંધ િેવાિે કે જેની લનયિનકાર/િંુપરવાઈઝર દ્વારા કંપની િંાથે િંિયાંતરે વહેંચિી કરાઈ 

િકે છે. 
 

(b) કંપનીના જોખિ આકિનનું િંુયોગ્ય દસ્તાવેજીકરિ કરવુ જોઈએ અન ે તે તનેા પ્રકાર, કદ, ભૌગોલિક ઉપલસ્થલત, પ્રવૃલિઓ/િાળખાઓની જક્રટિતા, વગેરે આધાક્રરત 

હોવી જોઈએ. તદુપરાંત જોખિ આકિન કવાયતના િંિયાંતરનું પિ કંપનીના બોડસ દ્વારા જોખિ આકિન પ્રક્રક્રયાના પક્રરિાિ િંાથે િંિુંંગત રીત ે લનધાસરિ કરાવંુ 

જોઈએ. જો કે, તેની ઓછાિાં ઓછી વાર્શષક િંિીક્ષા થવી જોઈએ. ઊંચા જોખિી ગ્રાહક હોય તો, જોખિ આકિન કવાયત અધસ-વાર્શષક ધોરિ ેહાથ ધરાવી જોઈએ. 
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c) આ કવાયતના પક્રરિાિને બોડસ અથવા બબોડસની કલિક્રટ િંિક્ષ રજૂ કરાવંુ જોઈએ ક ેજેન ેઆ િંંબધંિાં િંિા અપાઈ હોય, અને જે િંિકક્ષ િંિાવાળાઓ અથવા સ્વ-

લનયિનકારી િંંસ્થાઓ િાટે ઉપિબ્ધ હોવંુ જોઈએ. 

d) કંપની દ્વારા ઓળખાયેિા જોખિના િંંચાિન અન ેતેને ખાળવા િાટે જોખિ આધાક્રરત અલભગિ (RBA) િાગુ કરાિે, અને તે િુજબ તિેાં બોડસ દ્વારા િંજૂર 

કરાયેિી નીલતઓ, લનયંત્રિો અન ેપ્રક્રક્રયાઓ હિે. તદુપરાંત, કંપની દ્વારા લનયંત્રિોનું લનરીક્ષિ કરીને તેનું અિિીકરિ કરીને જરૂર િુજબ લવસ્તારાિે. 
 

6. લનધાસક્રરત ડાયરેતટર 

 

(a)  “લનધાસક્રરત ડાયરેતટર”નો િતિબ થાય એવી વ્યલતત કે જેને કંપની દ્વારા લનધાસક્રરત કરાઈ છે જેથી PML એતટના પ્રકરિ IV હેઠળ િાગુ કરાયેિી ફરજોનું એકંદર 

અનુિંરિ િંુલનલચચત કરી િકાય અન ેબોડસ દ્વારા લનયિો નોલિનેટ કરાય. કંપનીએ આ પોલિિંી હેઠળ તેના “લનધાસક્રરત ડાયરેતટર” તરીક ેિેનેસજગ ડાયરેતટર/ ચીફ 

એલતઝતયુક્રટવ ઓક્રફિંરને નોલિનેટ કયાસ છે અન ેતનેી NHB/RBI અન ેFIU-INDને જાિ કરી દેવાઈ છે. 
 

(b) લનધાસક્રરત ડાયરેતટરના નાિ, હોદ્દા અને િંરનાિાંની ઉપરાંત અગાઉ અપાયેિી િાલહતીિાં કોઈ પિ ફેરફાર થાય તો તેની જાિ, NHB/RBI અન ેFIU-INDન ેકરવાની 

રહેિે. 
 

(c) કોઈ પિ િંંજોગોિાં લપ્રલન્િંપાિ ઓક્રફિંરની 'લનધાસક્રરત ડાયરેતટર' તરીક ેલનિણંક કરી િકાિે નહીં. 
 

7. લપ્રલન્િંપાિ ઓક્રફિંર 

 

(a) કંપની દ્વારા “લપ્રલન્િંપાિ ઓક્રફિંર”ની લનિણંક કરાિે (િુખ્યત્વે તે િંાિાન્ય િેનેજર અથવા કંપનીના CMD/MD સ્તરથી તુરત નીચેનો અલધકારી હિે). કંપનીએ આ 

પોલિિંી હેઠળ તેના કંપની િંેક્રેટરી અને લપ્રલન્િંપાિ ઓક્રફિંરની લનિણંક કરી દીધી છે અન ેતનેા લવિે NHB/RBI અન ેFIU-INDને જાિ કરી દેવાઈ છે. 
 

(b) લપ્રલન્િંપાિ ઓક્રફિંર જ કાયદા/ લનયિનો હેઠળ જરૂર િજુબ અનિુંરિ િંુલનલચચત કરવા, વ્યવહારોના લનરીક્ષિ, અન ે વહેંચિી તથા િાલહતીના ક્રરપોર્ટટગ િાટ ે

જવાબદાર રહેિે. 
 

(c) લપ્રલન્િંપાિ ઓક્રફિંરના નાિ, હોદ્દા અને િંરનાિાંની ઉપરાંત અગાઉ અપાયેિી િાલહતીિાં કોઈ પિ ફેરફાર થાય તો તેની જાિ, NHB/RBI અન ેFIU-INDન ેકરવાની 

રહેિે.  
 

 

8. પોલિિંીનુ ંઅનિુંરિ 

(a) કંપની આ પોલિિંીનું આના દ્વારા અનુિંરિ િંુલનલચચત કરિેઃ 

(b) KYC અનિુંરિના ઉદે્દિ િાટે ‘લિંલનયર િેનેજિેન્ટ’ની રચના કોિ કરે છે તનેો ઉલ્િખે. 

(c) પોલિિંી અન ેપ્રક્રક્રયાઓના અિંરકારક અિિીકરિ િાટે જવાબદારીની ફાળવિી. 

(d) કાનૂની અન ેલનયિનકારી જરૂક્રરયાતો િંલહત કંપનીની પોલિિંીઓ અન ેપ્રક્રક્રયાઓના અનુિંરિની કાિગીરીના સ્વતંત્ર િૂલ્યાંકન. 

(e) KYC/AML નીલતઓ અન ેપ્રક્રક્રયાઓના અનુિંરિની ખરાઈ કરવા િંહવતી/ આંતક્રરક ઓક્રડટ પ્રિાલિ. 

(f) લત્રિાલિંક ઓક્રડટ નોટ્િં અન ેઓક્રડટ િંલિલતના અનુિંરિની પ્રસ્તુલત. 

(g) કંપનીએ િંુલનલચચત કરવંુ પડ ેકે KYC લનયિોના અનુિંરિન ેલનધાસક્રરત કરવા િાટે લનિસયાત્િક કાિગીરીનું આઉટિંોર્સિંગ કરાય નહીં. 
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પ્રકરિ – III 

 

ગ્રાહક સ્વીકૃલત પોલિિંી 

 

9. કંપનીની ક્રેક્રડટ પોલિિંીના સ્વરૂપિાં કંપનીએ ગ્રાહક સ્વીકૃલત પોલિિંી ઘડી છે. 
 

10. ગ્રાહક સ્વીકૃલત પોલિિંીિાં હોઈ િકે તેવા િંાિાન્યપિાના પાિંાઓ િંાથે પૂવસગ્રહિુતતપિે, AHFL દ્વારા િંુલનલચચત કરાવંુ જોઈએ કે: 

(a) કોઈ ગ્રાહકને કોઈ અનાિી અથવા કાલ્પલનક/ બેનાિી નાિથી સ્વીકારાય નહીં, અથવા િોન ખાતુ ંખોિાય નહીં. 

(b) કોઈ ગ્રાહકન ેસ્વીકારાય નહીં, અથવા િોન ખાતુ ંન ખોિાય જયાં AHFL યોગ્ય CDD પગિાંને િાગુ કરવા અિંિથસ છે, જેના  

િાટે તયાંતો ગ્રાહકનો અિંહકાર જવાબદાર છે અથવા તો ગ્રાહક દ્વારા રજૂ કરાયેિી િાલહતી/ દસ્તાવેજની લબન-આધારપાત્રતા. 

(c) CDD  પ્રક્રક્રયાના અનુિંરિ લવના કોઈ વ્યવહાર અથવા િોન એકાઉન્ટ-આધાક્રરત િંંબંધ િંધાતો નથી. 

(d) િોન ખાતુ ંખોિવા િાટે અન ેિંિયાંતરે અપડેિન દરલિયાન KYC ઉદે્દિ િાટે િંગાવેિી ફરલજયાત િાલહતી, લનધાસક્રરત કરાય. 

(e) ‘વૈકલલ્પક’/વધારાની િાલહતી, કે જે ક્રેક્રડટ પોલિિંી િુજબ હોય તે પ્રાપ્ત કરાય અને િોન એકાઉન્ટ ઓપન કરવાિાં આવે તે પછી ગ્રાહકની અલભવ્યતત િંંિલત િેળવાય. 

(f) કંપની દ્વારા બ્રાન્ચ/ UCIC સ્તરે જ CDD પ્રક્રક્રયા િાગુ કરાય. આિ, જો કંપનીનો પ્રવતસિાન KYC અનુિંરિ કરનાર ગ્રાહક એ જ કપંનીિાંથી વધુ િોન િંુલવધા 

િેળવવા ઈચ્છે, તો નવેિંરથી CDD કવાયત કરવાની કોઈ જરૂર ન રહ.ે 

(g) CDD પ્રક્રક્રયાનું તિાિ િંંયુતત અરજદારો િાટે અનિુંરિ કરાય છે. 

(h) જે િંંજોગોિાં ગ્રાહકને અન્ય વ્યલતત/ એકિ વતી કાયસરત થવા અનુિલત અપાય છે, તેનો સ્પષ્ટ ઉલ્િખે કરાવો જોઈએ. 

(i) ગ્રાહકની ઓળખ અન્ય કોઈ વ્યલતત અથવા િંંસ્થા િંાથે િળતી નથી આવતી તે િંુલનલચચત કરવા યોગ્ય પ્રિાલિ સ્થાલપત કરાય, કે જેના નાિનો RBI દ્વારા પક્રરપત્ર 

કરાયેિ િંજૂરીની યાદીિાં ઉલ્િેખ હોય. 

(j) કોઈ પિ ગ્રાહકન ેસ્વીકારવો ન જોઈએ, અથવા િોન એકાઉન્ટ ખોિવંુ ન જોઈએ કે જે એવી વ્યલતત અથવ િંંસ્થા િંાથે જોડાયેિું હોય ક ેજેનુ ંનાિ RBI દ્વારા જારી 

કરાયેિી નેગેક્રટવ યાદીિાં જોવા િળ.ે 

(k) જયાં પરિેનેન્ટ એકાઉન્ટ નંબર (PAN) િળેવાય છે, તેને જારી કરનાર િંિાવાળાની વેક્રરક્રફકેિન ઓથોક્રરટી પાિંેથી વેક્રરફાય કરવાનું રહેિે. 

(l) ગ્રાહક પાિંેથી િંિકક્ષ ઈ-દસ્તાવેજ પ્રાપ્ત કરાય ત્યાં, કંપની દ્વારા ઈન્ફોિેિન ટેકનોિોજી એતટ, 2000 (2000ના 21)ની જોગવાઈઓ અનુિંાર ક્રડલજટિ 

હસ્તાક્ષરન ેકંપની વેક્રરફાય કરિે. 
 

11. ગ્રાહક સ્વીકાયસતા પોલિિંીના પક્રરિાિે જાહેર જનતાના િંભ્યોને નાિાકીય િંુલવધાનો ઈનકાર નહીં કરી દેવાય, ખાિંકરીને આર્શથક અથવા િંાિાલજક રીત ેપછાત વગસના 

િોકોને. 
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પ્રકરિ – IV 

 

જોખિ વગીકરિ અન ેિનેજેિને્ટ 

 

12. જોખિ વગીકરિ અન ેિેનજેિેન્ટ િાટે, AHFL એક જોખિ-આધાક્રરત અલભગિ ધરાવિે જેિાં નીચેની બાબતો િંાિેિ હિે. 
 

(a) ગ્રાહકોનું વગીકરિ નીચા, િધ્યિ અન ેઊંચા જોખિની કેટેગરીિાં કરાિે, જેનો આધાર આકિન તેિજ કંપનીની જોખિ અંગેની લવચારધારા પર રહેિે. 
 

(b) ગ્રાહકની ઓળખ, િંાિાલજક/ નાિાકીય દરજજા, વ્યાપારી પ્રવૃલિના પ્રકાર, અને ગ્રાહકના વ્યાપાર અન ેતિેના િોકેિન લવિેની િાલહતી જેવા િાપદંડોના આધારે 

જોખિ વગીકરિ કરાિે. ગ્રાહકની ઓળખની લવચારિા કરતી વેળાએ, જારી કરનારા િંિાવાળાઓ દ્વારા ઓફર કરાતી ઓનિાઈન અથવા અન્ય િંેવાઓ દ્વારા 

ઓળખ દસ્તાવેજની પુલષ્ટ કરવાની બાબતનો નીચે િુજબ ઉલ્િેખ કરી િકાય: 

આ AML /જોખિ આધાક્રરત ગ્રાહક વગીકરિનો નીચે ઉલ્િેખ કરાયો છે, જે િંિયાંતરે લનધાસક્રરત થઈ િકનારી અન્ય કોઈ લનયિનકારી જરૂક્રરયાતને આલધન રહેિે: 

 

નીચું જોખિ નીચા જોખિવાળા વ્યલતતગત ગ્રાહકો એવા વ્યલતતગત ગ્રાહકો અન ેએકિો છે (ઉંચી નેટવથસ લિંવાયના) કે જેિની 

ઓળખ તથા િંંપલિના સ્ત્રોતોની આિંાનીથી ઓળખ કરી િકાય છે અન ેતિેની િંાથેના વ્યવહારો િોટાભાગે 

જાિીતી પ્રોફાઈિ દ્વારા કન્ફિસ થઈ િકે છે. આિાં નીચેની બાબતો િંાિેિ છે: 

1. પગારદાર કિસચારી 

2. સ્વરોજગાર ધરાવનાર વ્યલતત/ ભાગીદારી પેઢી 

3. િંરકારી લવભાગ અથવા િંરકારની િાલિકીની કંપની 

4. લિલિટેડ કંપનીઓ (જાહેર અન ેખાનગી) 

5. ભાગીદારી પેઢી (રલજસ્ટડસ કરાર) 

6. રૂ. 25 િાખ િંુધી NRIને િોન, કે જેિાં NRO એકાઉન્ટ દ્વારા પરત ચૂકવિી હોય અન ેપરત ચૂકવિી 

લવદેિી ચિિિાં હોય તો કોઈ િયાસદા ન રહ.ે 

7. રૂ. 25 િાખ િંુધીના તિાિ િોનના ક્રકસ્િંાિાં, કે જેિાં આવકનું િૂલ્યાંકન આવકના ઔપચાક્રરક પૂરાવા 

દસ્તાવેજો લવના અથવા િંરોગેટ પદ્ધલતઓથી કરાતું હોય, દા.ત. રોકડિાં પગારદાર, કોઈ આવકના પૂરાવા 

લવનાની િોન અન ેઅનૌપચાક્રરક સ્વ-રોજગાર ધરાવનાર ગ્રાહક. 

8. રૂ. 25 િાખ િંુધીની તિાિ િોન /થાપિો 

િધ્યિ જોખિ 1. NGO, ટ્રસ્ટ, ચેક્રરટી અન ેદાન િેળવતી િંસં્થાઓ 

2. ટ્રસ્ટ/ િંોિંાયટીઓ 

3. ઊંચી નેટવથસ ધરાવનારી વ્યલતતઓ (જેિાં રૂ. 1 કરોડ કરતા વધુની રોકાિપાત્ર િંરપ્િિં હોય) 

4. કંપની કે જેિાં પક્રરવારનું િેરહોસલ્ડગ અથવા િાભાથી િાલિકીપણં હોય. 

5. રૂ. 25 િાખથી વધુની તિાિ િોનનુ ંિૂલ્યાંકન િંરોગેટ પદ્ધલતથી અથવા ઔપચાક્રરક આવકના પૂરાવાના 

દસ્તાવેજ લવના કરાિે. 

6. NRIને રૂ. 25 િાખથી વધુની િોન, કે જેિાં િોનની પરત ચૂકવિી NRO ખાતા વડે કરાતી હોય. 

7. રૂ. 25 િાખથી ઉપરની બધી િોન/ ક્રડપોલઝટ, જે વ્યલતતગત અન ેરલજસ્ટડસ એકિોની હોય. 

ઊંચુ જોખિ 1. રાજકીય રીતે એતિંપોઝ્ડ વ્યલતતઓ (PEP) 

2. PEPના પક્રરવારજનો તથા લનકટના િંંબંધીઓ 

3. અત્યંત ઊંચા રોકડના વ્યવહારો (રૂ. 10 િાખ) અન ેિંકાસ્પદ વ્યવહારોનું ક્રરપોર્ટટગ FIU-INDને 

કરાિે 
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 4. જાહેર િાલહતી અનુિંાર િંકાસ્પદ પ્રલતષ્ઠા ધરાવનારી વ્યલતતઓ ઉપિબ્ધ. 

5. એવી વ્યલતતઓ કે જેિના આવકના સ્ત્રોતો સ્પષ્ટ નથી. 

6. ગ્રાહકો િંાથે નોન-ફેિં ટ ુફેિં લિરટગ 

 

 

િંંભલવત જોખિને િગતી ગ્રાહકની લભન્ન કેટેગરીિાંથી એકલત્રત કરેિી અન્ય િાલહતી, લબન-હસ્તકે્ષપકારી છે તે િરત ેતેનો ક્રેક્રડટ પોલિિંીિાં ઉલ્િેખ કરી િકાય છે. 

ફાયનાલન્િંયિ એતિન ટાસ્ક ફોિંસ (FATF) દ્વારા એલન્ટ-િની િોન્ડરરગ (AML) સ્ટાન્ડડ્િંસ અન ેકોમ્બેરટગ ફાઈનાસન્િંગ ઓફ ટેરક્રરઝિ (CFT) સ્ટાન્ડડ્િંસ અંગે કરાયેિી 

ભિાિિોનો જોખિ આકિન િાટે ઉપયોગ થવો જોઈએ. 

 

પ્રકરિ V 

 

ગ્રાહક ઓળખ પ્રક્રક્રયા (CIP) 

 

13. કંપનીએ નીચેના િંજંોગોિાં ગ્રાહકની ઓળખ કરવી જોઈએ: 

(a) ગ્રાહક િંાથે િોન એકાઉન્ટ-આધાક્રરત િંંબધંલન િરૂઆત. 

(b) જયારે તેિે પ્રાપ્ત કરેિા ગ્રાહક ઓળખ ડેટાની અલધકૃતતા અથવા યોગ્યતા લવિે િંકા થાય. 

(c) એજન્ટ તરીક ેત્રાલહત પક્ષની પ્રોડતટ્િં વેચતા, પોતાની પ્રોડતટ્િં વેચતા, ક્રેક્રડટ કાડસના બાકી િેિાંની ચૂકવિી/લપ્રપેઈડ/ટ્રાવેિ  

કાડસના ક્રરિોરડગ તથા અન્ય પ્રોડતટ્િં િાટે જે પચાિં હજાર રુલપયાથી વધુની હોય. 

(d) નોન-એકાઉન્ટ આધાક્રરત ગ્રાહક િાટે વ્યવહાર હાથ ધરતા, કે જે વોક-ઈન ગ્રાહક છે, જયાં રકિ પચાિં હજાર રુલપયાની િંિકક્ષ  

અથવા વધુ હોય, પછી તે એક વ્યવહારિાં થઈ હોય અથવા િંંખ્યાબંધ વ્યવહારિાં હોય. 

(e) જયારે કંપની પાિંે એ િાનવાને ક ેિંકા કરવાને કારિ હોય કે ગ્રાહક જાિી જોઈને કોઈ વ્યવહારને શે્રિીબદ્ધ રીત ેપચાિં હજાર રુલપયાની ટોચિયાસદાથી નીચે િાળખાકૃત કરી રહ્યો 

છે. 

(f) કંપનીએ િંુલનલચચત કરવંુ પડ ેકે AFHL પાિંેથી િોન િેતી વેળાએ પ્રસ્તાવના િંગાય નહીં. 

 

14. િોન-એકાઉન્ટ આધાક્રરત િંંબંધની િરૂઆત વેળા ગ્રાહકની ઓળખને વેક્રરફાય કરવાના હેતુિંર, કંપની તેના િત ેનીચેની િરતોને આલધન રહીને, થડસ પાટી દ્વારા કરાયેિા 

ગ્રાહક ડ્યુ ક્રડલિજન્િં પર આધાક્રરત રહી િકે છે: 

 

(a) િંેન્ટ્રિ KYC રેકડસ રલજસ્ટ્રીિાંથી અથવા થડસ પાટી પાિંેથી બે ક્રદવિંિાં થડસ પાટીએ હાથ ધરેિા ગ્રાહકના ડ્યુ ક્રડલિજન્િંની િાલહતી અથવા રેકડસ િેળવાય. 
 

(b) ગ્રાહક ડ્યુ ક્રડલિજન્િં િંંબંલધત અન્ય િંંિગ્ન દસ્તાવેજીકરિ અન ેઓળખ ડેટાની નકિ લવનંતી કરાય ેથડસ પાટી પાિંેથી લવના લવિંબે ઉપિબ્ધ કરાવાય તે િાટે કંપની 

દ્વારા પૂરતાં પગિાં િેવાવા જોઈએ. 
 

(c) ગ્રાહક ડ્યુ ક્રડલિજન્િંના અનુિંરિ િાટે થડસ પાટીનું લનયિન, લનરીક્ષિ અથવા િંુપરલવઝન કરાય છે અન ેપગિાં િેવાય છે અને PML એતટ હઠેળ જરૂક્રરયાતો અન ેફરજો 

અનુિંાર રેકડસ-જાળવિીની જરૂક્રરયાતો પૂિસ કરાય. 
 

(d) થડસ પાટી ઊંચુ જોખિ ધરાવતા દેિિાં અથવા ન્યાયકે્ષત્રિાં લસ્થત ન હોવી જોઈએ. 
 

(e) ગ્રાહક ડ્યુ ક્રડલિજન્િં અન ેિાગુ પડે તે રીતે લવસ્તારેિા ડ્યુ ક્રડલિજન્િંનાં પગિાં િેવા િાટેની અંલતિ જવાબદારી તો કંપનીની જ રહે છે. 
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પ્રકરિ VI 

 

ગ્રાહક ડ્ય ુક્રડલિજન્િં (CDD) પ્રક્રક્રયા 

 

ભાગ I – વ્યલતતગત િંજંોગોિા ંગ્રાહક ડ્ય ુક્રડલિજન્િં (CDD) પ્રક્રક્રયા  

 

15. CDD હાથ ધરવા, કંપનીએ િોન-આધાક્રરત િંંબધં સ્થાપતી વેળાએ અથવા કોઈ વ્યલતત િાભાથી િાલિક, અલધકૃત હસ્તાક્ષરકતાસ અથવા પાવર ઓફ એટનીધારક 

હોય કે જે કોઈ કાનૂની એકિ િંાથે િંંબંલધત હોય તો નીચેની લવગતો વ્યલતત પાિંેથી પ્રાપ્ત કરવી પડે: 
 

(a) આધાર નંબર જયાં, 

(i) તેઓ આધાર (નાિાકીય તથા અન્ય િંબલિંડી, િાભો અન ેિંેવાઓની િક્ષયાંક્રકત ક્રડલિવરી) ધારા, 2016ની (2016ના 18)ની કિિ 7 હેઠળ નોક્રટફાય કરાયેિી કોઈ 

સ્કીિ હેઠળ િાભ અથવા િંબલિંડી િેળવવા ઈચ્છુક હોય; અથવા 

(ii) તેઓ PML એતટની કિિ 11Aની પેટા-કિિ (1)ની પ્રથિ જોગવાઈના િંંબંધિાં પોતાનો આધાર નંબર સ્વૈલચ્છક રીત ેરજૂ કરવાનું નતકી કરે; અથવા 

(b) આધાર નંબરના કબજાનો પૂરાવો કે જયાં ઓફિાઈન વેક્રરક્રફકેિન હાથ ધરી િકાય તેિ હોય; અથવા 

(c) આધાર નંબરના કબજાનો પૂરાવો કે જયાં ઓફિાઈન વેક્રરક્રફકેિન હાથ ધરી િકાતુ ંન હોય અથવા અન્ય કોઈ OVD અથવા િંિકક્ષ ઈ-ડોતયુિેન્ટ ક ેજેિાં તિેના િંરનાિા 

અન ેઓળખની લવગતો િંાિેિ હોય; અન ે

(d) પરિેનેન્ટ એકાઉન્ટ નંબર (PAN) અથવા તેની િંિકક્ષ ઈ-ડોતયુિેન્ટ અથવા ફોિસ નં. 60 જે આવક-વેરા ધારા લનયિો, 1962િાં લનધાસક્રરત કરાયા િુજબ હોય; અન ે

(e) ગ્રાહકના વ્યાપારના પ્રકાર અન ેનાિાકીય દરજજાના િંંબંધિાં આવા અન્ય ઓળખ દસ્તાવેજો જેિાં િંાિેિ હોય, અથવા જેની િંિકક્ષ ઈ-દસ્તાવેજ હોય કે જેની 

કંપનીની ક્રેક્રડટ પોલિિંી અનુિંાર કંપની દ્વારા જરૂર હોય: 

 

એ િરત ેક ેજયાં ગ્રાહક પ્રસ્તુત કરી ચૂતયો હોય: 

 

i) PML એતટની કિિ 11Aની પેટા-કિિ (1)ની પ્રથિ જોગવાઈના િંંબંધિાં આધાર નંબર, જેિાં કંપનીએ યુલનક આઈડેલન્ટક્રફકેિન ઓથોક્રરટી ઓફ ઈલન્ડયા દ્વારા પૂરી 

પડાયેિી ઈ-KYC પ્રિાિભૂતતા િંુલવધાનો ઉપયોગ કરીને ગ્રાહકના આધાર નંબરની પ્રિાિભૂતતા હાથ ધરી હોય. તદુપરાંત, આવા િંંજોગોિાં, ગ્રાહક િંેન્ટ્રિ 

આઈડેલન્ટક્રટઝ ડેટા ક્રરપોલઝટરીિાં ઉપિબ્ધ ઓળખની િાલહતી અનુિંાર િંરનાિાંથી અિગ વતસિાન િંરનાિું પરૂું પાડવા ઈચ્છતો હોય, તો તે કંપનીન ેઆ િંંબધંે સ્વ-

ઘોષિા પૂરી પાડી િકે છે. 
 

ii) ઓફિાઈન વેક્રરક્રફકેિન હાથ ધરવાનું હોય ત્યાં આધારના કબજાનો પૂરાવો, કંપનીએ ઓફિાઈન વેક્રરક્રફકેિન હાથ ધરવાનું રહેિે. 
 

iii) કોઈ પિ OVD ઈ-ડોતયુિેન્ટની િંિકક્ષ, કંપનીએ ઈન્ફોિેિન ટેકનોિોજી એતટ, 2000 (2000ના 21)ની જોગવાઈઓ અનુિંાર ક્રડલજટિ હસ્તાક્ષર તેિજ પક્રરલિષ્ટ I 

હેઠળ લનધાસક્રરત કયાસ િુજબ િાઈવ ફોટો િઈને તેિાં આવતા કોઈ પિ લનયિના િુદ્દાને વેક્રરફાય કરવા જોઈએ. 
 

iv) કોઈ પિ OVD અથવા આધાર નંબરનો પૂરાવો જયાં ઓફિાઈન વેક્રરક્રફકેિન હાથ ધરી ન િકાય, કંપનીએ પક્રરલિષ્ટ I હેઠળ લનધાસક્રરત કયાસ િુજબ ક્રડલજટિ KYC દ્વારા 

વેક્રરક્રફકેિન હાથ ધરવંુ જોઈએ, જે આધાર નંબરના કબજાના પૂરાવા તરીક ેપ્રિાલિત નકિને પ્રાપ્ત કરવાની િંરકારે િંજૂરી આપતું કોઈ જાહેરનાિું જારી કયુું હોય અથવા 

િંિકક્ષ ઈ-ડોતયુિેન્ટ િંબલિટ કયો ન હોય ત્યાં તાજેતરના ફોટોગ્રાફ અન ેOVDને આલધન રહેિ.ે 

 

 



આધાર હાઉસિંગ ફાઈનાન્િં લિલિટેડ 

16 | P a g e 

 

 

 
 

આધાર (નાિાકીય તથા અન્ય િંબલિંડી, િાભો અન ેિંેવાઓની િક્ષયાંક્રકત ક્રડલિવરી) ધારા, 2016ની કિિ 7 હઠેળ નોક્રટફાય કરાયેિી કોઈ સ્કીિ હેઠળ િંબલિંડી અથવા કોઈ 

િાભ પ્રાપ્ત કરવા ઈચ્છુક વ્યલતત િાટે ઈ-KYC પ્રિાિભૂતતા કોઈ ઈજા, લબિારી અથવા વૃદ્ધાવસ્થા અથવા અન્યત્ર રૂબરૂ ન આવવાને િીધે, અથવા તેના જેવા કારિથી પાર 

પાડી ન િકાય તો તે િંંજોગોિાં, કંપનીએ આધાર નંબર પ્રાપ્ત કરવા ઉપરાંત, પિંંદગીપૂવસક ઓફિાઈન વેક્રરક્રફકેિન હાથ ધરવા અથવા ગ્રાહક પાિંેથી અન્ય કોઈ OVDની 

પ્રિાલિત નકિ અથવા િંિકક્ષ ઈ-દસ્તાવેજ પ્રાપ્ત કરીન ેવૈકલલ્પક રીત ેપાર પાડવુ ંજોઈએ. આ રીત ેકરાયેિી CDD કંપનીના અલધકારી દ્વારા અભૂતપૂવસ રીત ેહાથ ધરાિે અન ે

આવા અપવાદરુપ હેન્ડસિગ િંહવતી ઓક્રડટનો જ લહસ્િંો રહેિે. કંપનીએ િંુલનલચચત કરવાનું રહેિે કે અપવાદરુપ િંંજોગોની કેન્રીયકૃત અપવાદરૂપ ડેટાબેઝિાં નોંધ કરાય. 

આ ડેટાબેધિાં અપવાદ, ગ્રાહકની લવગતો, અપવાદને અલધકૃત કરનારા લનધાસક્રરત અલધકારીનું નાિ તથા કોઈ વધારાની લવગતો હોય તો તેની ફાળવિીના આધારની લવગતોની 

પ્રાલપ્ત કરવાની રહેિે. આ ડેટાબેઝ કંપની દ્વારા િંિયાંતરે કંપનીના આંતક્રરક ઓક્રડટ/ઈસ્પેતિન આધાક્રરત રહેિે અન ેતે િંુપરવાઈઝરી િંિીક્ષા િાટે ઉપિબ્ધ હિે. 

 

સ્પષ્ટીકરિ 1: ગ્રાહક આધાર નંબર ધરાવતા આધાર નંબરના કબજાના પૂરાવાને રજૂ કરે ત્યારે કંપનીએ િંુલનલચચત કરવાનું રહ ેકે, આવા ગ્રાહક યોગ્ય રીત ેપોતાના આધાર નંબરન ે

છેકે અથવા કાળી િંહીથી ઢાંકે છે જયાં ઉપરોતત કિિ (i) િુજબ આધાર નબંરની પ્રિાિભૂતતા જરૂરી નથી. 
 

સ્પષ્ટીકરિ 2: બાયોિેક્રટ્રક આધાક્રરત ઈ-KYC પ્રિાિભૂતતા કંપની દ્વારા િાગુ પડતા કાયદાના અનુિંરિને આલધન રહીને કરી િકાય. 
 

સ્પષ્ટીકરિ 3: આધાર (નાિાકીય તથા અન્ય િંબલિંડી, િાભો અન ેિંેવાઓની િક્ષયાંક્રકત ક્રડલિવરી) ધારા, 2016 અન ેતેના હેઠળ ઘડાયેિા લનયિનોના અનિુંરિિાં જ 

આધારનો ઉપયોગ, આધારની પ્રસ્તુલતનો પૂરાવો વગેરે થવા જોઈએ. 
 

16. OTP આધાક્રરત ઈ-KYCનો ઉપયોગ કરીને નોન-ફેિં-ટુ-ફેિં િોડિાં ખોિાયેિા િોન એકાઉન્ટ, નીચેની િરતોન ેઆલધન રહેિે. કંપની વધુ ક્રડપોલઝટ સ્વીકારી િકતી ન 

હોવાથી આ ફતત લધરાિ િંુલવધા િાટે િંંિગ્ન રહેિે: 
 

i. OTP દ્વારા પ્રિાિભૂતતા િાટે ગ્રાહક તરફથી ચોતકિં િંંિલત િળવી જોઈ. 

ii. ફતત ટિસ િોન િંજૂર કરાિે. ટિસ િોનની કુિ રકિ પ્રલત વષસ રૂલપયા િંાઈઠ હજારથી વધી િકે નહીં. 

iii. OTP આધાક્રરત ઈ-KYCનો ઉપયોગ કરીને ખોિાવેિા િોન એકાઉન્ટને એક વષસથી વધુ િંિય િાટે િંજૂરી આપી િકાય  

નહીં જે ગાળાિાં આ પોલિિંીની ઓળખને પાર પાડવાની રહેિે. 

iv. જો ઉપર ઉલ્િેખ િુજબની CDD પ્રક્રક્રયા એક વષસિાં પૂિસ નહીં કરાય તો કોઈ વધુ ઉધારને િંજૂરી નહીં અપાય. 

v. ગ્રાહક પાિંેથી એ િંંબંધનુ ંઘોષિાપત્ર િઈ િેવાનું કે અન્ય કોઈ પિ ક્રરપોર્ટટગ એકિ િંાથે નોન-ફેિં-ટુ-ફેિં િોડિાં KYC આધાક્રરત OTPનો ઉપયોગ કરીને કોઈ અન્ય 

એકાઉન્ટ ખોિાયું નથી અથવા ખોિાિે પિ નહીં. તદુપરાંત, િંીKYCઆરિાં KYC િાલહતીને અપિોડ કરતી વેળાએ, કંપનીએ પિ સ્પષ્ટ દિાસવવંુ પડે કે આવા 

એકાઉન્ટ ઈ-KYC આધાક્રરત OTPનો ઉપયોગ કરીને ખોિાય છે. કંપનીએ અન્ય ક્રરપોર્ટટગ એકિો દ્વારા નોન-ફેિં-ટુ-ફેિં િાધ્યિિાં OTP આધાક્રરત ઈ-KYC પ્રક્રક્રયા 

િંાથે ખોિાયેિા એકાઉન્ટની KYC િાલહતીના આધારે એકાઉન્ટ ખોિવા જોઈએ નહીં. 

vi. કંપની પાિં ેકોઈ પિ લબન-અનુિંરિ/ઉલ્િંઘનના િંંજોગોિાં એિટસ જનરેટ કરવાની પ્રિાલિ િંલહત ચુસ્ત લનરીક્ષિ પ્રિાલિ હોવી જોઈએ, જેથી ઉપરોતત ઉલ્િેલખત 

િરતોના અનુિંરિને િંુલનલચચત કરી િકાય. 
 

17. કંપની િાગુ પડતા કાયદાને આલધન રહીને, V-CIP હાથ ધરી િકે છે જેને કંપનીના અલધકારી પાર પાડી િકે છે જેનો હતે ુ કોઈ વ્યલતતગત ગ્રાહક પાિંેથી તેિની 

િાલહતગાર િંંિલત િેળવ્યા બાદ તેિની િંાથે િોન એકાઉન્ટ આધાક્રરત િંંબંધ સ્થાલપત કરવાનો રહેિે જેિે નીચેની િરતોને િાન્ય રાખી તેનું પાિન કરવંુ પડિ:ે 
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i. V-CIP કાિગીરી કરનારા કંપનીના અલધકારીએ ઓળખ િાટે િોજૂદ ગ્રાહકની તિંવીર ખેંચવાની િંાથે લવક્રડયો પિ રેકોડસ કરીને ફતત ઓળખ િાટે આધારના ઓફિાઈન 

વેક્રરક્રફકેિન દ્વારા જ ઓળખની િાલહતી િેળવવી જોઈએ. 

 

ii. કંપની દ્વારા PAN કાડસની સ્પષ્ટ ઈિેજ કેપ્ચર કરાિે જે પ્રક્રક્રયા દરલિયાન ગ્રાહક દ્વારા દિાસવાિે, લિંવાય કે જે િંંજોગોિાં ગ્રાહકે ઈ-PAN પૂરું પાડ્યું હોય. PANની 

લવગતોની ખરાઈ જારી કરનાર િંિાવાળાના ડેટાબેઝિાંથી કરાિે. 
 

iii. ગ્રાહકનું િાઈવ િોકેિન (જીઓટેસગગ) કેપ્ચર કરાિે જેથી િંુલનલચચત કરી િકાય કે ગ્રાહક ભારતિાં ભૌલતક રીત ેિોજૂદ છે. 
 

iv. કંપનીના અલધકારીએ િંુલનલચચત કરવંુ કે આધાર/ PAN લવગતોિાં ગ્રાહકનો ફોટોગ્રાફ ગ્રાહક જયારે V-CIP હાથ ધરે ત્યારે તેની િંાથે િળતો આવે અન ેઆધાર/ PAN 

લવગતોિાંની ઓળખની લવગતો ગ્રાહકે પૂરી પાડેિી લવગતો િંાથે િળતી આવે. 
 

v. કંપનીના અલધકારીઓએ િંુલનલચચત કરવાનું રહ ેક ેલવક્રડયો વાતાસિાપ વચ્ચે પ્રચનોના પ્રકાર અન/ેઅથવા શે્રિી બદિાતી રહ ેજેથી વાતાસિાપ ક્રરયિ-ટાઈિ હોવાનું પૂરવાર 

થાય, નહીં કે લપ્ર-રેકોડેડ. 
 

vi. XML ફાઈિ અથવા આધાર લિંતયોર QR કોડનો ઉપયોગ કરીને આધારનું ઓફિાઈન વેક્રરક્રફકેિન કરવાના િંંજોગોિાં, એ િંુલનલચચત કરવંુ કે XML ફાઈિ અથવા QR 

કોડ જનરેિનની તારીખ V-CIP હાથ ધરવાની તારીખથી 3 ક્રદવિં કરતા વધુ જૂના ન હોય. 
 

vii. V-CIP દ્વારા ખોિેિા તિાિ િોન એકાઉન્ટને ફતત િંહવતી ઓક્રડટને આલધન રહ્યા પછી જ કાયસરત રાખવા જેથી પ્રક્રક્રયાની અખંડતાને િંુલનલચચત કરી િકાય. 
 

viii. કંપની િંુલનલચચત કરિ ે કે તનેી પ્રક્રક્રયા િંીિિેિં, ક્રરયિ-ટાઈિ, િંુરલક્ષત, ગ્રાહક િંાથે એન્ડ-ટુ-એન્ડ એલન્ક્રપ્ટેડ ઓક્રડયોલવઝ્યુઅિ ઈન્ટરેતિન ધરાવનારી રહ ેઅન ે

િંંદેિાવ્યવહારની ગુિવિા કોઈ િંકા લવના ગ્રાહકની ઓળખને િંજૂર કરવા પયાસપ્ત હોય. કંપની કોઈ પિ ઢીિાિ તથા અન્ય કોઈ ઠગાઈયુતત ગેરરીલત િંાિે રક્ષિ િાટે 

જીવંતપિાની ચકાિંિી કરિે. 
 

ix. િંુરક્ષા, ઝડપ અન ેએન્ડ ટ ુએન્ડ એલન્ક્રપ્િન િંુલનલચચત કરવા, કંપની V-CIP એલપ્િકેિનન ેિાગુ કરતા પહેિાં તેના િંુરક્ષા અન ેિંોફ્ટવેર ઓક્રડટ અન ેવેલિડેિન હાથ 

ધરવા જોઈએ. 
 

x. ઓક્રડયોલવઝ્યુઅિ વાતાસિાપને કંપનીના ડોિેઈનિાંથી જ આરંભવંુ જોઈએ, નહીં ક ેથડસ પાટી િંર્શવિં પ્રોવાઈડરિાંથી, જો કોઈ હોય તો. V-CIP પ્રક્રક્રયાને આ િાટે ખાિં 

તાિીિબદ્ધ અલધકારીઓ દ્વારા ઓપરેટ કરવી જોઈએ. એલતટલવટી િોગ તથા V-CIP હાથ ધરતા અલધકારીના ક્રેડેલન્િયલ્િંનું િંવંધસન કરવંુ જોઈએ. 
 

xi. કંપનીએ િંુલનલચચત કરવંુ પડ ેકે લવક્રડયો રેકોર્ટડગને િંુરલક્ષત અન ેિંિાિતીપૂવસક સ્ટોર કરાય છે અન ેતેની પર તારીખ અન ેિંિયની પટ્ટી ચોંટાડેિી છે. 
 

xii. કંપનીને આર્ટટક્રફલિયિ ઈન્ટેલિજન્િં (AI) િંલહત િેટેસ્ટ ઉપિબ્ધ ટેકનોિોજી તથા ફેિં િેસચગ ટેકનોિોજીની િંહાયતા િેળવવા પ્રોત્િંાલહત કરાય છે, જેથી િંુલનલચચત 

કરી િકાય કે પ્રક્રક્રયાની તેિજ ગ્રાહક દ્વારા પૂરી પડાયેિી િાલહતીની અખંડતા જળવાઈ રહ.ે જો કે, ગ્રાહકની ઓળખની જવાબદારી કંપનીની છે. 
 

xiii. કંપનીએ પિ િંુલનલચચત કરવંુ પડે ક ેિાગુ પડતા કાયદા હેઠળ આધાર નંબરને છેકી દેવાય કે પટ્ટી િગાવાય. 
 

18. નોન-બેસન્કગ ફાઈનાન્િં કપંનીઓ (NBFCs) િાટ ેિંરળીકતૃ પ્રક્રક્રયા: િોન િેળવવા ઈચ્છુક વ્યલતત ચોતકિં દસ્તાવેજો પ્રસ્તુત કરવાિાં અિંક્ષિ રહ,ે તો કંપની તનેી 

િુનિંફી િુજબ નીચેની િરતોને આલધન રહીને િોન એકાઉન્ટ ખોિી િકે છે: 
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(a) કંપનીએ ગ્રાહક પાિંેથી િંેલ્ફ-એટેસ્ટેડ તિંવીર િેળવવી જોઈએ. 

(b) કંપનીના લનધાસક્રરત અલધકારી પોતાના હસ્તાક્ષર હેઠળ પ્રિાલિત કરે કે િોન એકાઉન્ટ ખોિવાનારી વ્યલતતએ તેિની હાજરીિાં િંહી  

કરી છે કે અંગૂઠાનું લનિાન િગાવ્યું છે. 

(c) િોન એકાઉન્ટ આરંભિાં બાર િલહનાના ગાળા િાટે કાયસરત રહેવંુ જોઈએ, જેિાં CDD હાથ ધરાવી જોઈએ. 

(d) િંજૂર કરાયેિી િોન/ તેિના એકાઉન્ટિાંની િેષ િંાથે િળીન ેકોઈ પિ તબતકે રૂલપયા પચાિં હજારથી વધવી ન જોઈએ. 

(e) તિાિ એકાઉન્ટિાં િંાથે િળીને કુિ જિા રકિ એક વષસિાં એક િાખ રૂલપયાથી વધવી ન જોઈએ. 

(f) ગ્રાહકને જાગૃત કરાવો જોઈએ કે (d) ઉપરોતતને તે ભંગ કરિે તો તે િંંજોગોિાં િંંપૂિસ KYC પ્રક્રક્રયા પૂિસ થયા િંુધી તે કોઈ વધ ુ 

વ્યવહાર નહીં કરી િકે. 

(g) િેષ જયારે રૂલપયા ચાિીિં હજારે પહોંચી જાય અથવા કુિ જિા રકિ એક વષસિાં રૂલપયા એંિી હજારે પહોંચી જાય ત્યારે ગ્રાહકને જાિિ કરાિે કે KYC હાથ ધરવા િાટે 

પયાસપ્ત દસ્તાવેજો રજૂ કરાય નલહતર એકાઉન્ટિાંની કાિગીરીને રોકી દેવાિે જયારે તિાિ એકાઉન્ટિાંનુ ંકુિ બિેેન્િં િળીને ઉપરના લનદેિ (d) અન ે(e)િાં લનધાસક્રરત 

િયાસદાને ઓળંગી જિે. 

(h) કંપનીએ ગ્રાહકને જાિ કરીને KYC પ્રક્રક્રયા પૂિસ કરવા યોગ્ય પગિાં િેવા જોઈએ, જેિ ન થવા પર કોઈ વધારાની ઉધારને િંજૂર કરાિે નહીં. 
 

19. એકવાર KYC વેક્રરક્રફકેિન કંપનીની એક બ્રાન્ચ/ ઓક્રફિં ખાત ેથઈ જાય એટિ ેતેન ેકપંનીની અન્ય કોઈ બ્રાન્ચ/ઓક્રફિં ખાત ેિોન એકાઉન્ટની તબક્રદિી િાટે િાન્ય 

ગિાિે, જે િાટે િરત એ રહેિે કે િંંિગ્ન િોન એકાઉન્ટ િાટે KYC વેક્રરક્રફકેિન અગાઉ થઈ ચૂતયું છે અને તે િંિયાંતરે અપડેિન િાટે પડતર નથી.  
 

ભાગ II- િંોિ પ્રોપરાઈટરી પઢેી િાટ ેCDD પગિા ં

 

20. િંોિ પ્રોપરાઈટરી પેઢીના નાિે િોન એકાઉન્ટ ખોિાવવા િાટે, વ્યલતતગત (પ્રોપરાઈટર) CDD હાથ ધરાિે. 
 

21. ઉપરના ઉપરાંત, નીચેનાિાંથી કોઈ બે દસ્તાવેજો અથવા િંિકક્ષ ઈ-દસ્તાવેજ પ્રોપરાઈટરી ફિસના નાિે વ્યાપાર/ પ્રવૃલિના પૂરાવા તરીક ેપ્રાપ્ત કરવાના રહેિે: 
 

(a) નોંધિીનું પ્રિાિપત્ર 

(b) ગુિાસ્તા ધારા હેઠળ મ્યુલનલિંપિ િંિાવાળાઓએ જારી કરેિું પ્રિાિપત્ર/ િાઈિંન્િં. 

(c) વેચાિ અન ેઆવક વેરાનું ક્રરટનસ 
 

(d) CST/VAT/ GST પ્રિાિપત્ર (પ્રોલવઝનિ/અંલતિ) 

 

(e) વેચાિ વેરા/ િંર્શવિં ટેતિં/ વ્યાવિંાલયક વેરા િંિાવાળાઓએ જારી કરેિું પ્રિાિપત્ર /નોંધિી દસ્તાવેજ. 
 

(f) IEC (ઈમ્પોટસર એતિંપોટસર કોડ) કે જેન ેDGFTની ઓક્રફિં િંાથે િંંિગ્ન પ્રોપરાઈટરી દ્વારા જારી કરાયો હોય અથવા સ્ટેચ્યુટ હેઠળ સ્થપાયેિી કોઈ પિ વ્યાવિંાલયક 

િંંસ્થા દ્વારા િંંિગ્ન પ્રોપરાઈટરીના નાિે પરવાના /પ્રેલતટિંનું પ્રિાિપત્ર જારી કરાયું હોય. 
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(g) િંંપૂિસ આવક વેરાનું ક્રરટનસ (ફતત એકનોિેજિેન્ટ નહીં) જયાં પેઢીની આવક દિાસવાતી હોય ત્યાં િંોિ પ્રોપરાઈટરના નાિે, આવક વેરા િંિાવાળાઓ દ્વારા યોગ્ય રીતે 

પ્રિાિભૂત/અનુિોક્રદત કરાયો હોય. 

(h) િાઈટ, પાિી, િેન્ડિાઈન ટેલિફોન લબિ વગેરે જેવા વપરાિના લબલ્િં. 
 

22. કંપની જયાં િંંતુષ્ઠ હોય કે બે આવા દસ્તાવેજ રજૂ કરવા િતય નથી, તો કંપની તેની િુનિંફી અનુિંાર આિાંના કોઈ એક દસ્તાવેજને વ્યાપાર/ પ્રવૃલિના દસ્તાવેજ તરીક ે

સ્વીકારી િકે છે. 
 

કંપની િંંપકસ સબદુ વેક્રરક્રફકેિન તેિજ અન્ય આવી િાલહતી એકત્ર કરીને તેના વગીકરિની ખાતરી આપે કે જેની આવી પેઢીના અલસ્તત્ત્વને સ્થાલપત કરવા જરૂર રહેિે, અન ે

િંંિગ્ન પ્રોપરાઈટરીના િંરનાિેથી વ્યાપાર પ્રવૃલિને વેક્રરફાય કરવા બાબતે પુલષ્ટ અન ેિંતંોષ વ્યતત કરે. 
 

ભાગ III- કાનનૂી એકિો િાટ ેCDD પગિા ં

 

23. કંપનીનું િોન એકાઉન્ટ ખોિાવવા િાટે નીચેના દસ્તાવેજો અથવા િંિકક્ષ ઈ-દસ્તાવેજોિાંના દરેકની પ્રિાલિત નકિ પ્રાપ્ત કરવાની રહેિે: 
 

(a) સ્થાપનાનું પ્રિાિપત્ર 

 

(b) જોડાિનું િંિજૂલતપત્ર 

 

(c) કંપનીનો પરિેનેન્ટ એકાઉન્ટ નંબર 
 

(d) બોડસ ઓફ ડાયરેતટિંસનો ઠરાવ અન ેતેના િનેેજિંસ, ઓક્રફિંિંસ અથવા કિસચારીઓને તેના વતી વ્યવહાર કરવા અપાયેિું કુિિુખત્યારનાિું 
 

(e) િાભાથી િાલિક, િેનજેર, અલધકારી અથવા કિસચારીિાંથી જે પિ િાગુ પડ ેતેની િંાથે િંંકલિત CDD દસ્તાવેજો, જેિાં કોઈ એટનીન ે કંપની વતી વ્યવહાર કરવા 

અનુિલત અપાઈ હોય. 

24. કોઈ ભાગીદારી પેઢીનું િોન એકાઉન્ટ ખોિાવવા િાટે નીચેના દસ્તાવેજોિાંથી દરેક અથવા િંિકક્ષ ઈ-દસ્તાવેજોની પ્રિાલિત નકિ પ્રાપ્ત કરવાની રહેિે: 
 

(a) નોંધિીનું પ્રિાિપત્ર 

 

(b) ભાગીદારી કરારનાિું 
 

(c) ભાગીદારી પેઢીનો પરિેનેન્ટ એકાઉન્ટ નબંર 
 

(d) કિિ 16િાં લનધાસક્રરત કરાયા િુજબના, દસ્તાવેજો ક ેજે િાભાથી િાલિક, િનેેજર, અલધકારી અથવા કિસચારીિાંથી જે પિ િાગુ પડે તેન ેતનેા વતી વ્યવહાર કરવા 

એટની તરીક ેધારિ કરી િકાય 

 

25. ટ્રસ્ટ,ના િોન એકાઉન્ટને ખોિાવવા િાટે, નીચેના દસ્તાવેજોિાંથી દરેક અથવા િંિકક્ષ ઈ-દસ્તાવેજોની પ્રિાલિત નકિ પ્રાપ્ત કરવાની રહેિે: 
 

(a) નોંધિીનું પ્રિાિપત્ર 

 

(b) ટ્રસ્ટનું કરારનાિું 
 

(c) ટ્રસ્ટનો પરિેનેન્ટ એકાઉન્ટ નંબર અથવા ફોિસ નં. 60 

 

(d) કિિ 16િાં લનધાસક્રરત કરાયા િુજબના, દસ્તાવેજો ક ેજે િાભાથી િાલિક, િેનેજર, અલધકારી અથવા કિસચારીિાંથી જે પિ િાગુ પડે તેન ેતેના વતી વ્યવહાર કરવા 

એટની તરીક ેધારિ કરી િકાય 
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26. કોઈ સ્થાપના લવહોિા એિંોલિંયેિન અથવા િોકોની િંંસ્થાનું િોન એકાઉન્ટ ખોિાવવા િાટે નીચેના દસ્તાવેજોિાંથી દરેક અથવા િંિકક્ષ ઈ-દસ્તાવેજોની પ્રિાલિત 

નકિ પ્રાપ્ત કરવાની રહેિે: 
 

(a) આવા એિંોલિંયેિન અથવા િોકોની િંંસ્થાની િેનેસજગ બોડીનો ઠરાવ 

 

(b) સ્થાપના લવહોિા એિંોલિંયેિન અથવા િોકોની િંંસ્થાના ફોિસ નં. 60 અથવા પરિેનેન્ટ એકાઉન્ટ નબંર 
 

(c) તેના વતી વ્યવહાર કરવા ફાળવાયેિુ ંકુિિુખત્યારનાિું 
 

(d) CDD દસ્તાવેજો, કે જે િાભાથી િાલિક, િેનેજર, અલધકારી અથવા કિસચારીિાંથી જે પિ િાગુ પડે તનેે તેના વતી વ્યવહાર કરવા એટની તરીક ેધારિ કરી િકાય અન ે

 

(e) આવા કોઈ એિંોલિંયેિન અથવા િોકોની િંંસ્થાના કાનૂની અલસ્તત્ત્વને િંલહયારી રીતે સ્થાલપત કરવા કંપની દ્વારા જરૂરી આવી િાલહતી. 
 

સ્પષ્ટીકરિ: નહીં નોંધાયેિા ટ્રસ્ટ/ભાગીદારી પેઢીઓનો વિસ્થપેિા એિંોલિંયેિનની િરતોિાં િંિાવેિ કરવો જોઈએ. 

 

સ્પષ્ટીકરિ: િબ્દ ‘વ્યલતતઓની િંંસ્થા’િાં િંોિંાયટીઓનો િંિાવેિ થાય છે. 

27. અગાઉના ભાગિાં ચોતકિંપિે આવરી િેવાઈ ન હોય તેવી ન્યાલયક વ્યલતતઓ, જેવી કે િંોિંાયટીઓ, યુલનવર્શિંટીઓ અન ેગ્રાિ પંચાયત જેવી સ્થાલનક િંંસ્થાઓના િોન 

એકાઉન્ટ ખોિવા િાટે, નીચેના દસ્તાવેજોની પ્રિાલિત નકિ અથવા િંિકક્ષ ઈ-દસ્તાવેજને પ્રાપ્ત કરવાના રહેિે: 
 

(a) િંંસ્થા વતી વતસવા િાટે અલધકૃત વ્યલતતનું નાિ દિાસવતો દસ્તાવેજ; 

 

(b) પોતાના વતી વ્યવહાર કરવા એટનીને ઠેરવતી વ્યલતતના કિિ 16િાં કરેિા ઉલ્િેખ િજુબના દસ્તાવેજો અન ે 
 

(c) આવા એકિ/ ન્યાલયક વ્યલતતના કાનૂની અલસ્તત્ત્વને સ્થાલપત કરવા જરૂરી આવા દસ્તાવેજો. 

 

ભાગ IV –િાભાથી િાલિકની ઓળખ 

28. કોઈ કુદરતી વ્યલતત ન હોય તેવા કાનૂની વ્યલતતનું િોન એકાઉન્ટ ખોિવા િાટે, િાભાથી િાલિક(કો)ની ઓળખ કરીને લનયિોના લનયિ 9ના પેટા-લનયિ (3)ના િંંબંધિાં 

તિાિ વાજબી પગિાં અન ેઓળખ કરાવી જોઈએ જેથી નીચેની બાબતોને ધ્યાનેિઈને તેિની ઓળખ કરી િકાય: 

 

(a) જયાં ગ્રાહક અથવા લનયંત્રિ લહતના િાલિક િેરબજારિાં એક લિસ્ટેડ કંપની અથવા આવી કંપનીની પેટાકંપની છે તો આવી કંપનીના િાભાથી િાલિક અથવા કોઈ 

િેરધારકની ઓળખની પુલષ્ટ અન ેઓળખ કરવાની જરૂર નથી. ન્યાિંધારી 
 

(b) ટ્રસ્ટ/નોલિની અથવા ન્યાિં એકાઉન્ટના િંંજોગોિાં ગ્રાહક અન્ય વ્યલતત વતી ટ્રસ્ટ/ નોલિની તરીક ેવતસતી હોય અથવા અન્ય કોઈ િધ્યસ્થી લનધાસક્રરત કરાયા હોય. તો આવા 

િંંજોગોિાં, િધ્યસ્થીની ઓળખ અન ેજે િોકો વતી તેઓ કાયસરત છે તિેની ઓળખના િંંતોષકારક પૂરાવા તેિજ ટ્રસ્ટના પ્રકારની લવગતો અથવા અન્ય વ્યવસ્થાઓ પ્રાપ્ત 

કરવી જોઈએ. 
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ભાગ V - પ્રવતસિાન ડ્ય ુક્રડલિજન્િં 

 

29. કંપનીએ ગ્રાહકનુ ંપ્રવતસિાન ડ્ય ુ ક્રડલિજન્િં હાથ ધરીને િંુલનલચચત કરવંુ જોઈએ ક ેતેિના વ્યવહારો ગ્રાહકો લવિેના તેિના જ્ઞાન, ગ્રાહકોના વ્યાપાર અન ેજોખિની 

પ્રોફાઈિ તથા ફંડના સ્ત્રોતોને અનુરૂપ છે. 

30. નીચેના પ્રકારના વ્યવહારોના લનકટવતી લનરીક્ષિની િાગ કરનારા પક્રરબળોના િંાિાન્યપિા િંાથે પૂવસગ્રહ રાખ્યા લવના તેની પર જરૂરી લનરીક્ષિ રખાવંુ જોઈએ: 

 

(a) િોટા અન ેજક્રટિ વ્યવહારો, અન ેજે અિંાિાન્ય પેટનસના હોય, ગ્રાહકની િંાિાન્ય અન ેઅપેલક્ષત પ્રવૃલિઓ િંાથે અિંંગત હોય, અન ેજેનો કોઈ દેખીતો આર્શથક તકસ 

અથવા કાનૂની ઉદે્દિ જ ન હોય. 
 

(b) લનધાસક્રરત ટોચિયાસદાને ઓળંગનારા વ્યવહારો. 
 

(c) ગ્રાહકની પ્રોફાઈિ િંાથે િેળ ખાતા ન હોય તેવા ઉચ્ચ એકાઉટના ટનસઓવર. 
 

(d) ત્રાલહત પક્ષના ચેક, ડ્રાફ્ટ વગેરે પૂરા પાડનારા 
 

31. ગ્રાહકના જોખિની કેટેગરી િંાત ેિંુિંંગત લનરીક્ષિની િયાસદા રહેિે. 
 

સ્પષ્ટીકરિઃ ઊંચા જોખિવાળા એકાઉન્ટ વધુ િંઘન લનરીક્ષિને આલધન રહેિે. 
 

(a) એકાઉન્ટના જોખિ વગીકરિની િંિયાંતરે િંિીક્ષાની પ્રિાલિ, કે જેિાં આવી િંિયિયાસદા ઓછાિા ં ઓછી છ િલહનાિા ં એક વાર હોય અન ે લવસ્તારેિા ડ્ય ુ

ક્રડલિજન્િંના પગિાં િાગુ કરવાની જરૂક્રરયાતને અિિી બનાવાય. 
 

32. િંિયાતંરે અપડિેન 

 

ઊંજા જોખિવાળા ગ્રાહકો િાટ ેદર બે વષે ઓછાિા ંઓછી એક વખત, િધ્યિ જોખિના ગ્રાહકો િાટે દર આઠ વષે એક વખત અન ેનીચા જોખિવાળા ગ્રાહકો િાટે દર દિં વષ ે

એક વખત િંિયાંતરે અપડિેન નીચેની પ્રક્રક્રયા િુજબ હાથ ધરાવંુ જોઈએ: 

` 

 

(a) કંપની હાથ ધરિે:- 
 

i. િંિયાંતરે અપડેિનના િંિયે CDD. જો કે, નીચા જોખિના ગ્રાહકોના ક્રકસ્િંાિાં કે જયાં તેિની ઓળખ અન ેિંરનાિાંના િંંબંધિાં કોઈ ફેરફાર થયો ન હોય ત્યાં તે 

અિંરિાં સ્વ-પ્રિાિપત્ર KYC અંગેની િાસ્ટર વ્યાખ્યાના ફકરા 38 િુજબ િેળવવાનું રહેિે. 

ii. કાનૂની એકિોના િંંજોગોિાં, કંપનીએ િોન એકાઉન્ટ ખોિવાના િંિય ેિાગેિા દસ્તાવેજોની િંિીક્ષા કરીને નવી પ્રિાલિત નકિો KYC અંગેની િાસ્ટર વ્યાખ્યાના ફકરા 

38 િુજબ િેળવવાની રહેિે. 
 

કંપની KYC અંગેના િાસ્ટર લનદેિોની લવસ્તૃત જરૂક્રરયાતો અનુિંાર KYC દસ્તાવેજો િંુલનલચચત કરિે એ િરત ેતેન ેતેિન ેઉપિબ્ધ કરાવાિે. 
 

(b) કંપની તેના લવકલ્પરૂપે OVDની પ્રસ્તુલતના હેતુિંર ગ્રાહકની ભૌલતક ઉપલસ્થલત પર ભાર િૂકી િક ેછે અથવા આધાર પ્રિાિભૂતતા/ ઓફિાઈન વેક્રરક્રફકેિન િાટે િંિંલત 

આપી િકે છે, જેિાં એકાઉન્ટધારક/કોની ભૌલતક ઉપલસ્થલત તેિના બોનાફાઈડ્િંન ેપૂરવાર કરવા જરૂરી હોવાના પયાસપ્ત કારિોનો િંિાવેિ થાય છે. િંાિાન્ય રીત,ે ગ્રાહક 

દ્વારા િેઈિ /ટપાિથી OVD/િંંિલત િોકિાય તે જ સ્વીકાયસ રહ ેછે. 
 

 

 



આધાર હાઉસિંગ ફાઈનાન્િં લિલિટેડ 

22 | P a g e 

 

 

 
 

(c) કંપની િંુલનલચચત કરિે કે KYC અપડેિન હાથ ધયાસનું તારીખ િંાથે અનુિોદન પ્રાપ્ત થાય. 

(d) િોન એકાઉન્ટ ખોિાવ્યાની તારીખ/ KYCના છેલ્િા વેક્રરક્રફકેિનથી ઉપર દિાસવેિી િંિયિયાસદા િાગુ પડિે. 

  

33. પ્રવતસિાન ગ્રાહકના િંંજોગોિાં, કંપનીએ પરિેનેન્ટ એકાઉન્ટ નંબર અથવા િંિકક્ષ ઈ-ડોતયુિેન્ટ અથવા ફોિસ નં. 60 કેન્ર િંરકાર દ્વારા નોક્રટફાય કયાસ િુજબની આવી 

તારીખ િંુધીિાં પ્રાપ્ત કરવાનો રહેિે, જેિ કરવાિાં લનષ્ફળ લનવડ્યે કંપની ગ્રાહક દ્વારા પરિેનેન્ટ એકાઉન્ટ નંબર અથવા િંિકક્ષ ઈ-ડોતયુિેન્ટ અથવા ફોિસ ન.ં 60 રજૂ ન 

કરાય ત્યાં િંુધી એકાઉન્ટિાંના વ્યવહારોને સ્થલગત કરી દેિે. 
 

એ િરત ેક ેિોન એકાઉન્ટ િાટે હંગાિી ધોરિે કાિગીરી સ્થલગત કરતા (એટિે કે કોઈ વધુ ડેલબટ અટકાવતા) પહેિાં કંપની ગ્રાહકને પહોંચપાત્ર નોક્રટિં પાઠવીને પોતાની 

રજૂઆત કરવાની વાજબી તક આપિે. તદુપરાંત કંપની પોતાની આંતક્રરક પોલિિંીિાં, ગ્રાહકો િાટે પ્રવતસિાન િંેવાઓ િાટે યોગ્ય છૂટછાટ(ટો) આપિે કે જેઓ પરિનેેન્ટ 

એકાઉન્ટ નંબર અથવા િંિકક્ષ ઈ-ડોતયુિેન્ટ અથવા ફોિસ નં. 60 આપવાિાં ઈજા, લબિારી અથવા વૃદ્ધાવસ્થાને કારિ ેલવવિતા અથવા તેના જેવા અન્ય કારિિંર લનષ્ફળ રહ્યા 

છે. આવા ગ્રાહકના િંંબંધો જો કે, લવસ્તારેિા લનરીક્ષિને આલધન રહેિે. 
 

વધુિાં એ િરત ેકે જો ગ્રાહક કંપની િંાથે પ્રવતસિાન િોન-આધાક્રરત િંંબંધ ધરાવતો હોય અને િેલખતિાં કંપનીને રજૂઆત કરે કે તે પોતાનો પરિેનેન્ટ એકાઉન્ટ નંબર અથવા 

િંિકક્ષ ઈ-ડોતયુિેન્ટ અથવા ફોિસ નં. 60 રજૂ કરવા નથી િાગતો, તો કંપની િોન એકાઉન્ટ બંધ કરી દેિે (એટિે કે કોઈ પિ વધુ ઉધારને અટકાવી દેિે) અન ેગ્રાહકને િાગુ પડતા 

ઓળખના દસ્તાવેજો પ્રાપ્ત કરીને ગ્રાહકની ઓળખ સ્થાલપત કયાસ બાદ તિાિ ફરજોનું યોગ્ય રીત ેિંિાધાન કરિે. 
 

સ્પષ્ટીકરિ- આ લવભાગના ઉદે્દિ િાટે, એકાઉન્ટના િંંબંધિાં “કાિગીરીને હંગાિી સ્થલગત કરવી”નો િતિબ થાય આ લવભાગની જોગવાઈઓનું ગ્રાહક અનુિંરિ ન કરે ત્યાં 

િંુધી કંપની દ્વારા આ એકાઉન્ટને િગતી તિાિ પ્રવૃલિઓ અથવા વ્યવહારોને હંગાિી ધોરિે સ્થલગત કરી દેવા. િોન એકાઉન્ટ જેવા એિંેટ એકાઉન્ટના િંંબંધિાં, એકાઉન્ટની 

કાિગીરી સ્થલગત કરવાના હેતુિંર ફતત જિા વ્યવહારને અનિુલત અપાિે. 
 

 

ભાગ VI – લવસ્તારિેી અન ેિંરળીકતૃ કરાયિેી ડ્ય ુક્રડલિજન્િં પ્રક્રક્રયા 

 

A. લવસ્તારિેી ડ્ય ુક્રડલિજન્િં 

 

34. નોન-ફિેં-ટ-ુફિેં ગ્રાહકોના િોન એકાઉન્ટ (આધાર OTP આધાક્રરત ઓન-બોર્ટડગ લિંવાય): કંપની િંુલનલચચત કરિે કે અન્ય કંપની િંાથેના ગ્રાહકના KYC-અનુપાલિત 

એકાઉન્ટ દ્વારા જ પ્રથિ ચૂકવિી/ લવતરિને અિિી બનાવાય, જેથી ગ્રાહકનું નોન-ફેિં-ટુ-ફેિં ડ્યુ ક્રડલિજન્િં થઈ િકે. 
 

35. રાજકીય રીત ેએતિંપોઝ્ડ વ્યલતતઓ (PEPs) 

A. કંપની પાિંે PEP િંાથે િંંબંધો સ્થાલપત કરવાનો લવકલ્પ રહેિે જેની િરત એ હિે કેઃ 

(a) PEPના પક્રરવારજનો તથા લનકટના િંંબંધીઓના ફંડના સ્ત્રોતો લવિેની િાલહતી િંલહતની પયાસપ્ત લવગતો પ્રાપ્ત કરાય; 

(b) એક ગ્રાહક તરીકે PEPને સ્વીકારતા પહેિાં જે-તે વ્યલતતની ઓળખ વેક્રરફાય કરાય; 

(c) PEPનું િોન એકાઉન્ટ ખોિવાનો લનિસય ગ્રાહક સ્વીકૃલત પોલિિંીના અનુિંરિિાં વક્રરષ્ઠ સ્તરે િેવાિાં આવે; 

(d) આવા તિાિ િોન એકાઉન્ટનું પ્રવતસિાન ધોરિ ેલનરીક્ષિ લવસ્તારવાિાં આવે; 
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(e) પ્રવતસિાન ગ્રાહક અથવા પ્રવતસિાન િોન એકાઉન્ટના િાભાથી િાલિક પાછળથી PEP બને તે િંજંોગોિાં વક્રરષ્ઠ િેનેજિેન્ટની િંજૂરી વ્યાપાર િંંબધંન ેજારી રાખવા 

િાટે પ્રાપ્ત કરવાિાં આવે; 

(f) CDD પગિાં કે જે PEPsને િાગુ પડ ેજેિાં પ્રવતસિાન ધોરિ ેલવસ્તારેિુ ંલનરીક્ષિ િાગુ પડતું હોય. 
 

B. આ િંાધનો િોન એકાઉન્ટને િાગુ પડવાપાત્ર રહ ેજયાં PEP િાભાથી િાલિક હોય 

 

36. વ્યાવિંાલયક િધ્યસ્થીઓ દ્વારા ગ્રાહક િોન એકાઉન્ટ ખોિવાિા ંઆવ્યુ ંહોય: 

કંપની કાયદાની િંજૂરી હેઠળ, િોન એકાઉન્ટ ખોિતી વેળાએ વ્યાવિંાલયક િધ્યલસ્થઓ દ્વારા િંુલનલચચત કરિે કે: 
 

(a) એકિ ગ્રાહક વતી કોઈ વ્યાવિંાલયક િધ્યસ્થી દ્વારા િોન એકાઉન્ટ ખોિવાિાં આવે ત્યારે ગ્રાહકની ઓળખ થવી જોઈએ. 

(b) કંપની પાિંે 'પૂલ્ડ' એકાઉન્ટન ેસ્થલગત કરવાનો લવકલ્પ હોવો જોઈએ જેનુ ંિંંચાિન મ્યુચ્યુઅિ ફંડ, પેન્િન ફંડ તથા અન્ય પ્રકારના ફંડ જેવી િંંસ્થાઓ વતી વ્યાવિંાલયક 

િધ્યસ્થીઓ દ્વારા કરાતુ ંહોય. 

(c) કંપની એવા વ્યાવિંાલયક િધ્યસ્થીઓના િોન એકાઉન્ટ નહીં ખોિે કે જેિને ગ્રાહક ગોપનીયતાથી બંધન થયુ ંહોય કે જેના થકી કંપનીની ગ્રાહક લવગતોને જાહેર કરવા પર 

પ્રલતબંધ િૂકાય. 
 

(d) તિાિ િાભાથી િાલિકોની ઓળખ કરી િેવાય કે જયાં િધ્યસ્થીઓ દ્વારા ધારિ કરાયેિું ફંડકંપનીના સ્તરે િંલહયારું કરાયું નથી, અને 'િંબ-એકાઉન્ટ્િં' છે, જેિાંના દરેક 

િાભાથી િાલિકને િગતા છે, અથવા તો જયાં આવા ફંડને કંપનીના સ્તરે િંલહયારા કરાયા છે, અન ેકંપની િાભાથી િાલિકોને િોધે છે. 
 

(e) કંપની તેની િુનિંફી િુજબ િધ્યસ્થી દ્વારા કરાયેિા 'ગ્રાહક ડ્યુ ક્રડલિજન્િં' (CDD) પર અવિંલબત રહેિે, જેની િરત એ હિે કે િધ્યસ્થીનું િંંચાિન અન ેલનરીક્ષિ 

કરનારા એકિ હિે અન ેતનેી પાિંે ગ્રાહકની KYC જરૂક્રરયાતોના અનુિંરિ િાટે યોગ્ય પ્રિાલિ કાયસરત હિે. 
 

(f) ગ્રાહકને જાિવાની િંંપૂિસ અન ેઆખરી જવાબદારી તો કંપનીની જ છે. 

B. િંરળીકતૃ ડ્ય ુક્રડલિજન્િં 

 

37. સ્વિંહાય જૂથો (SHGs) િાટ ેિંરળીકતૃ લનયિો િંરળીકતૃ કરાયા 

(a) SHGના તિાિ િંભ્યોના CDDની SHG ખાત ેિોન એકાઉન્ટ ખોિાવતી વેળાએ જરૂર ન પિ પડે. 

 

(b) તિાિ હોદે્દદારોના CDD પયાસપ્ત હોવા જોઈએ. 
 

(c) િંભ્યોના MD અથવા હોદે્દદારોની આ પોલિિંીિાં ઉલ્િેલખત CDD પ્રક્રક્રયા અનુિંાર કોઈ અિગ CDDની SHGના ક્રેક્રડટ લિસન્કગના િંિયે જરૂર પડિે. 
 

38. ફોરને પોટસફોલિયો રોકાિકારો (FPIs) િાટ ેિંરળીકતૃ KYC િરતો  

FPIs િંાથેના વ્યવહારો / િંંબંધો કે જે િંરકાર, RBI અન ેિંબેી (જે યોગ્ય હોય તેના) દ્વારા જારી કરાયેિ િાગુ પડતી ફોરેન એતિંચેન્જ અન ેલિંતયુક્રરટી િાકસર ગાઈડિાઈન્િં 

હેઠળ પોટસફોલિયો ઈન્વેસ્ટિેન્ટ સ્કીિ (PIS) હેઠળ યોગ્યતા ધરાવતા હોય, તેને પક્રરલિષ્ટ II હેઠળ લવગતિંર KYC દસ્તાવેજો સ્વીકારીને િાગુ કરાિે, જે આવક વેરા 

(FATCA/CRS) લનયિોને આલધન રહેિ.ે 
 

કંપની દ્વારા FPIs પાિંેથી અથવા FPIs વતી કાયસરત ગ્િોબિ કસ્ટોક્રડયન પાિંેથી જરૂર પડ્ય ેખાતરી િઈ િેવાિે એ િરત,ે પક્રરલિષ્ટ II હેઠળ લવગતિંર અપવાદ કરાયેિા 

દસ્તાવેજો રજૂ કરાિે. 
 

39. પક્રરલિષ્ટ IIIિાં લનધાસક્રરત કરાયા િુજબ નીચા જોખિની કેટેગરીના ગ્રાહકો િાટે દસ્તાવેજોની િંૂચનાત્િક યાદી. 
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પ્રકરિ VII  

રકેડસ િંચંાિન 

40. PML ધારા અન ેલનયિોની જોગવાઈના િંંદભસ િંાથે ગ્રાહક એકાઉન્ટની િાલહતીની જાળવિી, િંંવધસન અન ેક્રરપોર્ટટગ િાટે નીચેનાં પગિાં િેવાિે. કંપની આિ કરિે, 

(a) કંપની અન ેગ્રાહક વચ્ચે, બંને ઘરેિ ુઅને આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યવહારના તિાિ જરૂરી રેકડસને, વ્યવહારની તારીખથી ઓછાિા ંઓછા પાચં વષસ િંુધી જાળવિ;ે 

(b)િોન એકાઉન્ટ ખોિવતી/ િંબંંધની િરૂઆતના િંિય ેપ્રાપ્ત કરેિી ગ્રાહકની ઓળખ અન ેિંરનાિાંને િગતી િાલહતીને વ્યાપારી િંંબધંો ચાિ ેતે દરલિયાન અન ેવ્યાપારી 

િંંબંધો પૂિસ થયા પછી ઓછાિાં ઓછા પાચં વષસ િંુધી જાળવિ;ે 

(c) ઓળખના રેકડસ તથા વ્યવહારના ડેટાને લવનંતી કરાયે િંક્ષિ િંિાવાળાઓ િંિક્ષ ઉપિબ્ધ કરાવિે; 

(d) લપ્રવેન્િન ઓફ િની િોન્ડરરગ (િેન્ટેનન્િં ઓફ રેકડસ) રૂલ્િં, 2005 (PML રૂલ્િં, 2005)ના લનયિ 3 હેઠળ િંૂચવેિા વ્યવહારોના યોગ્ય રેકડસની જાળવિી િાટે એક 

પ્રિાલિ પ્રસ્તુત કરિે; 

(e) PML રૂિ 3 હેઠળ િંૂચવેિા વ્યવહારોના િંંબધંિાં તિાિ જરૂરી િાલહતી જાળવિે જેથી નીચેની બાબતો િંલહત કોઈ વ્યલતતગત વ્યવહારના પુનઃિંજસનને અનિુલત 

આપી િકાય: 

 

(i) વ્યવહારના પ્રકાર; 
(ii) જે ચિિિાં વ્યવહાર કરાયો હતો તેની રકિ િંાથેની લવગતો; 

(iii) જે તારીખ ેવ્યવહાર કરાયો હતો; અન ે

(iv) વ્યવહારના પક્ષકારો. 
(f) એ રીત ેિાલહતીની યોગ્ય જાળવિી અન ેિંવંધસન િાટે એક પ્રિાલિ સ્થાલપત કરવી કે જેના હેઠળ ડેટાને િંરળતા અન ેઝડપથી પ્રાપ્ત કરી િકાય જયારે પિ તેની જરૂર પડે 

અથવા િંક્ષિ િંિાવાળાઓ દ્વારા લવનંતી કરાય; 

(g) તેિના ગ્રાહકની ઓળખ અન ેિંરનાિાં અને રૂિ 3િાં િંંદર્શભત વ્યવહારોના િંંદભસિાં રેકડસની જાળવિી, હાડસ અથવા િંોફ્ટ ફોિેટિાં. 
 

પ્રકરિ VIII 

 

ફાયનાલન્િંયિ ઈન્ટલેિજન્િં યલુનટ- ભારતની ક્રરપોર્ટટગ જરૂક્રરયાતો 

 

41. કંપનીએ ફાયનાલન્િંયિ ઈન્ટેલિજન્િં યુલનટ-ભારતના ડાયરેતટરને PML (િેન્ટેનન્િં ઓફ રેકડસ) રૂલ્િં, 2005ના લનયિ 3િાં િંંદર્શભત તેના લનયિ 3ના પક્રરપ્રેક્ષયિાં 

િાલહતી પૂરી પાડવી જોઈએ. 
 

સ્પષ્ટીકરિઃ િંપ્ટેમ્બર 22, 2015ના રોજ નોક્રટફાય કરેિા થડસ અિેન્ડિેન્ટ રૂલ્િંના િંદંભસિાં લનયિ 7ના પેટાલનયિ 3 અન ે4િાં િંુધારા િંંબધં ેFIU-INDના ડાયરેતટર પાિંે 

લનયિ 3ના પેટા-લનયિ (1)ની લવલવધ જોગવાઈઓના િંંદભસિાં વ્યવહારો િોધવા િાટે એકિોને િાલહતી રજૂ કરવાના સ્વરૂપ લવિે લનદેિ આપવા ક્રરપોર્ટટગ િાટે િાગસદર્શિકા 

જારી કરવાની અન ેજે રીત ેિાલહતી રજૂ કરવાની તેની પ્રક્રક્રયા સ્પષ્ટ કરવાની િંિા છે. 
 

42. FIU- IND અન ેક્રરપોટસ જનરેિન યુક્રટલિટી અન ેક્રરપોટસ વેલિડેિન યુક્રટલિટી દ્વારા લનધાસક્રરત/ િુતત કરાયેિા ક્રરપોર્ટટગ ફોિેટ અને િંવસગ્રાહી ક્રરપોર્ટટગ ગાઈડને િંૂલચત 

ક્રરપોટસની તૈયારી દરલિયાન નોંધ િેવા િાટ ે એકિોન ે િંહાયરૂપ થવા િાટે તૈયાર કરાઈ છે. િંુધારાપાત્ર ઈિેતટ્રોલનક યુક્રટલિટી દ્વારા ઈિેતટ્રોલનક કેિ ટ્રાન્ઝેતિન 

ક્રરપોટસ(CTR) / િંલશ્પલિયિં ટ્રાન્ઝેતિન ક્રરપોટસ (STR) ફાઈિ કરવાનો રહેિે જેને FIU-IND દ્વારા તેની વેબિંાઈટ પર ગોઠવાિે અન ેકંપનીના ઉપયોગ િાટે રજૂ 

કરાિે જેને હજી પિ તેિના િાઈવ ટ્રાન્ઝેતિન ડેટાિાંથી CTR/STR િેળવવા િાટે ઈન્સ્ટોિ કરવાના/અનુકૂળ ટેકનોિોલજકિ ટૂલ્િંને િેળવવાના બાકી છે. કંપનીના 

લપ્રલન્િંપાિ ઓક્રફિંિંસ, કે જેિની બ્રાન્ચ હજી િંંપૂિસ કમ્પ્યૂટરાઈઝ નથી, તેિની પાિંે હજી િંધુી કમ્પ્યૂટરાઈઝ નથી થઈ તેવી બ્રાન્ચિાંથી વ્યવહારની લવગતોને પ્રાપ્ત 

કરવાની અન ેCTR/STRની એક્રડટ કરી િકાય તેવી ઈિેતટ્રોલનક ઉપયોલગતાની િદદથી ઈિેતટ્રોલનક ફાઈિિાં ડેટાને ફીટ કરવાની અનુકૂળ વ્યવસ્થા રહેિે જે રીત ેFIU-

IND દ્વારા તેની વેબિંાઈટ http://fiuindia.gov.in પર વ્યવસ્થા કરાય છે. ક્રરપોટસ કરવા િાટેના STR/CTRની નિૂના યાદી ઓળખ િાટે પક્રરલિષ્ટ– IVિાં રજૂ 

કરાઈ છે.

http://fiuindia.gov.in/
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43. FIU-IND ડાયરેતટરને િાલહતી િંુપરત કરતી વેળાએ, દરેક ક્રદવિંિાં લવિંબનું વ્યવહારિાં ક્રરપોર્ટટગ ન કરવંુ અથવા લનયિિાં લનધાસક્રરત કરાયા િુજબની િંિયિયાસદા 

પછી ગેર-રજૂઆત કરાયેિા વ્યવહારની િંુધારિાિાં દરેક ક્રદવિંના લવિંબને અિગ ઉલ્િંઘન તરીક ેગિી િેવાિે. કંપની STR ફાઈિ કરાયું હિે ત્યાં િોન એકાઉન્ટિાં 

કાિગીરી પર કોઈ લનયંત્રિ િાગુ નહીં કરે. કંપનીએ STRની રજૂઆતની હકીકતને ચુસ્તપિે ગોપનીય રાખવાની રહેિે. એ િંુલનલચચત કરવાનું રહેિે કે ગ્રાહકને કોઈ પિ 

સ્તરે ક્રટપ-ઓફ ન િળ.ે 
 

44. વ્યાપારની જરૂક્રરયાત િુજબ આધાક્રરત તેિજ જરૂરી િાગે તે રીત ેઈિેતટ્રોલનક િાધ્યિ િંલહત કંપની પાિંે પયાસપ્ત પ્રિાલિ, પ્રક્રક્રયા અન ેપ્રોિંેિં હોવી જોઈએ જેથી 

િંકાસ્પદ વ્યવહારોના ક્રરપોર્ટટગ અન ેઓળખને અિંરકારક બનાવી િકાય. 
 

 

પ્રકરિ IX  

આતંક્રરક કરારો હઠેળ જરૂક્રરયાતો/ફરજો 

આતંરરાષ્ટ્રીય એજન્િંીઓ તરફથી િંંદિેાવ્યવહાર – 

 

45. કંપનીએ િંુલનલચચત કરવંુ પડે ક ેઅનિોફુિ એલતટલવક્રટઝ (લપ્રવેન્િન) (UAPA) એતટ, 1967ની કિિ 51A અન ેતેિાં કરાયેિા િંુધારાના િંંબંધિાં, તેઓ ત્રાિંવાદી 

જોડાિો હોવાની િંકા ધરાવનારા વ્યલતતઓ અન ેએકિોની યાદીિાં િંાિેિ વ્યલતતઓ/ એકિોના નાિે કોઈ િોન એકાઉન્ટ ધરાવે નહીં, કે જેને િંિયાંતરે િંંયુતત રાષ્ટ્ર 

િંુરક્ષા પક્રરષદ (UNSC) દ્વારા િંરતયુિેટ કરાય છે. બે યાદીની લવગતો નીચે િુજબ છેઃ 
 

(a)  “ISIL (દા’એિ) &અિ-કાયદા પ્રલતબધં યાદી”, જેિાં અિ-કાયદા િંાથે િંંકળાયેિી વ્યલતતઓ અન ેએકિોના નાિો િંાિેિ છે. ISIL &અિ-કાયદા પ્રલતબંધની 

િંુધારેિી યાદી અહીં િળિે 
 

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

 

(b) “1988 પ્રલતબધં યાદી”, જેિાં તાલિબાન િંાથે િંંકળાયેિા િોકો (એકીકૃત યાદીની કિિ A) અન ેએકિોની (લવભાગ B) યાદી અહીં ઉપિબ્ધ છે 
 https://scsanctions.un.org/fop/fop?xml=htdocs/resources/xml/en/consolidated.xml&xslt=htdocs/re sources/xsl/en/taliban-r.xsl. 

 

46. આ યાદીિાંની વ્યલતત/ એકિ િંાથે કોઈને પિ િળતા આવતા િોન ખાતાની લવગતોનું ક્રરપોર્ટટગ 14 િાચસ, 2019/ 2 ફબે્રઆુરી, 2021 તારીખ ધરાવતા UAPA 

જાહેરનાિાં હેઠળની જરૂક્રરયાત િુજબ ગૃહ િંત્રાિયની િંિાહ ઉપરાંત FIU-INDને પિ ક્રરપોર્ટટગ કરવાનું રહેિે જેિાં િંિયાંતરે િંુધારો થઈ િકે છે. 
 

47. ઉપરોતત ઉપરાંત, UNSCRના ક્રરઝવસ બેંક દ્વારા અન્ય કોઈ ન્યાયકે્ષત્ર/ એકિ દ્વારા િંિયાંતરે થનારા પક્રરપત્રને પિ ધ્યાને િેવાિે. 
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48. અનિોફુિ એલતટલવક્રટઝ (લપ્રવને્િન) એતટ, 1967ની કિિ 51Aન ેઅનરુૂપ િોન એકાઉન્ટન ેસ્થલગત કરવુ ં

 

UAPA હેઠળ િંરકાર દ્વારા લનધાસક્રરત પ્રક્રક્રયાનું ચુસ્તપિે પાિન કરવંુ અને તનેા િબ્દિંઃ અનુિંરિને િાગુ પડ ેત્યાં િંુધી િંુલનલચચત કરવંુ. 
 

ચોતકિંપિે, કંપનીએ િાગુ પડતી િાગસદર્શિકાનું અનુિંરિ િંુલનલચચત કરવંુ જેની જરૂક્રરયાત િુજબ: 

 

(i) િંુધારેિી અપડેટેડ યાદીને ઈિેલતટ્રક સ્વરૂપિાં જાળવવી અન ે લનયલિત ધોરિ ેઅપાયિેા િાપદંડોની ચકાિંિી હાથ ધરવી જેથી ખરાઈ કરી િકાય કે પક્રરલિષ્ટિાં િંાિેિ 

વ્યલતતઓ અથવા એકિો ક્રિાનુિંાર છે ક ેકેિ, અન ેઅહીં હવે પછીથી, તેને લનધાસક્રરત વ્યલતતઓ/એકિો તરીકે િંંદર્શભત કરાિ ેક ેજેઓ ફંડ, નાિાકીય અસ્તયાિતો અથવા 

આર્શથક િંિંંાધનો અથવા િંંિગ્ન િંેવાઓને બેંક એકાઉન્ટ, સ્ટોક અથવા વીિા પોલિિંીઓ વગેરે સ્વરૂપિાં તેિની િંાથે ધારિ કરે છે. 
 

(ii) લનધાસક્રરત વ્યલતતઓ/એકિોની લવગતો િંાથે તેિના કોઈ પિ ગ્રાહકની લવગતો િેળ ખાય છે, તો કંપની આવા ગ્રાહકને િોધી કાઢ્યાના 24 કિાકિાં આવા ગ્રાહક દ્વારા 

ધારિ કરાયિેા ફંડ, નાિાકીય અસ્તયાિતો અથવા આર્શથક િંંિંાધનો અથવા િંંિગ્ન િંેવાઓની લવગતોની જાિ કેન્રીય ગૃહ િંત્રાિયના િંંયુતત િંલચવ (CTCR)ન ેફેતિં 

નં. 011-23092569 પર અન ે ટેલિફોન નં. 011- 23092736 પર તાત્કાલિક જાિ કરિે. ટપાિથી આ લવગતો િોકિવા ઉપરાંત તેઓ ઈિેઈિ આઈડીઃ jsctcr-

mha@gov.in પર પિ જાિ કરિે.  
 

(iii) કંપની દ્વારા ઉપરોતત (ii)િાં ઉલ્િેલખત િંંદેિાવ્યવહારની એક નકિ એ રાજય/ UTના UAPA નોડિ ઓક્રફિંર અન ેલનયિનકાર તથા FIU-INDને જે-તે િંંજોગો 

િુજબ િોકિિે જયાં િોન એકાઉન્ટ ધારિ કરાયું છે.  
 

(iv) કોઈ િંંજોગોિાં કોઈ પિ ગ્રાહકની કોઈ પિ લવગતો લનધાસક્રરત વ્યલતત/ એકિ િંાથે લનઃિંકપિે િેળ ખાતી હોય, તો કંપની લનધાસક્રરત વ્યલતતઓને નાિાકીય વ્યવહાર કરતા 

રોકિે, જે િાટેની જાિકારી તે કેન્રીય ગૃહ િંત્રાિયના િંંયુતત િંલચવ (CTCR)ને ફેતિં નં. 011-23092569 પર અન ેટેલિફોન નં. 011- 23092736 પર તાત્કાલિક 

આપિે. ટપાિથી આ લવગતો િોકિવા ઉપરાંત તેઓ ઈિેઈિ આઈડીઃ jsctcr-mha@gov.in પર પિ જાિ કરિે. 
 

(v) કંપની FIU-IND િંિક્ષ િંકાસ્પદ વ્યવહાર ક્રરપોટસ (STR) ફાઈિ કરિે જેિાં ઉપરના ફકરા (ii) હેઠળ આવરી િેવાયેિા એકાઉન્ટના તિાિ વ્યવહારને આવરી િેવાિે, 

જે કરાયા હિે અથવા લનધાસક્રરત ફોિેટ અનિુંાર જેના પ્રયાિં કરાયા હિે. 
 

(vi) િાગુ પડ ેતે રીત ેસ્થલગત કરાિે. િોન એકાઉન્ટના ક્રકસ્િંાિાં, કોઈ વધુ ઉધારને અનિુલત નહીં અપાય. પ્રવતસિાન ક્રડપોલઝટના િંંજોગોિાં, ફંડને સ્થલગત કરાિે. 
 

  

સ્થલગત કરવાની પ્રક્રક્રયા દ્વારા અપ્રલતિ રીત ેઅિંરગ્રસ્ત વ્યલતતઓ/એકિોન ેિગતી િંવેાઓ અથવા આર્શથક િંિંંાધનો અથવા ફડં, નાિાકીય અસ્તયાિતોન ેઅનફ્રીઝ કરવા 

િાટનેી પ્રક્રક્રયા એ વકે્રરક્રફકિેન પછી થિ ેક ેજે-તે વ્યલતત અથવા એકિ લનધાસક્રરત વ્યલતત નથી. 

 

(a) કોઈ પિ વ્યલતત અથવા એકિ િંાિે, જો એ પૂરવાર કરવા પૂરાવો િળિે કે તેિના દ્વારા ધારિ કરાયેિા/ િાલિકીના િોન એકાઉન્ટ અથવા પ્રવતસિાન ક્રડપોલઝટને સ્થલગત 

કરવાની કાિગીરી અપ્રલતિરીતે કરાઈ છે, તો તેઓ િેલખતિાં જરૂરી પૂરાવા િંાથેની અરજી આપિે. 

(b) કંપનીને આવી અરજી િળ્યે, જાિ કરિે અન ે તે અરજીની એક નકિ િંાથે જે-તે વ્યલતત અથવા એકિ દ્વારા િંંિગ્ન અસ્તયાિતોની િંંપૂિસ લવગતો િંાથે અપાયેિા 

પૂરાવાની એક નકિ કાિકાજના બે ક્રદવિંિાં MHAના CTCR ક્રડલવઝનના નોડિ ઓક્રફિંરને આપીને જાિ કરિે કે જે-તે ફંડ, નાિાકીય અસ્તયાિતો અથવા આર્શથક 

િંંિંાધનો અથવા િંંિગ્ન િંેવાઓને અપ્રલતિ રીત ેસ્થલગત કરાઈ છે. 
 

 

mailto:jsctcr-mha@gov.in
mailto:jsctcr-mha@gov.in
mailto:jsctcr-mha@gov.in
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(c) MHAના CTCR ક્રડલવઝનના નોડિ ઓક્રફિંર તરીકે િંંયુતત િંલચવ (CTCR), MHA દ્વારા જે-તે વ્યલતત/ એકિ તરફતી િળિેા પૂરાવાના આધારે જરૂર િુજબ આવા 

વેક્રરક્રફકેિનને MHAના CTCR ક્રડલવઝન િાટે િાગુ કરિે, અન ેજો તિેન ેિંંતોષ થિે, તો તેઓ કાિકાજના 15 ક્રદવિંિાં આદેિ આપીને, ફંડ, નાિાકીય અસ્તયાિતો 

અથવા આર્શથક િંંિંાધનો અથવા િંંકલિત િંેવાઓને અનફ્રીઝ કરવાનો આદેિ આપિે કે જેની િાલિકી/ કબજો આવા અરજદાર પાિંે છે, અન ેકંપની િંલહત અન્યન ે

લવગતોની જાિ કરિે, જો કે, કોઈ કારિિંર કાિકાજના 15 ક્રદવિંિાં અસ્તયાિતોને અનફ્રીઝ કરવાનો આદેિ પિંાર ન કરાય, તો UAPAના CTCR ક્રડલવઝનના નોડિ 

ઓક્રફિંર અરજદારને જાિ કરિે. 
 

49. FATF ભિાિિોન ેઅપયાસપ્ત રીતે િાગ ુનથી પડતી અથવા તો આવરી નથી િતેુ ંતેવુ ંન્યાયક્ષેત્ર 

 

(a) ભારતીય ક્રરઝવસ બેંક દ્વારા િંિયાંતરે િંરતયુિેટ કરાતા FATF સ્ટેટિેન્ટ, અન ેએવા દેિોને ઓળખવા િાટે જાહેરિાં ઉપિબ્ધ િાલહતી, કે જેઓ FATF ભિાિિોનો 

અપયાસપ્ત અિિ કરે છે ક ેલબિકુિ કરતા નથી તેની લવચારિા કરિે. AML/CFT ન્યાયકે્ષત્ર િાિંનિાં રહેિી ખાિીઓના જોખિનો FATF સ્ટેટિેન્ટિાં િંિાવેિ કરવા 

બાબતે લવચારિા કરાિે. 
 

(b) જેઓ FATF ભિાિિોનો અપયાસપ્ત અિિ કરે છે કે લબિકુિ કરતા નથી અન ેFATF સ્ટેટિેન્ટિાં િંાિેિ અલધકારકે્ષત્રો અથવા તેિાંથી આવતી વ્યલતતઓ (કાનૂની 

વ્યલતતઓ અથવા નાિાકીય િંંસ્થાઓ િંલહત) િંાથેના લબઝનેિં િંંબંધો અન ેવ્યવહારો પર લવિેષ ધ્યાન અપાિે. 
 

સ્પષ્ટીકરિ: ઉપરોતત પ્રક્રક્રયાિાંથી કંપનીન ેFATF સ્ટેટિેન્ટિાં ઉલ્િેલખત દેિો અન ેઅલધકારકે્ષત્રો િંાથેના લબઝનેિં વ્યવહારો અન ેકાયદેિંરના વ્યાપારિાંથી બાકાત રખાતી 

નથી. 

(c) જેઓ FATF ભિાિિોનો અપયાસપ્ત અિિ કરે છે કે લબિકુિ કરતા નથી અન ેFATF સ્ટેટિેન્ટિાં િંાિેિ અલધકારકે્ષત્રો અથવા તેિાંથી આવતી વ્યલતતઓ (કાનૂની 

વ્યલતતઓ અથવા નાિાકીય િંંસ્થાઓ િંલહત) િંાથેના વ્યવહારોની પૃષ્ઠભૂલિ અન ેઉદે્દિોની ચકાિંિી કરાિે, અન ેતિાિ દસ્તાવેજો િંાથેના િેલખત તારિોને જાળવાિે 

અન ેલવનંતી કરાય ેક્રરઝવસ બેંક/ અન્ય િંંિગ્ન િંિાવાળાઓને ઉપિબ્ધ કરાવાિે. 
 

પ્રકરિ X 

 

અન્ય િંચૂનાઓ 

 

50. ગુપ્તતાની ફરજ અન ેિાલહતીની વહેંચિી: 
 

(a) કંપની અન ેગ્રાહક વચ્ચે કરાર આધાક્રરત િંંબંધિાંથી ઉદભવતી ગ્રાહક િાલહતી િંંબંધે ગુપ્તતાને કંપની જાળવી રાખિે. 
 

(b) િોન એકાઉન્ટ ખોિવાના હેતુિંર ગ્રાહક પાિંેથી એકત્ર કરેિી િાલહતીને ગોપનીય ગિી િેવાિે અન ે તેની લવગતોને ક્રોિં િંેસિગના ઉદે્દિ િાટે, અથવા ગ્રાહકની 

અલભવ્યતત િંજૂરી િેળવ્યા લવના અન્ય હેતિુંર કોઈને અપાિે નહીં. 
 

(c) િંરકારી અન ેઅન્ય એજન્િંીઓ તરફથી ડેટા/િાલહતી િાટેની લવનંતી પર લવચાર કરતી વેળાએ, કંપની દ્વારા એ િંંતુલષ્ઠ કરાિે કે િાગવાિાં આવી રહી છે તે લવગતો એવા 

પ્રકારની નથી જેનાથી કંપનીના વ્યવહારિાં ગુપ્તતાને િગતા કાયદાની જોગવાઈનું ઉલ્િંઘન થાય. 
 

(d) કલથત લનયિિાંના અપવાદો નીચે િુજબ રહેિે: 
 

i. જયાં કાયદાની ફરજ િુજબ જાહેરાત કરવી પડે 

ii. જયાં જનતાને લવગતો જાહેર કરવાની ફરજ પડે, 

iii. કંપનીના લહતો હેઠળ જાહેરાત કરવી જરૂરી હોય અન ે

iv. જયાં ગ્રાહકની અલભવ્યતત અથવા છૂપી િંંિલત િંાથે જાહેરાત કરાય. 
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(e) NBFCs દ્વારા RBI ધારા, 1934ની કિિ 45NBની જોગવાઈ અનુિંાર િાલહતીની ગોપનીયતા જાળવવાની રહેિે. 

51. CDD પ્રક્રક્રયા અન ેKYC િાલહતીની િંને્ટ્રિ KYC રકેડસ રલજસ્ટ્રી (CKYCR) િંાથે વહેંચિી 
 

કંપની દ્વારા KYC િાલહતીને CKYCR િંાથે એ રીત ેવહેંચિી કરવાના ઈરાદે કેપ્ચર કરાિે કે જેનો લનયિોિાં ઉલ્િેખ કરાયો હોય, અને જેના િાટે િંુધારેિા KYC ટેમ્પિટેન ે

‘વ્યલતતગત’ અથવા ‘કાનૂની એકિો’ િાટેની જરૂક્રરયાત હોય, પછી જે પિ િંંજોગો હોય. ભારત િંરકાર દ્વારા િંેન્ટ્રિ રલજસ્ટ્રી ઓફ લિંતયુક્રરટાઈઝેિન એિંેટ ક્રરતન્સ્ટ્રતિન 

એન્ડ લિંતયુક્રરટી ઈન્ટરેસ્ટ ઓફ ઈલન્ડયા (CERSAI)ને 26 નવેમ્બર, 2015ની તારીખના ગેઝેટ જાહેરનાિાં નં. S.O. 3183(E) હેઠળ CKYCRની કાિગીરી હાથ ધરવા 

અલધકૃતતા અપાયેિી છે. કંપની કાયદા હેઠળ જરૂરી તિાિ પગિાં િેિે. 
 

PML રૂલ્િંના લનયિ 9(1A)ની જોગવાઈઓના િંંદભસિાં, કંપની ગ્રાહકનો KYC રેકડસ કેપ્ચર કરીને તને ેગ્રાહક િંાથે એકાઉન્ટ-આધાક્રરત િંંબંધની િરૂઆતના 10 ક્રદવિંિાં 

જ CKYCR પર અપિોડ કરિે. 
 

કંપની િંુલનલચચત કરિે કે િંિયાંતરે અપડેિન દરલિયાન, ગ્રાહકને વતસિાન CDD િાપદંડિાં િાઈગે્રટ કરાય. 
 

જયાં ગ્રાહક, એકાઉન્ટ આધાક્રરત િંંબંધ સ્થાપવાના હેતુિંર KYC આઈડેલન્ટફાયર કંપનીને િંુપરત કરે છે, જેની િંાથે CKYCRિાંથી રેકડસ ડાઉનિોડ કરવા અલભવ્યતત િંિંલત 

આપે છે, તો કંપની દ્વારા KYC આઈડેલન્ટફાયરનો ઉપયોગ કરીને CKYCRિાંથી KYC રેકડસને ઓનિાઈન ક્રરટ્રાઈવ કરી િકાિે અન ેગ્રાહક ેએના એ જ KYC રેકડસ અથવા 

િાલહતી અથવા અન્ય કોઈ વધારાના ઓળખ દસ્તાવેજો અથવા લવગતો રજૂ કરવાની જરૂર નહીં રહ,ે લિંવાય કે– 

(i) CKYCRના રેકડસિાં પ્રવતસિાન તરીકે ગ્રાહકની િાલહતીિાં કોઈ ફેરફાર હોય; 

(ii) ગ્રાહકના વતસિાન િંરનાિાંને વેક્રરફાય કરવાની જરૂર ઊભી થાય; 

(iii) RE દ્વારા ગ્રાહકના િંરનાિા અથવા ઓળખને વેક્રરફાય કરવાનું િુનાલિંબ િનાય, અથવા લવસ્તારેિી ડ્યુ ક્રડલિજન્િં અદા કરવા અથવા ગ્રાહક િાટે યોગ્ય જોખિ 

પ્રોફાઈિ રચવાની જરૂક્રરયાત જિાય. 

 

 

52. ફોરને એકાઉન્ટ ટેતિં કમ્પ્િાયન્િં એતટ (FATCA) અન ેકોિન ક્રરપોર્ટટગ સ્ટાન્ડડ્િંસ (CRS) હઠેળ ક્રરપોર્ટટગની જરૂક્રરયાત 

 

FATCA અન ેCRS હેઠળ, કંપનીએ આવક વેરાના લનયિો 114F, 114G અન ે114Hની જોગવાઈઓનું અનુિંરિ કરવંુ પડે અને એ લનધાસક્રરત કરવંુ પડે કે તે આવકવેરા 

ધારાના લનયિો 114F િુજબ અન ેતેિ છે કે કેિ, અન ેક્રરપોર્ટટગ જરૂક્રરયાતો િંાથે અનુિંરિ િાટે નીચેનાં પગિાં ભરવા પડ:ે 
 

(a) ક્રરપોર્ટટગ નાિાકીય િંંસ્થા તરીકે આવકવેરા લવભાગના િંંિગ્ન ઈ-ફાઈસિગ પોટસિ પર રલજસ્ટર કરવંુ આ સિક પર https://incometaxindiaefiling.gov.in/ post 

login --> My Account --> Register as Reporting Financial Institution. 

 

(b) ‘લનધાસક્રરત ડાયરેતટર’ના ક્રડલજટિ હસ્તાક્ષરનો ઉપયોગ કરીને ઓનિાઈન ક્રરપોટસ ફોિસ 61B તરીક ેઅપિોડ કરીને અથવા તો ‘લનિ’ ફાઈિ કરીને િંુપરત કરવો, જેના 

િાટે, િંેન્ટ્રિ બોડસ ઓફ ડાયરેતટ ટેતિંીિં (CBDT) દ્વારા તૈયાર કરાયેિી સ્કીિિાં િંંદભસ અપાિે. 
 

  

સ્પષ્ટીકરિ: કંપની દ્વારા ફોરેન એતિંચેન્જ ડીિિંસ એિંોલિંયેિન ઓફ ઈલન્ડયા (FEDAI) દ્વારા તેની વેબિંાઈટ http://www.fedai.org.in/ પર પ્રકાલિત કરેિા સ્પોટ 

રેફરન્િં રેટ્િંને જોઈ જવુ ંજોઈએ 

 

 

https://incometaxindiaefiling.gov.in/
http://www.fedai.org.in/
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RevaluationRates.aspx લનયિ 114Hના િંંદભસિાં ક્રરપોટસ કરવા યોગ્ય એકાઉન્ટને ઓળખવાના હેતુ િાટે ડ્ય ુક્રડલિજન્િં પ્રક્રક્રયા હાથ ધરવા િાટે. 
 

(c) ડ્યુ ક્રડલિજન્િં પ્રક્રક્રયા હાથ ધરવા અન ેતેન ેરેકડસ કરવા અન ેજાળવવા, લનયિ 114Hિાં કરાયેિી જોગવાઈ િાટે ઈન્ફોિેિન ટેકનોિોજી (IT) િાળખુ ંઘડવંુ. 
 

(d) IT િાળખા અન ેઆવક વેરા લનયિોના લનયિ 114F, 114G અન ે114Hના અનિુંરિ િાટે ઓક્રડટ પ્રિાલિ કેળવવી. 
 

(e) “ઉચ્ચ સ્તરીય લનરીક્ષિ િંલિલત” અથવા જોખિ િંલિલતની લનધાસક્રરત ડાયરેતટર હેઠળ અથવા અન્ય િંિકક્ષ લનયિનકારી હેઠળ રચના કરીને અનુિંરિ િંુલનલચચત કરવંુ. 
 

(f) િંેન્ટ્રિ બોડસ ઓફ ડાયરેતટ ટેતિંીિં (CBDT) દ્વારા િંિયાંતરે લવષય પર અપડેટડે િંૂચના/ લનયિો/ િાગસદિસન નોંધ/ અખબારી યાદી/ જારી કરવા િંાથે અનુિંરિ 

િંુલનલચચત કરવંુ અન ેતે વેબિંાઈટ http://www.incometaxindia.gov.in/Pages/default.aspx. પર ઉપિબ્ધ હિે. કંપની નીચેની લવગતોની નોંધ િેિ:ે 

 

i. FATCA અન ેCRS લવિે અપડટેેડ િાગસદર્શિકા નોંધ 

ii.  ‘તિોઝર ઓફ ફાયનાલન્િંયિ એકાઉન્ટ્િં’ની લનયિ 114H (8) હેઠળ અખબારી યાદી. 
 

53. પિેને્ટ િંચૂના પ્રસ્તતુ કરવા િાટનેી અવલધ 

ચેક/ડ્રાફ્ટ/પે ઓડસર/બેંકિંસ ચેકન ેજો તેિને આવા િંાધનોની તારીખથી ત્રિ િલહનાની અવલધ પછી પ્રસ્તુત કરાય તો તેનુ ંપેિેન્ટ નહીં કરાય. 
 

54. એકાઉન્ટ્િં અન ેનાિાનંી હેરફરેનુ ંઓપરિેન 

 

એકાઉન્ટ ખોિવા અન ે વ્યવહારોના લનરીક્ષિની િંૂચનાઓનું કડકપિે પાિન થવંુ જોઈએ, જેથી “નાિાંની હેરફેર”ની કાિગીરીને િઘુતિ કરી િકાય કે જેનો ઉપયોગ 

ઠગાઈયુતત સ્કીિોની આવકોની હેરફેર િાટે કરાય છે (દા.ત. ક્રફસિગ અન ેઓળખની ચોરી) કે જે ગુનેગારો દ્વારા ત્રાલહત પક્ષકારોને “નાિાંની હેરફેર”ની કાિગીરી તરીકે વતસતા 

ત્રાલહત પક્ષકારોની ભરતી કરીને ક્રડપોલઝટ એકાઉન્ટ િંધુી ગેરકાયદે પહોંચ પ્રાપ્ત કરવા િાટ ેઆચરવાિાં આવે છે, જેન ેHFC તરીક ેકંપનીન ેિંંદર્શભત હોય તે િયાસદા િંધુી િાગુ 

કરવંુ. તિાિ િંંિગ્ન િંાવધાનીઓ, િાગુ અન ેજરૂર પડ ેતે િુજબ, હાથ ધરીને અનુિંરિ િંુલનલચચત કરવંુ. 
 

54. એકાઉન્ટ પયેી ચકેનુ ંકિેતિન 

 

િોન એકાઉન્ટ િાટે, એકાઉન્ટ પેયી ચેકન ેપેયી ઘટક લિંવાયની અન્ય કોઈ વ્યલતત િાટે એકલત્રત કરાિે નહીં, કંપની તેના િતાનિુંાર તેિના િંહકારી ક્રેક્રડટ િંોિંાયટી હોય તેવા 

ગ્રાહકના એકાઉન્ટિાં રૂલપયા પચાિં હજારની િયાસદાને ઓળંગે નહીં તેવી રકિ િાટે િખાયેિા એકાઉન્ટ પેયી ચેકને એકલત્રત કરી િકે છે, જેની િરત એ છે કે આવા ચકેના 

ચૂકવનાર (પેયી) આવી િંહકારી ક્રેક્રડટ િંોિંાયટીના ઘટક હોય. 
 

55. યુલનક ગ્રાહક ઓળખ કોડ (UCIC)ની કંપની અન ેNBFCs દ્વારા પ્રવતસિાન ગ્રાહક તેિજ વ્યલતતગત ગ્રાહકની િંાથે નવા િંંબંધિાં પ્રવેિતી વેળાએ ફાળવિી કરવી 

જોઈએ. 
 

56. નવી ટકેનોિોજીની પ્રસ્તલુત કે જે િોન ખાતા િંાથે િંંબંલધત હોય તે HFC તરીક ેિાગુ પડતી િયાસદા િંુધી – 

 

િની િોન્ડરરગ અન ેત્રાિંવાદના કોઈ પિ જોખિના લધરાિ િાટે પૂરતુ ંધ્યાન અપાિે કે જે નવી અથવા લવકિંતી ટેકનોિોજીથી ઉદભવી િકે છે અન ેતે િંુલનલચચત કરાિે ક ે

િંિયાંતરે યોગ્ય KYC પ્રક્રક્રયા જારી કરાય અન ેતેનો HFC તરીકે કંપનીન ેિંંિગ્ન િયાસદા િંુધી નવી પ્રોડતટ્િં/િંેવાઓ/ટેકનોિોજીઓને પ્રસ્તુત કરતા પહેિાં િંુયોગ્ય રીત ેિાગુ 

કરવાિાં આવે. 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.incometaxindia.gov.in/Pages/default.aspx
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58. ક્રડિાન્ડ ડ્રાફ્ટન ેજારી કરવુ ંઅન ેપિેને્ટ, વગરે ે

 

ક્રડિાન્ડ ડ્રાફ્ટ, િેઈિ/ટેલિગ્રાક્રફક ટ્રાન્િંફર/NEFT/IMPS અથવા અન્ય કોઈ િાધ્યિે ફંડની કોઈ પિ રેલિટન્િં અથવા રૂલપયા પચાિં હજાર અન ેતેથી વધુની રકિ િાટે 

ટ્રાવેિિંસ ચેક જારી કરવા પર ચેક િંાિે અથવા ગ્રાહકના એકાઉન્ટિાં ઉધાર કરીને વ્યવહારનું િંિાધાન થિ ેનહીં કે રોકડ ચૂકવિી દ્વારા. 

તદુપરાંત, ક્રડિાન્ડ ડ્રાફ્ટ, પે ઓડસર, બેંકિંસ ચકે, વગેરેની ઉપર ખરીદનારના નાિને જારીકતાસ બેંક દ્વારા પ્રકાલિત કરાિે. આ િંૂચનાઓ 15 િંપ્ટેમ્બર, 2018ના રોજ કે તે પછી 

જારી કરાયેિા આવા િંાધનો પર િાગુ પડિે. 
 

 

59. PANન ેતવોટ કરવો 

 

ગ્રાહકનો પરિેનેન્ટ એકાઉન્ટ નબંર (PAN) અથવા િંિકક્ષ ઈ-ડોતયુિેન્ટને કંપનીને િાગુ પડતી આવકવેરા ધારાના લનયિ  114Bની જોગવાઈ અન ેતિેાં િંિયાંતરે થયેિા 

િંુધારા અનુિંાર વ્યવહાર હાથ ધરતી વેળાએ િેળવીને વેક્રરફાય કરવાની રહેિે. જે વ્યલતત પાિંે PAN અથવા િંિકક્ષ ઈ-ડોતયુિેન્ટ ન હોય તિેની પાિંેથી ફોિસ 60 પ્રાપ્ત કરાિે. 
 

60. થડસ પાટી પ્રોડતટ્િં વચેવી - 
 

િંિયાંતરે અિિી એવા લનયિનો અનુિંાર થડસ પાટીની પ્રોડતટ્િં વેચતી વેળાએ કંપની એજન્ટ તરીક ે કાયસરત થાય છે અન ે તેિે આ પોલિિંીના હેતુ િાટે નીચેનાં પાિંાંનુ ં

અનુિંરિ કરવંુ પડિ:ે 

 

(a) વોક-ઈન ગ્રાહકની ઓળખ અન ેિંરનાિાંની આ પોલિિંીની જરૂક્રરયાત િુજબ પચાિં હજાર રૂલપયાથી વધુના વ્યવહાર િાટે વેક્રરફાય કરવી પડે. 
 

(b) થડસ પાટી પ્રોડતટ્િં અન ેિંિંગ્ન રેકડસના વેચાિની વ્યવહાર લવગતોની જાળવિી આ પોલિિંી હેઠળની જરૂક્રરયાતો િુજબ કરવાની રહેિે. 
 

(c) AML િંોફ્ટવેર કે જે CTR/STR ફાઈિ કરવાના હેતુિંર એિટસના િંજસન અન ેલવચિેષિ, કેપ્ચર કરવા િંક્ષિ હોય તેને વોક-ઈન ગ્રાહક િંલહતના ગ્રાહક િંાથેની થડસ 

પાટી પ્રોડતટ્િં િંંબંધે વ્યવહાર િાટે ઉપિબ્ધ કરાવવંુ. 
 

(d) રૂલપયા પચાિં હજાર અન ેતેથી ઉપરના વ્યવહારો ફતત આના દ્વારા જ કરી િકાિે: 
 

• ચેક િંાિે ગ્રાહકના ખાતાિાં ઉધાર; અન ે

 

• ગ્રાહક ેઆપેિા PANને પ્રાપ્ત કરીને વેક્રરફાય કરવંુ. 

 

(e) ઉપરના ‘d’ની િંૂચના કંપનીની પોતાની પ્રોડતટ્િં, ક્રેક્રડટ કાડસ/ વેચાિના બાકી દેવાની ચૂકવિી તેિજ લપ્રપેઈડ/ ટ્રાવેિ કાડસ અન ેઅન્ય પ્રોડતટ્િંન ેક્રરિોરડગ કરવા જેનું િૂલ્ય 

રૂલપયા પચાિં હજાર અન ેવધ ુહોય. 

61. કિસચારીન ેનોકરીએ રાખવા અન ેકિસચારી તાિીિ 

 

(a) તેિના િાિિંોની ભરતી/ નોકરીએ રાખવાની પ્રક્રક્રયાના અલભન્ન અંગ તરીક ેપયાસપ્ત સ્ક્રીસનગની પ્રિાલિ અલસ્તત્ત્વિાં હોવી જોઈએ. 
 

(b) પ્રવતસિાન કિસચારી તાિીિ કાયસક્રિ અિિિાં હોવો જોઈએ જેથી સ્ટાફના િંભ્યોને AML/CFT પોલિિંીિાં પૂરતી તાિીિ આપી િકાય. તાિીિનુ ંિંિગ્ર ધ્યાન 

ફ્રન્ટિાઈન સ્ટાફ, અનુિંરિ સ્ટાફ અને નવા ગ્રાહક િંાથે કાિ પાર પાડનારા સ્ટાફ િાટે અિગ-અિગ ક્રદિાિાં કેલન્રત હોવંુ જોઈએ. ફ્રન્ટ ડેસ્ક સ્ટાફને ગ્રાહકિાં લિક્ષિના 

અભાવને કારિ ેઉદભવતા પ્રચનોને ઉકેિવા ખાિં તાિીિ અપાયેિી હોવી જોઈએ. ઓક્રડટ કાિગીરી િાટે પયાસપ્ત તાિીિબદ્ધ અન ેકંપનીની AML/CFT પોલિિંીની 

િંુવ્યવલસ્થત જાિકારી ધરાવનારા કિસચારીઓનું િંુયોગ્ય સ્ટારફગ, લનયિન અન ેિંંિગ્ન િુદ્દાઓને િંુલનલચચત કરવા જોઈએ. 
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62. બ્રોકિંસ/એજન્ટ્િં વગેર ેિંલહત કપંની દ્વારા અલધકતૃ વ્યલતત દ્વારા નો યોર કસ્ટિર (KYC) િાગસદર્શિકા. 
 

(a) કોઈ પિ રકિની વિંૂિાત િાટે અલધકૃતતા ધરાવનારી વ્યલતત અન ેતેિના બ્રોકિંસ/ એજન્ટ્િં અથવા તેના જેવા NBFCs/RNBCsને િાગુ પડતી KYC િાગસદર્શિકા 

િંાત ેિંંપૂિસ અનુિંરિ ધરાવનારા જોઈએ. 
 

(b) તિાિ િાલહતી RBIને ઉપિબ્ધ હોવી જોઈએ જેથી તે KYC િાગસદર્શિકાના અનુિંરિને વેક્રરફાય કરી િકે, અન ેકંપની દ્વારા અલધકૃત બ્રોકિંસ/એજન્ટ્િં વગેરે , કે જેઓ 

તેિના વતી કાિ કરે છે તેિના િંલહત અલધકૃત વ્યલતત દ્વારા કોઈ પિ ઉલ્િંઘનના િંંપિૂસ પક્રરિાિો સ્વીકારવા જોઈએ. 
 

(c) બ્રોકિંસ/એજન્ટ્િં અથવા તેિના જેવા િંલહત કંપની દ્વારા અલધકૃત વ્યલતતના એકાઉન્ટ્િંની બુતિં ક ેજેઓ અત્યારિંુધી કંપનીની બ્રોકરેજની કાિગીરી િંાથે િંંકલિત 

હતા, તેિને હવે ઓક્રડટ અને લનરીક્ષિ િાટે જરૂર પડે ત્યારે ઉપિબ્ધ કરાવાિે. 
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પક્રરલિષ્ટ I ક્રડલજટિ 

KYC પ્રક્રક્રયા 

A. કંપની દ્વારા િતય હોય ત્યાં િંુધી ક્રડલજટિ KYC વેક્રરક્રફકેિન િાટે એક એલપ્િકેિન લવકિંાવવાની રહેિે, જે તેિના ગ્રાહકો િાટે KYC હાથ ધરવાના કસ્ટિર ટચ 

પોઈન્ટ ખાત ેઉપિબ્ધ હિે અને KYC પ્રક્રક્રયા િતય હોય ત્યાં િંુધી િાત્ર કંપનીની આ ઓથેલન્ટકેટેડ એલપ્િકેિન દ્વારા જ હાથ ધરાિે. તિાિ પ્રકારના ગ્રાહકો પાિંેથી 

કંપનીના બોડસ દ્વારા િંજૂર કરાયેિી ક્રેક્રડટ પોલિિંી અનુિંાર એકલત્રત કરાયેિા KYC દસ્તાવેજોને િાન્ય તથા બંધનકતાસ ગિાિે, જે RBI / NHB દ્વારા નોક્રટફાય 

અન ેિંરતયુિેટ કરાયેિી લનયિનકારી જોગવાઈઓના અનુિંરિને આલધન રહેિે. 
 

B. એલપ્િકેિન િંુધીની પહોંચ કંપની દ્વારા લનયંલત્રત રહેિે અન ેતેિે િંુલનલચચત કરવંુ જોઈએ કે તેનો અનલધકૃત વ્યલતતઓ દ્વારા ઉપયોગ કરાય નહીં. આ એલપ્િકેિન િંુધી 

ફતત િોલગન-આઈડી અન ેપાિંવડસ અથવા િાઈવ OTP અથવા ટાઈિ OTP લનયંલત્રત લિકેલનઝિ દ્વારા જ પહોંચ પ્રાપ્ત થવી જોઈએ જે કંપની દ્વારા તેના અલધકૃત 

અલધકારીઓને અપાિે. 
 

C. ગ્રાહક KYCના ઉદે્દિથી, કંપનીના અલધકૃત અલધકારીના સ્થળની અથવા અલધકારી ગ્રાહકની િુિાકાત િઈ િકે છે. અિંિ OVD ગ્રાહકના કબજાિાં જ રહેિે. 
 

D. કંપનીએ િંુલનલચચત કરવંુ પડે ક ેઅલધકૃત અલધકારી દ્વારા ગ્રાહકનો િાઈવ ફોટોગ્રાફ િેવાિાં આવે અન ેતે ફોટોગ્રાફ જ ગ્રાહકના અરજીપત્રિાં (CAF) ચોંટાડાય. તદુપરાંત 

કંપનીની લિંસ્ટિ એલપ્િકેિનિાં CAF નંબર, GPS કોઓર્ટડનેટ્િં, અલધકૃત અલધકારીનું નાિ, યુલનક એમ્પ્િોઈ કોડ (કંપની દ્વારા ફાળવેિો) અન ે તારીખ 

(DD:MM:YYYY) અન ેગ્રાહકના કેપ્ચર કરેિા િાઈવ ફોટોગ્રાફ પર ટાઈિ સ્ટેમ્પ (HH:MM:SS) ધરાવતા હોય તે રીત ેવાંચી િકાય તેિ વોટર-િાકસ રાખવો પડિે. 
 

E. કંપનીની એલપ્િકેિનિાં એવંુ ફીચર હોવંુ જોઈએ ક ેફતત ગ્રાહકનો િાઈવ ફોટોગ્રાફ જ કેપ્ચર થાય અન ેતનેો કોઈ લપ્રન્ટેડ ક ે લવક્રડયો-ગ્રાફ કરેિો ફોટો કેપ્ચર ન થઈ િકે. 

ગ્રાહકનો િાઈવ ફોટોગ્રાફ કેપ્ચર કરતી વેળાએ તેનુ ંબેકગ્રાઉન્ડ િંફેદ રંગનું હોવંુ જોઈએ અન ેઆ વેળાએ કોઈ અન્ય વ્યલતત ફ્રેિિાં આવવી ન જોઈએ. 
 

F. આ પ્રકારે જ, અિંિ OVDના િાઈવ ફોટોગ્રાફ અથવા જયાં ઓફિાઈન વેક્રરક્રફકેિન કરી િકાયું ન હોય ત્યાં આધારના કબજાનો પૂરાવો (આડો ગોઠવવો), ઉપરથી ઊભો 

કેપ્ચર કરાવો જોઈએ અન ેઉપરોતત ઉલ્િખે િુજબ વાંચી િકાય તેવા સ્વરૂપિાં વોટર-િાર્ટકગ કરાવંુ જોઈએ. િોબાઈિ ક્રડવાઈિંિાં કોઈ ક્રટલ્ટ અથવા ડાઘા અિંિ દસ્તાવેજોના 

િાઈવ ફોટોગ્રાફ કેપ્ચર કરતી વેળાએ આવવા જોઈએ નહીં. 
 

G. ગ્રાહક અન ેતેના અિંિ દસ્તાવેજોના િાઈવ ફોટોગ્રાફ યોગ્ય િંૂયસપ્રકાિિાં િેવા જોઈએ જેથી તે સ્પષ્ટ રીત ેવાંચી િકાય અન ેઓળખી િકાય. 
 

H. ત્યારબાદ, CAFિાં બધી એન્ટ્રી દસ્તાવેજો અને ગ્રાહક ેપૂરી પાડેિી િાલહતી અનિુંાર ભરવાની રહેિે. તે દસ્તાવેજો કે જેિાં લતવક ક્રરસ્પોન્િં (QR) કોડ ઉપિબ્ધ છે, ત્યાં 

આવી લવગતોને િેન્યુઅિી ભરવાને બદિે QR કોડને જ સ્કેન કરીને ઓટો-પોપ્યુિેટેડ કરી િકાિે. ઉદાહરિ સ્વરૂપે, UIDAIિાંથી ડાઉનિોડ કરેિા ક્રફલઝકિ આધાર/ઈ-

આધારના િંંજોગોિાં કે જયાં QR કોડ ઉપિબ્ધ છે, ત્યાં આધાર/ઈ-આધાર પરનો QR કોડ સ્કને કરીને નાિ, જાલત, જન્િની તારીખ અન ેિંરનાિાં જેવી લવગતોને ઓટો-

પોપ્યુિેટેડ કરી િકાિે. 
 

I. ઉપરોતત પ્રક્રક્રયા એક વાર પૂિસ થઈ જાય એટિે, ‘OTP િેર કરતા પહેિાં ફોિસિાં ભરેિી લવગતોને કૃપા કરીને વેક્રરફાય કરો’ તવંુે િખાિ ધરાવતો એક વન ટાઈિ પાિંવડસ 

(OTP) ગ્રાહકના પોતાના િોબાઈિ નંબર પર કિાિે. OTPના િંફળ વેક્રરક્રફકેિન થવા પર તેને ગ્રાહકના CAF પરના હસ્તાક્ષર તરીકે ગિી િેવાિે. જો કે, ગ્રાહક પાિં ે

પોતાનો િોબાઈિ નંબર નહીં હોય તો તેના પક્રરવાર/ િંબંંધી/ જાિીતી વ્યલતતના િોબાઈિ નંબરનો પિ આ હેતુિંર ઉપયોગ કરી િકાિે અન ેCAFિાં તેનો સ્પષ્ટ ઉલ્િેખ થિે. 

કોઈ પિ િંંજોગોિાં કંપનીિાં નોંધાયેિા અલધકૃત અલધકારીના િોબાઈિ નંબરનો ગ્રાહકના હસ્તાક્ષર િાટે ઉપયોગ નહીં કરાય. કંપનીએ એ ચકાિંવંુ પડિે કે ગ્રાહકના હસ્તાક્ષર 

િાટે ઉપયોગિાં િેવાયેિો િોબાઈિ નંબર કોઈ પિ િંંજોગોિાં કંપનીના અલધકૃત અલધકારીનો નથી. 
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J. અલધકૃત અલધકારીએ ગ્રાહક અન ેઅિંિ દસ્તાવેજોના િાઈવ ફોટોગ્રાફને કેપ્ચર કરવા બાબતે ડેતિેરેિન પૂરું પાડવુ ંપડે. આ હેતુિંર, અલધકૃત અલધકારીને વન ટાઈિ 

પાિંવડસ (OTP) વડે વેક્રરફાય કરવાના રહેિે. OTPના િંફળ વેક્રરક્રફકેિન પર તેન ેડેતિેરેિન પર અલધકૃત અલધકારીના હસ્તાક્ષર તરીક ેગિી િેવાિે. અલધકૃત અલધકારીના િાઈવ 

ફોટોગ્રાફને પિ આ અલધકૃત અલધકારીના ડતેિેરેિનિાં કેપ્ચર કરાિે. 
 

K. આ તિાિ પ્રવૃલિઓ પૂિસ થયા બાદ, એલપ્િકેિન દ્વારા પ્રક્રક્રયા પૂિસ થયાની િાલહતી અપાિે અન ેકંપનીના એલતટવેિન અલધકારીને એલતટવેિન લવનંતી િોકિાિે, અન ે

પ્રોિંેિં કરવા િાટે ટ્રાન્ઝેતિન-આઈડી/ રેફરન્િં-આઈડી જનરેટ કરિે. અલધકૃત અલધકારીએ ભાલવ િંંદભસ િાટે ગ્રાહકને આ ટ્રાન્ઝેતિન-આઈડી/ રેફરન્િં-આઈડી િંંબંલધત લવગતો 

િોકિવાની રહેિે. 
 

L. કંપનીના અલધકૃત અલધકારી ચકાિંિી અને વેક્રરફાય કરિે કેઃ-(i) દસ્તાવેજની તિંવીરિાં ઉપિબ્ધ િાલહતી CAFિાં અલધકૃત અલધકારીએ એન્ટર કરેિી િાલહતી િંાથે િેળ 

ખાય છે. (ii) ગ્રાહકનો િાઈવ ફોટોગ્રાફ દસ્તાવેજિાં ઉપિબ્ધ ફોટો િંાથે િેળ ખાય છે; અને (iii) ફરલજયાત ખાનાં િંલહત CAFિાં તિાિ જરૂરી લવગતો યોગ્ય રીત ેભરાયેિી 

છે.; 

 

M. વેક્રરક્રફકેિન િંફળતાપૂવસક થવા પર, CAF પર કંપનીના અલધકૃત અલધકારી દ્વારા ક્રડલજટિ હસ્તાક્ષર થયેિા હોવા જોઈએ ક ેજેઓ CAFની લપ્રન્ટ િેિે, યોગ્ય સ્થળ ે

ગ્રાહકના હસ્તાક્ષર/ અંગૂઠાનું લનિાન િેળવિે, અન ેપછી સ્કેન કરી લિંસ્ટિિાં તેને અપિોડ કરિે. અિંિ હાડસ કોપી ગ્રાહકને પરત કરાઈ િકે છે. 
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Annex II 

PIS હઠેળ યોગ્યતા ધરાવતા FPIs િાટનેા KYC દસ્તાવજેો 

 

1) કટેગેરી FPI Type 

દસ્તાવજેનો પ્રકાર કટેગેરી I કટેગેરી II કટેગેરી III 

 

 

 

 

 

 

 

એકિ 

/કંપની સ્તર 

ઘટકરૂપ દસ્તાવેજો 

(િેિોરેન્ડિ અને આર્ટટકિ 

ઓફ એિંોલિંયેિન, 

સ્થાપનાનું પ્રિાિપત્ર વગેરે) 

ફરલજયાત ફરલજયાત ફરલજયાત 

રહેઠાિનો પૂરાવો ફરલજયાત (કુિિુખત્યારનાિું 

{POA} જેિાં ઉલ્િેખ હોય કે 

િંરનાિું એ રહેઠાિના પૂરાવા તરીકે 

સ્વીકાયસ છે) 

ફરલજયાત (કુિિુખત્યારનાિું 

{POA} જેિાં ઉલ્િેખ હોય કે 

િંરનાિું એ રહેઠાિના પૂરાવા 

તરીકે સ્વીકાયસ છે) 

ફરલજયાત other than 

કુિિુખત્યારનાિું 

PAN ફરલજયાત ફરલજયાત ફરલજયાત 

નાિાકીય ડેટા િુલતત અપાયેિ* િુલતત અપાયેિ* ફરલજયાત 

SEBI નોંધિીનું પ્રિાિપત્ર ફરલજયાત ફરલજયાત ફરલજયાત 

બોડસનો ઠરાવ 

@@ 

િુલતત અપાયેિ* ફરલજયાત ફરલજયાત 

 

લિંલનયર િેનેજિેન્ટ 

(પૂિસકાિીનડાયરેતટિંસ 

/ ભાગીદારો/ 

ટ્રસ્ટીઓ/ વગેરે) 

યાદી ફરલજયાત ફરલજયાત ફરલજયાત 

ઓળખનો પૂરાવો િુલતત અપાયેિ* િુલતત અપાયેિ* એકિ ઘોલષત* િેટર હેડ પર 

જેિાં પૂરુ ંનાિ, રાષ્ટ્રીયતા, 

જન્િની તારીખ હોય અથવા 

ફોટો ઓળખપત્ર રજૂ કરાયું હોય 

રહેઠાિનો પૂરાવો િુલતત અપાયેિ* િુલતત અપાયેિ* િેટરહેડ પર ડેતિેરેિન* 

ફોટોગ્રાફ િુલતત અપાયેિ િુલતત અપાયેિ િુલતત અપાયેિ* 

 

 

 

અલધકૃત 

હસ્તાક્ષરકતાસ 

યાદી અને હસ્તાક્ષર ફરલજયાત – ગ્િોબિ કસ્ટોક્રડયન 

હસ્તાક્ષરકતાસની યાદી આપી િકાય જો  

PoA ગ્િોબિ કસ્ટોક્રડયન હોય 

ફરલજયાત - ગ્િોબિ કસ્ટોક્રડયન 

હસ્તાક્ષરકતાસની યાદી આપી િકાય જો  

PoA ગ્િોબિ કસ્ટોક્રડયન હોય 

ફરલજયાત 

ઓળખનો પૂરાવો િુલતત અપાયેિ* િુલતત અપાયેિ* ફરલજયાત 

રહેઠાિનો પૂરાવો િુલતત અપાયેિ* િુલતત અપાયેિ* િેટરહેડ પર ડેતિેરેિન * 

ફોટોગ્રાફ િુલતત અપાયેિ િુલતત અપાયેિ િુલતત અપાયેિ* 

 

 

અંલતિ િાભાથી 

િાલિક 

(UBO) 

યાદી િુલતત અપાયેિ* ફરલજયાત (જાહેરાત કરી િકે “કોઈ 

UBO 25%થી વધુ નથી”) 

ફરલજયાત 

ઓળખનો પૂરાવો િુલતત અપાયેિ* િુલતત અપાયેિ* ફરલજયાત 

રહેઠાિનો પૂરાવો િુલતત અપાયેિ* િુલતત અપાયેિ* િેટરહેડ પર ડેતિેરેિન* 

ફોટોગ્રાફ િુલતત અપાયેિ િુલતત અપાયેિ િુલતત અપાયેિ* 

નોંધ:- * બેંક એકાઉન્ટ ખોિાવતી વેળાએ જરૂર નથી. જો કે, િંંિગ્ન FPIs બાંહેધરીપત્ર આપી િકે કે લનયિનકારો/ કાયદાપાિન એજન્િંીઓ દ્વારા િાગિી કરાયે કંપનીન ે

િંંિગ્ન દસ્તાવેજો િંુપરત કરી દેવાિે. 
 

@@ FPIs જે ચોતકિં અલધકારકે્ષત્ર ધરાવે છે ક ેજયાં બેંક એકાઉન્ટ ખોિાવવાના હેતુ િાટે બોડસનો ઠરાવ પિંાર કરવાની પ્રિાલિ ફોક નથી, તેઓ બોડસ ઠરાવના બદિાિાં 

વૈલચવક કસ્ટોક્રડયન/ સ્થાલનક કસ્ટોક્રડયનને અપાયેિું કુિિુખત્યારનાિું િંુપરત કરી િકે છે. 
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2) 

કટેગેરી 

લવદિેી રોકાિકારો િાટે િાયક 

I. લવદેિી િંેન્ટ્રિ બેંકો, િંરકારી એજન્િંીઓ, િંોવેક્રરન વેલ્થ ફંડ, આંતરરાષ્ટ્રીય/ બહુરાષ્ટ્રીય િંંગઠનો, એજન્િંીઓ જેવા િંંબંલધત િંરકારી અન ે

િંરકાર િંંબંલધત લવદેિી રોકાિકારો. 

II. a) મ્યુચ્યુઅિ ફંડ, રોકાિ ટ્રસ્ટ, વીિા/ પુનઃવીિા કંપનીઓ, અન્ય બોડસ આધાક્રરત ફંડ વગેરે જેવા િંુયોગ્ય લનયિન હેઠળના ફંડ. 
 

b) બેંક, એિંેટ િેનજેિેન્ટ કંપનીઓ, ઈન્વેસ્ટિેન્ટ િેનેજિંસ/ એડવાઈઝિંસ, પોટસફોલિયો િેનજેિંસ વગેરે જેવા િંુયોગ્ય લનયિન હઠેળના એકિો. 
 

c) જેિના રોકાિ િેનેજર યોગ્ય રીત ેલનયિન હેઠળ હોય તેવા બૃહદ ફંડ. 
 

d) યુલનવર્શિંટી ફંડ અન ેપેન્િન ફંડ. 
 

e) યુલનવર્શિંટી િંંબંલધત એન્ડોવ્િેન્ટ કે જે અગાઉથી SEBI િંિક્ષ FII/પેટા એકાઉન્ટ તરીકે રલજસ્ટડસ છે. 

III. PIS રૂટ હેઠળ ભારતિાં રોકાિ કરતા અન્ય તિાિ િાયક ઠરેિા લવદેિી રોકાિકારો કે જેઓ કેટેગરી I અન ેII હેઠળ એન્ડોવ્િેન્ટ, ચેક્રરટેબિ 

િંોિંાયટી/ ટ્રસ્ટ, ફાઉન્ડેિન, કોપોરેટ બોડી, ટ્રસ્ટ, વ્યલતતગત, પાક્રરવાક્રરક કચેરી, વગેરે જેવા િાટે િાયક ઠરતા ન હોય. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

આધાર Housing Finance Limited 
 

 

પક્રરલિષ્ટ III 

 

વધારાના KYC દસ્તાવજેોની યાદીન ેનીચા જોખિની કટેેગરીના ગ્રાહકો િાટ ેગિી િકાય: 

 

આ એક િંકંતેાત્િક દસ્તાવજેોની યાદી છે ક ેજેન ેનીચા જોખિની કટેેગરીવાળા ગ્રાહકો પાિંથેી િળેવી િકાય. વધ ુિાગસદિસન િાટ ેકપૃા કરીન ેઆ પોલિિંીના િંિંગ્ન લવભાગો તિેજ 

ક્રકે્રડટ પોલિિંીન ેવાચંી જિો. 
 

3) વ્યલતતગત ગ્રાહકો િાટનેા KYC દસ્તાવજેો: 

 

 અન.ુ 

ન.ં 

 

સ્વીકાયસ દસ્તાવજેો 

 

ઓળખ 
રહઠેાિનો 

પરૂાવો 

 

હસ્તાક્ષર 

જન્િની 

તારીખ 

 

1 PAN કાડસ હા ના હા હા  

2 આધાર UID કાડસ હા હા ના હા  

3 િતદાર ઓળખ કાડસ હા હા ના હા  

4 ડ્રાઈસવગ િાઈિંન્િં હા હા ના હા  

5 િાન્ય પાિંપોટસ હા હા હા હા  

 

6 
રાજય િંરકાર અથવા કેન્ર િંરકારના લવભાગો, વૈધાલનક અથવા લનયિનકારી િંંસ્થાઓ, 

જાહેરકે્ષત્રના િંાહિંો, લિડ્યુિ કોિર્શિયિ બેંકો અન ે જાહેર નાિાકીય િંંસ્થાઓ દ્વારા જારી 

કરાયેિા અરજદારના ફોટોગ્રાફ િંલહતના ઓળખ કાડસ. 

 

હા 

 

ના 

 

ના 

 

હા 

 

7 NREGA/ િંરકારી એજન્િંી/ િંાહિંો દ્વારા જારી કરાયેિા જોબ કાડસ હા ના ના હા  

8 
ગેઝેટેડ ઓક્રફિંર દ્વારા વ્યલતતના યોગ્ય એટેસ્ટેડ ફોટોગ્રાફ િંલહત જારી કરાયેિો પત્ર 

હા ના ના ના 
 

9 
ગ્રાહકની ઓળખ/ ફોટોને વેક્રરફાય કરતા ગેઝેટેડ ઓક્રફિંર અથવા િાન્ય જાહેર િંિાવાળાનો પત્ર 

હા ના ના ના 
 

10 
બેંક એકાઉન્ટ સ્ટેટિેન્ટનું 1િુ ંપાનુ/ં પાિંબકુ જેની પર ફોટોગ્રાફ અન ેફોટા પર બેંકનો લિંતકો હોય 

હા હા ના ના 
 

11 
યુક્રટલિટી લબિ (વીજળી, િેન્ડિાઈન ટેલિફોન, પોસ્ટ પેઈડ િોબાઈિ, પાઈપ્ડ ગેિં િાઈન, 

પાિી)ના લબિ કે જે 2 િલહના કરતા જૂના ન હોય. 
ના હા ના ના 

 

 

 

 

 

12 

િાગુ પડે તે રીત ેપોલિિંી/ પ્રક્રક્રયા અનુિંાર ગ્રાહકના નાિે યોગ્ય રીતે નોંધાયેિા અિંિ/ એટેસ્ટેડ 

વેચાિખત/ કરારને એકત્ર કરવાના રહેિે 

હાિના િંરનાિા કરતા લભન્ન િંરનાિું ધરાવતા સ્વીકાયસ OVD દસ્તાવેજ અનુિંાર રહેઠાિનો 

પૂરાવો િંુપરત કરવાનો હોય તો તે િંંજોગોિાં આવા OVD િંરનાિાંના પૂરાવાને ઓક્રરલજનિ 

અન ેFI /વેક્રરક્રફકેિન િંાથે શે્રષ્ઠ પ્રયાિંોપૂવસક વેક્રરફાય કરવાના રહે. વતસિાન રહેઠાિના પૂરાવા તરીકે 

ગ્રાહક ભાડાકરાર/ રહેઠાિ અન ે પરવાના કરાર અથવા સ્વ-ડેતિેરેિન રજૂ કરી િકે અન ે FI 

એજન્િંી/કંપની/ બ્રાન્ચ અલધકારી દ્વારા રૂબરૂ િુિાકાત થકી તેને વેક્રરફાય કરવાનું રહેિે. 

 

 

 

 

ના 

 

 

 

 

હા 

 

 

 

 

ના 

 

 

 

 

ના 

 

13 િેટેસ્ટ લિલ્કત અથવા મ્યુલનલિંપિ વેરાની રિંીદ ના હા ના ના  

 

 

14 

રાજય િંરકાર અથવા કેન્ર િંરકારી લવભાગ, વૈધાલનક અથવા લનયિનકારી િંંસ્થા, જાહેર કે્ષત્રના 

િંાહિંો, લિડ્યુિ કોિર્શિયિ બેંક, નાિાકીય િંંસ્થાઓ અન ેલિસ્ટેડ કંપનીઓ દ્વારા જારી કરાયેિા 

નોકરીદાતા તરફથી રહેઠાિની ફાળવિીનો પત્ર તેિજ િંિાવાર લનવાિંની ફાળવિી િાટે આવા 

નોકરીદાતા િંાથે થયેિા રજા અન ેપરવાના કરાર 

 

 

ના 

 

 

હા 

 

 

ના 

 

 

ના 
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15 
પેન્િન અથવા ફેલિલિ પેન્િન પેિેન્ટ ઓડસિંસ (PPO) ક ે જે િંરકારી લવભાગો અથવા જાહેર 

િંાહિંો દ્વારા લનવૃિ કિસચારીઓને અપાય છે, જો તેિાં િંરનાિું હોય તો 

 

ના 

 

હા 

 

ના 

 

ના 

16 
યુલનક આઈડેલન્ટક્રફકેિન ઓથોક્રરટી ઓફ ઈલન્ડયા દ્વારા જારી કરાયેિો પત્ર જેિાં નાિ, િંરનાિું અન ે

આધાર નંબર હોય 
ના હા ના ના 

 

17 જન્િનું પ્રિાિપત્ર (િંરકારી એજન્િંી) ના ના ના હા  

18 સ્કૂિ લિસવગ િંર્ટટક્રફકેટ (10િુ/ં12િું) ના ના ના હા  

19 
ઋિિેનારનું જયાં એકાઉન્ટ છે તે બેંક તરફથી હસ્તાક્ષરના વેક્રરક્રફકેિનનું પ્રિાિપત્ર 

ના ના હા ના 
 

 

 

3.1. પઢેી/ કપંની પાિંથેી િંરનાિાનંા પરૂાવા તરીક ેપ્રાપ્ત કરવાના દસ્તાવજેોની યાદી (કોઈ એક) 

 

 અન.ુ ન.ં દસ્તાવજે પઢેી કપંની  

 

1 
પેઢીનું છેલ્િુ ંવીજળીનું અથવા ટેલિફોન લબિ (2 િલહના કરતા જૂનું નહીં)  

હા 

 

હા 

 

2 વ્યાપાર નોંધિીનું પ્રિાિપત્ર, કોઈ હોય તો (GST) હા હા  

3 નેિનિાઈઝ્ડ /લિડ્યુિ કોિર્શિયિ બેંકનું બેંક સ્ટેટિેન્ટ હા હા  

4 િેટેસ્ટ િંુધારેિા ભાગીદારી કરારની પ્રિાલિત નકિ હા ના  

5 PAN કાડસ એિોટિેન્ટ િેટરની નકિ હા હા  

પક્રરલિષ્ઠ – IV 

 

A. લબલ્ડર/ પ્રોજેતટ/ કોપોરટે ગ્રાહકોન ેિગતા STRની લનદિેાત્િક યાદી 
 

1. ગ્રાહકના કાનૂની િાળખાને અિંંખ્યવાર બદિવાિાં આવ્યા હોય (નાિ બદિાય, િાલિકીપિાિાં ફેરફાર, કોપોરેટ િંીટિાં ફેરફાર) ; 

2. AHFLનો પ્રોજેતટના કુિ ખચસની તુિનાિાં નાની િોન િાટે િંપંકસ કરતા લબલ્ડર; 

3. પ્રોજેતટના ફસન્ડગના સ્ત્રોતોને િંિજાવવાિાં લબલ્ડર અિંિથસ રહ;ે 

4. લવલવધ િંિાવાળાઓની િંજૂરી/અનિુલતઓ નકિી જિાય અથવા એવંુ િાગે કે ગ્રાહક જરૂરી િંરકારી િંજૂરીઓ / ફાઈસિગ, વગેરે િેળવવા ઈચ્છતો જ નથી; 

5. િેનેજિેન્ટ અજાણ્યા અથવા અયોગ્ય વ્યલતત(ઓ)ની િંૂચનાઓ િુજબ કાયસરત હોવાનું જિાય; 

6. કિસચારીઓની િંંખ્યા અથવા િાળખુ ંવ્યાપારના પ્રકાર અથવા કદની બહારનું હોય (ઉદાહરિ સ્વરૂપે કંપનીનું ટનસઓવર કિસચારીઓની િંંખ્યા અન ેઉપયોગિાં િેવાતી 

અસ્તયાિતની તુિનાિાં ગેરવાજબી રીતે ઊંચુ હોય); 

7. પયાસપ્ત કેન્રીયકૃત કોપોરેટ લવહંગાવિોકન ન ધરાવતા બહુધા ન્યાયકે્ષત્રવાળી કાિગીરીવાળા ગ્રાહકો; 

8. કાનૂની વ્યવસ્થા લનધાસક્રરત કરવા અંગેની િંિાહનો િાલિકીપિા અથવા વાસ્તલવક આર્શથક ઉદે્દિને જાિવા ઉપયોગ કરાઈ િકે છે (ટ્રસ્ટ, કંપનીની સ્થાપના અથવા 

નાિ/કોપોરેટ િંીટ અથવા અન્ય જક્રટિ ગુ્રપ િાળખાિાં ફેરફાર િંલહત); 

9. રોકડિાં ઉચ્ચ સ્તરના વ્યવહારો ધરાવતા એકિો અથવા ત્વક્રરત તબક્રદિી િાટેની અસ્તયાિતો કે જેિાં ગેરકાયદે ફંડને િંાિેિ કરી િકાય તેિ હોય. 

10. બેરર િેરને અનિુલત આપનારા દેિોિાં ગ્રાહકની સ્થાપના થઈ હોય. 
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B. ક્રરપોટસ કરવા િાટનેા CTR /STR વ્યવહારોની લનદિેાત્િક યાદી (વ્યલતતગત ગ્રાહકો) 

 

1. ગ્રાહકન ેિગતી લવગતોિાં અિંંખ્યવાર બદિવાિાં આવ્યા હોય (નાિ બદિાય, િાલિકીપિાિાં ફેરફાર, કોપોરેટ િંીટિાં ફેરફાર); 

2. લબનજરૂરી રીત ેજક્રટિ ગ્રાહક િાળખું; 

3. સ્થાલપત લબઝનેિં પ્રોફાઈિ અન ેઅપેલક્ષત પ્રવૃલિઓ/ વ્યવહારો બહાર વ્યલતતગત અથવા વ્યવહારોના વગો અસ્પષ્ટ હોય; 

4. ગ્રાહક િાલહતી, ડેટા, દસ્તાવેજો પૂરા પાડવા અંગે ખચકાતો હોય; 

5. ખોટા ડોતયુિેન્ટ, ડેટા, િોનનો ઉદે્દિ, એકાઉન્ટની લવગતોની પ્રસ્તુલત; 

6. ફંડના સ્ત્રોતોની લવગતો જિાવવા ઈનકાર કે જેનુ ંઆરંલભક યોગદાન કરાવાનું છે, ફંડના સ્ત્રોતો િંકાસ્પદ હોય; 

7. રૂબરૂિાં િળવાનો ખચકાટ, ત્રાલહત પક્ષ/કુિિુખત્યારનાિું ધારક દ્વારા લવના કારિ ેપ્રલતલનલધત્વ કરે; 

8. િોન અરજૂિાં પૂરા પડાયા હોય તેવા ગ્રાહકના રહેઠાિ અથવા લબઝનેિંના િંરનાિાંથી દૂર હોય તેવી AHFL બ્રાન્ચ/ઓક્રફિંનો િંંપકસ કરુ, જયારે કે AHFLની કોઈ 

બ્રાન્ચ /ઓક્રફિં અપાયેિા િંરનાિાની નજીક હોય; 

9. એ સ્પષ્ટીકરિ આપવાિાં અિંિથસ ક ેિા િાટે એકાઉન્ટ સ્ટેિેન્ટ/ બહુધા એકાઉન્ટિાં આટિી બધી ટ્રાન્િંફર છે; 

10. કોઈ અિંંબંલધત ત્રાલહત પક્ષકાર દ્વારા યોગ્ય અલધકારકે્ષત્ર લવના જ આરંલભક યોગદાન અપાય; 

11. િોન એકાઉન્ટના અંલતિ વપરાિના યોગ્ય ખુિાિંા કયાસ લવના ઈલતવટી િોન અન/ેઅથવા ટોપ-અપ િોનની પ્રાલપ્ત; 

12. િોનને િંજૂરી િાટ ેિંકાસ્પદ રસ્તાઓ િંૂચવવા; 

13. વ્યવહારથી જયાં આર્શથક લવચારિા િળતી ન હોય; 

14. ઠગાઈ જિાય; ગ્રા હ ક  પા િંે થી  બ્રા ન્ચ ને  કો ઈ  ન ક િી  ચ િ િી  નો ટો  િ ળે  તો  તે ને  NHB/RBI પક્રરપત્ર/ નોક્રટક્રફકેિન હેઠળ ક્રરપોટસ કરવાનું રહેિે; 

15. અજાણ્યા સ્ત્રોત િંાથે અિંાિાન્ય નાિાકીય વ્યવહારો; 

16. અિંંકલિત અથવા અજાણ્યા ત્રાલહત પક્ષકારો પાિંેથી િળેિુ ંપેિેન્ટ અન ેરોકડિાં ફી િાટે પેિેન્ટ જયાં પેિેન્ટ િાટે આ પરંપરાગત રીત નથી હોતી; 

17. િોનના વાસ્તલવક િાભાથી અન ેખરીદવા િાટેના ફ્િેટ અંગે વાજબી િંકા હોય; 

18. કાલ્પલનક બેંક એકાઉન્ટ ખોિાવીને િોનની રકિનું એન્કેિિેન્ટ; 

19. એ જાિતા હોવા છતાં િોન િાટે અરજી કરવી કે જે લિલ્કત/ રહેઠાિના યુલનટ િાટે લધરાિ કરાવાનું છે તેના પર અગાઉ ફસન્ડગ થઈ ચૂતયું છે અને તેની ભરપાઈ હજી 

બાકી છે; 

20. વેચાિ કરારિાં ઉલ્િેલખત વેચાિની રકિ અિંાિાન્ય રીત ેઆ લવસ્તારિાં ખરીદી િાટે પ્રવતસિાન ભાવ કરતા ઊંચી/નીચી હોય; 

21. એ જ લિલ્કત /રહેઠાિના યુલનટ િાટે િલલ્ટપિ ફસન્ડગ; 

22. વ્યવહાર િંાથે જેનો નાતો નથી તે ત્રાલહત પક્ષકારની તરફેિિાં પેિેન્ટ િાટેની લવનંતી; 

23. વેન્ડર/ લબલ્ડર/ ડેવિપર/ બ્રોકર/ એજન્ટ વગેરે િંાથે િંાંઠગાંઠ િંાધીને િોનની રકિો ગ્રાહક દ્વારા લનધાસક્રરત કરતા અિગ ઉદે્દિ િાટે ઉપયોગ. 

24. િલલ્ટપિ ફસન્ડગ/ NGOને િંિાવતું ફાયનાસન્િંગ/ ચેક્રરટેબિ િંંસ્થા/ નાના / લિક્રડયિ િંાહિંો (SMEs) / સ્વ િંહાય જૂથો (SHGs) / િાઈક્રો ફાઈનાન્િં જૂથો 
(MFGs) 

25. િંરનાિાિાં ફેરફાર િાટે વારંવાર લવનંતીઓ; 

26. હપ્તાની ઉપર વધુ રકિની ચૂકવિી અન ેિંાથે વધુ ચૂકવાયેિી રકિના ક્રરફંડની લવનંતી. 

27. અપેક્ષા કરતા ઊંચી/ નીચી રકિતે ક્રરયિ એસ્ટેટિાં રોકાિ. 

 

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