
ਆਧਾਰ ਹਾਊਸ ਿੰਗ ਫਾਾਂਇਨਾਾਂ  ਸਿਮਸਿਡ 

1|Page 

                               

 

 

 

 

 

 

ਆਧਾਰ ਹਾਊਸ ਿੰਗ ਫਾਈਨਾਾਂ  ਸਿਸਮਿੇਡ 

ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਨ ਿੰ ਜਾਣੋ [KYC]  

ਅਤ ੇ

ਮਨੀ ਿਾਾਂਡਸਰਿੰਗ ਸਿਰਧੋੀ [AML] ਉਪਾਅ ਨੀਤੀ 

(14.02.2022 ਤੋਂ  ਿੰਸੋਧਨ ਪਰਭਾਿੀ) 

(ਿਰਜਨ - VIII) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ਆਧਾਰ ਹਾਊਸ ਿੰਗ ਫਾਾਂਇਨਾਾਂ  ਸਿਮਸਿਡ 

2|Page 

                               

 

 ਮਗੱਰੀ 

ਕ੍ਰਮ-

ਅਿੰਕ 

ਸਿਿਰਣ ਪਿੰਨਾ ਨਿੰਬਰ 

1 ਜਾਣ-ਪਛਾਣ 3 

2 ਇਕਾਈ –I 

ਉਪਯਗੋਤਾ ਅਤੇ ਪਸਰਭਾਸਾਿਾਾਂ 
4-11 

3 ਇਕਾਈ –II 

ਜਨਰਿ 

11-13 

4 ਇਕਾਈ –III 

ਗਾਹਕ  ਿੀਸਕ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀ 
14-15 

5 ਇਕਾਈ – IV 

ਜਖੋਮ ਿਰਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਬਿੰਧਨ 

15-16 

6 ਇਕਾਈ –V 

ਗਾਹਕ ਪਛਾਣ ਪਰਸਕਸਰਆ (CIP) 

17 

7 ਇਕਾਈ –VI 

ਕ ਿਮਰ ਸਡਊ ਸਡਿੀਜੈਂ  (CDD) ਪਰਸਕਸਰਆ: 
ਭਾਗ I - ਸਿਅਕਤੀਆਾਂ ਦ ੇਮਾਮਿੇ ਸਿਚੱ ਗਾਹਕ ਸਡਊ ਸਡਿੀਜੈਂ  (CDD) ਪਰਸਕਸਰਆ 

18-22 

ਭਾਗ II- ਇਕਿੇੱ ਮਿਕੀਅਤ ਿਾਿੀਆਾਂ ਫਰਮਾਾਂ ਿਈ  ੀਡੀਡੀ ਉਪਾਅ 22 

ਭਾਗ III- ਕਾਨ ਿੰਨੀ  ਿੰ ਥਾਿਾਾਂ ਿਈ ੀਡੀਡੀਉਪਾਅ 22-24 

ਭਾਗ IV -ਿਾਭਕਾਰੀ ਮਾਿਕ ਦੀ ਪਛਾਣ 24 

ਭਾਗ V - ਚੱਿ ਰਹੀ ਢ ਕੱਿੀਂ ਜਾਾਂਚ 24-27 

ਭਾਗ VI - ਸਿ ਸਤਰਤ ਅਤ ੇ ਰਿ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਮਹਨਤ ਦੀ ਪਰਸਕਸਰਆ 27-28 

8 ਇਕਾਈ –VII 

ਸਰਕਾਰਡ ਪਰਬਿੰਧਨ 

29 

9 ਇਕਾਈ –VIII 

ਸਿਤੱੀ ਇਿੰਿਿੈੀਜੈਂ  ਯ ਸਨਿ ਿਈ ਸਰਪਰੋਸਿਿੰਗ ਦੀਆਾਂ ਿੋੜਾਾਂ- ਭਾਰਤ 

29-30 

10 ਇਕਾਈ – IX 

ਅਿੰਤਰਰਾਸਿਰੀ  ਮਝਸੌਤਆਾਂ ਦ ੇਅਧੀਨ ਿੋੜਾਾਂ/ਸ ਿੰਮਿੇਾਰੀਆਾਂ 

30-32 

11 ਇਕਾਈ – X 

ਹਰੋ ਹਦਾਇਤਾਾਂ 
33-37 

12 ਅਨ ਬਿੰਧ I 

ਸਡਜੀਿਿ ਕਿੇਾਈ ੀ ਪਰਸਕਸਰਆ 

38-39 

13 ਅਨ ਬਿੰਧ  II 

ਪੀਆਈਐ ਅਧੀਨ ਯਗੋ ਐਫ਼ਪੀਆਈਿਈ ਕਿੇਾਈ ੀਦ ਤਾਿ ੇ 

40-41 

14 ਅਨ ਬਿੰਧ III 

ਿਾਧ  ਕਿੇਾਈ ੀ ਦ ਤਾਿ ੇਾਾਂ ਦੀ   ਚੀ ਜ ੋਘਿੱ ਜਖੋਮ ਸਰਣੇੀ ਦੇ ਗਾਹਕਾਾਂ ਿਈ ਸਿਚਾਰ ੇਜਾ  ਕਦ ੇਹਨ 

42-43 

15 ਅਨ ਬਿੰਧ IV 

 ੀਿੀਆਰ/ਐ ਿੀਆਰਿਰਾਾਂਜਕੈਸਨਾਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਖਆਤਮਕ   ਚੀ 
44-46 

 

 

 



ਆਧਾਰ ਹਾਊਸ ਿੰਗ ਫਾਾਂਇਨਾਾਂ  ਸਿਮਸਿਡ 

3|Page 

                               

 

ਆਧਾਰ ਹਾਊਸ ਿੰਗ ਫਾਈਨਾਾਂ  ਸਿਸਮਿਡੇ 

ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ [KYC] ਨ ਿੰ ਜਾਣੋ ਅਤ ੇ

ਐਂਿੀ ਮਨੀ ਿਾਾਂਡਸਰਿੰਗ (AML) ਉਪਾਅ ਨੀਤੀ - ( ਧੋ) 
1. ਜਾਣ - ਪਛਾਣ 

ਕਿੰਪਨੀ, ਆਧਾਰ ਹਾਊਸ ਿੰਗ ਫਾਈਨਾਾਂ  ਸਿਸਮਿੇਡ (ਏਐੱਚਐੱਫਐੱਿ.- ਪਸਹਿਾਾਂ ਡੀਐੱਚਐੱਫਐੱਿ ਿੈਸਸਆ ਹਾਊਸ ਿੰਗ ਫਾਈਨਾਾਂ  
ਸਿਮਸਿਡ ਦੇ ਨਾਾਂਮ ਨਾਿ ਜਾਣੀ ਜਾਾਂਦੀ  ੀ) ਨ ਿੰ  ਾਿ 1990 ਸਿੱਚ ਸਾਮਿ ਕੀਤਾ ਸਗਆ  ੀ ਅਤੇ ਨੈਸਨਿ ਹਾਊਸ ਿੰਗ ਬੈਂਕ 
(ਐੱਨਐੱਚਬੀ) ਨਾਿ ਰਸਜ ਿਰ ਕੀਤਾ ਸਗਆ  ੀ। ਕਿੰਪਨੀ ਨੇ ਐਨ.ਐਚ,ਬੀ ਦੀਆਾਂ ਿੋੜਾਾਂ ਅਨ  ਾਰ ਕੇਿਾਈ ੀਅਤੇ 
ਏਐਮਐਿਨੀਤੀ ਨ ਿੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਨਾਿ ਹੀ ਕਿੰਪਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਿਰ  ਦੀ ਮਨ  ਰੀ ਨਾਿ,  ਮੇਂ- ਮੇਂ ਤੇ ਉਸਚਤ 
ਤੌਰ ਤੇ ਇ  ਨੀਤੀ ਨ ਿੰ  ੋਸਧਆ ਅਤੇ  ਿੰਸੋਸਧਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਨੀਤੀ ਸ ਰ  ਸਿੱਚ ਐਨ.ਐਚ,ਬੀਦ ਆਰਾ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨ ਿੰ ਜਾਣੋ (KYC) ਸਦਸਾ-ਸਨਰਦੇਸਾਾਂ ਅਤੇ ਐਂਿੀ-ਮਨੀ ਿਾਾਂਡਸਰਿੰਗ 
 ਿੈਂਡਰਡ  ਦੇ  ਿੰਦਰਭ ਨਿੰਬਰ NHB (ND)/DRS/Pol-No.13/2006 ਸਮਤੀ 10 ਅਪਰੈਿ, 2006 ਅਤੇ  ਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ 
ਕਾਰਪੋਰੇਿ ਅਸਭਆ ਾਾਂ ਦੇ ਸਹੱ  ੇਿਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਿੀਸਫਕੇਸਨ ਦੇ ਅਨ  ਾਰ ਸਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ  ੀ।ਨੀਤੀ ਨ ਿੰ NHBਦ ਆਰਾ 
ਇ ਦ ੇ ਰਕ ਿਰ ਨਿੰਬਰ NHB/ND/DRS/Pol ਦ ਆਰਾ ਜਾਰੀ ਸਦਸਾ-ਸਨਰਦੇਸਾਾਂ ਸਿੱਚ  ੋਧ ਦੇ ਅਨ  ਾਰ  ੋਸਧਆ ਅਤੇ ਅਪਡੇਿ 
ਕੀਤਾ ਸਗਆ  ੀ।ਨਿੰਬਰ 33/2010 -11 ਸਮਤੀ 11 ਅਕਤ ਬਰ, 2010 ਅਤੇ  ਮੇਂ- ਮੇਂ ਤੇ ਹੋਰ  ੋਧਾਾਂਮਾ ਿਰ  ਰਕ ਿਰ 
NHB(ND)/DRS/REG/MC-04/2018 2 ਜ ਿਾਈ, 2018 ਅਤੇ KYC ਸਦਸਾ-ਸਨਰਦਸੇਾਾਂ ਅਤੇ ਐਂਿੀ-ਮਨੀ ਤੇ  ਰਕ ਿਰ 
ਅਨ  ਾਰ NHB ਦ ਆਰਾ  ਰਕ ਿਰ ਨਿੰਬਰ NHB/ND/DRS/ਪਾਸਿ ੀ  ਰਕ ਿਰ ਨਿੰ. 94/2018-19, 11 ਮਾਰਚ, 2019 
ਦ ਆਰਾ  ਰਕ ਿੇਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਾਾਂਡਸਰਿੰਗ ਮਾਪਦਿੰਡ। 

ਇ  ਨੀਤੀ ਦੀ 24 ਅਪਰੈਿ, 2018 ਨ ਿੰ ਹੋਈ ਮੀਸਿਿੰਗ ਸਿਚੱ ਬੋਰਡ ਦ ਆਰਾ ਹੋਰ  ਮੀਸਖਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ  ਿੰਸੋਸਧਤ ਕੀਤੀ 
ਅਤੇ ਮਨ  ਰੀ ਸਦੱਤੀ ਅਤੇ 30 ਅਪਰੈਿ, 2019 ਨ ਿੰ ਹੋਈ ਮੀਸਿਿੰਗ ਸਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦ ਆਰਾ  ਮੀਸਖਆ ਅਤੇ  ਿੰਸੋਸਧਤ ਅਤੇ 
ਸਿਧੀਿਤ ਪਰਿਾਨਗੀ ਸਦੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਗ ੇਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਿਰ  ਨੇ ਿੀ  ਰਕ ਿਰ ਨਿੰ. RBI/2019-20/235, 

DOR.NBFC (HFC) CC.No.111/03.10.136/2019-20 ਦੇ ਅਨ  ਾਰ, 18 ਅਗ ਤ, 2020 ਨ ਿੰ ਹੋਈ ਮੀਸਿਿੰਗ ਸਿੱਚ 
ਨੀਤੀ ਦੀ  ਮੀਸਖਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ  ਿੰਸੋਸਧਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿਧੀਿਤ ਮਨ  ਰੀ ਸਦੱਤੀ। 20 ਸਮਤੀ 19 ਮਈ, 2020 ਅਤੇ ਇਹ 
ਿੀ ਨਿੰ. RBI/DBR/2015-16/18ਮਾ ਿਰ ਸਦਸਾ-ਸਨਰਦੇਸDBR.AML.BC.No.81/ 14.01.001/2015-16 ਸਮਤੀ 20 
ਅਪਰੈਿ, 2020, ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨ ਿੰ ਜਾਣੋ (ਕੇਿਾਈ ੀ) ਸਨਰਦੇਸ, 2016 ("ਕੇਿਾਈ ੀ ਤੇ ਮਾ ਿਰ ਸਦਸਾ-ਸਨਰਦੇਸਾਾਂਤੇ 
ਆਰਬੀਆਈ ਮਾ ਿਰ ਸਦਸਾ-ਸਨਰਦੇਸਾਾਂ ਦੇ ਪਰਬਿੰਧਾਾਂ ਨ ਿੰ ਅਪਣਾਉਣ ਿਈ / ਸਦਸਾਿਾਾਂ")। ਇਸ    ਇ    ,          

  ਇ          28 ਮਈ, 2021                                ਸ     ਸਮ         ਸ          ਇਸ            

                ,        ਈਸ     ਮ ਸ     ਇ      ( ਮ  )      ਸ         ਸ                   . 

     ਈ/2021-22/35      /ਏ ਮ  /  ਈਸ    . 15/14.01.001/2021-22  ਮ   10 ਮਈ, 2021     

            । 
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ਇ  ਤੋਂ ਇਿਾਿਾ, ਭਾਰਤ  ਰਕਾਰ ਦ ਆਰਾ ਨੋਿੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਮਨੀ-ਿਾਾਂਡਸਰਿੰਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਿ, 2002 ਅਤੇ ਮਨੀ-ਿਾਾਂਡਸਰਿੰਗ 
ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਸਰਕਾਰਡ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ) ਸਨਯਮ, 2005 ( ਮੇਂ- ਮੇਂ ਤੇ  ੋਧ ੇਹੋਏ) ਦੇ ਉਪਬਿੰਧਾਾਂ ਦੇ  ਿੰਦਰਭ ਸਿੱਚ, ਕਿੰਪਨੀ ਦੀ 
ਿੋੜ  ੀ,ਕਿੰਪਨੀ ਨ ਿੰਆਨ-ਬੋਰਸਡਿੰਗ ਅਤੇ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦ ੇ ਮੇਂ ਜਾਾਂ ਤਾਾਂ ਖਾਤਾ ਅਧਾਰਤ  ਬਿੰਧ  ਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਅਤੇ 
ਉਹਨਾਾਂ ਦ ੇ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਿਈਕ ਝ ਗਾਹਕ ਪਛਾਣ ਪਰਸਕਸਰਆਿਾਾਂ ਦੀ ਪਾਿਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਿੋੜ  ੀ। 
ਏ.ਐਚ.ਐਫ.ਐਿਮਨੀ-ਿਾਾਂਡਸਰਿੰਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਿ, 2002 ਅਤੇ ਮਨੀ-ਿਾਾਂਡਸਰਿੰਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਸਰਕਾਰਡ ਦਾ ਰਖੱ-ਰਖਾਅ) 
ਸਨਯਮ, 2005 ਦੇ ਉਪਬਿੰਧਾਾਂ ਨ ਿੰ ਿਾਗ  ਕਰਨ ਿਈ ਕਦਮ ਚ ੱਕੇਗਾ, ਸਜਿੇਂ ਸਕ ਿਾਗ  ਹ ਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ  ਮੇਂ- ਮੇਂ ਤੇ  ੋਸਧਆ ਜਾਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਇ  ਤਰ੍ਾਾਂ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਗਾਹਕਾਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਸਿੱਤੀ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਨ ਿੰ ਸਬਹਤਰ ਢਿੰਗ ਨਾਿ ਜਾਣਨ/ ਮਝਣ ਿਈ ਬਣਾਈ 
ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਬਦਿੇ ਸਿੱਚ ਕਿੰਪਨੀ ਨ ਿੰ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮਾਾਂ ਦਾ  ਮਝਦਾਰੀ ਨਾਿ ਪਰਬਿੰਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨੀ ਿਾਾਂਡਸਰਿੰਗ 
ਗਤੀਸਿਧੀਆਾਂ ਿਈ ਅਪਰਾਸਧਕ ਤੱਤਾਾਂ ਦ ਆਰਾ ਿਰਤ ੇਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਸਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। 

ਇ  ਨੀਤੀ ਨ ਿੰ ਹ ਣ 10 ਮਈ, 2021 ਨ ਿੰ ਅੱਪਡੇਿ ਕੀਤੇ  ਰਕ ਿਰ ਨਿੰਬਰ ਮਾ ਿਰ ਡਾਇਰੈਕਸਨ DBR.AML.BC.No.81/ 

14.01.001/2015-16 ਦ ਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਸਰ ਰਿ ਬੈਂਕ (RBI) ਦ ਆਰਾ  ਰਕ ਿੇਿ ਕੀਤ ੇਗਏ ਨਿੀਨਤਮ  ੋਧਾਾਂ ਦੇ ਅਨ  ਾਰ 
 ੋਸਧਆ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹ,ੈ ਅਸਜਹੇ  ਿੰਸੋਧਨਾਾਂ ਦੀ ਪਾਿਣਾ ਸਿੱਚ ਜਾਰੀ  ਿੰਚਾਿਨ ਸਨਰਦੇਸਾਾਂ  ਮੇਤ, ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨ ਿੰ ਜਾਣੋ (KYC) 
ਸਨਰਦੇਸ, 2016 ("KYC/ ਸਨਰਦੇਸਾਾਂ ਤੇ ਮਾ ਿਰ ਸਦਸਾ-ਸਨਰਦੇਸ") ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਉਪਬਿੰਧਾਾਂ ਦੇ ਅਨ  ਾਰ  ਰ ਰੀ ਅੱਪਡੇਿ ਕਰਨ 
ਿਈ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਦੀ ਸਮਤੀ ਤੋਂ ਤ ਰਿੰਤ ਪਰਭਾਿੀ ਹੋਿੇਗੀ। 

ਇਕਾਈ I 

ਉਪਯਗੋਤਾ ਅਤ ੇਪਸਰਭਾਸਾਿਾਾਂ 
2. ਉਪਯਗੋਤਾ 

ਇਹ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰ ਰਿ ਬੈਂਕ ਦ ਆਰਾ ਸਨਯਿੰਸਤਰਤ ਹਰ ਇਕਾਈ ਤੇ ਿਾਗ  ਹੋਿੇਗੀ, ਖਾ  ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਿਾਈ ੀਤੇ ਮਾ ਿਰ 
ਸਦਸਾ-ਸਨਰਦੇਸਾਾਂ ਦੇ 3 (b) (xiii) ਸਿੱਚ ਪਸਰਭਾਸਸਤ ਕੀਤ ੇਅਨ  ਾਰ, ਸ ਿਾਏ ਸਜੱਥੇ ਸਿਸਸੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸ ਕਰ ਕੀਤਾ ਸਗਆ 
ਹੈ। 

ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਨ੍ਾਾਂ ਸਾਖਾਿਾਾਂ ਅਤੇ ਕਿੰਪਨੀ ਦੀਆਾਂ ਬਹ ਸਗਣਤੀ ਮਿਕੀਅਤ ਿਾਿੀਆਾਂ  ਹਾਇਕ ਕਿੰਪਨੀਆਾਂ ਤੇ ਿੀ ਿਾਗ  ਹੋਿਗੇੀ 
ਜੋ ਕੀਸਿਦੇਸਾਾਂ ਸਿੱਚ  ਸਥਤ ਹਨ, ਇ  ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਕ ਉਹ ਮੇ ਬਾਨ ਦੇਸ ਦ ੇ ਥਾਨਕ ਕਾਨ ਿੰਨਾਾਂ ਦੇ ਉਿਿ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਹ,ੈ ਜੋ 
ਸਕ ਮ ਹੱਈਆ ਸਕਤੇ ਗਏ ਹਨ: 

i. ਸਜੱਥੇ ਿਾਗ  ਕਾਨ ਿੰਨ ਅਤੇ ਸਨਯਮ ਇਹਨਾਾਂ ਸਨਰਦੇਸਾਾਂ ਨ ਿੰ ਿਾਗ  ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਉਹਨਾਾਂ ਨ ਿੰ RBI ਦੇ ਸਧਆਨ ਸਿੱਚ 
ਸਿਆਾਂਦਾ ਜਾਿੇਗਾ। 

ii. ਜੇਕਰ RBI ਅਤੇ ਮੇ ਬਾਨ ਦੇਸ ਦੇ ਰੈਗ ਿੇਿਰਾਾਂ ਦ ਆਰਾ ਸਨਰਧਾਰਤ ਕੇਿਾਈ ੀ/ਏਐਮਐਿਮਾਪਦਿੰਡਾਾਂ ਸਿੱਚ ਕੋਈ ਅਿੰਤਰ ਹੈ, ਤਾਾਂ 
ਕਿੰਪਨੀ ਦੀਆਾਂ ਸਾਖਾਿਾਾਂ/ ਸਹਯੋਗੀਆਾਂ ਨ ਿੰ ਦੋਿਾਾਂ ਦੇ ਿਧੇਰ ੇ ਖ਼ਤ ਸਨਯਮ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਿੋੜ ਹ ਿੰਦੀ ਹ ੈ

iii. ਸਿਦੇਸੀ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸਿਡ ਬੈਂਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸਾਖਾਿਾਾਂ/ ਸਹਯੋਗੀਆਾਂ ਦੋ ਖ਼ਤ ਸਨਯਮ:ਸਜਿੇਂ ਸਕ ਭਾਰਤੀ ਸਰ ਰਿ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ 
ਘਰੇਿ  ਰੈਗ ਿੇਿਰਾਾਂ ਦ ਆਰਾ ਸਨਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦਿੰਡ ਨ ਿੰ ਅਪਣਾ  ਕਦੀਆਾਂ ਹਨ । 
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ਇ  ਨੀਤੀ ਸਿੱਚ ਖਾਤ ੇਦੇ ਸਕ ੇ ਿੀ  ਿੰਦਰਭ ਨ ਿੰ ਇੱਕ ਿੋਨ ਖਾਤੇ ਜਾਾਂ ਉਧਾਰ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਿਈ  ਮਸਝਆ ਜਾਿੇਗਾ। ਕਿੰਪਨੀ ਹ ਣ ਸਡਪਾਸ ਿ ਨ ਿੰ  ਿੀਕਾਰ 

ਨਹੀਂ ਕਰ  ਕੇਦੀ, ਹਾਿਾਾਂਸਕ, ਿੋੜਾਾਂ ਮੌਜ ਦਾ ਸਡਪਾਸ ਿ ਤੇ ਿੀ ਿਾਗ  ਹੋਣਗੀਆਾਂ, ਸ ਰਫ  ਿੰਬਿੰਸਧਤ ਹੱਦ ਤੱਕ। 

3. ਪਸਰਭਾਸਾਿਾਾਂ 

ਪਾਸਿ ੀ ਦੇ ਉਦੇਸਾਾਂ ਿਈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਕ  ਿੰਦਰਭ ਦੀ ਹੋਰ ਿੋੜੀਂਦਾ ਨਾ ਹੋਿ,ੇ ਇੱਥੇ ਸਰਤਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਨ ਿੰ ਸਨਰਦੇਸਾਾਂ ਦੇ ਨਾਿ-
ਨਾਿ ਮਨੀ-ਿਾਾਂਡਸਰਿੰਗ ਦੀ ਰਕੋਥਾਮ ਦੇ ਨਾਿ ਪੜੇ੍ ਗਏ ਮਨੀ-ਿਾਾਂਡਸਰਿੰਗ ਐਕਿ, 2002 ਸਿੱਚ ਸਦੱਤ ੇ ਗਏ ਅਰਥ 
ਰੱਖਣਗੀਆਾਂ(ਸਰਕਾਰਡਾਾਂ ਦੀ  ਾਾਂਭ- ਿੰਭਾਿ)ਸਨਯਮ, 2005. ਸਿਆਸਖਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਇ  ਨੀਤੀ ਦੇ  ਿੰਦਰਭ ਸਿੱਚ, ਹੇਠਾਾਂ ਸਦੱਤ ੇ
ਸਬਦਾਾਂ ਦ ੇਸਨਰਧਾਰਤ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ (ਸਦਸਾ, ਐਕਿ ਅਤੇ ਸਨਯਮਾਾਂ ਦੇ ਉਪਬਿੰਧਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ): 

i. "ਆਧਾਰ ਨਿੰਬਰ" ਦਾ ਮਤਿਬ ਆਧਾਰ (ਸਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ  ਬਸ ਡੀਆਾਂ, ਿਾਭ ਅਤੇ  ੇਿਾਿਾਾਂ ਦਾ ਿੀਚਾ  ਪ ਰਦਗੀ) ਐਕਿ, 

2016 (2016 ਦਾ 18) ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੀ ਧਾਰਾ (ਏ) ਸਿੱਚ ਸਦੱਤਾ ਸਗਆ ਹ;ੈ 

ii.  "ਐਕਿ" ਅਤੇ "ਸਨਯਮਾਾਂ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕ੍ਰਮਿਾਰ ਮਨੀ-ਿਾਾਂਡਸਰਿੰਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਿ, 2002 ਅਤੇ ਮਨੀ-ਿਾਾਂਡਸਰਿੰਗ ਦੀ 
ਰੋਕਥਾਮ (ਸਰਕਾਰਡ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ) ਸਨਯਮ, 2005,ਕ੍ਰਮਿਾਰ ਅਤੇ ਇ  ਸਿੱਚ  ੋਧਾਾਂ । 

iii. ਆਧਾਰ ਪਰਮਾਸਣਕਤਾ ਦੇ  ਿੰਦਰਭ ਸਿੱਚ "ਪਰਮਾਸਣਕਤਾ", ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਧਾਰ (ਸਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ  ਬਸ ਡੀਆਾਂ, ਿਾਭ ਅਤੇ 
 ੇਿਾਿਾਾਂ ਦੀ ਿੀਚਾ  ਪ ਰਦਗੀ) ਐਕਿ, 2016 ਦੇ  ੈਕਸਨ 2 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ ( ੀ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਸਰਭਾਸਸਤ ਪਰਸਕਸਰਆ। 

iv. ਿਾਭਕਾਰੀ ਮਾਿਕ (BO):- 

a. ਸਜੱਥੇ ਗਾਹਕ ਇੱਕ ਕਿੰਪਨੀ ਹੈ, ਿਾਭਦਾਇਕ ਮਾਿਕਇੱਕ ਕ ਦਰਤੀ ਸਿਅਕਤੀ(ਸਿਅਕਤੀਆਾਂ) ਹੈ, ਜੋ, ਭਾਿੇਂ ਇਕੱਿਾ ਜਾਾਂ ਇਕੱਠੇ 
ਕਿੰਮ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹ,ੈ ਜਾਾਂ ਇੱਕ ਜਾਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਿੱਧ ਸਨਆਾਂਇਕ ਸਿਅਕਤੀਆਾਂ ਦ ਆਰਾ, ਸਨਯਿੰਤਸਰਤ ਮਾਿਕੀ ਸਹੱਤ ਹੈ ਜਾਾਂ ਜੋ ਹੋਰ 
 ਾਧਨਾਾਂ ਦ ਆਰਾ ਸਨਯਿੰਤਰਣ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਸਿਆਸਖਆ- ਇ  ਉਪ-ਧਾਰਾ ਦੇ ਉਦੇਸ ਿਈ- 

1. "ਮਾਿਕੀਅਤ ਸਹੱਤਾਾਂ ਨ ਿੰ ਸਨਯਿੰਤਸਰਤ ਕਰਨਾ" ਦਾ ਮਤਿਬ ਹ ੈਕਿੰਪਨੀ ਦੇ ਸੇਅਰਾਾਂ ਜਾਾਂ ਪ ਿੰਜੀ ਜਾਾਂ ਮ ਨਾਫ਼ੇ ਦ ੇ25 ਪਰਤੀਸਤ ਤੋਂ 
ਿੱਧ ਦੀ ਮਿਕੀਅਤ/ਹੱਕਦਾਰੀ। 

2.  "ਸਨਯਿੰਤਰਣ" ਸਿੱਚ ਸ ਆਦਾਤਰ ਸਨਰਦੇਸਕਾਾਂ ਦੀ ਸਨਯ ਕਤੀ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਪਰਬਿੰਧਨ ਜਾਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈ ਸਿਆਾਂ ਨ ਿੰ ਸਨਯਿੰਤਸਰਤ 
ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਧਕਾਰ ਸਾਮਿ ਹੋਿੇਗਾ ਸਜ  ਸਿੱਚ ਉਹਨਾਾਂ ਦ ੇਸੇਅਰਹੋਿਸਡਿੰਗ ਜਾਾਂ ਪਰਬਿੰਧਨ ਅਸਧਕਾਰਾਾਂ ਜਾਾਂ ਸੇਅਰਧਾਰਕਾਾਂ ਦੇ 
 ਮਝੌਸਤਆਾਂ ਜਾਾਂ ਿਸੋਿਿੰਗ  ਮਝੌਸਤਆਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਮਿ ਹਨ। 

b.  ਸਜੱਥੇ ਗਾਹਕ ਇੱਕ ਭਾਈਿਾਿੀ ਫਰਮ ਹ,ੈ ਿਾਭਦਾਇਕ ਮਾਿਕ ਇੱਕ ਕ ਦਰਤੀ ਸਿਅਕਤੀ(ਸਿਅਕਤੀਆਾਂ) ਹੈ, ਜੋ, ਭਾਿੇਂ ਇਕੱਿਾ 
ਜਾਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਿੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਾਂ ਇੱਕ ਜਾਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਿੱਧ ਸਨਆਾਂਇਕ ਸਿਅਕਤੀ ਦ ਆਰਾ, ਪ ਿੰਜੀ ਦੇ 15 ਪਰਤੀਸਤ ਤੋਂ ਿੱਧ ਦੀ 
ਮਿਕੀਅਤ/ਹੱਕ ਜਾਾਂ ਭਾਈਿਾਿੀ ਦੇ ਿਾਭਰੱਖਦਾ ਹੈ। 

c. ਸਜੱਥੇ ਗਾਹਕ ਇੱਕ ਗੈਰ- ਿੰਗਸਠਤ ਐ ੋ ੀਏਸਨ ਜਾਾਂ ਸਿਅਕਤੀਆਾਂ ਦੀ  ਿੰ ਥਾ ਹ,ੈ ਿਾਭਦਾਇਕ ਇੱਕ ਮਾਿਕ ਕ ਦਰਤੀ ਸਿਅਕਤੀ 
ਹੈ, ਜੋ, ਭਾਿੇਂ ਇਕੱਿੇ ਜਾਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਿੰਮ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ, ਜਾਾਂ ਗੈਰ- ਿੰਗਸਠਤ ਐ ੋ ੀਏਸਨ ਜਾਾਂ ਸਿਅਕਤੀਆਾਂ ਦੀ  ਿੰ ਥਾ ਦੀ 
ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਾਂ ਪ ਿੰਜੀ ਜਾਾਂ ਮ ਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਪਰਤੀਸਤਇੱਕ ਜਾਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਿੱਧ ਸਨਆਾਂਇਕ ਸਿਅਕਤੀ ਦ ਆਰਾ, 15 ਤੋਂ ਿੱਧ ਦਾ 
ਮਿਕੀਅਤ/ਹੱਕਦਾਰ ਹ।ੈ 
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ਸਿਆਸਖਆ: 'ਇਕੱਿੇ ਸਿਅਕਤੀ' ਸਬਦ ਸਿੱਚ  ਮਾਜ ਸਾਮਿ ਹ।ੈ ਸਜੱਥੇ ਉਪਰੋਕਤ (a), (b) ਜਾਾਂ (c) ਦੇ ਤਸਹਤ ਸਕ ੇ ਿੀ ਕ ਦਰਤੀ 
ਸਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ, ਿਾਭਪਾਤਰੀ ਮਾਿਕ  ਿੰਬਿੰਸਧਤ ਕ ਦਰਤੀ ਸਿਅਕਤੀ ਹ ਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ  ੀਨੀਅਰ ਪਰਬਿੰਧਨ 
ਅਸਧਕਾਰੀ ਦਾ ਅਹ ਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹ।ੈ 

d. ਸਜੱਥੇ ਗਾਹਕ ਇੱਕ ਿਰੱ ਿ ਹੈ, ਿਾਭਪਾਤਰੀ ਮਾਿਕਾਾਂ (ਮਾਿਕਾਾਂ) ਦੀ ਪਛਾਣ ਿਰੱ ਿ ਦੇ ਿੇਖਕਨਾਿ ਕਰੇਗਾ, ਿਰੱ ਿੀ,ਿਰੱ ਿ 
ਸਿੱਚ 15% ਜਾਾਂ ਇ  ਤੋਂ ਿੱਧ ਸਦਿਚ ਪੀ ਰੱਖਣ ਿਾਿੇ ਿਾਭਪਾਤਰੀਆਾਂ ਅਤੇ ਸਨਯਿੰਤਰਣ ਜਾਾਂ ਮਿਕੀਅਤ ਦੀ ਿੜੀ ਦ ਆਰਾ 
ਿਰੱ ਿ ਉੱਤੇ ਅਿੰਤਮ ਪਰਭਾਿੀ ਸਨਯਿੰਤਰਣ ਦਾ ਅਸਭਆ  ਕਰਨ ਿਾਿਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕ ਦਰਤੀ ਸਿਅਕਤੀ। 

v. "ਪਰਮਾਸਣਤ ਕਾਪੀ" - ਕਿੰਪਨੀ ਦ ਆਰਾ ਇੱਕ ਪਰਮਾਸਣਤ ਕਾਪੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਿਬ ਹੈ ਕੀਆਧਾਰ ਨਿੰਬਰ ਦ ੇ ਬ ਤ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੀ ਤ ਿਨਾ ਹੋਿੇਗੀ 

ਸਜੱਥੇ ਔਫਿਾਈਨ ਤ ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ  ਕਦੀ ਜਾਾਂ ਅਸਧਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਿੈਧ ਦ ਤਾਿੇ  ਇ  ਿਈ ਗਾਹਕ ਦ ਆਰਾ ਅ ਿੀ ਅਤੇਐਕਿ ਸਿੱਚ 

ਸਾਮਿ ਉਪਬਿੰਧਾਾਂ ਦੇ ਅਨ  ਾਰ ਕਿੰਪਨੀ ਦੇ ਅਸਧਕਾਰੀ ਦ ਆਰਾ ਕਾਪੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰਸਡਿੰਗ ਨਾਿ ਸਤਆਰ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। 

ਬਸਰਤੇ ਸਕ ਗੈਰ-ਸਨਿਾ ੀ ਭਾਰਤੀਆਾਂ (NRIs) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮ ਿ ਦੇ ਸਿਅਕਤੀਆਾਂ (PIOs) ਦੇ ਮਾਮਿੇ ਸਿੱਚ, ਸਜਿੇਂ ਸਕ ਸਿਦੇਸੀ 
ਮ ਦਰਾ ਪਰਬਿੰਧਨ (ਸਡਪਾਸ ਿ) ਰੈਗ ਿੇਸਨ , 2016 ਸਿੱਚ ਪਸਰਭਾਸਸਤ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹ,ੈ ਸਿਕਿਪਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਅ ਿ ਪਰਮਾਸਣਤ ਕਾਪੀ, 
ਹੇਠਾਾਂ ਸਦੱਤ ੇਸਿੱਚੋਂ ਸਕ ੇ ਇੱਕ ਦ ਆਰਾ ਪਰਮਾਸਣਤ, ਹੋ  ਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ: 

 ਭਾਰਤ ਸਿੱਚ ਰਸਜ ਿਰਡ ਅਨ   ਸਚਤ ਿਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸਿਦੇਸੀ ਸਾਖਾਿਾਾਂ ਦੇ ਅਸਧਕਾਰੀ, 
 ਸਿਦੇਸੀ ਬੈਂਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸਾਖਾਿਾਾਂ ਸਜਨ੍ਾਾਂ ਨਾਿ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਾਂ ਦੇ  ਬਿੰਧ ਹਨ, 

 ਨੋਿਰੀ ਪਬਸਿਕ ਸਿਦੇਸ, 

 ਕੋਰਿ ਮੈਸਜ ਿਰ ੇਿ, 

 ਜੱਜ, 

 ਦੇਸ ਸਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦ ਤਾਿਾ /ਕੌਂ ਿੇਿ ਜਨਰਿ ਸਜੱਥੇ ਗੈਰ-ਸਨਿਾ ੀ ਗਾਹਕ ਰਸਹਿੰਦਾ ਹੈ। 

vi.  “ਕੇਂਦਰੀ KYC ਸਰਕਾਰਡ ਰਸਜ ਿਰੀ” (CKYCR) ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਨਯਮ 2(1) ਦੇ ਤਸਹਤ ਪਸਰਭਾਸਸਤ ਇਕਾਈ, ਗਾਹਕ ਦੇ 

ਸਡਜੀਿਿ ਰ ਪ ਸਿੱਚ KYC ਸਰਕਾਰਡਾਾਂ ਨ ਿੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ,  ਿੋਰ ਕਰਨ,   ਰੱਸਖਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮ ੜ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। 

vii. “ਮਨੋਨੀਤ ਸਨਰਦੇਸਕ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ PML ਐਕਿ ਅਤੇ ਸਨਯਮਾਾਂ ਦੇ ਅਸਧਆਇ IV ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਗਾਈਆਾਂ ਗਈਆਾਂ 
ਸ ਿੰਮੇਿਾਰੀਆਾਂ ਦੀ  ਮ ੱਚੀ ਪਾਿਣਾ ਨ ਿੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਕਿੰਪਨੀ ਦ ਆਰਾ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਸਿਅਕਤੀ ਅਤੇ 
ਪਰਬਿੰਧਕ ਸਨਰਦੇਸਕ ਜਾਾਂ ਡਾਇਰੈਕਿਰ ਹੋਿੇਗਾ, ਜੋ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਿਰ   ਪੱਸਿੀਕਰਨ ਦ ਆਰਾਅਸਧਕਾਰਤ ਸਕਤਾ 
ਜਾਿੇਗਾ - ਇ  ਧਾਰਾ ਦ ੇਉਦੇਸ ਿਈ, "ਮੈਨੇਸਜਿੰਗ ਡਾਇਰਕੈਿਰ" ਅਤੇ "ਹੋਿ-ਿਾਈਮ ਡਾਇਰੈਕਿਰ" ਸਬਦਾਾਂ ਦਾ ਉਹ 
ਅਰਥ ਹੋਿੇਗਾ ਜੋ ਉਹਨਾਾਂ ਨ ਿੰ ਕਿੰਪਨੀ ਐਕਿ, 2013 ਸਿੱਚ ਸਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। 

viii.  “ਸਡਜੀਿਿ KYC” ਦਾ ਮਤਿਬ ਹੈ ਗਾਹਕ ਦੀ ਉ  ੇ ਮੇ ਦੀ ਫੋਿੋ ਅਤੇ ਅਸਧਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਿੈਧ ਦ ਤਾਿੇ  ਜਾਾਂ 
ਆਧਾਰ ਦੇ ਕਬ ੇ ਦਾ  ਬ ਤ, ਸਜੱਥੇ ਔਫਿਾਈਨ ਤ ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ  ਕਦੀ,ਐਕਿ ਸਿੱਚ ਦਰਜ ਉਪਬਿੰਧਾਾਂ ਅਨ  ਾਰ 
ਕਿੰਪਨੀ ਦਾ ਅਸਧਕਾਰੀ ਦ ਆਰਾਉ   ਥਾਨ ਦੇ ਸਿਥਕਾਰ ਅਤੇ ਿਿੰਬਕਾਰ ਦੇ ਨਾਿ ਸਜੱਥੇ ਅਸਜਹੀ ਿਾਈਿ ਫੋਿੋ ਿਈ ਜਾ 
ਰਹੀ ਹੈ। 

ix.  "ਸਡਜੀਿਿ ਹ ਤਾਖਰ" ਦਾ ਉਹੀ ਅਰਥ ਹੋਿੇਗਾ ਜੋ   ਚਨਾ ਤਕਨਾਿੋਜੀ ਐਕਿ, 2000 (2000 ਦਾ 21) ਦੀ ਅਨ ਭਾਗ 
(2) ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (1) ਦੀ ਧਾਰਾ (ਪੀ) ਸਿੱਚ ਸਦੱਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। 

x.  "ਬਰਾਬਰ ਈ-ਦ ਤਾਿੇ " ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਦ ਤਾਿੇ  ਦਾ ਇਿੈਕਿਰਾਸਨਕ  ਮਾਨ, ਜੋ ਅਸਜਹੇ ਦ ਤਾਿ ੇ ਨ ਿੰ ਜਾਰੀ 
ਕਰਨ ਿਾਿੇ ਅਥਾਰਿੀ ਦ ਆਰਾ ਇ ਦ ੇ ਪਰਮਾਸਣਕ ਸਡਜੀਿਿਹ ਤਾਖਰਾਾਂਦੇਨਾਿਜਾਰੀਕੀਤਾਸਗਆਹੈ, ਸਜ  ਸਿੱਚ   ਚਨਾ 
ਤਕਨਾਿੋਜੀ ਸਨਯਮ, 2016(ਰੱਸਖਆ ਅਤੇ ਧਾਰਨਸਡਜੀਿਿ ਿਾਕਰ   ਸਿਧਾਿਾਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਿਾਿੇ ਸਿਚੋਿੇ ਦ ਆਰਾ 
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ਜਾਣਕਾਰੀ) ਦੇ ਸਨਯਮ 9 ਦੇ ਅਨ  ਾਰ ਗਾਹਕ ਦੇ ਸਡਜੀਿਿ ਿਾਕਰ ਖਾਤੇ ਨ ਿੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦ ਤਾਿੇ  ਸਾਮਿ 
ਹਨ।  

xi. “ਆਪਣੇ ਕਿਾਇਿੰਿ (KYC) ਪਛਾਣਕਰਤਾ ਨ ਿੰ ਜਾਣੋ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ KYC ਸਰਕਾਰਡ ਰਸਜ ਿਰੀ ਦ ਆਰਾ ਗਾਹਕ 
ਨ ਿੰ ਸਦੱਤਾ ਸਗਆਇੱਕ ਸਿਿਖੱਣ ਨਿੰਬਰ ਜਾਾਂ ਕੋਡ। 

xii. "ਗੈਰ-ਮ ਨਾਫ਼ਾ  ਿੰਗਠਨ" (NPO) ਦਾ ਮਤਿਬ ਹੈ ਕੋਈ ਿੀ ਇਕਾਈ ਜਾਾਂ  ਿੰ ਥਾ ਜੋ    ਾਇਿੀ ਰਸਜ ਿਰ ੇਸਨ ਐਕਿ, 1860 
ਜਾਾਂ ਸਕ ੇ ਿੀ  ਮਾਨ ਰਾਜ ਦ ੇਕਾਨ ਿੰਨ ਜਾਾਂ ਕਿੰਪਨੀ ਐਕਿ, 2013 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਸਜ ਿਰਡ ਕਿੰਪਨੀ ਦ ੇ
ਅਧੀਨ ਿਰੱ ਿ ਜਾਾਂ    ਾਇਿੀ ਿਜੋਂ ਰਸਜ ਿਰਡ ਹੈ। 

xiii.  "ਅਸਧਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿੈਧ ਦ ਤਾਿੇ " (OVD) ਦਾ ਮਤਿਬ ਹ ੈਪਾ ਪੋਰਿ, ਡਰਾਈਸਿਿੰਗ ਿਾਇ ੈਂ , ਆਧਾਰ ਨਿੰਬਰ ਹੋਣ 
ਦਾ  ਬ ਤ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਸਮਸਨ ਦ ਆਰਾ ਜਾਰੀ ਿੋਿਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ, NREGA ਦ ਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਨੌਕਰੀ 
ਕਾਰਡ ਸਜ  ਤੇ ਰਾਜ  ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਧਕਾਰੀ ਦ ਆਰਾ  ਹੀ ਢਿੰਗ ਨਾਿ ਦ ਤਖਤ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਸਿਰੀ 
ਜਨ ਿੰਸਖਆ ਰਸਜ ਿਰ ਦ ਆਰਾ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਸਜ  ਸਿੱਚ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤ ੇਦੇ ਿੇਰਿ ੇਸਾਮਿ ਹਨ। 

ਮ ਹੱਈਆ ਕਰਿਾਈ ਗਈ, 

a. ਸਜੱਥੇ ਗਾਹਕ ਇੱਕ ਓਿੀਡੀਦ ੇਤੌਰ ਤੇ ਆਧਾਰ ਨਿੰਬਰ ਦੇ ਕੋਿ ਹੋਣ ਦਾ  ਬ ਤ ਪੇਸ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਉਹ ਇ ਨ ਿੰ ਯ ਨੀਕ 
ਆਈਡੈਂਿੀਸਫਕੇਸਨ ਅਥਾਰਿੀ ਆਫ਼ ਇਿੰਡੀਆ ਦ ਆਰਾ ਜਾਰੀ ਫਾਰਮ ਸਿੱਚ ਜਮ੍ਾ ਕਰ  ਕਦਾ ਹੈ। 

b. ਸਜੱਥੇ ਗਾਹਕ ਦ ਆਰਾ ਪੇਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਓਿੀਡੀਦਾ ਅੱਪਡੇਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਹੇਠਾਾਂ ਸਦੱਤੇ ਦ ਤਾਿੇ  ਜਾਾਂ ਇ ਦ ੇਬਰਾਬਰ 
ਦੇ ਈ-ਦ ਤਾਿੇ ਾਾਂ ਨ ਿੰ ਪਤੇ ਦੇ  ਬ ਤ ਦੇ  ੀਮਤ ਉਦੇਸ ਿਈ ਓਿੀਡੀਮਿੰਸਨਆ ਜਾਿੇਗਾ: - 
i. ਉਪਯੋਗਤਾ ਸਬੱਿ ਜੋ ਸਕ ੇ ਿੀ  ੇਿਾ ਪਰਦਾਤਾ ਦਾ ਦੋ ਮਹੀਸਨਆਾਂ ਤੋਂ ਿੱਧ ਪ ਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਸਬਜਿੀ, ਿੈਿੀਫੋਨ, 

ਪੋ ਿ-ਪੇਡ ਮੋਬਾਈਿ ਫ਼ੋਨ, ਪਾਈਪ ਗੈ , ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੱਿ); 
ii. ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਾਂ ਸਮਉਂ ਪਿ ਿੈਕ  ਦੀ ਰ ੀਦ; 

iii. ਪੈਨਸਨ ਜਾਾਂ ਫੈਸਮਿੀ ਪੈਨਸਨ ਪੇਮੈਂਿ ਆਰਡਰ (ਪੀਪੀਓ)  ਰਕਾਰੀ ਸਿਭਾਗਾਾਂ ਜਾਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਸਰਆਾਂ 
ਦ ਆਰਾ  ੇਿਾਮ ਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਨ ਿੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਾਂ ਸਿੱਚ ਪਤਾ ਹੈ; 

iv. ਰਾਜ  ਰਕਾਰ ਜਾਾਂ ਕੇਂਦਰ  ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਭਾਗਾਾਂ, ਕਾਨ ਿੰਨੀ ਜਾਾਂ ਰੈਗ ਿੇਿਰੀ  ਿੰ ਥਾਿਾਾਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ 
ਅਦਾਸਰਆਾਂ, ਅਨ   ਸਚਤ ਿਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਾਂ, ਸਿੱਤੀ  ਿੰ ਥਾਿਾਾਂ ਅਤੇ   ਚੀਬੱਧ ਕਿੰਪਨੀਆਾਂ ਦ ਆਰਾ ਜਾਰੀ ਰ  ਗਾਰਦਾਤਾ 
ਤੋਂ ਸਰਹਾਇਸ ਦੀ ਅਿਾਿਮੈਂਿ ਦਾ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਅਸਧਕਾਰਤ ਸਰਹਾਇਸ ਅਿਾਿ ਕਰਨ ਿਾਿੇ ਅਸਜਹੇ ਮਾਿਕਾਾਂ 
ਨਾਿ ਛ ੱਿੀ ਅਤੇ ਿਾਇ ੈਂ   ਮਝੌਤ;ੇ 

c. ਉਪਰੋਕਤ 'b' ਤੇ ਦਰ ਾਏ ਗਏ ਦ ਤਾਿੇ ਾਾਂ ਨ ਿੰ ਜਮ੍ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਤਿੰਨ ਮਹੀਸਨਆਾਂ ਦੀ ਸਮਆਦ ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਗਾਹਕ ਨ ਿੰ 
ਮੌਜ ਦਾ ਪਤ ੇਦੇ ਨਾਿ ਓਿੀਡੀਜਮ੍ਾ ਕਰਨਾ ਹੋਿੇਗਾ। 

d. ਸਜੱਥੇ ਸਕ ੇ ਸਿਦੇਸੀ ਨਾਗਸਰਕ ਦ ਆਰਾ ਪੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਓਿੀਡੀਸਿੱਚ ਪਤ ੇਦੇ ਿੇਰਿ ੇਸਾਮਿ ਨਹੀਂ ਹ ਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਸਜਹੀ 
 ਸਥਤੀ ਸਿੱਚ ਸਿਦੇਸੀ ਅਸਧਕਾਰ ਖੇਤਰਾਾਂ ਦੇ  ਰਕਾਰੀ ਸਿਭਾਗਾਾਂ ਦ ਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇਗਏ ਦ ਤਾਿੇ  ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਿੱਚ 
ਸਿਦੇਸੀ ਦ ਤਾਿਾ  ਜਾਾਂ ਸਮਸਨ ਦ ਆਰਾ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨ ਿੰ ਪਤ ੇਦੇ  ਬ ਤ ਿਜੋਂ  ਿੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 

 ਪੱਸਿੀਕਰਨ: ਇ  ਧਾਰਾ ਦੇ ਉਦੇਸ ਿਈ, ਦ ਤਾਿੇ  ਨ ਿੰ ਇੱਕ ਓਿੀਡੀਮਿੰਸਨਆ ਜਾਿੇਗਾ ਭਾਿੇਂ ਇ  ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਨਾਮ ਸਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਿੀ ਹਿੋ,ੇ ਬਸਰਤੇ ਇਹ ਰਾਜ  ਰਕਾਰ ਦ ਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਆਹ ਦ ੇ ਰਿੀਸਫਕੇਿ ਜਾਾਂ ਗ ਿ 
ਨੋਿੀਸਫਕੇਸਨ ਦ ਆਰਾ  ਮਰਸਥਤ ਹੋਿੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਤਬਦੀਿੀ ਨ ਿੰ ਦਰ ਾਉਂਦਾ ਹ।ੈ 
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xiv.  "ਆਫਿਾਈਨ ਤ ਦੀਕ" ਦਾ ਉਹੀ ਅਰਥ ਹੋਿੇਗਾ ਜੋ ਆਧਾਰ (ਸਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ  ਬਸ ਡੀਆਾਂ, ਿਾਭਾਾਂ ਅਤੇ  ੇਿਾਿਾਾਂ ਦੀ 
ਿੀਚਾ  ਪ ਰਦਗੀ) ਐਕਿ, 2016 (2016 ਦਾ 18) ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੀ ਧਾਰਾ (pa) ਸਿੱਚ ਸਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। 

xv.  "ਸਿਅਕਤੀ" ਦਾ ਉਹੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਐਕਿ ਸਿੱਚ ਸਦੱਤਾ ਸਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇ  ਸਿੱਚ ਸਾਮਿ ਹਨ: 
a. ਇੱਕ ਸਿਅਕਤੀ, 
b. ਇੱਕ ਸਹਿੰਦ  ਅਣਿਿੰਸਡਆ ਪਸਰਿਾਰ, 

c. ਇੱਕ ਕਿੰਪਨੀ, 
d. ਇੱਕ ਫਰਮ, 

e. ਸਿਅਕਤੀਆਾਂ ਦੀ ਇੱਕ  ਿੰ ਥਾ ਜਾਾਂ ਸਿਅਕਤੀਆਾਂ ਦੀ ਇੱਕ  ਿੰ ਥਾ, ਭਾਿੇਂ ਸਾਮਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਿੇ ਜਾਾਂ ਨਹੀਂ 
f. ਹਰੇਕ ਨਕਿੀ ਸਨਆਾਂਇਕ ਸਿਅਕਤੀ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਿਅਕਤੀਆਾਂ ਸਿੱਚੋਂ ਸਕ ੇ ਇੱਕ ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ  

(a ਤੋਂ e), ਅਤੇ 

g. ਕੋਈ ਿੀ ਏਜਿੰ ੀ, ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਾਂ ਸਾਖਾ ਜੋ ਉਪਰੋਕਤ ਸਿਅਕਤੀਆਾਂ ਸਿੱਚੋਂ ਸਕ ੇ ਦੀ ਮਿਕੀਅਤ ਜਾਾਂ ਸਨਯਿੰਤਸਰਤ ਹੈ 
(a ਤੋਂ f)। 

xvi.  "ਪਰਧਾਨ ਅਸਧਕਾਰੀ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿੰਪਨੀ ਦ ਆਰਾ ਨਾਮ ਦ ਅਸਧਕਾਰੀ, ਸਨਯਮ 8 ਦੇ ਅਨ  ਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ 
ਕਰਨ ਿਈ ਸ ਿੰਮੇਿਾਰ। 

xvii.  "ਸੱਕੀ ਿੈਣ-ਦੇਣ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ "ਿੈਣ-ਦੇਣ" ਸਜਿੇਂ ਸਕ ਹੇਠਾਾਂ ਦੱ ੀਆਾਂ ਸਗਆ ਹ,ੈ ਸਜ  ਸਿੱਚਿੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸਸਸ 
ਕੀਤੀ ਗਈ, ਭਾਿੇਂ ਨਕਦ ਸਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੋਿ ੇ ਜਾਾਂ ਨਾ ਹੋਿ,ੇ ਜੋ ਸਕ, ਚਿੰਗੇ ਸਿਸਿਾ  ਨਾਿ ਕਿੰਮ ਕਰਨ ਿਾਿੇ 
ਸਿਅਕਤੀ ਿਈ: 

a. ਸੱਕ ਦੇ ਇੱਕ ਿਾਜਬ ਆਧਾਰ ਨ ਿੰ ਜਨਮ ਸਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਕ ਇ  ਸਿੱਚ ਐਕਿ ਦੀ ਅਨ   ਚੀ ਸਿੱਚ ਦਰ ਾਏ ਗਏ 
ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਾਮਿ ਹੋ  ਕਦੀ ਹ,ੈ ਇ  ਸਿੱਚ ਸਾਮਿ ਮ ੱਿ ਦੀ ਪਰਿਾਹ ਕੀਤੇ ਸਬਨਾਾਂ; ਜਾਾਂ 

b. ਅ ਾਧਾਰਨ ਜਾਾਂ ਗੈਰ-ਿਾਜਬ ਜਸਿਿਤਾ ਦੇ ਹਾਿਾਤਾਾਂ ਸਿੱਚ ਬਸਣਆ ਜਾਪਦਾ ਹ;ੈ ਜਾਾਂ 

c. ਜਾਪਦਾ ਹ ੈਸਕ ਇ ਦਾ ਆਰਸਥਕ ਤਰਕ ਜਾਾਂ  ੱਚਾ ਉਦੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਜਾਾਂ 
d. ਸੱਕ ਦੇ ਇੱਕ ਿਾਜਬ ਆਧਾਰ ਨ ਿੰ ਜਨਮ ਸਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਕ ਇ  ਸਿੱਚ ਅੱਤਿਾਦ ਨਾਿ  ਬਿੰਧਤ ਗਤੀਸਿਧੀਆਾਂ ਿਈ 

ਸਿੱਤ ਸਾਮਿ ਹੋ  ਕਦਾ ਹੈ। 

 ਪੱਸਿੀਕਰਨ: ਅੱਤਿਾਦ ਨਾਿ  ਬਿੰਧਤ ਗਤੀਸਿਧੀਆਾਂ ਦੇ ਸਿਤੱ ਨ ਿੰ ਸਾਮਿ ਕਰਨ ਿਾਿੇ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਸਿੱਚ ਸਾਮਿ ਹੋਣ ਜਾਾਂ ਨਾਿ 
 ਬਿੰਧਤ,ਜਾਾਂ ਅੱਤਿਾਦ ਿਈ ਿਰਸਤਆ,ਅੱਤਿਾਦੀ ਕਾਰਿਾਈਆਾਂ ਜਾਾਂ ਸਕ  ੇਅੱਤਿਾਦੀ ਦ ਆਰਾ,ਅੱਤਿਾਦੀ  ਿੰਗਠਨਜਾਾਂ ਉਹ ਸਜਹੜ ੇ
ਅੱਤਿਾਦ ਨ ਿੰ ਸਿੱਤ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦ ੇਹਨ ਜਾਾਂ ਫਿੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸਸਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਦਾ ਸੱਕ ਹ।ੈ 

xviii. ਇੱਕ 'ਛੋਿਾ ਖਾਤਾ' ਦਾ ਅਰਥ ਹ ੈਇੱਕ ਬੱਚਤ ਖਾਤਾ ਜੋ ਪੀਐਮਐਿ ਸਨਯਮਾਾਂ, 2005 ਦੇ ਉਪ-ਸਨਯਮ (5) ਦੇ ਅਨ  ਾਰ 
ਖੋਸਿ੍ਆ ਸਗਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਿ ੇਖਾਤੇ ਦ ੇ ਿੰਚਾਿਨ ਦੇ ਿੇਰਿ ੇਅਤੇ ਅਸਜਹੇ ਖਾਤRੇBI ਮਾ ਿਰ ਸਨਰਦੇਸ ਿਈ ਿਰਤ ੇਜਾਣ 
ਿਾਿੇ ਸਨਯਿੰਤਰਣ ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਸਿੱਚ ਦਰ ਾਏ ਗਏ ਹਨ।  

xix. "ਿੈਣ-ਦੇਣ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖਰੀਦ, ਸਿਕਰੀ, ਕਰ ਾ, ਿਾਅਦਾ, ਤੋਹਫ਼ਾ, ਤਬਾਦਿਾ, ਸਡਿੀਿਰੀ ਜਾਾਂ ਇ ਦੀ ਸਿਿ ਥਾ ਅਤੇ 
ਇ  ਸਿੱਚ ਸਾਮਿ ਹਨ: 

a. ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਖੋਿ੍ਣਾ; 
b. ਸਕ ੇ ਿੀ ਮ ਦਰਾ ਸਿੱਚ ਫਿੰਡ ਜਮ੍ਾ, ਕਢਿਾਉਣ, ਿਿਾਾਂਦਰਾ ਜਾਾਂ ਿਰਾਾਂ ਫਰ, ਭਾਿੇਂ ਨਕਦ ਜਾਾਂ ਚੈੱਕ, ਭ ਗਤਾਨ 

ਆਰਡਰ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਯਿੰਤਰਾਾਂ ਦ ਆਰਾ ਜਾਾਂ ਇਿੈਕਿਰਾਸਨਕ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਭੌਸਤਕ  ਾਧਨਾਾਂ ਦ ਆਰਾ; 
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c.   ਰੱਸਖਆ ਸਡਪਾਸ ਿ ਬਾਕ  ਜਾਾਂ   ਰੱਸਖਅਤ ਸਡਪਾਸ ਿ ਦੇ ਸਕ ੇ ਹੋਰ ਰ ਪ ਦੀ ਿਰਤੋਂ; 
d. ਸਕ ੇ ਿੀ ਭਰੋ ੇਮਿੰਦ ਸਰਸਤੇ ਸਿਚੱ ਦਾਖਿ ਹੋਣਾ; 
e. ਸਕ ੇ ਿੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਜਾਾਂ ਹਰੋ ਕਨ ਿੰਨੀ   ਿੰਮੇਿਾਰੀ ਿਈ, ਪ ਰੇ ਜਾਾਂ ਅਿੰਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਕੋਈ 

ਭ ਗਤਾਨ; ਜਾਾਂ 

f. ਇੱਕ ਕਾਨ ਿੰਨੀ ਸਿਅਕਤੀ ਜਾਾਂ ਕਾਨ ਿੰਨੀ ਪਰਬਿੰਧ  ਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਾਂ ਬਣਾਉਣਾ। 
xx. “                               (  -ਸ  ਈ  )”      ਥ    ਸ   , ਸ       ,   ਈ , ਸ    -ਸ  ਮ   

           -       ਇ               ਈ                                                     

      ਮ                                 ਸ            ਈ                               ਈ 

            ,     ਸ       ਸ                         ਇ                     ਈ                       

            ਈ            ਸ   ਈ               ਈ ।          ਮ                                

                                      ਮ ਸ     ਇ               ਈ   ਮ -ਸ  ਮ   ਸ  ਈ      

      ਮ            । 

ਕੇਿਾਈ ੀਤੇ ਮਾ ਿਰ ਸਦਸਾ-ਸਨਰਦੇਸਾਾਂ ਸਿੱਚ ਸਨਰਧਾਰਤ ਅਰਥ ਿਾਿੀਆਾਂ ਸਰਤਾਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਕ  ਿੰਦਰਭ ਹੋਰ ਿੋੜੀਂਦਾ ਨਾ ਹੋਿੇ, 
ਉਹਨਾਾਂ ਨ ਿੰ ਹੇਠਾਾਂ ਸਦੱਤ ੇਅਰਥਾਾਂ ਨ ਿੰ  ਸਹਣ ਕਰਨਗੀਆਾਂ: 

i. "ਕਾਮਨ ਸਰਪੋਰਸਿਿੰਗ  ਿੈਂਡਰਡ " (CRS) ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੀ ਿੈਕ  ਮਾਮਸਿਆਾਂ ਸਿੱਚ ਆਪ ੀ ਪਰਸਾ ਸਨਕ  ਹਾਇਤਾ ਤੇ 
ਕਨਿੈਨਸਨ ਦੇ ਿੈਕ  ਮਾਮਸਿਆਾਂ ਸਿੱਚ ਆਪ ੀ ਪਰਸਾ ਸਨਕ  ਹਾਇਤਾ ਤੇ ਕਨਿੈਨਸਨ ਦੇ ਆਰਿੀਕਿ 6 ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ 
 ਿੈਚਸਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਿਈ ਹ ਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ii.  "ਗਾਹਕ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਸਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਿ ਸਿੱਤੀ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਾਂ ਗਤੀਸਿਧੀ ਸਿੱਚ ਰ ੱਸਝਆ ਹੋਇਆ 
ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਅਕਤੀ ਸਾਮਿ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਜ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹ ਸਿਅਕਤੀ ਜੋ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਾਂ ਗਤੀਸਿਧੀ ਸਿੱਚ ਰ ੱਸਝਆ 
ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿੰਮ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹ।ੈ 

iii. "ਿਾਕ-ਇਨ ਗਰਾਹਕ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਸਿਅਕਤੀ ਸਜ ਦਾ ਕਿੰਪਨੀ ਸਿੱਚ ਖਾਤੇ ਨਾਿ ਕੋਈ  ਬਿੰਧ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਪਰ ਕਿੰਪਨੀ 
ਨਾਿ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

iv. "ਕ ਿਮਰ ਸਡਊ ਸਡਿੀਜੈਂ  (CDD)" ਦਾ ਮਤਿਬ ਹੈ ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਿਾਭਕਾਰੀ ਮਾਿਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤ ਦੀਕ 
ਕਰਨਾ। 

v. "ਗਾਹਕ ਪਛਾਣ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ  ੀਡੀਡੀਦੀ ਪਰਸਕਸਰਆ ਨ ਿੰ ਸ ਰ  ਕਰਨਾ। 

vi. "FATCA" ਦਾ ਅਰਥ ਹ ੈ ਿੰਯ ਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ (USA) ਦਾ ਸਿਦੇਸੀ ਖਾਤਾ ਿੈਕ  ਅਨ ਪਾਿਨ ਐਕਿ, ਜੋ ਕੀ ਯ .ਐੱ . 
ਿੈਕ ਦਾਤਾ ਜਾਾਂ ਸਿਦੇਸੀ ਇਕਾਈਆਾਂ ਸਜਨ੍ਾਾਂ ਸਿੱਚ ਯ .ਐੱ . ਿੈਕ ਦਾਤਾਿਾਾਂ ਕੋਿ ਕਾਫੀ ਮਾਿਕੀ ਸਹੱਤ ਦੀ ਸਿਦੇਸੀ ਸਿੱਤੀ 
 ਿੰ ਥਾਿਾਾਂ ਦ ਆਰਾ ਰਖੱੇ ਗਏ ਸਿੱਤੀ ਖਾਸਤਆਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਪੋਰਿ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿੰਗ ਕਰਦਾਹੈ। 

vii. "IGA" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਿੰਤਰਰਾਸਿਰੀ ਿੈਕ  ਪਾਿਣਾ ਨ ਿੰ ਸਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਯ ਐ ਏਦ ੇਐਫ਼ਏਿੀ ੀਏਨ ਿੰ ਿਾਗ  ਕਰਨ 
ਿਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਾਂ  ਰਕਾਰਾਾਂ ਸਿਚਕਾਰ ਅਿੰਤਰ- ਰਕਾਰੀ  ਮਝੌਤਾ। 

viii. "ਕੇਿਾਈ ੀ ਿੈਂਪਿੇਿ " ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਿਅਕਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨ ਿੰਨੀ  ਿੰ ਥਾਿਾਾਂ ਿਈ ਕੇਿਾਈ ੀ ਡੇਿਾ ਨ ਿੰ 
 ੀਕੇਿਾਈ ੀਆਰਨ ਿੰ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਸਰਪੋਰਿ ਕਰਨ ਦੀ  ਹ ਿਤ ਿਈ ਸਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿੈਂਪਿੇਿ । 
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ix. “ਨਾਨ-ਿ -ਫੇ  ਗਰਾਹਕ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਗਾਹਕ ਜੋ ਕਿੰਪਨੀ ਦੀ ਸਾਖਾ/ਦਫ਼ਤਰਾਾਂ ਸਿੱਚ ਜਾਾਂ ਕਿੰਪਨੀ ਦੇ ਅਸਧਕਾਰੀਆਾਂ ਨ ਿੰ 
ਸਮਿੇ ਸਬਨਾਾਂ ਿੋਨ ਖਾਤੇ ਖੋਿ੍ਦੇ ਹਨ। 

x. "ਜਾਰੀ ਸਡਊ ਸਡਿੀਜੈਂ " ਦਾ ਮਤਿਬ ਹ ੈ ਿੋਨ ਖਾਸਤਆਾਂ ਸਿੱਚ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਨਯਮਤ ਸਨਗਰਾਨੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਸਕ ਉਹ ਗਾਹਕਾਾਂ ਦੇ ਪਰੋਫਾਈਿ ਅਤੇ ਫਿੰਡਾਾਂ ਦੇ  ਰੋਤ ਨਾਿ ਮੇਿ ਖਾਾਂਦੇ ਹਨ। 

xi. "ਪੀਰੀਓਸਡਕ ਅੱਪਡੇਿੇਸਨ" ਦਾ ਅਰਥ ਹ ੈ ਸਰ ਰਿ ਬੈਂਕ ਦ ਆਰਾ ਸਨਰਧਾਰਤ  ਮੇਂ- ਮੇਂ ਤੇ ਮੌਜ ਦਾ ਦ ੇ ਸਰਕਾਰਡਾਾਂ ਦੀ 
 ਮੀਸਖਆ ਕਰਕੇ  ੀਡੀਡੀ ਪਰਸਕਸਰਆ ਦੇ ਤਸਹਤ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦ ਤਾਿੇ ਾਾਂ, ਡੇਿਾ ਜਾਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ਿੰ ਅੱਪ-ਿ -ਡੇਿ 
ਅਤੇ ਪਰ ਿੰਸਗਕ ਰੱਖਣ ਨ ਿੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਚ ੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ। 

xii. "ਰਾਜਨੀਸਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਐਕ ਪੋ ਡ ਪਰ ਨ " (PEPs) ਉਹ ਸਿਅਕਤੀ ਹ ਿੰਦੇ ਹਨ ਸਜਨ੍ਾਾਂ ਨ ਿੰ ਸਕ ੇ ਸਿਦੇਸੀ ਦੇਸ ਸਿੱਚ 
ਪਰਮ ੱਖ ਜਨਤਕ ਕਾਰਜ  ੌਂਪ ੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਨ ਿਈ:ਰਾਜਾਾਂ/ ਰਕਾਰਾਾਂ ਦੇ ਮ ਖੀ,  ੀਨੀਅਰਸ ਆ ਤਦਾਨ,  ੀਨੀਅਰ 
 ਰਕਾਰੀ/ਸਨਆਾਂਇਕ/ਫੌਜੀ ਅਸਧਕਾਰੀ,  ਰਕਾਰੀ ਮਾਿਕੀ ਿਾਿੀਆਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨਾਾਂ ਦੇ  ੀਨੀਅਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ, ਮਹੱਤਿਪ ਰਨ 
ਸ ਆ ੀ ਪਾਰਿੀਆਾਂ ਦੇ ਅਸਧਕਾਰੀ, ਆਸਦ। 

xiv. "ਸੈੱਿ ਬੈਂਕ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਜੋ ਇੱਕ ਅਸਜਹੇ ਦੇਸ ਸਿੱਚ ਸਾਮਿ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ ਸਜੱਥੇ ਇ ਦੀ ਕੋਈ ਭੌਸਤਕ 
ਮੌਜ ਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹ ੈਅਤੇ ਇਹ ਸਕ ੇ ਸਨਯਿੰਸਤਰਤ ਸਿੱਤੀ  ਮ ਹ ਨਾਿ ਗੈਰ- ਿੰਬਿੰਸਧਤ ਹੈ। 

xv. "ਿਾਇਰ ਿਰਾਾਂ ਫਰ" ਦਾ ਅਰਥ ਹ ੈਇੱਕ ਿਾਭਪਾਤਰੀ ਸਿਅਕਤੀ ਨ ਿੰ ਪੈ ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਉਪਿਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ ਨਾਿ 
ਇਿੈਕਿਰਾਸਨਕ ਮਾਸਧਅਮਾਾਂ ਦ ਆਰਾ ਇੱਕ ਸ ਰ ਆਤੀ ਸਿਅਕਤੀ (ਕ ਦਰਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨ ਿੰਨੀ ਦੋਿੇਂ) ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਸ ੱਧ ੇਤੌਰ ਤੇ 
ਜਾਾਂਬੈਂਕ ਸਿੱਚ ਿਰਾਾਂ ਫਰ ਦੀ ਇੱਕ ਿੜੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਿੈਣ-ਦੇਣਅਤ ੇਕਿੰਪਨੀ KYCਤੇ ਮਾ ਿਰ ਸਦਸਾ ਸਨਰਦੇਸਾਾਂ ਦ ੇ
ਪੈਰਾ 64 ਦੇ ਅਨ  ਾਰ ਪਾਿਣਾ ਨ ਿੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। 

xvi. “ਘਰੇਿ  ਅਤੇ ਅਿੰਤਰ-ਬਾਰਡਰ ਿਾਇਰ ਿਰਾਾਂ ਫਰ”: ਜਦੋਂ ਮ ਿ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਿਾਭਪਾਤਰੀ ਬੈਂਕ ਇੱਕੋ ਸਿਅਕਤੀ ਜਾਾਂ ਇੱਕੋ ਦੇਸ 
ਸਿੱਚ  ਸਥਤ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਸਿਅਕਤੀ ਹ ਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਅਸਜਹਾ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਇੱਕ ਘਰੇਿ  ਿਾਇਰ ਿਰਾਾਂ ਫਰ ਹ ਿੰਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ 
'ਮ ਿ ਬੈਂਕ' ਜਾਾਂ 'ਿਾਭਪਾਤਰੀ ਬੈਂਕ' ਿੱਖ-ਿੱਖ ਦੇਸਾਾਂ ਸਿੱਚ  ਸਥਤ ਹ,ੈ ਅਸਜਹਾ ਿੈਣ-ਦੇਣ  ਰਹੱਦ ਪਾਰ ਿਾਇਰ ਿਰਾਾਂ ਫਰ ਹੈ। 

ਬਾਕੀ  ਾਰੇ  ਮੀਕਰਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਪਸਰਭਾਸਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਅਰਥ ਹੋਿੇਗਾ ਜੋ ਬੈਂਸਕਿੰਗ ਰੈਗ ਿੇਸਨ 
ਐਕਿ, 1949, ਭਾਰਤੀ ਸਰ ਰਿ ਬੈਂਕ ਐਕਿ, 1935, ਮਨੀ ਿਾਾਂਡਸਰਿੰਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਿ, 2002, ਮਨੀ ਿਾਾਂਡਸਰਿੰਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ 
(ਰੱਖ-ਰਖਾਅ)ਸਨਯਮ,2005, ਦੇ ਤਸਹਤ ਉਹਨਾਾਂ ਨ ਿੰ ਸਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹ।ੈਆਧਾਰ (ਸਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ  ਬਸ ਡੀਆਾਂ, ਿਾਭਾਾਂ 
ਅਤੇ  ੇਿਾਿਾਾਂ ਦੀ ਿੀਚਾ  ਪ ਰਦਗੀ) ਐਕਿ, 2016 ਅਤੇ ਇ  ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨਯਮ, ਇ  ਸਿੱਚ ਕੋਈ ਿੀ ਸਿਧਾਸਨਕ 
 ੋਧ ਜਾਾਂ ਪ ਨਰ-ਸਨਯਮ ਜਾਾਂ ਿਪਾਰਕ ਭਾਸਾ ਸਿੱਚ ਿਰਸਤਆ ਸਗਆ, ਸਜਿੇਂ ਸਕ ਮਾਮਿਾ ਹੋਿ।ੇ 
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ਇਕਾਈ– II 

ਜਨਰਿ 

4. ਸਕ ੇ ਿੀ  ੋਧਾਾਂ ਅਤੇ  ਿੰਸੋਧਨਾਾਂ  ਮਤੇ, ਨੀਤੀ ਨ ਿੰ ਕਿੰਪਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਿਰ  ਜਾਾਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਕ  ੇਿੀ ਕਮੇਿੀ ਦ ਆਰਾ ਪਰਿਾਨਗੀ 

ਸਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਸਜ  ਨ ਿੰ ਸਕਤੀ  ੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਨੀਤੀ ਸਿਚੱ ਹਠੇ ਸਿਖ ੇਚਾਰ ਮ ਖੱ ਤਤੱ ਸਾਮਿ ਹਣੋਗੇ: 
(a) ਗਾਹਕ  ਿੀਸਕ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀ; 
(b) ਜੋਖਮ ਿਰਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਬਿੰਧਨ; 

(c) ਗਾਹਕ ਪਛਾਣ ਪਰਸਕਸਰਆਿਾਾਂ (CIP); ਅਤੇ 

(d) ਿੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ 
5. ਕਿੰਪਨੀ ਦ ਆਰਾ ਮਨੀ ਿਾਾਂਡਸਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅਤੱਿਾਦੀ ਸਿਤੱ ਪਸੋਣ ਜਖੋਮ ਮ ਿਾਾਂਕਣ 

(a) ਕਿੰਪਨੀ ਗਾਹਕਾਾਂ, ਦੇਸਾਾਂ ਜਾਾਂ ਭ ਗੋਸਿਕ ਖੇਤਰਾਾਂ ਿਈ ਆਪਣੇ ਮਨੀ ਿਾਾਂਡਸਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਿਾਦੀ ਸਿੱਤ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨ ਿੰ 
ਘਿਾਉਣ ਿਈ  ਮੇਂ- ਮੇਂ ਤੇ 'ਮਨੀ ਿਾਾਂਡਸਰਿੰਗ (ML) ਅਤੇ ਅੱਤਿਾਦੀ ਸਿੱਤ (TF) ਜੋਖਮ ਮ ਿਾਾਂਕਣ' ਅਸਭਆ  ਦੀ 
ਪਛਾਣ, ਮ ਿਾਾਂਕਣ ਅਤੇ ਪਰਭਾਿੀ ਉਪਾਅ ਕਰੇਗੀ, ਉਤਪਾਦ,  ੇਿਾਿਾਾਂ, ਿੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਾਂ ਸਡਿੀਿਰੀ ਚੈਨਿ, ਆਸਦ। 

ਮ ਿਾਾਂਕਣ ਪਰਸਕਸਰਆ ਨ ਿੰ  ਮ ੱਚ ੇਜਖੋਮ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਿਾਗ  ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾਿੇ ਢ ਕਿੇਂ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਘਿਾਉਣ ਦੀ ਸਕ ਮ ਨ ਿੰ ਸਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ 

ਪਸਹਿਾਾਂ  ਾਰੇ  ਿੰਬਿੰਸਧਤ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕਾਾਂ ਤੇ ਸਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਿੰਦਰ ਨੀ ਜੋਖਮ ਮ ਿਾਾਂਕਣ ਦੀ ਸਤਆਰੀ ਕਰਦ ੇ ਮੇਂ, ਕਿੰਪਨੀ  ਮ ੱਚੀ 

 ੈਕਿਰ-ਸਿਸੇਸ ਕਮ ੋਰੀਆਾਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਿੇ, ਨ ਿੰ ਸਧਆਨ ਸਿੱਚ ਰੱਖੇਗੀ, ਜੋ ਸਕ ਰੈਗ ਿੇਿਰ/  ਪਰਿਾਈ ਰ  ਮੇਂ- ਮੇਂ ਤੇ ਕਿੰਪਨੀ ਨਾਿ  ਾਾਂਝਾ 

ਕਰ  ਕਦਾ ਹੈ। 

(b) ਕਿੰਪਨੀ ਦ ਆਰਾ ਜੋਖਮ ਦਾ ਮ ਿਾਾਂਕਣ  ਹੀ ਢਿੰਗ ਨਾਿ ਦ ਤਾਿੇ ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਕਿੰਪਨੀ 
ਦੇ   ਭਾਅ, ਆਕਾਰ, ਭ ਗੋਸਿਕ ਮੌਜ ਦਗੀ, ਗਤੀਸਿਧੀਆਾਂ/ ਿੰਰਚਨਾ ਆਸਦ ਦੀ ਗ ਿੰਝਿਤਾ ਦੇ ਅਨ ਪਾਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ। 

ਇ  ਤੋਂ ਇਿਾਿਾ, ਜੋਖਮ ਮ ਿਾਾਂਕਣ ਅਸਭਆ  ਦੀ ਸਮਆਦ ਨ ਿੰ ਕਿੰਪਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦ ਆਰਾ, ਜੋਖਮ ਮ ਿਾਾਂਕਣ ਅਸਭਆ  
ਦੇ ਨਤੀਸਜਆਾਂ ਦੇ ਨਾਿ ਇਕ ਾਰਤਾ ਸਿੱਚ ਸਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਹਾਿਾਾਂਸਕ, ਇ ਦੀ ਘੱਿ-ੋਘੱਿ  ਾਿਾਨਾ 
 ਮੀਸਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਿਾਿੇ ਗਾਹਕਾਾਂ ਿਈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਜੋਖਮ ਮ ਿਾਾਂਕਣ 
ਅਸਭਆ  ਸਛਮਾਹੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 

(c) ਅਸਭਆ  ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬੋਰਡ ਜਾਾਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਕ ੇ ਿੀ ਕਮੇਿੀ ਨ ਿੰ ਸਦੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਸਜ  ਨ ਿੰ ਇ   ਬਿੰਧ ਸਿੱਚ 
ਪਾਿਰ  ੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ  ਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿੀਆਾਂ ਅਤੇ  ਿੈ-ਸਨਯਿੰਸਤਰਤ  ਿੰ ਥਾਿਾਾਂ ਿਈ ਉਪਿਬਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ। 

(d) ਕਿੰਪਨੀ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਜੋਖਮ ਨ ਿੰ ਘਿਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਬਿੰਧਨ ਿਈ ਇੱਕ ਜੋਖਮ ਅਧਾਰਤ ਪਹ ਿੰਚ (RBA) ਿਾਗ  ਕਰੇਗੀ 
ਅਤੇ, ਇ ਦ ੇਅਨ  ਾਰ, ਇ   ਬਿੰਧ ਸਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦ ਆਰਾ ਪਰਿਾਸਨਤ ਨੀਤੀਆਾਂ, ਸਨਯਿੰਤਰਣ ਅਤੇ ਪਰਸਕਸਰਆਿਾਾਂ ਹਨ। 
ਇ  ਤੋਂ ਇਿਾਿਾ, ਕਿੰਪਨੀ ਸਨਯਿੰਤਰਣਾਾਂ ਨ ਿੰ ਿਾਗ  ਕਰਨ ਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਿੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ਿੰ 
ਿਧਾਏਗੀ। 
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6. ਮਨੋਨੀਤ ਡਾਇਰਕੈਿਰ 

(a) ਇੱਕ "ਸਨਯ ਕਤ ਸਨਰਦੇਸਕ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ PML ਐਕਿ ਅਤੇ ਸਨਯਮਾਾਂ ਦੇ ਅਸਧਆਇ IV ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਗਾਈਆਾਂ 
ਗਈਆਾਂ ਸ ਿੰਮੇਿਾਰੀਆਾਂ ਦੀ  ਮ ਚੱੀ ਪਾਿਣਾ ਨ ਿੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਕਿੰਪਨੀ ਦ ਆਰਾ ਮਨੋਨੀਤ ਸਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਬੋਰਡ 
ਦ ਆਰਾ ਨਾਮ ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗੇਾ। ਕਿੰਪਨੀ ਨੇ ਇ  ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਸਹਤ ਮੈਨੇਸਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਿਰ/ਮ ੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਸਧਕਾਰੀ 
ਨ ਿੰ ਆਪਣੇ "ਸਨਯ ਕਤ ਸਨਰਦਸੇਕ" ਿਜੋਂ ਨਾਮ ਦ ਕੀਤਾ ਹ ੈਅਤੇ NHB/RBI ਅਤੇ FIU-IND ਨ ਿੰ ਇ  ਬਾਰ ੇ  ਸਚਤ 
ਕੀਤਾ ਹੈ। 

(b) ਮਨੋਨੀਤ ਸਨਰਦੇਸਕ ਦਾ ਨਾਮ, ਅਹ ਦਾ ਅਤੇ ਪਤਾ, ਪਸਹਿਾਾਂ ਪੇਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੱਚ ਸਕ ੇ ਿੀ ਤਬਦੀਿੀ  ਮੇਤ, 

NHB/RBI ਅਤੇ FIU-IND ਨ ਿੰ   ਸਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 

(c) ਸਕ ੇ ਿੀ  ਸਥਤੀ ਸਿੱਚ, ਪਰਮ ੱਖ ਅਸਧਕਾਰੀ ਨ ਿੰ 'ਡੈ ੀਨੇਸਿਡ ਡਾਇਰੈਕਿਰ' ਿਜੋਂ ਨਾਮ ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 

 

7. ਪਰਮ ਖੱ ਅਸਧਕਾਰੀ 
(a) ਕਿੰਪਨੀ ਇੱਕ "ਪਰਧਾਨ ਅਸਧਕਾਰੀ" (ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਰਿ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਜਾਾਂ ਕਿੰਪਨੀ ਦੇ CMD/MD ਦੇ 

ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਥੱਿੇ) ਸਨਯ ਕਤ ਕਰੇਗੀ। ਕਿੰਪਨੀ ਨੇ ਇ  ਨੀਤੀ ਦ ੇਤਸਹਤ ਆਪਣੇ ਕਿੰਪਨੀ  ਕੱਤਰ ਨ ਿੰ ਪਰਮ ੱਖ ਅਸਧਕਾਰੀ 
ਿਜੋਂ ਸਨਯ ਕਤ ਕੀਤਾ ਹ ੈਅਤੇ ਇ  ਬਾਰੇ NHB/RBI ਅਤੇ FIU-IND ਨ ਿੰ   ਸਚਤ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। 

(b) ਪਰਮ ੱਖ ਅਸਧਕਾਰੀ ਕਾਨ ਿੰਨ/ਸਨਯਮਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿੋੜ ਅਨ  ਾਰ ਪਾਿਣਾ ਨ ਿੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਿੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ 
ਸਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ  ਾਾਂਝੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਪੋਰਿ ਕਰਨ ਿਈ ਸ ਿੰਮੇਿਾਰ ਹੋਿੇਗਾ। 

(c) ਪਰਮ ੱਖ ਅਸਧਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਅਹ ਦਾ ਅਤੇ ਪਤਾ, NHB/RBI ਅਤੇ FIU-IND ਨ ਿੰ ਪਸਹਿਾਾਂ ਪੇਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਸਿੱਚ ਸਕ ੇ ਿੀ ਤਬਦੀਿੀ  ਮਤੇ,   ਸਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 

 

8. ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਿਣਾ 
(a) ਕਿੰਪਨੀ ਦ ਆਰਾ ਇ  ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਿਣਾ ਨ ਿੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ: 

(i) ਕੇਿਾਈ ੀ ਦੀ ਪਾਿਣਾ ਦੇ ਉਦੇਸ ਿਈ ' ੀਨੀਅਰ ਪਰਬਿੰਧਨ' ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇ  ਬਾਰੇ ਦੱ ਣਾ। 

(ii) ਨੀਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਪਰਸਕਸਰਆਿਾਾਂ ਨ ਿੰ ਪਰਭਾਿਸਾਿੀ ਢਿੰਗ ਨਾਿ ਿਾਗ  ਕਰਨ ਿਈ ਸ ਿੰਮੇਿਾਰੀ ਦੀ ਿਿੰਡ। 

(iii)ਕਾਨ ਿੰਨੀ ਅਤੇ ਰੈਗ ਿੇਿਰੀ ਿੋੜਾਾਂ  ਮੇਤ ਕਿੰਪਨੀ ਦੀਆਾਂ ਨੀਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਪਰਸਕਸਰਆਿਾਾਂ ਦੇ ਅਨ ਪਾਿਨ ਕਾਰਜਾਾਂ ਦਾ 
  ਤਿੰਤਰ ਮ ਿਾਾਂਕਣ। 

(iv) ਕੇਿਾਈ ੀ/ਏਐਮਐਿਨੀਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਪਰਸਕਸਰਆਿਾਾਂ ਦੀ ਪਾਿਣਾ ਦੀ ਪ ਸਿੀ ਕਰਨ ਿਈ  ਮਕਾਿੀ/ਅਿੰਦਰ ਨੀ 
ਆਸਡਿ ਪਰਣਾਿੀ। 

(v) ਸਤਮਾਹੀ ਆਸਡਿ ਨੋਿ  ਅਤੇ ਆਸਡਿ ਕਮੇਿੀ ਨ ਿੰ ਪਾਿਣਾ ਜਮ੍ਾਾਂ ਕਰਾਉਣਾ। 

(b) ਕਿੰਪਨੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਸਕ ਕੇਿਾਈ ੀ ਸਨਯਮਾਾਂ ਦੀ ਪਾਿਣਾ ਨ ਿੰ ਸਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈ ਿੇ ਿੈਣ ਦੇ ਕਾਰਜ 
ਆਊਿ ੋਰ  ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
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ਇਕਾਈ - III 

ਗਾਹਕ  ਿੀਸਕ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀ 
9. ਕਿੰਪਨੀ ਨੇ ਕ੍ਰੈਸਡਿ ਨੀਤੀ ਦੇ ਰ ਪ ਸਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਹਕ  ਿੀਸਕ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀ ਸਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

10. ਗਰਾਹਕ  ਿੀਸਕ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀ ਸਿਚੱ ਸਾਮਿ ਪਸਹਿ ਆਾਂ ਦੀ  ਾਧਾਰਨਤਾ ਪਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤੇ ਸਬਨਾਾਂ, AHFL ਇਹ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਏਗਾ ਸਕ: 

(a) ਸਕ ੇ ਿੀ ਗਾਹਕ ਨ ਿੰ  ਿੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ, ਜਾਾਂ ਅਸਗਆਤ ਜਾਾਂ ਫਰ ੀ/ਬੇਨਾਮੀ ਨਾਮ ਤੇ ਿੋਨ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ 
ਖੋਸਿ੍ਆ ਜਾਾਂ  ਕਦਾ। 

(b) ਸਕ ੇ ਿੀ ਗਾਹਕ ਨ ਿੰ  ਿੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਜਾਾਂ ਕਰ ਾ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਸਿ੍ਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਸਜੱਥੇ AHFL 

ਢ ਕਿੇਂ CDD ਉਪਾਅ ਿਾਗ  ਕਰਨ ਸਿੱਚ ਅ ਮਰੱਥ ਹੈ, ਜਾਾਂ ਤਾਾਂ ਗਾਹਕ ਦੇ ਅ ਸਹਯੋਗ ਕਾਰਨ ਜਾਾਂ ਗਾਹਕ ਦ ਆਰਾ 
ਪੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦ ਤਾਿੇ ਾਾਂ/ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਭਰੋ ੇਯੋਗਤਾ ਕਾਰਨ। 

(c)  ੀਡੀਡੀ ਪਰਸਕਸਰਆ ਦੀ ਪਾਿਣਾ ਕੀਤੇ ਸਬਨਾਾਂ ਕੋਈ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਾਂ ਕਰ ਾ ਖਾਤਾ-ਅਧਾਰਤ  ਬਿੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਦ ੇ
ਹਨ। 

(d) ਿੋਨ ਖਾਤਾ ਖੋਿ੍ਣ ਿੇਿੇ ਅਤੇ  ਮੇਂ- ਮੇਂ ਤੇ ਅੱਪਡੇਿ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ KYC ਉਦੇਸ ਿਈ ਮਿੰਗੀ ਜਾਣ ਿਾਿੀ ਿਾ ਮੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ 

(e) 'ਸਿਕਿਸਪਕ'/ਿਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕ੍ਰੈਸਡਿ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨ  ਾਰ ਿੋਨ ਖਾਤਾ ਖਿ੍ੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਹਕ ਦੀ  ਪੱਸਿ 
 ਸਹਮਤੀ ਨਾਿ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। 

(f) ਕਿੰਪਨੀ ਸਾਖਾ/UCIC ਪੱਧਰ ਤੇ CDD ਪਰਸਕਸਰਆ ਨ ਿੰ ਿਾਗ  ਕਰੇਗੀ। ਇ  ਤਰ੍ਾਾਂ, ਜੇਕਰ ਸਕ ੇ ਕਿੰਪਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਜ ਦਾ 
KYC ਅਨ ਕ ਿ ਗਾਹਕ ਉ  ੇਕਿੰਪਨੀ ਨਾਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਿੋਨ  ਹ ਿਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂਨਿੇਂ CDD 

ਅਸਭਆ  ਦੀ ਕੋਈ ਿੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗੀ। 

(g)  ਾਰੇ  ਿੰਯ ਕਤ ਸਬਨੈਕਾਰਾਾਂ ਿਈ CDD ਪਰਸਕਸਰਆ ਦੀ ਪਾਿਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹ।ੈ 

(h) ਹਾਿਾਤ ਸਜਨ੍ਾਾਂ ਸਿੱਚ, ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਨ ਿੰ ਸਕ ੇ ਹੋਰ ਸਿਅਕਤੀ/ਹ ਤੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾ ਤ ਸਦੱਤੀ 
ਜਾਾਂਦੀ ਹ,ੈ  ਪਸਿ ਤੌਰ ਤੇ  ਪੈਿ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। 

(i) ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਢ ਕਿਾਾਂ ਸ  ਿਮ ਿਗਾਇਆ ਸਗਆ ਹੈ ਸਕ ਗਾਹਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਕ ੇ ਿੀ ਸਿਅਕਤੀ 
ਨਾਿ ਮੇਿ ਨਹੀਂ ਖਾਾਂਦੀ, ਸਜ ਦਾ ਨਾਮ RBI ਦ ਆਰਾ ਪਰ ਾਸਰਤ ਪਾਬਿੰਦੀ   ਚੀਆਾਂ ਸਿੱਚ ਪਰਗਿ ਹ ਿੰਦਾ ਹ।ੈ 

(j) ਕੋਈ ਿੀ ਗਾਹਕ  ਿੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਜਾਾਂ ਸਕ ੇ ਸਿਅਕਤੀ ਜਾਾਂ  ਿੰ ਥਾ ਨਾਿ  ਬਿੰਧਤ ਿੋਨ 
ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਸਿ੍ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਜ ਦਾ ਨਾਮ RBI ਦ ਆਰਾ ਜਾਰੀ ਸਕ ੇ ਿੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ   ਚੀ ਸਿੱਚ 
ਸਦਖਾਈ ਸਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

(k) ਸਜੱਥੇ  ਥਾਈ ਖਾਤਾ ਨਿੰਬਰ (PAN) ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਉ  ਨ ਿੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਿਾਿੇ ਅਥਾਰਿੀ ਦੀ ਤ ਦੀਕ 
 ਹ ਿਤ ਤੋਂ ਪਰਮਾਸਣਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 

(l) ਸਜੱਥੇ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਈ-ਦ ਤਾਿੇ  ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਪਨੀ   ਚਨਾ ਤਕਨਾਿੋਜੀ ਐਕਿ, 2000 

(2000 ਦਾ 21) ਦੇ ਉਪਬਿੰਧਾਾਂ ਅਨ  ਾਰ ਸਡਜੀਿਿ ਦ ਤਖਤ ਦੀ ਪ ਸਿੀ ਕਰੇਗੀ। 

11. ਗਾਹਕ  ਿੀਸਕ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦ ੇਮੈਂਬਰਾਾਂ ਨ ਿੰ ਸਿੱਤੀ  ਹ ਿਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ, 
ਉਹਖਾ  ਤੌਰ ਤੇ, ਜੋ ਸਿੱਤੀ ਜਾਾਂ  ਮਾਸਜਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛੜ ੇਹੋਏ ਹਨ। 

 



ਆਧਾਰ ਹਾਊਸ ਿੰਗ ਫਾਾਂਇਨਾਾਂ  ਸਿਮਸਿਡ 

14|Page 

                               

 

ਅਸਧਆਇ - IV 

ਜਖੋਮ ਿਰਗੀਕਰਨ ਅਤ ੇਪਰਬਿੰਧਨ 

 

12. ਜੋਖਮ ਿਰਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਬਿੰਧਨ ਿਈ, ਏਐਚਐਫ਼ਐਿਕੋਿ ਜਖੋਮ-ਆਧਾਸਰਤ ਪਹ ਿੰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਸਜ  ਸਿੱਚ ਹੇਠ ਸਿਖ ੇ
ਸਾਮਿ ਹਨ। 

(a) ਗਾਹਕਾਾਂ ਨ ਿੰ ਕਿੰਪਨੀ ਦੇ ਮ ਿਾਾਂਕਣ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਘੱਿ, ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਸਰੇਣੀ ਦੇ ਰ ਪ 
ਸਿੱਚ ਸਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 

(b) ਗਾਹਕ ਦੀ ਪਛਾਣ,  ਮਾਸਜਕ/ਸਿੱਤੀ  ਸਥਤੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਸਿਧੀ ਦੀ ਪਰਸਕਰਤੀ, ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ 
ਉਹਨਾਾਂ ਦ ੇ ਥਾਨ ਆਸਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਸਦ ਿਰਗ ੇਮਾਪਦਿੰਡਾਾਂ ਦ ੇਆਧਾਰ ਤੇ ਜੋਖਮ ਿਰਗੀਕਰਨ ਕੀਤਾ 
ਜਾਿੇਗਾ। ਗਾਹਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਸਿਚਾਰ ਕਰਦ ੇਹੋਏ, ਪਛਾਣ ਦ ਤਾਿੇ ਾਾਂ ਦੀ ਪ ਸਿੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਜਾਰੀ 
ਕਰਨ ਿਾਿੇ ਅਥਾਰਿੀਆਾਂ ਦ ਆਰਾ ਪੇਸ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਔਨਿਾਈਨ ਜਾਾਂ ਹੋਰ  ੇਿਾਿਾਾਂ ਨ ਿੰ ਹੇਠਾਾਂ ਸਦੱਤੇ ਅਨ  ਾਰ 
ਿੀ ਸਾਮਿ ਕੀਤਾ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ: 

ਸਕ ੇ ਗਾਹਕ ਦਾ ਇਹ AML/ਜੋਖਮ ਆਧਾਸਰਤ ਿਰਗੀਕਰਨ ਹੇਠਾਾਂ ਦੱਸ ਆ ਸਗਆ ਹ,ੈ ਸਕ ੇ ਿੀ ਰੈਗ ਿੇਿਰੀ ਿੋੜ ਦ ੇਅਧੀਨ, 

ਸਜਿੇਂ ਸਕ  ਮੇਂ- ਮੇਂ ਤੇ ਸਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ: 
ਘੱਿ ਜੋਖਮ ਘੱਿ ਜੋਖਮ ਿਾਿੇ ਸਿਅਕਤੀਗਤ ਗਾਹਕ ਉਹ ਸਿਅਕਤੀ (ਉੱਚ ਨੈੱਿਿਰਥ ਤੋਂ ਇਿਾਿਾ) ਅਤੇ 

ਇਕਾਈਆਾਂ ਹਨ ਸਜਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਦੌਿਤ ਦੇ  ਰੋਤਾਾਂ ਦੀ ਆ ਾਨੀ ਨਾਿ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ 

ਜਾ  ਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਨਾਿ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਪਰੋਫਾਈਿ ਦੇ ਅਨ  ਾਰ ਹ ਿੰਦੇ 

ਹਨ। ਇਹਨਾਾਂ ਸਿੱਚ ਹੇਠ ਸਿਖੇ ਸਾਮਿ ਹਨ: 

1. ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ 

2.  ਿੈ-ਰ  ਗਾਰ ਿਾਿੇ ਸਿਅਕਤੀ/ਪਰਪੌ ਫਰਮਾਾਂ 

3.  ਰਕਾਰ ਸਿਭਾਗ ਅਤੇ  ਰਕਾਰ ਮਿਕੀਅਤ ਿਾਿੀਆਾਂ ਕਿੰਪਨੀਆਾਂ 

4.  ੀਮਤ ਕਿੰਪਨੀਆਾਂ (ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਸਨੱਜੀ) 

5. ਭਾਈਿਾਿੀ ਫਰਮ (ਰਸਜ. ਡੀਡ)। 

6. NRIs ਨ ਿੰ 25 ਿੱਖਰ ਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰ ੇ, ਸਜ  ਸਿੱਚ ਮ ੜ-ਭ ਗਤਾਨ NRO ਖਾਤੇ 

ਰਾਹੀਂ ਹ ਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮ ੜ-ਭ ਗਤਾਨ ਸਿਦੇਸ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਹ ਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਕੋਈ  ੀਮਾ 

ਨਹੀਂ। 

7. 25 ਿੱਖ ਰ ਪਏ ਤੱਕ ਦੇ  ਾਰੇ ਕਰ  ੇਦੇ ਮਾਮਿੇ, ਸਜੱਥੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮ ਿਾਾਂਕਣ ਰ ਮੀ 

ਆਮਦਨੀ  ਬ ਤ ਦ ਤਾਿੇ ਾਾਂ ਜਾਾਂ  ਰੋਗੇਿ ਤਰੀਸਕਆਾਂ ਤੋਂ ਸਬਨਾਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹ,ੈ 

ਸਜਿੇਂ ਸਕ: ਨਕਦ ਤਨਖਾਹ, ਸਬਨਾਾਂ ਆਮਦਨ ਦੇ  ਬ ਤ ਕਰ ੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰ ਮੀ  ਿੈ-

ਰ  ਗਾਰ ਗਾਹਕ। 

8. 25 ਿੱਖ ਰ ਪਏ ਤੱਕ ਦੇ  ਾਰੇ ਕਰ ।ੇ  

ਮੱਧਮ ਜੋਖਮ 1. NGO, ਿਰੱ ਿ, ਚੈਸਰਿੀ ਅਤੇ ਦਾਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਾਿੀਆਾਂ  ਿੰ ਥਾਿਾਾਂ 

2.  ਿਰੱ ਿ/ ੋ ਾਇਿੀਆਾਂ 

3. ਉੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਿਾਿੇ ਸਿਅਕਤੀ (1.00 ਕਰੋੜ ਰ . ਤੋਂ ਿੱਧ ਸਨਿੇਸਯੋਗ 

 ਰਪਿੱ )। 

4. ਨ ਦੀਕੀ ਪਸਰਿਾਰਕ ਸਹੱ ੇਦਾਰੀ ਜਾਾਂ ਿਾਭਕਾਰੀ ਮਾਿਕੀ ਿਾਿੀਆਾਂ ਕਿੰਪਨੀਆਾਂ। 

5. 25 ਿੱਖ ਰ ਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ  ਾਰੇ ਕਰ ੇ ਦਾ ਮ ਿਾਾਂਕਣ  ਰੋਗੇਿ ਤਰੀਸਕਆਾਂ ਦ ੇ

ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਾਂ ਰ ਮੀ ਆਮਦਨ  ਬ ਤ ਦ ਤਾਿੇ ਾਾਂ ਤੋਂ ਸਬਨਾਾਂ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। 

6. 25 ਿੱਖ ਰ ਪਏ ਤੋਂ ਿੱਧ ਪਰਿਾ ੀ ਭਾਰਤੀਆਾਂ ਨ ਿੰ ਕਰ ੇ, ਸਜੱਥੇ ਕਰ ੇ ਦੀ ਮ ੜ 

ਅਦਾਇਗੀ ਐਨਆਰਓਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹ ਿੰਦੀ ਹੈ। 

7. ਸਿਅਕਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਰਸਜ ਿਰਡ  ਿੰ ਥਾਿਾਾਂ ਤੋਂ 25 ਿੱਖ ਰ ਪਏ ਤੋਂ ਿੱਧ ਦੇ  ਾਰੇ 
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ਕਰ ੇ। 

ਬਹ ਤ ਸਜਆਦਾ ਜੋਖਮ 1. ਸ ਆ ੀ ਤੌਰ ਤੇ  ਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਿਅਕਤੀ (PEP) 

2. ਪੀਈਪੀਦੇ ਪਸਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਨ ਦੀਕੀ ਸਰਸਤੇਦਾਰ 

3.                   -    (10        ਏ     ਇਸ                 

   -       ਸ        ਈ  - ਈ               ਈ ।) 

4.                         ਮ       ਸ                   ਈ 

 ਸ       ਸ           ।  

5.                                 ਮ -ਸ  ਮ    ਮ    । 

 

ਬਸਰਤੇ ਸਕ ਅਨ ਭਿੀ ਜੋਖਮ ਨਾਿ  ਬਿੰਧਤ ਗਾਹਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਸਰੇਣੀਆਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਹਰੋ 
ਜਾਣਕਾਰੀ, ਗੈਰ-ਦਖਿਅਿੰਦਾ ੀ ਿਾਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੈ੍ਰਸਡਿ ਨੀਤੀ ਸਿੱਚ ਿੀ ਦਰ ਾਈ ਜਾ  ਕਦੀ ਹ।ੈ 

 

ਫਾਈਨਾਾਂਸੀਅਿ ਐਕਸਨ ਿਾ ਕ ਫੋਰ  (FATF) ਦ ਆਰਾ ਐਂਿੀ-ਮਨੀ ਿਾਾਂਡਸਰਿੰਗ (AML)  ਿੈਂਡਰਡਾਾਂ ਅਤੇ ਕਿੰਬਸਿਿੰਗ ਫਾਈਨਾਾਂਸ ਿੰਗ 
ਆਫ ਿੈਰਸਰ ਮ (CFT) ਦੇ ਸਮਆਰਾਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀਆਾਂ ਸ ਫਾਸਰਸਾਾਂ ਨ ਿੰ ਿੀ ਜੋਖਮ ਮ ਿਾਾਂਕਣ ਸਿੱਚ ਿਰਸਤਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 

 

 

 

ਅਸਧਆਇ V 

ਗਾਹਕ ਪਛਾਣ ਪਰਸਕਸਰਆ ( ੀਆਈਪੀ) 
 

13. ਕਿੰਪਨੀ ਹੇਠ ਸਿਖ ੇਮਾਮਸਿਆਾਂ ਸਿੱਚ ਗਾਹਕਾਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਗੇੀ: 

(a) ਗਾਹਕ ਦੇ ਨਾਿ ਇੱਕ ਕਰ ਾ ਖਾਤਾ-ਆਧਾਸਰਤ  ਬਿੰਧਾਾਂ ਦੀ ਸ ਰ ਆਤ। 

(b) ਜਦੋਂ ਇ  ਦ ਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਾਹਕ ਪਛਾਣ ਡੇਿਾ ਦੀ ਪਰਮਾਸਣਕਤਾ ਜਾਾਂ ਉਸਚਤਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੱਕ 
ਹ ਿੰਦਾ ਹੈ। 

(c) ਏਜਿੰਿ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੀਜੀ ਸਧਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਨ ਿੰ ਿੇਚਣਾ, ਆਪਣੇ ਖ ਦ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਿੇਚਣਾ, ਕ੍ਰੈਸਡਿ ਕਾਰਡਾਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ 
ਭ ਗਤਾਨ/ਸਿਕਰੀ ਅਤੇ ਪਰੀਪੇਡ/ਿਰੈਿਿ ਕਾਰਡਾਾਂ ਨ ਿੰ ਰੀਿੋਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਿੰਜਾਹ ਹ ਾਰ ਰ ਪਏ ਤੋਂ ਿੱਧ ਿਈ ਕੋਈ ਹੋਰ 
ਉਤਪਾਦ। 

(d) ਇੱਕ ਗੈਰ-ਖਾਤਾ-ਆਧਾਸਰਤ ਗਾਹਕ ਿਈ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਸਕ ਿਾਕ-ਇਨ ਗਾਹਕ ਹ,ੈ ਸਜੱਥੇ ਸਾਮਿ ਰਕਮ ਪਿੰਜਾਹ 
ਹ ਾਰ ਰ ਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਾਂ ਇ  ਤੋਂ ਿੱਧ ਹੈ, ਭਾਿੇਂ ਇੱਕ ਸ ਿੰਗਿ ਿਰਾਾਂਜੈਕਸਨ ਜਾਾਂ ਕਈ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਜੋ ਜ ੜ ੇਜਾਪਦ ੇਹਨ। 

(e) ਜਦੋਂ ਕਿੰਪਨੀ ਕੋਿ ਸਿਸਿਾ  ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਸੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹ ਿੰਦਾ ਹੈ ਸਕ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਜਾਣਬ ੱਝ ਕੇ ਪਿੰਜਾਹ ਹ ਾਰ 
ਰ ਪਏ ਦੀ ਥਰੈਸਹੋਿਡ ਤੋਂ ਹੇਠਾਾਂ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਿੜੀ ਸਿੱਚ ਇੱਕ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਨ ਿੰ ਢਾਾਂਚਾ ਬਣਾ ਸਰਹਾ ਹੈ। 

(f) ਕਿੰਪਨੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਸਕ ਏਐਫ਼ਐਚਐਿਤੋਂ ਕਰ ਾ ਿੈਣ ਿੇਿੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੀ ਮਿੰਗ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ। 

 

14. ਿੋਨ ਖਾਤਾ-ਆਧਾਸਰਤ  ਬਿੰਧਾਾਂ ਦੀ ਸ ਰ ਆਤ ਦੇ  ਮੇਂ ਗਾਹਕਾਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪ ਸਿੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ ਿਈ, ਕਿੰਪਨੀ, 

ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਸਿਕਿਪ ਤੇ, ਹੇਠ ਸਿਖੀਆਾਂ ਸਰਤਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਸਕ ੇ ਤੀਜੀ ਸਧਰ ਦ ਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਾਹਕ ਦੀ ਉਸਚਤ 
ਸਮਹਨਤ ਤੇ ਭਰੋ ਾ ਕਰੇਗੀ: 
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(a)  ਤੀਜੀ ਸਧਰ ਦ ਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਾਹਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰਡ ਜਾਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ਿੰ ਦੋ ਸਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਤੀਜੀ ਸਧਰ ਜਾਾਂ ਕੇਂਦਰੀ 
KYC ਸਰਕਾਰਡ ਰਸਜ ਿਰੀ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। 

(b)  ਕਿੰਪਨੀ ਦ ਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ਿੰ  ਿੰਤ ਸਿ ਕਰਨ ਿਈ ਢ ਕਿੇਂ ਕਦਮ ਚ ੱਕੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ ਸਕ ਪਛਾਣ ਤਰੀਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ 
ਕਾਪੀਆਾਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦੀਆਾਂ ਿੋੜਾਾਂ ਨਾਿ  ਬਿੰਧਤ ਹੋਰ  ਿੰਬਿੰਸਧਤ ਦ ਤਾਿੇ ਾਾਂ ਨ ਿੰ ਸਬਨਾਾਂ ਦਰੇੀ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ 
ਤੀਜੀ ਸਧਰ ਤੋਂ ਉਪਿਬਧ ਕਰਿਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ। 

(c)  ਤੀਜੀ ਸਧਰ ਦ ਆਰਾ ਸਨਯਿੰਸਤਰਤ, ਸਨਰੀਖਣ ਜਾਾਂ ਸਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ PML ਐਕਿ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿੋੜਾਾਂ ਅਤੇ 
ਸ ਿੰਮੇਿਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਅਨ  ਾਰ ਗਾਹਕ ਦੀ ਸਮਹਨਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੀਆਾਂ  ਰ ਰਤਾਾਂ ਦੀ ਪਾਿਣਾ ਿਈ ਉਪਾਅ 
ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

(d) ਤੀਜੀ ਸਧਰ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਿਜੋਂ ਮ ਿਾਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੇਸ ਜਾਾਂ ਅਸਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸਿੱਚ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗੀ। 
(e) ਗਾਹਕ ਦੀ ਉਸਚਤ ਸਮਹਨਤ ਅਤੇ ਿਧੇ ਹੋਏ ਉਸਚਤ ਸਮਹਨਤ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਅਿੰਤਮ ਸ ਿੰਮੇਿਾਰੀ, ਸਜਿੇਂ ਸਕ 

ਿਾਗ  ਹੋਿ,ੇ ਕਿੰਪਨੀ ਦੀ ਹੋਿੇਗੀ। 

ਅਸਧਆਇ VI 

ਕ ਿਮਰ ਸਡਊ ਸਡਿੀਜੈਂ  (CDD)ਪਰਸਕਸਰਆ 

ਭਾਗ I - ਸਿਅਕਤੀਆਾਂ ਦੇ ਮਾਮਿੇ ਸਿਚੱ ਗਾਹਕ ਸਡਊ ਸਡਿੀਜੈਂ  (CDD) ਪਰਸਕਸਰਆ 

 

15.  ੀਡੀਡੀ ਸ ਰ  ਕਰਨ ਿਈ, ਕਿੰਪਨੀ ਿੋਨ ਖਾਤਾ-ਅਧਾਸਰਤ ਇੱਕ  ਬਿੰਧ  ਥਾਪਤ ਕਰਦੇ  ਮੇਂ ਜਾਾਂ ਸਕ ੇ ਿੀ ਕਾਨ ਿੰਨੀ ਇਕਾਈ ਨਾਿ 
 ਬਿੰਧਤ ਇੱਕ ਿਾਭਕਾਰੀ ਮਾਿਕ, ਅਸਧਕਾਰਤ ਹ ਤਾਖਰਕਰਤਾ ਜਾਾਂ ਪਾਿਰ ਆਫ਼ ਅਿਾਰਨੀ ਧਾਰਕ ਹੋਣ ਿਾਿੇ ਸਿਅਕਤੀ ਨਾਿ ਕਿੰਮ 
ਕਰਦੇ  ਮੇਂ ਸਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਹੇਠ ਸਿਖ ੇਪਰਾਪਤ ਕਰਗੇੀ: 

(a) ਆਧਾਰ ਨਿੰਬਰ ਸਜੱਥੇ,  

(i) ਉਹ ਆਧਾਰ (ਸਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦ ਜੀਆਾਂ ਛੋਿਾਾਂ, ਿਾਭਾਾਂ ਅਤੇ  ੇਿਾਿਾਾਂ ਦੀ ਿੀਚਾਗਤ ਸਡਸਿਿਰੀ) ਿੀਚਾਗਤ ਐਕਿ, 2016 (2016 ਦਾ 18) ਦੇ 

 ੈਕਸਨ 7 ਤਸਹਤ ਅਸਧ  ਸਚਤ ਸਕ ੇ ਿੀ  ਕੀਮ ਤਸਹਤ ਕੋਈ ਿੀ ਿਾਭ ਜਾਾਂ  ਬਸ ਡੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਛ ੱਕ ਹੋਿੇ; ਜਾਾਂ 

(ii) ਉਹ ਪੀਐਮਐਿ ਐਕਿ  ੈਕਸਨ 11 ਏ ਦੇ ਉਪ- ੈਕਸਨ (1) ਦੇ ਪਸਹਿੇ ਪਰਾਿਧਾਨ ਦੇ ਸਬਦਾਾਂ ਸਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਛੱਾ ਨਾਿ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਨਿੰਬਰ 

ਨ ਿੰ ਜਮ੍ਾਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈ ਿਾ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਜਾਾਂ 

(b) ਆਧਾਰ ਨਿੰਬਰ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ  ਬ ਤ ਸਜੱਥੇ ਔਫ਼ਿਾਈਨ ਪ ਸਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾ  ਕਦੀ ਹੋਿੇ; ਜਾਾਂ  

(c)  ਆਧਾਰ ਨਿੰਬਰ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ  ਬ ਤ ਸਜੱਥੇ ਔਫ਼ਿਾਈਨ ਪ ਸਿੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ  ਕਦੀ ਹੋਿੇ; ਜਾਾਂ ਕੋਈ ਿੀ ਓਿੀਡੀ ਜਾਾਂ ਸਕ ੇ ਿੀ ਬਰਾਬਰ ਦ ੇਈ-

ਦ ਤਾਿੇ  ਸਿੱਚ ਉ  ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾਾਂ ਪਤ ੇਦੇ ਿੇਰਿੇ ਹ ਿੰਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ  

(d)  ਥਾਈ ਖਾਤਾ  ਿੰਸਖਆ (PAN) ਜਾਾਂ ਇਨਕਮ-ਿੈਕ  ਸਨਯਮ, 1965 ਸਿੱਚ ਪਸਰਭਾਸਸਤ ਕੀਤੇ ਅਨ  ਾਰ ਇ  ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਈ-ਦ ਤਾਿੇ  ਜਾਾਂ 

ਫਾਰਮ ਨਿੰਬਰ 60; ਅਤੇ 
(e) ਗਾਹਕ ਦੀ ਸਬ ਨੈ  ਦੀ ਪਰਾਸਕਰਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਤੀ  ਸਥਤੀ ਨਾਿ  ਬਿੰਸਧਤ ਪਛਾਣ ਦੇ ਅਸਜਹੇ ਦ ਜੇ ਦ ਤਾਿੇ , ਜਾਾਂ ਉ  ਦੇ ਇ  ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਈ-

ਦ ਤਾਿੇ  ਸਜਿੇਂ ਕਿੰਪਨੀ ਦੀ ਕੈ੍ਰਸਡਿ ਪਾਸਿ ੀ ਅਨ  ਾਰ ਕਿੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਿੋੜ ਪੈ  ਕਦੀ ਹੋਿੇ: 
 

ਬਸਰਤੇ ਸਕ ਸਜੱਥੇ ਗਾਹਕ ਨੇ  ਪ ਰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਿੇ:  

i) ਪੀਐਮਐਿ ਐਕਿ ਦੇ  ੈਕਸਨ 11ਏ ਦੇ ਉਪ- ੈਕਸਨ ਿਈ ਪਸਹਿੇ ਪਰਾਿਧਾਨ ਅਨ  ਾਰ ਆਧਾਰ ਨਿੰਬਰ, ਕਿੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਿੱਖਣ ਪਛਾਣ 

ਅਸਧਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਈ-ਕੇਿਾਈ ੀ ਪਰਮਾਸਣਕਤਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਿੰਬਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨ ਿੰ  ਿੰਚਾਸਿਤ ਕਰੇਗੀ। 

ਇ  ਤੋਂ ਇਿਾਿਾ, ਅਸਜਹੀ   ਰਤ ਸਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ  ੈਂਿਰਿ ਆਇਡੈਂਸਿਿੀ  ਡਿੈਾ ਸਰਪੋਸਜਿਰੀ ਸਿੱਚ ਉਪਿਬਧ ਪਛਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਅਨ  ਾਰ ਪਤ ੇਤੋਂ ਿੱਖਰਾ, ਇੱਕ ਿਰਤਮਾਨ ਪਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਿੰਦਾ ਹੋਿੇ, ਤਾਾਂ ਉਹ ਕਿੰਪਨੀ ਨ ਿੰ ਉ  ਿਈ ਇੱਕ  ਿੈ-ਘੋਸਣਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰ 

 ਕਦਾ ਹੈ। 
ii) ਆਧਾਰ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ  ਬ ਤ ਸਜੱਥੇ ਸਕ ਔਫ਼ਿਾਈਨ ਪ ਸਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾ  ਕਦੀ ਹੋਿੇ, ਕਿੰਪਨੀ ਔਫ਼ਿਾਈਨ ਪ ਸਿੀ ਕਰੇਗੀ। 
iii) ਸਕ ੇ ਿੀ ਓਿੀਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਈ-ਦ ਤਾਿੇ , ਕਿੰਪਨੀ ਇਨਫਾਰਮੇਸਨ ਿੈਕਨੋਿੋਜੀ ਐਕਿ, 2000 (2000 ਦਾ 21) ਅਤੇ ਉ  ਦ ੇ

ਤਸਹਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਕ ੇ ਿੀ ਸਨਯਮਾਾਂ ਦੇ ਪਰਾਿਧਾਾਂਨ ਅਨ  ਾਰ ਸਡਸਜਿਿ ਦ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਪ ਸਿੀ ਕਰਗੇੀ ਅਤੇ ਅਿੰਸਤਕਾ I ਤਸਹਤ ਸਨਰਧਾਸਰਤ 
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ਕੀਤੇ ਅਨ  ਾਰ ਇੱਕ ਫੋਿੋ ਿਏਗੀ। 
iv) ਕੋਈ ਿੀ ਓਿੀਡੀ ਜਾਾਂ ਆਧਾਰ ਨਿੰਬਰ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ  ਬ ਤ ਸਜੱਥੇ ਔਫਿਾਈਨ ਪ ਸਿੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ  ਕਦੀ ਹੋਿੇ, ਕਿੰਪਨੀ ਆਧਾਰ ਨਿੰਬਰ ਜਾਾਂ ਓਿੀਡੀ 

ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ  ਬ ਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਮਾਸਣਤ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਜਾ ਫੋਿ ੋਿੈਣ ਦੀ ਇਜਾ ਤ ਦੇਣ ਿਾਿੇ  ਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਕ ੇ ਿੀ 

ਨੋਿੀਸਫਕੇਸਨ ਅਨ  ਾਰ, ਅਿੰਸਤਕਾ । ਤਸਹਤ ਦਰ ਾਏ ਅਨ  ਾਰ ਸਡਸਜਿਿ ਕੇਿਾਈ ੀ ਰਾਹੀਂ ਪ ਸਿੀ ਕਰੇਗੀ, ਸਜੱਥੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਈ-

ਦ ਤਾਿੇ  ਜਮ੍ਾਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੋਿੇ। 

ਅੱਗੇ ਬਸਰਤੇ ਸਕ ਜੇਕਰ ਆਧਾਰ ਐਕਿ, 2016 (ਸਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ  ਬਸ ਡੀਆਾਂ, ਿਾਭ ਅਤੇ  ੇਿਾਿਾਾਂ ਦੀ ਿੀਚਾਗਤ  ਪ ਰਦਗੀ) ਦ ੇ
ਅਧੀਨ ਅਸਧ  ਸਚਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਕ ੇ  ਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਿਾਭ ਜਾਾਂ  ਬਸ ਡੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦ ੇਬ ਢਾਪੇ ਜਾਾਂ  ੱਿ, ਸਬਮਾਰੀ ਜਾਾਂ 
ਕਮ ੋਰੀ, ਅਤੇ ਇ  ੇਤਰ੍ਾਾਂ ਦ ੇਕਾਰਨਾਾਂ ਕਰਕੇ ਚਾਹਿਾਨ ਸਿਅਕਤੀ ਿਈ ਈ-ਕੇਿਾਈ ੀ ਪਰਮਾਸਣਕਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ  ਕਦੀ ਹੋਿੇ, 

ਤਾਾਂ ਕਿੰਪਨੀ, ਆਧਾਰ ਨਿੰਬਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਿਾਿਾ, ਔਫਿਾਈਨ ਤ ਦੀਕ ਕਰਕੇ ਜਾਾਂ ਸਿਕਿਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ 
ਓਿੀਡੀਜਾਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਈ-ਦ ਤਾਿੇ  ਦੀ ਪਰਮਾਸਣਤ ਕਾਪੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮ ੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗੀ। ਇ  ਤਰੀਕੇ ਨਾਿ 
ਕੀਤੀ ਗਈ  ੀਡੀਡੀ ਹਮੇਸਾ ਕਿੰਪਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਸਧਕਾਰੀ ਦ ਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸਜਹਾ ਅਪਿਾਦ ਹੈਂਡਸਿਿੰਗ ਿੀ  ਮਕਾਿੀ 
ਆਸਡਿ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹੱ ਾ ਹੋਿੇਗਾ। ਕਿੰਪਨੀ ਕੇਂਦਰੀਸਕ੍ਰਤ ਅਪਿਾਦ ਡਿੈਾਬੇ  ਸਿੱਚ ਅਪਿਾਦ ਹੈਂਡਸਿਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਾਾਂ ਨ ਿੰ ਪ ਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ 
ਸਰਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਡਿੈਾਬੇ  ਸਿੱਚ ਅਪਿਾਦ ਦੇਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਿੇਰਿੇ, ਗਾਹਕ ਦੇ ਿੇਰਿੇ, ਅਪਿਾਦ ਨ ਿੰ 
ਅਸਧਕਾਰਤ ਕਰਨ ਿਾਿੇ ਮਨੋਨੀਤ ਅਸਧਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਿਾਧ  ਿੇਰਿੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਣ, ਸਾਮਿ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਡਿੈਾਬੇ  
ਕਿੰਪਨੀ ਦ ਆਰਾ  ਮੇਂ- ਮੇਂ 'ਤੇ ਅਿੰਦਰ ਨੀ ਆਸਡਿ/ਸਨਰੀਖਣ ਦ ੇਅਧੀਨ ਹੋਿੇਗਾ ਅਤੇ   ਪਰਿਾਈ ਰੀ  ਮੀਸਖਆ ਿਈ ਉਪਿਬਧ 
ਹੋਿੇਗਾ। 

 

 ਪੱਸਿੀਕਰਨ 1: ਕਿੰਪਨੀ, ਸਜੱਥੇ ਉ  ਦਾ ਗਾਹਕ ਆਧਾਰ ਨਿੰਬਰ ਿਾਿੇ ਆਧਾਰ ਨਿੰਬਰ ਦੇ ਕੋਿ ਹੋਣ ਦਾ  ਬ ਤ ਪੇਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਉੱਥ ੇਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਸਕ ਅਸਜਹੇ ਗਾਹਕ ਢ ਕਿੇਂ  ਾਧਨਾਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਨਿੰਬਰ ਨ ਿੰ ਰੀਡੈਕਿ ਜਾਾਂ ਬਿੈਕ ਆਊਿ 
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਜੱਥੇ ਆਧਾਰ ਨਿੰਬਰ ਦੀ ਪਰਮਾਸਣਕਤਾ ਦੀ ਉੱਪਰ(i) ਅਨ  ਾਰ ਿੋੜ ਨਹੀਂ ਹ ਿੰਦੀ। 

 

 ਪੱਸਿੀਕਰਨ 2: ਬਾਇਓਮੀਸਿਰਕ ਅਧਾਰਤ ਈ-ਕੇਿਾਈ ੀ ਪਰਮਾਸਣਕਤਾ ਿਾਗ  ਕਾਨ ਿੰਨ ਦੀ ਪਾਿਣਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿੰਪਨੀ ਦ ਆਰਾ 
ਕੀਤੀ ਜਾ  ਕਦੀ ਹੈ। 

 

 ਪੱਸਿੀਕਰਨ 3: ਆਧਾਰ, ਆਧਾਰ ਦ ੇਕੋਿ ਹੋਣ ਦਾ  ਬ ਤ ਆਸਦਦੀ ਿਰਤੋਂ, ਆਧਾਰ (ਸਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ  ਬਸ ਡੀਆਾਂ ਦ ੇਿਾਭਾਾਂ 
ਅਤੇ  ੇਿਾਿਾਾਂ ਦੀ ਿੀਚਾ  ਪ ਰਦਗੀ) ਐਕਿ, 2016 ਅਤੇ ਇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨਯਮਾਾਂ ਦੇ ਅਨ  ਾਰ ਹੋਿੇਗੀ। 

 

16. ਨਾਨ-ਫੇ -ਿ -ਫੇ  ਮੋਡ ਸਿੱਚ,ਓਿੀਪੀ ਅਧਾਰਤ ਈ-ਕੇਿਾਈ ੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੋਿੇ੍ ਗਏ ਿੋਨ ਖਾਤ,ੇ ਹੇਠ ਸਿਖੀਆਾਂ ਸਰਤਾਾਂ 
ਦੇ ਅਧੀਨ ਹ ਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਕਉਂਸਕ ਕਿੰਪਨੀ ਹੋਰ ਜਮ੍ਾਾਂ ਰਕਮਾਾਂ ਨ ਿੰ  ਿੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ  ਕਦੀ, ਇਹ ਸ ਰਫ਼ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਾਂ 
 ਹ ਿਤਾਾਂ ਿਈ ਢ ਕਿੇਂ ਹ ਿੰਦੇ ਹਨ: 

 

i. ਓਿੀਪੀ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਸਣਕਤਾ ਿਈ ਗਾਹਕ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾ   ਸਹਮਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ii.  ਸ ਰਫ਼ ਸਮਆਦੀ ਕਰ ੇ ਹੀ ਮਨ  ਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਨ  ਰ ਕੀਤੇ ਸਮਆਦੀ ਕਰਸ ਆਾਂ ਦੀ ਕ ੱਿ ਰਕਮ ਇੱਕ  ਾਿ ਸਿੱਚ 
 ੱਠ ਹ ਾਰ ਰ ਪਏ ਤੋਂ ਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗੀ। 

iii.               ਈ-    ਈਸ                       ਏ                ਇ   ਸ             ਇ         

            ,   ਸ           ਇਸ      ਸ                            ।      -ਸ  ਈ           

                                   ,                      ਮ       ਸਮ                         

                 । 

iv.  ਜੇਕਰ ਉੱਪਰ ਦੱ  ੇਅਨ  ਾਰ  ੀਡੀਡੀਪਰਸਕਸਰਆ ਇੱਕ  ਾਿ ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਪ ਰੀ ਨਹੀਂ ਹ ਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਹੋਰ ਡੈਸਬਿ ਕਰਨ ਦੀ 
ਇਜਾ ਤ ਨਹੀਂ ਸਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 

v. ਗਰਾਹਕ ਕੋਿੋਂ ਇ  ਪਰਭਾਿ ਿਈ ਇੱਕ ਘੋਸਣਾ ਪੱਤਰ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਸਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਸਿ੍ਆ ਸਗਆ ਹੈ 
ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਕ ੇ ਹੋਰ ਸਰਪਰੋਸਿਿੰਗ ਇਕਾਈ ਦੇ ਨਾਿ ਨਾਨ-ਫੇ -ਿ -ਫੇ  ਮੋਡ ਸਿੱਚ ਓਿੀਪੀਅਧਾਰਤ ਕੇਿਾਈ ੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 
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ਕਰਕੇ ਖੋਸਿ੍ਆ ਜਾਿੇਗਾ। ਇ  ਤੋਂ ਇਿਾਿਾ,  ੀਕੇਿਾਈ ੀਆਰ 'ਤੇ ਕੇਿਾਈ ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਿੋਡ ਕਰਦੇ  ਮੇਂ, ਕਿੰਪਨੀ 
 ਪੱਸਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦਰ ਾਿੇਗੀ ਸਕ ਅਸਜਹੇ ਖਾਤ ੇਓਿੀਪੀ ਆਧਾਸਰਤ ਈ-ਕੇਿਾਈ ੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖੋਿੇ੍ ਗਏ ਹਨ। 
ਕਿੰਪਨੀ ਹੋਰ ਸਰਪੋਰਸਿਿੰਗ ਇਕਾਈਆਾਂ ਦ ਆਰਾ ਓਿੀਪੀ ਅਧਾਰਤ ਈ-ਕੇਿਾਈ ੀ ਪਰਸਕਸਰਆ ਨਾਿ ਖੋਿੇ੍ ਗਏ ਖਾਸਤਆਾਂ ਦੀ 
ਕੇਿਾਈ ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਖਾਤ ੇਨਹੀਂ ਖੋਿੇ੍ਗੀ। 

vi. ਕਿੰਪਨੀ ਕੋਿ ਉਪਰੋਕਤ ਦੱ ੀਆਾਂ ਸਰਤਾਾਂ ਦੀ ਪਾਿਣਾ ਨ ਿੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਈ, ਸਕ ੇ ਿੀ ਗੈਰ-ਪਾਿਣਾ/ਉਿਿੰਘਣਾ ਦੀ 
 ਸਥਤੀ ਸਿੱਚ ਚੇਤਾਿਨੀਆਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਿਈ ਪਰਣਾਿੀਆਾਂ  ਮੇਤ  ਖਤ ਸਨਗਰਾਨੀ ਪਰਸਕਸਰਆਿਾਾਂ ਹੋਣਗੀਆਾਂ। 

 

17. ਕਿੰਪਨੀ ਆਪਣੀ   ਸਚਤ  ਸਹਮਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਕ ੇ ਸਿਅਕਤੀਗਤ ਗਾਹਕ ਨਾਿ ਕਰ ਾ ਖਾਤਾ ਅਧਾਰਤ  ਬਿੰਧ 
 ਥਾਪਤ ਕਰਨ ਿਈ, ਕਿੰਪਨੀ ਦ ੇਅਸਧਕਾਰੀ ਦ ਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾਿੇ ਿਾਗ  ਕਾਨ ਿੰਨਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਿਾਈਿ ਿੀ- ੀਆਈਪੀਕਰ 
 ਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠ ਸਿਖੀਆਾਂ ਸਰਤਾਾਂ ਦੀ ਪਾਿਣਾ ਕਰੇਗੀ: 

ਏ. ਇ                         ਇ                  ਸ     ਸਥ         ਈ, ਮ       ਮ    

ਮ ਮ        ਮ   ,          ਸ                      ਸ   (  ਈ)            ਮ ਮ        

         ਮ    (   )  ਸ   ਸ     ਸ  ਮ                     । 

          ਇ         ਇ        ਮ    ਸ         ਮ ਮ       ,             ਇ        ਮ    ਸ     

           ਇ      ਸ         ਇ               ਮ            ਈ- ਸ                     । 

  .      17       ਸ                    ਈ-    ਈਸ    ਮ                        -  ਮ  -

ਸ  ਮ   ਮ               ਏ ਮ                       । 

ਸ .              ਈ     ਈਸ           /ਸਮ -ਸਮ            । 

  -ਸ  ਈ                                                  ਮ  ਮ ਮ                      

      - 

i. ਿੀ- ੀਆਈਪੀ  ਿੰਚਾਸਿਤਕਰਨ ਿਾਿੀ ਕਿੰਪਨੀ ਦਾ ਅਸਧਕਾਰੀ ਪਛਾਣ ਿਈ ਮੌਜ ਦ ਗਾਹਕ ਦੀ ਿੀਡੀਓ ਸਰਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦ ੇ
ਨਾਿ-ਨਾਿ ਫੋਿੋ ਸਖੱਚੇਗਾ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਿਈ ਆਧਾਰ ਦੀ ਔਫਿਾਈਨ ਪ ਸਿੀਕਰਨ ਦ ਆਰਾ ਹੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਪਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। 

ii. ਕਿੰਪਨੀ ਪਰਸਕਸਰਆ ਦੇ ਦਰੌਾਨ ਗਾਹਕ ਦ ਆਰਾ ਪਰਦਰਸਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾਿੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਇੱਕ  ਾਫ਼ ਤ ਿੀਰ ਕੈਪਚਰ 
ਕਰੇਗੀ, ਸ ਿਾਏ ਉਹਨਾਾਂ ਮਾਮਸਿਆਾਂ ਸਿੱਚ ਸਜੱਥੇ ਗਾਹਕ ਦ ਆਰਾ ਈ-ਪੈਨ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੋਿੇ। ਪੈਨ ਿੇਰਸਿਆਾਂ ਨ ਿੰ 
ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਿਾਿੀ ਅਥਾਰਿੀ ਦ ੇਡੇਿਾਬੇ  ਤੋਂ ਪਰਮਾਸਣਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 

iii.  ਗਾਹਕ ਦੇ ਿਰਤਮਾਨ ਸਿਕਾਣੇ (ਜੀਓਿੈਸਗਿੰਗ) ਨ ਿੰ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਤਾਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ  ਕੇ ਸਕ 
ਗਾਹਕ ਭਾਰਤ ਸਿੱਚ  ਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜ ਦ ਹੈ 

iv.  ਕਿੰਪਨੀ ਦਾ ਅਸਧਕਾਰੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਸਕ ਆਧਾਰ/ਪੈਨ ਦੇ ਿੇਰਸਿਆਾਂ ਸਿੱਚ ਗਾਹਕ ਦੀ ਫੋਿੋ ਿੀ- ੀਆਈਪੀਿੈਣ 
ਿਾਿੇ ਗਾਹਕ ਨਾਿ ਮੇਿ ਖਾਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਧਾਰ/ਪੈਨ ਸਿੱਚ ਪਛਾਣ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਗਾਹਕ ਦ ਆਰਾ ਮ ਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਿੇਰਸਿਆਾਂ 
ਨਾਿ ਮੇਿ ਖਾਾਂਦੇ ਹਨ। 

v.  ਕਿੰਪਨੀ ਦਾ ਅਸਧਕਾਰੀ ਇਹ   ਸਨਸਸਚਤ ਕਰੇਗਾ ਸਕ ਿੀਡੀਓ ਿਾਿੀਆਾਂ ਪਰ ਪਰ ਸਕ੍ਰਆਿਾਾਂ ਦਰੌਾਨ ਕ੍ਰਮ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਪਰਸਨਾਾਂ 
ਦੀ ਸਕ ਮ ਿੱਖ-ੋਿੱਖਰੀ ਹੋਿੇ ਤਾਾਂ ਜੋ ਇਹ  ਥਾਸਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ  ਕੇ ਸਕ ਪਰ ਪਰ ਸਕ੍ਰਆਿਾਾਂ ਅ ਿ- ਮੇਂ ਿਾਿੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤੇ 
ਪਸਹਿਾਾਂ ਸਰਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹਨ। 

vi.  XML ਫਾਈਿ ਜਾਾਂ ਆਧਾਰ   ਰੱਸਖਅਤ QR ਕੋਡ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਆਧਾਰ ਦੀ ਔਫਿਾਈਨ ਜਾਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਿੇ 
ਸਿੱਚ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਕ XML ਫਾਈਿ ਜਾਾਂ QR ਕੋਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਤੀ ਿੀ-
 ੀਆਈਪੀਕਰਨ ਦੀ ਸਮਤੀ ਤੋਂ 3 ਸਦਨਾਾਂ ਤੋਂ ਪ ਰਾਣੀ ਨਾ ਹੋਿੇ। 
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vii.  ਿੀ- ੀਆਈਪੀਦ ਆਰਾ ਖੋਿੇ੍ ਗਏ  ਾਰੇ ਿੋਨ ਖਾਸਤਆਾਂ ਦੀ ਪਰਸਕਸਰਆ ਦੀ ਇਕ ਾਰਤਾ ਨ ਿੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਈ, 

 ਮਕਾਿੀ ਆਸਡਿ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚਾਿ  ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 

viii. ਕਿੰਪਨੀ ਇਹ   ਸਨਸਸਚਤ ਕਰੇਗੀ ਸਕ ਪਰਸਕਸਰਆ ਗਾਹਕ ਨਾਿ ਇੱਕ  ਸਹਜ, ਰੀਅਿ-ਿਾਈਮ,   ਰੱਸਖਅਤ, ਐਂਡ-ਿ -ਐਂਡ 
ਐਨਸਕ੍ਰਪਿਡ ਆਡੀਓਸਿ  ਅਿ ਗਿੱਬਾਤ ਹੋਿੇ ਅਤੇ  ਿੰਚਾਰ ਦੀ ਗ ਣਿੱਤਾ ਗਾਹਕ ਦੀ ਸਨਾਖਤ ਦੀ ਆਸਗਆ ਦੇਣ ਿਈ 
ਢ ਕਿੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਪਨੀ  ਪ ਸਫਿੰਗ ਅਤੇ ਅਸਜਹੀਆਾਂ ਹੋਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਿਾਿੀਆਾਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਿਈ ਜੀਸਿਤਤਾ ਦੀ ਜਾਾਂਚ 
ਕਰੇਗੀ। 

ix.    ਰੱਸਖਆ, ਮ ਬ ਤੀ ਅਤੇ ਐਿੰਡ ਿ  ਐਿੰਡਐਨਸਕ੍ਰਪਸਨ ਨ ਿੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਈ, ਕਿੰਪਨੀ ਇ  ਨ ਿੰ ਰੋਿਆਊਿ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਪਸਹਿਾਾਂ ਿੀ- ੀਆਈਪੀਐਪਿੀਕੇਸਨ ਦੀ  ੌਫਿਿਅੇਰ ਅਤੇ   ਰਸੱਖਆ ਬਾਰੇ ਆਸਡਿ ਅਤੇ ਪਰਮਾਸਣਕਤਾ ਕਰੇਗੀ। 

x.  ਆਡੀਓਸਿ  ਅਿ ਗੱਿਬਾਤ ਕਿੰਪਨੀ ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਤੋਂ ਸ ਰ  ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗੀ, ਨਾ ਸਕ ਤੀਜੀ ਸਧਰ ਦੇ  ੇਿਾ ਪਰਦਾਤਾ ਤੋਂ, ਜੇਕਰ 
ਕੋਈ ਹੋਿੇ। ਿੀ- ੀਆਈਪੀਪਰਸਕਸਰਆ ਇ  ਉਦੇਸ ਿਈ ਸਿਸੇਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ ਖਿਾਈ ਪਰਾਪਤ ਅਸਧਕਾਰੀਆਾਂ ਦ ਆਰਾ 
 ਿੰਚਾਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗੀ। ਿੀ- ੀਆਈਪੀਕਰਨ ਿਾਿੇ ਅਸਧਕਾਰੀ ਦੇ ਪਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਾਂ ਦੇ ਨਾਿ ਗਤੀਸਿਧੀ ਦੀ ਿੌਗ ਨ ਿੰ 
  ਰੱਸਖਅਤ ਰੱਸਖਆ ਜਾਿੇਗਾ। 

xi. ਕਿੰਪਨੀ ਇਹ   ਸਨਸਸਚਤ ਕਰੇਗੀ ਸਕ ਿੀਡੀਓ ਸਰਕਾਰਸਡਿੰਗ ਨ ਿੰ   ਰੱਸਖਅਤ ਅਤੇ ਬਚਾਓ ਿਾਿੇ ਢਿੰਗ ਨਾਿ  ਿੋਰ ਕੀਤਾ 
ਸਗਆ ਹੋਿੇ ਅਤੇ ਸਮਤੀ ਅਤੇ  ਮੇਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਿੱਗੀ ਹੋਈ ਹੋਿੇ। 

xii. ਕਿੰਪਨੀ ਨ ਿੰ ਨਿੀਨਤਮ ਉਪਿਬਧ ਤਕਨਾਿੋਜੀ ਦੀ  ਹਾਇਤਾ ਿੈਣ ਿਈ ਉਤਸਾਸਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਜ  ਸਿੱਚ 
ਆਰਿੀਸਫਸੀਅਿ ਇਿੰਿੈਿੀਜੈਂ  (AI) ਅਤੇ ਫੇ  ਮੈਸਚਿੰਗ ਿੈਕਨਾਿੋਜੀ ਸਾਮਿ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਜੋ ਪਰਸਕਸਰਆ ਦੀ ਇਕ ਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਿ-
ਨਾਿ ਗਾਹਕ ਦ ਆਰਾ ਸਦੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ਿੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ  ਕੇ। ਹਾਿਾਾਂਸਕ, ਗਾਹਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ 
ਸ ਿੰਮੇਿਾਰੀ ਕਿੰਪਨੀ ਦੀ ਹੋਿੇਗੀ। 

xiii.  ਕਿੰਪਨੀ ਿਾਗ  ਕਾਨ ਿੰਨ ਦ ੇਅਨ  ਾਰ ਆਧਾਰ ਨਿੰਬਰ ਨ ਿੰ  ੋਧਣ ਜਾਾਂ ਬਿੈਕਆਊਿ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। 

 

 

18. ਗੈਰ-ਬੈਂਸਕਿੰਗ ਸਿੱਤ ਕਿੰਪਨੀਆਾਂ ਿਈ  ੌਖੀ ਪਰਸਕਸਰਆ (NBFCs): ਕੋਈ ਸਿਅਕਤੀ ਜੋ ਿੋਨ ਿੈਣਾ ਚਾਹ ਿੰਦਾ ਹੋਿੇ, ਜੇਕਰ 

ਉਹਸਨਰਧਾਰਤ ਦ ਤਾਿੇ  ਪੇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਕਿੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਮਰ ੀ ਨਾਿ ਹੇਠ ਸਿਖੀਆਾਂ ਸਰਤਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ 
ਿੋਨ ਖਾਤ ੇਖੋਿ੍  ਕਦੀ ਹੈ: 

(a) ਕਿੰਪਨੀ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਇੱਕ  ਿੈ-ਤ ਦੀਕ ਕੀਤੀ ਫੋਿੋ ਪਰਾਪਤ ਕਰਗੇੀ। 
(b)  ਕਿੰਪਨੀ ਦਾ ਸਨਯ ਕਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਫ਼ ਰ ਆਪਣੇ ਦ ਤਖ਼ਤਾਾਂ ਹੇਠ ਪਰਮਾਸਣਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਕ ਿੋਨ ਖਾਤਾ ਖਿ੍ੋਣ ਿਾਿੇ ਸਿਅਕਤੀ ਨੇ 

ਉ  ਦੀ ਮੌਜ ਦਗੀ ਸਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦ ਤਖ਼ਤ ਜਾਾਂ ਅਿੰਗ ਠੇ ਦਾ ਸਨਸਾਨ ਿਗਾਇਆ ਹੈ। 

(c) ਿੋਨ ਖਾਤਾ ਸ ਰ  ਸ ਰ  ਸਿੱਚ ਬਾਰਾਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਿਧੀ ਿਈ ਚੱਿਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਸਜ  ਅਿੰਦਰ  ੀਡੀਡੀ  ਿੰਚਾਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 

(d)  ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ  ਾਰੇ ਖਾਸਤਆਾਂ ਸਿੱਚ ਮਨ  ਰ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਕਰ ਾ/ਬਕਾਇਆ ਰਸਹਿੰਦੀ ਰਕਮ ਸਕ ੇ ਿੀ  ਮੇਂ ਪਿੰਜਾਹ ਹ ਾਰ 
ਰ ਪਏ ਤੋਂ ਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 

(e) ਕ ੱਿ ਸਮਿਾ ਕੇ  ਾਰੇ ਖਾਸਤਆਾਂ ਸਿੱਚ ਸਿਆ ਕ ੱਿ ਕੈ੍ਰਸਡਿ ਇੱਕ  ਾਿ ਸਿੱਚ ਇੱਕ ਿੱਖ ਰ ਪਏ ਤੋਂ ਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗਾ। 

(f) ਗਾਹਕ ਨ ਿੰ   ਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਸਕ ਉ  ਦ ਆਰਾ ਉਪਰੋਕਤ (ਡੀ) ਦੀ ਉਿਿੰਘਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ  ਸਥਤੀ ਸਿੱਚ  ਾਰੀ 
ਕੇਿਾਈ ੀ ਪਰਸਕਸਰਆ ਪ ਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾ ਤ ਨਹੀਂ ਸਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 

(g) ਜਦੋਂ ਬਕਾਇਆ ਚਾਿੀ ਹ ਾਰ ਰ ਪਏ ਤੱਕ ਪਹ ਿੰਚ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਇੱਕ  ਾਿ ਸਿੱਚ ਕ ੱਿ ਕੈ੍ਰਸਡਿ ਅ ੱੀ ਹ ਾਰ ਰ ਪਏ ਤੱਕ 
ਪਹ ਿੰਚ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਗਾਹਕ ਨ ਿੰ   ਸਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਸਕ ਕੇਿਾਈ ੀ ਕਰਨ ਿਈ ਢ ਕਿੇਂ ਦ ਤਾਿੇ  ਜਮ੍ਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ 
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨਹੀਂ ਤਾਾਂ  ਾਰੇ ਖਾਸਤਆਾਂ ਸਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ (d) ਅਤੇ (e) ਸਦਸਾ ਸਿੱਚ ਸਨਰਧਾਰਤ  ੀਮਾਿਾਾਂ ਤੋਂ ਿੱਧ ਕ ੱਿ 
ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ 'ਤੇ ਖਾਤ ੇਸਿੱਚ ਕਾਰਿਾਈਆਾਂ ਨ ਿੰ ਰੋਕ ਸਦੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 

 

(h)  ਕਿੰਪਨੀ ਗਾਹਕ ਨ ਿੰ   ਸਚਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਿਾਈ ੀਪਰਸਕਸਰਆ ਨ ਿੰ ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਿਈ ਢ ਕਿੇਂ ਕਦਮ ਚ ੱਕੇਗੀ, ਸਜ  ਸਿੱਚ ਅ ਫਿ 
ਰਸਹਣ 'ਤੇ ਹੋਰ ਡੈਸਬਿ ਦੀ ਇਜਾ ਤ ਨਹੀਂ ਸਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 

19. ਕਿੰਪਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਖਾ/ਦਫ਼ਤਰ ਦ ਆਰਾ ਇੱਕ ਿਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੇਿਾਈ ੀਤ ਦੀਕ ਉ ੇ ਕਿੰਪਨੀ ਦੀ ਸਕ ੇ ਹੋਰ ਸਾਖਾ/ਦਫ਼ਤਰ 
ਸਿੱਚ ਿੋਨ ਖਾਤੇ ਦ ੇਿਰਾਾਂ ਫਰ ਿਈ ਿੈਧ ਹੋਿੇਗੀ, ਬਸਰਤੇ ਸਕ  ਬਿੰਸਧਤ ਿੋਨ ਖਾਤ ੇਿਈ ਪ ਰੀ ਕੇਿਾਈ ੀਤ ਦੀਕ ਪਸਹਿਾਾਂ ਹੀ 
ਕੀਤੀ ਜਾ ਚ ੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਨਯਮਤ ਅੱਪਡਿੇ ਿਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
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ਭਾਗII-ਇਕਿੱੀ ਮਿਕੀਅਤ ਿਾਿੀਆਾਂ ਫਰਮਾਾਂ ਿਈ  ੀਡੀਡੀਉਪਾਅ 
 

20. ਸਕ ੇ ਇਕੱਿੀ ਮਿਕੀਅਤ ਿਾਿੀ ਫਰਮ ਦੇ ਨਾਾਂ 'ਤੇ ਿੋਨ ਖਾਤਾ ਖੋਿ੍ਣ ਿਈ, ਸਿਅਕਤੀ (ਮਾਿਕ) ਦੀ  ੀਡੀਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 
 

21. ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਿਾਿਾ, ਮਾਸਿਕਾਨਾ ਫਰਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ/ਗਤੀਸਿਧੀ ਦੇ  ਬ ਤ ਿਜੋਂ ਹੇਠਾਾਂ ਸਦੱਤ ੇਕੋਈ ਿੀ ਦੋ ਦ ਤਾਿੇ  
ਜਾਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਈ-ਦ ਤਾਿੇ  ਿੀ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ: 

(a) ਰਸਜ ਿਰ ੇਸਨ  ਰਿੀਸਫਕੇਿ 

(b) ਦ ਕਾਨ ਅਤੇ  ਥਾਪਨਾ ਐਕਿ ਦ ੇਤਸਹਤ ਸਮਉਂ ਪਿ ਅਥਾਰਿੀਆਾਂ ਦ ਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ  ਰਿੀਸਫਕੇਿ/ਿਾਇ ੈਂ । 

(c)  ੇਿ  ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਿੈਕ  ਸਰਿਰਨਾਾਂ। 

(d)  ੀਐ ਿੀ/ ਿੈਿ/ ਜੀਐ ਿੀ  ਰਿੀਸਫਕੇਿ (ਪਰੋਸਿ ਨਿ/ਅਿੰਸਤਮ) 

(e)  ੇਿ  ਿੈਕ / ਰਸਿ  ਿੈਕ /ਪਰੋਫੈਸਨਿ ਿੈਕ  ਅਥਾਰਿੀਆਾਂ ਦ ਆਰਾ ਜਾਰੀ  ਰਿੀਸਫਕੇਿ/ਰਸਜ ਿਰ ੇਸਨ ਦ ਤਾਿੇ । 

(f) ਆਈਈ ੀ (ਇਿੰਪਰੋਿਰ ਐਕ ਪਰੋਿਰ ਕੋਡ) ਡੀਜੀਐਫਿੀ ਦ ੇਦਫ਼ਤਰ ਦ ਆਰਾ ਮਾਸਿਕਾਨਾਇਕਾਈ ਨ ਿੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸਗਆ 
ਜਾਾਂ ਸਕ ੇ ਕਾਨ ਿੰਨ ਦ ੇਅਧੀਨ ਸਾਮਿ ਸਕ ੇ ਿੀ ਪੇਸੇਿਰ  ਿੰ ਥਾ ਦ ਆਰਾ ਮਾਸਿਕਨਾ ਇਕਾਈ ਦ ੇਨਾਮ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ 
ਸਗਆ ਿਾਇ ੈਂ /ਪਰੈਕਸਿ  ਦਾ  ਰਿੀਸਫਕੇਿ। 

(g) ਇਕੱਿੇ ਮਾਿਕ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪ ਰੀ ਇਨਕਮ ਿੈਕ  ਸਰਿਰਨ (ਸ ਰਫ ਰ ੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ) ਸਜੱਥੇ ਫਰਮ ਦੀ ਆਮਦਨ 
ਪਰਤੀਸਬਿੰਬਤ ਹ ਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਸਧਕਾਰੀਆਾਂ ਦ ਆਰਾ ਪਰਮਾਸਣਤ/ ਿੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। 

(h) ਸਬਜਿੀ, ਪਾਣੀ, ਿੈਂਡਿਾਈਨ ਿੈਿੀਫਨੋ ਸਬੱਿ, ਆਸਦ ਿਰਗੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸਬੱਿ। 

22. ਉਹਨਾਾਂ ਮਾਮਸਿਆਾਂ ਸਿੱਚ ਸਜੱਥੇ ਕਿੰਪਨੀ  ਿੰਤ ਸਿ ਹੈ ਸਕ ਅਸਜਹੇ ਦੋ ਦ ਤਾਿੇ  ਪੇਸ ਕਰਨਾ  ਿੰਭਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੰਪਨੀ, ਆਪਣੀ 
ਮਰ ੀ ਨਾਿ, ਉਹਨਾਾਂ ਦ ਤਾਿੇ ਾਾਂ ਸਿੱਚੋਂ ਸ ਰਫ਼ ਇੱਕ ਨ ਿੰ ਕਾਰੋਬਾਰ/ ਰਗਰਮੀ ਦੇ  ਬ ਤ ਿਜੋਂ  ਿੀਕਾਰ ਕਰ  ਕਦੀ ਹੈ। 

ਬਸਰਤੇ ਕਿੰਪਨੀ  ਿੰਪਰਕ ਪ ਆਇਿੰਿ ਦੀ ਪ ਸਿੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਜਹੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ  ਪਸਿੀਕਰਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇ ਜੋ ਅਸਜਹੀ 
ਫਰਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨ ਿੰ  ਥਾਸਪਤ ਕਰਨ ਿਈ ਿੋੜੀਂਦੀ ਹੋਿੇਗੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪ ਸਿੀ ਕਰਗੇੀ ਅਤੇ  ਿੰਤ ਸਿ ਕਰਗੇੀ ਸਕ 
ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਗਤੀਸਿਧੀ ਦੀ ਮਾਸਿਕਾਨਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪਤ ੇਤੋਂ ਪ ਸਿੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

 

ਭਾਗ III-ਕਾਨ ਿੰਨੀ ਇਕਾਈਆਾਂ ਿਈ  ੀਡੀਡੀ ਉਪਾਅ 

23. ਸਕ ੇ ਕਿੰਪਨੀ ਦਾ ਿੋਨ ਖਾਤਾ ਖਿ੍ੋਣ ਿਈ, ਹੇਠਾਾਂ ਸਦੱਤੇ ਹਰੇਕ ਦ ਤਾਿੇ  ਜਾਾਂ ਇ ਦ ੇਬਰਾਬਰ ਦੇ ਈ-ਦ ਤਾਿੇ ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ 
ਪਰਮਾਸਣਤ ਕਾਪੀਆਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਣਗੀਆਾਂ: 

 

(a) ਇਨਕਾਰਪਰੋੇਸਨ ਦਾ  ਰਿੀਸਫਕੇਿ 

(b) ਐ ੋ ੀਏਸਨ ਦਾ ਸਿਸਗਆਪਨ ਅਤੇ ਿੇਖ 

(c) ਕਿੰਪਨੀ ਦੀ  ਥਾਈ ਖਾਤਾ  ਿੰਸਖਆ  

(d) ਡਾਇਰੈਕਿਰਾਾਂ ਦ ੇ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪਾਿਰ ਆਫ਼ ਅਿਾਰਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਾ ਜੋ ਇ ਦੇ ਪਰਬਿੰਧਕਾਾਂ, ਅਸਧਕਾਰੀਆਾਂ ਜਾਾਂ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਨ ਿੰ ਇ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਿਈ ਸਦੱਤਾ ਸਗਆ ਹੈ 

(e) ਿਾਭਪਾਤਰੀ ਮਾਿਕ, ਪਰਬਿੰਧਕਾਾਂ, ਅਸਧਕਾਰੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਨਾਿ  ਬਿੰਧਤ  ੀਡੀਡੀ ਦ ਤਾਿੇ , ਜੋ ਿੀ  ਸਥਤੀ ਹੋਿੇ, 

ਕਿੰਪਨੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਿਈ ਇੱਕ ਅਿਾਰਨੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 

24. ਸਕ ੇ ਭਾਈਿਾਿੀ ਫਰਮ ਦਾ ਿੋਨ ਖਾਤਾ ਖੋਿ੍ਣ ਿਈ, ਹੇਠਾਾਂ ਸਦੱਤ ੇਹਰੇਕ ਦ ਤਾਿੇ  ਜਾਾਂ ਇ ਦ ੇਬਰਾਬਰ ਦ ੇਈ-ਦ ਤਾਿੇ ਾਾਂ 
ਦੀਆਾਂ ਪਰਮਾਸਣਤ ਕਾਪੀਆਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਣਗੀਆਾਂ: 

 

(a) ਰਸਜ ਿਰ ੇਸਨ ਦਾ  ਰਿੀਸਫਕੇਿ 

(b) ਪਾਰਿਨਰਸਸਪ ਡੀਡ 

(c) ਪਾਰਿਨਰਸਸਪ ਫਰਮ ਦੀ  ਥਾਈ ਖਾਤਾ  ਿੰਸਖਆ 

(d) ਦ ਤਾਿੇ , ਜੋ ਸਕ  ੈਕਸਨ 16 ਸਿੱਚ ਦਰ ਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਿਾਭਪਾਤਰੀ ਮਾਿਕ, ਪਰਬਿੰਧਕਾਾਂ, ਅਸਧਕਾਰੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ 
ਨਾਿ  ਬਿੰਧਤ, ਜੋ ਿੀ  ਸਥਤੀ ਹੋਿੇ, ਇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਿਈ ਇੱਕ ਅਿਾਰਨੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 

 
 



ਆਧਾਰ ਹਾਊਸ ਿੰਗ ਫਾਾਂਇਨਾਾਂ  ਸਿਮਸਿਡ 

21|Page 

                               

 

25. ਸਕ ੇ ਿਰੱ ਿ ਦਾ ਿੋਨ ਖਾਤਾ ਖੋਿ੍ਣ ਿਈ, ਹੇਠਾਾਂ ਸਦੱਤ ੇਹਰੇਕ ਦ ਤਾਿੇ  ਜਾਾਂ ਇ ਦ ੇਬਰਾਬਰ ਦੇ ਈ-ਦ ਤਾਿੇ ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ 
ਪਰਮਾਸਣਤ ਕਾਪੀਆਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਣਗੀਆਾਂ: 

 

(a) ਰਸਜ ਿਰ ੇਸਨ ਦਾ  ਰਿੀਸਫਕੇਿ 

(b) ਿਰੱ ਿ ਦੀ ਡੀਡ 

(c) ਿਰੱ ਿ ਦੀ  ਥਾਈ ਖਾਤਾ  ਿੰਸਖਆ ਜਾਾਂ ਫਾਰਮ ਨਿੰਬਰ 60 

(d) ਦ ਤਾਿੇ , ਜੋ ਸਕ  ੈਕਸਨ 16 ਸਿੱਚ ਦਰ ਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਿਾਭਪਾਤਰੀ ਮਾਿਕ, ਪਰਬਿੰਧਕਾਾਂ, ਅਸਧਕਾਰੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ 
ਨਾਿ  ਬਿੰਧਤ, ਜੋ ਿੀ  ਸਥਤੀ ਹੋਿੇ, ਇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਿਈ ਇੱਕ ਅਿਾਰਨੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 

26. ਸਕ ੇ ਗੈਰ- ਿੰਗਸਠਤ ਐ ੋ ੀਏਸਨ ਜਾਾਂ ਸਿਅਕਤੀਆਾਂ ਦੀ ਇੱਕ  ਿੰ ਥਾ ਦਾ ਿੋਨ ਖਾਤਾ ਖੋਿ੍ਣ ਿਈ, ਹੇਠਾਾਂ ਸਦੱਤ ੇਹਰੇਕ ਦ ਤਾਿੇ  
ਜਾਾਂ ਇ ਦ ੇਬਰਾਬਰ ਦ ੇਈ-ਦ ਤਾਿੇ ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਪਰਮਾਸਣਤ ਕਾਪੀਆਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਣਗੀਆਾਂ: 

 

(a) ਅਸਜਹੀ ਐ ੋ ੀਏਸਨ ਜਾਾਂ ਸਿਅਕਤੀਆਾਂ ਦੀ  ਿੰ ਥਾ ਦੀ ਪਰਬਿੰਧਕੀ  ਿੰ ਥਾ ਦਾ ਮਤਾ 
 

(b) ਗੈਰ- ਿੰਗਸਠਤ ਐ ੋ ੀਏਸਨ ਜਾਾਂ ਸਿਅਕਤੀਆਾਂ ਦੀ ਇੱਕ  ਿੰ ਥਾ ਦਾ  ਥਾਈ ਖਾਤਾ ਨਿੰਬਰ ਜਾਾਂ ਫਾਰਮ ਨਿੰਬਰ 60  

(c) ਇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਿਈ ਸਦੱਤੀ ਗਈ ਪਾਿਰ ਆਫ਼ ਅਿਾਰਨੀ 
(d) ਿਾਭਪਾਤਰੀ ਮਾਿਕ, ਪਰਬਿੰਧਕਾਾਂ, ਅਸਧਕਾਰੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਨਾਿ  ਬਿੰਧਤ  ੀਡੀਡੀ ਦ ਤਾਿੇ , ਜੋ ਿੀ  ਸਥਤੀ ਹੋਿੇ, 

ਇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਿਈ ਇੱਕ ਅਿਾਰਨੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

(e) ਅਸਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਕਿੰਪਨੀ ਦ ਆਰਾ  ਮ ਸਹਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਜਹੇ  ਿੰਗਠਨ ਜਾਾਂ ਸਿਅਕਤੀਆਾਂ ਦੀ  ਿੰ ਥਾ ਦੀ ਕਾਨ ਿੰਨੀ ਹੋਂਦ 
ਨ ਿੰ  ਥਾਪਤ ਕਰਨ ਿਈ ਿੋੜੀਂਦੀ ਹੋ  ਕਦੀ ਹੋਿੇ। 

ਸਿਆਸਖਆ: ਗਰੈ-ਰਸਜ ਿਰਡ ਿਰੱ ਿ/ਪਾਰਿਨਰਸਸਪ ਫਰਮਾਾਂ ਨ ਿੰ 'ਅਣ- ਿੰਗਸਠਤ ਐ ੋ ੀਏਸਨ' ਸਬਦ ਦੇ ਤਸਹਤ ਸਾਮਿ ਕੀਤਾ 
ਜਾਿੇਗਾ। 

 

ਸਿਆਸਖਆ: 'ਸਿਅਕਤੀਆਾਂ ਦੀ  ਿੰ ਥਾ' ਸਬਦ ਸਿੱਚ  ਮਾਜ ਸਾਮਿ ਹਨ। 
27. ਸਨਆਾਂਇਕ ਸਿਅਕਤੀਆਾਂ ਦਾ ਿੋਨ ਖਾਤਾ ਖੋਿ੍ਣ ਿਈ ਸਜਨ੍ਾਾਂ ਨ ਿੰ ਸਿਸੇਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਸਹਿੇ ਸਹੱ ੇ ਸਿੱਚ ਸਾਮਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗਆ 

ਹੈ, ਸਜਿੇਂ ਸਕ    ਾਇਿੀਆਾਂ, ਯ ਨੀਿਰਸ ਿੀਆਾਂ ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਪਿੰਚਾਇਤਾਾਂ ਿਰਗੀਆਾਂ  ਥਾਨਕ  ਿੰ ਥਾਿਾਾਂ, ਹੇਠਾਾਂ ਸਦੱਤ ੇਦ ਤਾਿੇ ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ 
ਪਰਮਾਸਣਤ ਕਾਪੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਈ-ਦ ਤਾਿੇ  ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ: 

 

(a)  ਿੰ ਥਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿੰਮ ਕਰਨ ਿਈ ਅਸਧਕਾਰਤ ਸਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਖਾਉਣ ਿਾਿਾ ਦ ਤਾਿੇ ; 

(b) ਇ  ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਿਈ ਅਿਾਰਨੀ ਰੱਖਣ ਿਾਿੇ ਸਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦ ਤਾਿੇ , ਸਜਿੇਂ ਸਕ ਧਾਰਾ 16 ਸਿੱਚ 
ਦਰ ਾਇਆ ਸਗਆਹੈ ਅਤੇ 

(c) ਅਸਜਹੀ  ਿੰ ਥਾ/ਸਨਆਾਂਇਕ ਸਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਾਨ ਿੰਨੀ ਹੋਂਦ ਨ ਿੰ  ਥਾਸਪਤ ਕਰਨ ਿਈ ਕਿੰਪਨੀ ਦ ਆਰਾ ਿੋੜੀਂਦੇ ਦ ਤਾਿੇ । 
 

ਭਾਗ IV- ਿਾਭਪਾਤਰੀ ਮਾਿਕ ਦੀ ਪਛਾਣ 

28. ਸਕ ੇ ਕਾਨ ਿੰਨੀ ਸਿਅਕਤੀ ਦਾ ਿੋਨ ਖਾਤਾ ਖੋਿ੍ਣ ਿਈ ਜੋ ਕ ਦਰਤੀ ਸਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿਾਭਪਾਤਰੀ ਮਾਿਕ (ਮਾਿਕਾਾਂ) ਦੀ 
ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਅਤੇ ਉ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪ ਸਿੀ ਕਰਨ ਿਈ ਸਨਯਮਾਾਂ ਦ ੇਸਨਯਮ 9 ਦੇ ਉਪ-ਸਨਯਮ (3) ਦੇ ਅਨ  ਾਰ 
ਹੇਠ ਸਿਖੀਆਾਂ ਗੱਿਾਾਂ ਨ ਿੰ ਸਧਆਨ ਸਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ  ਾਰ ੇਿਾਜਬ ਕਦਮ ਚ ੱਕੇ ਜਾਣਗੇ: 

 

(a) ਸਜੱਥੇ ਗਾਹਕ ਜਾਾਂ ਸਨਯਿੰਤਰਣ ਸਹੱਤ ਦਾ ਮਾਿਕ  ਿਾਕ ਐਕ ਚੇਂਜ ਸਿੱਚ   ਚੀਬੱਧ ਇੱਕ ਕਿੰਪਨੀ ਹੈ, ਜਾਾਂ ਅਸਜਹੀ ਸਕ ੇ 
ਕਿੰਪਨੀ ਦੀ  ਹਾਇਕ ਕਿੰਪਨੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਅਸਜਹੀਆਾਂ ਕਿੰਪਨੀਆਾਂ ਦੇ ਸਕ ੇ ਿੀ ਸੇਅਰਧਾਰਕ ਜਾਾਂ ਿਾਭਕਾਰੀ ਮਾਿਕ ਦੀ ਪਛਾਣ 
ਅਤੇ ਤ ਦੀਕ ਕਰਨਾ  ਰ ਰੀ ਨਹੀਂ ਹ ਿੰਦਾ। 

 

(b) ਿਰੱ ਿ/ਨਾਮ ਦ ਸਿਅਕਤੀ ਜਾਾਂ ਭਰੋ ੇਮਿੰਦ ਖਾਸਤਆਾਂ ਦੇ ਮਾਮਸਿਆਾਂ ਸਿੱਚ ਸਕ ਕੀ ਗਾਹਕ ਸਕ ੇ ਹੋਰ ਸਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ 
ਿਰੱ ਿੀ/ਨਾਮ ਦ ਸਿਅਕਤੀ ਜਾਾਂ ਸਕ ੇ ਹੋਰ ਸਿਚੋਿੇ ਿਜੋਂ ਕਿੰਮ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਜਹੇ 
ਮਾਮਸਿਆਾਂ ਸਿੱਚ,  ਾਿ ੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਸਿਅਕਤੀਆਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦ ੇਤ ੱਿੀਬਖਸ  ਬ ਤ, ਸਜਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹ ਕਿੰਮ ਕਰ 
ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਿ ਹੀ ਿਰੱ ਿ ਦੀ ਪਰਸਕਰਤੀ ਜਾਾਂ ਥਾਾਂ ਤੇ ਮੌਜ ਦ ਹੋਰ ਪਰਬਿੰਧਾਾਂ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਿੀ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 
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ਭਾਗ V-ਚਿੱ ਰਹੀ ਢ ਕਿੀਂ ਜਾਾਂਚ 
 

29. ਕਿੰਪਨੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਗਾਹਕਾਾਂ ਦੀ ਢ ਕਿੀਂ ਜਾਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਸਕ ਉਹਨਾਾਂ ਦ ੇਿੈਣ-ਦੇਣ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਾਂ, ਗਾਹਕਾਾਂ 
ਦ ੇਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਪਰੋਫਾਈਿ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਸਗਆਨ ਅਤੇ ਫਿੰਡਾਾਂ ਦੇ  ਰੋਤ ਦੇ ਨਾਿ ਇਕ ਾਰ ਹੋਣ। 

 

30. ਹੇਠ ਸਿਖੀਆਾਂ ਸਕ ਮਾਾਂ ਦੇ ਿੈਣ-ਦੇਣਾਾਂ ਦੀ ਨ ਦੀਕੀ ਸਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿੰਗ ਕਰਨ ਿਾਿੇ ਕਾਰਕਾਾਂ ਦੀ  ਾਧਾਰਨਤਾ ਨਾਿ 
ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤੇ ਸਬਨਾਾਂ  ਰ ਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: 

 

(a) ਿੱਡੇ ਅਤੇ ਗ ਿੰਝਿਦਾਰ ਿੈਣ-ਦੇਣ, ਅਤੇ ਉਹ ਅ ਾਧਾਰਨ ਪੈਿਰਨਾਾਂ ਿਾਿੇ, ਗਾਹਕ ਦੀ ਆਮ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਤੀਸਿਧੀ 
ਦ ੇਨਾਿ ਅ ਿੰਗਤ, ਸਜਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਕੋਈ  ਪੱਸਿ ਆਰਸਥਕ ਤਰਕ ਜਾਾਂ ਜਾਇ  ਉਦੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇ।  

(b) ਿੈਣ-ਦੇਣ ਜੋ ਸਨਰਧਾਰਤ  ੀਮਾ ਤੋਂ ਿੱਧ ਹਨ। 

(c) ਉੱਚ ਖਾਤਾ ਿਰਨਓਿਰ ਗਾਹਕ ਦੀ ਪਰੋਫਾਈਿ ਅਨ  ਾਰ ਨਾ-ਮ ਨਾਸ ਬ ਹੈ। 

(d) ਤੀਜੀ ਸਧਰ ਦ ੇਚੈੱਕ, ਡਰਾਫਿ, ਆਸਦ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। 
 

31. ਸਨਗਰਾਨੀ ਦੀ  ੀਮਾ ਗਾਹਕ ਦੀ ਜੋਖਮ ਸਰੇਣੀ ਨਾਿ ਅਿਾਇਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
ਸਿਆਸਖਆ: ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਿਾਿੇ ਖਾਸਤਆਾਂ ਨ ਿੰ ਿਧਰੇੇ ਤੀਬਰ ਸਨਗਰਾਨੀ ਦੇ ਅਧੀਨ  ਿੰਚਾਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 

(a)ਖਾਸਤਆਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਿਰਗੀਕਰਨ ਦੀ  ਮੇਂ- ਮੇਂ 'ਤੇ  ਮੀਸਖਆ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਣਾਿੀ, ਸਜ  ਦੀ ਸਮਆਦ ਛ ੇਮਹੀਸਨਆਾਂ ਸਿਚੱ 
ਘਿੱ-ੋਘਿੱ ਇਕੱ ਿਾਰ ਹ ਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਧੇ ਹੋਏ ਉਸਚਤ ਸਮਹਨਤੀ ਉਪਾਿਾਾਂ ਨ ਿੰ ਿਾਗ  ਕਰਨ ਦੀ  ਰ ਰਤ ਨ ਿੰ ਿਾਗ  ਕੀਤਾ 
ਜਾਿੇਗਾ। 

 

32.  ਮੇਂ- ਮੇਂ 'ਤ ੇਅਪਡਿੇ ਕਰਨਾ 
ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਿਾਿੇ ਗਾਹਕਾਾਂ ਿਈ ਹਰ ਦੋ  ਾਿਾਾਂ ਸਿਚੱ ਘਿੱ-ੋਘਿੱ ਇਕੱ ਿਾਰ, ਮਧੱਮ ਜੋਖਮ ਿਾਿੇ ਗਾਹਕਾਾਂ ਿਈ ਹਰ ਅਠੱ  ਾਿਾਾਂ 
ਸਿਚੱ ਇਕੱ ਿਾਰ ਅਤੇ ਘਿੱ ਜੋਖਮ ਿਾਿੇ ਗਾਹਕਾਾਂ ਿਈ ਹਰ ਦ   ਾਿਾਾਂ ਸਿਚੱ ਇਕੱ ਿਾਰ ਸਨਮਨਸਿਖਤ ਪਰਸਕਸਰਆ ਦੇ ਅਨ  ਾਰ 
ਸਨਯਮਤ ਅੱਪਡੇਿ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

ਏ.                : 

    ਈਸ                 ਈ           :     ਈਸ                 ਈ                  ਸ ਥ       , 

ਇਸ ਸ                   ਇ   ਸ  -                      ਸ             ਈਮ  - ਈ  ,              

   ਸ             ਮ   ਈ      ,               (             ਇ        /ਇ              ,          

ਮ   ਈ          )                               ਏ   । 

               :  ਸ                                        ਸ ਥ       ,             ਇ   ਸ  -      

                         ਸ             ਈਮ  - ਈ  ,                 ਸ             ਮ   ਈ      , 

              (             ਇ        /ਇ              ,          ਮ   ਈ          )             

                  ਏ                            ਮ             ਸ     ਮ                 ਸ         

  ਏ  ,            ਸ        , ਸ      ਸ          ਇ  ,               । 
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ਇਸ    ਇ    ,      , ਸਮ -ਸਮ                                 ਮ              ,   ਇ              3(ਏ) 

(xiii)                         ਇਸ            ਈ- ਸ           ਇ                           ਸ       । 

               ,               ਸਮ         ਸ ,                      :                  ਮ ਮ                  

                              ਸ ,                            ਸ                                ਸਮ  

ਇ  ਸ               ਏ                   ਮ      ਸ         ਮ         ਸ   ਸ       ਸ         ।    ਥ     

          ,                                ਈਸ     ਸ      ,                                           

           ਸ ,                      । 

  .             ਇ               : 

    ਈਸ                 ਈ           :          ਸ   (  ਈ)              ਈਸ                 ਈ 

                ਸ ਥ       , ਇਸ ਸ          ਇ   ਸ  -             ਈ                       ਸ    

 ਸ   ਈਮ    ਈ  ,               (             ਇ        /ਇ              ,          ਮ   ਈ  

        )                          , ਇਸ ਸ           ਈ                 ਸ                 , 

        ਮ       । ਇਸ    ਇ    ,       ਇਸ                  ਇ  ਸ                              

              ਮ     (   )            ਸ                       ,     ਇਸ          ਸ       ਸ      -  -    

      ਈ ਇਸ                 । 

    ਈਸ                     :     ਈਸ                        ਸ ਥ       ,             ਈ          

   -         ਈ          ਈਸ                         । 

ਸ .              :           ਇ    ,       ਇ  ਸ                , 

ਮ      ਸ      ਮ              ਸ                ਈਸ   ਸ      ਇਸ                । ਇ              

                                     ਈ                    ,                     ਸ      ਮ      

ਸ      ਮ              ਸ          । ਇਸ    ਇ    ,                    ਸ       ਸ                 

    ਈਸ     ਸਮ -ਸਮ                   ਸਮ  ਸਮ        ਈ   ,                           -         ਈ      

    ਈਸ                       ਈਸ                     । 

                  ,                      ,         ਈਸ     ਸਮ -ਸਮ                ਸਮ                

 ਥ              ਸ     ਸ                  । 

ਸਮ -ਸਮ                ਈ          ਸ  -      ਸਮ   ਸ        ਸ      ( ਸ       )               ਮ      

            ਏ           ਇ    ਸ                       । ਇਸ    ਇ    , ਇ  ਸ               ਏ      

    ਈਸ     ਸਮ -ਸਮ                                             / ਸ                             /      ਸ      
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                                   ਈਸ                             ਮ                  ਏ           ਇ   

ਸ                         । 

      ਸ      ਸ             ਈ,         ਸ                   ਈਸ     ਸਮ -ਸਮ                   ਸ      

                         ਸ       । 

ਕਿੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਸਿਕਿਪ 'ਤੇ ਓਿੀਡੀਪੇਸ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਆਧਾਰ ਪਰਮਾਸਣਕਤਾ/ਔਫਿਾਈਨ ਤ ਦੀਕ ਿਈ  ਸਹਮਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ 
ਿਈ ਗਾਹਕ ਦੀ ਮੌਜ ਦਗੀ 'ਤੇ  ੋਰ ਦੇ  ਕਦੀ ਹੈ, ਸਜ  ਸਿੱਚ ਇਹ ਿੀ ਸਾਮਿ ਹੈ ਸਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ਸਕ ਖਾਤਾ 
ਧਾਰਕ/ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਦਗੀ ਨ ਿੰ  ਥਾਸਪਤ ਕਰਨ ਿਈ ਿੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।  ੱਚਮ ੱਚ. ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਗਾਹਕ ਦ ਆਰਾ ਮੇਿ/ਪੋ ਿ 
ਆਸਦ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਓਿੀਡੀ/ ਸਹਮਤੀ  ਿੀਕਾਰਯੋਗ ਹੋਿੇਗੀ। 

          ਈਸ     ਸਮ -ਸਮ                   ਸ             ਮ                 ਏ   ।   ਈ             

 ਸ         ,                 ਇ               ਮ        ,                 ਇ              

                            ,                ਮ               ,  ਸ                          ਸ     

ਸਮ -ਸਮ                            ਥ          ਈ               ,   ਮ  ਮ           ਮ          

               ਈਸ                      -        ,                     ਇ                     ਸ  

    ਮ                              ਈਸ       ਸ       ਸ                                 ਸ          

ਸ     ਈ    । 

 

33. ਮੌਜ ਦਾ ਗਾਹਕਾਾਂ ਦੇ ਮਾਮਿੇ ਸਿੱਚ, ਕਿੰਪਨੀ  ਥਾਈ ਖਾਤਾ ਨਿੰਬਰ ਜਾਾਂ ਇ ਦ ੇਬਰਾਬਰ ਦਾ ਈ-ਦ ਤਾਿੇ  ਜਾਾਂ ਫਾਰਮ ਨਿੰ. 60, 

ਅਸਜਹੀ ਸਮਤੀ ਤੱਕ ਪਰਾਪਤ ਕਰਗੇੀ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ  ਰਕਾਰ ਦ ਆਰਾ   ਸਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ  ਕਦੀ ਹੈ, ਅਸਜਹਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਿੰਪਨੀ 
ਅ ਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਤੇ ਸਿੱਚ ਓਪਰੇਸਨ ਬਿੰਦ ਕਰ ਦੇਿੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗਾਹਕ ਦ ਆਰਾ  ਥਾਈ ਖਾਤਾ ਨਿੰਬਰ ਜਾਾਂ ਇ ਦ ੇ
ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਈ-ਦ ਤਾਿੇ  ਜਾਾਂ ਫਾਰਮ ਨਿੰਬਰ 60 ਜਮ੍ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। 

 

ਬਸਰਤੇ ਸਕ ਿੋਨ ਖਾਤ ੇਿਈ ਅ ਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿੰਮ ਬਿੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਸਹਿਾਾਂ (ਸਜਿੇਂ ਸਕ ਸਕ ੇ ਹੋਰ ਡੈਸਬਿ ਨ ਿੰ ਮ ਅੱਤਿ ਕਰਨਾ), 
ਕਿੰਪਨੀ ਗਾਹਕ ਨ ਿੰ ਪਹ ਿੰਚਯੋਗ ਨੋਸਿ  ਅਤੇ   ਣਨ ਦਾ ਉਸਚਤ ਮੌਕਾ ਦੇਿੇਗੀ। ਇ  ਤੋਂ ਇਿਾਿਾ, ਕਿੰਪਨੀ, ਆਪਣੀ ਅਿੰਦਰ ਨੀ ਨੀਤੀ 
ਸਿੱਚ, ਉਹਨਾਾਂ ਗਾਹਕਾਾਂ ਿਈ ਸਨਰਿੰਤਰ  ੇਿਾਿਾਾਂ ਿਈ ਢ ਕਿੀਂ ਛੋਿਾਾਂ ਸਾਮਿ ਕਰੇਗੀ ਜੋ  ੱਿ, ਸਬਮਾਰੀ ਜਾਾਂ ਕਮ ੋਰੀ, ਬ ਢਾਪਾ ਜਾਾਂ 
ਹੋਰਅਸਜਹੇ ਕਾਰਨਾਾਂਕਰਕੇ  ਥਾਈ ਖਾਤਾ ਨਿੰਬਰ ਜਾਾਂ ਇ ਦ ੇਬਰਾਬਰ ਦਾ ਈ-ਦ ਤਾਿੇ  ਜਾਾਂ ਫਾਰਮ ਨਿੰਬਰ 60 ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਿੱਚ 
ਅ ਮਰੱਥ ਹਨ। ਅਸਜਹੇ ਗਾਹਕ  ਬਿੰਧ, ਹਾਿਾਾਂਸਕ, ਿਧੀ ਹੋਈ ਸਨਗਰਾਨੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ। 

 

ਇ  ਤੋਂ ਇਿਾਿਾ, ਜੇਕਰ ਕਿੰਪਨੀ ਨਾਿ ਮੌਜ ਦਾ ਿੋਨ-ਅਧਾਰਤ  ਬਿੰਧ ਰੱਖਣ ਿਾਿਾ ਗਾਹਕ ਕਿੰਪਨੀ ਨ ਿੰ ਸਿਖਤੀ ਰ ਪ ਸਿੱਚ ਸਦਿੰਦਾ ਹੈ 
ਸਕ ਉਹ ਆਪਣਾ  ਥਾਈ ਖਾਤਾ ਨਿੰਬਰ ਜਾਾਂ ਇ ਦ ੇਬਰਾਬਰ ਦਾ ਈ-ਦ ਤਾਿੇ  ਜਾਾਂ ਫਾਰਮ ਨਿੰ. 60 ਜਮ੍ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਿੰਦਾ 
ਹੈ, ਤਾਾਂ ਕਿੰਪਨੀ ਇ  ਨ ਿੰ ਬਿੰਦ ਕਰ ਦੇਿੇਗੀ। ਿੋਨ ਖਾਤਾ (ਭਾਿ ਸਕ ੇ ਹੋਰ ਡੈਸਬਿ ਨ ਿੰ ਮ ਅੱਤਿ ਕਰਨਾ) ਅਤੇ ਗਾਹਕ 'ਤੇ ਿਾਗ  ਹੋਣ 
ਿਾਿੇ ਪਛਾਣ ਦ ਤਾਿੇ ਾਾਂ ਨ ਿੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਪਛਾਣ  ਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਾਰੀਆਾਂ ਸ ਿੰਮੇਿਾਰੀਆਾਂ ਦਾ ਉਸਚਤ 
ਸਨਪਿਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 

 

ਸਿਆਸਖਆ - ਇ   ੈਕਸਨ ਦ ੇਉਦੇਸ ਿਈ, ਸਕ ੇ ਖਾਤ ੇਦੇ  ਬਿੰਧ ਸਿੱਚ " ਿੰਚਾਿਨ ਦੀ ਅ ਥਾਈ ਬਿੰਦਸ" ਦਾ ਮਤਿਬ ਹੈ 
ਕਿੰਪਨੀ ਦ ਆਰਾ ਉ  ਖਾਤੇ ਦ ੇ ਬਿੰਧ ਸਿੱਚ  ਾਰੇ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਾਂ ਗਤੀਸਿਧੀਆਾਂ ਨ ਿੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅ ਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮ ਅੱਤਿ ਕਰਨਾ 
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗਾਹਕ ਇ   ੈਕਸਨ ਦੇ ਪਰਬਿੰਧਾਾਂ ਦੀ ਪਾਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।  ਿੰਪਤੀ ਖਾਸਤਆਾਂ ਸਜਿੇਂ ਸਕ ਿੋਨ ਖਾਸਤਆਾਂ ਦ ੇਮਾਮਿੇ 
ਸਿੱਚ, ਖਾਤ ੇਸਿੱਚ ਕਾਰਿਾਈ ਨ ਿੰ ਬਿੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ ਿਈ, ਸ ਰਫ ਕੈ੍ਰਸਡਿਾਾਂ ਦੀ ਆਸਗਆ ਹੋਿੇਗੀ। 
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ਭਾਗ VI-ਸਿ ਸਤਰਤ ਅਤ ੇ ਰਿ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਮਹਨਤ ਦੀ ਪਰਸਕਸਰਆ 
 

A. ਸਿ ਸਤਰਤ ਸਮਹਨਤ ਦੀ ਪਰਸਕਸਰਆ 

34. ਗਰੈ-ਆਹਮ-ੋ ਾਹਮਣੇ ਿਾਿੇ ਗਾਹਕਾਾਂ ਦਾ ਿੋਨ ਖਾਤਾ (ਆਧਾਰ ਓਿੀਪੀ ਆਧਾਸਰਤ ਆਨ-ਬਰੋਸਡਿੰਗ ਤੋਂ ਇਿਾਿਾ): ਕਿੰਪਨੀ ਇਹ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਸਕ ਗੈਰ-ਆਹਮੋ- ਾਹਮਣੇ ਿਾਿੇ ਗਾਹਕਾਾਂ ਦੀ ਿਧੀ ਹੋਈ ਸਮਹਨਤ ਦੀ ਪਰਸਕਸਰਆ ਿਈ, ਪਸਹਿੀ 
ਅਦਾਇਗੀ/ਿਿੰਡ ਨ ਿੰ ਗਾਹਕ ਦੇ ਕੇਿਾਈ ੀ-ਅਨ ਪ ਰਤ ਖਾਤ ੇਰਾਹੀਂ ਸਕ ੇ ਹੋਰ ਕਿੰਪਨੀ ਨਾਿ ਪਰਭਾਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ। 

 

35. ਰਾਜਨੀਸਤਕ ਤਰੌ 'ਤ ੇ ਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਿਅਕਤੀਆਾਂ (PEPs) ਦ ੇਿੋਨ ਖਾਤ ੇ

A. ਕਿੰਪਨੀ ਕੋਿ ਪੀਈਪੀਨਾਿ ਸਰਸਤਾ  ਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਕਿਪ ਹੋਿੇਗਾ ਬਸਰਤੇ ਸਕ: 
(a) ਪਸਰਿਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਅਤੇ ਨ ਦੀਕੀ ਸਰਸਤੇਦਾਰਾਾਂ ਦ ੇਫਿੰਡਾਾਂ ਦੇ  ਰਤੋਾਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ  ਮੇਤ ਿੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੀਈਪੀ 'ਤੇ 

ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ; 

(b) ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਿਜੋਂ ਪੀਈਪੀ  ਿੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਸਹਿਾਾਂ ਸਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਤ ਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; 

(c) ਇੱਕ PEP ਿਈ ਇੱਕ ਿੋਨ ਖਾਤਾ ਖੋਿ੍ਣ ਦਾ ਫੈ ਿਾ ਗਾਹਕ ਦੀ  ਿੀਸਕ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨ  ਾਰ ਇਕੱ  ੀਨੀਅਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 
ਸਿਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ; 

(d) ਅਸਜ ਹੇ ਾਰ ੇਿੋਨ ਖਾਤੇ ਸਨਰਿੰਤਰ ਇੱਕ ਸਿ ਸਤਰਤ ਸਨਗਰਾਨੀ ਦ ੇਅਧੀਨ ਹ ਿੰਦੇ ਹਨ; 

(e) ਮੌਜ ਦਾ ਗਾਹਕ ਜਾਾਂ ਮੌਜ ਦਾ ਿੋਨ ਖਾਤ ੇਦੇ ਿਾਭਪਾਤਰੀ ਮਾਿਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿੱਚ ਪੀਈਪੀ ਬਣਨ ਦੀ  ਸਥਤੀ ਸਿੱਚ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ 
 ਬਿੰਧਾਾਂ ਨ ਿੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਿਈ  ੀਨੀਅਰ ਪਰਬਿੰਧਨ ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ; 

(f) ਸਨਰਿੰਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿ ਸਤਰਤ ਸਨਗਰਾਨੀ  ਮੇਤ ਪੀਈਪੀ 'ਤੇ ਿਾਗ  ਹੋਣ ਅਨ  ਾਰ  ੀਡੀਡੀਉਪਾਅ ਿਾਗ  ਹ ਿੰਦੇ ਹਨ। 

B. ਇਹ ਸਹਦਾਇਤਾਾਂ ਿੋਨ ਖਾਸਤਆਾਂ 'ਤੇ ਿੀ ਿਾਗ  ਹੋਣਗੀਆਾਂ ਸਜੱਥੇ ਪੀਈਪੀ ਇਕੱ ਿਾਭਕਾਰੀ ਮਾਿਕ ਹ ਿੰਦਾ ਹੈ 
 

36. ਪਸੇਿੇਰ  ਾਿ ੀਆਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਿੇ੍ੋ ਗਏ ਗਾਹਕ ਿੋਨ ਖਾਤੇ: 
ਕਿੰਪਨੀ ਪੇਸੇਿਰ  ਾਿ ੀਆਾਂ ਰਾਹੀਂ ਿੋਨ ਖਾਤ ੇਖੋਿ੍ਣ ਿੇਿੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਸਜਿੇਂ ਸਕ ਕਾਨ ਿੰਨ ਦ ੇਅਧੀਨ ਆਸਗਆ ਸਦੱਤੀ ਜਾ 
 ਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਕ: 

 

(a) ਗਰਾਹਕਾਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕਿੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਪੇਸੇਿਰ  ਾਿ ੀ ਦ ਆਰਾ ਿੋਨ ਖਾਤਾ 
ਖੋਸਿ੍ਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। 

(b) ਕਿੰਪਨੀ ਕੋਿ ਸਮਊਚਿ ਫਿੰਡ, ਪੈਨਸਨ ਫਿੰਡ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਸਕ ਮ ਦੇ ਫਿੰਡਾਾਂ ਿਰਗੀਆਾਂ  ਿੰ ਥਾਿਾਾਂ ਿਿੋਂ ਪੇਸੇਿਰ  ਾਿ ੀਆਾਂ ਦ ਆਰਾ 
ਪਰਬਿੰਸਧਤ 'ਪ ਿਡ' ਖਾਸਤਆਾਂ ਨ ਿੰ ਹੋਿਡ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਕਿਪ ਹੋਿੇਗਾ। 

(c) ਕਿੰਪਨੀ ਅਸਜਹੇ ਪੇਸੇਿਰ  ਾਿ ੀਆਾਂ ਦੇ ਿੋਨ ਖਾਤ ੇਨਹੀਂ ਖੋਿੇ੍ਗੀ ਜੋ ਸਕ ੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਗ ਪਤਤਾ ਨਾਿ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ 
ਕਿੰਪਨੀ ਨ ਿੰ ਗਾਹਕ ਦੇ ਿੇਰਸਿਆਾਂ ਦਾ ਖ ਿਾ ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

(d)  ਾਰੇ ਿਾਭਪਾਤਰੀ ਮਾਿਕਾਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਸਜੱਥੇ  ਾਿ ੀਆਾਂ ਦ ਆਰਾ ਰੱਖ ੇਗਏ ਫਿੰਡ ਕਿੰਪਨੀ ਦੇ ਪਧੱਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ 
ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ 'ਉਪ-ਖਾਤ'ੇ ਮੌਜ ਦ ਹਨ, ਸਜਨ੍ਾਾਂ ਸਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਿਾਭਪਾਤਰੀ ਮਾਿਕ ਨ ਿੰ ਸਦੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਾਂ ਸਜੱਥੇ 
ਅਸਜਹੇ ਫਿੰਡ ਕਿੰਪਨੀ ਦ ੇਿੈਿਿ 'ਤੇ ਆਪ  ਸਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਗੇੀ, ਕਿੰਪਨੀ ਿਾਭਪਾਤਰੀ ਮਾਿਕਾਾਂ ਦੀ ਭਾਿ ਕਰੇਗੀ। 

(e) ਕਿੰਪਨੀ, ਆਪਣੇ ਸਿਿੇਕ 'ਤੇ, ਸਕ ੇ  ਾਿ ੀ ਦ ਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ'ਗਾਹਕ ਕਾਰਨ ਸਮਹਨਤ' (CDD) 'ਤੇ ਭਰੋ ਾ ਕਰੇਗੀ, ਬਸਰਤੇ 
ਸਕ  ਾਿ ੀ ਇੱਕ ਸਨਯਿੰਸਤਰਤ ਅਤੇ ਸਨਗਰਾਨੀ ਿਾਿੀ ਇਕਾਈ ਹੋਿੇ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਕੇਿਾਈ ੀਿੋੜਾਾਂ ਦੀ ਪਾਿਣਾ ਕਰਨ 
ਿਈ ਉ  ਕੋਿ ਢ ਕਿੇਂ ਸ  ਿਮ ਹਨ। 

(f) ਗਾਹਕ ਨ ਿੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਅਿੰਤਮ ਸ ਿੰਮੇਿਾਰੀ ਕਿੰਪਨੀ ਦੀ ਹ ਿੰਦੀ ਹੈ। 
 

B.  ਰਿੀਸਕ੍ਰਤ ਬਕਾਇਆ ਸਮਹਨਤ 

37.  ਿੈ- ਹਾਇਤਾ  ਮ ਹਾਾਂ (SHGs) ਿਈ  ਰਿ ਮਾਪਦਿੰਡ  ਰਿ ਬਣਾਇਆ ਸਗਆ ਹੈ 

(a) ਐ ਐਚਜੀਦਾ ਿੋਨ ਖਾਤਾ ਖੋਿ੍ਣ ਿੇਿੇ ਐ ਐਚਜੀਦ ੇ ਾਰ ੇਮੈਂਬਰਾਾਂ ਦੀ  ੀਡੀਡੀਦੀ ਿੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗੀ। 

 

(b)  ਾਰੇ ਅਹ ਦੇਦਾਰਾਾਂ ਦੀ  ੀਡੀਡੀ ਕਾਫੀ ਹੋਿੇਗੀ। 
(c)  ਸ        ਸ    ਮੈਂਬਰ    ਸ       ਸ                          ਸਮ          ਸ       । 
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38. ਸਿਦਸੇੀ ਪਰੋਿਫਿੋੀਓ ਸਨਿਸੇਕਾਾਂ (FPIs) ਿਈ  ਰਿੀਸਕ੍ਰਤਕਿੇਾਈ ੀਸਨਯਮ 

ਪੋਰਿਫੋਿੀਓ ਸਨਿੇਸ  ਕੀਮ (PIS) ਦੇ ਤਸਹਤ ਸਨਿੇਸ ਦੇ ਉਦਸੇ ਿਈ  ਰਕਾਰ, ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਐ ਈਬੀਆਈ (ਸਜਿੇਂ 
ਢ ਕਿਾਾਂ ਹੋਿੇ) ਦ ਆਰਾ ਜਾਰੀ ਿਾਗ  ਸਿਦੇਸੀ ਮ ਦਰਾ ਅਤੇ ਪਰਤੀਭ ਤੀਆਾਂ ਮਾਰਕਰ ਸਦਸਾ-ਸਨਰਦੇਸਾਾਂ ਦ ੇਅਨ  ਾਰ ਯੋਗ ਹੋਣ ਿਾਿੇ 
ਐਫ਼ਪੀਆਈਨਾਿ ਿੈਣ-ਦੇਣ/ ਿੰਬਿੰਧ ਇਨਕਮ ਿੈਕ  (FATCA/CRS) ਦੇ ਸਨਯਮਾਾਂਅਨ  ਾਰ ਅਿੰਸਤਕਾ ।। ਸਿੱਚ ਦਰ ਾਏ ਗਏ KYC 

ਦ ਤਾਿੇਜਾਾਂ ਨ ਿੰ  ਿੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 
 

ਬਸਰਤੇ ਸਕ ਕਿੰਪਨੀ ਨੇ ਐਫ਼ਪੀਆਈਿਿੋਂ ਜਾਾਂ ਐਫ਼ਪੀਆਈਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿੰਮ ਕਰਨ ਿਾਿੇ ਗਿੋਬਿ ਕ ਿੋਡੀਅਨ ਤੋਂ ਿਚਨਬੱਧਤਾ 
ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਿੇਇਹ ਸਜਿੇਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਿੋੜ ਹੋਿੇ, ਅਿੰਸਤਕਾII ਸਿੱਚ ਿੇਰਿੇ ਅਨ  ਾਰ ਛੋਿ ਿਾਿੇ ਦ ਤਾਿੇ  ਜਮ੍ਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

 

39. ਘੱਿ ਜੋਖਮ ਿਾਿੀ ਸਰੇਣੀ ਦ ੇਗਾਹਕਾਾਂ ਿਈ ਦ ਤਾਿੇ ਾਾਂ ਦੀ ਇੱਕ  ਿੰਕੇਤਕ   ਚੀ ਅਿੰਸਤਕਾ III ਸਿੱਚ ਸਦਤੱੀ ਗਈ ਹੈ। 
 

ਅਸਧਆਇ VII 

ਸਰਕਾਰਡ ਪਰਬਿੰਧਨ 

40. ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਿ. ਐਕਿ ਅਤੇ ਸਨਯਮਾਾਂ ਦੇ ਉਪਬਿੰਧਾਾਂ ਦੇ  ਿੰਦਰਭ ਸਿੱਚ, ਗਾਹਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ,  ਿੰਭਾਿ ਅਤੇ 
ਸਰਪਰੋਸਿਿੰਗ ਦੇ  ਿੰਬਿੰਧ ਸਿੱਚ ਹੇਠਾਾਂ ਸਦੱਤ ੇਕਦਮ ਚ ੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿੰਪਨੀ ਇਹ ਕਿੰਮ ਕਰੇਗੀ, 

 

(a) ਿੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਤੀ ਤੋਂ ਘਿੱ-ੋਘਿੱ ਪਿੰਜ  ਾਿਾਾਂ ਿਈ, ਘਰੇਿ  ਅਤੇ ਅਿੰਤਰਰਾਸਿਰੀ, ਕਿੰਪਨੀ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਸਿਚਕਾਰ ਿੈਣ-ਦੇਣ 
ਦੇ  ਾਰੇ ਿੋੜੀਂਦੇ ਸਰਕਾਰਡਾਾਂ ਨ ਿੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ; 

(b)  ਗਾਹਕਾਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਿੋਨ ਖਾਤਾ ਖੋਿ੍ਣ  ਮੇਂ/  ਬਿੰਧ ਦੀ ਸ ਰ ਆਤ ਿੇਿੇ ਅਤੇ ਿਪਾਰਕ  ਬਿੰਧਾਾਂ ਦੇ ਦਰੌਾਨ, ਿਪਾਰਕ 
 ਬਿੰਧ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਿੱ-ੋਘਿੱ ਪਿੰਜ  ਾਿਾਾਂ ਤੱਕ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਤ ੇਨਾਿ  ਬਿੰਧਤ ਸਰਕਾਰਡਾਾਂ ਨ ਿੰ   ਰੱਸਖਅਤ 
ਰੱਖਣਾ; 

(c)  ਅਨ ਰੋਧ ਕਰਨ 'ਤੇ  ਮਰੱਥ ਅਸਧਕਾਰੀਆਾਂ ਨ ਿੰ ਪਛਾਣ ਸਰਕਾਰਡ ਅਤੇ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਡਿੈਾ ਉਪਿਬਧ ਕਰਾਉਣਾ; 
(d) ਮਨੀ ਿਾਾਂਡਸਰਿੰਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਸਰਕਾਰਡਾਾਂ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ) ਸਨਯਮ, 2005 (ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਿ. ਸਨਯਮ, 2005) ਦੇ ਸਨਯਮ 3 

ਤਸਹਤ ਸਨਰਧਾਰਤ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ  ਹੀ ਸਰਕਾਰਡ ਨ ਿੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਣਾਿੀ ਸ ਰ  ਕਰਨਾ; 
(e)  ਪੀਐਮਐਿਸਨਯਮ 3 ਦ ੇਤਸਹਤ ਸਨਰਧਾਰਤ ਿਰਾਾਂਜੈਕਸਨਾਾਂ ਦੇ  ਬਿੰਧ ਸਿੱਚ  ਾਰੀ ਿੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ਿੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਤਾਾਂ 

ਜੋ ਸਿਅਕਤੀਗਤ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਪ ਨਰ ਸਨਰਮਾਣ ਦੀ ਇਜਾ ਤ ਸਦੱਤੀ ਜਾ  ਕੇ, ਸਜ  ਸਿੱਚ ਹੇਠ ਸਿਖ ੇਿੀ ਸਾਮਿ ਹ ਿੰਦ ੇ
ਹਨ: 

(i)  ਿਰਾਾਂਜੈਕਸਨਾਾਂ ਦੀ ਪਰਸਕਰਤੀ; 
(ii)  ਿੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਮ ਦਰਾ ਸਜ  ਸਿੱਚ ਇ ਨ ਿੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸਗਆ  ੀ; 
(iii)  ਉਹ ਸਮਤੀ ਸਜ  'ਤੇ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਸਗਆ  ੀ; ਅਤੇ  

(iv)  ਿਰਾਾਂਜੈਕਸਨ ਿਈ ਪਾਰਿੀਆਾਂ। 

(f)  ਜਾਣਕਾਰੀ ਦ ੇ ਹੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ  ਿੰਭਾਿ ਿਈ ਇੱਕ ਸ  ਿਮ ਨ ਿੰ ਇ  ਤਰੀਕੇ ਨਾਿ ਸਿਕ ਤ ਕਰਨਾ ਜੋ ਸਕ ਜਦੋਂ ਿੀ 
ਿੋੜ ਹੋਿੇ ਜਾਾਂ  ਮਰੱਥ ਅਸਧਕਾਰੀਆਾਂ ਦ ਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ ਤਾਾਂ ਡਿੈਾ ਆ ਾਨੀ ਨਾਿ ਅਤੇ ਤੇ ੀ ਨਾਿ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ 
ਜਾ  ਕੇ; 

(g) ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਤ ੇਦੇ ਸਰਕਾਰਡਾਾਂ ਨ ਿੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ, ਅਤੇ ਸਨਯਮ 3 ਸਿੱਚ ਸਦੱਤ ੇਗਏ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਦ ੇ
ਸਰਕਾਰਡ ਨ ਿੰ ਹਾਰਡ ਜਾਾਂ  ਾਫ਼ਿ ਫਾਰਮੈਿ ਸਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। 
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ਅਸਧਆਇ VIII 

 

ਸਿਤੱੀ ਇਿੰਿਿੈੀਜੈਂ  ਯ ਸਨਿ ਿਈ ਸਰਪਰੋਸਿਿੰਗ ਦੀਆਾਂ ਿੋੜਾਾਂ- ਭਾਰਤ 

41. ਕਿੰਪਨੀ ਡਾਇਰੈਕਿਰ, ਫਾਈਨਾਾਂਸੀਅਿ ਇਿੰਿੈਿੀਜੈਂ  ਯ ਸਨਿ-ਇਿੰਡੀਆ (FIU-IND) ਨ ਿੰ ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਿ. (ਸਰਕਾਰਡ ਦੀ  ਾਾਂਭ- ਿੰਭਾਿ) 
ਸਨਯਮ, 2005 ਦੇ ਸਨਯਮ 3 ਸਿੱਚ ਹਿਾਿੇ ਿਾਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇ  ਦ ੇਸਨਯਮ 7 ਦੇ ਰ ਪ ਸਿੱਚ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। 

 

ਸਿਆਸਖਆ: ਸਨਯਮ 7 ਦੇ ਉਪ ਸਨਯਮ 3 ਅਤੇ 4 ਸਿੱਚ  ੋਧ ਦੇ  ਬਿੰਧ ਸਿੱਚ 22  ਤਿੰਬਰ, 2015 ਨ ਿੰ ਅਸਧ  ਸਚਤ ਤੀਜੇ  ੋਧ ਦ ੇ
ਸਨਯਮਾਾਂ ਦੇ  ਿੰਦਰਭ ਸਿੱਚ, ਡਾਇਰੈਕਿਰ, ਐਫ਼ਆਈਯ -ਆਈਐਨਡੀਕੋਿ ਉਹਨਾਾਂ ਨ ਿੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦ ੇ ਰ ਪ ਬਾਰੇ ਸਨਰਦਸੇਸਤ 
ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਣੇ ਦੀ ਪਰਸਕਸਰਆ ਅਤੇ ਢਿੰਗ ਨ ਿੰ ਸਨਸਸਚਤ ਕਰਨ ਿਈਸਨਯਮ 3ਦੇ ਉਪ-ਸਨਯਮ(1) ਦੀਆਾਂ ਿੱਖ-ਿੱਖ 

ਧਾਰਾਿਾਾਂ ਸਿੱਚ ਦਰ ਾਏ ਗਏ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਪਤਾ ਿਗਾਉਣ ਿਈ ਸਰਪਰੋਸਿਿੰਗ  ਿੰ ਥਾਿਾਾਂ ਨ ਿੰ ਸਦਸਾ-ਸਨਰਦੇਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਾਂ 
ਸਕਤੀਆਾਂ ਹੋਣਗੀਆਾਂ। 

 

42. ਸਰਪਰੋਸਿਿੰਗ ਫਾਰਮੈਿ ਅਤੇ ਸਿਆਪਕ ਸਰਪਰੋਸਿਿੰਗ ਫਾਰਮੈਿ ਗਾਈਡ, ਐਫ਼ਆਈਯ - ਆਈਐਨਡੀਦ ਆਰਾ ਸਨਰਧਾਸਰਤ/ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਪੋਰਿ ਜਨਰੇਸਨ ਯ ਸਿਸਿਿੀ ਅਤੇ ਸਰਪਰੋਿ ਪਰਮਾਸਣਕਤਾ ਉਪਯੋਗਤਾ ਜੋ ਸਰਪਰੋਸਿਿੰਗ  ਿੰ ਥਾਿਾਾਂ ਨ ਿੰ ਸਨਰਧਾਰਤ 
ਸਰਪਰੋਿਾਾਂ ਦੀ ਸਤਆਰੀ ਸਿੱਚ  ਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਿਈ ਸਿਕ ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਨ੍ਾਾਂਨ ਿੰ ਸਧਆਨ ਸਿੱਚ ਰੱਸਖਆ ਜਾਿੇਗਾ। 
ਇਿੈਕਿਰਾਸਨਕ ਕੈਸ ਿਰਾਾਂਜੈਕਸਨ ਸਰਪੋਰਿਾਾਂ (CTR) / ਸੱਕੀ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਸਰਪਰੋਿਾਾਂ (STR) ਨ ਿੰ ਫਾਈਿ ਕਰਨ ਿਈ  ਿੰਪਾਸਦਤ 
ਇਿੈਕਿਰਾਸਨਕ ਉਪਯਗੋਤਾਿਾਾਂ ਜੋ ਐਫ਼ਆਈਯ -ਆਈਐਨਡੀਨੇ ਆਪਣੀ ਿੈੱਬ ਾਈਿ 'ਤੇ ਰੱਖੀਆਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਉ  ਕਿੰਪਨੀ 
ਦ ਆਰਾ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਸਜਨ੍ਾਾਂ ਿਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦ ੇਿਾਈਿ ਿਰਾਾਂਜੈਕਸਨ ਡਿੈਾ ਤੋਂ  ੀ.ਿੀ.ਆਰ/ ਐ .ਿੀ.ਆਰ. ਨ ਿੰ 
ਕੱਢਣ ਿਈ ਢ ਕਿੇਂ ਤਕਨੀਕੀ ਿ ਿ   ਥਾਸਪਤ ਕਰਨੇ/ ਅਪਣਾਉਣੇ ਹਨ। ਕਿੰਪਨੀ ਦੇ ਪਰਮ ੱਖ ਅਸਧਕਾਰੀ, ਸਜਨ੍ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ  ਾਰੀਆਾਂ 
ਸਾਖਾਿਾਾਂ ਪ ਰੀ ਤਰਾ੍ਾਂ ਕਿੰਸਪਊਿਰਾਈ ਡ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਾਾਂਕੋਿ ਉਹਨਾਾਂ ਸਾਖਾਿਾਾਂ ਤੋਂ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਿੇਰਸਿਆਾਂ ਨ ਿੰ ਕੱਢਣ ਿਈ ਅਤੇ 
ਡਿੈਾ ਨ ਿੰ ਇੱਕ ਇਿੈਕਿਰਾਸਨਕ ਫਾਈਿ ਸਿੱਚ ਫੀਡ ਕਰਨ ਿਈ  ੀਿੀਆਰ/ਐ ਿੀਆਰ  ਿੰਪਾਸਦਤ ਇਿੈਕਿਰਾਸਨਕ ਉਪਯੋਗਤਾਿਾਾਂ ਦੀ 
ਮਦਦ ਨਾਿ ਢ ਕਿਾਾਂ ਪਰਬਿੰਧ ਹੋਿੇਗਾ ਜੋ ਅਜੇ ਕਿੰਸਪਊਿਰਾਈ ਡ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਜਿੇਂ ਐਫ਼ਆਈਯ -ਆਈਐਨਡੀਦ ਆਰਾ ਆਪਣੀ 
ਿੈੱਬ ਾਈਿ http://fiuindia.gov.in 'ਤੇ ਉਪਿਬਧ ਕਰਿਾਇਆ ਸਗਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਪਰੋਿ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾਿੇ 
ਐ ਿੀਆਰ/ ੀਿੀਆਰਦੀ ਨਮ ਨਾ   ਚੀ ਪਛਾਣ ਿਈ ਅਨ ਬਿੰਧ - IV ਸਿੱਚ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

 

43. ਡਾਇਰੈਕਿਰ, ਐਫ਼ਆਈਯ -ਆਈਐਨਡੀਨ ਿੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਦਿੰਦ ੇ ਮੇਂ, ਸਨਯਮ ਸਿੱਚ ਸਨਰਧਾਸਰਤ  ਮਾਾਂ  ੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਕ ੇ ਿਰਾਾਂਜੈਕਸਨ 
ਦੀ ਸਰਪੋਰਿ ਨਾ ਕਰਨ ਸਿੱਚ ਹਰ ਸਦਨ ਦੀ ਦਰੇੀ ਜਾਾਂ ਗਿਤ-ਪਰਤੀਸਨਸਧਤ ਿਰਾਾਂਜੈਕਸਨ ਨ ਿੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਸਿੱਚ ਹਰ ਸਦਨ ਦੀ ਦੇਰੀ 
ਨ ਿੰ ਇੱਕ ਿੱਖਰੀ ਉਿਿੰਘਣਾ ਮਿੰਸਨਆ ਜਾਿੇਗਾ। ਕਿੰਪਨੀ ਿੋਨ ਖਾਸਤਆਾਂ ਸਿੱਚ  ਿੰਚਾਿਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਿਾਿੇਗੀ ਸਜੱਥੇ ਇੱਕ 
ਐ ਿੀਆਰਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੋਿੇ। ਕਿੰਪਨੀ ਐ ਿੀਆਰਪੇਸ ਕਰਨ ਦ ੇ ਤੱਥ ਨ ਿੰ ਪ ਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਗ ਪਤ ਰੱਖਗੇੀ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ ਸਕ ਸਕ ੇ ਿੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗਾਹਕ ਨ ਿੰ ਘੱਿ ਅਸਹਮੀਅਤ ਨਾ ਸਦੱਤੀ ਜਾਿੇ। 

 

44. ਸੱਕੀ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਉਸਚੱਤ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਰਪਰੋਸਿਿੰਗ ਨ ਿੰ  ਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਕਿੰਪਨੀ ਕੋਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਾਂ ਿੋੜਾਾਂ ਅਤੇ 
ਉਸਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਿੈਕਿਰਾਸਨਕ  ਾਧਨਾਾਂ  ਮੇਤ ਢ ਕਿੇਂ ਸ  ਿਮ, ਪਰਸਕਸਰਆਿਾਾਂ ਅਤੇ ਪਰਸਕਸਰਆਿਾਾਂ ਹੋਣਗੀਆਾਂ। 

 

 

ਅਸਧਆਇ IXਅਿੰਤਰਰਾਸਿਰੀ 

 ਮਝਸੌਤਆਾਂ ਦ ੇਅਧੀਨ ਿੋੜਾਾਂ/ਸ ਿੰਮਿੇਾਰੀਆਾਂ 

ਅਿੰਤਰਰਾਸਿਰੀ ਏਜਿੰ ੀਆਾਂ ਿਿੋਂ   ਿੰਚਾਰ -  

45. ਕਿੰਪਨੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਸਕ ਗਰੈ-ਕਾਨ ਿੰਨੀ ਗਤੀਸਿਧੀਆਾਂ (ਰੋਕਥਾਮ) (UAPA) ਐਕਿ, 1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 51ਏਅਤੇ ਇ  
ਸਿੱਚ  ੋਧਾਾਂ ਦ ੇਅਨ  ਾਰ, ਉਹਨਾਾਂ ਕੋਿ ਸਿਅਕਤੀਆਾਂ ਅਤੇ  ਿੰ ਥਾਿਾਾਂ ਦੀ   ਚੀ ਸਿੱਚ ਸਦਖਾਈ ਦੇਣ ਿਾਿੇ ਸਿਅਕਤੀਆਾਂ/ਇਕਾਈਆਾਂ 
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ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਿੋਨ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,  ਿੰਯ ਕਤ ਰਾਸਿਰ   ਰਸੱਖਆ ਪਰੀਸਦ (UNSC) ਦ ਆਰਾ ਪਰਿਾਸਨਤ ਅਤੇ  ਮੇਂ- ਮੇਂ 'ਤੇ 
ਪਰ ਾਸਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਤਿਾਦੀ  ਬਿੰਧਾਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਕ ਹੈ। ਦੋ   ਚੀਆਾਂ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਹੇਠ ਸਿਖੇ ਅਨ  ਾਰ ਹਨ: 

 

(a) “ਆਈਐ ਆਈਐਿ(Da’esh)ਅਤੇ ਅਿ-ਕਾਇਦਾ ਦੀਆਾਂ  ਿੀਸਕ੍ਰਤੀਆਾਂ ਦੀ   ਚੀ”,ਸਜਹੜੀ ਅਿ-ਕਾਇਦਾ ਨਾਿ ਜ ੜੇ ਸਿਅਕਤੀਆਾਂ 

ਅਤੇ ਇਕਾਈਆਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨ ਿੰ ਸਾਮਿ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਪਡੇਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਈਐ ਆਈਐਿ ਅਤੇ ਅਿ-ਕਾਇਦਾ  ਿੀਸਕ੍ਰਤੀਆਾਂ ਦੀ 

  ਚੀ ਇੱਥੇ ਉਪਿਬਧ ਹੈ 
 

 https://scsanctions.un.org/fop/fop?xml=htdocs/resources/xml/en/consolidated.xml&xslt=htdocs/reso

ur ces/xsl/en/al-qaida-r.xsl 

 

(b) ਤਾਿੀਬਾਨ ਨਾਿ  ਿੰਬਿੰਸਧਤ ਸਿਅਕਤੀਆਾਂ (ਏਕੀਸਕ੍ਰਤ   ਚੀ ਦਾ  ੈਕਸਨ ਏ) ਅਤੇ ਇਕਾਈਆਾਂ ( ੈਕਸਨ ਬੀ) ਤੋਂ ਬਣੀ "1988 

 ਿੀਸਕ੍ਰਤੀਆਾਂ ਦੀ   ਚੀ" ਇੱਥੇ ਉਪਿਬਧ 

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

46. 14 ਮਾਰਚ, 2019/2 ਫਰਿਰੀ, 2021 ਦੇ ਯ ਏਪੀਏ ਨੋਿੀਸਫਕੇਸਨ ਦੇ ਤਸਹਤ ਿੋੜ ਅਨ  ਾਰ ਗਰਸਹ ਮਿੰਤਰਾਿੇ ਨ ਿੰ  ਿਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ 
ਇਿਾਿਾ   ਚੀਆਾਂ ਸਿੱਚ ਸਕ ੇ ਿੀ ਸਿਅਕਤੀ/ਇਕਾਈ ਨਾਿ ਸਮਿਦੇ-ਜ ਿਦੇ ਿੋਨ ਖਾਸਤਆਾਂ ਦੇ ਿੇਰਸਿਆਾਂ ਦੀ ਸਰਪਰੋਿ 
ਐਫ਼ਆਈਯ -ਆਈਐਨਡੀਨ ਿੰ ਸਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਅਤੇ ਇ  ਨ ਿੰ  ਮੇਂ  ਮੇਂ ਸ ਰ  ੋਸਧਆ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ। 

47. ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਿਾਿਾ,  ਮੇਂ- ਮੇਂ 'ਤੇ ਸਕ ੇ ਹੋਰ ਅਸਧਕਾਰ ਖੇਤਰਾਾਂ/ਇਕਾਈਆਾਂ ਦੇ  ਬਿੰਧ ਸਿੱਚ ਸਰ ਰਿ ਬੈਂਕ ਦ ਆਰਾ ਪਰ ਾਸਰਤ 
ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਯ ਐਨਐ  ੀਆਰਨ ਿੰ ਿੀ ਸਧਆਨ ਸਿੱਚ ਰੱਸਖਆ ਜਾਿੇਗਾ। 

48. ਗਰੈਕਾਨ ਿੰਨੀ ਗਤੀਸਿਧੀਆਾਂ (ਰਕੋਥਾਮ) ਐਕਿ, 1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 51ਏ ਦ ੇਅਨ  ਾਰ ਿੋਨ ਖਾਤ ੇਨ ਿੰ ਫਰੀ  ਕਰਨਾ 
ਯ ਏਪੀਏਦੇ ਤਸਹਤ  ਰਕਾਰ ਦ ਆਰਾ ਸਨਰਧਾਸਰਤ ਪਰਸਕਸਰਆ ਦੀ  ਖਤੀ ਨਾਿ ਪਾਿਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਅਤੇ ਸਜੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਾਗ  
ਹ ਿੰਦੀ ਹੋਿੇ, ਉ  ਦੀ  ਾਿਧਾਨੀ ਨਾਿ ਪਾਿਣਾ ਨ ਿੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ। 

 

ਖਾ  ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਿੰਪਨੀ ਿਾਗ  ਸਦਸਾ-ਸਨਰਦੇਸਾਾਂ ਦੀ ਪਾਿਣਾ ਨ ਿੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਸਜਨ੍ਾਾਂ ਿਈ ਇ ਦੀ ਿੋੜ ਹ ਿੰਦੀ ਹੈ: 
(i) ਇਿੈਕਿਰਾਸਨਕ ਰ ਪ ਸਿੱਚ ਅੱਪਡਿੇ ਕੀਤੀਆਾਂ ਮਨੋਨੀਤ   ਚੀਆਾਂ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਪ ਸਿੀ ਕਰਨ ਿਈ 

ਸਨਯਸਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਦੱਤ ੇਮਾਪਦਿੰਡਾਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰ ੋਸਕ ਕੀ ਆਦੇਸ ਦੀ ਅਨ   ਚੀ ਸਿੱਚ   ਚੀਬੱਧ ਸਿਅਕਤੀ ਜਾਾਂ  ਿੰ ਥਾਿਾਾਂ, 
ਇ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਨੋਨੀਤ ਸਿਅਕਤੀਆਾਂ/ਇਕਾਈਆਾਂ ਿਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਾਂਸਦਆਾਂ ਕੋਿ ਕੋਈ ਫਿੰਡ, ਸਿੱਤੀ  ਿੰਪਤੀ ਉਪਿਬਧ ਹੈ ਜਾਾਂ 
ਉਹਨਾਾਂ ਕੋਿ ਬੈਂਕ ਖਾਸਤਆਾਂ,  ਿਾਕਾਾਂ ਜਾਾਂ ਬੀਮਾ ਪਾਸਿ ੀਆਾਂ ਆਸਦ ਦ ੇਰ ਪ ਸਿੱਚ ਆਰਥਕ  ਰੋਤ ਜਾਾਂ  ਿੰਬਿੰਸਧਤ  ੇਿਾਿਾਾਂ 
ਉਪਿਬਧ ਹਨ। 

(ii) ਜੇਕਰ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਸਕ ੇ ਿੀ ਗਾਹਕ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਮਨੋਨੀਤ ਸਿਅਕਤੀਆਾਂ/ਇਕਾਈਆਾਂ ਦੇ ਿੇਰਸਿਆਾਂ ਨਾਿ ਮੇਿ ਖਾਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਾਂ 
ਕਿੰਪਨੀ ਅਸਜਹੇ ਗਾਹਕ ਦਾ ਪਤਾ ਿਗਾਉਣ ਦੇ  ਮੇਂ ਤੋਂ 24 ਘਿੰਸਿਆਾਂ ਦ ੇਅਿੰਦਰ ਅਿੰਦਰ, ਫਿੰਡਾਾਂ, ਸਿੱਤੀ  ਿੰਪਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂ 
ਆਰਸਥਕਤਾ  ਰੋਤਾਾਂ ਜਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸਕਤਾਬਾਾਂ 'ਤੇ ਅਸਜਹੇ ਗਾਹਕ ਰੀਂ ਰੱਖੀਆਾਂ  ਿੰਬਿੰਸਧਤ ਦੇ ਪ ਰੇ ਿੇਰਸਿਆਾਂ ਬਾਰੇ  ਿੰਯ ਕਤ 
 ਕੱਤਰ ( ੀ.ਿੀ. ੀ.ਆਰ.), ਗਰਸਹ ਮਿੰਤਰਾਿੇ, ਫੈਕ  ਨਿੰਬਰ 011-23092569 'ਤੇ  ਤ ਰਿੰਤ   ਸਚਤ ਕਰੇਗੀਅਤੇ ਿੈਿੀਫੋਨ ਜਾਾਂ 
011-23092736 'ਤੇ ਿੀ   ਸਚਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਿੇਰਿੇ ਡਾਕ ਦ ਆਰਾ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਿਾਿਾ,  ਰ ਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਈ-ਮੇਿ 
ਆਈਡੀ: jsctcr-mha@gov.in 'ਤੇ ਿੀ   ਸਚਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

(iii) ਕਿੰਪਨੀ ਉਪਰੋਕਤ (ii) ਸਿੱਚ ਦੱ  ੇਗਏ  ਿੰਚਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਰਾਜ/ਯ ਿੀ ਦੇ ਯ ਏਪੀਏਨੋਡਿ ਅਫ ਰ ਨ ਿੰ ਿੀ ਭੇਜੇਗੀ ਸਜੱਥ ੇ
ਿੋਨ ਖਾਤਾ ਜਾਾਂ ਰੈਗ ਿੇਿਰ ਅਤੇ ਐਫ਼ਆਈਯ -ਆਈਐਨਡੀ ਹੋਣ, ਸਜਹੋ ਸਜਹੀ ਿੀ  ਸਥਤੀ ਹੋਿੇ। 

(iv) ਜੇਕਰ, ਨਾਮ ਦ ਸਿਅਕਤੀਆਾਂ/ਇਕਾਈਆਾਂ ਦੇ ਿੇਰਸਿਆਾਂ ਨਾਿ ਸਕ ੇ ਿੀ ਗਾਹਕ ਦਾ ਮੇਿ ਸੱਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹ ਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ 
ਕਿੰਪਨੀ ਫੈਕ  ਨਿੰਬਰ 011-23092569'ਤੇ ਗਰਸਹ ਮਿੰਤਰਾਿੇ ਦ ੇ ਿੰਯ ਕਤ  ਕੱਤਰ ( ੀਿੀ ੀਆਰ) ਨ ਿੰ   ਸਚਤ ਕਰਨ ਦੇ 
ਤਸਹਤ, ਮਨੋਨੀਤ ਸਿਅਕਤੀਆਾਂ ਨ ਿੰ ਸਿੱਤੀ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗੀ। ਅਤੇ 011-23092736 'ਤੇ ਿੈਿੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਿੀ 
  ਸਚਤ ਕਰੇਗੀ। ਡਾਕ ਦ ਆਰਾ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਿਾਿਾ ਿੇਰਿੇ  ਰ ਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਈ-ਮੇਿ ਆਈਡੀ: jsctcr-mha@gov.in 

'ਤੇ ਸਦੱਤ ੇਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

(v) ਕਿੰਪਨੀ ਐਫ਼ਅਅਈਯ -ਆਈਐਨਡੀਦੇ ਨਾਿ ਇੱਕ ਸੱਕੀ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਸਰਪਰੋਿ (STR) ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ ਸਜ  ਸਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ 
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ਪੈਰਾ (ii) ਦ ਆਰਾ ਕਿਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਾਸਤਆਾਂ ਸਿੱਚ  ਾਰੇ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਸਾਮਿ ਹੋਣਗੇ, ਸਨਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੈਿ ਦੇ ਅਨ  ਾਰ ਕੀਤੇ 
ਗਏ ਜਾਾਂ ਕੋਸਸਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹ ਿੰਦ ੇਹਨ। 

(vi) ਫਰੀ  ਉਸਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਾਗ  ਹੋਿੇਗਾ। ਿੋਨ ਖਾਸਤਆਾਂ ਦ ੇਮਾਮਿੇ ਸਿੱਚ, ਹੋਰ ਡੈਸਬਿ ਦੀ ਆਸਗਆ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗੀ। ਮੌਜ ਦਾ 
ਜਮ੍ਾ ਦੇ ਮਾਮਿੇ ਸਿੱਚ, ਫਿੰਡ ਫਰੀ  ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

 

ਫਿੰਡਾਾਂ, ਸਿਤੱੀ  ਿੰਪਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਆਰਸਥਕ  ਿੰ ਾਧਨਾਾਂ ਜਾਾਂ ਸਿਅਕਤੀਆਾਂ/ਇਕਾਈਆਾਂ ਦੀਆਾਂ  ਬਿੰਧਤ  ਿੇਾਿਾਾਂ ਨ ਿੰ ਅਣਜਾਣੇ ਸਿਚੱ ਫਰੀਸਜਿੰਗ 
ਮਕਸੈਨ ਮ ਤੋਂ ਪਰਭਾਸਿਤ ਹਣੋ ਦੀ ਪ ਸਿੀ ਕਰਨ ਿਈ ਪਰਸਕਸਰਆ ਹੈ ਸਕ ਸਿਅਕਤੀ ਜਾਾਂ  ਿੰ ਥਾ ਇਕੱ ਮਨੋਨੀਤ ਸਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ 
ਹੈ। 

 

(a) ਕੋਈ ਿੀ ਸਿਅਕਤੀ ਜਾਾਂ  ਿੰ ਥਾ, ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਾਾਂ ਕੋਿ ਇਹ ਸ ੱਧ ਕਰਨ ਿਈ  ਬ ਤ ਹੋਿੇ ਸਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਮਾਸਿਕਾਨਾ/ ਰੱਖ ੇਗਏ ਿੋਨ ਖਾਸਤਆਾਂ ਨ ਿੰ 

ਅਣਜਾਣੇ ਸਿੱਚ ਫਰੀ  ਕਰ ਸਦੱਤਾ ਸਗਆ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਹ ਸਿਖਤੀ ਰ ਪ ਸਿੱਚ ਿੋੜੀਂਦਾ  ਬ ਤ ਸਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਰਜੀ ਦੇਣਗੇ। 

(b) ਜੇਕਰ ਕਿੰਪਨੀ ਨ ਿੰ ਅਸਜਹੀ ਕੋਈ ਅਰ ੀ ਪਰਾਪਤ ਹ ਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਇਹ ਸਕ ੇ ਿੀ ਸਿਅਕਤੀ ਜਾਾਂ  ਿੰ ਥਾ ਦ ਆਰਾ ਫਿੰਡਾਾਂ, ਸਿੱਤੀ 
 ਿੰਪਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਆਰਸਥਕ  ਰੋਤਾਾਂ ਜਾਾਂ  ਿੰਬਿੰਸਧਤ  ੇਿਾਿਾਾਂ ਨ ਿੰ ਅਣਜਾਣੇ ਸਿੱਚ ਫਰੀ  ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਣੇ ਿਾਿੇ 
 ਬਿੰਧਤ  ਿੰਪਤੀਆਾਂ ਦੇ ਪ ਰੇ ਿੇਰਸਿਆਾਂ ਦੇ ਨਾਿ ਦੋ ਕਿੰਮਕਾਜੀ ਸਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਐਮਐਚਏ ਦੇ  ੀਿੀ ੀਆਰਸਡਿੀ ਨ ਦੇ 
ਨੋਡਿ ਅਫ ਰ ਨ ਿੰ  ਸਚਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇਅਰ ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਉਨ੍ਾਾਂ ਕੋਿ ਅੱਗੇ ਭੇਜੇਗੀ। 

(c)  ਿੰਯ ਕਤ  ਕੱਤਰ (CTCR), MHA, MHA ਦੇ CTCR ਸਡਿੀ ਨ ਿਈ UAPA ਨੋਡਿ ਅਫ ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸਜਹੀ ਪ ਸਿੀ 
ਕਰੇਗਾ, ਸਜਿੇਂ ਸਿਅਕਤੀ/ਇਕਾਈ ਦ ਆਰਾ ਪੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ  ਬ ਤ ਦ ੇਆਧਾਰ 'ਤੇ ਿੋੜੀਂਦਾ ਹੋਿੇ, ਅਤੇ, ਜੇਕਰ  ਿੰਤ ਸਿ ਹ ਿੰਦਾ ਹੈ, 

ਤਾਾਂ ਕਿੰਪਨੀ  ਮੇਤ ਹੋਰ ਸਧਰਾਾਂ ਨ ਿੰ   ਸਚਤ ਕਰਨ ਤਸਹਤ, ਅਸਜਹੇ ਸਬਨੈਕਾਰ ਦੀ ਮਿਕੀਅਤ/ਹੋਣ ਿਾਿੇ ਫਿੰਡਾਾਂ, ਸਿੱਤੀ  ਿੰਪਤੀਆਾਂ 
ਜਾਾਂ ਆਰਸਥਕ  ਰੋਤਾਾਂ ਜਾਾਂ  ਿੰਬਿੰਸਧਤ  ੇਿਾਿਾਾਂ ਨ ਿੰ ਅਨਫਰੀ  ਕਰਨ ਬਾਰ ੇਉਹ 15 ਕਿੰਮਕਾਜੀ ਸਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ ਪਾ  
ਕਰੇਗਾ। ਹਾਿਾਾਂਸਕ, ਜੇਕਰ ਸਕ ੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ 15 ਕਿੰਮਕਾਜੀ ਸਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅਿੰਦਰ  ਿੰਪਤੀਆਾਂ ਨ ਿੰ ਅਨਫਰੀ  ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ 
ਪਾ  ਕਰਨਾ  ਿੰਭਿ ਨਾ ਹੋਿੇ, ਤਾਾਂ  ੀਿੀ ੀਆਰਸਡਿੀ ਨ ਦਾ ਯ ਏਪੀਏਨੋਡਿ ਅਫ ਰ ਸਬਨੈਕਾਰ ਨ ਿੰ   ਸਚਤ ਕਰੇਗਾ। 

 

49. ਉਹ ਅਸਧਕਾਰ ਖਤੇਰ ਜ ੋਐਫਏਿੀਐਫਸ ਫ਼ਾਸਰਸਾਾਂ ਨ ਿੰ ਿਾਗ  ਨਹੀਂ ਕਰਦ ੇਜਾਾਂ ਪ ਰੀ ਤਰਾ੍ਾਂ ਿਾਗ  ਨਹੀਂ ਕਰਦ ੇਹਨ  

(a)  ਮੇਂ- ਮੇਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰ ਰਿ ਬੈਂਕ ਦ ਆਰਾ  ਰਕ ਿੇਿ ਕੀਤੀਆਾਂ ਐਫ਼ਏਿੀਐਫ਼  ਿੇਿਮੈਂਿਾਾਂ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇਸਾਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ 
ਿਈ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਿਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜੋ ਐਫ਼ਏਿੀਐਫ਼ਸ ਫ਼ਾਸਰਸਾਾਂ ਨ ਿੰ ਿਾਗ  ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਾਂ ਪ ਰੀ ਤਰਾ੍ਾਂ ਿਾਗ  ਨਹੀਂ 
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇ  ਬਾਰ ੇ ਸਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਐਫ਼ਏਿੀਐਫ਼  ਿੇਿਮੈਂਿ ਸਿੱਚ ਸਾਮਿ ਅਸਧਕਾਰ ਖੇਤਰਾਾਂ ਦ ੇ
ਏਐਮਐਿ/ ੀਐਫ਼ਿੀਸਿਿ ਥਾ ਸਿੱਚ ਕਮੀਆਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਿਾਿੇ ਜੋਖਮਾਾਂ ਨ ਿੰ ਸਧਆਨ ਸਿੱਚ ਰੱਸਖਆ ਜਾਿੇਗਾ। 

(b) ਉਹਨਾਾਂ ਦੇਸਾਾਂ ਤੋਂ ਜਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇਸਾਾਂ ਸਿੱਚ ਸਿਅਕਤੀਆਾਂ (ਕਾਨ ਿੰਨੀ ਸਿਅਕਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਤੀ  ਿੰ ਥਾਿਾਾਂ  ਮੇਤ) ਨਾਿ 
ਿਪਾਰਕ  ਬਿੰਧਾਾਂ ਅਤੇ ਿੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਸਿਸੇਸ ਸਧਆਨ ਸਦੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਜੋ ਐਫਏਿੀਐਫ  ਿੇਿਮੈਂਿਾਾਂ ਸਿੱਚ ਸਾਮਿ ਐਫਏਿੀਐਫ 
ਸ ਫ਼ਾਸਰਸਾਾਂ ਅਤੇ ਅਸਧਕਾਰ ਖੇਤਰਾਾਂ ਨ ਿੰ ਿਾਗ  ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਾਂ ਪ ਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਾਗ  ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਸਿਆਸਖਆ: ਉਪਰੋਕਤ ਪਰਸਕਸਰਆ ਕਿੰਪਨੀ ਨ ਿੰ ਐਫਏਿੀਐਫ ਿੇਿਮੈਂਿ ਸਿੱਚ ਦੱ  ੇਗਏ ਦੇਸਾਾਂ ਅਤੇ ਅਸਧਕਾਰ ਖੇਤਰਾਾਂ ਨਾਿ ਜਾਇ  
ਿਪਾਰ ਅਤੇ ਿਪਾਰਕ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ। 

(c) ਐਫਏਿੀਐਫ  ਿੇਿਮੈਂਿਾਾਂ ਸਿੱਚ ਸਾਮਿ ਅਸਧਕਾਰ ਖੇਤਰਾਾਂ ਤੋਂ ਸਿਅਕਤੀਆਾਂ (ਕਾਨ ਿੰਨੀ ਸਿਅਕਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਤੀ  ਿੰ ਥਾਿਾਾਂ 
 ਮੇਤ) ਦੇ ਨਾਿ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਪਛੋਕੜ ਅਤੇ ਉਦੇਸ ਅਤੇ ਦੇਸ ਜੋ ਐਫਏਿੀਐਫ ਸ ਫ਼ਾਸਰਸਾਾਂ ਨ ਿੰ ਿਾਗ  ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਾਂ 
ਪ ਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਾਗ  ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ, ਅਤੇ  ਾਰੇ ਦ ਤਾਿੇ ਾਾਂ ਦੇ ਨਾਿ ਸਿਖਤੀ ਖੋਜਾਾਂ ਨ ਿੰ 
ਬਰਕਰਾਰ ਰਸੱਖਆ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਸਰ ਰਿ ਬੈਂਕ/ਹੋਰ  ਬਿੰਧਤ ਅਥਾਰਿੀਆਾਂ ਨ ਿੰ ਉਪਿਬਧ ਕਰਿਾਇਆ 
ਜਾਿੇਗਾ। 
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ਅਸਧਆਇ X 

ਹੋਰ ਸਹਦਾਇਤਾਾਂ 

 

C. ਗ ਪਤਤਾ ਦੀਆਾਂ ਸ ਿੰਮੇਿਾਰੀਆਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ  ਾਾਂਝੀ ਕਰਨਾ: 
 

(a) ਕਿੰਪਨੀ ਗਾਹਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦ ੇ ਬਿੰਧ ਸਿੱਚ ਗ ਪਤਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗੀ ਜੋ ਕਿੰਪਨੀ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਸਿਚਕਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 
ਦੇ  ਬਿੰਧਾਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹ ਿੰਦੀ ਹੈ। 

(b) ਿੋਨ ਖਾਤਾ ਖੋਿ੍ਣ ਦੇ ਉਦੇਸ ਿਈ ਗਾਹਕਾਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ਿੰ ਗ ਪਤ ਮਿੰਸਨਆ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤੇ ਇ  ਦ ੇ
ਿੇਰਸਿਆਾਂ ਨ ਿੰ ਗਾਹਕ ਦੀ ਉਸਚੱਤ ਇਜਾ ਤ ਿਏ ਸਬਨਾਾਂ ਕਰਾ   ੇਸਿਿੰਗ ਜਾਾਂ ਸਕ ੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ ਿਈ ਪਰਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 
ਜਾਿੇਗਾ। 

(c)   ਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜਿੰ ੀਆਾਂ ਤੋਂ ਡਿੈਾ/ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾ ਤੇ ਬੇਨਤੀਆਾਂ 'ਤੇ ਸਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ਿੰ 
 ਿੰਤ ਸਿ ਕਰੇਗੀ ਸਕ ਮਿੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸਜਹੀ ਸਕ ਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿੰਪਨੀ ਦੇ ਿੈਣ-ਦਣੇ ਸਿੱਚ ਗ ਪਤਤਾ ਨਾਿ 
 ਬਿੰਧਤ ਕਾਨ ਿੰਨਾਾਂ ਦੇ ਉਪਬਿੰਧਾਾਂ ਦੀ ਉਿਿੰਘਣਾ ਕਰੇਗੀ। 

(d) ਉਕਤ ਸਨਯਮ ਦੇ ਅਪਿਾਦ ਹੇਠ ਸਿਖ ੇਅਨ  ਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ: 
 

i. ਸਜੱਥੇ ਖ ਿਾ ਾ ਕਾਨ ਿੰਨ ਦੀ ਬਿੰਦਸ ਤਸਹਤ ਹੋਿੇ 

ii. ਸਜੱਥੇ ਖ ਿਾ ਾ ਕਰਨਾ ਜਨਤਾ ਦਾ ਫਰ  ਹੋਿੇ, 

iii. ਕਿੰਪਨੀ ਦ ੇਸਹੱਤ ਿਈ ਖ ਿਾ ੇ ਦੀ ਿੋੜ ਹ ਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ  

iv. ਸਜੱਥੇ ਖ ਿਾ ਾ ਗਾਹਕ ਦੀ ਪਰਤੱਖ ਜਾਾਂ ਅਪਰਤੱਖ  ਸਹਮਤੀ ਨਾਿ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। 

(e) ਐਨਬੀਐਫ਼ ੀ ਆਰਬੀਆਈਐਕਿ 1934 ਦੀ ਧਾਰਾ 45ਐਨਬੀਸਿੱਚ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਅਨ  ਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗ ਪਤਤਾ ਬਣਾਈ 
ਰੱਖਣਗੇ। 

 

50.  ੀਡੀਡੀ ਪਰਸਕਸਰਆ ਅਤ ੇ ੈਂਿਰਿ ਕਿੇਾਈ ੀ ਸਰਕਾਰਡ  ਰਸਜ ਿਰੀ ਨਾਿ ਕਿੇਾਈ ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ  ਾਾਂਝੀ ਕਰਨਾ (CKYCR) 

ਕਿੰਪਨੀ 'ਸਿਅਕਤੀਆਾਂ' ਅਤੇ 'ਕਾਨ ਿੰਨੀ ਇਕਾਈਆਾਂ' ਿਈ ਸਤਆਰ ਕੀਤੇ  ੋਧੇ ਗਏ ਕੇਿਾਈ ੀਿੈਂਪਿੇਿਾਾਂ ਦੀ ਿੋੜ ਅਨ  ਾਰ, ਸਜੱਥੋਂ ਤੱਕ 
ਿਾਗ  ਹੋਿੇ, ਸਨਯਮਾਾਂ ਸਿੱਚ ਦਰ ਾਏ ਢਿੰਗ ਨਾਿ  ੀਕੇਿਾਈ ੀਆਰ ਨਾਿ  ਾਾਂਝਾ ਕਰਨ ਿਈ ਕੇਿਾਈ ੀਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾ ਿ ਕਰੇਗੀ। 
ਭਾਰਤ  ਰਕਾਰ ਨੇ ਗ ਿ ਨੋਿੀਸਫਕੇਸਨ ਨਿੰਬਰ S.O. 3183(E) ਸਮਤੀ 26 ਨਿਿੰਬਰ, 2015। ਦ ਆਰਾ  ੀਕੇਿਾਈ ੀਆਰ ਦ ੇਕਿੰਮ 
ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿੰਮ ਕਰਨ ਿਈ, ਕੇਂਦਰੀ   ਰਸੱਖਆ  ਿੰਪਤੀ ਪ ਨਰ ਸਨਰਮਾਣ ਅਤੇ   ਰਸੱਖਆ ਸਹੱਤ ਆਫ ਇਿੰਡੀਆ (CERSAI) ਦੀ 
ਕੇਂਦਰੀ ਰਸਜ ਿਰੀ ਨ ਿੰ ਅਸਧਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿੰਪਨੀ ਕਾਨ ਿੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿੋੜੀਂਦੇ  ਾਰੇ  ਰ ਰੀ ਕਦਮ ਚ ੱਕੇਗੀ। 

 

ਪੀਐਮਐਿਰ ਿ  ਦੇ ਸਨਯਮ 9(1A) ਦੇ ਉਪਬਿੰਧ ਦੇ  ਿੰਦਰਭ ਸਿੱਚ, ਕਿੰਪਨੀ ਗਾਹਕ ਦੇ ਕੇਿਾਈ ੀ ਸਰਕਾਰਡਾਾਂ ਨ ਿੰ ਹਾ ਿ ਕਰੇਗੀ 
ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਨਾਿ ਖਾਤਾ-ਅਧਾਸਰਤ  ਬਿੰਧ ਸ ਰ  ਹੋਣ ਦੇ 10 ਸਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅਿੰਦਰ  ੀਕੇਿਾਈ ੀਆਰ ਉੱਤੇ ਅੱਪਿੋਡ ਕਰੇਗੀ। 

 

ਕਿੰਪਨੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਸਕ  ਮੇਂ- ਮੇਂ 'ਤੇ ਅੱਪਡਿੇ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ, ਗਾਹਕ ਮੌਜ ਦਾ  ੀਡੀਡੀ ਿੈਂਡਰਡ 'ਤੇ ਮਾਈਗਰੇਿ ਕੀਤੇ 
ਗਏ ਹਨ। 

 

ਸਜੱਥੇ ਇੱਕ ਗਾਹਕ, ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਅਧਾਰਤ  ਬਿੰਧ  ਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸਾਾਂ ਿਈ, ਕਿੰਪਨੀ ਕੋਿ ਇੱਕ ਕੇਿਾਈ ੀਪਛਾਣਕਰਤਾ, 
 ੀਕੇਿਾਈ ੀਆਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰਡਾਾਂ ਨ ਿੰ ਡਾਊਨਿੋਡ ਕਰਨ ਿਈ ਇੱਕ  ਪੱਸਿ  ਸਹਮਤੀ ਦੇ ਨਾਿ ਜਮ੍ਾਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਕਿੰਪਨੀ 
ਕੇਿਾਈ ੀਪਛਾਣਕਰਤਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ  ੀਕੇਿਾਈ ੀਆਰਤੋਂ ਕੇਿਾਈ ੀਸਰਕਾਰਡਾਾਂ ਨ ਿੰ ਔਨਿਾਈਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਗੇੀ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਨ ਿੰ 
ਉਹੀ ਕੇਿਾਈ ੀ ਸਰਕਾਰਡ ਜਾਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਾਧ  ਪਛਾਣ ਦ ਤਾਿੇ  ਜਾਾਂ ਿੇਰਿੇ ਜਮ੍ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਿੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗੀ, 
ਜਦੋਂ ਤੱਕ - 
(i)  ੀਕੇਿਾਈ ੀਆਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰਡਾਾਂ ਸਿੱਚ ਮੌਜ ਦ ਗਾਹਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੱਚ ਬਦਿਾਅ ਹ ਿੰਦਾ ਹੈ; 
(ii)  ਗਾਹਕ ਦੇ ਿਰਤਮਾਨ ਪਤ ੇਦੀ ਪ ਸਿੀ ਕਰਨ ਦੀ ਿੋੜ ਹ ਿੰਦੀ ਹੈ; 

(iii) RE ਗਾਹਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾਾਂ ਪਤ ੇਦੀ ਤ ਦੀਕ ਕਰਨ ਿਈ, ਜਾਾਂ ਿਧੀ ਹੋਈ ਢ ੱਕਿੀਂ ਸਮਹਨਤ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਗਾਹਕ ਦਾ ਇੱਕ 
ਢ ਕਿਾਾਂ ਜੋਖਮ ਪਰੋਫਾਈਿ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਇ  ਨ ਿੰ  ਰ ਰੀ  ਮਝਦਾ ਹੈ। 
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51. ਸਿਦਸੇੀ ਖਾਤਾ ਿਕੈ  ਅਨ ਪਿਾਣ ਐਕਿ (FATCA) ਅਤੇ ਕਾਮਨ ਸਰਪਰੋਸਿਿੰਗ  ਿੈਂਡਰਡ (CRS) ਦੇ ਤਸਹਤ ਸਰਪਰੋਸਿਿੰਗ ਦੀ 
ਿੋੜ 

ਐਫਏਿੀ ੀਏਅਤੇ  ੀਆਰਐ ਦੇ ਤਸਹਤ, ਕਿੰਪਨੀ ਇਨਕਮ ਿੈਕ  ਸਨਯਮਾਾਂ 114 ਐਫ਼, 114ਜੀਅਤੇ 114ਐਚਦੇ ਉਪਬਿੰਧਾਾਂ ਦੀ 
ਪਾਿਣਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਨਰਧਾਸਰਤ ਕਰੇਗੀ ਸਕ ਕੀ ਉਹ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸਨਯਮ 114ਐਫਸਿੱਚ ਪਸਰਭਾਸਸਤ ਕੀਤੇ ਅਨ  ਾਰ 
ਇੱਕ ਸਰਪੋਰਸਿਿੰਗ ਸਿੱਤੀ  ਿੰ ਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸਜਹਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਸਰਪੋਰਸਿਿੰਗ ਦੀਆਾਂ ਿੋੜਾਾਂ ਦੀ ਪਾਿਣਾ ਕਰਨ ਿਈ ਹੇਠਾਾਂ ਸਦਤੇੱ 
ਕਦਮ ਚ ੱਕੇਗੀ: 

 

(a) ਸਿਿੰਕ https://incometaxindiaefiling.gov.in/ ਪੋ ਿ ਿੌਗਇਨ -->ਮੇਰਾ ਖਾਤਾ -->ਸਰਪੋਰਸਿਿੰਗ ਸਿੱਤੀ  ਿੰ ਥਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 
'ਤੇ ਰਸਜ ਿਰ ਕਰੋ 'ਤੇ ਸਰਪਰੋਸਿਿੰਗ ਸਿੱਤੀ  ਿੰ ਥਾਿਾਾਂ ਿਜੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸਿਭਾਗ ਦੀ ਈ-ਫਾਈਸਿਿੰਗ ਪੋਰਿਿ 'ਤੇ ਰਸਜ ਿਰ 
ਕਰੋ। 

(b) ਫਾਰਮ 61ਬੀਜਾਾਂ 'NIL' ਸਰਪੋਰਿ ਨ ਿੰ ਅਪਿੋਡ ਕਰਕੇ 'ਸਨਯ ਕਤ ਸਨਰਦੇਸਕ' ਦੇ ਸਡਜੀਿਿ ਦ ਤਖਤ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 
ਔਨਿਾਈਨ ਸਰਪਰੋਿਾਾਂ ਜਮ੍ਾਾਂ ਕਰ,ੋ ਸਜ  ਿਈ,  ੈਂਿਰਿ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਿ ਿੈਕ  (CBDT) ਦ ਆਰਾ ਸਤਆਰ ਕੀਤੀ 
 ਕੀਮਾ ਦਾ ਹਿਾਿਾ ਸਦੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 

 

ਸਿਆਸਖਆ: ਕਿੰਪਨੀ ਸਿਦੇਸੀ ਮ ਦਰਾ ਡੀਿਰ  ਐ ੋ ੀਏਸਨ ਆਫ ਇਿੰਡੀਆ (FEDAI) ਦ ਆਰਾ ਆਪਣੀ ਿੈੱਬ ਾਈਿ 
http://www.fedai.org.in/ 'ਤੇ ਪਰਕਾਸਸਤ  ਪਾਿ ਹਿਾਿਾ ਦਰਾਾਂ ਦਾ ਹਿਾਿਾ ਦੇਿੇਗੀ। 

ਸਨਯਮ114ਐਚਦੇ ਅਨ  ਾਰ ਸਰਪਰੋਿ ਕਰਨ ਯੋਗ ਖਾਸਤਆਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸਾਾਂ ਿਈ ਉਸਚਤ ਸਮਹਨਤ ਪਰਸਕਸਰਆ ਨ ਿੰ 
ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਿਈRevaluationRates.aspx 

(c) ਸਨਯਮ 114ਐਚਸਿੱਚ ਸਦੱਤ ੇਅਨ  ਾਰ, ਉਸਚਤ ਸਮਹਨਤ ਪਰਸਕਸਰਆ ਨ ਿੰ ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਸਡਿੰਗ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਿਈ 
  ਚਨਾ ਤਕਨਾਿੋਜੀ (IT) ਫਰੇਮਿਰਕ ਸਿਕਸ ਤ ਕਰੋ। 

(d) ਆਈਿੀਫਰੇਮਿਰਕ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਿੈਕ  ਰ ਿ  ਦੇ ਸਨਯਮਾਾਂ 114ਐਫ਼, 114ਜੀ ਅਤੇ 114ਐਚਦੀ ਪਾਿਣਾ ਿਈ ਆਸਡਿ 
ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਣਾਿੀ ਸਿਕਸ ਤ ਕਰੋ। 

(e) ਅਨ ਪਾਿਣ ਨ ਿੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਮਨੋਨੀਤ ਡਾਇਰੈਕਿਰ ਜਾਾਂ ਸਕ ੇ ਹੋਰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਕੱ 
"ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਨਗਰਾਨ ਕਮੇਿੀ" ਜਾਾਂ ਇੱਕ ਜੋਖਮ ਕਮੇਿੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੋ। 

 

(f)  ੈਂਿਰਿ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਿ ਿੈਕ   ( ੀਬੀਡੀਿੀ) ਦ ਆਰਾ  ਮੇਂ- ਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਿੈੱਬ ਾਈਿ 
http://www.incometaxindia.gov.in/Pages/default.aspx 'ਤੇ ਉਪਿਬਧ  ਿੰਪਾਸਦਤ ਕੀਤੇ ਸਦਸਾ-
ਸਨਰਦੇਸਾਾਂ/ਸਨਯਮਾਾਂ/ਗਾਈਡੈਂ  ਨੋਿ /ਪਰੈੱ  ਸਰਿੀ ਾਾਂ/ ਦੀ ਪਾਿਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।ਕਿੰਪਨੀ ਹੇਠ ਸਿਸਖਆਾਂ ਿੱਿ ਸਧਆਨ ਦ ੇ
 ਕਦੀ ਹੈ: 

 

i. ਐਫ਼ਏਿੀ ੀਏ ਅਤੇ  ੀਆਰਅ  'ਤੇ ਅੱਪਡੇਿ ਕੀਤਾ ਗਾਈਡੈਂ  ਨੋਿ 

ii.  ਸਨਯਮ 114ਐਚ (8) ਤਸਹ 'ਸਿੱਤੀ ਖਾਸਤਆਾਂ ਦੀ  ਮਾਪਤੀ' 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਰੈ  ਸਰਿੀ । 
 

52. ਭ ਗਤਾਨ ਦ ਤਾਿ ੇ ਪਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਆਦ 

ਚੈੱਕਾਾਂ/ਡਰਾਫਿਾਾਂ/ਪੇਅ ਆਰਡਰਾਾਂ/ਬੈਂਕਰ ਦ ੇਚੈੱਕਾਾਂ ਦਾ ਭ ਗਤਾਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਸਜਹੇ ਦ ਤਾਿੇਜਾਾਂ ਦੀ ਸਮਤੀ ਤੋਂ ਸਤਿੰਨ ਮਹੀਸਨਆਾਂ ਦੀ 
ਸਮਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗ।ੇ 

 

53. ਖਾਸਤਆਾਂ ਅਤੇ ਪ ੈ ੇਦੀਆਾਂ ਖੱਚਰਾਾਂ (Mules) ਦਾ  ਿੰਚਾਿਨ 

ਖਾਸਤਆਾਂ ਨ ਿੰ ਖੋਿ੍ਣ ਅਤੇ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀਆਾਂ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਦੀ  ਖਤੀ ਨਾਿ ਪਾਿਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ, ਤਾਾਂ ਜੋ 
ਇੱਕ ਐਚਐਫ਼ ੀਿਜੋਂ ਕਿੰਪਨੀ ਿਈ ਢ ਕਿੀਂ ਹੱਦ ਤੱਕ, "ਪੈ  ੇਦੀਆਾਂ ਖੱਚਰਾਾਂ" ਿਜੋਂ ਕਿੰਮ ਕਰਨ ਿਾਿੀਆਾਂ ਤੀਜੀਆਾਂ ਸਧਰਾਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 



ਆਧਾਰ ਹਾਊਸ ਿੰਗ ਫਾਾਂਇਨਾਾਂ  ਸਿਮਸਿਡ 

32|Page 

                               

 

ਕਰਕੇ ਜਮ੍ਾਾਂ ਖਾਸਤਆਾਂ ਤੱਕ ਪਹ ਿੰਚ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨ ਿੰਨੀ ਿਾਭ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਾਿੇ ਅਪਰਾਧੀਆਾਂ ਦ ਆਰਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਾਂ ਯੋਜਨਾਿਾਾਂ 
(ਸਜਿੇਂ ਸਕ ਸਫਸਸਿੰਗ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਚੋਰੀ) ਦੀ ਕਮਾਈ ਨ ਿੰ ਧਖੋਾਧੜੀ ਕਰਨ ਿਈ ਿਰਤੇ ਜਾਾਂਦੇ "ਪੈ ੇ ਦੀਆਾਂ ਖੱਚਰਾਾਂ" ਦ ੇ
 ਿੰਚਾਿਨ ਨ ਿੰ ਘੱਿ ਤੋਂ ਘੱਿ ਕੀਤਾ ਜਾ  ਕੇ। ਪਾਿਣਾ ਨ ਿੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਈ  ਾਰੀਆਾਂ  ਿੰਬਿੰਸਧਤ  ਾਿਧਾਨੀਆਾਂ, ਸਜਿੇਂ ਸਕ 
 ਰ ਰੀ ਅਤੇ ਿਾਗ  ਹੋਣ, ਿਰਤੀਆਾਂ ਜਾਣੀਆਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਾਂ ਹਨ। 

 

54. ਖਾਤਾ ਭ ਗਤਾਨਕਰਤਾ ਚੈਕਾਾਂ ਦੀ ਕਿੈਕਸਨ 

ਿੋਨ ਖਾਸਤਆਾਂ ਿਈ, ਭ ਗਤਾਨਕਰਤਾ ਦੇ ਸਹੱ ੇ ਤੋਂ ਇਿਾਿਾ ਸਕ ੇ ਹੋਰ ਸਿਅਕਤੀ ਿਈ ਖਾਤਾ ਭ ਗਤਾਨਕਰਤਾ ਦੇ ਚੈਕ ਕ ਿੈਕਿ 
ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿੰਪਨੀ, ਆਪਣੇ ਸਿਕਿਪ 'ਤੇ,  ਸਹਕਾਰੀ ਕਰੈਸਡਿ  ੋ ਾਇਿੀਆਾਂ ਿਾਿੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਾਂ ਦੇ ਖਾਤ ੇਸਿੱਚ ਪਿੰਜਾਹ 
ਹ ਾਰ ਰ ਪਏ ਤੋਂ ਿੱਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਰਕਮ ਿਈ ਕੱਢੇ ਗਏ ਖਾਤਾ ਭ ਗਤਾਨਕਰਤਾ ਦੇ ਚੈੱਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗੀ, ਬਸਰਤੇ ਅਸਜਹੇ ਚੈੱਕਾਾਂ 
ਦੇ ਭ ਗਤਾਨ ਕਰਤਾ ਅਸਜਹੇ  ਸਹਕਾਰੀ ਕਰੈਸਡਿ    ਾਇਿੀਆਾਂ ਦੇ ਸਹੱ ੇ ਹੋਣ।  

 

55. ਕਿੰਪਨੀ ਅਤੇ ਐਨਬੀਐਫ਼ ੀਦ ਆਰਾ ਸਿਅਕਤੀਗਤ ਗਾਹਕਾਾਂ ਦੇ ਨਾਿ-ਨਾਿ ਮੌਜ ਦਾ ਗਾਹਕਾਾਂ ਨਾਿ ਿੀ ਨਿੇਂ  ਬਿੰਧਾਾਂ ਸਿੱਚ ਦਾਖਿ 
ਹੋਣ ਿੇਿੇ ਇੱਕ ਸਿਿੱਖਣ ਗਾਹਕ ਪਛਾਣ ਕੋਡ (UCIC) ਅਿਾਿ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 

 

56. ਐਚਐਫ ੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਾਗ  ਹੋਣ ਿਾਿੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਿੋਨ ਖਾਸਤਆਾਂ ਨਾਿ  ਬਿੰਧਤ ਨਿੀਂਆਾਂ ਤਕਨੀਕਾਾਂ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ - 
ਨਿੀਂਆਾਂ ਜਾਾਂ ਸਿਕਾ ਸੀਿ ਤਕਨੀਕਾਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਿਾਿੇ ਸਕ ੇ ਿੀ ਮਨੀ-ਿਾਾਂਡਸਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਿਾਦ ਦੇ ਖਤਸਰਆਾਂ ਦੇ ਸਿੱਤ 'ਤੇ 
ਢ ਕਿਾਾਂ ਸਧਆਨ ਸਦੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ ਸਕ ਨਿੇਂ ਉਤਪਾਦਾਾਂ/ ੇਿਾਿਾਾਂ/ਤਕਨਾਿੋਜੀ ਨ ਿੰ ਪੇਸ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਪਸਹਿਾਾਂ  ਮੇਂ- ਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਢ ਕਿੀਆਾਂ ਕੇਿਾਈ ੀ ਪਰਸਕਸਰਆਿਾਾਂ ਨ ਿੰ ਐਚਐਫ਼ ੀਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿੰਪਨੀ ਨਾਿ 
 ਿੰਬਿੰਸਧਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਿਾਗ  ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ। 
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57.    ਸਡਮਾਾਂਡ ਡਰ ਾਫ਼ਿ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਭ ਗਤਾਨ, ਆਸਦ 

 ਸਡਮਾਾਂਡ ਡਰਾਫਿ, ਮੇਿ/ਿੈਿੀਗਰਾਸਫਕ ਿਰਾਾਂ ਫਰ/ਐਨਈਐਫਿੀ/ਆਈਐਮਪੀਐ  ਜਾਾਂ ਸਕ ੇ ਹੋਰ ਢਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਫਿੰਡ ਜਮ੍ਾਾਂ ਕਰਨੇ ਅਤੇ 
ਪਿੰਜਾਹ ਹ ਾਰ ਰ ਪਏ ਜਾਾਂ ਇ  ਤੋਂ ਿੱਧ ਦੀ ਰਾਸੀ ਦੇ ਮ  ਾਫਰ ਚੈਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਗਾਹਕ ਦੇ ਖਾਤ ੇਸਿੱਚ ਡੈਸਬਿ ਕਰਨ ਦ ਆਰਾ 
ਜਾਾਂ ਚੈੱਕਾਾਂ ਬਦਿੇ ਹੋਿੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਸਕ ਨਕਦ ਭ ਗਤਾਨ ਬਦਿੇ। 

 ਇ  ਤੋਂ ਇਿਾਿਾ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਿਾਿੇ ਬੈਂਕ ਦ ਆਰਾ ਸਡਮਾਾਂਡ ਡਰਾਫਿ, ਪੇ ਆਰਡਰ, ਬੈਂਕਰ ਦਾ ਚੈੱਕ, ਆਸਦ 
ਦੇ ਫੇ 'ਤੇ ਸਾਮਿ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਇਹ ਸਨਰਦੇਸ 15  ਤਿੰਬਰ, 2018 ਨ ਿੰ ਜਾਾਂ ਇ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸਜਹੇ 
ਦ ਤਾਿੇਜਾਾਂ ਿਈ ਿਾਗ  ਹੋਣਗੇ। 

 

58.  ਪਨੈ ਦਾ ਹਿਾਿਾ ਦਣੇਾ  

  ਮੇਂ  ਮੇਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ  ੋਧ ਅਨ  ਾਰ, ਗਾਹਕਾਾਂ ਦਾ  ਥਾਈ ਖਾਤਾ ਨਿੰਬਰ (PAN) ਜਾਾਂ ਇ ਦ ੇਬਰਾਬਰ ਦਾ ਈ-ਦ ਤਾਿੇ  ਕਿੰਪਨੀ 
'ਤੇ ਿਾਗ  ਇਨਕਮ ਿੈਕ  ਸਨਯਮ 114ਬੀਦ ੇਉਪਬਿੰਧਾਾਂ ਦੇ ਅਨ  ਾਰ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦ ੇ ਮੇਂ ਪਰਾਪਤ ਅਤੇ ਤ ਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਾਰਮ 60 ਉਹਨਾਾਂ ਸਿਅਕਤੀਆਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆ ਜਾਿੇਗਾ ਸਜਨ੍ਾਾਂ ਕੋਿ ਪੈਨ ਜਾਾਂ ਇ ਦ ੇਬਰਾਬਰ ਦਾ ਈ-ਦ ਤਾਿੇ  ਨਾ 
ਹੋਿੇ। 

 

59.  ਤੀਜੀ ਸਧਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਦੀ ਸਿਕੱਰੀ- 
 ਮੇਂ- ਮੇਂ 'ਤੇ ਿਾਗ  ਸਨਯਮਾਾਂ ਦੇ ਅਨ  ਾਰ ਤੀਜੀ ਸਧਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਨ ਿੰ ਿੇਚਣ ਿੇਿੇ ਏਜਿੰਿ ਿਜੋਂ ਕਿੰਮ ਕਰਨ ਿਾਿੀ ਕਿੰਪਨੀ ਇ  
ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ ਿਈ ਹੇਠਾਾਂ ਸਦੱਤ ੇਪਸਹਿ ਆਾਂ ਦੀ ਪਾਿਣਾ ਕਰੇਗੀ: 

 

(a) ਇ  ਨੀਤੀ ਦੀਆਾਂ ਿੋੜਾਾਂ ਅਨ  ਾਰ ਪਿੰਜਾਹ ਹ ਾਰ ਰ ਪਏ ਤੋਂ ਿੱਧ ਦੇ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਿਈ ਆਉਣ ਿਾਿੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਤ ੇ
ਦੀ ਪ ਸਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 

 

(b) ਤੀਜੀ ਸਧਰ ਦ ੇਉਤਪਾਦਾਾਂ ਦੀ ਸਿਕਰੀ ਦੇ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਦ ੇ ਿੇਰਸਿਆਾਂ ਅਤੇ  ਿੰਬਿੰਸਧਤ ਸਰਕਾਰਡਾਾਂ ਦਾ ਇ  ਨੀਤੀ ਦੀਆਾਂ ਿੋੜਾਾਂ 
ਅਨ  ਾਰ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 

 

(c) ਆਉਣ ਿਾਿੇ ਗਾਹਕਾਾਂ  ਮੇਤ ਗਾਹਕਾਾਂ ਨਾਿ ਤੀਜੀ ਸਧਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਨਾਿ  ਬਿੰਧਤ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ  ਬਿੰਧ ਸਿੱਚ  ੀਿੀਆਰ/ 
ਐ ਿੀਆਰਫਾਈਿ ਕਰਨ ਦ ੇਉਦੇਸ ਿਈ ਚੇਤਾਿਨੀਆਾਂ ਨ ਿੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ, ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਸਿੇਸਣ ਕਰਨ ਿਈ ਏਐਮਐਿ 
 ੌਫਿਿੇਅਰ ਉਪਿਬਧ ਹੋਿੇਗਾ। 

 

(d) ਪਿੰਜਾਹ ਹ ਾਰ ਰ ਪਏ ਜਾਾਂ ਇ  ਤੋਂ ਿੱਧ ਦੇ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਸ ਰਫ਼ ਇਨ੍ਾਾਂ ਰਾਹੀਂ  ਿੰਚਾਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ: 
 

• ਗਾਹਕਾਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਾਾਂ ਚੈਕਾਾਂ ਬਦਿੇ ਡਸੈਬਿ; ਅਤੇ  
 

• ਗਾਹਕਾਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਦੱਤਾ ਸਗਆ ਪੈਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ ਸਿੀ ਕਰਨਾ। 
 

(e) ਉੱਪਰ'd' ਸਿੱਚ ਸਦੱਤੀ ਗਈ ਹਦਾਇਤ ਕਿੰਪਨੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਦੀ ਸਿਕਰੀ, ਕੈ੍ਰਸਡਿ ਕਾਰਡਾਾਂ ਦ ੇਬਕਾਏ ਦ ੇਭ ਗਤਾਨ/ਸਿਕਰੀ 
ਅਤੇ ਪਰੀਪਡੇ/ਿਰ ੈਿਿ ਕਾਰਡਾਾਂ ਦੀ ਰੀਿੋਸਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪਿੰਜਾਹ ਹ ਾਰ ਰ ਪਏ ਅਤੇ ਇ  ਤੋਂ ਿੱਧ ਦੇ ਸਕ ੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ 'ਤੇ ਿੀ ਿਾਗ  
ਹੋਿੇਗੀ। 

 
 
 
 
 
 
 
 



ਆਧਾਰ ਹਾਊਸ ਿੰਗ ਫਾਾਂਇਨਾਾਂ  ਸਿਮਸਿਡ 

34|Page 

                               

 

60.     ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਖੱਣੇ ਅਤ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੀ ਸ ਖਿਾਈ 

 

(a) ਉਹਨਾਾਂ ਦ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ/ਭਰਤੀ ਦੀ ਪਰਸਕਸਰਆ ਦੇ ਇਕੱ ਅਸਨੱਖੜਿੇਂ ਸਹੱ ੇ ਿਜੋਂ ਉਸਚਤ  ਕ੍ਰੀਸਨਿੰਗ ਦੀ ਸਿਧੀ ਨ ਿੰ ਿਾਗ  
ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 

 

(b) ਚੱਿ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ ਖਿਾਈ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨ ਿੰ ਿਾਗ  ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਤਾਾਂ ਜੋ  ਿਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਨ ਿੰ ਏਐਮਐਿ/  ੀਐਫ਼ਿੀਨੀਤੀ ਸਿੱਚ 
ਢ ਕਿੀਂ ਸ ਖਿਾਈ ਸਦੱਤੀ ਜਾ  ਕੇ। ਸ ਖਿਾਈ ਦਾ ਫੋਕ  ਫਰਿੰਿਿਾਈਨ  ਿਾਫ, ਪਾਿਣਾ ਕਰਨ ਿਾਿੇ  ਿਾਫ ਅਤੇ ਨਿੇਂ ਗਾਹਕਾਾਂ 
ਨਾਿ ਕਿੰਮ ਕਰਨ ਿਾਿੇ  ਿਾਫ ਿਈ ਿੱਖਰਾ ਹੋਿੇਗਾ। ਫਰਿੰਿ ਡੈ ਕ ਿਾਿੇ  ਿਾਫ ਨ ਿੰ ਗਾਹਕ ਸ ੱਸਖਆ ਦੀ ਘਾਿ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ 
ਿਾਿੇ ਮ ੱਸਦਆਾਂ ਨ ਿੰ  ਿੰਭਾਿਣ ਿਈ ਸਿਸੇਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ ਖਿਾਈ ਸਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਕਿੰਪਨੀ ਦੀਆਾਂ ਏਐਮਐਿ/  ੀਐਫ਼ਿੀਨੀਤੀਆਾਂ, 

ਰੈਗ ਿੇਸਨ ਅਤੇ  ਿੰਬਿੰਸਧਤ ਮ ੱਸਦਆਾਂ ਸਿੱਚ ਢ ਕਿੇਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ ਖਿਾਈ ਪਰਾਪਤ ਅਤੇ ਚਿੰਗੀ ਤਰਾ੍ਾਂ ਜਾਣ  ਸਿਅਕਤੀਆਾਂ ਦੇ ਨਾਿ ਆਸਡਿ 
ਫਿੰਕਸਨ ਦੇ  ਹੀ  ਿਾਸਫਿੰਗ ਨ ਿੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ। 

 

61. ਦਿਾਿਾਾਂ/ਏਜਿੰਿਾਾਂ ਆਸਦ  ਮੇਤ ਕਿੰਪਨੀ ਦ ਆਰਾ ਅਸਧਕਾਰਤ ਸਿਅਕਤੀਆਾਂ ਦ ਆਰਾ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨ ਿੰ ਜਾਣੋ (ਕੇਿਾਈ ੀ) ਿਈ 
ਸਦਸਾ-ਸਨਰਦਸੇਾਾਂ ਦੀ ਪਾਿਣਾ। 

 

(a) ਸਕ ੇ ਿੀ ਰਾਸੀਆਨ ਨ ਿੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਿਈ ਅਸਧਕਾਰਤ ਸਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਦਿਾਿ/ਏਜਿੰਿ ਜਾਾਂ ਇ  ਤਰਾ੍ਾਂ ਦੇ ਸਿਅਕਤੀ, 
ਐਨਬੀਐਫ ੀ/ਆਰਐਨਬੀ ੀ 'ਤੇ ਿਾਗ  ਕੇਿਾਈ ੀਸਦਸਾ-ਸਨਰਦੇਸਾਾਂ ਦੀ ਪ ਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਪਾਿਣਾ ਕਰਨਗੇ। 

 

(b) ਕੇਿਾਈ ੀ ਦੇ ਸਦਸਾ-ਸਨਰਦੇਸਾਾਂ ਦੀ ਪਾਿਣਾ ਦੀ ਪ ਸਿੀ ਕਰਨ ਿਈ ਅਤੇ ਦਿਾਿਾਾਂ/ਏਜਿੰਿਾਾਂ ਆਸਦ  ਮੇਤ ਕਿੰਪਨੀ ਦ ਆਰਾ ਅਸਧਕਾਰਤ 
ਸਿਅਕਤੀਆਾਂ ਦ ਆਰਾ ਸਕ ੇ ਿੀ ਉਿਿੰਘਣਾ ਦੇ ਪ ਰੇ ਨਤੀਸਜਆਾਂ ਨ ਿੰ  ਿੀਕਾਰ ਕਰਨ ਿਈ  ਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਰਬੀਆਈਨ ਿੰ 
ਉਪਿਬਧ ਕਰਿਾਈ ਜਾਿੇਗੀ ਜੋ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

 

(c) ਦਿਾਿਾਾਂ/ਏਜਿੰਿਾਾਂ ਜਾਾਂ ਅਸਜਹੇ ਸਿਅਕਤੀਆਾਂ  ਮੇਤ ਕਿੰਪਨੀ ਦ ਆਰਾ ਅਸਧਕਾਰਤ ਸਿਅਕਤੀਆਾਂ ਦ ੇਖਾਸਤਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸਕਤਾਬਾਾਂ, ਸਜੱਥੋਂ ਤੱਕ 
ਉਹ ਕਿੰਪਨੀ ਦੇ ਦਿਾਿੀ ਕਾਰਜਾਾਂ ਨਾਿ  ਬਿੰਧਤ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਿੀ ਿੋੜ ਹੋਿੇ, ਆਸਡਿ ਅਤੇ ਸਨਰੀਖਣ ਿਈ ਉਪਿਬਧ ਕਰਿਾਈਆਾਂ 
ਜਾਣਗੀਆਾਂ। 
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ਅਨ ਬਿੰਧ I 

ਸਡਸਜਿਿ ਕਿੇਾਈ ੀ ਪਰਸਕਸਰਆ 
A. ਕਿੰਪਨੀ ਸਜੱਥੋਂ ਤੱਕ  ਿੰਭਿ ਹੋਿੇ ਸਡ ੀਿਿ ਕੇਿਾਈ ੀ ਪ ਸਿੀਕਰਨ ਪਰਸਕਸਰਆ ਿਈ ਇੱਕ ਐਪਿੀਕੇਸਨ ਸਿਕਸ ਤ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਸਕ 

ਉਹਨਾਾਂ ਦ ੇਗਾਹਕਾਾਂ ਦੀ ਕੇਿਾਈ ੀ ਕਰਨ ਿਈ ਗਾਹਕ ਿੱਚ ਪ ਆਇਿੰਿਾਾਂ 'ਤੇ ਉਪਿਬਧ ਕਰਿਾਈ ਜਾਿੇਗੀ ਅਤੇ ਸਜੱਥੋਂ ਤੱਕ  ਿੰਭਿ 
ਹੋਿੇ, ਕੇਿਾਈ ੀ ਪਰਸਕਸਰਆ ਸ ਰਫ਼ ਕਿੰਪਨੀ ਦੀ ਇ  ਪਰਮਾਸਣਤ ਐਪਿੀਕੇਸਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਕਿੰਪਨੀ ਦੀ ਬੋਰਡ ਦ ਆਰਾ 
ਪਰਿਾਸਨਤ ਕੈ੍ਰਸਡਿ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨ  ਾਰ  ਾਰੇ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਗਾਹਕਾਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਕੇਿਾਈ ੀਦ ਤਾਿੇ ਾਾਂ ਨ ਿੰ ਆਰਬੀਆਈ / 
ਐਨਐਚਬੀਦ ਆਰਾ   ਸਚਤ ਅਤੇ  ਰਕ ਿੇਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੈਗ ਿੇਿਰੀ ਪਰਬਿੰਧਾਾਂ ਦੀ ਪਾਿਣਾ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਿੈਧ ਅਤੇ ਿਾਗ  ਹੋਣ ਯਗੋ 
ਮਿੰਸਨਆ ਜਾਿੇਗਾ। 

B.  ਐਪਿੀਕੇਸਨ ਦੀ ਪਹ ਿੰਚ ਨ ਿੰ ਕਿੰਪਨੀ ਦ ਆਰਾ ਸਨਯਿੰਤਸਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਕ 
ਇ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਅਣਅਸਧਕਾਰਤ ਸਿਅਕਤੀਆਾਂ ਦ ਆਰਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ। ਐਪਿੀਕੇਸਨ ਨ ਿੰ ਸ ਰਫ ਿੌਗਇਨ-ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਪਾ ਿਰਡ 
ਜਾਾਂ ਕਿੰਪਨੀ ਦ ਆਰਾ ਆਪਣੇ ਅਸਧਕਾਰਤ ਅਸਧਕਾਰੀਆਾਂ ਨ ਿੰ ਸਦੱਤ ੇਿਾਈਿ ਓਿੀਪੀ ਜਾਾਂ ਿਾਈਮ ਓਿੀਪੀ ਸਨਯਿੰਤਸਰਤ ਸਿਧੀ ਦ ਆਰਾ 
ਐਕ ੈ  ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 

C.  ਗਾਹਕ, ਕੇਿਾਈ ੀ ਦੇ ਉਦੇਸ ਿਈ, ਕਿੰਪਨੀ ਦੇ ਅਸਧਕਾਰਤ ਅਸਧਕਾਰੀ ਦੇ  ਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਾਂ ਇ  ਦੇ ਉਿਿ ਜਾਿੇਗਾ। ਅ ਿੀ 
ਓਿੀਡੀਗਾਹਕ ਦ ੇਕਬ ੇ ਸਿੱਚ ਹੋਿੇਗਾ। 

 

D.  ਕਿੰਪਨੀ ਨ ਿੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਕ ਗਾਹਕ ਦੀ ਿਾਈਿ ਫੋਿੋ ਅਸਧਕਾਰਤ ਅਸਧਕਾਰੀ ਦ ਆਰਾ ਿਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 
ਉਹੀ ਫੋਿੋ ਗਾਹਕ ਐਪਿੀਕੇਸਨ ਫਾਰਮ (CAF) ਸਿੱਚ ਿਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇ  ਤੋਂ ਇਿਾਿਾ, ਕਿੰਪਨੀ ਦੀ ਸ  ਿਮ ਐਪਿੀਕੇਸਨ ਨ ਿੰ 
ਗਾਹਕ ਦੀ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਾਈਿ ਫਿੋੋ 'ਤੇ  ੀਏਐਫ਼ਨਿੰਬਰ, ਜੀਪੀਐ ਕੋਆਰਡੀਨੇਿ , ਅਸਧਕਾਰਤ ਅਸਧਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ, 

ਸਿਿੱਖਣ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਡ (ਕਿੰਪਨੀ ਦ ਆਰਾ ਸਨਰਧਾਰਤ) ਅਤੇ ਸਮਤੀ (DD:MM:YYYY) ਅਤੇ  ਮੇਂ ਦੀ ਮ ਹਰ (DD:MM:YYYY) 

ਿਾਿਾ ਪੜ੍ਨਯੋਗ ਇੱਕ ਿਾਿਰ-ਮਾਰਕ ਿਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
E.  ਕਿੰਪਨੀ ਦੀ ਐਪਿੀਕੇਸਨ ਸਿੱਚ ਇਹ ਸਿਸੇਸਤਾ ਹੋਿੇਗੀ ਸਕ ਗਾਹਕ ਦੀ ਸ ਰਫ਼ ਿਾਈਿ ਫੋ਼ਿੋ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕ 

ਦੀ ਕੋਈ ਿੀ ਸਪਰਿੰਸਿਡ ਜਾਾਂ ਿੀਡੀਓ-ਗਰਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਫੋ਼ਿੋ ਕੈਪਚਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ। ਿਾਈਿ ਫੋਿੋ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦੇ  ਮੇਂ ਗਾਹਕ ਦੀ 
ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਸਚੱਿ ੇਰਿੰਗ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਿਾਈਿ ਫੋਿ ੋਸਖੱਚਦ ੇ ਮੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਅਕਤੀ ਫਰੇਮ ਸਿੱਚ ਨਹੀਂ 
ਆਿੇਗਾ। 

F.  ਇ  ੇਤਰ੍ਾਾਂ, ਅ ਿ ਓਿੀਡੀਦੀ ਿਾਈਿ ਫੋਿ ੋਜਾਾਂ ਆਧਾਰ ਦੇ ਕੋਿ ਹੋਣ ਦਾ  ਬ ਤ ਸਜੱਥੇ ਔਫਿਾਈਨ ਪ ਸਿੀਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ  ਕਦੀ 
ਹੋਿੇ (ਿੇਿਿੇਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ), ਉੱਪਰੋਂ ਿਿੰਬਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਦੱ  ੇਅਨ  ਾਰ ਪੜ੍ਨ ਦ ੇ
ਯੋਗ ਿਾਿਰ-ਮਾਰਸਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਅ ਿ ਦ ਤਾਿੇ ਾਾਂ ਦੀ ਿਾਈਿ ਫੋਿੋ ਸਖੱਚਦੇ  ਮੇਂ ਮੋਬਾਈਿ ਸਡਿਾਈ  ਸਿੱਚ ਕੋਈ ਢਾਿ 
ਜਾਾਂ ਝ ਕਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

G.  ਗਾਹਕ ਦੀ ਿਾਈਿ ਫਿੋੋ ਅਤੇ ਉ ਦੇ ਅ ਿ ਦ ਤਾਿੇ ਾਾਂ ਨ ਿੰ  ਹੀ ਰੋਸਨੀ ਸਿੱਚ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਉਹ 
 ਪਸਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਨ ਦੇ ਯੋਗ ਅਤੇ ਪਛਾਣਨ ਯੋਗ ਹੋਣ। 

H.  ਇ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ,  ੀਏਐਫ਼ਸਿੱਚ  ਾਰੀਆਾਂ ਐਂਿਰੀਆਾਂ ਗਾਹਕ ਦ ਆਰਾ ਪੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦ ਤਾਿੇ ਾਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨ  ਾਰ ਭਰੀਆਾਂ 
ਜਾਣਗੀਆਾਂ। ਉਹਨਾਾਂ ਦ ਤਾਿੇ ਾਾਂ ਸਿੱਚ ਸਜੱਥੇ ਕਸਿੱਕ ਸਰ ਪਾਾਂ  (QR) ਕੋਡ ਉਪਿਬਧ ਹੋਿੇ, ਅਸਜਹੇ ਿੇਰਸਿਆਾਂ ਨ ਿੰ ਮੈਨ ਅਿ ਫਾਈਿ 
ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਕਊਆਰਕੋਡ ਨ ਿੰ  ਕੈਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਸਰਆ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਿਈ, ਯ ਆਈਡੀਏਆਈਤੋਂ 
ਡਾਊਨਿੋਡ ਕੀਤੇ ਭੌਸਤਕ ਆਧਾਰ/ਈ-ਆਧਾਰ ਦੇ ਮਾਮਿੇ ਸਿੱਚ ਸਜੱਥੇ ਸਕਊਆਰਕੋਡ ਉਪਿਬਧ ਹੋਿੇ, ਆਧਾਰ/ਈ-ਆਧਾਰ 'ਤੇ 
ਉਪਿਬਧ ਸਕਊਆਰਨ ਿੰ  ਕੈਨ ਕਰਕੇ ਨਾਮ, ਸਿਿੰਗ, ਜਨਮ ਸਮਤੀ ਅਤੇ ਪਤ ੇਿਰਗੇ ਿੇਰਸਿਆਾਂ ਨ ਿੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਸਰਆ ਜਾ  ਕਦਾ 
ਹੈ। 

I.  ਇੱਕ ਿਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਪਰਸਕਸਰਆ ਪ ਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਿਨ ਿਾਈਮ ਪਾ ਿਰਡ (OTP)   ਨੇਹਾ ਸਜ  ਸਿੱਚ ਿੈਕ ਿ ਹ ਿੰਦਾ 
ਹੈ ਇਹ ਸਕ 'ਓਿੀਪੀ  ਾਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਸਹਿਾਾਂ ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮ ਸਿੱਚ ਭਰੇ ਿੇਰਸਿਆਾਂ ਦੀ ਪ ਸਿੀ ਕਰ'ੋ ਗਾਹਕ ਦੇ ਆਪਣੇ 
ਮੋਬਾਈਿ ਨਿੰਬਰ 'ਤੇ ਭੇਸਜਆ ਜਾਿੇਗਾ। ਓਿੀਪੀਦੀ  ਫਿਤਾਪ ਰਿਕ ਪਰਮਾਸਣਕਤਾ 'ਤੇ, ਇ ਨ ਿੰ  ੀਏਐਫ਼ 'ਤੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਹ ਤਾਖਰ ਿਜੋਂ 
ਸਿਆ ਜਾਿੇਗਾ। ਹਾਿਾਾਂਸਕ, ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਕੋਿ ਉ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਿ ਨਿੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉ ਦੇ ਪਸਰਿਾਰ/ਸਰਸਤੇਦਾਰਾਾਂ/ਜਾਣ-
ਪਛਾਣ ਿਾਿੇ ਸਿਅਕਤੀਆਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਿ ਨਿੰਬਰ ਇ  ਉਦੇਸ ਿਈ ਿਰਸਤਆ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇ  ਬਾਰ ੇ ੀਏਐਫ਼ ਸਿੱਚ 
 ਪਸਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ ਕਰ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। ਸਕ ੇ ਿੀ ਹਾਿਤ ਸਿੱਚ, ਕਿੰਪਨੀ ਕੋਿ ਰਸਜ ਿਰਡ ਅਸਧਕਾਰਤ ਅਸਧਕਾਰੀ ਦਾ ਮੋਬਾਈਿ 
ਨਿੰਬਰ ਗਾਹਕ ਦੇ ਦ ਤਖਤ ਿਈ ਨਹੀਂ ਿਰਸਤਆ ਜਾਿੇਗਾ। ਕਿੰਪਨੀ ਨ ਿੰ ਇਹ ਜਾਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਕ ਗਾਹਕ ਦੇ ਹ ਤਾਖਰ 
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ਸਿੱਚ ਿਰਸਤਆ ਸਗਆ ਮੋਬਾਈਿ ਨਿੰਬਰ ਅਸਧਕਾਰਤ ਅਸਧਕਾਰੀ ਦਾ ਮੋਬਾਈਿ ਨਿੰਬਰ ਨਾ ਹੋਿੇ। 

J.  ਅਸਧਕਾਰਤ ਅਸਧਕਾਰੀ ਗਾਹਕ ਦੀ ਿਾਈਿ ਫੋਿੋ ਅਤੇ ਅ ਿ ਦ ਤਾਿੇ  ਨ ਿੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਘੋਸਣਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇ  
ਮਿੰਤਿ ਿਈ, ਅਸਧਕਾਰਤ ਅਸਧਕਾਰੀ ਦੀ ਿਨ ਿਾਈਮ ਪਾ ਿਰਡ (OTP) ਨਾਿ ਪ ਸਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਜੋ ਕਿੰਪਨੀ ਕੋਿ ਰਸਜ ਿਰਡ 
ਉ ਦੇ ਮੋਬਾਈਿ ਨਿੰਬਰ 'ਤੇ ਭੇਸਜਆ ਜਾਿੇਗਾ। ਓਿੀਪੀ ਦੀਪਰਮਾਸਣਕਤਾ ਦ ੇ ਫਿ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਇ  ਨ ਿੰ ਘੋਸਣਾ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਅਸਧਕਾਰਤ 
ਅਸਧਕਾਰੀ ਦੇ ਦ ਤਖਤ ਮਿੰਸਨਆ ਜਾਿੇਗਾ। ਅਸਧਕਾਰਤ ਅਸਧਕਾਰੀ ਦੀ ਿਾਈਿ ਫੋਿੋ ਿੀ ਇ  ਅਸਧਕਾਰਤ ਅਸਧਕਾਰੀ ਦੀ ਘੋਸਣਾ 
ਸਿੱਚ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 

 

K.  ਇਨ੍ਾਾਂ  ਾਰੀਆਾਂ ਗਤੀਸਿਧੀਆਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਪਿੀਕੇਸਨ ਨ ਿੰ ਪਰਸਕਸਰਆ ਦੇ ਪ ਰਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿੰਪਨੀ ਦੇ ਐਕਿੀਿੇਸਨ ਅਫ ਰ ਨ ਿੰ 
ਐਕਿੀਿੇਸਨ ਬੇਨਤੀ ਜਮ੍ਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ, ਅਤੇ ਪਰਸਕਸਰਆ ਦਾ ਿਰਾਾਂਜੈਕਸਨ-ਆਈਡੀ/ ਿੰਦਰਭ-ਆਈਡੀ ਨਿੰਬਰ 
ਿੀ ਸਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਅਸਧਕਾਰਤ ਅਸਧਕਾਰੀ ਭਸਿੱਖ ਦ ੇ ਿੰਦਰਭ ਿਈ ਗਰਾਹਕ ਨ ਿੰ ਿੈਣ-ਦੇਣ-ਆਈਡੀ/ਹਿਾਿਾ-ਆਈਡੀ 
ਨਿੰਬਰ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। 

 

L.  ਕਿੰਪਨੀ ਦਾ ਅਸਧਕਾਰਤ ਅਸਧਕਾਰੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪ ਸਿੀ ਕਰੇਗਾ ਸਕ:- (i) ਦ ਤਾਿੇ  ਦੀ ਤ ਿੀਰ ਸਿੱਚ ਉਪਿਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ 
 ੀਏਐਫ਼ਸਿੱਚ ਅਸਧਕਾਰਤ ਅਸਧਕਾਰੀ ਦ ਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਿ ਮੇਿ ਖਾਾਂਦੀ ਹੈ। (ii) ਗਾਹਕ ਦੀ ਿਾਈਿ ਫੋਿ ੋ
ਦ ਤਾਿੇ  ਸਿੱਚ ਉਪਿਬਧ ਫੋਿੋ ਨਾਿ ਮੇਿ ਖਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ (iii) ਿਾ ਮੀ ਫੀਿਡ  ਮੇਤ  ੀਏਐਫ਼ਸਿੱਚ  ਾਰ ੇਿੋੜੀਂਦ ੇਿੇਰਿੇ  ਹੀ 
ਢਿੰਗ ਨਾਿ ਭਰੇ ਗਏ ਹਨ। 

 

M.   ਫਿਤਾਪ ਰਿਕ ਪ ਸਿੀ ਹੋਣ'ਤੇ,  ੀਏਐਫ਼ 'ਤੇ ਕਿੰਪਨੀ ਦੇ ਅਸਧਕਾਰਤ ਅਸਧਕਾਰੀ ਦ ਆਰਾ ਸਡਜੀਿਿ ਹ ਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗ,ੇ ਜੋ 
 ੀਏਐਫ਼ਦਾ ਇੱਕ ਸਪਰਿੰਿ ਿਿੇਗਾ, ਉਸਚਤ  ਥਾਨ 'ਤੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਦ ਤਖਤ/ਅਿੰਗ ਠੇ ਦਾ ਸਨਸਾਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ, ਸਫਰ ਇ ਨ ਿੰ  ਕੈਨ 
ਕਰਕੇ ਸ  ਿਮ ਸਿੱਚ ਅਪਿੋਡ ਕਰੇਗਾ। ਅ ਿ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਗਾਹਕ ਨ ਿੰ ਿਾਪ  ਕੀਤੀ ਜਾ  ਕਦੀ ਹੈ। 
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ਅਨ ਬਿੰਧ II 

ਪੀਆਈਐ ਅਧੀਨ ਯਗੋ ਐਫ਼ਪੀਆਈਿਈ ਕਿੇਾਈ ੀਦ ਤਾਿ ੇ 

 
1)ਸ ਰੇ ਣੀ  ਐਫ਼ਪੀਆਈ 

ਦੀ ਸਕ ਮ 
ਦ ਤਾਿੇ  ਦੀ ਸਕ ਮ ਸਰੇਣੀI ਸਰੇਣੀII ਸਰੇਣੀIII 

 

 

 

 

 

 

 

ਇਕਾਈ/ 
ਕਿੰਪਨੀ ਦਾ 
ਿੈਿਿ 

 

 ਿੰਸਿਧਾਸਨਕ ਦ ਤਾਿੇ  
(ਮੈਮੋਰਿੰਡਮ ਅਤੇ 
ਐ ੋ ੀਏਸਨ ਦੇ ਿੇਖ, 

ਇਨਕਾਰਪਰੋੇਸਨ ਦਾ 
 ਰਿੀਸਫਕੇਿ ਆਸਦ।) 

ਿਾ ਮੀ ਿਾ ਮੀ ਿਾ ਮੀ 

ਪਤ ੇਦਾ  ਬ ਤ ਿਾ ਮੀ(ਪਤ ੇਦ ੇ ਬ ਤ ਿਜੋਂ 
ਪਾਿਰ ਆਫ਼ ਅਿਾਰਨੀ 
{POA}  ਪਤਾ ਦੱ  ਕੇ 
 ਿੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ) 

ਿਾ ਮੀ(ਪਤ ੇਦ ੇ ਬ ਤ ਿਜੋਂ 

ਪਾਿਰ ਆਫ਼ ਅਿਾਰਨੀ 

{POA}  ਪਤਾ ਦੱ  ਕੇ 

 ਿੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ) 

) 

ਪਾਿਰ ਆਫ਼ ਅਿਾਰਨੀ 
ਤੋਂ ਇਿਾਿਾ ਿਾ ਮੀ 

ਪੈਨ ਿਾ ਮੀ ਿਾ ਮੀ ਿਾ ਮੀ 

ਸਿੱਤੀ ਡੈਿਾ ਛੋਿ ਪਰਾਪਤ* ਛੋਿ ਪਰਾਪਤ* ਿਾ ਮੀ 

ਐ ਈਬੀਆਈ ਰਸਜ ਿਰ ੇਸਨ 
 ਰਿੀਸਫਕੇਿ 
 

ਿਾ ਮੀ ਿਾ ਮੀ ਿਾ ਮੀ 

ਬੋਰਡ ਰੈਜੋਿ ਸਨ 
@@ 

ਛੋਿ ਪਰਾਪਤ* ਿਾ ਮੀ ਿਾ ਮੀ 

 

 ੀਨੀਅਰ 
ਮੈਨੇ ਮੈਂਿ(ਪ ਰੇ  ਮੇਂ 

ਿਾਿੇ ਸਨਰਦੇਸਕ/ 

ਪਾਰਿਨਰ/ ਿਰੱ ਿੀ/ ਆਸਦ) 

  ਚੀ ਿਾ ਮੀ ਿਾ ਮੀ ਿਾ ਮੀ 

ਪਛਾਣ ਦਾ  ਬ ਤ ਛੋਿ ਪਰਾਪਤ* ਛੋਿ ਪਰਾਪਤ*  ਿੰ ਥਾ ਿੈਿਰਹੈਡ* 'ਤੇ 
ਪ ਰਾ ਨਾਮ, 

ਰਾਸਿਰੀਅਤਾ, ਜਨਮ 
ਸਮਤੀ ਪਰ ਤ ਤ ਕਰਦੀ 
ਹੈ ਜਾਾਂ ਫੋਿੋ ਪਛਾਣ 
ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਾਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ 

ਪਤ ੇਦਾ  ਬ ਤ ਛੋਿ ਪਰਾਪਤ* ਛੋਿ ਪਰਾਪਤ* ਿੈਿਰ ਹੈੱਡ 'ਤੇ ਘੋਸਣਾ* 

ਫੋਿੋਗਰਾਫ਼ ਛੋਿ ਪਰਾਪਤ ਛੋਿ ਪਰਾਪਤ ਛੋਿ ਪਰਾਪਤ* 

 

 

 

ਅਧੀਸਕ੍ਰਤ 
ਦ ਤਖ਼ਤਕਰ

ਤਾ 

  ਚੀ ਅਤੇ ਦ ਤਖ਼ਤ ਿਾ ਮੀ – ਗਿੋਬਿ 
ਕ ਿੋਡੀਅਨ ਹ ਤਾਖਰ 

ਕਰਤਾਿਾਾਂ ਦੀ   ਚੀ ਪੀਓਏ ਦੇ 
ਮਾਮਿੇ ਸਿੱਚ ਗਿੋਬਿ 

ਕ ਿੋਡੀਅਨ ਨ ਿੰ ਸਦੱਤੀ ਜਾ 
 ਕਦੀ ਹੈ 

ਿਾ ਮੀ - ਗਿੋਬਿ 
ਕ ਿੋਡੀਅਨ ਹ ਤਾਖਰ 
ਕਰਤਾਿਾਾਂ ਦੀ   ਚੀ 

ਪੀਓਏ ਦੇ ਮਾਮਿੇ ਸਿੱਚ 
ਗਿੋਬਿ ਕ ਿੋਡੀਅਨ ਨ ਿੰ 
ਸਦੱਤੀ ਜਾ  ਕਦੀ ਹੈ 

ਿਾ ਮੀ 

ਪਛਾਣ ਦਾ  ਬ ਤ ਛੋਿ ਪਰਾਪਤ* ਛੋਿ ਪਰਾਪਤ* ਿਾ ਮੀ 

ਪਤ ੇਦਾ  ਬ ਤ ਛੋਿ ਪਰਾਪਤ* ਛੋਿ ਪਰਾਪਤ* ਿੈਿਰ ਹੈੱਡ 'ਤੇ ਘੋਸਣਾ* 

ਫੋਿੋਗਰਾਫ਼ ਛੋਿ ਪਰਾਪਤ ਛੋਿ ਪਰਾਪਤ ਛੋਿ ਪਰਾਪਤ* 

 

 

ਸਿਕਿਸਪਕ 
ਿਾਭਪਾਤਰੀ 
ਮਾਿਕ(UB

O) 

  ਚੀ ਛੋਿ ਪਰਾਪਤ* ਿਾ ਮੀ ("25% 
'ਤੇ ਕੋਈ ਯ ਬੀਓ 
ਨਹੀਂ" ਦੀ ਘੋਸਣਾ ਹੋ 
 ਕਦੀ ਹੈ) 

ਿਾ ਮੀ 

ਪਛਾਣ ਦਾ  ਬ ਤ ਛੋਿ ਪਰਾਪਤ* ਛੋਿ ਪਰਾਪਤ* ਿਾ ਮੀ 
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ਪਤ ੇਦਾ  ਬ ਤ ਛੋਿ ਪਰਾਪਤ* ਛੋਿ ਪਰਾਪਤ* Declarationon 
letterhead* 

ਫੋਿੋਗਰਾਫ਼ ਛੋਿ ਪਰਾਪਤ ਛੋਿ ਪਰਾਪਤ ਛੋਿ ਪਰਾਪਤ* 

ਨੋਿ:- * ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਿ੍ਣ ਿੇਿੇ ਿੋੜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਿਾਾਂਸਕ,  ਬਿੰਸਧਤ ਐਫ਼ਪੀਆਈ ਿਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ  ਕਦੇ ਹਨ ਸਕ ਰੈਗ ਿੇਿਰਾਾਂ/ 
ਕਾਨ ਿੰਨ ਿਾਗ ਕਰਨ ਏਜਿੰ ੀਆਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ  ਬਿੰਸਧਤ ਦ ਤਾਿੇ  ਕਿੰਪਨੀ ਕੋਿ ਜਮ੍ਾਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

 

@@ ਕ ੱਝ ਕ  ਅਸਧਕਾਰ ਖੇਤਰਾਾਂ ਦੇ ਐਫ਼ਪੀਆਈ ਸਜੱਥੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤ ੇਆਸਦ ਖੋਿ੍ਣ ਦੇ ਉਦੇਸ ਿਈ ਬੋਰਡ ਰੈਜੋਿ ਸਨ ਪਾ  ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਥਾ 
ਪਰਚਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਰਡ ਰੈਜੋਿ ਸਨ ਦੇ ਬਦਿੇ ਗਿੋਬਿ ਕ ਿੋਡੀਅਨ/  ਥਾਨਕ ਕ ਿੋਡੀਅਨ ਿਈ ਸਦੱਤੀ ਗਈ ਪਾਿਰ ਆਫ਼ 
ਅਿਾਰਨੀ ਜਮ੍ਾਾਂ ਕਰ  ਕਦੇ ਹਨ। 

 

2) 

ਸਰੇਣੀ 
ਯੋਗ ਸਿਦੇਸੀ ਸਨਿੇਸਕ 

I.  ਰਕਾਰ ਅਤੇ  ਰਕਾਰ ਨਾਿ  ਬਿੰਸਧਤ ਸਿਦੇਸੀ ਸਨਿੇਸਕ ਸਜਿੇਂ ਸਿਦਸੇੀ  ੈਂਿਰਿ ਬੈਂਕ,  ਰਕਾਰੀ ਏਜਿੰ ੀਆਾਂ, 
 ਾਿਰੈਨ ਿੈਿਥ ਫਿੰਡ, ਅਿੰਤਰਰਾਸਿਰੀ/ ਮਿਿੀਿੇਿਰਿ  ਿੰ ਥਾਿਾਾਂ/ ਏਜਿੰ ੀਆਾਂ। 

II. a) ਉਸਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੈਗ ਿੇਸਿਡ ਸਿਆਪਕ ਅਧਾਰਤ ਫਿੰਡ ਸਜਿੇਂ ਸਕ ਸਮਊਚਿ ਫਿੰਡ, ਸਨਿੇਸ ਿਰੱ ਿ, 

ਬੀਮਾ/ਪ ਨਰਬੀਮਾ ਕਿੰਪਨੀਆਾਂ, ਹੋਰ ਸਿਆਪਕ ਅਧਾਰਤ ਫਿੰਡ ਆਸਦ। 
 

b) ਉਸਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੈਗ ਿੇਸਿਡ  ਿੰ ਥਾਿਾਾਂ ਸਜਿੇਂ ਸਕ ਬੈਂਕ,  ਿੰਪਤੀ ਪਰਬਿੰਧਨ ਕਿੰਪਨੀਆਾਂ, ਸਨਿੇਸ ਪਰਬਿੰਧਕ/ ਿਾਹਕਾਰ, 

ਪੋਰਿਫੋਿੀਓ ਪਰਬਿੰਧਕ ਆਸਦ। 
 

c) ਸਿਆਪਕ ਆਧਾਸਰਤ ਫਿੰਡ ਸਜਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਸਨਿੇਸ ਪਰਬਿੰਧਕ ਉਸਚਤ ਢਿੰਗ ਨਾਿ ਰੈਗ ਿੇਸਿਡ ਹੈ। 
 

d) ਯ ਨੀਿਰਸ ਿੀ ਫਿੰਡ ਅਤੇ ਪੈਨਸਨ ਫਿੰਡ। 
 

e) ਐਫ਼ਆਈਆਈ/ ਉਪ ਖਾਤ ੇਿਜੋਂ ਐ ਈਬੀਆਈ ਕੋਿ ਪਸਹਿਾਾਂ ਹੀ ਰਸਜ ਿਰਡ ਯ ਨੀਿਰਸ ਿੀ  ਬਿੰਧੀ ਬਿੰਦੋਬ ਤੀ। 
III. ਪੀਆਈਐ ਰ ਿ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਸਿੱਚ ਸਨਿੇਸ ਕਰਨ ਿਾਿੇ ਹੋਰ  ਾਰੇ ਯੋਗ ਸਿਦੇਸੀ ਸਨਿੇਸਕ ਸਰੇਣੀ I ਅਤੇ II ਦੇ 

ਅਧੀਨ ਯਗੋ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਜਿੇਂ ਸਕ ਬਿੰਦੋਬ ਤੀਆਾਂ, ਚੈਰੀਿੇਬਿ  ੋ ਾਇਿੀਆਾਂ/ਿਰੱ ਿ, ਫਾਊਂਡੇਸਨ, ਕਾਰਪਰੋਿੇ  ਿੰਗਠਨ, 

ਿਰੱ ਿ, ਸਿਅਕਤੀ, ਪਸਰਿਾਰਕ ਦਫਤਰ, ਆਸਦ। 
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ਅਨ ਬਿੰਧ III 
 

ਿਾਧ  ਕੇਿਾਈ ੀ ਦ ਤਾਿੇਜਾਾਂ ਦੀ   ਚੀ ਸਜਨ੍ਾਾਂ 'ਤੇ ਘੱਿ ਜੋਖ਼ਮ ਿਾਿੀ ਸਰੇਣੀ ਦੇ ਗਾਹਕਾਾਂ ਿਈ ਸਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ: 
 

ਇਹ ਦ ਤਾਿੇਜਾਾਂ ਦੀ ਇੱਕ  ਿੰਕੇਤਾਸਮਕ   ਚੀ ਹੈ ਸਜਨ੍ਾਾਂ ਨ ਿੰ ਘੱਿ ਜੋਖ਼ਮ ਿਾਿੀ ਸਰਣੇੀ ਦ ੇਗਾਹਕਾਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ 
ਗਾਈਡੈਂਡ ਿਈ ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੈ੍ਰਸਡਿ ਪਾਸਿ ੀ ਦੇ ਨਾਿ ਨਾਿ ਇ  ਪਾਸਿ ੀ ਦੇ  ਬਿੰਸਧਤ  ੈਕਸਨਾਾਂ ਨ ਿੰ ਰੈਫ਼ਰ ਕਰੋ। 

   

3) ਸਿਅਕਤੀਗਤ ਗਾਹਕਾਾਂ ਿਈ ਕੇਿਾਈ ੀ ਦ ਤਾਿੇਜ:   

ਕ੍ਰਮ 
ਅਿੰਕ 

 

 ਿੀਕਾਰਯੋਗ ਦ ਤਾਿੇਜ 

 

ਪਛਾਣ 
ਸਰਹਾਇਸ 
ਦਾ ਪਤਾ 

 

ਦ ਤਖ਼ਤ 

ਜਨਮ 
ਸਮਤੀ 

1 ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਹਾਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਾਂ ਹਾਾਂ 

2 ਆਧਾਰ ਯ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਹਾਾਂ ਹਾਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਾਂ 

3 ਿੋਿਰ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ ਹਾਾਂ ਹਾਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਾਂ 

4 ਡਰਾਈਸਿਿੰਗ ਿਾਇ ਿੰ  ਹਾਾਂ ਹਾਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਾਂ 

5 ਿੈਧ ਪਾ ਪਰੋਿ ਹਾਾਂ ਹਾਾਂ ਹਾਾਂ ਹਾਾਂ 

 

6 
ਰਾਜ  ਰਕਾਰ ਜਾਾਂ ਕੇਂਦਰ  ਰਕਾਰ ਦ ੇ ਸਿਭਾਗਾਾਂ, ਕਾਨ ਿੰਨੀ ਜਾਾਂ ਰੈਗ ਿੇਿਰੀ 
ਅਥਾਰਿੀਆਾਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਸਰਆਾਂ, ਅਨ   ਸਚਤ ਿਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਾਂ ਅਤੇ 
ਜਨਤਕ ਸਿੱਤੀ  ਿੰ ਥਾਿਾਾਂ ਦ ਆਰਾ ਜਾਰੀ ਸਬਨੈਕਾਰ ਦੀਆਾਂ ਫੋਿਆੋਾਂ ਿਾਿਾ 
ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ। 

 

ਹਾਾਂ 

 

ਨਹੀਂ 

 

ਨਹੀਂ 

 

ਹਾਾਂ 

7 ਨਰੇਗਾ/  ਰਕਾਰੀ ਏਜਿੰ ੀ/ ਉਪਕ੍ਰਮਾਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਹਾਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਾਂ 

8 ਸਿਅਕਤੀ ਦੇ ਤ ਦੀਕਸ ਦਾ ਫੋਿਗੋਰਾਫ਼ ਿਾਿਾ ਇੱਕ ਗ ਸਿਡ ਅਸਧਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ 
ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਪੱਤਰ 

ਹਾਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ 

9 ਗਾਹਕ ਦੀ ਪਛਾਣ/ਫੋਿੋ ਦੀ ਪ ਸਿੀ ਕਰਨ ਿਾਿੇ ਸਕ ੇ ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਜਨਤਕ 
ਅਥਾਰਿੀ ਜਾਾਂ ਗ ਸਿਡ ਅਸਧਕਾਰੀ ਿਿੋਂ ਪੱਤਰ  

ਹਾਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ 

10 ਪਸਹਿੇ  ਫੇ ਿਾਿੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤ ੇਦੀ  ਿੇਿਮੈਂਿ/ ਫੋਿੋਗਰਾਫ਼ ਅਤੇ ਫਿੋੋ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀ 
ਮ ਹਰ ਿਾਿੀ ਪਾ  ਬ ੱਕ 

ਹਾਾਂ ਹਾਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ 

11 2 ਮਹੀਸਨਆਾਂ ਤੋਂ ਘੱਿ ਪ ਰਾਣੇ ਉਪਯਗੋਤਾ ਸਬੱਿ (ਸਬਜਿੀ, ਿੈਂਡਿਾਈਨ ਿਿੈੀਫੋਨ, 

ਪੋ ਿ ਪੇਡ ਮੋਬਾਇਿ, ਪਾਈਪਨ ਮਾ ਗ ੈ ਿਾਈਨ, ਪਾਣੀ)। 
ਨਹੀਂ ਹਾਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ 

 

 

 

 

12 

ਪਾਸਿ ੀ/ਪਰਸਕਸਰਆ ਅਨ  ਾਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਈ ਗਾਹਕ ਦ ੇ ਨਾਮ 'ਤੇ 
ਰਸਜ ਿਰਡ ਮ ਿ/ਤ ਦੀਕਸ ਦਾ ੇਿ ਡੀਡ/ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ, ਸਜਿੇਂ ਸਕ ਿਾਗ  ਹੋਿੇ। 
ਜੇਕਰ  ਿੀਕਾਰਯੋਗ ਓਿੀਡੀਦ ਤਾਿੇ  ਅਨ  ਾਰ ਜਮ੍ਾਾਂ ਕੀਤਾ ਪਤ ੇਦੇ  ਬ ਤ 
ਮੌਜ ਦਾ ਪਤ ੇਨਾਿੋਂ ਿੱਖਰਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਅਸਜਹੇ ਓਿੀਡੀਪਤ ੇਦ ੇ ਬ ਤ ਦੀ 
ਅ ਿ ਸਿੱਚ ਤ ਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਧੀਆ ਕੋਸਸਸ 
ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਐਫ਼ਆਈ / ਪ ਸਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੌਜ ਦਾ ਪਤ ੇਦ ੇ
 ਬ ਤ ਿਈ, ਗਾਹਕ ਸਕਰਾਏ ਦ ੇਇਕਰਾਰਨਾਮੇ/ਛ ੱਿੀ ਅਤੇ ਿਾਇ ੈਂ   ਮਝੌਤ ੇ
ਜਾਾਂ  ਿੈ-ਘੋਸਣਾ ਪੱਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਜਮ੍ਾ ਕਰ  ਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਜਹੇ 
ਮੌਜ ਦਾ ਪਤ ੇਦੀ ਪ ਸਿੀ ਕਿੰਪਨੀ/ਸਾਖਾ ਦ ੇਅਸਧਕਾਰੀ ਦ ਆਰਾ ਐਫ਼ਆਈਏਜਿੰ ੀ 
/ ਸਨੱਜੀ ਸਿਜਿ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

 

 

 

 

ਨਹੀਂ 

 

 

 

 

ਹਾਾਂ 

 

 

 

 

ਨਹੀਂ 

 

 

 

 

ਨਹੀਂ 

13 ਹਾਿੀਆ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਾਂ ਸਮਊਂ ਪਿ ਿੈਕ  ਦੀ ਰ ੀਦ ਨਹੀਂ ਹਾਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ 
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14 

ਰਾਜ  ਰਕਾਰ ਜਾਾਂ ਕੇਂਦਰੀ  ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਭਾਗਾਾਂ, ਕਾਨ ਿੰਨੀ ਜਾਾਂ ਰੈਗ ਿੇਿਰੀ 
 ਿੰ ਥਾਿਾਾਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਸਰਆਾਂ, ਅਨ   ਸਚਤ ਿਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਾਂ, ਸਿੱਤੀ 
 ਿੰ ਥਾਿਾਾਂ ਅਤੇ   ਚੀਬੱਧ ਕਿੰਪਨੀਆਾਂ ਦ ਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਰ  ਗਾਰਦਾਤਾ ਤੋਂ 
ਸਰਹਾਇਸ ਦੀ ਅਿਾਿਮੈਂਿ ਦਾ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਅਸਧਕਾਰਤ ਸਰਹਾਇਸ ਅਿਾਿ 
ਕਰਨ ਿਾਿੇ ਅਸਜਹੇ ਮਾਿਕਾਾਂ ਕੋਿ ਛ ੱਿੀ ਅਤੇ ਿਾਇ ੈਂ   ਮਝੌਤਾ। 

 

 

ਨਹੀਂ 

 

 

ਹਾਾਂ 

 

 

ਨਹੀਂ 

 

 

ਨਹੀਂ 

15  ਰਕਾਰੀ ਸਿਭਾਗਾਾਂ ਜਾਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਸਰਆਾਂ ਦ ਆਰਾ  ੇਿਾਮ ਕਤ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਨ ਿੰ ਪੈਨਸਨ ਜਾਾਂ ਪਸਰਿਾਰਕ ਪੈਨਸਨ ਭ ਗਤਾਨ ਦ ੇਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 
ਗਏ ਆਦੇਸ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਾਂ ਸਿੱਚ ਪਤਾ ਹੈ 

 

ਨਹੀਂ 

 

ਹਾਾਂ 

 

ਨਹੀਂ 

 

ਨਹੀਂ 

16 ਭਾਰਤੀ ਸਿਿੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਿੀ ਦ ਆਰਾ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਸਜ  ਸਿੱਚ ਨਾਮ, 

ਪਤਾ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਨਿੰਬਰ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਸਾਮਿ ਹਨ ਨਹੀਂ ਹਾਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ 

17 ਜਨਮ ਦਾ  ਰਿੀਸਫਕੇਿ ( ਰਕਾਰੀ ਏਜਿੰ ੀ) ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਾਂ 

18  ਕ ਿ ਛੱਡਣ ਦਾ  ਰਿੀਸਫਕੇਿ (10ਿੀਂ/ 12ਿੀਂ) ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਾਂ 

19 ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਦ ਤਖਤ ਦੇ ਤ ਦੀਕ ਿਾਿਾ  ਰਿੀਸਫਕੇਿ ਸਜੱਥੇ ਕਰ ਾ ਿੈਣ ਿਾਿਾ 
ਖਾਤਾ ਚਿਾ ਸਰਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਾਂ ਨਹੀਂ 

 

 

3.1.ਪਤੇ ਦ ੇ ਬ ਤ ਿਜੋਂ ਫਰਮ/ ਕਿੰਪਨੀ ਸਿੱਚ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾਿੇ ਦ ਤਾਿੇਜਾਾਂ ਦੀ   ਚੀ (ਕੋਈ ਇੱਕ)

ਕ੍ਰਮ 
ਅਿੰਕ 

ਦ ਤਾਿੇ  ਫਰਮ ਕਿੰਪਨੀ 

 

1 
ਫਰਮ ਦਾ ਨਿਾਾਂ ਸਬਜਿੀ ਜਾਾਂ ਿੈਿੀਫੋਨ ਦਾ ਸਬੱਿ (2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਿੱਧ ਪ ਰਾਣਾ ਨਹੀਂ)  

ਹਾਾਂ 

 

ਹਾਾਂ 

2 ਸਬ ਨੈ  ਰਸਜ ਿਰ ੇਸਨ  ਰਿੀਸਫਕੇਿ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ (ਜੀਐ ਿੀ) ਹਾਾਂ ਹਾਾਂ 

3 ਰਾਸਿਰੀਸਕ੍ਰਤ/ ਅਨ   ਸਚਤ ਕਮਰਸੀਅਿ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬੈਂਕ  ਿੇਿਮੈਂਿ ਹਾਾਂ ਹਾਾਂ 

4 ਨਿੀਨਤਮ  ਿੰਸੋਸਧਤ ਪਾਰਿਨਰਸਸਪ ਡੀਡ ਦੀ ਪਰਮਾਸਣਤ ਕਾਪੀ ਹਾਾਂ ਨਹੀਂ 

5 ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਅਿਾਿਮੈਂਿ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹਾਾਂ ਹਾਾਂ 
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ਅਨ ਬਿੰਧ–IV 

A. ਸਬਿਡਰ/ਪਰਜੋਕੈਿ/ਕਾਰਪਰੋਿੇ ਗਾਹਕਾਾਂ ਨਾਿ  ਬਿੰਧਤ ਐ ਿੀਆਰਦੀ ਸਿਆਸਖਆਤਮਕ   ਚੀ: 
1. ਗਾਹਕ ਦੇ ਕਾਨ ਿੰਨੀ ਢਾਾਂਚੇ ਨ ਿੰ ਕਈ ਿਾਰ ਬਦਸਿਆ ਸਗਆ ਹੈ (ਨਾਮ ਬਦਿਣਾ, ਮਾਿਕੀ ਦਾ ਤਬਾਦਿਾ, ਕਾਰਪੋਰਿੇ 

 ੀਿ ਦੀ ਤਬਦੀਿੀ); 

2. ਪਰੋਜੈਕਿ ਦੀ ਕ ੱਿ ਿਾਗਤ ਦੇ ਮ ਕਾਬਿੇ ਇੱਕ ਛੋਿੇ ਕਰ ੇ ਿਈ ਏਐਚਐਫ਼ਐਿਤੱਕ ਪਹ ਿੰਚ ਕਰਨ ਿਾਿਾ ਸਬਿਡਰ; 

3. ਸਬਿਡਰ ਪਰੋਜੈਕਿ ਿਈ ਫਿੰਸਡਿੰਗ ਦ ੇ ਰੋਤਾਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਖਆ ਕਰਨ ਸਿੱਚ ਅ ਮਰੱਥ ਹੈ; 

4. ਿੱਖ-ਿੱਖ ਅਥਾਰਿੀਆਾਂ ਤੋਂ ਮਨ  ਰੀਆਾਂ/ ਿੀਸਕ੍ਰਤੀਆਾਂ ਜਾਅਿੀ  ਾਬਤ ਹ ਿੰਦੀਆਾਂ ਹਨ ਜਾਾਂ ਜੇ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਸਕ 
ਗਾਹਕ ਿੋੜੀਂਦੀਆਾਂ  ਰਕਾਰੀ ਪਰਿਾਨਗੀਆਾਂ/ਫਾਈਿਾਾਂ ਆਸਦ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਿੰਦਾ ਹੈ; 

5. ਮੈਨੇ ਮੈਂਿ ਅਣਜਾਣ ਜਾਾਂ ਅਣਉਸਚਤ ਸਿਅਕਤੀਆਾਂ (ਸਿਅਕਤੀਆਾਂ) ਦੀਆਾਂ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਅਨ  ਾਰ ਕਿੰਮ ਕਰਦੀ ਪਰਤੀਤ 
ਹ ਿੰਦੀ ਹੈ; 

6. ਕਾਰੋਬਾਰ ਦ ੇਆਕਾਰ ਜਾਾਂ ਪਰਸਕਰਤੀ ਨ ਿੰ ਸਧਆਨ ਸਿਚ ਰੱਖਦ ੇ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੀ  ਿੰਸਖਆ ਜਾਾਂ ਬਣਤਰ 
(ਉਦਾਹਰਣ ਿਈ ਸਕ ੇ ਕਿੰਪਨੀ ਦੀ ਿਰਨਓਿਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੀ  ਿੰਸਖਆ ਅਤੇ ਿਰਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ  ਿੰਪਤੀਆਾਂ ਨ ਿੰ 
ਸਧਆਨ ਸਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਗਰੈ-ਿਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ ਆਦਾ ਹੈ); 

7. ਬਹ -ਅਸਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਕਾਰਜਾਾਂ ਿਾਿੇ ਗਰਾਹਕ ਸਜਨ੍ਾਾਂ ਕੋਿ ਢ ਕਿੀਂ ਕੇਂਦਰੀਸਕ੍ਰਤ ਕਾਰਪਰੋੇਿ ਸਨਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; 

8. ਕਾਨ ਿੰਨੀ ਪਰਬਿੰਧਾਾਂ ਦੀ  ਥਾਪਨਾ ਬਾਰੇ  ਿਾਹ, ਸਜ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਅ ਪਸਿ ਮਿਕੀਅਤ ਜਾਾਂ ਅ ਿ ਆਰਸਥਕ ਉਦਸੇ 
ਿਈ ਕੀਤੀ ਜਾ  ਕਦੀ ਹੈ (ਿਰ ੱਿ, ਕਿੰਪਨੀਆਾਂ ਦੀ  ਥਾਪਨਾ  ਮੇਤ ਜਾਾਂ ਨਾਮ/ਕਾਰਪੋਰੇਿ  ੀਿ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਗ ਿੰਝਿਦਾਰ 
 ਮ ਹ ਢਾਾਂਸਚਆਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਿਣਾ); 

9. ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਿਾਿੀਆਾਂ  ਿੰ ਥਾਿਾਾਂ ਨਕਦ ਜਾਾਂ ਆ ਾਨੀ ਨਾਿ ਤਬਾਦਿੇਯੋਗ  ਿੰਪਤੀਆਾਂ, ਸਜਨ੍ਾਾਂ ਸਿੱਚੋਂ 
ਨਾਜਾਇ  ਫਿੰਡਾਾਂ ਨ ਿੰ ਅ ਪਸਿ ਕੀਤਾ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ। 

10. ਉਹਨਾਾਂ ਦੇਸਾਾਂ ਸਿੱਚ ਸਾਮਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਰਾਹਕ ਜੋ ਧਾਰਕ ਦੇ ਸੇਅਰਾਾਂ ਦੀ ਇਜਾ ਤ ਸਦਿੰਦੇ ਹਨ। 
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B. ਸਰਪਰੋਿ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾਿੇ  ੀਿੀਆਰ/ ਐ ਿੀਆਰਿਰਾਾਂਜਕੈਸਨਾਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਖਆਤਮਕ   ਚੀ (ਸਿਅਕਤੀਗਤ ਗਾਹਕ) 

1. ਗਾਹਕ ਨਾਿ  ਬਿੰਧਤ ਿੇਰਸਿਆਾਂ ਨ ਿੰ ਕਈ ਿਾਰ ਬਦਸਿਆ ਸਗਆ ਹੈ (ਨਾਮ ਸਿੱਚ ਬਦਿਾਅ, ਿਾਰ-ਿਾਰ   ਧਾਰ 
ਆਸਦ); 

2. ਬੇਿੋੜੀ ਗ ਿੰਝਿਦਾਰ ਗਾਹਕ ਬਣਤਰ; 

3.                 -                         ਈ       ਸ               ,     ਸ       

         /   -         ; 

4. ਗਾਹਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਡਿੈਾ, ਦ ਤਾਿੇ  ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਝਜਕਦਾ ਹੈ; 

5. ਝ ਠੇ ਦ ਤਾਿੇ , ਡਿੈਾ, ਕਰ ੇ ਦਾ ਉਦੇਸ, ਖਾਸਤਆਾਂ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਜਮ੍ਾ ਕਰਨਾ; 
6.  ਮ       ਸ   ,   ਸ                                   ,                      ਸ           , 

               ਸ           ਇ            ; 

7. ਸਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਿਣ ਤੋਂ ਸਝਜਕਦਾ ਹੈ, ਸਬਨਾਾਂ ਿੋੜੀਂਦੇ ਕਾਰਨਾਾਂ ਦੇ ਸਕ ੇ ਤੀਜੀ ਸਧਰ/ਪਾਿਰ ਆਫ਼ 
ਅਿਾਰਨੀ ਧਾਰਕ ਦ ਆਰਾ ਨ ਮਾਇਿੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ; 

8. ਏਐਚਐਫ਼ਐਿਦੀ ਬਰਾਾਂਚ/ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਪਹ ਿੰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਕ ਿੋਨ ਐਪਿੀਕੇਸਨ ਸਿੱਚ ਸਦੱਤ ੇਗਏ ਗਾਹਕ ਦ ੇ
ਸਰਹਾਇਸੀ ਜਾਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਤ ੇਤੋਂ ਦ ਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਦੱਤ ੇਪਤ ੇਦੇ ਨੇੜੇ ਏਐਚਐਫ਼ਐਿ ਦੀਸਾਖਾ/ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ; 

9.     ਖਾਤ/ੇ ਮਿਿੀਪਿ ਖਾਸਤਆਾਂ ਦੀ  ਿੇਿਮੈਂਿ ਸਿੱਚ ਬਹ ਤ  ਾਰੇ ਿਰਾਾਂ ਫਰ ਦੀ ਸਿਆਸਖਆ ਕਰਨ ਜਾਾਂ  ਿੰਤ ਸਿ 
ਕਰਨ ਸਿੱਚ ਅ ਮਰੱਥ; 

10.        ਸ               ਸ              ਸ                                      ਏ         

      ; 

11.                ਮ                                          ਮ                              -    

       /    ਇ                    ; 

12.        ਮ       ਈ  ਮ           ਸ       ਸ         ; 

13. ਸਜੱਥੇ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਆਰਸਥਕ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹ ਿੰਦਾ; 
14. ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਿੱਸਗਆ; ਐਨਐਚਬੀ/ਆਰਬੀਆਈ ਰਕ ਿਰ/  ਚਨਾਿਾਾਂ ਅਨ  ਾਰ ਸਰਪਰੋਿ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾਿੇ 

ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਸਕ ੇ ਿੀ ਸਾਖਾ ਦ ਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਅਿੀ ਕਰਿੰ ੀ ਨੋਿ; 

15. ਅਸਗਆਤ  ਰੋਤ ਨਾਿ ਆ ਧਾਰਨ ਸਿੱਤੀ ਿਰਾਾਂਜੈਕਸਨਾਾਂ; 

16. ਅ ਬਿੰਸਧਤ ਜਾਾਂ ਅਣਜਾਣ ਤੀਜੀਆਾਂ ਸਧਰਾਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਏ ਭ ਗਤਾਨ ਅਤੇ ਫੀ ਾਾਂ ਿਈ ਨਕਦ ਭ ਗਤਾਨ ਸਜੱਥੇ ਇਹ 
ਭ ਗਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਆਮ ਸਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹ ਿੰਦੀ ਹੈ; 

17.         ਸ                                                  ; 

18. ਇੱਕ ਫਰ ੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਿ੍ ਕੇ ਕਰ ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਨਕਦੀਕਰਨ; 

19.      ਈ            ਇ          ਏ      ਸ ਸ    /    ਸ                   ਸ  ਇ         

                                              ਇ         ਇਸ                 ; 

20.          ਸਮ                               ਸ           ,                   ਸ     

                             /      ; 
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21. ਇੱਕ ੋ ਿੰਪਤੀ/ਸਨਿਾ  ਇਕਾਈ ਿਈ ਕਈ ਫਿੰਸਡਿੰਗ; 

22. ਸਕ ੇ ਤੀਜੀ ਸਧਰ ਦੇ ਹੱਕ ਸਿੱਚ ਭ ਗਤਾਨ ਿਈ ਬੇਨਤੀ ਸਜ ਦਾ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਿ ਕੋਈ  ਬਿੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ; 

23. ਸਿਕਰੇਤਾ/ਸਬਿਡਰ/ਸਡਿੈਿਪਰ/ਦਿਾਿ/ਏਜਿੰਿ ਆਸਦ ਦੀ ਸਮਿੀਭ ਗਤ ਨਾਿ ਗਾਹਕ ਦ ਆਰਾ ਕਰ ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ 
ਿਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿੰਮਾਾਂ ਤੋਂ ਇਿਾਿਾ ਸਕ ੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ ਿਈ ਇ  ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨਾ। 

24. ਐਨਜੀਓ/ ਚੈਰੀਿੇਬਿ  ਿੰਗਠਨ/ ਿਘ  / ਦਰਸਮਆਨੇ  ਿੰਗਠਨ (SMEs) /  ੈਿਫ਼ ਹੈਿਪ ਗਰ ੱਪ (ਐ ਐਚਜੀ)/ ਮਾਈਕ੍ਰ ੋ

ਫਾਇਨਾਾਂ  ਗਰ ੱਪ (MFGs) ਨ ਿੰ ਸਾਮਿ ਕਰਕੇ ਮਿਿੀਪਿ ਫਿੰਸਡਿੰਗ/ ਫਾਇਨਾਾਂਸ ਿੰਗ  

25. ਪਤ ੇਦੇ ਬਦਿਣ ਿਈ ਿਗਾਤਾਰ ਬੇਨਤੀਆਾਂ; 

26. ਿਾਧ  ਭ ਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸੀ ਨ ਿੰ ਸਰਫਿੰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਅਨ ਰੋਧ ਿਾਿੀਆਾਂ ਸਕਸਤਾਾਂ ਦਾ ਿਾਧ  ਭ ਗਤਾਨ। 

27.      ਸ                 ਮ         /      ਮ         ਸ           ਸ             । 

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


