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ਆਧਾਰ ਹਾਊਸਸਿੰ ਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਸਿਸਮਿੇਡ 

ਆਪਣ ੇਗਾਹਕ [KYC] ਨ ਿੰ  ਜਾਣੋ ਅਤ ੇ

ਐਿਂੀ ਮਨੀ ਿਾਂਡਸਰਿੰ ਗ (AML) ਉਪਾਅ ਨੀਤੀ - (ਸਧੋ) 

1. ਜਾਣ - ਪਛਾਣ 

ਕਿੰਪ੍ਨੀ, ਆਧਾਰ ਹਾਊਸਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਸਿਸਿਟੇਡ (ਏਐੱਚਐੱਫਐੱਿ.- ਪ੍ਸਹਿਾਂ ਡੀਐੱਚਐੱਫਐੱਿ ਵੈਸਸਆ ਹਾਊਸਸਿੰਗ 
ਫਾਈਨਾਂਸ ਸਿਿਸਟਡ ਦੇ ਨਾਂਿ ਨਾਿ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ) ਨ ਿੰ  ਸਾਿ 1990 ਸਵੱਚ ਸਾਿਿ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨੈਸਨਿ 
ਹਾਊਸਸਿੰਗ ਬੈਂਕ (ਐੱਨਐੱਚਬੀ) ਨਾਿ ਰਸਜਸਟਰ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਸੀ। ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਨੇ ਐਨ.ਐਚ,ਬੀ  ਦੀਆਂ ਿ਼ੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 

ਕੇਵਾਈਸੀ ਅਤੇ ਏਐਿਐਿ ਨੀਤੀ ਨ ਿੰ  ਅਪ੍ਣਾਇਆ ਹੈ, ਨਾਿ ਹੀ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਦੇ ਬ਼ੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਿਨਜ਼ ਰੀ 
ਨਾਿ, ਸਿੇਂ-ਸਿੇਂ ਤੇ ਉਸਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨ ਿੰ  ਸ਼ੋਸਧਆ ਅਤੇ ਸਿੰ ਸ਼ੋਸਧਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੁਰ  ਸਵੱਚ ਐਨ.ਐਚ,ਬੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪ੍ਣੇ ਗਾਹਕ ਨ ਿੰ  ਜਾਣ਼ੋ (KYC) ਸਦਸਾ-ਸਨਰਦੇਸਾਂ ਅਤੇ ਐਟਂੀ-ਿਨੀ 
ਿਾਂਡਸਰਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਦੇ ਸਿੰ ਦਰਭ ਨਿੰ ਬਰ NHB (ND)/DRS/Pol-No.13/2006 ਸਿਤੀ 10 ਅਪ੍ਰੈਿ, 2006 ਅਤੇ 

ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਰਪ਼੍ੋਰੇਟ ਅਸਭਆਸਾਂ ਦੇ ਸਹੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟੀਸਫਕੇਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਨੀਤੀ ਨ ਿੰ  NHB ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੇ ਸਰਕ ਿਰ ਨਿੰ ਬਰ NHB/ND/DRS/Pol ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਸਦਸਾ-ਸਨਰਦੇਸਾਂ ਸਵੱਚ ਸ਼ੋਧ ਦੇ 
ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੋਸਧਆ ਅਤੇ ਅਪ੍ਡੇਟ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਸੀ। ਨਿੰ ਬਰ 33/2010 -11 ਸਿਤੀ 11 ਅਕਤ ਬਰ, 2010 ਅਤੇ ਸਿੇਂ-

ਸਿੇਂ ਤੇ ਹ਼ੋਰ ਸ਼ੋਧਾਂ ਿਾਸਟਰ ਸਰਕ ਿਰ NHB(ND)/DRS/REG/MC-04/2018 2 ਜੁਿਾਈ, 2018 ਅਤੇ KYC ਸਦਸਾ-
ਸਨਰਦੇਸਾਂ ਅਤੇ ਐਟਂੀ-ਿਨੀ ਤੇ ਸਰਕ ਿਰ ਅਨੁਸਾਰ NHB ਦੁਆਰਾ ਸਰਕ ਿਰ ਨਿੰ ਬਰ NHB/ND/DRS/ਪ੍ਾਸਿਸੀ 
ਸਰਕ ਿਰ ਨਿੰ . 94/2018-19, 11 ਿਾਰਚ, 2019 ਦੁਆਰਾ ਸਰਕ ਿੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਾਂਡਸਰਿੰ ਗ ਿਾਪ੍ਦਿੰ ਡ। 

ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ 24 ਅਪ੍ਰੈਿ, 2018 ਨ ਿੰ  ਹ਼ੋਈ ਿੀਸਟਿੰ ਗ ਸਵੱਚ ਬ਼ੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਹ਼ੋਰ ਸਿੀਸਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਿੰ ਸ਼ੋਸਧਤ 
ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਿਨਜ਼ ਰੀ ਸਦੱਤੀ ਅਤੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਿ, 2019 ਨ ਿੰ  ਹ਼ੋਈ ਿੀਸਟਿੰ ਗ ਸਵੱਚ ਬ਼ੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਸਿੀਸਿਆ ਅਤੇ ਸਿੰ ਸ਼ੋਸਧਤ 

ਅਤੇ ਸਵਧੀਵਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਦੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਬ਼ੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕ ਿਰ ਨਿੰ . RBI/2019-
20/235, DOR.NBFC (HFC) CC.No.111/03.10.136/2019-20 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 18 ਅਗਸਤ, 2020 ਨ ਿੰ  ਹ਼ੋਈ 
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ਿੀਸਟਿੰ ਗ ਸਵੱਚ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਿੀਸਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿੰ ਸ਼ੋਸਧਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਵਧੀਵਤ ਿਨਜ਼ ਰੀ ਸਦੱਤੀ। 20 ਸਿਤੀ 19 
ਿਈ, 2020 ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿੰ . RBI/DBR/2015-16/18 ਿਾਸਟਰ ਸਦਸਾ-ਸਨਰਦੇਸ DBR.AML.BC.No.81/ 

14.01.001/2015-16 ਸਿਤੀ 20 ਅਪ੍ਰੈਿ, 2020, ਆਪ੍ਣੇ ਗਾਹਕ ਨ ਿੰ  ਜਾਣ਼ੋ (ਕੇਵਾਈਸੀ) ਸਨਰਦੇਸ, 2016 
("ਕੇਵਾਈਸੀ ਤੇ ਿਾਸਟਰ ਸਦਸਾ-ਸਨਰਦੇਸਾਂ ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਿਾਸਟਰ ਸਦਸਾ-ਸਨਰਦਸੇਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬਿੰ ਧਾਂ ਨ ਿੰ  ਅਪ੍ਣਾਉਣ ਿਈ 
/ ਸਦਸਾਵਾਂ")। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਿਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਿਨੀ-ਿਾਂਡਸਰਿੰਗ ਦੀ ਰ਼ੋਕਥਾਿ ਐਕਟ, 2002 ਅਤੇ ਿਨੀ-
ਿਾਂਡਸਰਿੰਗ ਦੀ ਰ਼ੋਕਥਾਿ (ਸਰਕਾਰਡ ਦਾ ਰੱਿ-ਰਿਾਅ) ਸਨਯਿ, 2005 (ਸਿੇਂ-ਸਿੇਂ ਤੇ ਸ਼ੋਧੇ ਹ਼ੋਏ) ਦੇ ਉਪ੍ਬਿੰ ਧਾਂ ਦੇ ਸਿੰ ਦਰਭ 

ਸਵੱਚ, ਕਿੰਪ੍ਨੀ ਦੀ ਿ਼ੋੜ ਸੀ, ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਨ ਿੰ  ਆਨ-ਬ਼ੋਰਸਡਿੰ ਗ ਅਤੇ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਸਿੇਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਿਾਤਾ ਅਧਾਰਤ ਸਬਿੰ ਧ 

ਸਥਾਪ੍ਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਹ਼ੋਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਿਈ ਕੁਝ ਗਾਹਕ ਪ੍ਛਾਣ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆਵਾਂ ਦੀ 
ਪ੍ਾਿਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਿ਼ੋੜ ਸੀ। ਏ.ਐਚ.ਐਫ.ਐਿ ਿਨੀ-ਿਾਂਡਸਰਿੰਗ ਦੀ ਰ਼ੋਕਥਾਿ ਐਕਟ, 2002 ਅਤੇ ਿਨੀ-ਿਾਂਡਸਰਿੰਗ ਦੀ 
ਰ਼ੋਕਥਾਿ (ਸਰਕਾਰਡ ਦਾ ਰੱਿ-ਰਿਾਅ) ਸਨਯਿ, 2005 ਦੇ ਉਪ੍ਬਿੰ ਧਾਂ ਨ ਿੰ  ਿਾਗ  ਕਰਨ ਿਈ ਕਦਿ ਚੁੱਕੇਗਾ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ 

ਿਾਗ  ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੇਂ-ਸਿੇਂ ਤੇ ਸ਼ੋਸਧਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵੱਤੀ ਿੈਣ-ਦੇਣ 
ਨ ਿੰ  ਸਬਹਤਰ ਢਿੰਗ ਨਾਿ ਜਾਣਨ/ਸਿਝਣ ਿਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜ਼ੋ ਬਦਿੇ ਸਵੱਚ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਨ ਿੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਿਿਾਂ ਦਾ 
ਸਿਝਦਾਰੀ ਨਾਿ ਪ੍ਰਬਿੰ ਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਨੀ ਿਾਂਡਸਰਿੰਗ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ ਿਈ ਅਪ੍ਰਾਸਧਕ ਤੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 
ਬਚਣ ਸਵੱਚ ਿਦਦ ਕਰੇਗੀ। 

ਇਸ ਨੀਤੀ ਨ ਿੰ  ਹੁਣ 10 ਿਈ, 2021 ਨ ਿੰ  ਅੱਪ੍ਡੇਟ ਕੀਤੇ ਸਰਕ ਿਰ ਨਿੰ ਬਰ ਿਾਸਟਰ ਡਾਇਰੈਕਸਨ 
DBR.AML.BC.No.81/ 14.01.001/2015-16 ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਸਰਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੁਆਰਾ ਸਰਕ ਿੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 

ਨਵੀਨਤਿ ਸ਼ੋਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੋਸਧਆ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ, ਅਸਜਹੇ ਸਿੰ ਸ਼ੋਧਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਿਣਾ ਸਵੱਚ ਜਾਰੀ ਸਿੰਚਾਿਨ ਸਨਰਦੇਸਾਂ 
ਸਿੇਤ, ਆਪ੍ਣੇ ਗਾਹਕ ਨ ਿੰ  ਜਾਣ਼ੋ (KYC) ਸਨਰਦੇਸ, 2016 ("KYC/ ਸਨਰਦੇਸਾਂ ਤੇ ਿਾਸਟਰ ਸਦਸਾ-ਸਨਰਦੇਸ") ਦੇ 
ਉਪ੍ਰ਼ੋਕਤ ਉਪ੍ਬਿੰ ਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰ ਰੀ ਅੱਪ੍ਡੇਟ ਕਰਨ ਿਈ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬ਼ੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਸਿਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰਿੰ ਤ 

ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹ਼ੋਵੇਗੀ। 
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ਇਕਾਈ I 

ਉਪਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪਸਰਭਾਸਾਿਾਂ 

2. ਉਪਯੋਗਤਾ 

ਇਹ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਸਨਯਿੰ ਸਤਰਤ ਹਰ ਇਕਾਈ ਤੇ ਿਾਗ  ਹ਼ੋਵੇਗੀ, ਿਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਤੇ 
ਿਾਸਟਰ ਸਦਸਾ-ਸਨਰਦੇਸਾਂ ਦੇ 3 (b) (xiii) ਸਵੱਚ ਪ੍ਸਰਭਾਸਸਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਸਵਾਏ ਸਜੱਥੇ ਸਵਸੇਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹ਼ੋਰ 

ਸਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਨਹ ਾਂ ਸਾਿਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਸਗਣਤੀ ਿਿਕੀਅਤ ਵਾਿੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕਿੰਪ੍ਨੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਿਾਗ  
ਹ਼ੋਵੇਗੀ ਜ਼ੋ ਕੀ ਸਵਦੇਸਾਂ ਸਵੱਚ ਸਸਥਤ ਹਨ, ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਕ ਉਹ ਿੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨ ਿੰ ਨਾਂ ਦੇ ਉਿਟ ਨਹੀਂ 
ਹਨ, ਹੈ, ਜ਼ੋ ਸਕ ਿੁਹੱਈਆ ਸਕਤੇ ਗਏ ਹਨ: 

i. ਸਜੱਥੇ ਿਾਗ  ਕਾਨ ਿੰ ਨ ਅਤੇ ਸਨਯਿ ਇਹਨਾਂ ਸਨਰਦੇਸਾਂ ਨ ਿੰ  ਿਾਗ  ਕਰਨ ਦੀ ਿਨਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨ ਿੰ  RBI 

ਦੇ ਸਧਆਨ ਸਵੱਚ ਸਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ii. ਜੇਕਰ RBI ਅਤੇ ਿੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ ਦੇ ਰੈਗ ਿੇਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਨਰਧਾਰਤ ਕੇਵਾਈਸੀ/ਏਐਿਐਿ ਿਾਪ੍ਦਿੰ ਡਾਂ ਸਵੱਚ 
ਕ਼ੋਈ ਅਿੰ ਤਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਦੀਆਂ ਸਾਿਾਵਾਂ/ਸਸਹਯ਼ੋਗੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਦ਼ੋਵਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਸਨਯਿ ਅਪ੍ਣਾਉਣ ਦੀ 
ਿ਼ੋੜ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ 

iii.  ਸਵਦੇਸੀ ਇਨਕਾਰਪ਼੍ੋਰੇਸਟਡ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਿਾਵਾਂ/ਸਸਹਯ਼ੋਗੀਆਂ ਦ਼ੋ ਸਖ਼ਤ ਸਨਯਿ: ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਭਾਰਤੀ 

ਸਰਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਘਰੇਿ  ਰੈਗ ਿੇਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਨਰਧਾਰਤ ਿਾਪ੍ਦਿੰ ਡ ਨ ਿੰ  ਅਪ੍ਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਇਸ ਨੀਤੀ ਸਵੱਚ ਿਾਤੇ ਦੇ ਸਕਸੇ ਵੀ ਸਿੰ ਦਰਭ ਨ ਿੰ  ਇੱਕ ਿ਼ੋਨ ਿਾਤ ੇਜਾਂ ਉਧਾਰ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਿਈ ਸਿਸਝਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਹੁਣ 

ਸਡਪ੍ਾਸਜ਼ਟ ਨ ਿੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਦੀ, ਹਾਿਾਂਸਕ, ਿ਼ੋੜਾਂ ਿੌਜ ਦਾ ਸਡਪ੍ਾਸਜ਼ਟ ਤ ੇਵੀ ਿਾਗ  ਹ਼ੋਣਗੀਆਂ, ਸਸਰਫ ਸਿੰ ਬਿੰ ਸਧਤ ਹੱਦ 
ਤੱਕ। 

3. ਪਸਰਭਾਸਾਿਾਂ 

ਪ੍ਾਸਿਸੀ ਦੇ ਉਦੇਸਾਂ ਿਈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਕ ਸਿੰਦਰਭ ਦੀ ਹ਼ੋਰ ਿ਼ੋੜੀਂਦਾ ਨਾ ਹ਼ੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਸਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨ ਿੰ  ਸਨਰਦੇਸਾਂ ਦੇ 
ਨਾਿ-ਨਾਿ ਿਨੀ-ਿਾਂਡਸਰਿੰਗ ਦੀ ਰ਼ੋਕਥਾਿ ਦੇ ਨਾਿ ਪ੍ੜਹੇ ਗਏ ਿਨੀ-ਿਾਂਡਸਰਿੰਗ ਐਕਟ, 2002 ਸਵੱਚ ਸਦੱਤੇ ਗਏ ਅਰਥ 
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ਰੱਿਣਗੀਆਂ (ਸਰਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸਿੰਭਾਿ) ਸਨਯਿ, 2005. ਸਵਆਸਿਆਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਿੰ ਦਰਭ ਸਵੱਚ, 

ਹੇਠਾਂ ਸਦੱਤੇ ਸਬਦਾਂ ਦੇ ਸਨਰਧਾਰਤ ਅਰਥ ਹ਼ੋਣਗੇ (ਸਦਸਾ, ਐਕਟ ਅਤੇ ਸਨਯਿਾਂ ਦੇ ਉਪ੍ਬਿੰ ਧਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ): 

 

i. "ਆਧਾਰ ਨਿੰ ਬਰ" ਦਾ ਿਤਿਬ ਆਧਾਰ (ਸਵੱਤੀ ਅਤੇ ਹ਼ੋਰ ਸਬਸਸਡੀਆਂ, ਿਾਭ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ 
ਸਪੁ੍ਰਦਗੀ) ਐਕਟ, 2016 (2016 ਦਾ 18) ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੀ ਧਾਰਾ (ਏ) ਸਵੱਚ ਸਦੱਤਾ ਸਗਆ ਹੈ; 

ii.  "ਐਕਟ" ਅਤੇ "ਸਨਯਿਾਂ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਰਿਵਾਰ ਿਨੀ-ਿਾਂਡਸਰਿੰਗ ਦੀ ਰ਼ੋਕਥਾਿ ਐਕਟ, 2002 ਅਤੇ ਿਨੀ-

ਿਾਂਡਸਰਿੰਗ ਦੀ ਰ਼ੋਕਥਾਿ (ਸਰਕਾਰਡ ਦਾ ਰੱਿ-ਰਿਾਅ) ਸਨਯਿ, 2005, ਕਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਸਵੱਚ ਸ਼ੋਧਾਂ । 

iii.  ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਿਾਸਣਕਤਾ ਦੇ ਸਿੰ ਦਰਭ ਸਵੱਚ "ਪ੍ਰਿਾਸਣਕਤਾ", ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਧਾਰ (ਸਵੱਤੀ ਅਤੇ ਹ਼ੋਰ 

ਸਬਸਸਡੀਆਂ, ਿਾਭ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਟੀਚਾ ਸਪੁ੍ਰਦਗੀ) ਐਕਟ, 2016 ਦੇ ਸੈਕਸਨ 2 ਦੀ ਉਪ੍-ਧਾਰਾ (ਸੀ) 
ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਸਰਭਾਸਸਤ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ। 

iv. ਿਾਭਕਾਰੀ ਿਾਿਕ (BO):- 

a. ਸਜੱਥੇ ਗਾਹਕ ਇੱਕ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਹੈ, ਿਾਭਦਾਇਕ ਿਾਿਕ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸਵਅਕਤੀ(ਸਵਅਕਤੀਆਂ) ਹੈ, ਜ਼ੋ, ਭਾਵੇਂ 
ਇਕੱਿਾ ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਿੰ ਿ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨਆਂਇਕ ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ, 
ਸਨਯਿੰ ਤਸਰਤ ਿਾਿਕੀ ਸਹੱਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ੋ ਹ਼ੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਨਯਿੰ ਤਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

       ਸਵਆਸਿਆ- ਇਸ ਉਪ੍-ਧਾਰਾ ਦੇ ਉਦੇਸ ਿਈ- 

1. "ਿਾਿਕੀਅਤ ਸਹੱਤਾਂ ਨ ਿੰ  ਸਨਯਿੰ ਤਸਰਤ ਕਰਨਾ" ਦਾ ਿਤਿਬ ਹੈ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਦੇ ਸੇਅਰਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ ਿੰ ਜੀ ਜਾਂ ਿੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ 25 

ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਿਿਕੀਅਤ/ਹੱਕਦਾਰੀ। 
2.  "ਸਨਯਿੰ ਤਰਣ" ਸਵੱਚ ਸਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਨਰਦੇਸਕਾਂ ਦੀ ਸਨਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬਿੰ ਧਨ ਜਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਸਿਆਂ 

ਨ ਿੰ  ਸਨਯਿੰ ਤਸਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਧਕਾਰ ਸਾਿਿ ਹ਼ੋਵੇਗਾ ਸਜਸ ਸਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਅਰਹ਼ੋਿਸਡਿੰ ਗ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬਿੰ ਧਨ 

ਅਸਧਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸਿਝੌਸਤਆਂ ਜਾਂ ਵ਼ੋਸਟਿੰ ਗ ਸਿਝੌਸਤਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਿਿ ਹਨ। 
b.  ਸਜੱਥੇ ਗਾਹਕ ਇੱਕ ਭਾਈਵਾਿੀ ਫਰਿ ਹੈ, ਿਾਭਦਾਇਕ ਿਾਿਕ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸਵਅਕਤੀ(ਸਵਅਕਤੀਆਂ) ਹੈ, 

ਜ਼ੋ, ਭਾਵੇਂ ਇਕੱਿਾ ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਿੰ ਿ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨਆਂਇਕ ਸਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ, ਪ੍ ਿੰ ਜੀ 

ਦੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਿਿਕੀਅਤ/ਹੱਕ ਜਾਂ ਭਾਈਵਾਿੀ ਦੇ ਿਾਭ ਰੱਿਦਾ ਹੈ। 
c. ਸਜੱਥੇ ਗਾਹਕ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਿੰਗਸਠਤ ਐਸ਼ੋਸੀਏਸਨ ਜਾਂ ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿੰ ਸਥਾ ਹੈ, ਿਾਭਦਾਇਕ ਇੱਕ ਿਾਿਕ 

ਕੁਦਰਤੀ ਸਵਅਕਤੀ ਹੈ, ਜ਼ੋ, ਭਾਵੇਂ ਇਕੱਿੇ ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਿੰ ਿ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਿੰਗਸਠਤ ਐਸ਼ੋਸੀਏਸਨ ਜਾਂ 
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ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿੰ ਸਥਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਪ੍ ਿੰ ਜੀ ਜਾਂ ਿੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨਆਂਇਕ 
ਸਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ, 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਿਿਕੀਅਤ/ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। 

ਸਵਆਸਿਆ: 'ਇਕੱਿੇ ਸਵਅਕਤੀ' ਸਬਦ ਸਵੱਚ ਸਿਾਜ ਸਾਿਿ ਹੈ। ਸਜੱਥੇ ਉਪ੍ਰ਼ੋਕਤ (a), (b) ਜਾਂ (c) ਦੇ ਤਸਹਤ ਸਕਸੇ 

ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਵਅਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਿਾਭਪ੍ਾਤਰੀ ਿਾਿਕ ਸਿੰਬਿੰ ਸਧਤ ਕੁਦਰਤੀ ਸਵਅਕਤੀ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਜ਼ੋ 
ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਬਿੰ ਧਨ ਅਸਧਕਾਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਰੱਿਦਾ ਹੈ। 

d. ਸਜੱਥੇ ਗਾਹਕ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਹੈ, ਿਾਭਪ੍ਾਤਰੀ ਿਾਿਕਾਂ (ਿਾਿਕਾਂ) ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਿੇਿਕ ਨਾਿ 
ਕਰੇਗਾ, ਟਰੱਸਟੀ, ਟਰੱਸਟ ਸਵੱਚ 15% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਦਿਚਸਪ੍ੀ ਰੱਿਣ ਵਾਿੇ ਿਾਭਪ੍ਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ 
ਸਨਯਿੰ ਤਰਣ ਜਾਂ ਿਿਕੀਅਤ ਦੀ ਿੜੀ ਦੁਆਰਾ ਟਰੱਸਟ ਉੱਤੇ ਅਿੰ ਤਿ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਨਯਿੰ ਤਰਣ ਦਾ ਅਸਭਆਸ ਕਰਨ 

ਵਾਿਾ ਕ਼ੋਈ ਹ਼ੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਵਅਕਤੀ। 

v. "ਪ੍ਰਿਾਸਣਤ ਕਾਪ੍ੀ" - ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਦਆੁਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਾਸਣਤ ਕਾਪ੍ੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਿਤਿਬ ਹੈ ਕੀ ਆਧਾਰ ਨਿੰ ਬਰ ਦ ੇ
ਸਬ ਤ ਦੀ ਕਾਪ੍ੀ ਦੀ ਤੁਿਨਾ ਹ਼ੋਵਗੇੀ ਸਜੱਥੇ ਔਫਿਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਅਸਧਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵੈਧ 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਸ ਿਈ ਗਾਹਕ ਦਆੁਰਾ ਅਸਿੀ ਅਤੇ ਐਕਟ ਸਵੱਚ ਸਾਿਿ ਉਪ੍ਬਿੰ ਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਦ ੇਅਸਧਕਾਰੀ 

ਦੁਆਰਾ ਕਾਪ੍ੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰਸਡਿੰ ਗ ਨਾਿ ਸਤਆਰ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। 

ਬਸਰਤੇ ਸਕ ਗੈਰ-ਸਨਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ (NRIs) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਿ ਿ ਦੇ ਸਵਅਕਤੀਆਂ (PIOs) ਦੇ ਿਾਿਿੇ ਸਵੱਚ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ 

ਸਵਦੇਸੀ ਿੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬਿੰ ਧਨ (ਸਡਪ੍ਾਸਜ਼ਟ) ਰੈਗ ਿੇਸਨਜ਼, 2016 ਸਵੱਚ ਪ੍ਸਰਭਾਸਸਤ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ, ਸਵਕਿਪ੍ਕ ਤੌਰ ਤੇ, 
ਅਸਿ ਪ੍ਰਿਾਸਣਤ ਕਾਪ੍ੀ, ਹੇਠਾਂ ਸਦੱਤੇ ਸਵੱਚੋਂ ਸਕਸੇ ਇੱਕ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਿਾਸਣਤ, ਹ਼ੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ: 

 ਭਾਰਤ ਸਵੱਚ ਰਸਜਸਟਰਡ ਅਨੁਸ ਸਚਤ ਵਪ੍ਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵਦੇਸੀ ਸਾਿਾਵਾਂ ਦੇ ਅਸਧਕਾਰੀ, 

 ਸਵਦੇਸੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਿਾਵਾਂ ਸਜਨਹ ਾਂ ਨਾਿ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਬਿੰ ਧ ਹਨ, 

 ਨੋਟਰੀ ਪ੍ਬਸਿਕ ਸਵਦੇਸ, 

 ਕ਼ੋਰਟ ਿੈਸਜਸਟਰੇਟ, 

 ਜੱਜ, 

 ਦੇਸ ਸਵੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦ ਤਾਵਾਸ/ਕੌਂਸਿੇਟ ਜਨਰਿ ਸਜੱਥੇ ਗੈਰ-ਸਨਵਾਸੀ ਗਾਹਕ ਰਸਹਿੰ ਦਾ ਹੈ। 
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vi.  “ਕੇਂਦਰੀ KYC ਸਰਕਾਰਡ ਰਸਜਸਟਰੀ” (CKYCR) ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਨਯਿ 2(1) ਦੇ ਤਸਹਤ ਪ੍ਸਰਭਾਸਸਤ 
ਇਕਾਈ, ਗਾਹਕ ਦੇ ਸਡਜੀਟਿ ਰ ਪ੍ ਸਵੱਚ KYC ਸਰਕਾਰਡਾਂ ਨ ਿੰ  ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ, ਸਟ਼ੋਰ ਕਰਨ, ਸੁਰੱਸਿਅਤ 

ਕਰਨ ਅਤੇ ਿੁੜ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ। 

vii. “ਿਨੋਨੀਤ ਸਨਰਦੇਸਕ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ PML ਐਕਟ ਅਤੇ ਸਨਯਿਾਂ ਦੇ ਅਸਧਆਇ IV ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਗਾਈਆਂ 
ਗਈਆਂ ਸਜ਼ਿੰ ਿੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿੁੱਚੀ ਪ੍ਾਿਣਾ ਨ ਿੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਕਿੰਪ੍ਨੀ ਦੁਆਰਾ ਿਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ 
ਸਗਆ ਸਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬਿੰ ਧਕ ਸਨਰਦੇਸਕ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹ਼ੋਵੇਗਾ, ਜ਼ੋ ਬ਼ੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ 
ਸਪ੍ੱਸਟੀਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਅਸਧਕਾਰਤ ਸਕਤਾ ਜਾਵੇਗਾ - ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਉਦੇਸ ਿਈ, "ਿੈਨੇਸਜਿੰ ਗ 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ" ਅਤੇ "ਹ਼ੋਿ-ਟਾਈਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ" ਸਬਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਅਰਥ ਹ਼ੋਵੇਗਾ ਜ਼ੋ ਉਹਨਾਂ ਨ ਿੰ  ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ 
ਐਕਟ, 2013 ਸਵੱਚ ਸਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। 

viii.  “ਸਡਜੀਟਿ KYC” ਦਾ ਿਤਿਬ ਹੈ ਗਾਹਕ ਦੀ ਉਸੇ ਸਿੇ ਦੀ ਫ਼ੋਟ਼ੋ ਅਤੇ ਅਸਧਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵੈਧ 

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਸਬ ਤ, ਸਜੱਥੇ ਔਫਿਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਐਕਟ 
ਸਵੱਚ ਦਰਜ ਉਪ੍ਬਿੰ ਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਦਾ ਅਸਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸਵਥਕਾਰ ਅਤੇ ਿਿੰ ਬਕਾਰ 

ਦੇ ਨਾਿ ਸਜੱਥੇ ਅਸਜਹੀ ਿਾਈਵ ਫ਼ੋਟ਼ੋ ਿਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ix.  "ਸਡਜੀਟਿ ਹਸਤਾਿਰ" ਦਾ ਉਹੀ ਅਰਥ ਹ਼ੋਵੇਗਾ ਜ਼ੋ ਸ ਚਨਾ ਤਕਨਾਿ਼ੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 (2000 ਦਾ 21) 

ਦੀ ਅਨੁਭਾਗ (2) ਦੀ ਉਪ੍ ਧਾਰਾ (1) ਦੀ ਧਾਰਾ (ਪ੍ੀ) ਸਵੱਚ ਸਦੱਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। 

x.  "ਬਰਾਬਰ ਈ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਇਿੈਕਟਰਾਸਨਕ ਸਿਾਨ, ਜ਼ੋ ਅਸਜਹੇ 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨ ਿੰ  ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਿਾਸਣਕ ਸਡਜੀਟਿ ਹਸਤਾਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਿ 
ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ, ਸਜਸ ਸਵੱਚ ਸ ਚਨਾ ਤਕਨਾਿ਼ੋਜੀ ਸਨਯਿ, 2016 (ਰੱਸਿਆ ਅਤੇ ਧਾਰਨ ਸਡਜੀਟਿ 

ਿਾਕਰ ਸੁਸਵਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਸਵਚ਼ੋਿੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ) ਦੇ ਸਨਯਿ 9 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਾਹਕ ਦੇ 
ਸਡਜੀਟਿ ਿਾਕਰ ਿਾਤੇ ਨ ਿੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਿਿ ਹਨ।  

xi. “ਆਪ੍ਣੇ ਕਿਾਇਿੰ ਟ (KYC) ਪ੍ਛਾਣਕਰਤਾ ਨ ਿੰ  ਜਾਣ਼ੋ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ KYC ਸਰਕਾਰਡ ਰਸਜਸਟਰੀ 
ਦੁਆਰਾ ਗਾਹਕ ਨ ਿੰ  ਸਦੱਤਾ ਸਗਆ ਇੱਕ ਸਵਿੱਿਣ ਨਿੰ ਬਰ ਜਾਂ ਕ਼ੋਡ। 

xii. "ਗੈਰ-ਿੁਨਾਫ਼ਾ ਸਿੰਗਠਨ" (NPO) ਦਾ ਿਤਿਬ ਹੈ ਕ਼ੋਈ ਵੀ ਇਕਾਈ ਜਾਂ ਸਿੰ ਸਥਾ ਜ਼ੋ ਸੁਸਾਇਟੀ 
ਰਸਜਸਟਰੇਸਨ ਐਕਟ, 1860 ਜਾਂ ਸਕਸੇ ਵੀ ਸਿਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨ ਿੰ ਨ ਜਾਂ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਐਕਟ, 2013 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 
ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਸਜਸਟਰਡ ਕਿੰਪ੍ਨੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਟਰੱਸਟ ਜਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਜੋਂ ਰਸਜਸਟਰਡ ਹੈ। 
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xiii.  "ਅਸਧਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼" (OVD) ਦਾ ਿਤਿਬ ਹੈ ਪ੍ਾਸਪ਼੍ੋਰਟ, ਡਰਾਈਸਵਿੰ ਗ ਿਾਇਸੈਂਸ, 

ਆਧਾਰ ਨਿੰ ਬਰ ਹ਼ੋਣ ਦਾ ਸਬ ਤ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚ਼ੋਣ ਕਸਿਸਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਵ਼ੋਟਰ ਪ੍ਛਾਣ ਪ੍ੱਤਰ, NREGA 

ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਨੌਕਰੀ ਕਾਰਡ ਸਜਸ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਢਿੰ ਗ 
ਨਾਿ ਦਸਤਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਸਟਰੀ ਜਨਸਿੰ ਸਿਆ ਰਸਜਸਟਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਪ੍ੱਤਰ ਸਜਸ 
ਸਵੱਚ ਨਾਿ ਅਤੇ ਪ੍ਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਿਿ ਹਨ। 

 

ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, 

a. ਸਜੱਥੇ ਗਾਹਕ ਇੱਕ ਓਵੀਡੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਧਾਰ ਨਿੰ ਬਰ ਦੇ ਕ਼ੋਿ ਹ਼ੋਣ ਦਾ ਸਬ ਤ ਪੇ੍ਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸਨ ਿੰ  

ਯ ਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਸਫਕੇਸਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇਿੰ ਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਫਾਰਿ ਸਵੱਚ ਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

b.  ਸਜੱਥੇ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਪੇ੍ਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਓਵੀਡੀ ਦਾ ਅੱਪ੍ਡੇਟ ਪ੍ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਸਦੱਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ 
ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਈ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨ ਿੰ  ਪ੍ਤੇ ਦੇ ਸਬ ਤ ਦੇ ਸੀਿਤ ਉਦੇਸ ਿਈ ਓਵੀਡੀ ਿਿੰ ਸਨਆ ਜਾਵੇਗਾ: - 

i. ਉਪ੍ਯ਼ੋਗਤਾ ਸਬੱਿ ਜ਼ੋ ਸਕਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦਾ ਦ਼ੋ ਿਹੀਸਨਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁ੍ਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਸਬਜਿੀ, 

ਟੈਿੀਫ਼ੋਨ, ਪ਼੍ੋਸਟ-ਪੇ੍ਡ ਿ਼ੋਬਾਈਿ ਫ਼਼ੋਨ, ਪ੍ਾਈਪ੍ ਗੈਸ, ਪ੍ਾਣੀ ਦਾ ਸਬੱਿ); 
ii. ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਸਿਉਂਸਪ੍ਿ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਸੀਦ; 

iii. ਪੈ੍ਨਸਨ ਜਾਂ ਫੈਸਿਿੀ ਪੈ੍ਨਸਨ ਪੇ੍ਿੈਂਟ ਆਰਡਰ (ਪ੍ੀਪ੍ੀਓ) ਸਰਕਾਰੀ ਸਵਭਾਗਾਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਿੇਤਰ ਦੇ 
ਅਦਾਸਰਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾਿੁਕਤ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਸਵੱਚ ਪ੍ਤਾ 

ਹੈ; 

iv. ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਭਾਗਾਂ, ਕਾਨ ਿੰ ਨੀ ਜਾਂ ਰੈਗ ਿੇਟਰੀ ਸਿੰ ਸਥਾਵਾਂ, ਜਨਤਕ ਿੇਤਰ 
ਦੇ ਅਦਾਸਰਆਂ, ਅਨੁਸ ਸਚਤ ਵਪ੍ਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ, ਸਵੱਤੀ ਸਿੰ ਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ ਚੀਬੱਧ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 

ਜਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਸਰਹਾਇਸ ਦੀ ਅਿਾਟਿੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ੱਤਰ ਅਤੇ ਅਸਧਕਾਰਤ ਸਰਹਾਇਸ ਅਿਾਟ 
ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਅਸਜਹੇ ਿਾਿਕਾਂ ਨਾਿ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਿਾਇਸੈਂਸ ਸਿਝੌਤੇ; 

c.  ਉਪ੍ਰ਼ੋਕਤ 'b' ਤੇ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨ ਿੰ  ਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਤਿੰ ਨ ਿਹੀਸਨਆਂ ਦੀ ਸਿਆਦ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ 
ਗਾਹਕ ਨ ਿੰ  ਿੌਜ ਦਾ ਪ੍ਤੇ ਦੇ ਨਾਿ ਓਵੀਡੀ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹ਼ੋਵੇਗਾ। 

d. ਸਜੱਥੇ ਸਕਸੇ ਸਵਦੇਸੀ ਨਾਗਸਰਕ ਦੁਆਰਾ ਪੇ੍ਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਓਵੀਡੀ ਸਵੱਚ ਪ੍ਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਿਿ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਅਸਜਹੀ ਸਸਥਤੀ ਸਵੱਚ ਸਵਦੇਸੀ ਅਸਧਕਾਰ ਿੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਵਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 
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ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਵੱਚ ਸਵਦੇਸੀ ਦ ਤਾਵਾਸ ਜਾਂ ਸਿਸਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਪ੍ੱਤਰ ਨ ਿੰ  ਪ੍ਤੇ ਦੇ ਸਬ ਤ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ 
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਸਪ੍ੱਸਟੀਕਰਨ: ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਉਦੇਸ ਿਈ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨ ਿੰ  ਇੱਕ ਓਵੀਡੀ ਿਿੰ ਸਨਆ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹ਼ੋਣ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਨਾਿ ਸਵੱਚ ਕ਼ੋਈ ਤਬਦੀਿੀ ਹ਼ੋਵੇ, ਬਸਰਤੇ ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਵਆਹ ਦੇ 

ਸਰਟੀਸਫਕੇਟ ਜਾਂ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਸਫਕੇਸਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਸਥਤ ਹ਼ੋਵੇ, ਨਾਿ ਦੀ ਤਬਦੀਿੀ ਨ ਿੰ  ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

 

xiv.  "ਆਫਿਾਈਨ ਤਸਦੀਕ" ਦਾ ਉਹੀ ਅਰਥ ਹ਼ੋਵੇਗਾ ਜ਼ੋ ਆਧਾਰ (ਸਵੱਤੀ ਅਤੇ ਹ਼ੋਰ ਸਬਸਸਡੀਆਂ, ਿਾਭਾਂ 

ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਟੀਚਾ ਸਪੁ੍ਰਦਗੀ) ਐਕਟ, 2016 (2016 ਦਾ 18) ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੀ ਧਾਰਾ (pa) ਸਵੱਚ 
ਸਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। 

xv.  "ਸਵਅਕਤੀ" ਦਾ ਉਹੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜ਼ੋ ਐਕਟ ਸਵੱਚ ਸਦੱਤਾ ਸਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਵੱਚ ਸਾਿਿ ਹਨ: 

a. ਇੱਕ ਸਵਅਕਤੀ, 
b. ਇੱਕ ਸਹਿੰ ਦ  ਅਣਵਿੰ ਸਡਆ ਪ੍ਸਰਵਾਰ, 

c. ਇੱਕ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ, 

d. ਇੱਕ ਫਰਿ, 

e. ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੰ ਸਥਾ ਜਾਂ ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੰ ਸਥਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਿਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ਼ੋਵੇ ਜਾਂ 
ਨਹੀਂ 

f. ਹਰੇਕ ਨਕਿੀ ਸਨਆਂਇਕ ਸਵਅਕਤੀ, ਉਪ੍ਰ਼ੋਕਤ ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਸਵੱਚੋਂ ਸਕਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਨਹੀਂ 

ਆਉਂਦਾ (a ਤੋਂ e), ਅਤੇ 
g. ਕ਼ੋਈ ਵੀ ਏਜਿੰ ਸੀ, ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਸਾਿਾ ਜ਼ੋ ਉਪ੍ਰ਼ੋਕਤ ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਸਵੱਚੋਂ ਸਕਸੇ ਦੀ ਿਿਕੀਅਤ ਜਾਂ 

ਸਨਯਿੰ ਤਸਰਤ ਹੈ (a ਤੋਂ f)। 

xvi.  "ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸਧਕਾਰੀ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਿਜ਼ਦ ਅਸਧਕਾਰੀ, ਸਨਯਿ 8 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਿਈ ਸਜ਼ਿੰ ਿੇਵਾਰ। 

xvii.  "ਸੱਕੀ ਿੈਣ-ਦੇਣ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ "ਿੈਣ-ਦੇਣ" ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸਗਆ ਹੈ, ਸਜਸ ਸਵੱਚ ਿੈਣ-ਦੇਣ 
ਦੀ ਇੱਕ ਕ਼ੋਸਸਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਭਾਵੇਂ ਨਕਦ ਸਵੱਚ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹ਼ੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹ਼ੋਵੇ, ਜ਼ੋ ਸਕ, ਚਿੰਗੇ ਸਵਸਵਾਸ 
ਨਾਿ ਕਿੰਿ ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਸਵਅਕਤੀ ਿਈ: 
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a. ਸੱਕ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ ਨ ਿੰ  ਜਨਿ ਸਦਿੰ ਦਾ ਹੈ ਸਕ ਇਸ ਸਵੱਚ ਐਕਟ ਦੀ ਅਨੁਸ ਚੀ 
ਸਵੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਅਪ੍ਰਾਧ ਦੀ ਕਿਾਈ ਸਾਿਿ ਹ਼ੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਵੱਚ ਸਾਿਿ ਿੁੱਿ 

ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਸਬਨਾਂ; ਜਾਂ 
b. ਅਸਾਧਾਰਨ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਜਸਟਿਤਾ ਦੇ ਹਾਿਾਤਾਂ ਸਵੱਚ ਬਸਣਆ ਜਾਪ੍ਦਾ ਹੈ; ਜਾਂ 
c. ਜਾਪ੍ਦਾ ਹੈ ਸਕ ਇਸਦਾ ਆਰਸਥਕ ਤਰਕ ਜਾਂ ਸੱਚਾ ਉਦੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਜਾਂ 
d. ਸੱਕ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ ਨ ਿੰ  ਜਨਿ ਸਦਿੰ ਦਾ ਹੈ ਸਕ ਇਸ ਸਵੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਿ ਸਬਿੰ ਧਤ 

ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ ਿਈ ਸਵੱਤ ਸਾਿਿ ਹ਼ੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

ਸਪ੍ੱਸਟੀਕਰਨ: ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਿ ਸਬਿੰ ਧਤ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ ਦੇ ਸਵੱਤ ਨ ਿੰ  ਸਾਿਿ ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਸਵੱਚ ਸਾਿਿ ਹ਼ੋਣ 
ਜਾਂ ਨਾਿ ਸਬਿੰ ਧਤ, ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਿਈ ਵਰਸਤਆ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਸਕਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੁਆਰਾ, ਅੱਤਵਾਦੀ 

ਸਿੰਗਠਨ ਜਾਂ ਉਹ ਸਜਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨ ਿੰ  ਸਵੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿੰ ਡ ਦੇਣ ਦੀ ਕ਼ੋਸਸਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਦਾ ਸੱਕ ਹੈ। 

xviii. ਇੱਕ 'ਛ਼ੋਟਾ ਿਾਤਾ' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਬੱਚਤ ਿਾਤਾ ਜ਼ੋ ਪ੍ੀਐਿਐਿ ਸਨਯਿਾਂ, 2005 ਦੇ ਉਪ੍-ਸਨਯਿ (5) 

ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿ਼ੋਸਿਹਆ ਸਗਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਛ਼ੋਟੇ ਿਾਤੇ ਦੇ ਸਿੰਚਾਿਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਅਸਜਹੇ ਿਾਤੇ RBI ਿਾਸਟਰ 

ਸਨਰਦੇਸ ਿਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਿੇ ਸਨਯਿੰ ਤਰਣ ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਸਵੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ।  
xix.  "ਿੈਣ-ਦੇਣ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਰੀਦ, ਸਵਕਰੀ, ਕਰਜ਼ਾ, ਵਾਅਦਾ, ਤ਼ੋਹਫ਼ਾ, ਤਬਾਦਿਾ, ਸਡਿੀਵਰੀ ਜਾਂ ਇਸਦੀ 

ਸਵਵਸਥਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਵੱਚ ਸਾਿਿ ਹਨ: 
a. ਇੱਕ ਿਾਤਾ ਿ਼ੋਿਹਣਾ; 

b. ਸਕਸੇ ਵੀ ਿੁਦਰਾ ਸਵੱਚ ਫਿੰ ਡ ਜਿਹਾ, ਕਢਵਾਉਣ, ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ, ਭਾਵੇਂ ਨਕਦ ਜਾਂ ਚੈੱਕ, 

ਭੁਗਤਾਨ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਹ਼ੋਰ ਯਿੰ ਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਇਿੈਕਟਰਾਸਨਕ ਜਾਂ ਹ਼ੋਰ ਗੈਰ-ਭੌਸਤਕ ਸਾਧਨਾਂ 
ਦੁਆਰਾ; 

c.  ਸੁਰੱਸਿਆ ਸਡਪ੍ਾਸਜ਼ਟ ਬਾਕਸ ਜਾਂ ਸੁਰੱਸਿਅਤ ਸਡਪ੍ਾਸਜ਼ਟ ਦੇ ਸਕਸੇ ਹ਼ੋਰ ਰ ਪ੍ ਦੀ ਵਰਤੋਂ; 

d. ਸਕਸੇ ਵੀ ਭਰ਼ੋਸੇਿਿੰ ਦ ਸਰਸਤੇ ਸਵੱਚ ਦਾਿਿ ਹ਼ੋਣਾ; 
e. ਸਕਸੇ ਵੀ ਇਕਰਾਰਨਾਿੇ ਜਾਂ ਹ਼ੋਰ ਕਨ ਿੰ ਨੀ ਜ਼ੁਿੰ ਿੇਵਾਰੀ ਿਈ, ਪ੍ ਰੇ ਜਾਂ ਅਿੰ ਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ 

ਕੀਤਾ ਕ਼ੋਈ ਭੁਗਤਾਨ; ਜਾਂ 

f. ਇੱਕ ਕਾਨ ਿੰ ਨੀ ਸਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਾਨ ਿੰ ਨੀ ਪ੍ਰਬਿੰ ਧ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣਾ। 
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xx. “ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਗਾਹਕ ਪ੍ਛਾਣ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ (V-CIP)”: ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਿੇਤ ਪ੍ਛਾਣ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਿਈ ਗਾਹਕ ਨਾਿ ਸਸਹਜ, ਸੁਰੱਸਿਅਤ, ਰੀਅਿ-ਟਾਈਿ, ਸਸਹਿਤੀ ਅਧਾਰਤ ਆਡੀਓ-

ਸਵਜ਼ ਅਿ ਇਿੰ ਟਰੈਕਸਨ ਦੁਆਰਾ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਸਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਗਾਹਕ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਵਧੀ 
ਹੈ ਸਜਸਦੀ ਸੀਡੀਡੀ ਉਦੇਸ ਿਈ ਿ਼ੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਸਦੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ 

ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਿਗਾਉਣ ਿਈ ਇਸ ਦੀ ਿ਼ੋੜ ਪੈ੍ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਾਸਟਰ ਡਾਇਰੈਕਸਨ ਦੇ ਉਦੇਸ ਿਈ ਅਸਜਹੀ 
ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ ਨ ਿੰ  ਆਹਿ਼ੋ-ਸਾਹਿਣੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ ਵਜੋਂ ਿਿੰ ਸਨਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਕੇਵਾਈਸੀ ਤੇ ਿਾਸਟਰ ਸਦਸਾ-ਸਨਰਦੇਸਾਂ ਸਵੱਚ ਸਨਰਧਾਰਤ ਅਰਥ ਵਾਿੀਆਂ ਸਰਤਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਕ ਸਿੰਦਰਭ ਹ਼ੋਰ 

ਿ਼ੋੜੀਂਦਾ ਨਾ ਹ਼ੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨ ਿੰ  ਹੇਠਾਂ ਸਦੱਤੇ ਅਰਥਾਂ ਨ ਿੰ  ਸਸਹਣ ਕਰਨਗੀਆਂ: 

i. "ਕਾਿਨ ਸਰਪ਼੍ੋਰਸਟਿੰ ਗ ਸਟੈਂਡਰਡਸ" (CRS) ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੀ ਟੈਕਸ ਿਾਿਸਿਆਂ ਸਵੱਚ ਆਪ੍ਸੀ ਪ੍ਰਸਾਸਸਨਕ 
ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਕਨਵੈਨਸਨ ਦੇ ਟੈਕਸ ਿਾਿਸਿਆਂ ਸਵੱਚ ਆਪ੍ਸੀ ਪ੍ਰਸਾਸਸਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਕਨਵੈਨਸਨ ਦੇ 
ਆਰਟੀਕਿ 6 ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਵੈਚਸਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਿਈ ਹਸਤਾਿਰ 

ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ii.  "ਗਾਹਕ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਸਵਅਕਤੀ ਜ਼ੋ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਦੇ ਨਾਿ ਸਵੱਤੀ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਗਤੀਸਵਧੀ ਸਵੱਚ ਰੁੱਸਝਆ 

ਹ਼ੋਇਆ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਵਅਕਤੀ ਸਾਿਿ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਜਸਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹ ਸਵਅਕਤੀ ਜ਼ੋ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ 
ਗਤੀਸਵਧੀ ਸਵੱਚ ਰੁੱਸਝਆ ਹ਼ੋਇਆ ਹੈ, ਕਿੰਿ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ। 

iii. "ਵਾਕ-ਇਨ ਗਰਾਹਕ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਸਵਅਕਤੀ ਸਜਸਦਾ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਸਵੱਚ ਿਾਤੇ ਨਾਿ ਕ਼ੋਈ ਸਬਿੰ ਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, 

ਪ੍ਰ ਕਿੰਪ੍ਨੀ ਨਾਿ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
iv. "ਕਸਟਿਰ ਸਡਊ ਸਡਿੀਜੈਂਸ (CDD)" ਦਾ ਿਤਿਬ ਹੈ ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਿਾਭਕਾਰੀ ਿਾਿਕ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 

ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ। 
v. "ਗਾਹਕ ਪ੍ਛਾਣ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੀਡੀਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ ਨ ਿੰ  ਸੁਰ  ਕਰਨਾ। 

vi. "FATCA" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਿੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਿਰੀਕਾ (USA) ਦਾ ਸਵਦੇਸੀ ਿਾਤਾ ਟੈਕਸ ਅਨੁਪ੍ਾਿਨ ਐਕਟ, ਜ਼ੋ 

ਕੀ ਯ .ਐੱਸ. ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਜਾਂ ਸਵਦੇਸੀ ਇਕਾਈਆਂ ਸਜਨਹ ਾਂ ਸਵੱਚ ਯ .ਐੱਸ. ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਕ਼ੋਿ ਕਾਫੀ ਿਾਿਕੀ 
ਸਹੱਤ ਦੀ ਸਵਦੇਸੀ ਸਵੱਤੀ ਸਿੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਿੇ ਗਏ ਸਵੱਤੀ ਿਾਸਤਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਪ਼੍ੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਿਿੰਗ ਕਰਦਾ 

ਹੈ। 
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vii. "IGA" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਿੰ ਤਰਰਾਸਟਰੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਾਿਣਾ ਨ ਿੰ  ਸਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਯ ਐਸਏ ਦੇ ਐਫ਼ਏਟੀਸੀਏ ਨ ਿੰ  
ਿਾਗ  ਕਰਨ ਿਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਿਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਵਚਕਾਰ ਅਿੰ ਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਝੌਤਾ। 

viii. "ਕੇਵਾਈਸੀ ਟੈਂਪ੍ਿੇਟਸ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨ ਿੰ ਨੀ ਸਿੰ ਸਥਾਵਾਂ ਿਈ ਕੇਵਾਈਸੀ ਡੇਟਾ ਨ ਿੰ  
ਸੀਕੇਵਾਈਸੀਆਰ ਨ ਿੰ  ਜ਼ੋੜਨ ਅਤੇ ਸਰਪ਼੍ੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹ ਿਤ ਿਈ ਸਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਂਪ੍ਿੇਟਸ। 

ix. “ਨਾਨ-ਟ -ਫੇਸ ਗਰਾਹਕ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਗਾਹਕ ਜ਼ੋ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਦੀ ਸਾਿਾ/ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਸਵੱਚ ਜਾਂ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਦੇ 
ਅਸਧਕਾਰੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਸਿਿੇ ਸਬਨਾਂ ਿ਼ੋਨ ਿਾਤੇ ਿ਼ੋਿਹਦੇ ਹਨ। 

x. "ਜਾਰੀ ਸਡਊ ਸਡਿੀਜੈਂਸ" ਦਾ ਿਤਿਬ ਹੈ ਿ਼ੋਨ ਿਾਸਤਆਂ ਸਵੱਚ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਨਯਿਤ ਸਨਗਰਾਨੀ ਇਹ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਸਕ ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰ਼ੋਫਾਈਿ ਅਤੇ ਫਿੰ ਡਾਂ ਦੇ ਸਰ਼ੋਤ ਨਾਿ ਿੇਿ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। 

xi. "ਪ੍ੀਰੀਓਸਡਕ ਅੱਪ੍ਡੇਟੇਸਨ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਸਨਰਧਾਰਤ ਸਿੇਂ-ਸਿੇਂ ਤੇ ਿੌਜ ਦਾ ਦੇ 

ਸਰਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਿੀਸਿਆ ਕਰਕੇ ਸੀਡੀਡੀ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ ਦੇ ਤਸਹਤ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਡੇਟਾ ਜਾਂ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ਿੰ  ਅੱਪ੍-ਟ -ਡੇਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੰ ਸਗਕ ਰੱਿਣ ਨ ਿੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਿ। 

xii.  "ਰਾਜਨੀਸਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਐਕਸਪ਼੍ੋਜ਼ਡ ਪ੍ਰਸਨਜ਼" (PEPs) ਉਹ ਸਵਅਕਤੀ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ ਸਜਨਹ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਸਕਸੇ ਸਵਦੇਸੀ 

ਦੇਸ ਸਵੱਚ ਪ੍ਰਿੁੱਿ ਜਨਤਕ ਕਾਰਜ ਸੌਂਪੇ੍ ਗਏ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਨ ਿਈ: ਰਾਜਾਂ/ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਿੁਿੀ, ਸੀਨੀਅਰ 
ਸਸਆਸਤਦਾਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ/ਸਨਆਂਇਕ/ਫੌਜੀ ਅਸਧਕਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਿਾਿਕੀ ਵਾਿੀਆਂ ਕਾਰਪ਼੍ੋਰੇਸਨਾਂ 
ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ, ਿਹੱਤਵਪ੍ ਰਨ ਸਸਆਸੀ ਪ੍ਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਸਧਕਾਰੀ, ਆਸਦ। 

xiv. "ਸੈੱਿ ਬੈਂਕ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਜ਼ੋ ਇੱਕ ਅਸਜਹੇ ਦੇਸ ਸਵੱਚ ਸਾਿਿ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ ਸਜੱਥੇ ਇਸਦੀ ਕ਼ੋਈ 

ਭੌਸਤਕ ਿੌਜ ਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕਸੇ ਸਨਯਿੰ ਸਤਰਤ ਸਵੱਤੀ ਸਿ ਹ ਨਾਿ ਗੈਰ-ਸਿੰਬਿੰ ਸਧਤ ਹੈ। 
xv. "ਵਾਇਰ ਟਰਾਂਸਫਰ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਿਾਭਪ੍ਾਤਰੀ ਸਵਅਕਤੀ ਨ ਿੰ  ਪੈ੍ਸੇ ਦੀ ਰਕਿ ਉਪ੍ਿਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ 

ਉਦੇਸ ਨਾਿ ਇਿੈਕਟਰਾਸਨਕ ਿਾਸਧਅਿਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸੁਰ ਆਤੀ ਸਵਅਕਤੀ (ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨ ਿੰ ਨੀ ਦ਼ੋਵੇਂ) ਦੀ 

ਤਰਫੋਂ, ਸਸੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਸਵੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਇੱਕ ਿੜੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ KYC 
ਤੇ ਿਾਸਟਰ ਸਦਸਾ ਸਨਰਦੇਸਾਂ ਦੇ ਪੈ੍ਰਾ 64 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਾਿਣਾ ਨ ਿੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। 

xvi. “ਘਰੇਿ  ਅਤੇ ਅਿੰ ਤਰ-ਬਾਰਡਰ ਵਾਇਰ ਟਰਾਂਸਫਰ”: ਜਦੋਂ ਿ ਿ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਿਾਭਪ੍ਾਤਰੀ ਬੈਂਕ ਇੱਕ਼ੋ ਸਵਅਕਤੀ ਜਾਂ 

ਇੱਕ਼ੋ ਦੇਸ ਸਵੱਚ ਸਸਥਤ ਵੱਿ-ਵੱਿ ਸਵਅਕਤੀ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸਜਹਾ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਇੱਕ ਘਰੇਿ  ਵਾਇਰ ਟਰਾਂਸਫਰ 

ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ 'ਿ ਿ ਬੈਂਕ' ਜਾਂ 'ਿਾਭਪ੍ਾਤਰੀ ਬੈਂਕ' ਵੱਿ-ਵੱਿ ਦੇਸਾਂ ਸਵੱਚ ਸਸਥਤ ਹੈ, ਅਸਜਹਾ ਿੈਣ-ਦੇਣ 
ਸਰਹੱਦ ਪ੍ਾਰ ਵਾਇਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੈ। 
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ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਿੀਕਰਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਪ੍ਸਰਭਾਸਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਅਰਥ ਹ਼ੋਵੇਗਾ ਜ਼ੋ ਬੈਂਸਕਿੰਗ 
ਰੈਗ ਿੇਸਨ ਐਕਟ, 1949, ਭਾਰਤੀ ਸਰਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਐਕਟ, 1935, ਿਨੀ ਿਾਂਡਸਰਿੰਗ ਦੀ ਰ਼ੋਕਥਾਿ ਐਕਟ, 2002, ਿਨੀ 

ਿਾਂਡਸਰਿੰਗ ਦੀ ਰ਼ੋਕਥਾਿ (ਰੱਿ-ਰਿਾਅ) ਸਨਯਿ, 2005, ਦੇ ਤਸਹਤ ਉਹਨਾਂ ਨ ਿੰ  ਸਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। ਆਧਾਰ 

(ਸਵੱਤੀ ਅਤੇ ਹ਼ੋਰ ਸਬਸਸਡੀਆਂ, ਿਾਭਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਟੀਚਾ ਸਪੁ੍ਰਦਗੀ) ਐਕਟ, 2016 ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ 
ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨਯਿ, ਇਸ ਸਵੱਚ ਕ਼ੋਈ ਵੀ ਸਵਧਾਸਨਕ ਸ਼ੋਧ ਜਾਂ ਪੁ੍ਨਰ-ਸਨਯਿ ਜਾਂ ਵਪ੍ਾਰਕ ਭਾਸਾ ਸਵੱਚ ਵਰਸਤਆ 

ਸਗਆ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਿਾਿਿਾ ਹ਼ੋਵੇ।  

ਇਕਾਈ – II 

ਜਨਰਿ 

4. ਸਕਸੇ ਵੀ ਸ਼ੋਧਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰ ਸ਼ੋਧਨਾਂ ਸਿੇਤ, ਨੀਤੀ ਨ ਿੰ  ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਦੇ ਬ਼ੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਜਾਂ ਬ਼ੋਰਡ ਦੀ ਸਕਸੇ ਵੀ 
ਕਿੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਜਸ ਨ ਿੰ  ਸਕਤੀ ਸੌਂਪ੍ੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਨੀਤੀ ਸਿੱਚ ਹੇਠ ਸਿਖੇ ਚਾਰ ਮ ੱ ਖ ਤੱਤ ਸਾਮਿ ਹੋਣਗੇ: 

(a) ਗਾਹਕ ਸਵੀਸਕਰਤੀ ਨੀਤੀ; 
(b) ਜ਼ੋਿਿ ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬਿੰ ਧਨ; 

(c) ਗਾਹਕ ਪ੍ਛਾਣ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆਵਾਂ (CIP); ਅਤ ੇ

(d) ਿੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ 
5. ਕਿੰ ਪਨੀ ਦ ਆਰਾ ਮਨੀ ਿਾਂਡਸਰਿੰ ਗ ਅਤੇ ਅੱਤਿਾਦੀ ਸਿੱਤ ਪੋਸਣ ਜੋਖਮ ਮ ਿਾਂਕਣ 

(a) ਕਿੰਪ੍ਨੀ ਗਾਹਕਾਂ, ਦੇਸਾਂ ਜਾਂ ਭ ਗ਼ੋਸਿਕ ਿੇਤਰਾਂ ਿਈ ਆਪ੍ਣੇ ਿਨੀ ਿਾਂਡਸਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਵੱਤ ਦੇ 
ਜ਼ੋਿਿ ਨ ਿੰ  ਘਟਾਉਣ ਿਈ ਸਿੇਂ-ਸਿੇਂ ਤੇ 'ਿਨੀ ਿਾਂਡਸਰਿੰਗ (ML) ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਵੱਤ (TF) ਜ਼ੋਿਿ 
ਿੁਿਾਂਕਣ' ਅਸਭਆਸ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ, ਿੁਿਾਂਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਉਪ੍ਾਅ ਕਰੇਗੀ, ਉਤਪ੍ਾਦ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਿੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ 
ਸਡਿੀਵਰੀ ਚੈਨਿ, ਆਸਦ। 

ਿੁਿਾਂਕਣ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ ਨ ਿੰ  ਸਿੁੱਚੇ ਜ਼ੋਿਿ ਦੇ ਪ੍ੱਧਰ ਅਤੇ ਿਾਗ  ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਿੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ੱਧਰ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਕਸਿ 
ਨ ਿੰ  ਸਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਸਹਿਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਬਿੰ ਸਧਤ ਜ਼ੋਿਿ ਕਾਰਕਾਂ ਤੇ ਸਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਿੰ ਦਰ ਨੀ ਜ਼ੋਿਿ 
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ਿੁਿਾਂਕਣ ਦੀ ਸਤਆਰੀ ਕਰਦੇ ਸਿੇਂ, ਕਿੰਪ੍ਨੀ ਸਿੁੱਚੀ ਸੈਕਟਰ-ਸਵਸੇਸ ਕਿਜ਼਼ੋਰੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਕ਼ੋਈ ਹ਼ੋਵੇ, ਨ ਿੰ  ਸਧਆਨ ਸਵੱਚ 
ਰੱਿੇਗੀ, ਜ਼ੋ ਸਕ ਰੈਗ ਿੇਟਰ/ਸੁਪ੍ਰਵਾਈਜ਼ਰ ਸਿੇਂ-ਸਿੇਂ ਤੇ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਨਾਿ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

(b) ਕਿੰਪ੍ਨੀ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ੋਿਿ ਦਾ ਿੁਿਾਂਕਣ ਸਹੀ ਢਿੰ ਗ ਨਾਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ, ਆਕਾਰ, ਭ ਗ਼ੋਸਿਕ ਿੌਜ ਦਗੀ, ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ/ਸਿੰਰਚਨਾ ਆਸਦ ਦੀ ਗੁਿੰ ਝਿਤਾ ਦੇ 

ਅਨੁਪ੍ਾਤੀ ਹ਼ੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।   
ਇਸ ਤੋਂ ਇਿਾਵਾ, ਜ਼ੋਿਿ ਿੁਿਾਂਕਣ ਅਸਭਆਸ ਦੀ ਸਿਆਦ ਨ ਿੰ  ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਦੇ ਬ਼ੋਰਡ ਦੁਆਰਾ, ਜ਼ੋਿਿ ਿੁਿਾਂਕਣ 
ਅਸਭਆਸ ਦੇ ਨਤੀਸਜਆਂ ਦੇ ਨਾਿ ਇਕਸਾਰਤਾ ਸਵੱਚ ਸਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਿਾਂਸਕ, ਇਸਦੀ 

ਘੱਟ਼ੋ-ਘੱਟ ਸਾਿਾਨਾ ਸਿੀਸਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਜ਼ੋਿਿ ਵਾਿੇ ਗਾਹਕਾਂ ਿਈ, ਜੇਕਰ ਕ਼ੋਈ 

ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ੋਿਿ ਿੁਿਾਂਕਣ ਅਸਭਆਸ ਸਛਿਾਹੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
(c) ਅਸਭਆਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬ਼ੋਰਡ ਜਾਂ ਬ਼ੋਰਡ ਦੀ ਸਕਸੇ ਵੀ ਕਿੇਟੀ ਨ ਿੰ  ਸਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਜਸ ਨ ਿੰ  ਇਸ ਸਬਿੰ ਧ 

ਸਵੱਚ ਪ੍ਾਵਰ ਸੌਂਪ੍ੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸਨਯਿੰ ਸਤਰਤ ਸਿੰ ਸਥਾਵਾਂ ਿਈ ਉਪ੍ਿਬਧ 

ਹ਼ੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
(d)  ਕਿੰਪ੍ਨੀ ਪ੍ਛਾਣੇ ਗਏ ਜ਼ੋਿਿ ਨ ਿੰ  ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬਿੰ ਧਨ ਿਈ ਇੱਕ ਜ਼ੋਿਿ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਹੁਿੰ ਚ (RBA) ਿਾਗ  

ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ, ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਬਿੰ ਧ ਸਵੱਚ ਬ਼ੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਸਨਤ ਨੀਤੀਆਂ, ਸਨਯਿੰ ਤਰਣ ਅਤੇ 
ਪ੍ਰਸਕਸਰਆਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਿਾਵਾ, ਕਿੰਪ੍ਨੀ ਸਨਯਿੰ ਤਰਣਾਂ ਨ ਿੰ  ਿਾਗ  ਕਰਨ ਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ 

ਿ਼ੋੜ ਪੈ੍ਣ ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਵਧਾਏਗੀ। 
 

6. ਮਨੋਨੀਤ ਡਾਇਰੈਕਿਰ 

(a) ਇੱਕ "ਸਨਯੁਕਤ ਸਨਰਦੇਸਕ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ PML ਐਕਟ ਅਤੇ ਸਨਯਿਾਂ ਦੇ ਅਸਧਆਇ IV ਦੇ ਅਧੀਨ 
ਿਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਜ਼ਿੰ ਿੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿੁੱਚੀ ਪ੍ਾਿਣਾ ਨ ਿੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਦੁਆਰਾ ਿਨੋਨੀਤ 
ਸਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਬ਼ੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਨਾਿਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਸਹਤ ਿੈਨੇਸਜਿੰ ਗ 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ਿੁੱਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਸਧਕਾਰੀ ਨ ਿੰ  ਆਪ੍ਣੇ "ਸਨਯੁਕਤ ਸਨਰਦੇਸਕ" ਵਜੋਂ ਨਾਿਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 
NHB/RBI ਅਤੇ FIU-IND ਨ ਿੰ  ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ ਸਚਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

(b) ਿਨੋਨੀਤ ਸਨਰਦੇਸਕ ਦਾ ਨਾਿ, ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਤਾ, ਪ੍ਸਹਿਾਂ ਪੇ੍ਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਵੱਚ ਸਕਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਿੀ 
ਸਿੇਤ, NHB/RBI ਅਤੇ FIU-IND ਨ ਿੰ  ਸ ਸਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
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(c)  ਸਕਸੇ ਵੀ ਸਸਥਤੀ ਸਵੱਚ, ਪ੍ਰਿੁੱਿ ਅਸਧਕਾਰੀ ਨ ਿੰ  'ਡੈਜ਼ੀਨੇਸਟਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ' ਵਜੋਂ ਨਾਿਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ। 
 

7. ਪਰਮ ੱ ਖ ਅਸਧਕਾਰੀ 
(a) ਕਿੰਪ੍ਨੀ ਇੱਕ "ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸਧਕਾਰੀ" (ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਰਿ ਿੈਨੇਜਰ ਦੇ ਪ੍ੱਧਰ ਜਾਂ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਦੇ 

CMD/MD ਦੇ ਪ੍ੱਧਰ ਤੋਂ ਥੱਿੇ) ਸਨਯੁਕਤ ਕਰੇਗੀ। ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਸਹਤ ਆਪ੍ਣੇ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ 
ਸਕੱਤਰ ਨ ਿੰ  ਪ੍ਰਿੁੱਿ ਅਸਧਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਸਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ NHB/RBI ਅਤੇ FIU-IND ਨ ਿੰ  
ਸ ਸਚਤ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। 

(b) ਪ੍ਰਿੁੱਿ ਅਸਧਕਾਰੀ ਕਾਨ ਿੰ ਨ/ਸਨਯਿਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿ਼ੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਾਿਣਾ ਨ ਿੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਿੈਣ-ਦੇਣ 

ਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਪ਼੍ੋਰਟ ਕਰਨ ਿਈ ਸਜ਼ਿੰ ਿੇਵਾਰ ਹ਼ੋਵੇਗਾ। 
(c) ਪ੍ਰਿੁੱਿ ਅਸਧਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਿ, ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਤਾ, NHB/RBI ਅਤੇ FIU-IND ਨ ਿੰ  ਪ੍ਸਹਿਾਂ ਪੇ੍ਸ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਵੱਚ ਸਕਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਿੀ ਸਿੇਤ, ਸ ਸਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 

8. ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਿਣਾ 
(a) ਕਿੰਪ੍ਨੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਾਿਣਾ ਨ ਿੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ: 

(i) ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੀ ਪ੍ਾਿਣਾ ਦੇ ਉਦੇਸ ਿਈ 'ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਬਿੰ ਧਨ' ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ। 
(ii) ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆਵਾਂ ਨ ਿੰ  ਪ੍ਰਭਾਵਸਾਿੀ ਢਿੰ ਗ ਨਾਿ ਿਾਗ  ਕਰਨ ਿਈ ਸਜ਼ਿੰ ਿੇਵਾਰੀ ਦੀ ਵਿੰ ਡ। 
(iii) ਕਾਨ ਿੰ ਨੀ ਅਤੇ ਰੈਗ ਿੇਟਰੀ ਿ਼ੋੜਾਂ ਸਿੇਤ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪ੍ਾਿਨ 

ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਸੁਤਿੰ ਤਰ ਿੁਿਾਂਕਣ। 

(iv)   ਕੇਵਾਈਸੀ/ਏਐਿਐਿ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਿਣਾ ਦੀ ਪੁ੍ਸਟੀ ਕਰਨ ਿਈ 
ਸਿਕਾਿੀ/ਅਿੰ ਦਰ ਨੀ ਆਸਡਟ ਪ੍ਰਣਾਿੀ। 

(v) ਸਤਿਾਹੀ ਆਸਡਟ ਨੋਟਸ ਅਤੇ ਆਸਡਟ ਕਿੇਟੀ ਨ ਿੰ  ਪ੍ਾਿਣਾ ਜਿਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ। 

(b) ਕਿੰਪ੍ਨੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਸਕ ਕੇਵਾਈਸੀ ਸਨਯਿਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਿਣਾ ਨ ਿੰ  ਸਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਿੇ ਿੈਣ ਦੇ 

ਕਾਰਜ ਆਊਟਸ਼ੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
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ਇਕਾਈ - III 

ਗਾਹਕ ਸਿੀਸਕਰਤੀ ਨੀਤੀ 

9.  ਕਿੰਪ੍ਨੀ ਨੇ ਕਰੈਸਡਟ ਨੀਤੀ ਦੇ ਰ ਪ੍ ਸਵੱਚ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਸਵੀਸਕਰਤੀ ਨੀਤੀ ਸਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

10.  ਗਰਾਹਕ ਸਵੀਸਕਰਤੀ ਨੀਤੀ ਸਵੱਚ ਸਾਿਿ ਪ੍ਸਹਿ ਆਂ ਦੀ ਸਾਧਾਰਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ੱਿਪ੍ਾਤ ਕੀਤੇ ਸਬਨਾਂ, AHFL ਇਹ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਸਕ: 

(a) ਸਕਸੇ ਵੀ ਗਾਹਕ ਨ ਿੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ , ਜਾਂ ਅਸਗਆਤ ਜਾਂ ਫਰਜ਼ੀ/ਬੇਨਾਿੀ ਨਾਿ ਤੇ ਿ਼ੋਨ 

ਿਾਤਾ ਨਹੀਂ ਿ਼ੋਸਿਹਆ ਜਾਂ ਸਕਦਾ। 

(b) ਸਕਸੇ ਵੀ ਗਾਹਕ ਨ ਿੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਿਾਤਾ ਨਹੀਂ ਿ਼ੋਸਿਹਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਜੱਥੇ 

AHFL ਢੁਕਵੇਂ CDD ਉਪ੍ਾਅ ਿਾਗ  ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਅਸਿਰੱਥ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਦੇ ਅਸਸਹਯ਼ੋਗ ਕਾਰਨ ਜਾਂ 
ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਪੇ੍ਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ/ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਭਰ਼ੋਸੇਯ਼ੋਗਤਾ ਕਾਰਨ। 

(c) ਸੀਡੀਡੀ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ ਦੀ ਪ੍ਾਿਣਾ ਕੀਤੇ ਸਬਨਾਂ ਕ਼ੋਈ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਿਾਤਾ-ਅਧਾਰਤ ਸਬਿੰ ਧ ਨਹੀਂ                                   

ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
(d) ਿ਼ੋਨ ਿਾਤਾ ਿ਼ੋਿਹਣ ਵੇਿੇ ਅਤੇ ਸਿੇਂ-ਸਿੇਂ ਤੇ ਅੱਪ੍ਡੇਟ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ KYC ਉਦੇਸ ਿਈ ਿਿੰਗੀ ਜਾਣ ਵਾਿੀ 

ਿਾਜ਼ਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
(e)  'ਸਵਕਿਸਪ੍ਕ'/ਵਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਰੈਸਡਟ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿ਼ੋਨ ਿਾਤਾ ਿ਼ੋਿਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਹਕ ਦੀ 

ਸਪ੍ੱਸਟ ਸਸਹਿਤੀ ਨਾਿ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
(f) ਕਿੰਪ੍ਨੀ ਸਾਿਾ/UCIC ਪ੍ੱਧਰ ਤੇ CDD ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ ਨ ਿੰ  ਿਾਗ  ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਸਕਸੇ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਦਾ 

ਇੱਕ ਿੌਜ ਦਾ KYC ਅਨੁਕ ਿ ਗਾਹਕ ਉਸੇ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਨਾਿ ਇੱਕ ਹ਼ੋਰ ਿ਼ੋਨ ਸਹ ਿਤ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦਾ 

ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵੇਂ CDD ਅਸਭਆਸ ਦੀ ਕ਼ੋਈ ਿ਼ੋੜ ਨਹੀਂ ਹ਼ੋਵੇਗੀ। 
(g) ਸਾਰੇ ਸਿੰਯੁਕਤ ਸਬਨੈਕਾਰਾਂ ਿਈ CDD ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ ਦੀ ਪ੍ਾਿਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
(h) ਹਾਿਾਤ ਸਜਨਹ ਾਂ ਸਵੱਚ, ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਨ ਿੰ  ਸਕਸੇ ਹ਼ੋਰ ਸਵਅਕਤੀ/ਹਸਤੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿੰ ਿ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ 

ਸਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਪ੍ਸਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪੈ੍ਿ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। 

(i) ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸਸਸਟਿ ਿਗਾਇਆ ਸਗਆ ਹੈ ਸਕ ਗਾਹਕ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਸਕਸੇ ਵੀ 
ਸਵਅਕਤੀ ਨਾਿ ਿੇਿ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦੀ, ਸਜਸਦਾ ਨਾਿ RBI ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਾਸਰਤ ਪ੍ਾਬਿੰ ਦੀ ਸ ਚੀਆਂ ਸਵੱਚ ਪ੍ਰਗਟ 
ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। 
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(j) ਕ਼ੋਈ ਵੀ ਗਾਹਕ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਕਸੇ ਸਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਿੰ ਸਥਾ ਨਾਿ ਸਬਿੰ ਧਤ 
ਿ਼ੋਨ ਿਾਤਾ ਨਹੀਂ ਿ਼ੋਸਿਹਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਜਸਦਾ ਨਾਿ RBI ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਸਕਸੇ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਿਕ ਸ ਚੀ 

ਸਵੱਚ ਸਦਿਾਈ ਸਦਿੰ ਦਾ ਹੈ। 
(k) ਸਜੱਥੇ ਸਥਾਈ ਿਾਤਾ ਨਿੰ ਬਰ (PAN) ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨ ਿੰ  ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ 

ਤਸਦੀਕ ਸਹ ਿਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿਾਸਣਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
(l) ਸਜੱਥੇ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਈ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਪ੍ਨੀ ਸ ਚਨਾ ਤਕਨਾਿ਼ੋਜੀ 

ਐਕਟ, 2000 (2000 ਦਾ 21) ਦੇ ਉਪ੍ਬਿੰ ਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਡਜੀਟਿ ਦਸਤਿਤ ਦੀ ਪੁ੍ਸਟੀ ਕਰੇਗੀ। 
11. ਗਾਹਕ ਸਵੀਸਕਰਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਿੈਂਬਰਾਂ ਨ ਿੰ  ਸਵੱਤੀ ਸਹ ਿਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਿਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਜ਼ੋ ਸਵੱਤੀ ਜਾਂ ਸਿਾਸਜਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਛੜੇ ਹ਼ੋਏ ਹਨ। 
 

ਅਸਧਆਇ - IV 

ਜੋਖਮ ਿਰਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਬਿੰ ਧਨ 

 

12.  ਜ਼ੋਿਿ ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬਿੰ ਧਨ ਿਈ, ਏਐਚਐਫ਼ਐਿ ਕ਼ੋਿ ਜ਼ੋਿਿ-ਆਧਾਸਰਤ ਪ੍ਹੁਿੰ ਚ ਹ਼ੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਜਸ 
ਸਵੱਚ ਹੇਠ ਸਿਿੇ ਸਾਿਿ ਹਨ। 

(a) ਗਾਹਕਾਂ ਨ ਿੰ  ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਦੇ ਿੁਿਾਂਕਣ ਅਤੇ ਜ਼ੋਿਿ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਘੱਟ, ਿੱਧਿ ਅਤੇ ਉੱਚ ਜ਼ੋਿਿ ਸਰੇਣੀ 
ਦੇ ਰ ਪ੍ ਸਵੱਚ ਸਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

(b) ਗਾਹਕ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ, ਸਿਾਸਜਕ/ਸਵੱਤੀ ਸਸਥਤੀ, ਕਾਰ਼ੋਬਾਰੀ ਗਤੀਸਵਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਕਰਤੀ, ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ 
ਕਾਰ਼ੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਆਸਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਸਦ ਵਰਗੇ ਿਾਪ੍ਦਿੰ ਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜ਼ੋਿਿ 

ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਾਹਕ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਤੇ ਸਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹ਼ੋਏ, ਪ੍ਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁ੍ਸਟੀ 
ਕਰਨ ਦੀ ਯ਼ੋਗਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇ੍ਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਨਿਾਈਨ ਜਾਂ ਹ਼ੋਰ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਨ ਿੰ  ਹੇਠਾਂ ਸਦੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਸਾਿਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

ਸਕਸੇ ਗਾਹਕ ਦਾ ਇਹ AML/ਜ਼ੋਿਿ ਆਧਾਸਰਤ ਵਰਗੀਕਰਨ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸਸਆ ਸਗਆ ਹੈ, ਸਕਸੇ ਵੀ ਰੈਗ ਿੇਟਰੀ ਿ਼ੋੜ 

ਦੇ ਅਧੀਨ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਸਿੇਂ-ਸਿੇਂ ਤੇ ਸਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

ਘੱਟ ਜ਼ੋਿਿ                                                        ਘੱਟ ਜ਼ੋਿਿ ਵਾਿੇ ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਗਾਹਕ ਉਹ ਸਵਅਕਤੀ (ਉੱਚ ਨੈੱਟਵਰਥ ਤੋਂ 
ਇਿਾਵਾ) ਅਤੇ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ ਸਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਅਤੇ ਦੌਿਤ ਦੇ ਸਰ਼ੋਤਾਂ ਦੀ 
ਆਸਾਨੀ ਨਾਿ ਪ੍ਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਿ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਣੇ-
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ਪ੍ਛਾਣੇ ਪ੍ਰ਼ੋਫਾਈਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਵੱਚ ਹੇਠ ਸਿਿੇ ਸਾਿਿ ਹਨ: 
1. ਤਨਿਾਹਦਾਰ ਕਰਿਚਾਰੀ 
2. ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਿੇ ਸਵਅਕਤੀ/ਪ੍ਰੌਪ੍ ਫਰਿਾਂ 
3. ਸਰਕਾਰ ਸਵਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਿਿਕੀਅਤ ਵਾਿੀਆਂ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀਆਂ 

4. ਸੀਿਤ ਕਿੰਪ੍ਨੀਆਂ (ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਸਨੱਜੀ) 
5. ਭਾਈਵਾਿੀ ਫਰਿ (ਰਸਜ. ਡੀਡ)। 
6. NRIs ਨ ਿੰ  25 ਿੱਿ ਰੁਪ੍ਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਸਜਸ ਸਵੱਚ ਿੁੜ-ਭਗੁਤਾਨ NRO 

ਿਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਿੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਸਵਦੇਸ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ 
ਤਾਂ ਕ਼ੋਈ ਸੀਿਾ ਨਹੀਂ। 

7. 25 ਿੱਿ ਰੁਪ੍ਏ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਿਾਿਿੇ, ਸਜੱਥੇ ਆਿਦਨ ਦਾ 
ਿੁਿਾਂਕਣ ਰਸਿੀ ਆਿਦਨੀ ਸਬ ਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸਰ਼ੋਗੇਟ ਤਰੀਸਕਆਂ ਤੋਂ 
ਸਬਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ: ਨਕਦ ਤਨਿਾਹ, ਸਬਨਾਂ ਆਿਦਨ ਦੇ 
ਸਬ ਤ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਿੀ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਹਕ। 

8. 25 ਿੱਿ ਰੁਪ੍ਏ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ।  

ਿੱਧਿ ਜ਼ੋਿਿ 1. NGO, ਟਰੱਸਟ, ਚੈਸਰਟੀ ਅਤੇ ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਵਾਿੀਆਂ ਸਿੰ ਸਥਾਵਾਂ 
2.  ਟਰੱਸਟ/ਸ਼ੋਸਾਇਟੀਆਂ 

3. ਉੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਿੇ ਸਵਅਕਤੀ (1.00 ਕਰ਼ੋੜ ਰੁ. ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨਵੇਸਯ਼ੋਗ 
ਸਰਪ੍ਿੱਸ)। 

4. ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪ੍ਸਰਵਾਰਕ ਸਹੱਸੇਦਾਰੀ ਜਾਂ ਿਾਭਕਾਰੀ ਿਾਿਕੀ ਵਾਿੀਆਂ 
ਕਿੰ ਪ੍ਨੀਆਂ। 

5. 25 ਿੱਿ ਰੁਪ੍ਏ ਤੋਂ ਉੱਪ੍ਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਿੁਿਾਂਕਣ ਸਰ਼ੋਗੇਟ 
ਤਰੀਸਕਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਰਸਿੀ ਆਿਦਨ ਸਬ ਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ 
ਸਬਨਾਂ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। 

6. 25 ਿੱਿ ਰੁਪ੍ਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਕਰਜ਼ੇ, ਸਜੱਥੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ 
ਿੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਐਨਆਰਓ ਿਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। 

7. ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਸਜਸਟਰਡ ਸਿੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ 25 ਿੱਿ ਰੁਪ੍ਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ 
ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ। 

ਬਹੁਤ ਸਜਆਦਾ ਜ਼ੋਿਿ 1. ਸਸਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਿਣੇ ਆਏ ਸਵਅਕਤੀ (PEP) 

2. ਪ੍ੀਈਪ੍ੀ ਦੇ ਪ੍ਸਰਵਾਰਕ ਿੈਂਬਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਰਸਤੇਦਾਰ 
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3. ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਆਦਾ ਨਕਦ ਿੈਣ-ਦੇਣ (10 ਿੱਿ ਰੁਪ੍ਏ) ਅਤੇ FIU-IND ਨ ਿੰ  
ਸ ਸਚਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੱਕੀ ਿੈਣ-ਦੇਣ 

 

 

 

ਬਸਰਤੇ ਸਕ ਅਨੁਭਵੀ ਜ਼ੋਿਿ ਨਾਿ ਸਬਿੰ ਧਤ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਿ-ਵੱਿ ਸਰੇਣੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੱਿ-ਵੱਿ 
ਹ਼ੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਗੈਰ-ਦਿਿਅਿੰਦਾਜ਼ੀ ਵਾਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰੈਸਡਟ ਨੀਤੀ ਸਵੱਚ ਵੀ ਦਰਸਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 

ਫਾਈਨਾਂਸੀਅਿ ਐਕਸਨ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ (FATF) ਦੁਆਰਾ ਐਟਂੀ-ਿਨੀ ਿਾਂਡਸਰਿੰਗ (AML) ਸਟੈਂਡਰਡਾਂ ਅਤੇ 

ਕਿੰ ਬਸਟਿੰ ਗ ਫਾਈਨਾਂਸਸਿੰਗ ਆਫ ਟੈਰਸਰਜ਼ਿ (CFT) ਦੇ ਸਿਆਰਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਸਫਾਸਰਸਾਂ ਨ ਿੰ  ਵੀ ਜ਼ੋਿਿ ਿੁਿਾਂਕਣ 
ਸਵੱਚ ਵਰਸਤਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 

 

 

ਅਸਧਆਇ V 

 

ਗਾਹਕ ਪਛਾਣ ਪਰਸਕਸਰਆ (ਸੀਆਈਪੀ) 
13.  ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਹੇਠ ਸਿਿੇ ਿਾਿਸਿਆਂ ਸਵੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰੇਗੀ: 

(a) ਗਾਹਕ ਦੇ ਨਾਿ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਿਾਤਾ-ਆਧਾਸਰਤ ਸਬਿੰ ਧਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ਆਤ। 
(b) ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਾਹਕ ਪ੍ਛਾਣ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਿਾਸਣਕਤਾ ਜਾਂ ਉਸਚਤਤਾ ਬਾਰੇ ਕ਼ੋਈ 

ਸੱਕ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। 

(c) ਏਜਿੰ ਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੀਜੀ ਸਧਰ ਦੇ ਉਤਪ੍ਾਦਾਂ ਨ ਿੰ  ਵੇਚਣਾ, ਆਪ੍ਣੇ ਿੁਦ ਦੇ ਉਤਪ੍ਾਦ ਵੇਚਣਾ, ਕਰੈਸਡਟ ਕਾਰਡਾਂ 
ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ/ਸਵਕਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਪੇ੍ਡ/ਟਰੈਵਿ ਕਾਰਡਾਂ ਨ ਿੰ  ਰੀਿ਼ੋਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਿੰ ਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ 
ਰੁਪ੍ਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿਈ ਕ਼ੋਈ ਹ਼ੋਰ ਉਤਪ੍ਾਦ। 

(d) ਇੱਕ ਗੈਰ-ਿਾਤਾ-ਆਧਾਸਰਤ ਗਾਹਕ ਿਈ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨਾ, ਜ਼ੋ ਸਕ ਵਾਕ-ਇਨ ਗਾਹਕ ਹੈ, ਸਜੱਥੇ ਸਾਿਿ 

ਰਕਿ ਪ੍ਿੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪ੍ਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਸਸਿੰਗਿ ਟਰਾਂਜੈਕਸਨ ਜਾਂ ਕਈ 
ਿੈਣ-ਦੇਣ ਜ਼ੋ ਜੁੜੇ ਜਾਪ੍ਦੇ ਹਨ। 
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(e) ਜਦੋਂ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਕ਼ੋਿ ਸਵਸਵਾਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਸਕ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ 
ਪ੍ਿੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪ੍ਏ ਦੀ ਥਰੈਸਹ਼ੋਿਡ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਿੜੀ ਸਵੱਚ ਇੱਕ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਨ ਿੰ  ਢਾਂਚਾ ਬਣਾ 

ਸਰਹਾ ਹੈ। 
(f) ਕਿੰਪ੍ਨੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਸਕ ਏਐਫ਼ਐਚਐਿ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਿੈਣ ਵੇਿੇ ਜਾਣ-ਪ੍ਛਾਣ ਦੀ ਿਿੰ ਗ ਨਾ ਕੀਤੀ 

ਜਾਵੇ। 
 

14.  ਿ਼ੋਨ ਿਾਤਾ-ਆਧਾਸਰਤ ਸਬਿੰ ਧਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ਆਤ ਦੇ ਸਿੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਦੀ ਪੁ੍ਸਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ ਿਈ, 

ਕਿੰਪ੍ਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਕਿਪ੍ ਤੇ, ਹੇਠ ਸਿਿੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਸਕਸੇ ਤੀਜੀ ਸਧਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਾਹਕ 

ਦੀ ਉਸਚਤ ਸਿਹਨਤ ਤੇ ਭਰ਼ੋਸਾ ਕਰੇਗੀ: 
 

(a) ਤੀਜੀ ਸਧਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਾਹਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰਡ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ਿੰ  ਦ਼ੋ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਤੀਜੀ ਸਧਰ ਜਾਂ 
ਕੇਂਦਰੀ KYC ਸਰਕਾਰਡ ਰਸਜਸਟਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

(b) ਕਿੰਪ੍ਨੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨ ਿੰ  ਸਿੰ ਤੁਸਟ ਕਰਨ ਿਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਿ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਕ ਪ੍ਛਾਣ ਤਰੀਕਾਂ 
ਦੀਆਂ ਕਾਪ੍ੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਿ਼ੋੜਾਂ ਨਾਿ ਸਬਿੰ ਧਤ ਹ਼ੋਰ ਸਿੰਬਿੰ ਸਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨ ਿੰ  ਸਬਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਬੇਨਤੀ 
ਕਰਨ ਤੇ ਤੀਜੀ ਸਧਰ ਤੋਂ ਉਪ੍ਿਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

(c) ਤੀਜੀ ਸਧਰ ਦੁਆਰਾ ਸਨਯਿੰ ਸਤਰਤ, ਸਨਰੀਿਣ ਜਾਂ ਸਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ PML ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿ਼ੋੜਾਂ 
ਅਤੇ ਸਜ਼ਿੰ ਿੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਾਹਕ ਦੀ ਸਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਡ ਰੱਿਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਿਣਾ ਿਈ 
ਉਪ੍ਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
(d) ਤੀਜੀ ਸਧਰ ਉੱਚ ਜ਼ੋਿਿ ਵਜੋਂ ਿੁਿਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੇਸ ਜਾਂ ਅਸਧਕਾਰ ਿੇਤਰ ਸਵੱਚ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹ਼ੋਵੇਗੀ। 

(e) ਗਾਹਕ ਦੀ ਉਸਚਤ ਸਿਹਨਤ ਅਤੇ ਵਧੇ ਹ਼ੋਏ ਉਸਚਤ ਸਿਹਨਤ ਦੇ ਉਪ੍ਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਅਿੰ ਤਿ ਸਜ਼ਿੰ ਿੇਵਾਰੀ, ਸਜਵੇਂ 
ਸਕ ਿਾਗ  ਹ਼ੋਵੇ, ਕਿੰਪ੍ਨੀ ਦੀ ਹ਼ੋਵੇਗੀ। 
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ਅਸਧਆਇ VI 

 

ਕਸਟਿਰ ਸਡਊ ਸਡਿੀਜੈਂਸ (CDD) ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ 

 

ਭਾਗ I - ਸਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਿੇ ਸਿੱਚ ਗਾਹਕ ਸਡਊ ਸਡਿੀਜੈਂਸ (CDD) ਪਰਸਕਸਰਆ  

 

15. ਸੀਡੀਡੀ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਿਈ, ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਿ਼ੋਨ ਿਾਤਾ-ਅਧਾਸਰਤ ਇੱਕ ਸਬਿੰ ਧ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕਰਦੇ ਸਿੇਂ ਜਾਂ ਸਕਸੇ ਵੀ 
ਕਾਨ ਿੰ ਨੀ ਇਕਾਈ ਨਾਿ ਸਬਿੰ ਧਤ ਇੱਕ ਿਾਭਕਾਰੀ ਿਾਿਕ, ਅਸਧਕਾਰਤ ਹਸਤਾਿਰਕਰਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਾਵਰ ਆਫ਼ 
ਅਟਾਰਨੀ ਧਾਰਕ ਹ਼ੋਣ ਵਾਿੇ ਸਵਅਕਤੀ ਨਾਿ ਕਿੰ ਿ ਕਰਦੇ ਸਿੇਂ ਸਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਹੇਠ ਸਿਿ ੇਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰੇਗੀ: 

 
(a) ਆਧਾਰ ਨਿੰ ਬਰ ਸਜੱਥੇ,  

(i) ਉਹ ਆਧਾਰ (ਸਵੱਤੀ ਅਤ ੇ ਦ ਜੀਆਂ ਛ਼ੋਟਾਂ, ਿਾਭਾਂ ਅਤੇ ਸਵੇਾਵਾਂ ਦੀ ਟੀਚਾਗਤ ਸਡਸਿਵਰੀ) ਟੀਚਾਗਤ 
ਐਕਟ, 2016 (2016 ਦਾ 18) ਦ ੇਸੈਕਸ਼ਨ 7 ਤਸਹਤ ਅਸਧਸ ਸਚਤ ਸਕਸੇ ਵੀ ਸਕੀਿ ਤਸਹਤ ਕ਼ੋਈ ਵੀ 
ਿਾਭ ਜਾਂ ਸਬਸਸਡੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਛੁੱਕ ਹ਼ੋਵੇ; ਜਾਂ 

(ii) ਉਹ ਪ੍ੀਐਿਐਿ ਐਕਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 11 ਏ ਦੇ ਉਪ੍-ਸੈਕਸ਼ਨ (1) ਦ ੇਪ੍ਸਹਿੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਸਵੱਚ 
ਆਪ੍ਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਿ ਆਪ੍ਣੇ ਆਧਾਰ ਨਿੰ ਬਰ ਨ ਿੰ  ਜਿਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਿਾ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਜਾਂ 

(b) ਆਧਾਰ ਨਿੰ ਬਰ ਦ ੇਹ਼ੋਣ ਦਾ ਸਬ ਤ ਸਜੱਥੇ ਔਫ਼ਿਾਈਨ ਪੁ੍ਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ਼ੋਵੇ; ਜਾਂ  

(c)  ਆਧਾਰ ਨਿੰ ਬਰ ਦੇ ਹ਼ੋਣ ਦਾ ਸਬ ਤ ਸਜੱਥ ੇਔਫ਼ਿਾਈਨ ਪੁ੍ਸ਼ਟੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ਼ੋਵੇ; ਜਾਂ ਕ਼ੋਈ ਵੀ 
ਓਵੀਡੀ ਜਾਂ ਸਕਸ ੇਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦ ੇਈ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਵੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਜਾਂ ਪ੍ਤ ੇਦ ੇਵੇਰਵੇ ਹੁਿੰ ਦ ੇਹਨ; ਅਤੇ  

(d) ਸਥਾਈ ਿਾਤਾ ਸਿੰ ਸਿਆ (PAN) ਜਾਂ ਇਨਕਿ-ਟੈਕਸ ਸਨਯਿ, 1965 ਸਵੱਚ ਪ੍ਸਰਭਾਸਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ 
ਇਸ ਦ ੇਬਰਾਬਰ ਈ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਫਾਰਿ ਨਿੰ ਬਰ 60; ਅਤ ੇ

 

(e) ਗਾਹਕ ਦੀ ਸਬਜ਼ਨੈਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸਕਰਤੀ ਅਤ ੇ ਸਵੱਤੀ ਸਸਥਤੀ ਨਾਿ ਸਬਿੰ ਸਧਤ ਪ੍ਛਾਣ ਦ ੇ ਅਸਜਹੇ ਦ ਜੇ 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਦ ੇਬਰਾਬਰ ਦ ੇਈ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਜਵੇਂ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਦੀ ਕਰੈਸਡਟ ਪ੍ਾਸਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਰਾਹੀਂ ਿ਼ੋੜ ਪੈ੍ ਸਕਦੀ ਹ਼ੋਵ:ੇ 

 

ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਕ ਸਜੱਥੇ ਗਾਹਕ ਨੇ ਸਪੁ੍ਰਦ ਕੀਤਾ ਹ਼ੋਵੇ:  
 

i) ਪ੍ੀਐਿਐਿ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 11ਏ ਦੇ ਉਪ੍-ਸੈਕਸ਼ਨ ਿਈ ਪ੍ਸਹਿੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਧਾਰ ਨਿੰ ਬਰ, 
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ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਭਾਰਤ ਦ ੇ ਸਵਿੱਿਣ ਪ੍ਛਾਣ ਅਸਧਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਿਾਸਣਕਤਾ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗਾਹਕ ਦ ੇਆਧਾਰ ਨਿੰ ਬਰ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਨ ਿੰ  ਸਿੰ ਚਾਸਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਿਾਵਾ, ਅਸਜਹੀ ਸ ਰਤ 
ਸਵੱਚ, ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਸੈਂਟਰਿ ਆਇਡੈਂਸਟਟੀਜ਼ ਡੈਟਾ ਸਰਪ਼੍ੋਸਜਟਰੀ ਸਵੱਚ ਉਪ੍ਿਬਧ ਪ੍ਛਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਿਰਾ, ਇੱਕ ਵਰਤਿਾਨ ਪ੍ਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦਾ ਹ਼ੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਨ ਿੰ  ਉਸ 
ਿਈ ਇੱਕ ਸਵ-ੈਘ਼ੋਸ਼ਣਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

ii) ਆਧਾਰ ਦ ੇਹ਼ੋਣ ਦਾ ਸਬ ਤ ਸਜੱਥੇ ਸਕ ਔਫ਼ਿਾਈਨ ਪੁ੍ਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ਼ੋਵੇ, ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਔਫ਼ਿਾਈਨ 
ਪੁ੍ਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗੀ। 

 

iii) ਸਕਸੇ ਵੀ ਓਵੀਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਈ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਇਨਫਾਰਿੇਸ਼ਨ ਟਕੈਨੋਿ਼ੋਜੀ ਐਕਟ, 
2000 (2000 ਦਾ 21) ਅਤ ੇ ਉਸ ਦੇ ਤਸਹਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਕਸੇ ਵੀ ਸਨਯਿਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਂਨ 
ਅਨੁਸਾਰ ਸਡਸਜਟਿ ਦਸਤਖ਼ਤ ਦੀ ਪੁ੍ਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਿੰ ਸਤਕਾ I ਤਸਹਤ ਸਨਰਧਾਸਰਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ 
ਇੱਕ ਫ਼ੋਟ਼ੋ ਿਏਗੀ। 

 

iv) ਕ਼ੋਈ ਵੀ ਓਵੀਡੀ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਨਿੰ ਬਰ ਦੇ ਹ਼ੋਣ ਦਾ ਸਬ ਤ ਸਜੱਥ ੇਔਫਿਾਈਨ ਪੁ੍ਸ਼ਟੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ 
ਹ਼ੋਵੇ, ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਆਧਾਰ ਨਿੰ ਬਰ ਜਾਂ ਓਵੀਡੀ ਦੇ ਹ਼ੋਣ ਦੇ ਸਬ ਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਾਸਣਤ ਕਾਪ੍ੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਜਾ 
ਫ਼ੋਟ਼ੋ ਿੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਣੇ ਵਾਿੇ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਕਸੇ ਵੀ ਨੋਟੀਸਫਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, 
ਅਿੰ ਸਤਕਾ । ਤਸਹਤ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਸਡਸਜਟਿ ਕੇਵਾਈਸੀ ਰਾਹੀਂ ਪੁ੍ਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗੀ, ਸਜੱਥੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ 
ਦਾ ਈ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਹਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹ਼ੋਵੇ। 
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ਅੱਗੇ ਬਸਰਤ ੇ ਸਕ ਜੇਕਰ ਆਧਾਰ ਐਕਟ, 2016 (ਸਵੱਤੀ ਅਤ ੇਹ਼ੋਰ ਸਬਸਸਡੀਆ,ਂ ਿਾਭ ਅਤ ੇਸਵੇਾਵਾਂ ਦੀ ਟੀਚਾਗਤ ਸਪੁ੍ਰਦਗੀ) ਦ ੇ
ਅਧੀਨ ਅਸਧਸ ਸਚਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਕਸੇ ਸਕੀਿ ਅਧੀਨ ਕ਼ੋਈ ਿਾਭ ਜਾਂ ਸਬਸਸਡੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਢਾਪੇ੍ ਜਾਂ ਸੱਟ, ਸਬਿਾਰੀ ਜਾਂ 
ਕਿਜ਼਼ੋਰੀ, ਅਤੇ ਇਸ ੇਤਰਹਾਂ ਦ ੇਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕ ੇਚਾਹਵਾਨ ਸਵਅਕਤੀ ਿਈ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਿਾਸਣਕਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ਼ੋਵ,ੇ ਤਾਂ 
ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ, ਆਧਾਰ ਨਿੰ ਬਰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਿਾਵਾ, ਔਫਿਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਵਕਿਪ੍ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਕ਼ੋਈ ਹ਼ੋਰ ਓਵੀਡੀ ਜਾਂ 
ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਈ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਿਾਸਣਤ ਕਾਪ੍ੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਕ ੇਿੁੱਿ ਤੌਰ 'ਤ ੇਪ੍ਛਾਣ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤਰੀਕ ੇਨਾਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਡੀਡੀ 
ਹਿੇਸਾ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਦ ੇਇੱਕ ਅਸਧਕਾਰੀ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤ ੇਅਸਜਹਾ ਅਪ੍ਵਾਦ ਹੈਂਡਸਿਿੰ ਗ ਵੀ ਸਿਕਾਿੀ ਆਸਡਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹੱਸਾ 
ਹ਼ੋਵੇਗਾ। ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਕੇਂਦਰੀਸਕਰਤ ਅਪ੍ਵਾਦ ਡੈਟਾਬੇਸ ਸਵੱਚ ਅਪ੍ਵਾਦ ਹੈਂਡਸਿਿੰ ਗ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨ ਿੰ  ਪ੍ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਰਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। 
ਡੈਟਾਬੇਸ ਸਵੱਚ ਅਪ੍ਵਾਦ ਦਣੇ ਦ ੇਆਧਾਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਗਾਹਕ ਦੇ ਵੇਰਵ,ੇ ਅਪ੍ਵਾਦ ਨ ਿੰ  ਅਸਧਕਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਿਨੋਨੀਤ ਅਸਧਕਾਰੀ ਦਾ 
ਨਾਿ ਅਤੇ ਵਾਧ  ਵੇਰਵ,ੇ ਜੇਕਰ ਕ਼ੋਈ ਹ਼ੋਣ, ਸਾਿਿ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਡਟੈਾਬੇਸ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿੇਂ-ਸਿੇਂ 'ਤੇ ਅਿੰ ਦਰ ਨੀ ਆਸਡਟ/ਸਨਰੀਿਣ ਦ ੇ
ਅਧੀਨ ਹ਼ੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੁਪ੍ਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸਿੀਸਿਆ ਿਈ ਉਪ੍ਿਬਧ ਹ਼ੋਵੇਗਾ। 

 

ਸਪ੍ੱਸਟੀਕਰਨ 1: ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ, ਸਜੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਗਾਹਕ ਆਧਾਰ ਨਿੰ ਬਰ ਵਾਿੇ ਆਧਾਰ ਨਿੰ ਬਰ ਦ ੇਕ਼ੋਿ ਹ਼ੋਣ ਦਾ ਸਬ ਤ ਪੇ੍ਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥ ੇ
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਸਕ ਅਸਜਹੇ ਗਾਹਕ ਢੁਕਵੇਂ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪ੍ਣ ੇਆਧਾਰ ਨਿੰ ਬਰ ਨ ਿੰ  ਰੀਡਕੈਟ ਜਾਂ ਬਿੈਕ ਆਊਟ ਕਰਦ ੇਹਨ, 

ਸਜੱਥੇ ਆਧਾਰ ਨਿੰ ਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਿਾਸਣਕਤਾ ਦੀ ਉੱਪ੍ਰ (i) ਅਨੁਸਾਰ ਿ਼ੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦੀ। 
 

ਸਪ੍ੱਸਟੀਕਰਨ 2: ਬਾਇਓਿੀਸਟਰਕ ਅਧਾਰਤ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਿਾਸਣਕਤਾ ਿਾਗ  ਕਾਨ ਿੰ ਨ ਦੀ ਪ੍ਾਿਣਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 

ਸਪ੍ੱਸਟੀਕਰਨ 3: ਆਧਾਰ, ਆਧਾਰ ਦੇ ਕ਼ੋਿ ਹ਼ੋਣ ਦਾ ਸਬ ਤ ਆਸਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਆਧਾਰ (ਸਵੱਤੀ ਅਤੇ ਹ਼ੋਰ ਸਬਸਸਡੀਆ ਂਦ ੇਿਾਭਾਂ ਅਤ ੇ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਟੀਚਾ ਸਪੁ੍ਰਦਗੀ) ਐਕਟ, 2016 ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨਯਿਾਂ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਹ਼ੋਵੇਗੀ। 

 

16. ਨਾਨ-ਫੇਸ-ਟ -ਫੇਸ ਿ਼ੋਡ ਸਵੱਚ, ਓਟੀਪ੍ੀ ਅਧਾਰਤ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹ਼ੋਏ ਿ਼ੋਿਹੇ  ਗਏ ਿ਼ੋਨ ਿਾਤੇ, ਹੇਠ ਸਿਿੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਦ ੇ
ਅਧੀਨ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ। ਸਕਉਂਸਕ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਹ਼ੋਰ ਜਿਹਾਂ ਰਕਿਾਂ ਨ ਿੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਸਸਰਫ਼ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਹ ਿਤਾਂ ਿਈ 
ਢੁਕਵੇਂ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ: 

 

i. ਓਟੀਪ੍ੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਿਾਸਣਕਤਾ ਿਈ ਗਾਹਕ ਦੀ ਇੱਕ ਿਾਸ ਸਸਹਿਤੀ ਹ਼ੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ii. ਸਸਰਫ਼ ਸਿਆਦੀ ਕਰਜੇ਼ ਹੀ ਿਨਜ਼ ਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਿਨਜ਼ ਰ ਕੀਤੇ ਸਿਆਦੀ ਕਰਸਜ਼ਆਂ ਦੀ ਕੁੱਿ ਰਕਿ ਇੱਕ ਸਾਿ ਸਵੱਚ ਸੱਠ 
ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪ੍ਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹ਼ੋਵਗੇੀ। 

iii. ਓਟੀਪ੍ੀ ਅਧਾਰਤ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹ਼ੋਏ ਿ਼ੋਿਹੇ  ਗਏ ਿ਼ੋਨ ਿਾਸਤਆ ਂਨ ਿੰ  ਇੱਕ ਸਾਿ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੇਂ ਿਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ 
ਸਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਜਸ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਿਾਗ  ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। 

iv. ਜੇਕਰ ਉੱਪ੍ਰ ਦੱਸ ੇਅਨੁਸਾਰ ਸੀਡੀਡੀ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ ਇੱਕ ਸਾਿ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਪ੍ ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹ਼ੋਰ ਡੈਸਬਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ 
ਨਹੀਂ ਸਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

v. ਗਰਾਹਕ ਕ਼ੋਿੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਿਈ ਇੱਕ ਘ਼ੋਸਣਾ ਪ੍ੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਕ ਕ਼ੋਈ ਹ਼ੋਰ ਿਾਤਾ ਨਹੀਂ ਿ਼ੋਸਿਹਆ ਸਗਆ ਹੈ ਅਤ ੇਨਾ ਹੀ 
ਸਕਸੇ ਹ਼ੋਰ ਸਰਪ਼੍ੋਰਸਟਿੰ ਗ ਇਕਾਈ ਦੇ ਨਾਿ ਨਾਨ-ਫੇਸ-ਟ -ਫੇਸ ਿ਼ੋਡ ਸਵੱਚ ਓਟੀਪ੍ੀ ਅਧਾਰਤ ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਿ਼ੋਸਿਹਆ 
ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਿਾਵਾ, ਸੀਕੇਵਾਈਸੀਆਰ 'ਤੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪ੍ਿ਼ੋਡ ਕਰਦੇ ਸਿੇਂ, ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਸਪ੍ੱਸਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ 
ਦਰਸਾਵੇਗੀ ਸਕ ਅਸਜਹੇ ਿਾਤੇ ਓਟੀਪ੍ੀ ਆਧਾਸਰਤ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਿ਼ੋਿਹੇ  ਗਏ ਹਨ। ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਹ਼ੋਰ ਸਰਪ਼੍ੋਰਸਟਿੰ ਗ 
ਇਕਾਈਆਂ ਦਆੁਰਾ ਓਟੀਪ੍ੀ ਅਧਾਰਤ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ ਨਾਿ ਿ਼ੋਿਹੇ  ਗਏ ਿਾਸਤਆਂ ਦੀ ਕੇਵਾਈਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤ ੇ
ਿਾਤੇ ਨਹੀਂ ਿ਼ੋਿਹੇਗੀ। 
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vi. ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਕ਼ੋਿ ਉਪ੍ਰ਼ੋਕਤ ਦੱਸੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਿਣਾ ਨ ਿੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਈ, ਸਕਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਪ੍ਾਿਣਾ/ਉਿਿੰ ਘਣਾ ਦੀ ਸਸਥਤੀ ਸਵੱਚ 
ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਨ ਿਈ ਪ੍ਰਣਾਿੀਆ ਂਸਿੇਤ ਸਿਤ ਸਨਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆਵਾਂ ਹ਼ੋਣਗੀਆਂ। 

 

17. ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਆਪ੍ਣੀ ਸ ਸਚਤ ਸਸਹਿਤੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਕਸੇ ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਗਾਹਕ ਨਾਿ ਕਰਜ਼ਾ ਿਾਤਾ ਅਧਾਰਤ ਸਬਿੰ ਧ 
ਸਥਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਿਈ, ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਦੇ ਅਸਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਿੇ ਿਾਗ  ਕਾਨ ਿੰ ਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਿਾਈਵ ਵੀ-ਸੀਆਈਪ੍ੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ 
ਅਤੇ ਹੇਠ ਸਿਿੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਿਣਾ ਕਰੇਗੀ: 
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i. ਵੀ-ਸੀਆਈਪ੍ੀ ਸਿੰ ਚਾਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਿੀ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਦਾ ਅਸਧਕਾਰੀ ਪ੍ਛਾਣ ਿਈ ਿੌਜ ਦ ਗਾਹਕ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਰਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦ ੇਨਾਿ-
ਨਾਿ ਫ਼ੋਟ਼ੋ ਸਿੱਚੇਗਾ ਅਤ ੇਪ੍ਛਾਣ ਿਈ ਆਧਾਰ ਦੀ ਔਫਿਾਈਨ ਪੁ੍ਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪ੍ਛਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰੇਗਾ। 

ii. ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਿੇ ਪੈ੍ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਤਸਵੀਰ ਕੈਪ੍ਚਰ ਕਰੇਗੀ, 
ਸਸਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਿਾਿਸਿਆਂ ਸਵੱਚ ਸਜੱਥੇ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਈ-ਪੈ੍ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹ਼ੋਵੇ। ਪੈ੍ਨ ਵੇਰਸਵਆਂ ਨ ਿੰ  ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਿੀ 
ਅਥਾਰਟੀ ਦ ੇਡੇਟਾਬੇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿਾਸਣਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 

iii. ਗਾਹਕ ਦੇ ਵਰਤਿਾਨ ਸਟਕਾਣੇ (ਜੀਓਟੈਸਗਿੰਗ) ਨ ਿੰ  ਕੈਪ੍ਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਸਕ ਗਾਹਕ 
ਭਾਰਤ ਸਵੱਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿੌਜ ਦ ਹੈ 

 

iv. ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਦਾ ਅਸਧਕਾਰੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਸਕ ਆਧਾਰ/ਪੈ੍ਨ ਦ ੇਵੇਰਸਵਆ ਂ ਸਵੱਚ ਗਾਹਕ ਦੀ ਫ਼ੋਟ਼ੋ ਵੀ-ਸੀਆਈਪ੍ੀ ਿੈਣ ਵਾਿੇ 
ਗਾਹਕ ਨਾਿ ਿੇਿ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਧਾਰ/ਪੈ੍ਨ ਸਵੱਚ ਪ੍ਛਾਣ ਦੇ ਵਰੇਵੇ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਿੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਵੇਰਸਵਆ ਂਨਾਿ ਿਿੇ ਿਾਂਦ ੇ
ਹਨ। 

 

v. ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਦਾ ਅਸਧਕਾਰੀ ਇਹ ਸੁਸਨਸਸਚਤ ਕਰੇਗਾ ਸਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਿੀਆਂ ਪ੍ਰਸਪ੍ਰ ਸਕਰਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਿ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਨਾਂ ਦੀ ਸਕਸਿ 
ਵੱਿ਼ੋ-ਵੱਿਰੀ ਹ਼ੋਵ ੇਤਾਂ ਜ਼ੋ ਇਹ ਸਥਾਸਪ੍ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਸਕ ਪ੍ਰਸਪ੍ਰ ਸਕਰਆਵਾਂ ਅਸਿ-ਸਿੇਂ ਵਾਿੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਸਹਿਾਂ ਸਰਕਾਰਡ 
ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆਂ ਹਨ। 

 

vi. XML ਫਾਈਿ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਸੁਰੱਸਿਅਤ QR ਕ਼ੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹ਼ੋਏ ਆਧਾਰ ਦੀ ਔਫਿਾਈਨ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਿਾਿਿੇ ਸਵੱਚ, ਇਹ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਕ XML ਫਾਈਿ ਜਾਂ QR ਕ਼ੋਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਤੀ ਵੀ-ਸੀਆਈਪ੍ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਤੀ ਤੋਂ 3 

ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ੁਰਾਣੀ ਨਾ ਹ਼ੋਵੇ। 
 

vii.  ਵੀ-ਸੀਆਈਪ੍ੀ ਦੁਆਰਾ ਿ਼ੋਿਹੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਿ਼ੋਨ ਿਾਸਤਆ ਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨ ਿੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਈ, ਸਿਕਾਿੀ 
ਆਸਡਟ ਦ ੇਅਧੀਨ ਹ਼ੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚਾਿ  ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 

viii. ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਇਹ ਸੁਸਨਸਸਚਤ ਕਰੇਗੀ ਸਕ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ ਗਾਹਕ ਨਾਿ ਇੱਕ ਸਸਹਜ, ਰੀਅਿ-ਟਾਈਿ, ਸੁਰੱਸਿਅਤ, ਐਡਂ-ਟ -ਐਡਂ 
ਐਨਸਕਰਪ੍ਟਡ ਆਡੀਓਸਵਜ਼ਅੁਿ ਗੱਿਬਾਤ ਹ਼ੋਵੇ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਗਾਹਕ ਦੀ ਸਨਾਿਤ ਦੀ ਆਸਗਆ ਦੇਣ ਿਈ ਢਕੁਵੀਂ ਹੈ। 
ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਸਪ੍ ਸਫਿੰ ਗ ਅਤੇ ਅਸਜਹੀਆ ਂਹ਼ੋਰ ਧ਼ੋਿਾਧੜੀ ਵਾਿੀਆ ਂਹੇਰਾਫਰੇੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਿਈ ਜੀਸਵਤਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। 

 

ix. ਸੁਰੱਸਿਆ, ਿਜ਼ਬ ਤੀ ਅਤ ੇਐਿੰਡ ਟ  ਐਿੰਡ ਐਨਸਕਰਪ੍ਸਨ ਨ ਿੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਈ, ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਇਸ ਨ ਿੰ  ਰ਼ੋਿਆਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਸਹਿਾਂ 
ਵੀ-ਸੀਆਈਪ੍ੀ ਐਪ੍ਿੀਕੇਸਨ ਦੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਤ ੇਸੁਰੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਆਸਡਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਾਸਣਕਤਾ ਕਰੇਗੀ। 

 

x. ਆਡੀਓਸਵਜ਼ਅੁਿ ਗੱਿਬਾਤ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਦੀ ਡ਼ੋਿੇਨ ਤੋਂ ਸੁਰ  ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਾ ਸਕ ਤੀਜੀ ਸਧਰ ਦੇ ਸਵੇਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੋਂ, ਜੇਕਰ ਕ਼ੋਈ ਹ਼ੋਵੇ। 
ਵੀ-ਸੀਆਈਪ੍ੀ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ ਇਸ ਉਦੇਸ ਿਈ ਸਵਸੇਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਸਿਿਾਈ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਅਸਧਕਾਰੀਆਂ ਦਆੁਰਾ ਸਿੰ ਚਾਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਵੀ-ਸੀਆਈਪ੍ੀ ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਅਸਧਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿਾਣ ਪ੍ੱਤਰਾਂ ਦ ੇਨਾਿ ਗਤੀਸਵਧੀ ਦੀ ਿੌਗ ਨ ਿੰ  ਸੁਰੱਸਿਅਤ ਰੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

 

xi.  ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਇਹ ਸੁਸਨਸਸਚਤ ਕਰੇਗੀ ਸਕ ਵੀਡੀਓ ਸਰਕਾਰਸਡਿੰ ਗ ਨ ਿੰ  ਸਰੁੱਸਿਅਤ ਅਤੇ ਬਚਾਓ ਵਾਿੇ ਢਿੰਗ ਨਾਿ ਸਟ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹ਼ੋਵੇ 
ਅਤੇ ਸਿਤੀ ਅਤੇ ਸਿੇਂ ਦੀ ਿ਼ੋਹਰ ਿੱਗੀ ਹ਼ੋਈ ਹ਼ੋਵੇ। 

 

xii.  ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਨ ਿੰ  ਨਵੀਨਤਿ ਉਪ੍ਿਬਧ ਤਕਨਾਿ਼ੋਜੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿੈਣ ਿਈ ਉਤਸਾਸਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਜਸ ਸਵੱਚ ਆਰਟੀਸਫਸੀਅਿ 
ਇਿੰ ਟੈਿੀਜੈਂਸ (AI) ਅਤੇ ਫੇਸ ਿੈਸਚਿੰਗ ਟੈਕਨਾਿ਼ੋਜੀ ਸਾਿਿ ਹਨ, ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਿ-ਨਾਿ ਗਾਹਕ ਦਆੁਰਾ 
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ਸਦੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ਿੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਿਾਂਸਕ, ਗਾਹਕ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਦੀ ਸਜ਼ਿੰ ਿੇਵਾਰੀ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਦੀ ਹ਼ੋਵੇਗੀ। 
 

xiii.  ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਿਾਗ  ਕਾਨ ਿੰ ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਧਾਰ ਨਿੰ ਬਰ ਨ ਿੰ  ਸ਼ੋਧਣ ਜਾਂ ਬਿੈਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। 
 

 

18. ਗੈਰ-ਬੈਂਸਕਿੰ ਗ ਸਵੱਤ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀਆਂ ਿਈ ਸੌਿੀ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ (NBFCs): ਕ਼ੋਈ ਸਵਅਕਤੀ ਜ਼ੋ ਿ਼ੋਨ ਿੈਣਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦਾ ਹ਼ੋਵ,ੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਨਰਧਾਰਤ 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ੇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਯ਼ੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਆਪ੍ਣੀ ਿਰਜ਼ੀ ਨਾਿ ਹੇਠ ਸਿਿੀਆ ਂਸਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿ਼ੋਨ ਿਾਤੇ ਿ਼ੋਿਹ ਸਕਦੀ ਹ:ੈ 
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(a) ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵ-ੈਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਫ਼ੋਟ਼ੋ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰੇਗੀ। 
 

(b) ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਦਾ ਸਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹ਼ੋਇਆ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪ੍ਣ ੇਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਹੇਠ ਪ੍ਰਿਾਸਣਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਕ ਿ਼ੋਨ ਿਾਤਾ ਿ਼ੋਿਹਣ ਵਾਿੇ ਸਵਅਕਤੀ 
ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਿੌਜ ਦਗੀ ਸਵੱਚ ਆਪ੍ਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਜਾਂ ਅਿੰ ਗ ਠੇ ਦਾ ਸਨਸ਼ਾਨ ਿਗਾਇਆ ਹੈ। 

 

(c) ਿ਼ੋਨ ਿਾਤਾ ਸ਼ੁਰ  ਸ਼ੁਰ  ਸਵੱਚ ਬਾਰਾਂ ਿਹੀਨੇ ਦੀ ਅਵਧੀ ਿਈ ਚੱਿਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਸਜਸ ਅਿੰ ਦਰ ਸੀਡੀਡੀ ਸਿੰਚਾਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 
 

(d) ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਸਾਰੇ ਿਾਸਤਆ ਂਸਵੱਚ ਿਨਜ਼ ਰ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਕਰਜ਼ਾ/ਬਕਾਇਆ ਰਸਹਿੰਦੀ ਰਕਿ ਸਕਸੇ ਵੀ ਸਿੇਂ ਪ੍ਿੰ ਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪ੍ਏ ਤੋਂ 
ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹ਼ੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 

 

(e) ਕੁੱਿ ਸਿਿਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਿਾਸਤਆਂ ਸਵੱਚ ਸਿਆ ਕੁੱਿ ਕਰੈਸਡਟ ਇੱਕ ਸਾਿ ਸਵੱਚ ਇੱਕ ਿੱਿ ਰੁਪ੍ਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹ਼ੋਵੇਗਾ। 
 

(f) ਗਾਹਕ ਨ ਿੰ  ਸਚੁੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਕ ਉਸ ਦਆੁਰਾ ਉਪ੍ਰ਼ੋਕਤ (ਡੀ) ਦੀ ਉਿਿੰ ਘਣਾ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਦੀ ਸਸਥਤੀ ਸਵੱਚ ਸਾਰੀ ਕੇਵਾਈਸੀ 
ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ ਪ੍ ਰੀ ਹ਼ੋਣ ਤੱਕ ਕ਼ੋਈ ਹ਼ੋਰ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

 

(g) ਜਦੋਂ ਬਕਾਇਆ ਚਾਿੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰਪੁ੍ਏ ਤੱਕ ਪ੍ਹੁਿੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਾਿ ਸਵੱਚ ਕੁੱਿ ਕਰੈਸਡਟ ਅੱਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪ੍ਏ ਤੱਕ ਪ੍ਹੁਿੰਚ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਨ ਿੰ  ਸ ਸਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਕ ਕਵੇਾਈਸੀ ਕਰਨ ਿਈ ਢੁਕਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ ਨਹੀਂ 
ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਿਾਸਤਆਂ ਸਵੱਚ ਉਪ੍ਰ਼ੋਕਤ (d) ਅਤੇ (e) ਸਦਸਾ ਸਵੱਚ ਸਨਰਧਾਰਤ ਸੀਿਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਿ ਬਕਾਇਆ ਹ਼ੋਣ 'ਤੇ ਿਾਤੇ ਸਵੱਚ 
ਕਾਰਵਾਈਆ ਂਨ ਿੰ  ਰ਼ੋਕ ਸਦੱਤਾ ਜਾਵਗੇਾ। 

 

(h) ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਗਾਹਕ ਨ ਿੰ  ਸ ਸਚਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਵੇਾਈਸੀ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ ਨ ਿੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰਨ ਿਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਿ ਚੁੱਕੇਗੀ, ਸਜਸ ਸਵੱਚ ਅਸਫਿ 
ਰਸਹਣ 'ਤੇ ਹ਼ੋਰ ਡੈਸਬਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

 

19. ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਿਾ/ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੇਵਾਈਸੀ ਤਸਦੀਕ ਉਸ ੇਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਦੀ ਸਕਸੇ ਹ਼ੋਰ ਸਾਿਾ/ਦਫ਼ਤਰ 
ਸਵੱਚ ਿ਼ੋਨ ਿਾਤੇ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਿਈ ਵੈਧ ਹ਼ੋਵੇਗੀ, ਬਸਰਤੇ ਸਕ ਸਬਿੰ ਸਧਤ ਿ਼ੋਨ ਿਾਤੇ ਿਈ ਪ੍ ਰੀ ਕੇਵਾਈਸੀ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਸਹਿਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਚੁੱਕੀ ਹ ੈਅਤ ੇਇਹ ਸਨਯਿਤ ਅੱਪ੍ਡੇਟ ਿਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

 

 

ਭਾਗ II- ਇਕੱਿੀ ਮਿਕੀਅਤ ਿਾਿੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਿਈ ਸੀਡੀਡੀ ਉਪਾਅ 

 

20. ਸਕਸੇ ਇਕੱਿੀ ਿਿਕੀਅਤ ਵਾਿੀ ਫਰਿ ਦ ੇਨਾਂ 'ਤੇ ਿ਼ੋਨ ਿਾਤਾ ਿ਼ੋਿਹਣ ਿਈ, ਸਵਅਕਤੀ (ਿਾਿਕ) ਦੀ ਸੀਡੀਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
 

21. ਉਪ੍ਰ਼ੋਕਤ ਤੋਂ ਇਿਾਵਾ, ਿਾਸਿਕਾਨਾ ਫਰਿ ਦ ੇਨਾਿ 'ਤੇ ਕਾਰ਼ੋਬਾਰ/ਗਤੀਸਵਧੀ ਦੇ ਸਬ ਤ ਵਜੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸਦੱਤੇ ਕ਼ੋਈ ਵੀ ਦ਼ੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ 
ਬਰਾਬਰ ਦ ੇਈ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ: 

 

(a) ਰਸਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਸਫਕਟੇ 

 

(b) ਦੁਕਾਨ ਅਤ ੇਸਥਾਪ੍ਨਾ ਐਕਟ ਦੇ ਤਸਹਤ ਸਿਉਂਸਪ੍ਿ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸਰਟੀਸਫਕਟੇ/ਿਾਇਸੈਂਸ। 
 

(c) ਸੇਿਜ਼ ਅਤ ੇਇਨਕਿ ਟੈਕਸ ਸਰਟਰਨਾਂ। 
 

(d) ਸੀਐਸਟੀ/ ਵਟੈ/ ਜੀਐਸਟੀ ਸਰਟੀਸਫਕੇਟ (ਪ੍ਰ਼ੋਸਵਜ਼ਨਿ/ਅਿੰ ਸਤਿ) 
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(e) ਸੇਿਜ਼ ਟੈਕਸ/ਸਰਸਵਸ ਟੈਕਸ/ਪ੍ਰ਼ੋਫੈਸਨਿ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦਆੁਰਾ ਜਾਰੀ ਸਰਟੀਸਫਕੇਟ/ਰਸਜਸਟਰੇਸਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼। 
 

(f) ਆਈਈਸੀ (ਇਿੰ ਪ਼੍ੋਰਟਰ ਐਕਸਪ਼੍ੋਰਟਰ ਕ਼ੋਡ) ਡੀਜੀਐਫਟੀ ਦ ੇਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਿਾਸਿਕਾਨਾ ਇਕਾਈ ਨ ਿੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਜਾਂ 
ਸਕਸੇ ਕਾਨ ਿੰ ਨ ਦ ੇ ਅਧੀਨ ਸਾਿਿ ਸਕਸੇ ਵੀ ਪੇ੍ਸੇਵਰ ਸਿੰ ਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਿਾਸਿਕਨਾ ਇਕਾਈ ਦ ੇ ਨਾਿ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸਗਆ 
ਿਾਇਸੈਂਸ/ਪ੍ਰੈਕਸਟਸ ਦਾ ਸਰਟੀਸਫਕੇਟ। 
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(g) ਇਕੱਿੇ ਿਾਿਕ ਦ ੇਨਾਿ 'ਤੇ ਪ੍ ਰੀ ਇਨਕਿ ਟੈਕਸ ਸਰਟਰਨ (ਸਸਰਫ ਰਸੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ) ਸਜੱਥੇ ਫਰਿ ਦੀ ਆਿਦਨ ਪ੍ਰਤੀਸਬਿੰਬਤ 
ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ, ਆਿਦਨ ਕਰ ਅਸਧਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਿਾਸਣਤ/ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

 

(h) ਸਬਜਿੀ, ਪ੍ਾਣੀ, ਿੈਂਡਿਾਈਨ ਟਿੈੀਫ਼ੋਨ ਸਬੱਿ, ਆਸਦ ਵਰਗੇ ਉਪ੍ਯ਼ੋਗਤਾ ਸਬੱਿ। 
 

22. ਉਹਨਾਂ ਿਾਿਸਿਆਂ ਸਵੱਚ ਸਜੱਥ ੇਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਸਿੰ ਤੁਸਟ ਹੈ ਸਕ ਅਸਜਹੇ ਦ਼ੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ੇਸ ਕਰਨਾ ਸਿੰ ਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ, ਆਪ੍ਣੀ ਿਰਜ਼ੀ 
ਨਾਿ, ਉਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਵੱਚੋਂ ਸਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਨ ਿੰ  ਕਾਰ਼ੋਬਾਰ/ਸਰਗਰਿੀ ਦੇ ਸਬ ਤ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 

ਬਸਰਤੇ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਸਿੰ ਪ੍ਰਕ ਪੁ੍ਆਇਿੰਟ ਦੀ ਪੁ੍ਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤ ੇਅਸਜਹੀ ਹ਼ੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਪ੍ਸਟੀਕਰਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇ ਜ਼ੋ ਅਸਜਹੀ ਫਰਿ 
ਦੀ ਹੋਂਦ ਨ ਿੰ  ਸਥਾਸਪ੍ਤ ਕਰਨ ਿਈ ਿ਼ੋੜੀਂਦੀ ਹ਼ੋਵੇਗੀ, ਅਤ ੇਆਪ੍ਣ ੇਆਪ੍ ਦੀ ਪੁ੍ਸਟੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿੰ ਤੁਸਟ ਕਰੇਗੀ ਸਕ ਕਾਰ਼ੋਬਾਰ ਦੀ 
ਗਤੀਸਵਧੀ ਦੀ ਿਾਸਿਕਾਨਾ ਇਕਾਈ ਦ ੇਪ੍ਤੇ ਤੋਂ ਪੁ੍ਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

 

ਭਾਗ III- ਕਾਨ ਿੰ ਨੀ ਇਕਾਈਆਂ ਿਈ ਸੀਡੀਡੀ ਉਪਾਅ 

 

23. ਸਕਸੇ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਦਾ ਿ਼ੋਨ ਿਾਤਾ ਿ਼ੋਿਹਣ ਿਈ, ਹੇਠਾਂ ਸਦੱਤੇ ਹਰੇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦ ੇਈ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆ ਂਪ੍ਰਿਾਸਣਤ 
ਕਾਪ੍ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ: 

 

(a) ਇਨਕਾਰਪ਼੍ੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰਟੀਸਫਕਟੇ 

 

(b) ਐਸ਼ੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਸਗਆਪ੍ਨ ਅਤੇ ਿੇਿ 

 

(c) ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਦੀ ਸਥਾਈ ਿਾਤਾ ਸਿੰ ਸਿਆ  
 

(d) ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬ਼ੋਰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਿਤਾ ਜ਼ੋ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਬਿੰ ਧਕਾਂ, ਅਸਧਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਿਚਾਰੀਆ ਂਨ ਿੰ  
ਇਸਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਿਈ ਸਦੱਤਾ ਸਗਆ ਹ ੈ

 

(e) ਿਾਭਪ੍ਾਤਰੀ ਿਾਿਕ, ਪ੍ਰਬਿੰ ਧਕਾਂ, ਅਸਧਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਿਚਾਰੀਆ ਂਨਾਿ ਸਬਿੰ ਧਤ ਸੀਡੀਡੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜ਼ੋ ਵੀ ਸਸਥਤੀ ਹ਼ੋਵ,ੇ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ 
ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਿਈ ਇੱਕ ਅਟਾਰਨੀ ਰੱਿਦਾ ਹੈ 

24. ਸਕਸੇ ਭਾਈਵਾਿੀ ਫਰਿ ਦਾ ਿ਼ੋਨ ਿਾਤਾ ਿ਼ੋਿਹਣ ਿਈ, ਹੇਠਾਂ ਸਦੱਤੇ ਹਰੇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦ ੇਈ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ 
ਪ੍ਰਿਾਸਣਤ ਕਾਪ੍ੀਆ ਂਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ: 

 

(a) ਰਸਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰਟੀਸਫਕੇਟ 

 

(b) ਪ੍ਾਰਟਨਰਸਸ਼ਪ੍ ਡੀਡ 

 

(c) ਪ੍ਾਰਟਨਰਸਸ਼ਪ੍ ਫਰਿ ਦੀ ਸਥਾਈ ਿਾਤਾ ਸਿੰ ਸਿਆ 

 

(d) ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜ਼ੋ ਸਕ ਸੈਕਸਨ 16 ਸਵੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਿਾਭਪ੍ਾਤਰੀ ਿਾਿਕ, ਪ੍ਰਬਿੰ ਧਕਾਂ, ਅਸਧਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਿਚਾਰੀਆ ਂਨਾਿ 
ਸਬਿੰ ਧਤ, ਜ਼ੋ ਵੀ ਸਸਥਤੀ ਹ਼ੋਵ,ੇ ਇਸਦੀ ਤਰਫੋਂ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਿਈ ਇੱਕ ਅਟਾਰਨੀ ਰੱਿਦਾ ਹੈ 

 

25. ਸਕਸੇ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਿ਼ੋਨ ਿਾਤਾ ਿ਼ੋਿਹਣ ਿਈ, ਹੇਠਾਂ ਸਦੱਤੇ ਹਰੇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਈ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆ ਂਪ੍ਰਿਾਸਣਤ 
ਕਾਪ੍ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ: 
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(a) ਰਸਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰਟੀਸਫਕੇਟ 

 

(b) ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਡੀਡ 

 

(c) ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਸਥਾਈ ਿਾਤਾ ਸਿੰ ਸਿਆ ਜਾਂ ਫਾਰਿ ਨਿੰ ਬਰ 60 

 

(d) ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜ਼ੋ ਸਕ ਸੈਕਸਨ 16 ਸਵੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਿਾਭਪ੍ਾਤਰੀ ਿਾਿਕ, ਪ੍ਰਬਿੰ ਧਕਾਂ, ਅਸਧਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਨਾਿ 
ਸਬਿੰ ਧਤ, ਜ਼ੋ ਵੀ ਸਸਥਤੀ ਹ਼ੋਵ,ੇ ਇਸਦੀ ਤਰਫੋਂ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਿਈ ਇੱਕ ਅਟਾਰਨੀ ਰੱਿਦਾ ਹੈ 
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26. ਸਕਸੇ ਗੈਰ-ਸਿੰਗਸਠਤ ਐਸ਼ੋਸੀਏਸਨ ਜਾਂ ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੰ ਸਥਾ ਦਾ ਿ਼ੋਨ ਿਾਤਾ ਿ਼ੋਿਹਣ ਿਈ, ਹੇਠਾਂ ਸਦੱਤੇ ਹਰੇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ 
ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਈ-ਦਸਤਾਵਜੇ਼ਾਂ ਦੀਆ ਂਪ੍ਰਿਾਸਣਤ ਕਾਪ੍ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ: 

 

(a) ਅਸਜਹੀ ਐਸ਼ੋਸੀਏਸਨ ਜਾਂ ਸਵਅਕਤੀਆ ਂਦੀ ਸਿੰ ਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਬਿੰ ਧਕੀ ਸਿੰ ਸਥਾ ਦਾ ਿਤਾ 
 

(b) ਗੈਰ-ਸਿੰਗਸਠਤ ਐਸ਼ੋਸੀਏਸਨ ਜਾਂ ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੰ ਸਥਾ ਦਾ ਸਥਾਈ ਿਾਤਾ ਨਿੰ ਬਰ ਜਾਂ ਫਾਰਿ ਨਿੰ ਬਰ 60  

 

(c) ਇਸਦੀ ਤਰਫੋਂ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਿਈ ਸਦੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ 
 

(d) ਿਾਭਪ੍ਾਤਰੀ ਿਾਿਕ, ਪ੍ਰਬਿੰ ਧਕਾਂ, ਅਸਧਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਿਚਾਰੀਆ ਂਨਾਿ ਸਬਿੰ ਧਤ ਸੀਡੀਡੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜ਼ੋ ਵੀ ਸਸਥਤੀ ਹ਼ੋਵ,ੇ ਇਸਦੀ 
ਤਰਫੋਂ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਿਈ ਇੱਕ ਅਟਾਰਨੀ ਰੱਿਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇ

 

(e)  ਅਸਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ੋ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿ ਸਹਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਜਹੇ ਸਿੰ ਗਠਨ ਜਾਂ ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿੰ ਸਥਾ ਦੀ ਕਾਨ ਿੰ ਨੀ ਹੋਂਦ ਨ ਿੰ  
ਸਥਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਿਈ ਿ਼ੋੜੀਂਦੀ ਹ਼ੋ ਸਕਦੀ ਹ਼ੋਵੇ। 

 

ਸਵਆਸਿਆ: ਗੈਰ-ਰਸਜਸਟਰਡ ਟਰੱਸਟ/ਪ੍ਾਰਟਨਰਸਸਪ੍ ਫਰਿਾਂ ਨ ਿੰ  'ਅਣ-ਸਿੰਗਸਠਤ ਐਸ਼ੋਸੀਏਸਨ' ਸਬਦ ਦ ੇ ਤਸਹਤ ਸਾਿਿ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ। 

 

ਸਵਆਸਿਆ: 'ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿੰ ਸਥਾ' ਸਬਦ ਸਵੱਚ ਸਿਾਜ ਸਾਿਿ ਹਨ। 
27. ਸਨਆਇਂਕ ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਿ਼ੋਨ ਿਾਤਾ ਿ਼ੋਿਹਣ ਿਈ ਸਜਨਹ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਸਵਸਸੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਸਹਿੇ ਸਹੱਸੇ ਸਵੱਚ ਸਾਿਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹ,ੈ ਸਜਵੇਂ 
ਸਕ ਸੁਸਾਇਟੀਆ,ਂ ਯ ਨੀਵਰਸਸਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰਾਿ ਪ੍ਿੰਚਾਇਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਿੰ ਸਥਾਵਾਂ, ਹੇਠਾਂ ਸਦੱਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਿਾਸਣਤ 
ਕਾਪ੍ੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦ ੇਈ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ: 

 

(a) ਸਿੰ ਸਥਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿੰ ਿ ਕਰਨ ਿਈ ਅਸਧਕਾਰਤ ਸਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਿ ਸਦਿਾਉਣ ਵਾਿਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼; 

 

(b) ਇਸ ਦ ੇਆਧਾਰ 'ਤ ੇਿੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਿਈ ਅਟਾਰਨੀ ਰੱਿਣ ਵਾਿੇ ਸਵਅਕਤੀ ਦ ੇਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਧਾਰਾ 16 ਸਵੱਚ ਦਰਸਾਇਆ 
ਸਗਆ ਹੈ ਅਤ ੇ

(c) ਅਸਜਹੀ ਸਿੰ ਸਥਾ/ਸਨਆਇਂਕ ਸਵਅਕਤੀ ਦੀ ਕਾਨ ਿੰ ਨੀ ਹੋਂਦ ਨ ਿੰ  ਸਥਾਸਪ੍ਤ ਕਰਨ ਿਈ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਦਆੁਰਾ ਿ਼ੋੜੀਂਦ ੇਦਸਤਾਵੇਜ਼। 
 

ਭਾਗ IV - ਿਾਭਪਾਤਰੀ ਮਾਿਕ ਦੀ ਪਛਾਣ 

28. ਸਕਸੇ ਕਾਨ ਿੰ ਨੀ ਸਵਅਕਤੀ ਦਾ ਿ਼ੋਨ ਿਾਤਾ ਿ਼ੋਿਹਣ ਿਈ ਜ਼ੋ ਕੁਦਰਤੀ ਸਵਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਿਾਭਪ੍ਾਤਰੀ ਿਾਿਕ (ਿਾਿਕਾਂ) ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ 
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਦੀ ਪ੍ੁਸਟੀ ਕਰਨ ਿਈ ਸਨਯਿਾਂ ਦੇ ਸਨਯਿ 9 ਦੇ ਉਪ੍-ਸਨਯਿ (3) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠ ਸਿਿੀਆ ਂਗੱਿਾਂ 
ਨ ਿੰ  ਸਧਆਨ ਸਵੱਚ ਰੱਿਦ ੇਹ਼ੋਏ ਸਾਰੇ ਵਾਜਬ ਕਦਿ ਚੁੱਕ ੇਜਾਣਗੇ: 

 

(a) ਸਜੱਥੇ ਗਾਹਕ ਜਾਂ ਸਨਯਿੰ ਤਰਣ ਸਹੱਤ ਦਾ ਿਾਿਕ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਸਵੱਚ ਸ ਚੀਬੱਧ ਇੱਕ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸਜਹੀ ਸਕਸੇ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਦੀ 
ਸਹਾਇਕ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸਜਹੀਆਂ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀਆ ਂਦੇ ਸਕਸੇ ਵੀ ਸੇਅਰਧਾਰਕ ਜਾਂ ਿਾਭਕਾਰੀ ਿਾਿਕ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ 
ਜ਼ਰ ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦਾ। 

 

(b)  ਟਰੱਸਟ/ਨਾਿਜ਼ਦ ਸਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਭਰ਼ੋਸੇਿਿੰ ਦ ਿਾਸਤਆਂ ਦੇ ਿਾਿਸਿਆਂ ਸਵੱਚ ਸਕ ਕੀ ਗਾਹਕ ਸਕਸੇ ਹ਼ੋਰ ਸਵਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ 
ਟਰੱਸਟੀ/ਨਾਿਜ਼ਦ ਸਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਕਸੇ ਹ਼ੋਰ ਸਵਚ਼ੋਿੇ ਵਜੋਂ ਕਿੰ ਿ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਜਹੇ ਿਾਿਸਿਆਂ 
ਸਵੱਚ, ਸਾਿਸੀ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਸਵਅਕਤੀਆ ਂਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਦੇ ਤਸੱਿੀਬਿਸ ਸਬ ਤ, ਸਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹ ਕਿੰ ਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਿ ਹੀ 
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ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰਸਕਰਤੀ ਜਾਂ ਥਾਂ ਤ ੇਿੌਜ ਦ ਹ਼ੋਰ ਪ੍ਰਬਿੰ ਧਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 
 

 

ਭਾਗ V - ਚੱਿ ਰਹੀ ਢ ਕਿੀਂ ਜਾਂਚ 

 

29. ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਗੇੀ ਸਕ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਿੈਣ-ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ, ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ 
ਕਾਰ਼ੋਬਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ੋਿਿ ਪ੍ਰ਼ੋਫਾਈਿ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਗਆਨ ਅਤੇ ਫਿੰ ਡਾਂ ਦੇ ਸਰ਼ੋਤ ਦ ੇਨਾਿ ਇਕਸਾਰ ਹ਼ੋਣ। 

 

30. ਹੇਠ ਸਿਿੀਆ ਂਸਕਸਿਾਂ ਦ ੇਿੈਣ-ਦੇਣਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਿਿੰ ਗ ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਾਧਾਰਨਤਾ ਨਾਿ ਪ੍ੱਿਪ੍ਾਤ 
ਕੀਤੇ ਸਬਨਾਂ ਜ਼ਰ ਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: 

 

(a) ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਗੁਿੰ ਝਿਦਾਰ ਿੈਣ-ਦੇਣ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਸਾਧਾਰਨ ਪੈ੍ਟਰਨਾਂ ਵਾਿੇ, ਗਾਹਕ ਦੀ ਆਿ ਅਤੇ ਉਿੀਦ ਕੀਤੀ ਗਤੀਸਵਧੀ ਦੇ ਨਾਿ 
ਅਸਿੰਗਤ, ਸਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਕ਼ੋਈ ਸਪ੍ੱਸਟ ਆਰਸਥਕ ਤਰਕ ਜਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਉਦੇਸ ਨਹੀਂ ਹ਼ੋਵੇ।  

 

(b) ਿੈਣ-ਦੇਣ ਜ਼ੋ ਸਨਰਧਾਰਤ ਸੀਿਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। 
 

(c) ਉੱਚ ਿਾਤਾ ਟਰਨਓਵਰ ਗਾਹਕ ਦੀ ਪ੍ਰ਼ੋਫਾਈਿ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ-ਿੁਨਾਸਸਬ ਹੈ। 
 

(d) ਤੀਜੀ ਸਧਰ ਦ ੇਚੈੱਕ, ਡਰਾਫਟ, ਆਸਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। 
 

31. ਸਨਗਰਾਨੀ ਦੀ ਸੀਿਾ ਗਾਹਕ ਦੀ ਜ਼ੋਿਿ ਸਰੇਣੀ ਨਾਿ ਅਿਾਇਨ ਹ਼ੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
 

ਸਵਆਸਿਆ: ਉੱਚ ਜ਼ੋਿਿ ਵਾਿੇ ਿਾਸਤਆਂ ਨ ਿੰ  ਵਧੇਰੇ ਤੀਬਰ ਸਨਗਰਾਨੀ ਦ ੇਅਧੀਨ ਸਿੰਚਾਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
 

(a) ਿਾਸਤਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਿਿ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀ ਸਿੇਂ-ਸਿੇਂ 'ਤੇ ਸਿੀਸਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਿੀ, ਸਜਸ ਦੀ ਸਮਆਦ ਛ ੇਮਹੀਸਨਆਂ ਸਿੱਚ ਘੱਿੋ-ਘੱਿ 
ਇੱਕ ਿਾਰ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਵਧੇ ਹ਼ੋਏ ਉਸਚਤ ਸਿਹਨਤੀ ਉਪ੍ਾਵਾਂ ਨ ਿੰ  ਿਾਗ  ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਨ ਿੰ  ਿਾਗ  ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 

32. ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਪਡੇਿ ਕਰਨਾ 
 

ਉੱਚ ਜ਼ੋਿਿ ਵਾਿੇ ਗਾਹਕਾਂ ਿਈ ਹਰ ਦੋ ਸਾਿਾਂ ਸਿੱਚ ਘੱਿ-ੋਘੱਿ ਇੱਕ ਿਾਰ, ਮੱਧਮ ਜ਼ੋਿਿ ਵਾਿੇ ਗਾਹਕਾਂ ਿਈ ਹਰ ਅੱਠ ਸਾਿਾਂ ਸਿੱਚ 
ਇੱਕ ਿਾਰ ਅਤੇ ਘੱਿ ਜ਼ੋਿਿ ਵਾਿੇ ਗਾਹਕਾਂ ਿਈ ਹਰ ਦਸ ਸਾਿਾਂ ਸਿੱਚ ਇੱਕ ਿਾਰ ਸਨਿਨਸਿਿਤ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨਯਿਤ 

ਅੱਪ੍ਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

 

(a) ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਹੇਠਾਂ ਸਦੱਤੇ ਇਹ ਕਿੰ ਿ ਕਰੇਗੀ:- 

 

i. ਸਨਯਿਤ ਅੱਪ੍ਡਟੇ ਦੇ ਸਿੇਂ ਸੀ.ਡੀ.ਡੀ। ਹਾਿਾਂਸਕ, ਘੱਟ ਜ਼ੋਿਿ ਵਾਿੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦ ੇਿਾਿਿੇ ਸਵੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਸਤਆ ਂ
ਦੇ ਸਬਿੰ ਧ ਸਵੱਚ ਸਸਥਤੀ ਸਵੱਚ ਕ਼ੋਈ ਬਦਿਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਵਾਈਸੀ 'ਤੇ ਿੈਟਰ ਸਨਰਦੇਸਾਂ ਦ ੇ ਪੈ੍ਰਾ 38 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ 
ਪ੍ਰਭਾਵ ਿਈ ਇੱਕ ਸਵ-ੈਪ੍ਰਿਾਣੀਕਰਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 

ਬਸਰਤ,ੇ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਇਹ ਸੁਸਨਸਸਚਤ ਕਰੇਗੀ ਸਕ ਕੇਵਾਈਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਕੇਵਾਈਸੀ 'ਤੇ ਿਾਸਟਰ ਡਾਇਰੈਕਸਨ ਦੀਆਂ ਿੌਜ ਦਾ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਦੇ 
ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨਹ ਾਂ ਕ਼ੋਿ ਉਪ੍ਿਬਧ ਹਨ। 

 

(b) ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਆਪ੍ਣ ੇਸਵਕਿਪ੍ 'ਤੇ ਓਵੀਡੀ ਪੇ੍ਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਿਾਸਣਕਤਾ/ਔਫਿਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਿਈ ਸਸਹਿਤੀ ਦਣੇ ਦੇ ਉਦੇਸ 
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ਿਈ ਗਾਹਕ ਦੀ ਿੌਜ ਦਗੀ 'ਤੇ ਜ਼਼ੋਰ ਦ ੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਜਸ ਸਵੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਿਿ ਹੈ ਸਕ ਜੇਕਰ ਕ਼ੋਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ਸਕ ਿਾਤਾ 
ਧਾਰਕ/ਿਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਿੌਜ ਦਗੀ ਨ ਿੰ  ਸਥਾਸਪ੍ਤ ਕਰਨ ਿਈ ਿ਼ੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਿੁੱਚ. ਆਿ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਿੇਿ/ਪ਼੍ੋਸਟ 
ਆਸਦ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਓਵੀਡੀ/ਸਸਹਿਤੀ ਸਵੀਕਾਰਯ਼ੋਗ ਹ਼ੋਵੇਗੀ। 

 

ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਕਵੇਾਈਸੀ ਅੱਪ੍ਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਤੀ ਦ ੇਨਾਿ ਰਸੀਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। 

 

(c) ਉੱਪ੍ਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਾਂ ਸੀਿਾਵਾਂ ਿ਼ੋਨ ਿਾਤਾ ਿ਼ੋਿਹਣ/ਕਵੇਾਈਸੀ ਦੀ ਆਿਰੀ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਸਿਤੀ ਤੋਂ ਿਾਗ  ਹ਼ੋਣਗੀਆ।ਂ 
 

33. ਿੌਜ ਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਿਾਿਿੇ ਸਵੱਚ, ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਸਥਾਈ ਿਾਤਾ ਨਿੰ ਬਰ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਈ-ਦਸਤਾਵਜੇ਼ ਜਾਂ ਫਾਰਿ ਨਿੰ . 60, ਅਸਜਹੀ 
ਸਿਤੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰੇਗੀ, ਜ਼ੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਆੁਰਾ ਸ ਸਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਸਜਹਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਿਾਤੇ ਸਵੱਚ ਓਪ੍ਰੇਸਨ ਬਿੰ ਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਈ ਿਾਤਾ ਨਿੰ ਬਰ ਜਾਂ ਇਸਦ ੇਬਰਾਬਰ ਦੇ ਈ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ 
ਫਾਰਿ ਨਿੰ ਬਰ 60 ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

 

ਬਸਰਤੇ ਸਕ ਿ਼ੋਨ ਿਾਤੇ ਿਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿੰ ਿ ਬਿੰ ਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਸਹਿਾਂ (ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਸਕਸੇ ਹ਼ੋਰ ਡੈਸਬਟ ਨ ਿੰ  ਿੁਅੱਤਿ ਕਰਨਾ), ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ 
ਗਾਹਕ ਨ ਿੰ  ਪ੍ਹੁਿੰਚਯ਼ੋਗ ਨੋਸਟਸ ਅਤੇ ਸਣੁਨ ਦਾ ਉਸਚਤ ਿੌਕਾ ਦਵੇਗੇੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਿਾਵਾ, ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ, ਆਪ੍ਣੀ ਅਿੰ ਦਰ ਨੀ ਨੀਤੀ ਸਵੱਚ, ਉਹਨਾਂ 
ਗਾਹਕਾਂ ਿਈ ਸਨਰਿੰਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਈ ਢੁਕਵੀਂ ਛ਼ੋਟਾਂ ਸਾਿਿ ਕਰੇਗੀ ਜ਼ੋ ਸੱਟ, ਸਬਿਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਜ਼਼ੋਰੀ, ਬਢੁਾਪ੍ਾ ਜਾਂ ਹ਼ੋਰ ਅਸਜਹੇ ਕਾਰਨਾਂ 
ਕਰਕੇ ਸਥਾਈ ਿਾਤਾ ਨਿੰ ਬਰ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਈ-ਦਸਤਾਵਜੇ਼ ਜਾਂ ਫਾਰਿ ਨਿੰ ਬਰ 60 ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਅਸਿਰੱਥ ਹਨ। ਅਸਜਹੇ 
ਗਾਹਕ ਸਬਿੰ ਧ, ਹਾਿਾਂਸਕ, ਵਧੀ ਹ਼ੋਈ ਸਨਗਰਾਨੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹ਼ੋਣਗੇ। 

 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਿਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਨਾਿ ਿੌਜ ਦਾ ਿ਼ੋਨ-ਅਧਾਰਤ ਸਬਿੰ ਧ ਰੱਿਣ ਵਾਿਾ ਗਾਹਕ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਨ ਿੰ  ਸਿਿਤੀ ਰ ਪ੍ ਸਵੱਚ ਸਦਿੰ ਦਾ ਹੈ ਸਕ 
ਉਹ ਆਪ੍ਣਾ ਸਥਾਈ ਿਾਤਾ ਨਿੰ ਬਰ ਜਾਂ ਇਸਦ ੇਬਰਾਬਰ ਦਾ ਈ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਫਾਰਿ ਨਿੰ . 60 ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ 
ਇਸ ਨ ਿੰ  ਬਿੰ ਦ ਕਰ ਦਵੇੇਗੀ। ਿ਼ੋਨ ਿਾਤਾ (ਭਾਵ ਸਕਸੇ ਹ਼ੋਰ ਡੈਸਬਟ ਨ ਿੰ  ਿੁਅੱਤਿ ਕਰਨਾ) ਅਤ ੇ ਗਾਹਕ 'ਤੇ ਿਾਗ  ਹ਼ੋਣ ਵਾਿੇ ਪ੍ਛਾਣ 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨ ਿੰ  ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਕ ੇਗਾਹਕ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆ ਂ ਸਜ਼ਿੰ ਿਵੇਾਰੀਆ ਂ ਦਾ ਉਸਚਤ ਸਨਪ੍ਟਾਰਾ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ। 

 

ਸਵਆਸਿਆ - ਇਸ ਸੈਕਸਨ ਦੇ ਉਦੇਸ ਿਈ, ਸਕਸੇ ਿਾਤੇ ਦੇ ਸਬਿੰ ਧ ਸਵੱਚ "ਸਿੰਚਾਿਨ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਬਿੰ ਦਸ਼" ਦਾ ਿਤਿਬ ਹੈ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ 
ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਿਾਤੇ ਦੇ ਸਬਿੰ ਧ ਸਵੱਚ ਸਾਰੇ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਗਤੀਸਵਧੀਆ ਂਨ ਿੰ  ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿੁਅੱਤਿ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 
ਗਾਹਕ ਇਸ ਸੈਕਸਨ ਦ ੇਪ੍ਰਬਿੰ ਧਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਿੰ ਪ੍ਤੀ ਿਾਸਤਆ ਂ ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਿ਼ੋਨ ਿਾਸਤਆ ਂਦ ੇਿਾਿਿੇ ਸਵੱਚ, ਿਾਤੇ ਸਵੱਚ 
ਕਾਰਵਾਈ ਨ ਿੰ  ਬਿੰ ਦ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦਸੇ ਿਈ, ਸਸਰਫ ਕਰੈਸਡਟਾਂ ਦੀ ਆਸਗਆ ਹ਼ੋਵੇਗੀ। 

 

ਭਾਗ VI - ਸਿਸਸਤਰਤ ਅਤੇ ਸਰਿ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਮਹਨਤ ਦੀ ਪਰਸਕਸਰਆ 

 

A. ਸਿਸਸਤਰਤ ਸਮਹਨਤ ਦੀ ਪਰਸਕਸਰਆ 

 

34. ਗੈਰ-ਆਹਮ-ੋਸਾਹਮਣੇ ਿਾਿੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਿੋਨ ਖਾਤਾ (ਆਧਾਰ ਓਿੀਪੀ ਆਧਾਸਰਤ ਆਨ-ਬੋਰਸਡਿੰ ਗ ਤੋਂ ਇਿਾਿਾ): ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਇਹ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਸਕ ਗੈਰ-ਆਹਿ਼ੋ-ਸਾਹਿਣੇ ਵਾਿੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹ਼ੋਈ ਸਿਹਨਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ ਿਈ, ਪ੍ਸਹਿੀ ਅਦਾਇਗੀ/ਵਿੰਡ ਨ ਿੰ  
ਗਾਹਕ ਦੇ ਕੇਵਾਈਸੀ-ਅਨੁਪ੍ ਰਤ ਿਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਕਸੇ ਹ਼ੋਰ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਨਾਿ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

 

35. ਰਾਜਨੀਸਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਿਅਕਤੀਆਂ (PEPs) ਦੇ ਿੋਨ ਖਾਤ ੇ

A. ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਕ਼ੋਿ ਪ੍ੀਈਪ੍ੀ ਨਾਿ ਸਰਸਤਾ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਕਿਪ੍ ਹ਼ੋਵੇਗਾ ਬਸਰਤ ੇਸਕ: 
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(a) ਪ੍ਸਰਵਾਰ ਦੇ ਿੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਰਸਤੇਦਾਰਾਂ ਦ ੇ ਫਿੰ ਡਾਂ ਦ ੇਸਰ਼ੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੇਤ ਿ਼ੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ੀਈਪ੍ੀ 'ਤੇ 
ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ;ੈ 

 

(b) ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਵਜੋਂ ਪ੍ੀਈਪ੍ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਸਹਿਾਂ ਸਵਅਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; 

 

(c) ਇੱਕ PEP ਿਈ ਇੱਕ ਿ਼ੋਨ ਿਾਤਾ ਿ਼ੋਿਹਣ ਦਾ ਫੈਸਿਾ ਗਾਹਕ ਦੀ ਸਵੀਸਕਰਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ; 

 

(d) ਅਸਜਹੇ ਸਾਰੇ ਿ਼ੋਨ ਿਾਤ ੇਸਨਰਿੰਤਰ ਇੱਕ ਸਵਸਸਤਰਤ ਸਨਗਰਾਨੀ ਦ ੇਅਧੀਨ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ; 
 

(e) ਿੌਜ ਦਾ ਗਾਹਕ ਜਾਂ ਿੌਜ ਦਾ ਿ਼ੋਨ ਿਾਤੇ ਦ ੇਿਾਭਪ੍ਾਤਰੀ ਿਾਿਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਵੱਚ ਪ੍ੀਈਪ੍ੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸਸਥਤੀ ਸਵੱਚ, ਕਾਰ਼ੋਬਾਰੀ 
ਸਬਿੰ ਧਾਂ ਨ ਿੰ  ਜਾਰੀ ਰੱਿਣ ਿਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਬਿੰ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; 

(f) ਸਨਰਿੰਤਰ ਦ ੇਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਵਸਸਤਰਤ ਸਨਗਰਾਨੀ ਸਿੇਤ ਪ੍ੀਈਪ੍ੀ 'ਤ ੇਿਾਗ  ਹ਼ੋਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਡੀਡੀ ਉਪ੍ਾਅ ਿਾਗ  ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ। 
 

B. ਇਹ ਸਹਦਾਇਤਾਂ ਿ਼ੋਨ ਿਾਸਤਆ ਂ'ਤੇ ਵੀ ਿਾਗ  ਹ਼ੋਣਗੀਆ ਂਸਜੱਥ ੇਪ੍ੀਈਪ੍ੀ ਇੱਕ ਿਾਭਕਾਰੀ ਿਾਿਕ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ 

 

36. ਪੇਸ਼ੇਿਰ ਸਾਿਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖੋਿਹੇ  ਗਏ ਗਾਹਕ ਿੋਨ ਖਾਤੇ: 
ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਪੇ੍ਸਵੇਰ ਸਾਿਸੀਆ ਂਰਾਹੀਂ ਿ਼ੋਨ ਿਾਤ ੇਿ਼ੋਿਹਣ ਵੇਿੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਕਾਨ ਿੰ ਨ ਦ ੇਅਧੀਨ ਆਸਗਆ ਸਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, 

ਜ਼ੋ ਸਕ: 
 

(a) ਗਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕਿੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਪੇ੍ਸਵੇਰ ਸਾਿਸੀ ਦਆੁਰਾ ਿ਼ੋਨ ਿਾਤਾ ਿ਼ੋਸਿਹਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

 

(b) ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਕ਼ੋਿ ਸਿਊਚਿ ਫਿੰ ਡ, ਪੈ੍ਨਸਨ ਫਿੰਡ ਜਾਂ ਹ਼ੋਰ ਸਕਸਿ ਦੇ ਫਿੰ ਡਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿੰ ਸਥਾਵਾਂ ਵਿੋਂ ਪੇ੍ਸਵੇਰ ਸਾਿਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬਿੰ ਸਧਤ 
'ਪ੍ ਿਡ' ਿਾਸਤਆ ਂਨ ਿੰ  ਹ਼ੋਿਡ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਕਿਪ੍ ਹ਼ੋਵੇਗਾ। 

 

(c) ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਅਸਜਹੇ ਪੇ੍ਸਵੇਰ ਸਾਿਸੀਆਂ ਦੇ ਿ਼ੋਨ ਿਾਤੇ ਨਹੀਂ ਿ਼ੋਿਹੇਗੀ ਜ਼ੋ ਸਕਸੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਗੁਪ੍ਤਤਾ ਨਾਿ ਬੱਝੇ ਹ਼ੋਏ ਹਨ ਜ਼ੋ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਨ ਿੰ  
ਗਾਹਕ ਦੇ ਵੇਰਸਵਆਂ ਦਾ ਿਿੁਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਿਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

 

(d) ਸਾਰੇ ਿਾਭਪ੍ਾਤਰੀ ਿਾਿਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਜੱਥੇ ਸਾਿਸੀਆਂ ਦਆੁਰਾ ਰੱਿੇ ਗਏ ਫਿੰ ਡ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਦੇ ਪ੍ੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤੇ ਜਾਂਦ ੇਹਨ, ਅਤੇ 'ਉਪ੍-ਿਾਤੇ' ਿੌਜ ਦ ਹਨ, ਸਜਨਹ ਾਂ ਸਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਿਾਭਪ੍ਾਤਰੀ ਿਾਿਕ ਨ ਿੰ  ਸਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਜੱਥ ੇਅਸਜਹੇ 
ਫਿੰ ਡ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਦੇ ਿੈਵਿ 'ਤ ੇਆਪ੍ਸ ਸਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗੀ, ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਿਾਭਪ੍ਾਤਰੀ ਿਾਿਕਾਂ ਦੀ ਭਾਿ ਕਰਗੇੀ। 

 

(e) ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ, ਆਪ੍ਣੇ ਸਵਵਕੇ 'ਤੇ, ਸਕਸੇ ਸਾਿਸੀ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਗਾਹਕ ਕਾਰਨ ਸਿਹਨਤ' (CDD) 'ਤੇ ਭਰ਼ੋਸਾ ਕਰੇਗੀ, ਬਸਰਤ ੇਸਕ 
ਸਾਿਸੀ ਇੱਕ ਸਨਯਿੰ ਸਤਰਤ ਅਤੇ ਸਨਗਰਾਨੀ ਵਾਿੀ ਇਕਾਈ ਹ਼ੋਵੇ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵੇਾਈਸੀ ਿ਼ੋੜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਿਣਾ ਕਰਨ ਿਈ ਉਸ 
ਕ਼ੋਿ ਢੁਕਵੇਂ ਸਸਸਟਿ ਹਨ। 

 

(f) ਗਾਹਕ ਨ ਿੰ  ਜਾਣਨ ਦੀ ਅਿੰ ਤਿ ਸਜ਼ਿੰ ਿੇਵਾਰੀ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਦੀ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। 

B. ਸਰਿੀਸਕਰਤ ਬਕਾਇਆ ਸਮਹਨਤ 

 

37. ਸਵ-ੈਸਹਾਇਤਾ ਸਿ ਹਾਂ (SHGs) ਿਈ ਸਰਿ ਿਾਪ੍ਦਿੰ ਡ ਸਰਿ ਬਣਾਇਆ ਸਗਆ ਹੈ  
(a) ਐਸਐਚਜੀ ਦਾ ਿ਼ੋਨ ਿਾਤਾ ਿ਼ੋਿਹਣ ਵੇਿੇ ਐਸਐਚਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੀਡੀਡੀ ਦੀ ਿ਼ੋੜ ਨਹੀਂ ਹ਼ੋਵਗੇੀ। 
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(b) ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੀਡੀਡੀ ਕਾਫੀ ਹ਼ੋਵੇਗੀ। 
 

(c) ਐਸਐਚਜੀ ਦੀ ਕਰੈਸਡਟ ਸਿਿੰ ਸਕਿੰ ਗ ਦੇ ਸਿੇਂ ਿੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਅਹੁਦਦੇਾਰਾਂ ਦੇ ਐਿਡੀ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਸਵੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਸੀਡੀਡੀ 
ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਕ਼ੋਈ ਵੱਿਰੀ ਸੀਡੀਡੀ ਜ਼ਰ ਰੀ ਨਹੀਂ ਹ਼ੋਵਗੇੀ। 

 

38. ਸਿਦੇਸੀ ਪੋਰਿਫੋਿੀਓ ਸਨਿੇਸਕਾਂ (FPIs) ਿਈ ਸਰਿੀਸਕਰਤ ਕੇਿਾਈਸੀ ਸਨਯਮ 

ਪ਼੍ੋਰਟਫ਼ੋਿੀਓ ਸਨਵੇਸ਼ ਸਕੀਿ (PIS) ਦੇ ਤਸਹਤ ਸਨਵੇਸ ਦੇ ਉਦੇਸ ਿਈ ਸਰਕਾਰ, ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਐਸਈਬੀਆਈ (ਸਜਵੇਂ ਢੁਕਵਾਂ ਹ਼ੋਵ)ੇ 
ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਿਾਗ  ਸਵਦੇਸੀ ਿੁਦਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਭ ਤੀਆਂ ਿਾਰਕਰ ਸਦਸਾ-ਸਨਰਦੇਸਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯ਼ੋਗ ਹ਼ੋਣ ਵਾਿੇ ਐਫ਼ਪ੍ੀਆਈ ਨਾਿ ਿੈਣ-
ਦੇਣ/ਸਿੰ ਬਿੰ ਧ ਇਨਕਿ ਟੈਕਸ (FATCA/CRS) ਦੇ ਸਨਯਿਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਿੰ ਸਤਕਾ ।। ਸਵੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ KYC ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨ ਿੰ  ਸਵੀਕਾਰ 
ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

 

ਬਸਰਤੇ ਸਕ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਨੇ ਐਫ਼ਪ੍ੀਆਈ ਵਿੋਂ ਜਾਂ ਐਫ਼ਪ੍ੀਆਈ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿੰ ਿ ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਗਿ਼ੋਬਿ ਕਸਟ਼ੋਡੀਅਨ ਤੋਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ 
ਕੀਤੀ ਹ਼ੋਵੇ ਇਹ ਸਜਵੇਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਿ਼ੋੜ ਹ਼ੋਵ,ੇ ਅਿੰ ਸਤਕਾ II ਸਵੱਚ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਛ਼ੋਟ ਵਾਿੇ ਦਸਤਾਵਜੇ਼ ਜਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

 

39. ਘੱਟ ਜ਼ੋਿਿ ਵਾਿੀ ਸਰੇਣੀ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਿਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੰ ਕੇਤਕ ਸ ਚੀ ਅਿੰ ਸਤਕਾ III ਸਵੱਚ ਸਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
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ਅਸਧਆਇ VII    

ਸਰਕਾਰਡ ਪਰਬਿੰ ਧਨ 

40. ਪ੍ੀ.ਐੱਿ.ਐੱਿ. ਐਕਟ ਅਤ ੇਸਨਯਿਾਂ ਦੇ ਉਪ੍ਬਿੰ ਧਾਂ ਦ ੇਸਿੰ ਦਰਭ ਸਵੱਚ, ਗਾਹਕ ਦੇ ਿਾਤ ੇਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰੱਿ-ਰਿਾਅ, ਸਿੰ ਭਾਿ ਅਤੇ 
ਸਰਪ਼੍ੋਰਸਟਿੰ ਗ ਦੇ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧ ਸਵੱਚ ਹੇਠਾਂ ਸਦੱਤ ੇਕਦਿ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਇਹ ਕਿੰ ਿ ਕਰੇਗੀ, 

 

(a) ਿੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਤੀ ਤੋਂ ਘੱਿ-ੋਘੱਿ ਪਿੰ ਜ ਸਾਿਾਂ ਿਈ, ਘਰੇਿ  ਅਤ ੇਅਿੰਤਰਰਾਸਟਰੀ, ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਅਤ ੇਗਾਹਕ ਸਵਚਕਾਰ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਦ ੇਸਾਰੇ 
ਿ਼ੋੜੀਂਦ ੇਸਰਕਾਰਡਾਂ ਨ ਿੰ  ਕਾਇਿ ਰੱਿਣਾ; 

 

(b) ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਅਤੇ ਿ਼ੋਨ ਿਾਤਾ ਿ਼ੋਿਹਣ ਸਿੇਂ/ ਸਬਿੰ ਧ ਦੀ ਸੁਰ ਆਤ ਵੇਿੇ ਅਤ ੇਵਪ੍ਾਰਕ ਸਬਿੰ ਧਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਵਪ੍ਾਰਕ ਸਬਿੰ ਧ 
ਿਤਿ ਹ਼ੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਿ-ੋਘੱਿ ਪਿੰ ਜ ਸਾਿਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਤੇ ਨਾਿ ਸਬਿੰ ਧਤ ਸਰਕਾਰਡਾਂ ਨ ਿੰ  ਸੁਰੱਸਿਅਤ ਰੱਿਣਾ; 

 

(c) ਅਨੁਰ਼ੋਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਿਰੱਥ ਅਸਧਕਾਰੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਪ੍ਛਾਣ ਸਰਕਾਰਡ ਅਤੇ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਡੈਟਾ ਉਪ੍ਿਬਧ ਕਰਾਉਣਾ; 
 

(d) ਿਨੀ ਿਾਂਡਸਰਿੰਗ ਦੀ ਰ਼ੋਕਥਾਿ (ਸਰਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਰੱਿ-ਰਿਾਅ) ਸਨਯਿ, 2005 (ਪ੍ੀ.ਐੱਿ.ਐੱਿ. ਸਨਯਿ, 2005) ਦੇ ਸਨਯਿ 3 ਤਸਹਤ 
ਸਨਰਧਾਰਤ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਹੀ ਸਰਕਾਰਡ ਨ ਿੰ  ਕਾਇਿ ਰੱਿਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਿੀ ਸੁਰ  ਕਰਨਾ; 

 

(e) ਪ੍ੀਐਿਐਿ ਸਨਯਿ 3 ਦੇ ਤਸਹਤ ਸਨਰਧਾਰਤ ਟਰਾਂਜੈਕਸਨਾਂ ਦ ੇਸਬਿੰ ਧ ਸਵੱਚ ਸਾਰੀ ਿ਼ੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ਿੰ  ਕਾਇਿ ਰੱਿਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ੋ 
ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਨੁਰ ਸਨਰਿਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕ,ੇ ਸਜਸ ਸਵੱਚ ਹੇਠ ਸਿਿ ੇਵੀ ਸਾਿਿ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ: 

 

(i) ਟਰਾਂਜੈਕਸਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਕਰਤੀ; 
 

(ii) ਿੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਰਕਿ ਅਤ ੇਿੁਦਰਾ ਸਜਸ ਸਵੱਚ ਇਸਨ ਿੰ  ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਸੀ; 
 

(iii) ਉਹ ਸਿਤੀ ਸਜਸ 'ਤੇ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਸੀ; ਅਤੇ  
 

(iv) ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਿਈ ਪ੍ਾਰਟੀਆਂ। 
 

(f) ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਹੀ ਰੱਿ-ਰਿਾਅ ਅਤੇ ਸਿੰ ਭਾਿ ਿਈ ਇੱਕ ਸਸਸਟਿ ਨ ਿੰ  ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਿ ਸਵਕਸਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ੋ ਸਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਿ਼ੋੜ ਹ਼ੋਵ ੇ
ਜਾਂ ਸਿਰੱਥ ਅਸਧਕਾਰੀਆ ਂਦਆੁਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡੈਟਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਿ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਿ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕ;ੇ 

 

(g)  ਆਪ੍ਣੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਅਤ ੇਪ੍ਤੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰਡਾਂ ਨ ਿੰ  ਕਾਇਿ ਰੱਿਣਾ, ਅਤੇ ਸਨਯਿ 3 ਸਵੱਚ ਸਦੱਤ ੇਗਏ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਦ ੇਸਰਕਾਰਡ ਨ ਿੰ  
ਹਾਰਡ ਜਾਂ ਸਾਫ਼ਟ ਫਾਰਿੈਟ ਸਵੱਚ ਰੱਿਣਾ। 

 

ਅਸਧਆਇ VIII 

 

ਸਿੱਤੀ ਇਿੰ ਿੈਿੀਜੈਂਸ ਯ ਸਨਿ ਿਈ ਸਰਪੋਰਸਿਿੰ ਗ ਦੀਆਂ ਿੋੜਾਂ - ਭਾਰਤ 

 

41. ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਫਾਈਨਾਂਸੀਅਿ ਇਿੰਟੈਿੀਜੈਂਸ ਯ ਸਨਟ-ਇਿੰਡੀਆ (FIU-IND) ਨ ਿੰ  ਪ੍ੀ.ਐੱਿ.ਐੱਿ. (ਸਰਕਾਰਡ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸਿੰ ਭਾਿ) 
ਸਨਯਿ, 2005 ਦੇ ਸਨਯਿ 3 ਸਵੱਚ ਹਵਾਿੇ ਵਾਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਦ ੇਸਨਯਿ 7 ਦੇ ਰ ਪ੍ ਸਵੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। 
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ਸਵਆਸਿਆ: ਸਨਯਿ 7 ਦੇ ਉਪ੍ ਸਨਯਿ 3 ਅਤੇ 4 ਸਵੱਚ ਸ਼ੋਧ ਦ ੇਸਬਿੰ ਧ ਸਵੱਚ 22 ਸਤਿੰਬਰ, 2015 ਨ ਿੰ  ਅਸਧਸ ਸਚਤ ਤੀਜ ੇਸ਼ੋਧ ਦੇ ਸਨਯਿਾਂ 
ਦੇ ਸਿੰ ਦਰਭ ਸਵੱਚ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਐਫ਼ਆਈਯ -ਆਈਐਨਡੀ ਕ਼ੋਿ ਉਹਨਾਂ ਨ ਿੰ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦ ੇ ਰ ਪ੍ ਬਾਰੇ ਸਨਰਦੇਸਸਤ ਕਰਨ ਅਤ ੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ ਅਤੇ ਢਿੰ ਗ ਨ ਿੰ  ਸਨਸਸਚਤ ਕਰਨ ਿਈ ਸਨਯਿ 3 ਦੇ ਉਪ੍-ਸਨਯਿ (1) ਦੀਆਂ ਵੱਿ-ਵੱਿ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਵੱਚ 
ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਿਗਾਉਣ ਿਈ ਸਰਪ਼੍ੋਰਸਟਿੰ ਗ ਸਿੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨ ਿੰ  ਸਦਸਾ-ਸਨਰਦੇਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਕਤੀਆਂ ਹ਼ੋਣਗੀਆਂ। 

 

42. ਸਰਪ਼੍ੋਰਸਟਿੰ ਗ ਫਾਰਿੈਟ ਅਤੇ ਸਵਆਪ੍ਕ ਸਰਪ਼੍ੋਰਸਟਿੰ ਗ ਫਾਰਿੈਟ ਗਾਈਡ, ਐਫ਼ਆਈਯ - ਆਈਐਨਡੀ ਦਆੁਰਾ ਸਨਰਧਾਸਰਤ/ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਹੈ ਅਤ ੇਸਰਪ਼੍ੋਰਟ ਜਨਰੇਸਨ ਯ ਸਟਸਿਟੀ ਅਤੇ ਸਰਪ਼੍ੋਰਟ ਪ੍ਰਿਾਸਣਕਤਾ ਉਪ੍ਯ਼ੋਗਤਾ ਜ਼ੋ ਸਰਪ਼੍ੋਰਸਟਿੰਗ ਸਿੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨ ਿੰ  ਸਨਰਧਾਰਤ 
ਸਰਪ਼੍ੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਤਆਰੀ ਸਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਿਈ ਸਵਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਨਹ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਸਧਆਨ ਸਵੱਚ ਰੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
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ਇਿੈਕਟਰਾਸਨਕ ਕੈਸ ਟਰਾਂਜੈਕਸਨ ਸਰਪ਼੍ੋਰਟਾਂ (CTR) / ਸੱਕੀ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਸਰਪ਼੍ੋਰਟਾਂ (STR) ਨ ਿੰ  ਫਾਈਿ ਕਰਨ ਿਈ ਸਿੰ ਪ੍ਾਸਦਤ 
ਇਿੈਕਟਰਾਸਨਕ ਉਪ੍ਯ਼ੋਗਤਾਵਾਂ ਜ਼ੋ ਐਫ਼ਆਈਯ -ਆਈਐਨਡੀ ਨੇ ਆਪ੍ਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਰੱਿੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ 
ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਸਜਨਹ ਾਂ ਿਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਿਾਈਵ ਟਰਾਂਜੈਕਸਨ ਡਟੈਾ ਤੋਂ ਸੀ.ਟੀ.ਆਰ/ ਐਸ.ਟੀ.ਆਰ. ਨ ਿੰ  ਕੱਢਣ 
ਿਈ ਢੁਕਵੇਂ ਤਕਨੀਕੀ ਟ ਿਜ਼ ਸਥਾਸਪ੍ਤ ਕਰਨੇ/ ਅਪ੍ਣਾਉਣੇ ਹਨ। ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੁੱਿ ਅਸਧਕਾਰੀ, ਸਜਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਿਾਵਾਂ 
ਪ੍ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਕਿੰ ਸਪ੍ਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਕ਼ੋਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਿਾਵਾਂ ਤੋਂ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਦ ੇਵੇਰਸਵਆ ਂਨ ਿੰ  ਕੱਢਣ ਿਈ ਅਤ ੇਡਟੈਾ ਨ ਿੰ  ਇੱਕ 
ਇਿੈਕਟਰਾਸਨਕ ਫਾਈਿ ਸਵੱਚ ਫੀਡ ਕਰਨ ਿਈ ਸੀਟੀਆਰ/ਐਸਟੀਆਰ ਸਿੰ ਪ੍ਾਸਦਤ ਇਿੈਕਟਰਾਸਨਕ ਉਪ੍ਯ਼ੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਿਦਦ ਨਾਿ 
ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬਿੰ ਧ ਹ਼ੋਵੇਗਾ ਜ਼ੋ ਅਜੇ ਕਿੰ ਸਪ੍ਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਜਵੇਂ ਐਫ਼ਆਈਯ -ਆਈਐਨਡੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪ੍ਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 
http://fiuindia.gov.in 'ਤੇ ਉਪ੍ਿਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਸਗਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਪ਼੍ੋਰਟ ਕੀਤ ੇ ਜਾਣ ਵਾਿੇ ਐਸਟੀਆਰ/ਸੀਟੀਆਰ ਦੀ 
ਨਿ ਨਾ ਸ ਚੀ ਪ੍ਛਾਣ ਿਈ ਅਨੁਬਿੰਧ - IV ਸਵੱਚ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

 

43. ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਐਫ਼ਆਈਯ -ਆਈਐਨਡੀ ਨ ਿੰ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਦਿੰ ਦ ੇਸਿੇਂ, ਸਨਯਿ ਸਵੱਚ ਸਨਰਧਾਸਰਤ ਸਿਾਂ ਸੀਿਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਕਸ ੇਟਰਾਂਜੈਕਸਨ 
ਦੀ ਸਰਪ਼੍ੋਰਟ ਨਾ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਹਰ ਸਦਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਗਿਤ-ਪ੍ਰਤੀਸਨਸਧਤ ਟਰਾਂਜੈਕਸਨ ਨ ਿੰ  ਠੀਕ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਹਰ ਸਦਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨ ਿੰ  
ਇੱਕ ਵੱਿਰੀ ਉਿਿੰ ਘਣਾ ਿਿੰ ਸਨਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਿ਼ੋਨ ਿਾਸਤਆ ਂਸਵੱਚ ਸਿੰਚਾਿਨ 'ਤੇ ਕ਼ੋਈ ਪ੍ਾਬਿੰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਿਾਵੇਗੀ ਸਜੱਥ ੇਇੱਕ ਐਸਟੀਆਰ 

ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹ਼ੋਵੇ। ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਐਸਟੀਆਰ ਪੇ੍ਸ ਕਰਨ ਦੇ ਤੱਥ ਨ ਿੰ  ਪ੍ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਗੁਪ੍ਤ ਰੱਿੇਗੀ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਕ 
ਸਕਸੇ ਵੀ ਪ੍ੱਧਰ 'ਤੇ ਗਾਹਕ ਨ ਿੰ  ਘੱਟ ਅਸਹਿੀਅਤ ਨਾ ਸਦੱਤੀ ਜਾਵੇ। 

 

44. ਸੱਕੀ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਉਸਚੱਤ ਪ੍ਛਾਣ ਅਤ ੇਸਰਪ਼੍ੋਰਸਟਿੰ ਗ ਨ ਿੰ  ਸਿਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਕ਼ੋਿ ਕਾਰ਼ੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਿ਼ੋੜਾਂ ਅਤ ੇਉਸਚਤ 
ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਿੈਕਟਰਾਸਨਕ ਸਾਧਨਾਂ ਸਿੇਤ ਢੁਕਵੇਂ ਸਸਸਟਿ, ਪ੍ਰਸਕਸਰਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆਵਾਂ ਹ਼ੋਣਗੀਆਂ। 

 

 

ਅਸਧਆਇ IX ਅਿੰ ਤਰਰਾਸਿਰੀ  

ਸਮਝੌਸਤਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿੋੜਾਂ/ਸ ਿੰ ਮੇਿਾਰੀਆਂ 

ਅਿੰ ਤਰਰਾਸ਼ਿਰੀ ਏਜਿੰ ਸੀਆਂ ਿਿੋਂ ਸਿੰ ਚਾਰ -  

45. ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਸਕ ਗੈਰ-ਕਾਨ ਿੰ ਨੀ ਗਤੀਸਵਧੀਆ ਂ(ਰ਼ੋਕਥਾਿ) (UAPA) ਐਕਟ, 1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 51ਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸਵੱਚ 
ਸ਼ੋਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਕ਼ੋਿ ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਸਵੱਚ ਸਦਿਾਈ ਦਣੇ ਵਾਿੇ ਸਵਅਕਤੀਆ/ਂਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਿ 'ਤੇ 
ਕ਼ੋਈ ਿ਼ੋਨ ਿਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੰਯੁਕਤ ਰਾਸਟਰ ਸੁਰੱਸਿਆ ਪ੍ਰੀਸਦ (UNSC) ਦਆੁਰਾ ਪ੍ਰਵਾਸਨਤ ਅਤ ੇਸਿੇਂ-ਸਿੇਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸਰਤ ਕੀਤ ੇਗਏ 
ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਬਿੰ ਧਾਂ ਦੇ ਹ਼ੋਣ ਦਾ ਸੱਕ ਹੈ। ਦ਼ੋ ਸ ਚੀਆ ਂਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਸਿਿੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ: 

 

(a)  “ਆਈਐਸਆਈਐਿ (Da’esh) ਅਤੇ ਅਿ-ਕਾਇਦਾ ਦੀਆਂ ਸਿੀਸਕਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸ ਚੀ”, ਸਜਹੜੀ ਅਿ-ਕਾਇਦਾ ਨਾਿ ਜੁੜੇ 
ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਿ ਨ ਿੰ  ਸ਼ਾਿਿ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਪ੍ਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਈਐਸਆਈਐਿ ਅਤੇ ਅਿ-ਕਾਇਦਾ 
ਸਵੀਸਕਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਇੱਥੇ ਉਪ੍ਿਬਧ ਹੈ 

 

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

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

 

(b) ਤਾਿੀਬਾਨ ਨਾਿ ਸਿੰਬਿੰ ਸਧਤ ਸਵਅਕਤੀਆ ਂ(ਏਕੀਸਕਰਤ ਸ ਚੀ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਏ) ਅਤ ੇਇਕਾਈਆਂ (ਸੈਕਸ਼ਨ ਬੀ) ਤੋਂ ਬਣੀ "1988 
ਸਵੀਸਕਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸ ਚੀ" ਇੱਥੇ ਉਪ੍ਿਬਧ ਹ ੈ

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

46. 14 ਿਾਰਚ, 2019/2 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਦੇ ਯ ਏਪ੍ੀਏ ਨੋਟੀਸਫਕੇਸਨ ਦੇ ਤਸਹਤ ਿ਼ੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰਸਹ ਿਿੰ ਤਰਾਿੇ ਨ ਿੰ  ਸਿਾਹ ਦਣੇ ਤੋਂ ਇਿਾਵਾ 
ਸ ਚੀਆਂ ਸਵੱਚ ਸਕਸੇ ਵੀ ਸਵਅਕਤੀ/ਇਕਾਈ ਨਾਿ ਸਿਿਦ-ੇਜੁਿਦੇ ਿ਼ੋਨ ਿਾਸਤਆਂ ਦੇ ਵੇਰਸਵਆਂ ਦੀ ਸਰਪ਼੍ੋਰਟ ਐਫ਼ਆਈਯ -ਆਈਐਨਡੀ ਨ ਿੰ  
ਸਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤ ੇਇਸ ਨ ਿੰ  ਸਿੇਂ ਸਿੇਂ ਸਸਰ ਸ਼ੋਸਧਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

47. ਉਪ੍ਰ਼ੋਕਤ ਤੋਂ ਇਿਾਵਾ, ਸਿੇਂ-ਸਿੇਂ 'ਤੇ ਸਕਸੇ ਹ਼ੋਰ ਅਸਧਕਾਰ ਿੇਤਰਾਂ/ਇਕਾਈਆਂ ਦ ੇਸਬਿੰ ਧ ਸਵੱਚ ਸਰਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਆੁਰਾ ਪ੍ਰਸਾਸਰਤ ਕੀਤ ੇ
ਗਏ ਹ਼ੋਰ ਯ ਐਨਐਸਸੀਆਰ ਨ ਿੰ  ਵੀ ਸਧਆਨ ਸਵੱਚ ਰੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
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48. ਗੈਰਕਾਨ ਿੰ ਨੀ ਗਤੀਸਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਿ, 1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 51ਏ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ ਿੋਨ ਖਾਤੇ ਨ ਿੰ  ਫਰੀ  ਕਰਨਾ 
 

ਯ ਏਪ੍ੀਏ ਦੇ ਤਸਹਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਨਰਧਾਸਰਤ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ ਦੀ ਸਿਤੀ ਨਾਿ ਪ੍ਾਿਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਜੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਾਗ  ਹੁਿੰ ਦੀ 
ਹ਼ੋਵ,ੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਿ ਪ੍ਾਿਣਾ ਨ ਿੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵਗੇਾ। 

 

ਿਾਸ ਤੌਰ 'ਤ,ੇ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਿਾਗ  ਸਦਸਾ-ਸਨਰਦੇਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਿਣਾ ਨ ਿੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਸਜਨਹ ਾਂ ਿਈ ਇਸਦੀ ਿ਼ੋੜ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ: 
 

(i) ਇਿੈਕਟਰਾਸਨਕ ਰ ਪ੍ ਸਵੱਚ ਅੱਪ੍ਡਟੇ ਕੀਤੀਆ ਂਿਨੋਨੀਤ ਸ ਚੀਆ ਂਦਾ ਰੱਿ-ਰਿਾਅ ਕਰ਼ੋ ਅਤੇ ਇਹ ਪੁ੍ਸਟੀ ਕਰਨ ਿਈ ਸਨਯਸਿਤ ਤੌਰ 
'ਤੇ ਸਦੱਤੇ ਿਾਪ੍ਦਿੰ ਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ਼ੋ ਸਕ ਕੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨੁਸ ਚੀ ਸਵੱਚ ਸ ਚੀਬੱਧ ਸਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਿੰ ਸਥਾਵਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਿਨੋਨੀਤ 
ਸਵਅਕਤੀਆ/ਂਇਕਾਈਆਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਸਦਆਂ ਕ਼ੋਿ ਕ਼ੋਈ ਫਿੰ ਡ, ਸਵੱਤੀ ਸਿੰ ਪ੍ਤੀ ਉਪ੍ਿਬਧ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕ਼ੋਿ ਬੈਂਕ ਿਾਸਤਆ,ਂ ਸਟਾਕਾਂ 
ਜਾਂ ਬੀਿਾ ਪ੍ਾਸਿਸੀਆ ਂਆਸਦ ਦੇ ਰ ਪ੍ ਸਵੱਚ ਆਰਥਕ ਸਰ਼ੋਤ ਜਾਂ ਸਿੰ ਬਿੰ ਸਧਤ ਸਵੇਾਵਾਂ ਉਪ੍ਿਬਧ ਹਨ। 

 

(ii)  ਜੇਕਰ, ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇ ਸਕਸੇ ਵੀ ਗਾਹਕ ਦ ੇਵੇਰਵ ੇਿਨੋਨੀਤ ਸਵਅਕਤੀਆਂ/ਇਕਾਈਆ ਂਦ ੇਵੇਰਸਵਆ ਂਨਾਿ ਿੇਿ ਿਾਂਦ ੇਹਨ, ਤਾਂ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ 
ਅਸਜਹੇ ਗਾਹਕ ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਿਗਾਉਣ ਦੇ ਸਿੇਂ ਤੋਂ 24 ਘਿੰ ਸਟਆਂ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਅਿੰ ਦਰ, ਫਿੰ ਡਾਂ, ਸਵੱਤੀ ਸਿੰ ਪ੍ਤੀਆਂ ਜਾਂ ਆਰਸਥਕਤਾ ਸਰ਼ੋਤਾਂ ਜਾਂ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕਤਾਬਾਂ 'ਤੇ ਅਸਜਹੇ ਗਾਹਕ ਰੀਂ ਰੱਿੀਆਂ ਸਿੰ ਬਿੰ ਸਧਤ ਦੇ ਪ੍ ਰੇ ਵੇਰਸਵਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿੰ ਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ (ਸੀ.ਟੀ.ਸੀ.ਆਰ.), 
ਗਰਸਹ ਿਿੰ ਤਰਾਿੇ, ਫੈਕਸ ਨਿੰ ਬਰ 011-23092569 'ਤੇ  ਤੁਰਿੰ ਤ ਸ ਸਚਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤ ੇਟਿੈੀਫ਼ੋਨ ਜਾਂ 011-23092736 'ਤੇ ਵੀ 
ਸ ਸਚਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਵੇਰਵ ੇਡਾਕ ਦਆੁਰਾ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਿਾਵਾ, ਜ਼ਰ ਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਈ-ਿੇਿ ਆਈਡੀ: jsctcr-mha@gov.in 'ਤ ੇ
ਵੀ ਸ ਸਚਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

 

(iii)  ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਉਪ੍ਰ਼ੋਕਤ (ii) ਸਵੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਿੰ ਚਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪ੍ੀ ਰਾਜ/ਯ ਟੀ ਦੇ ਯ ਏਪ੍ੀਏ ਨੋਡਿ ਅਫਸਰ ਨ ਿੰ  ਵੀ ਭੇਜੇਗੀ ਸਜੱਥੇ ਿ਼ੋਨ 
ਿਾਤਾ ਜਾਂ ਰੈਗ ਿੇਟਰ ਅਤ ੇਐਫ਼ਆਈਯ -ਆਈਐਨਡੀ ਹ਼ੋਣ, ਸਜਹ਼ੋ ਸਜਹੀ ਵੀ ਸਸਥਤੀ ਹ਼ੋਵੇ। 

 

(iv)  ਜੇਕਰ, ਨਾਿਜ਼ਦ ਸਵਅਕਤੀਆਂ/ਇਕਾਈਆਂ ਦ ੇਵੇਰਸਵਆਂ ਨਾਿ ਸਕਸੇ ਵੀ ਗਾਹਕ ਦਾ ਿੇਿ ਸੱਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ 
ਫੈਕਸ ਨਿੰ ਬਰ 011-23092569 'ਤੇ ਗਰਸਹ ਿਿੰ ਤਰਾਿੇ ਦੇ ਸਿੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ (ਸੀਟੀਸੀਆਰ) ਨ ਿੰ  ਸ ਸਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਸਹਤ, ਿਨੋਨੀਤ 
ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਸਵੱਤੀ ਿੈਣ-ਦਣੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰ਼ੋਕੇਗੀ। ਅਤੇ 011-23092736 'ਤੇ ਟਿੈੀਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸ ਸਚਤ ਕਰੇਗੀ। ਡਾਕ 
ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਿਾਵਾ ਵਰੇਵੇ ਜ਼ਰ ਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਈ-ਿੇਿ ਆਈਡੀ: jsctcr-mha@gov.in 'ਤੇ ਸਦੱਤ ੇਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

 

(v) ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਐਫ਼ਅਅਈਯ -ਆਈਐਨਡੀ ਦੇ ਨਾਿ ਇੱਕ ਸੱਕੀ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਸਰਪ਼੍ੋਰਟ (STR) ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ ਸਜਸ ਸਵੱਚ ਉਪ੍ਰ਼ੋਕਤ ਪੈ੍ਰਾ 
(ii) ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤ ੇਗਏ ਿਾਸਤਆਂ ਸਵੱਚ ਸਾਰੇ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਸਾਿਿ ਹ਼ੋਣਗੇ, ਸਨਰਧਾਰਤ ਫਾਰਿਟੈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤ ੇਗਏ ਜਾਂ 
ਕ਼ੋਸਸਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ। 

 

(vi) ਫਰੀਜ਼ ਉਸਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਾਗ  ਹ਼ੋਵਗੇਾ। ਿ਼ੋਨ ਿਾਸਤਆਂ ਦੇ ਿਾਿਿੇ ਸਵੱਚ, ਹ਼ੋਰ ਡੈਸਬਟ ਦੀ ਆਸਗਆ ਨਹੀਂ ਹ਼ੋਵੇਗੀ। ਿੌਜ ਦਾ ਜਿਹਾ ਦੇ 
ਿਾਿਿੇ ਸਵੱਚ, ਫਿੰ ਡ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ। 

 

ਫਿੰ ਡਾਂ, ਸਿੱਤੀ ਸਿੰ ਪਤੀਆਂ ਜਾਂ ਆਰਸਥਕ ਸਿੰ ਸਾਧਨਾਂ ਜਾਂ ਸਿਅਕਤੀਆਂ/ਇਕਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਸਬਿੰ ਧਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਨ ਿੰ  ਅਣਜਾਣੇ ਸਿੱਚ ਫਰੀਸਜਿੰ ਗ 
ਮਕੈਸਨ ਮ ਤੋਂ ਪਰਭਾਸਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪ ਸ਼ਿੀ ਕਰਨ ਿਈ ਪਰਸਕਸਰਆ ਹੈ ਸਕ ਸਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਿੰ ਸਥਾ ਇੱਕ ਮਨੋਨੀਤ ਸਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
 

 

(a) ਕ਼ੋਈ ਵੀ ਸਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਿੰ ਸਥਾ, ਜੇਕਰ ਇਨਹ ਾਂ ਕ਼ੋਿ ਇਹ ਸਸੱਧ ਕਰਨ ਿਈ ਸਬ ਤ ਹ਼ੋਵੇ ਸਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਿਾਸਿਕਾਨਾ/ ਰੱਿੇ ਗਏ ਿ਼ੋਨ 
ਿਾਸਤਆਂ ਨ ਿੰ  ਅਣਜਾਣੇ ਸਵੱਚ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਦੱਤਾ ਸਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਿਤੀ ਰ ਪ੍ ਸਵੱਚ ਿ਼ੋੜੀਂਦਾ ਸਬ ਤ ਸਦਿੰ ਦੇ ਹ਼ੋਏ ਇੱਕ ਅਰਜੀ 
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ਦੇਣਗੇ। 
 

(b) ਜੇਕਰ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਨ ਿੰ  ਅਸਜਹੀ ਕ਼ੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਕਸੇ ਵੀ ਸਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਿੰ ਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਫਿੰ ਡਾਂ, ਸਵੱਤੀ ਸਿੰ ਪ੍ਤੀਆ ਂ
ਜਾਂ ਆਰਸਥਕ ਸਰ਼ੋਤਾਂ ਜਾਂ ਸਿੰ ਬਿੰ ਸਧਤ ਸਵੇਾਵਾਂ ਨ ਿੰ  ਅਣਜਾਣ ੇਸਵੱਚ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਣੇ ਵਾਿੇ ਸਬਿੰ ਧਤ ਸਿੰ ਪ੍ਤੀਆ ਂਦ ੇ
ਪ੍ ਰੇ ਵੇਰਸਵਆ ਂਦ ੇਨਾਿ ਦ਼ੋ ਕਿੰ ਿਕਾਜੀ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਐਿਐਚਏ ਦੇ ਸੀਟੀਸੀਆਰ ਸਡਵੀਜ਼ਨ ਦ ੇਨੋਡਿ ਅਫਸਰ ਨ ਿੰ  ਸ ਸਚਤ ਕਰੇਗੀ 
ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪ੍ੀ ਉਨਹ ਾਂ ਕ਼ੋਿ ਅੱਗੇ ਭੇਜੇਗੀ। 
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(c) ਸਿੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ (CTCR), MHA, MHA ਦੇ CTCR ਸਡਵੀਜ਼ਨ ਿਈ UAPA ਨੋਡਿ ਅਫਸਰ ਹ਼ੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸਜਹੀ ਪੁ੍ਸਟੀ ਕਰੇਗਾ, 
ਸਜਵੇਂ ਸਵਅਕਤੀ/ਇਕਾਈ ਦੁਆਰਾ ਪੇ੍ਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬ ਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਿ਼ੋੜੀਂਦਾ ਹ਼ੋਵ,ੇ ਅਤੇ, ਜੇਕਰ ਸਿੰ ਤੁਸਟ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ 
ਸਿੇਤ ਹ਼ੋਰ ਸਧਰਾਂ ਨ ਿੰ  ਸ ਸਚਤ ਕਰਨ ਤਸਹਤ, ਅਸਜਹੇ ਸਬਨੈਕਾਰ ਦੀ ਿਿਕੀਅਤ/ਹ਼ੋਣ ਵਾਿੇ ਫਿੰ ਡਾਂ, ਸਵੱਤੀ ਸਿੰ ਪ੍ਤੀਆ ਂਜਾਂ ਆਰਸਥਕ 
ਸਰ਼ੋਤਾਂ ਜਾਂ ਸਿੰ ਬਿੰ ਸਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨ ਿੰ  ਅਨਫਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉਹ 15 ਕਿੰ ਿਕਾਜੀ ਸਦਨਾਂ ਦ ੇਅਿੰਦਰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ ਪ੍ਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਿਾਂਸਕ, 

ਜੇਕਰ ਸਕਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕ ੇ15 ਕਿੰ ਿਕਾਜੀ ਸਦਨਾਂ ਦ ੇਅਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਪ੍ਤੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਅਨਫਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਪ੍ਾਸ ਕਰਨਾ ਸਿੰ ਭਵ ਨਾ ਹ਼ੋਵ,ੇ 

ਤਾਂ ਸੀਟੀਸੀਆਰ ਸਡਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਯ ਏਪ੍ੀਏ ਨੋਡਿ ਅਫਸਰ ਸਬਨੈਕਾਰ ਨ ਿੰ  ਸ ਸਚਤ ਕਰੇਗਾ। 
 

49. ਉਹ ਅਸਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਜੋ ਐਫਏਿੀਐਫ ਸਸਫ਼ਾਸਰਸਾਂ ਨ ਿੰ  ਿਾਗ  ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਿਾਗ  ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ  
 

(a) ਸਿੇਂ-ਸਿੇਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਆੁਰਾ ਸਰਕ ਿੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਐਫ਼ਏਟੀਐਫ਼ ਸਟਟੇਿੈਂਟਾਂ, ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨ 
ਿਈ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪ੍ਿਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜ਼ੋ ਐਫ਼ਏਟੀਐਫ਼ ਸਸਫ਼ਾਸਰਸਾਂ ਨ ਿੰ  ਿਾਗ  ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਪ੍ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਿਾਗ  ਨਹੀਂ ਕਰਦ ੇ
ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਫ਼ਏਟੀਐਫ਼ ਸਟੇਟਿੈਂਟ ਸਵੱਚ ਸਾਿਿ ਅਸਧਕਾਰ ਿੇਤਰਾਂ ਦ ੇ ਏਐਿਐਿ/ਸੀਐਫ਼ਟੀ 
ਸਵਵਸਥਾ ਸਵੱਚ ਕਿੀਆ ਂਤੋਂ ਪ੍ਦੈਾ ਹ਼ੋਣ ਵਾਿੇ ਜ਼ੋਿਿਾਂ ਨ ਿੰ  ਸਧਆਨ ਸਵੱਚ ਰੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

 

(b) ਉਹਨਾਂ ਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸਾਂ ਸਵੱਚ ਸਵਅਕਤੀਆਂ (ਕਾਨ ਿੰ ਨੀ ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹ਼ੋਰ ਸਵੱਤੀ ਸਿੰ ਸਥਾਵਾਂ ਸਿੇਤ) ਨਾਿ ਵਪ੍ਾਰਕ 
ਸਬਿੰ ਧਾਂ ਅਤੇ ਿੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਸਵਸੇਸ ਸਧਆਨ ਸਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜ਼ੋ ਐਫਏਟੀਐਫ ਸਟੇਟਿੈਂਟਾਂ ਸਵੱਚ ਸਾਿਿ ਐਫਏਟੀਐਫ ਸਸਫ਼ਾਸਰਸਾਂ ਅਤ ੇ
ਅਸਧਕਾਰ ਿੇਤਰਾਂ ਨ ਿੰ  ਿਾਗ  ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਪ੍ ਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਾਗ  ਨਹੀਂ ਕਰਦ ੇਹਨ। 

 

ਸਵਆਸਿਆ: ਉਪ੍ਰ਼ੋਕਤ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਨ ਿੰ  ਐਫਏਟੀਐਫ ਸਟੇਟਿੈਂਟ ਸਵੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਦੇਸਾਂ ਅਤੇ ਅਸਧਕਾਰ ਿੇਤਰਾਂ ਨਾਿ ਜਾਇਜ਼ 
ਵਪ੍ਾਰ ਅਤੇ ਵਪ੍ਾਰਕ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰ਼ੋਕਦੀ। 

(c) ਐਫਏਟੀਐਫ ਸਟੇਟਿੈਂਟਾਂ ਸਵੱਚ ਸਾਿਿ ਅਸਧਕਾਰ ਿੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਵਅਕਤੀਆ ਂ (ਕਾਨ ਿੰ ਨੀ ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹ਼ੋਰ ਸਵੱਤੀ ਸਿੰ ਸਥਾਵਾਂ 
ਸਿੇਤ) ਦੇ ਨਾਿ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਪ੍ਛ਼ੋਕੜ ਅਤੇ ਉਦੇਸ ਅਤ ੇਦੇਸ ਜ਼ੋ ਐਫਏਟੀਐਫ ਸਸਫ਼ਾਸਰਸਾਂ ਨ ਿੰ  ਿਾਗ  ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਪ੍ ਰਨ ਤੌਰ 'ਤ ੇ
ਿਾਗ  ਨਹੀਂ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਿ ਸਿਿਤੀ ਿ਼ੋਜਾਂ ਨ ਿੰ  ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ 
ਅਤੇ ਬਨੇਤੀ ਕਰਨ 'ਤ,ੇ ਸਰਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ/ਹ਼ੋਰ ਸਬਿੰ ਧਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਉਪ੍ਿਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

 

ਅਸਧਆਇ X 

 

ਹ਼ੋਰ ਸਹਦਾਇਤਾਂ 

 

C. ਗ ਪਤਤਾ ਦੀਆਂ ਸ ਿੰ ਮੇਿਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ: 
 

(a) ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਗਾਹਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦ ੇਸਬਿੰ ਧ ਸਵੱਚ ਗੁਪ੍ਤਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਿੇਗੀ ਜ਼ੋ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਸਵਚਕਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਿੇ ਦ ੇ
ਸਬਿੰ ਧਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਦੈਾ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। 

 

(b) ਿ਼ੋਨ ਿਾਤਾ ਿ਼ੋਿਹਣ ਦੇ ਉਦੇਸ ਿਈ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ਿੰ  ਗੁਪ੍ਤ ਿਿੰ ਸਨਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੇਰਸਵਆਂ ਨ ਿੰ  
ਗਾਹਕ ਦੀ ਉਸਚੱਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਏ ਸਬਨਾਂ ਕਰਾਸ ਸੇਸਿਿੰ ਗ ਜਾਂ ਸਕਸ ੇਹ਼ੋਰ ਉਦੇਸ ਿਈ ਪ੍ਰਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 

(c)  ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹ਼ੋਰ ਏਜਿੰ ਸੀਆਂ ਤੋਂ ਡੈਟਾ/ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹ਼ੋਏ, ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨ ਿੰ  ਸਿੰ ਤੁਸਟ 
ਕਰੇਗੀ ਸਕ ਿਿੰ ਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸਜਹੀ ਸਕਸਿ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ੋ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਦੇ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਸਵੱਚ ਗੁਪ੍ਤਤਾ ਨਾਿ ਸਬਿੰ ਧਤ ਕਾਨ ਿੰ ਨਾਂ 
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ਦੇ ਉਪ੍ਬਿੰ ਧਾਂ ਦੀ ਉਿਿੰ ਘਣਾ ਕਰੇਗੀ। 
 

(d) ਉਕਤ ਸਨਯਿ ਦੇ ਅਪ੍ਵਾਦ ਹੇਠ ਸਿਿੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹ਼ੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ: 
 

i. ਸਜੱਥੇ ਿੁਿਾਸਾ ਕਾਨ ਿੰ ਨ ਦੀ ਬਿੰ ਦਸ਼ ਤਸਹਤ ਹ਼ੋਵ ੇ

 

ii. ਸਜੱਥੇ ਿੁਿਾਸਾ ਕਰਨਾ ਜਨਤਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹ਼ੋਵ,ੇ 

 

iii. ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਦ ੇਸਹੱਤ ਿਈ ਿੁਿਾਸੇ ਦੀ ਿ਼ੋੜ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ  
 

iv. ਸਜੱਥੇ ਿੁਿਾਸਾ ਗਾਹਕ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਿ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਿ ਸਸਹਿਤੀ ਨਾਿ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹ।ੈ 
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(e) ਐਨਬੀਐਫ਼ਸੀ ਆਰਬੀਆਈ ਐਕਟ 1934 ਦੀ ਧਾਰਾ 45ਐਨਬੀ ਸਵੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੁਪ੍ਤਤਾ ਬਣਾਈ 
ਰੱਿਣਗੇ। 

 

50. ਸੀਡੀਡੀ ਪਰਸਕਸਰਆ ਅਤੇ ਸੈਂਿਰਿ ਕੇਿਾਈਸੀ ਸਰਕਾਰਡ  ਰਸਜਸਿਰੀ ਨਾਿ ਕੇਿਾਈਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ (CKYCR) 

 

ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ 'ਸਵਅਕਤੀਆ'ਂ ਅਤੇ 'ਕਾਨ ਿੰ ਨੀ ਇਕਾਈਆ'ਂ ਿਈ ਸਤਆਰ ਕੀਤੇ ਸ਼ੋਧੇ ਗਏ ਕਵੇਾਈਸੀ ਟੈਂਪ੍ਿੇਟਾਂ ਦੀ ਿ਼ੋੜ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਜੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਾਗ  
ਹ਼ੋਵ,ੇ ਸਨਯਿਾਂ ਸਵੱਚ ਦਰਸਾਏ ਢਿੰਗ ਨਾਿ ਸੀਕਵੇਾਈਸੀਆਰ ਨਾਿ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਿਈ ਕੇਵਾਈਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤ 
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਸਫਕੇਸਨ ਨਿੰ ਬਰ S.O. 3183(E) ਸਿਤੀ 26 ਨਵਿੰਬਰ, 2015। ਦੁਆਰਾ ਸੀਕੇਵਾਈਸੀਆਰ ਦੇ ਕਿੰ ਿ ਕਰਨ ਅਤ ੇ
ਕਿੰ ਿ ਕਰਨ ਿਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਸਿਆ ਸਿੰ ਪ੍ਤੀ ਪੁ੍ਨਰ ਸਨਰਿਾਣ ਅਤ ੇਸੁਰੱਸਿਆ ਸਹੱਤ ਆਫ ਇਿੰਡੀਆ (CERSAI) ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਸਜਸਟਰੀ 
ਨ ਿੰ  ਅਸਧਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਕਾਨ ਿੰ ਨ ਦ ੇਅਧੀਨ ਿ਼ੋੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰ ਰੀ ਕਦਿ ਚੁੱਕੇਗੀ। 

 

ਪ੍ੀਐਿਐਿ ਰ ਿਜ਼ ਦੇ ਸਨਯਿ 9(1A) ਦੇ ਉਪ੍ਬਿੰ ਧ ਦ ੇਸਿੰ ਦਰਭ ਸਵੱਚ, ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਗਾਹਕ ਦ ੇਕੇਵਾਈਸੀ ਸਰਕਾਰਡਾਂ ਨ ਿੰ  ਹਾਸਿ ਕਰੇਗੀ ਅਤ ੇ
ਗਾਹਕ ਨਾਿ ਿਾਤਾ-ਅਧਾਸਰਤ ਸਬਿੰ ਧ ਸੁਰ  ਹ਼ੋਣ ਦ ੇ10 ਸਦਨਾਂ ਦ ੇਅਿੰਦਰ ਸੀਕੇਵਾਈਸੀਆਰ ਉੱਤੇ ਅੱਪ੍ਿ਼ੋਡ ਕਰੇਗੀ। 

 

ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਸਕ ਸਿੇਂ-ਸਿੇਂ 'ਤੇ ਅੱਪ੍ਡੇਟ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ, ਗਾਹਕ ਿੌਜ ਦਾ ਸੀਡੀਡੀ ਸਟੈਂਡਰਡ 'ਤੇ ਿਾਈਗਰੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਹਨ। 

 

ਸਜੱਥੇ ਇੱਕ ਗਾਹਕ, ਇੱਕ ਿਾਤਾ ਅਧਾਰਤ ਸਬਿੰ ਧ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸਾਂ ਿਈ, ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਕ਼ੋਿ ਇੱਕ ਕਵੇਾਈਸੀ ਪ੍ਛਾਣਕਰਤਾ, 
ਸੀਕੇਵਾਈਸੀਆਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਡਾਂ ਨ ਿੰ  ਡਾਊਨਿ਼ੋਡ ਕਰਨ ਿਈ ਇੱਕ ਸਪ੍ੱਸਟ ਸਸਹਿਤੀ ਦੇ ਨਾਿ ਜਿਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਕੇਵਾਈਸੀ 
ਪ੍ਛਾਣਕਰਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕ ੇ ਸੀਕੇਵਾਈਸੀਆਰ ਤੋਂ ਕਵੇਾਈਸੀ ਸਰਕਾਰਡਾਂ ਨ ਿੰ  ਔਨਿਾਈਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤ ੇ ਗਾਹਕ ਨ ਿੰ  ਉਹੀ 
ਕੇਵਾਈਸੀ ਸਰਕਾਰਡ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕ਼ੋਈ ਹ਼ੋਰ ਵਾਧ  ਪ੍ਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਵੇਰਵ ੇਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਿ਼ੋੜ ਨਹੀਂ ਹ਼ੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ - 

(i) ਸੀਕੇਵਾਈਸੀਆਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰਡਾਂ ਸਵੱਚ ਿੌਜ ਦ ਗਾਹਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਵੱਚ ਬਦਿਾਅ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ; 
(ii) ਗਾਹਕ ਦੇ ਵਰਤਿਾਨ ਪ੍ਤ ੇਦੀ ਪ੍ਸ਼ੁਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਿ਼ੋੜ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ; 
(iii)  RE ਗਾਹਕ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਜਾਂ ਪ੍ਤੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਿਈ, ਜਾਂ ਵਧੀ ਹ਼ੋਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਿਹਨਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗਾਹਕ ਦਾ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ 

ਜ਼ੋਿਿ ਪ੍ਰ਼ੋਫਾਈਿ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਇਸ ਨ ਿੰ  ਜ਼ਰ ਰੀ ਸਿਝਦਾ ਹੈ। 
 

 

51. ਸਿਦੇਸੀ ਖਾਤਾ ਿਕੈਸ ਅਨ ਪਿਾਣ ਐਕਿ (FATCA) ਅਤੇ ਕਾਮਨ ਸਰਪੋਰਸਿਿੰ ਗ ਸਿੈਂਡਰਡ (CRS) ਦੇ ਤਸਹਤ ਸਰਪੋਰਸਿਿੰ ਗ ਦੀ 
ਿੋੜ 

 

ਐਫਏਟੀਸੀਏ ਅਤੇ ਸੀਆਰਐਸ ਦੇ ਤਸਹਤ, ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਇਨਕਿ ਟੈਕਸ ਸਨਯਿਾਂ 114 ਐਫ਼, 114ਜੀ ਅਤੇ 114ਐਚ ਦੇ ਉਪ੍ਬਿੰ ਧਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਿਣਾ 
ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਨਰਧਾਸਰਤ ਕਰੇਗੀ ਸਕ ਕੀ ਉਹ ਆਿਦਨ ਕਰ ਸਨਯਿ 114ਐਫ ਸਵੱਚ ਪ੍ਸਰਭਾਸਸਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ 
ਸਰਪ਼੍ੋਰਸਟਿੰ ਗ ਸਵੱਤੀ ਸਿੰ ਸਥਾ ਹ ੈਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸਜਹਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਸਰਪ਼੍ੋਰਸਟਿੰ ਗ ਦੀਆਂ ਿ਼ੋੜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਿਣਾ ਕਰਨ ਿਈ ਹੇਠਾਂ ਸਦੱਤੇ ਕਦਿ ਚੁੱਕਗੇੀ: 

 

(a) ਸਿਿੰ ਕ https://incometaxindiaefiling.gov.in/ ਪ਼੍ੋਸਟ ਿੌਗਇਨ --> ਿੇਰਾ ਿਾਤਾ --> ਸਰਪ਼੍ੋਰਸਟਿੰ ਗ ਸਵੱਤੀ ਸਿੰ ਸਥਾਨ ਦ ੇਤੌਰ 'ਤ ੇ
ਰਸਜਸਟਰ ਕਰ਼ੋ 'ਤੇ ਸਰਪ਼੍ੋਰਸਟਿੰ ਗ ਸਵੱਤੀ ਸਿੰ ਸਥਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਆਿਦਨ ਕਰ ਸਵਭਾਗ ਦੀ ਈ-ਫਾਈਸਿਿੰ ਗ ਪ਼੍ੋਰਿਟ 'ਤੇ ਰਸਜਸਟਰ ਕਰ਼ੋ। 

 

(b) ਫਾਰਿ 61ਬੀ ਜਾਂ 'NIL' ਸਰਪ਼੍ੋਰਟ ਨ ਿੰ  ਅਪ੍ਿ਼ੋਡ ਕਰਕੇ 'ਸਨਯੁਕਤ ਸਨਰਦੇਸਕ' ਦੇ ਸਡਜੀਟਿ ਦਸਤਿਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਔਨਿਾਈਨ 
ਸਰਪ਼੍ੋਰਟਾਂ ਜਿਹਾਂ ਕਰ਼ੋ, ਸਜਸ ਿਈ, ਸੈਂਟਰਿ ਬ਼ੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ (CBDT) ਦੁਆਰਾ ਸਤਆਰ ਕੀਤੀ ਸਕੀਿਾ ਦਾ ਹਵਾਿਾ 
ਸਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
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ਸਵਆਸਿਆ: ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਿੁਦਰਾ ਡੀਿਰਜ਼ ਐਸ਼ੋਸੀਏਸਨ ਆਫ ਇਿੰ ਡੀਆ (FEDAI) ਦੁਆਰਾ ਆਪ੍ਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 
http://www.fedai.org.in/ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸਸਤ ਸਪ੍ਾਟ ਹਵਾਿਾ ਦਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਿਾ ਦੇਵੇਗੀ। 
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ਸਨਯਿ 114ਐਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਪ਼੍ੋਰਟ ਕਰਨ ਯ਼ੋਗ ਿਾਸਤਆ ਂਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨ ਦ ੇਉਦੇਸਾਂ ਿਈ ਉਸਚਤ ਸਿਹਨਤ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ ਨ ਿੰ  ਪ੍ ਰਾ 
ਕਰਨ ਿਈ RevaluationRates.aspx 

 

(c) ਸਨਯਿ 114ਐਚ ਸਵੱਚ ਸਦੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਚਤ ਸਿਹਨਤ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ ਨ ਿੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਸਡਿੰ ਗ ਅਤੇ ਰੱਿ-ਰਿਾਅ ਿਈ 
ਸ ਚਨਾ ਤਕਨਾਿ਼ੋਜੀ (IT) ਫਰੇਿਵਰਕ ਸਵਕਸਸਤ ਕਰ਼ੋ। 

(d) ਆਈਟੀ ਫਰੇਿਵਰਕ ਅਤੇ ਇਨਕਿ ਟੈਕਸ ਰ ਿਜ਼ ਦੇ ਸਨਯਿਾਂ 114ਐਫ਼, 114ਜੀ ਅਤ ੇ114ਐਚ ਦੀ ਪ੍ਾਿਣਾ ਿਈ ਆਸਡਟ ਦੀ ਇੱਕ 
ਪ੍ਰਣਾਿੀ ਸਵਕਸਸਤ ਕਰ਼ੋ। 

(e) ਅਨੁਪ੍ਾਿਣ ਨ ਿੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਿਨੋਨੀਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਸਕਸੇ ਹ਼ੋਰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ "ਉੱਚ 
ਪ੍ੱਧਰੀ ਸਨਗਰਾਨ ਕਿਟੇੀ" ਜਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ੋਿਿ ਕਿੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ਼ੋ। 

 

(f) ਸੈਂਟਰਿ ਬ਼ੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰਕੈਟ ਟੈਕਸਜ਼ (ਸੀਬੀਡੀਟੀ) ਦੁਆਰਾ ਸਿੇਂ-ਸਿੇਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 
http://www.incometaxindia.gov.in/Pages/default.aspx 'ਤੇ ਉਪ੍ਿਬਧ ਸਿੰ ਪ੍ਾਸਦਤ ਕੀਤ ੇ ਸਦਸ਼ਾ-
ਸਨਰਦੇਸਾਂ/ਸਨਯਿਾਂ/ਗਾਈਡੈਂਸ ਨੋਟਸ/ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਰਿੀਜ਼ਾਂ/ ਦੀ ਪ੍ਾਿਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਹੇਠ ਸਿਸਿਆ ਂ ਵੱਿ ਸਧਆਨ ਦ ੇ
ਸਕਦੀ ਹੈ: 

 

i. ਐਫ਼ਏਟੀਸੀਏ ਅਤੇ ਸੀਆਰਅਸ 'ਤੇ ਅੱਪ੍ਡਟੇ ਕੀਤਾ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨੋਟ 

ii. ਸਨਯਿ 114ਐਚ (8) ਤਸਹ 'ਸਵੱਤੀ ਿਾਸਤਆਂ ਦੀ ਸਿਾਪ੍ਤੀ' 'ਤ ੇਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਸਰਿੀਜ਼। 
 

52. ਭ ਗਤਾਨ ਦਸਤਾਿੇ  ਪੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਆਦ 

ਚੈੱਕਾਂ/ਡਰਾਫਟਾਂ/ਪੇ੍ਅ ਆਰਡਰਾਂ/ਬੈਂਕਰ ਦੇ ਚੈੱਕਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਸਜਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਸਿਤੀ ਤੋਂ ਸਤਿੰ ਨ ਿਹੀਸਨਆਂ ਦੀ 
ਸਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ੇਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। 

 

53. ਖਾਸਤਆਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀਆਂ ਖੱਚਰਾਂ (Mules) ਦਾ ਸਿੰ ਚਾਿਨ 

 

ਿਾਸਤਆਂ ਨ ਿੰ  ਿ਼ੋਿਹਣ ਅਤ ੇ ਿੈਣ-ਦਣੇ ਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀਆ ਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਿਤੀ ਨਾਿ ਪ੍ਾਿਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਇੱਕ 
ਐਚਐਫ਼ਸੀ ਵਜੋਂ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਿਈ ਢਕੁਵੀਂ ਹੱਦ ਤੱਕ, "ਪੈ੍ਸੇ ਦੀਆਂ ਿੱਚਰਾਂ" ਵਜੋਂ ਕਿੰ ਿ ਕਰਨ ਵਾਿੀਆ ਂਤੀਜੀਆਂ ਸਧਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ 
ਜਿਹਾਂ ਿਾਸਤਆ ਂਤੱਕ ਪ੍ਹੁਿੰਚ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨ ਿੰ ਨੀ ਿਾਭ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਅਪ੍ਰਾਧੀਆ ਂਦਆੁਰਾ ਧ਼ੋਿਾਧੜੀ ਦੀਆ ਂਯ਼ੋਜਨਾਵਾਂ (ਸਜਵੇਂ ਸਕ 
ਸਫਸਸਿੰ ਗ ਅਤੇ ਪ੍ਛਾਣ ਦੀ ਚ਼ੋਰੀ) ਦੀ ਕਿਾਈ ਨ ਿੰ  ਧ਼ੋਿਾਧੜੀ ਕਰਨ ਿਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ "ਪੈ੍ਸੇ ਦੀਆਂ ਿੱਚਰਾਂ" ਦੇ ਸਿੰਚਾਿਨ ਨ ਿੰ  ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਾਿਣਾ ਨ ਿੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੰ ਬਿੰ ਸਧਤ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਜ਼ਰ ਰੀ ਅਤੇ ਿਾਗ  ਹ਼ੋਣ, ਵਰਤੀਆ ਂ
ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 

 

54. ਖਾਤਾ ਭ ਗਤਾਨਕਰਤਾ ਚੈਕਾਂ ਦੀ ਕਿੈਕਸ਼ਨ 

 

ਿ਼ੋਨ ਿਾਸਤਆਂ ਿਈ, ਭੁਗਤਾਨਕਰਤਾ ਦੇ ਸਹੱਸੇ ਤੋਂ ਇਿਾਵਾ ਸਕਸੇ ਹ਼ੋਰ ਸਵਅਕਤੀ ਿਈ ਿਾਤਾ ਭੁਗਤਾਨਕਰਤਾ ਦ ੇਚੈਕ ਕਿੈੁਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤ ੇ
ਜਾਣਗੇ। ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ, ਆਪ੍ਣੇ ਸਵਕਿਪ੍ 'ਤ,ੇ ਸਸਹਕਾਰੀ ਕਰੈਸਡਟ ਸ਼ੋਸਾਇਟੀਆ ਂਵਾਿੇ ਆਪ੍ਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਿਾਤੇ ਸਵੱਚ ਪ੍ਿੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪ੍ਏ ਤੋਂ 
ਵੱਧ ਨਾ ਹ਼ੋਣ ਦੀ ਰਕਿ ਿਈ ਕੱਢੇ ਗਏ ਿਾਤਾ ਭੁਗਤਾਨਕਰਤਾ ਦੇ ਚੈੱਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗੀ, ਬਸਰਤੇ ਅਸਜਹੇ ਚੈੱਕਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਤਾ 
ਅਸਜਹੇ ਸਸਹਕਾਰੀ ਕਰੈਸਡਟ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦ ੇਸਹੱਸੇ ਹ਼ੋਣ।  

 

55. ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਅਤ ੇਐਨਬੀਐਫ਼ਸੀ ਦੁਆਰਾ ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਗਾਹਕਾਂ ਦ ੇਨਾਿ-ਨਾਿ ਿੌਜ ਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਿ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਬਿੰ ਧਾਂ ਸਵੱਚ ਦਾਿਿ ਹ਼ੋਣ 



ਆਧਾਰ ਹਾਊਸਸਿੰ ਗ ਫਾਂਇਨਾਂਸ ਸਿਮਸਿਡ 

49 | P a g e 

 

 

ਵੇਿੇ ਇੱਕ ਸਵਿੱਿਣ ਗਾਹਕ ਪ੍ਛਾਣ ਕ਼ੋਡ (UCIC) ਅਿਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 

56. ਐਚਐਫਸੀ ਦ ੇਤੌਰ 'ਤੇ ਿਾਗ  ਹ਼ੋਣ ਵਾਿੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਿ਼ੋਨ ਿਾਸਤਆ ਂਨਾਿ ਸਬਿੰ ਧਤ ਨਿੀਂਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ - 

 

ਨਵੀਂਆ ਂਜਾਂ ਸਵਕਾਸਸੀਿ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈ੍ਦਾ ਹ਼ੋਣ ਵਾਿੇ ਸਕਸੇ ਵੀ ਿਨੀ-ਿਾਂਡਸਰਿੰਗ ਅਤ ੇਅੱਤਵਾਦ ਦ ੇਿਤਸਰਆਂ ਦੇ ਸਵੱਤ 'ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ 
ਸਧਆਨ ਸਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤ ੇਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਕ ਨਵੇਂ ਉਤਪ੍ਾਦਾਂ/ਸਵੇਾਵਾਂ/ਤਕਨਾਿ਼ੋਜੀ ਨ ਿੰ  ਪੇ੍ਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਸਹਿਾਂ 
ਸਿੇਂ-ਸਿੇਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਢਕੁਵੀਆ ਂਕਵੇਾਈਸੀ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆਵਾਂ ਨ ਿੰ  ਐਚਐਫ਼ਸੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਨਾਿ ਸਿੰ ਬਿੰ ਸਧਤ ਹੱਦ ਤੱਕ 
ਿਾਗ  ਕੀਤਾ ਜਾਵ।ੇ 
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58. ਸਡਮਾਂਡ ਡਰਾਫ਼ਿ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭ ਗਤਾਨ, ਆਸਦ 

 

ਸਡਿਾਂਡ ਡਰਾਫਟ, ਿੇਿ/ਟੈਿੀਗਰਾਸਫਕ ਟਰਾਂਸਫਰ/ਐਨਈਐਫਟੀ/ਆਈਐਿਪ੍ੀਐਸ ਜਾਂ ਸਕਸੇ ਹ਼ੋਰ ਢਿੰ ਗ ਰਾਹੀਂ ਫਿੰ ਡ ਜਿਹਾਂ ਕਰਨੇ ਅਤ ੇ
ਪ੍ਿੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪ੍ਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਿੁਸਾਫਰ ਚੈਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਗਾਹਕ ਦੇ ਿਾਤੇ ਸਵੱਚ ਡੈਸਬਟ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ 
ਚੈੱਕਾਂ ਬਦਿੇ ਹ਼ੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਸਕ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਬਦਿੇ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਿਾਵਾ, ਿਰੀਦਦਾਰ ਦਾ ਨਾਿ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਬੈਂਕ ਦਆੁਰਾ ਸਡਿਾਂਡ ਡਰਾਫਟ, ਪੇ੍ ਆਰਡਰ, ਬੈਂਕਰ ਦਾ ਚੈੱਕ, ਆਸਦ ਦੇ ਫੇਸ 
'ਤੇ ਸਾਿਿ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਨਰਦੇਸ 15 ਸਤਿੰਬਰ, 2018 ਨ ਿੰ  ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸਜਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਿਈ ਿਾਗ  
ਹ਼ੋਣਗੇ। 

 

59. ਪੈਨ ਦਾ ਹਿਾਿਾ ਦੇਣਾ  
 

ਸਿੇਂ ਸਿੇਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ੋਧ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਿਾਤਾ ਨਿੰ ਬਰ (PAN) ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਈ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ 'ਤੇ ਿਾਗ  
ਇਨਕਿ ਟੈਕਸ ਸਨਯਿ 114ਬੀ ਦੇ ਉਪ੍ਬਿੰ ਧਾਂ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਸਿੇਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਅਤ ੇਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਾਰਿ 
60 ਉਹਨਾਂ ਸਵਅਕਤੀਆ ਂਤੋਂ ਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਜਨਹ ਾਂ ਕ਼ੋਿ ਪ੍ੈਨ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਈ-ਦਸਤਾਵਜੇ਼ ਨਾ ਹ਼ੋਵੇ। 

 

60. ਤੀਜੀ ਸਧਰ ਦ ੇਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਿੱਕਰੀ - 
 

ਸਿੇਂ-ਸਿੇਂ 'ਤੇ ਿਾਗ  ਸਨਯਿਾਂ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਤੀਜੀ ਸਧਰ ਦ ੇਉਤਪ੍ਾਦਾਂ ਨ ਿੰ  ਵਚੇਣ ਵੇਿੇ ਏਜਿੰਟ ਵਜੋਂ ਕਿੰ ਿ ਕਰਨ ਵਾਿੀ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦ ੇ
ਉਦੇਸ ਿਈ ਹੇਠਾਂ ਸਦੱਤ ੇਪ੍ਸਹਿ ਆਂ ਦੀ ਪ੍ਾਿਣਾ ਕਰੇਗੀ: 

 

(a) ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀਆ ਂਿ਼ੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਿੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪ੍ਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦ ੇਿੈਣ-ਦੇਣ ਿਈ ਆਉਣ ਵਾਿੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਤ ੇਦੀ 
ਪੁ੍ਸਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

 

(b) ਤੀਜੀ ਸਧਰ ਦੇ ਉਤਪ੍ਾਦਾਂ ਦੀ ਸਵਕਰੀ ਦੇ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਵੇਰਸਵਆਂ ਅਤੇ ਸਿੰ ਬਿੰ ਸਧਤ ਸਰਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਿ਼ੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 
ਰੱਿ-ਰਿਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 

(c) ਆਉਣ ਵਾਿੇ ਗਾਹਕਾਂ ਸਿੇਤ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਿ ਤੀਜੀ ਸਧਰ ਦੇ ਉਤਪ੍ਾਦਾਂ ਨਾਿ ਸਬਿੰ ਧਤ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਬਿੰ ਧ ਸਵੱਚ ਸੀਟੀਆਰ/ 
ਐਸਟੀਆਰ ਫਾਈਿ ਕਰਨ ਦ ੇਉਦੇਸ ਿਈ ਚੇਤਾਵਨੀਆ ਂਨ ਿੰ  ਕਪੈ੍ਚਰ ਕਰਨ, ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਵਸਿੇਸਣ ਕਰਨ ਿਈ ਏਐਿਐਿ 
ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਉਪ੍ਿਬਧ ਹ਼ੋਵੇਗਾ। 

 

(d) ਪ੍ਿੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪ੍ਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਸਸਰਫ਼ ਇਨਹ ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰ ਚਾਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ: 
 

• ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਿਾਤੇ ਜਾਂ ਚੈਕਾਂ ਬਦਿੇ ਡੈਸਬਟ; ਅਤ ੇ 
 

• ਗਾਹਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਦੱਤਾ ਸਗਆ ਪ੍ੈਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਪ੍ੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ। 
 

(e)  ਉੱਪ੍ਰ 'd' ਸਵੱਚ ਸਦੱਤੀ ਗਈ ਹਦਾਇਤ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਦ ੇਆਪ੍ਣੇ ਉਤਪ੍ਾਦਾਂ ਦੀ ਸਵਕਰੀ, ਕਰੈਸਡਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ/ਸਵਕਰੀ 
ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਪੇ੍ਡ/ਟਰਵੈਿ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਰੀਿ਼ੋਸਡਿੰ ਗ ਅਤੇ ਪ੍ਿੰ ਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪ੍ਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਕਸੇ ਹ਼ੋਰ ਉਤਪ੍ਾਦ 'ਤੇ ਵੀ ਿਾਗ  
ਹ਼ੋਵੇਗੀ। 

61. ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖਣੇ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਸਖਿਾਈ 
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(a) ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਿਚਾਰੀਆ ਂਦੀ ਭਰਤੀ/ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ ਦੇ ਇੱਕ ਅਸਨੱਿੜਵੇਂ ਸਹੱਸੇ ਵਜੋਂ ਉਸਚਤ ਸਕਰੀਸਨਿੰ ਗ ਦੀ ਸਵਧੀ ਨ ਿੰ  ਿਾਗ  
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 

(b) ਚੱਿ ਰਹੇ ਕਰਿਚਾਰੀ ਸਸਿਿਾਈ ਪ੍ਰ਼ੋਗਰਾਿ ਨ ਿੰ  ਿਾਗ  ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਸਟਾਫ ਦ ੇਿੈਂਬਰਾਂ ਨ ਿੰ  ਏਐਿਐਿ/ ਸੀਐਫ਼ਟੀ ਨੀਤੀ ਸਵੱਚ 
ਢੁਕਵੀਂ ਸਸਿਿਾਈ ਸਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਸਿਿਾਈ ਦਾ ਫ਼ੋਕਸ ਫਰਿੰਟਿਾਈਨ ਸਟਾਫ, ਪ੍ਾਿਣਾ ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਿ 
ਕਿੰ ਿ ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਸਟਾਫ ਿਈ ਵੱਿਰਾ ਹ਼ੋਵੇਗਾ। ਫਰਿੰਟ ਡੈਸਕ ਵਾਿੇ ਸਟਾਫ ਨ ਿੰ  ਗਾਹਕ ਸਸੱਸਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੈ੍ਦਾ ਹ਼ੋਣ ਵਾਿੇ 
ਿੁੱਸਦਆਂ ਨ ਿੰ  ਸਿੰ ਭਾਿਣ ਿਈ ਸਵਸਸੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਸਿਿਾਈ ਸਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਦੀਆਂ ਏਐਿਐਿ/ ਸੀਐਫ਼ਟੀ ਨੀਤੀਆ,ਂ ਰੈਗ ਿੇਸਨ 
ਅਤੇ ਸਿੰ ਬਿੰ ਸਧਤ ਿੁੱ ਸਦਆਂ ਸਵੱਚ ਢਕੁਵੇਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਸਿਿਾਈ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਅਤੇ ਚਿੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਜਾਣ  ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਿ ਆਸਡਟ ਫਿੰ ਕਸਨ ਦੇ 
ਸਹੀ ਸਟਾਸਫਿੰ ਗ ਨ ਿੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
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62. ਦਿਾਿਾਂ/ਏਜਿੰ ਿਾਂ ਆਸਦ ਸਮੇਤ ਕਿੰ ਪਨੀ ਦ ਆਰਾ ਅਸਧਕਾਰਤ ਸਿਅਕਤੀਆਂ ਦ ਆਰਾ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨ ਿੰ  ਜਾਣੋ (ਕੇਿਾਈਸੀ) ਿਈ 
ਸਦਸਾ-ਸਨਰਦੇਸਾਂ ਦੀ ਪਾਿਣਾ। 

 

(a) ਸਕਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀਆਨ ਨ ਿੰ  ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਿਈ ਅਸਧਕਾਰਤ ਸਵਅਕਤੀ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਦਿਾਿ/ਏਜਿੰ ਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਸਵਅਕਤੀ, 
ਐਨਬੀਐਫਸੀ/ਆਰਐਨਬੀਸੀ 'ਤੇ ਿਾਗ  ਕਵੇਾਈਸੀ ਸਦਸਾ-ਸਨਰਦਸੇਾਂ ਦੀ ਪ੍ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਪ੍ਾਿਣਾ ਕਰਨਗੇ। 

 

(b) ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੇ ਸਦਸਾ-ਸਨਰਦੇਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਿਣਾ ਦੀ ਪੁ੍ਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਿਈ ਅਤ ੇ ਦਿਾਿਾਂ/ਏਜਿੰ ਟਾਂ ਆਸਦ ਸਿੇਤ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਦੁਆਰਾ 
ਅਸਧਕਾਰਤ ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਦਆੁਰਾ ਸਕਸੇ ਵੀ ਉਿਿੰ ਘਣਾ ਦੇ ਪ੍ ਰੇ ਨਤੀਸਜਆ ਂਨ ਿੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਿਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਰਬੀਆਈ 

ਨ ਿੰ  ਉਪ੍ਿਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜ਼ੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿੰ ਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
 

(c) ਦਿਾਿਾਂ/ਏਜਿੰ ਟਾਂ ਜਾਂ ਅਸਜਹੇ ਸਵਅਕਤੀਆ ਂਸਿੇਤ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਦਆੁਰਾ ਅਸਧਕਾਰਤ ਸਵਅਕਤੀਆ ਂਦ ੇਿਾਸਤਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕਤਾਬਾਂ, ਸਜੱਥੋਂ 
ਤੱਕ ਉਹ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਦੇ ਦਿਾਿੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਿ ਸਬਿੰ ਧਤ ਹ਼ੋਣ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਿ਼ੋੜ ਹ਼ੋਵ,ੇ ਆਸਡਟ ਅਤੇ ਸਨਰੀਿਣ ਿਈ ਉਪ੍ਿਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ 
ਜਾਣਗੀਆਂ। 
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ਅਨ ਬਿੰ ਧ I  

ਸਡਸਜਿਿ ਕੇਿਾਈਸੀ ਪਰਸਕਸਰਆ  
A. ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਸਜੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੰ ਭਵ ਹ਼ੋਵ ੇਸਡਜ਼ੀਟਿ ਕਵੇਾਈਸੀ ਪੁ੍ਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ ਿਈ ਇੱਕ ਐਪ੍ਿੀਕਸੇਨ ਸਵਕਸਸਤ ਕਰੇਗੀ, ਜ਼ੋ ਸਕ 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਨ ਿਈ ਗਾਹਕ ਟੱਚ ਪੁ੍ਆਇਿੰਟਾਂ 'ਤੇ ਉਪ੍ਿਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਜੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੰ ਭਵ 
ਹ਼ੋਵੇ, ਕਵੇਾਈਸੀ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ ਸਸਰਫ਼ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਿਾਸਣਤ ਐਪ੍ਿੀਕੇਸਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੇੀ। ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਦੀ ਬ਼ੋਰਡ ਦਆੁਰਾ 
ਪ੍ਰਵਾਸਨਤ ਕਰੈਸਡਟ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤ ੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨ ਿੰ  ਆਰਬੀਆਈ / 
ਐਨਐਚਬੀ ਦੁਆਰਾ ਸ ਸਚਤ ਅਤੇ ਸਰਕ ਿੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੈਗ ਿੇਟਰੀ ਪ੍ਰਬਿੰ ਧਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਿਣਾ ਦ ੇਅਧੀਨ, ਵੈਧ ਅਤ ੇਿਾਗ  ਹ਼ੋਣ ਯ਼ੋਗ 
ਿਿੰ ਸਨਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

 

B. ਐਪ੍ਿੀਕੇਸਨ ਦੀ ਪ੍ਹੁਿੰ ਚ ਨ ਿੰ  ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਦਆੁਰਾ ਸਨਯਿੰਤਸਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਕ ਇਸਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਅਣਅਸਧਕਾਰਤ ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਦਆੁਰਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵ।ੇ ਐਪ੍ਿੀਕੇਸਨ ਨ ਿੰ  ਸਸਰਫ ਿੌਗਇਨ-ਆਈਡੀ ਅਤ ੇਪ੍ਾਸਵਰਡ ਜਾਂ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ 
ਦੁਆਰਾ ਆਪ੍ਣ ੇਅਸਧਕਾਰਤ ਅਸਧਕਾਰੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਸਦੱਤੇ ਿਾਈਵ ਓਟੀਪ੍ੀ ਜਾਂ ਟਾਈਿ ਓਟੀਪ੍ੀ ਸਨਯਿੰ ਤਸਰਤ ਸਵਧੀ ਦਆੁਰਾ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ। 

 

C. ਗਾਹਕ, ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੇ ਉਦੇਸ ਿਈ, ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਦੇ ਅਸਧਕਾਰਤ ਅਸਧਕਾਰੀ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦ ੇਉਿਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸਿੀ ਓਵੀਡੀ 
ਗਾਹਕ ਦੇ ਕਬਜੇ਼ ਸਵੱਚ ਹ਼ੋਵੇਗਾ। 

 

D. ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਨ ਿੰ  ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਕ ਗਾਹਕ ਦੀ ਿਾਈਵ ਫ਼ੋਟ਼ੋ ਅਸਧਕਾਰਤ ਅਸਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਿਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤ ੇ
ਉਹੀ ਫ਼ੋਟ਼ੋ ਗਾਹਕ ਐਪ੍ਿੀਕੇਸਨ ਫਾਰਿ (CAF) ਸਵੱਚ ਿਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਿਾਵਾ, ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਦੀ ਸਸਸਟਿ ਐਪ੍ਿੀਕੇਸਨ ਨ ਿੰ  ਗਾਹਕ 
ਦੀ ਕੈਪ੍ਚਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਾਈਵ ਫ਼ੋਟ਼ੋ 'ਤੇ ਸੀਏਐਫ਼ ਨਿੰ ਬਰ, ਜੀਪ੍ੀਐਸ ਕ਼ੋਆਰਡੀਨੇਟਸ, ਅਸਧਕਾਰਤ ਅਸਧਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਿ, ਸਵਿੱਿਣ 
ਕਰਿਚਾਰੀ ਕ਼ੋਡ (ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਦਆੁਰਾ ਸਨਰਧਾਰਤ) ਅਤੇ ਸਿਤੀ (DD:MM:YYYY) ਅਤੇ ਸਿੇਂ ਦੀ ਿੁਹਰ (DD:MM:YYYY) ਵਾਿਾ 
ਪ੍ੜਹਨਯ਼ੋਗ ਇੱਕ ਵਾਟਰ-ਿਾਰਕ ਿਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 

E. ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਦੀ ਐਪ੍ਿੀਕੇਸ਼ਨ ਸਵੱਚ ਇਹ ਸਵਸੇਸਤਾ ਹ਼ੋਵੇਗੀ ਸਕ ਗਾਹਕ ਦੀ ਸਸਰਫ਼ ਿਾਈਵ ਫ਼਼ੋਟ਼ੋ ਕੈਪ੍ਚਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਗਾਹਕ ਦੀ 
ਕ਼ੋਈ ਵੀ ਸਪ੍ਰਿੰ ਸਟਡ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ-ਗਰਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਫ਼਼ੋਟ਼ੋ ਕੈਪ੍ਚਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਿਾਈਵ ਫ਼ੋਟ਼ੋ ਕੈਪ੍ਚਰ ਕਰਦੇ ਸਿੇਂ ਗਾਹਕ ਦੀ ਬਕੈਗਰਾਊਂਡ 
ਸਚੱਟ ੇਰਿੰਗ ਦੀ ਹ਼ੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਿਾਈਵ ਫ਼ੋਟ਼ੋ ਸਿੱਚਦੇ ਸਿੇਂ ਕ਼ੋਈ ਹ਼ੋਰ ਸਵਅਕਤੀ ਫਰੇਿ ਸਵੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। 

 

F. ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ, ਅਸਿ ਓਵੀਡੀ ਦੀ ਿਾਈਵ ਫ਼ੋਟ਼ੋ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਦ ੇਕ਼ੋਿ ਹ਼ੋਣ ਦਾ ਸਬ ਤ ਸਜੱਥ ੇਔਫਿਾਈਨ ਪੁ੍ਸ਼ਟੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ਼ੋਵ ੇ
(ਿੇਟਵੇਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਿੀ ਗਈ ਹੈ), ਉੱਪ੍ਰੋਂ ਿਿੰ ਬਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਪ੍ਚਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉੱਪ੍ਰ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ੜਹਨ ਦੇ ਯ਼ੋਗ ਵਾਟਰ-
ਿਾਰਸਕਿੰ ਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਿਾਈਵ ਫ਼ੋਟ਼ੋ ਸਿੱਚਦ ੇਸਿੇਂ ਿ਼ੋਬਾਈਿ ਸਡਵਾਈਸ ਸਵੱਚ ਕ਼ੋਈ ਢਾਿ ਜਾਂ ਝੁਕਾਅ ਨਹੀਂ 
ਹ਼ੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 

G. ਗਾਹਕ ਦੀ ਿਾਈਵ ਫ਼ੋਟ਼ੋ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਸਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨ ਿੰ  ਸਹੀ ਰ਼ੋਸਨੀ ਸਵੱਚ ਕੈਪ੍ਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਉਹ 
ਸਪ੍ਸਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ੜਹਨ ਦ ੇਯ਼ੋਗ ਅਤੇ ਪ੍ਛਾਣਨ ਯ਼ੋਗ ਹ਼ੋਣ। 

 

H. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਏਐਫ਼ ਸਵੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਐਟਂਰੀਆਂ ਗਾਹਕ ਦਆੁਰਾ ਪੇ੍ਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰੀਆਂ 
ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਵੱਚ ਸਜੱਥੇ ਕਸਵੱਕ ਸਰਸਪ੍ਾਂਸ (QR) ਕ਼ੋਡ ਉਪ੍ਿਬਧ ਹ਼ੋਵ,ੇ ਅਸਜਹੇ ਵੇਰਸਵਆਂ ਨ ਿੰ  ਿਨੈ ਅਿ ਫਾਈਿ 
ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਕਊਆਰ ਕ਼ੋਡ ਨ ਿੰ  ਸਕੈਨ ਕਰਕ ੇ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਭਸਰਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਿਈ, ਯ ਆਈਡੀਏਆਈ ਤੋਂ 
ਡਾਊਨਿ਼ੋਡ ਕੀਤ ੇ ਭੌਸਤਕ ਆਧਾਰ/ਈ-ਆਧਾਰ ਦੇ ਿਾਿਿੇ ਸਵੱਚ ਸਜੱਥੇ ਸਕਊਆਰ ਕ਼ੋਡ ਉਪ੍ਿਬਧ ਹ਼ੋਵ,ੇ ਆਧਾਰ/ਈ-ਆਧਾਰ 'ਤ ੇ
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ਉਪ੍ਿਬਧ ਸਕਊਆਰ ਨ ਿੰ  ਸਕਨੈ ਕਰਕੇ ਨਾਿ, ਸਿਿੰ ਗ, ਜਨਿ ਸਿਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਤੇ ਵਰਗੇ ਵੇਰਸਵਆਂ ਨ ਿੰ  ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਭਸਰਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

I. ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਪ੍ਰ਼ੋਕਤ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ ਪ੍ ਰੀ ਹ਼ੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਵਨ ਟਾਈਿ ਪ੍ਾਸਵਰਡ (OTP) ਸੁਨੇਹਾ ਸਜਸ ਸਵੱਚ ਟੈਕਸਟ ਹੁਿੰ ਦਾ 
ਹੈ ਇਹ ਸਕ 'ਓਟੀਪ੍ੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਸਹਿਾਂ ਸਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕ ੇਫਾਰਿ ਸਵੱਚ ਭਰੇ ਵੇਰਸਵਆ ਂਦੀ ਪੁ੍ਸਟੀ ਕਰ਼ੋ' ਗਾਹਕ ਦੇ ਆਪ੍ਣੇ ਿ਼ੋਬਾਈਿ 
ਨਿੰ ਬਰ 'ਤੇ ਭੇਸਜਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਓਟੀਪ੍ੀ ਦੀ ਸਫਿਤਾਪ੍ ਰਵਕ ਪ੍ਰਿਾਸਣਕਤਾ 'ਤ,ੇ ਇਸਨ ਿੰ  ਸੀਏਐਫ਼ 'ਤੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਹਸਤਾਿਰ ਵਜੋਂ ਸਿਆ 
ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਿਾਂਸਕ, ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਕ਼ੋਿ ਉਸਦਾ ਆਪ੍ਣਾ ਿ਼ੋਬਾਈਿ ਨਿੰ ਬਰ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪ੍ਸਰਵਾਰ/ਸਰਸਤੇਦਾਰਾਂ/ਜਾਣ-ਪ੍ਛਾਣ ਵਾਿੇ 
ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਿ਼ੋਬਾਈਿ ਨਿੰ ਬਰ ਇਸ ਉਦੇਸ ਿਈ ਵਰਸਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੀਏਐਫ਼ ਸਵੱਚ ਸਪ੍ਸਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਜ਼ਕਰ 
ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। ਸਕਸੇ ਵੀ ਹਾਿਤ ਸਵੱਚ, ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਕ਼ੋਿ ਰਸਜਸਟਰਡ ਅਸਧਕਾਰਤ ਅਸਧਕਾਰੀ ਦਾ ਿ਼ੋਬਾਈਿ ਨਿੰ ਬਰ ਗਾਹਕ ਦੇ ਦਸਤਿਤ 
ਿਈ ਨਹੀਂ ਵਰਸਤਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਨ ਿੰ  ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਕ ਗਾਹਕ ਦੇ ਹਸਤਾਿਰ ਸਵੱਚ ਵਰਸਤਆ ਸਗਆ ਿ਼ੋਬਾਈਿ 
ਨਿੰ ਬਰ ਅਸਧਕਾਰਤ ਅਸਧਕਾਰੀ ਦਾ ਿ਼ੋਬਾਈਿ ਨਿੰ ਬਰ ਨਾ ਹ਼ੋਵੇ।  
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J. ਅਸਧਕਾਰਤ ਅਸਧਕਾਰੀ ਗਾਹਕ ਦੀ ਿਾਈਵ ਫ਼ੋਟ਼ੋ ਅਤ ੇਅਸਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨ ਿੰ  ਕੈਪ੍ਚਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਘ਼ੋਸਣਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ 
ਿਿੰ ਤਵ ਿਈ, ਅਸਧਕਾਰਤ ਅਸਧਕਾਰੀ ਦੀ ਵਨ ਟਾਈਿ ਪ੍ਾਸਵਰਡ (OTP) ਨਾਿ ਪੁ੍ਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜ਼ੋ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਕ਼ੋਿ ਰਸਜਸਟਰਡ 
ਉਸਦੇ ਿ਼ੋਬਾਈਿ ਨਿੰ ਬਰ 'ਤੇ ਭੇਸਜਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਓਟੀਪ੍ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਿਾਸਣਕਤਾ ਦੇ ਸਫਿ ਹ਼ੋਣ 'ਤੇ, ਇਸ ਨ ਿੰ  ਘ਼ੋਸਣਾ ਪ੍ੱਤਰ 'ਤੇ ਅਸਧਕਾਰਤ 
ਅਸਧਕਾਰੀ ਦੇ ਦਸਤਿਤ ਿਿੰ ਸਨਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸਧਕਾਰਤ ਅਸਧਕਾਰੀ ਦੀ ਿਾਈਵ ਫ਼ੋਟ਼ੋ ਵੀ ਇਸ ਅਸਧਕਾਰਤ ਅਸਧਕਾਰੀ ਦੀ ਘ਼ੋਸਣਾ ਸਵੱਚ 
ਕੈਪ੍ਚਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

 

K. ਇਨਹ ਾਂ ਸਾਰੀਆ ਂਗਤੀਸਵਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਪ੍ਿੀਕੇਸਨ ਨ ਿੰ  ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ ਦ ੇ ਪ੍ ਰਾ ਹ਼ੋਣ ਅਤ ੇ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਦੇ ਐਕਟੀਵੇਸਨ ਅਫਸਰ ਨ ਿੰ  
ਐਕਟੀਵੇਸਨ ਬਨੇਤੀ ਜਿਹਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਦੱਤੀ ਜਾਵਗੇੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ ਦਾ ਟਰਾਂਜੈਕਸਨ-ਆਈਡੀ/ਸਿੰਦਰਭ-ਆਈਡੀ ਨਿੰ ਬਰ 
ਵੀ ਸਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸਧਕਾਰਤ ਅਸਧਕਾਰੀ ਭਸਵੱਿ ਦੇ ਸਿੰ ਦਰਭ ਿਈ ਗਰਾਹਕ ਨ ਿੰ  ਿੈਣ-ਦੇਣ-ਆਈਡੀ/ਹਵਾਿਾ-ਆਈਡੀ ਨਿੰ ਬਰ ਦ ੇ
ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। 

 

L. ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਦਾ ਅਸਧਕਾਰਤ ਅਸਧਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੁ੍ਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗਾ ਸਕ:- (i) ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਵੱਚ ਉਪ੍ਿਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਸੀਏਐਫ਼ ਸਵੱਚ ਅਸਧਕਾਰਤ ਅਸਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਿ ਿੇਿ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। (ii) ਗਾਹਕ ਦੀ ਿਾਈਵ ਫ਼ੋਟ਼ੋ 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਵੱਚ ਉਪ੍ਿਬਧ ਫ਼ੋਟ਼ੋ ਨਾਿ ਿੇਿ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ (iii) ਿਾਜ਼ਿੀ ਫੀਿਡ ਸਿੇਤ ਸੀਏਐਫ਼ ਸਵੱਚ ਸਾਰੇ ਿ਼ੋੜੀਂਦੇ ਵੇਰਵ ੇਸਹੀ ਢਿੰ ਗ 
ਨਾਿ ਭਰੇ ਗਏ ਹਨ। 
 

M. ਸਫਿਤਾਪ੍ ਰਵਕ ਪੁ੍ਸ਼ਟੀ ਹ਼ੋਣ 'ਤੇ, ਸੀਏਐਫ਼ 'ਤੇ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਦੇ ਅਸਧਕਾਰਤ ਅਸਧਕਾਰੀ ਦਆੁਰਾ ਸਡਜੀਟਿ ਹਸਤਾਿਰ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ, ਜ਼ੋ 
ਸੀਏਐਫ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪ੍ਰਿੰ ਟ ਿਵੇਗਾ, ਉਸਚਤ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਦਸਤਿਤ/ਅਿੰਗ ਠੇ ਦਾ ਸਨਸਾਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰੇਗਾ, ਸਫਰ ਇਸਨ ਿੰ  ਸਕੈਨ 
ਕਰਕੇ ਸਸਸਟਿ ਸਵੱਚ ਅਪ੍ਿ਼ੋਡ ਕਰੇਗਾ। ਅਸਿ ਹਾਰਡ ਕਾਪ੍ੀ ਗਾਹਕ ਨ ਿੰ  ਵਾਪ੍ਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
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ਅਨੁਬਿੰ ਧ II 

ਪੀਆਈਐਸ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਐਫ਼ਪੀਆਈ ਿਈ ਕੇਿਾਈਸੀ ਦਸਤਾਿੇ   

 

1) ਸ਼ ਰੇ ਣੀ  ਐਫ਼ਪ੍ੀਆਈ 
ਦੀ ਸਕਸਿ 

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਸਕਸਿ ਸ਼ਰੇਣੀ I ਸ਼ਰੇਣੀ II ਸ਼ਰੇਣੀ III 

 

 

 

 

 

 

 

ਇਕਾਈ/ 
ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਦਾ 
ਿੈਵਿ 

 

ਸਿੰ ਸਵਧਾਸਨਕ 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਿੈਿ਼ੋਰਿੰਡਿ 
ਅਤੇ ਐਸ਼ੋਸੀਏਸਨ ਦੇ 
ਿੇਿ, 

ਇਨਕਾਰਪ਼੍ੋਰੇਸਨ ਦਾ 
ਸਰਟੀਸਫਕੇਟ ਆਸਦ।) 

ਿਾਜ਼ਿੀ ਿਾਜ਼ਿੀ ਿਾਜ਼ਿੀ 

ਪ੍ਤੇ ਦਾ ਸਬ ਤ ਿਾਜ਼ਿੀ (ਪ੍ਤੇ ਦੇ ਸਬ ਤ ਵਜੋਂ 
ਪ੍ਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ 
{POA}  ਪ੍ਤਾ ਦੱਸ ਕ ੇ
ਸਵੀਕਾਰਯ਼ੋਗ ਹੈ) 

ਿਾਜ਼ਿੀ (ਪ੍ਤੇ ਦੇ ਸਬ ਤ 
ਵਜੋਂ ਪ੍ਾਵਰ ਆਫ਼ 

ਅਟਾਰਨੀ {POA}  ਪ੍ਤਾ 
ਦੱਸ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰਯ਼ੋਗ ਹੈ) 

) 

ਪ੍ਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ 
ਤੋਂ ਇਿਾਵਾ ਿਾਜ਼ਿੀ 

ਪੈ੍ਨ ਿਾਜ਼ਿੀ ਿਾਜ਼ਿੀ ਿਾਜ਼ਿੀ 
ਸਵੱਤੀ ਡੈਟਾ ਛ਼ੋਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ* ਛ਼ੋਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ* ਿਾਜ਼ਿੀ  
ਐਸਈਬੀਆਈ 
ਰਸਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਸਫਕਟੇ 
 

ਿਾਜ਼ਿੀ ਿਾਜ਼ਿੀ ਿਾਜ਼ਿੀ  

ਬ਼ੋਰਡ ਰੈਜ਼ੋਿ ਸ਼ਨ 
@@ 

ਛ਼ੋਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ* ਿਾਜ਼ਿੀ  ਿਾਜ਼ਿੀ  

 

ਸੀਨੀਅਰ 
ਿੈਨੇਜ਼ਿੈਂਟ (ਪ੍ ਰੇ 
ਸਿੇਂ ਵਾਿੇ 
ਸਨਰਦੇਸ਼ਕ/ 
ਪ੍ਾਰਟਨਰ/ 

ਟਰਸੱਟੀ/ ਆਸਦ) 

ਸ ਚੀ ਿਾਜ਼ਿੀ ਿਾਜ਼ਿੀ  ਿਾਜ਼ਿੀ  
ਪ੍ਛਾਣ ਦਾ ਸਬ ਤ ਛ਼ੋਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ* ਛ਼ੋਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ* ਸਿੰ ਸਥਾ ਿੈਟਰਹੈਡ* 'ਤ ੇ

ਪ੍ ਰਾ ਨਾਿ, 
ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ, ਜਨਿ 
ਸਿਤੀ ਪ੍ਰਸਤਤੁ ਕਰਦੀ 
ਹੈ ਜਾਂ ਫ਼ੋਟ਼ੋ ਪ੍ਛਾਣ 

ਪ੍ੱਤਰ ਜਿਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹ ੈ

ਪ੍ਤੇ ਦਾ ਸਬ ਤ ਛ਼ੋਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ* ਛ਼ੋਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ* ਿੈਟਰ ਹੈੱਡ 'ਤੇ 
ਘ਼ੋਸ਼ਣਾ* 

ਫ਼ੋਟ਼ੋਗਰਾਫ਼ ਛ਼ੋਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਛ਼ੋਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਛ਼ੋਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ* 

 

 

 

ਅਧੀਸਕਰਤ 
ਦਸਤਖ਼ਤਕ
ਰਤਾ 

ਸ ਚੀ ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਿਾਜ਼ਿੀ – ਗਿ਼ੋਬਿ 
ਕਸਟ਼ੋਡੀਅਨ ਹਸਤਾਿਰ 

ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਪ੍ੀਓਏ ਦੇ 
ਿਾਿਿੇ ਸਵੱਚ ਗਿ਼ੋਬਿ 

ਕਸਟ਼ੋਡੀਅਨ ਨ ਿੰ  ਸਦੱਤੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ ਹ ੈ

ਿਾਜ਼ਿੀ - ਗਿ਼ੋਬਿ 
ਕਸਟ਼ੋਡੀਅਨ ਹਸਤਾਿਰ 
ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ 

ਪ੍ੀਓਏ ਦ ੇਿਾਿਿੇ ਸਵੱਚ 
ਗਿ਼ੋਬਿ ਕਸਟ਼ੋਡੀਅਨ ਨ ਿੰ  
ਸਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 

ਿਾਜ਼ਿੀ  

ਪ੍ਛਾਣ ਦਾ ਸਬ ਤ ਛ਼ੋਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ* ਛ਼ੋਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ* ਿਾਜ਼ਿੀ  
ਪ੍ਤੇ ਦਾ ਸਬ ਤ ਛ਼ੋਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ* ਛ਼ੋਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ* ਿੈਟਰ ਹੈੱਡ 'ਤੇ 

ਘ਼ੋਸ਼ਣਾ* 

ਫ਼ੋਟ਼ੋਗਰਾਫ਼ ਛ਼ੋਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਛ਼ੋਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਛ਼ੋਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ* 
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ਸਵਕਿਸਪ੍ਕ 
ਿਾਭਪ੍ਾਤਰੀ 
ਿਾਿਕ 

(UBO) 

ਸ ਚੀ ਛ਼ੋਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ* ਿਾਜ਼ਿੀ ("25% 
'ਤੇ ਕ਼ੋਈ ਯ ਬੀਓ 
ਨਹੀਂ" ਦੀ ਘ਼ੋਸ਼ਣਾ ਹ਼ੋ 
ਸਕਦੀ ਹੈ) 

ਿਾਜ਼ਿੀ  

ਪ੍ਛਾਣ ਦਾ ਸਬ ਤ ਛ਼ੋਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ* ਛ਼ੋਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ* ਿਾਜ਼ਿੀ  
ਪ੍ਤੇ ਦਾ ਸਬ ਤ ਛ਼ੋਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ* ਛ਼ੋਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ* Declaration on 

letter head* 

ਫ਼ੋਟ਼ੋਗਰਾਫ਼ ਛ਼ੋਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਛ਼ੋਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਛ਼ੋਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ* 

ਨੋਟ:- * ਬੈਂਕ ਿਾਤਾ ਿ਼ੋਿਹਣ ਵੇਿੇ ਿ਼ੋੜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਿਾਂਸਕ, ਸਬਿੰ ਸਧਤ ਐਫ਼ਪ੍ੀਆਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਕ ਰੈਗ ਿੇਟਰਾਂ/ 
ਕਾਨ ਿੰ ਨ ਿਾਗ ਕਰਨ ਏਜਿੰ ਸੀਆ ਂਰਾਹੀਂ ਿਿੰ ਗ ਕੀਤ ੇਜਾਣ 'ਤੇ ਸਬਿੰ ਸਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਕ਼ੋਿ ਜਿਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

 

@@ ਕੁੱਝ ਕੁ ਅਸਧਕਾਰ ਿੇਤਰਾਂ ਦੇ ਐਫ਼ਪ੍ੀਆਈ ਸਜੱਥੇ ਬੈਂਕ ਿਾਤੇ ਆਸਦ ਿ਼ੋਿਹਣ ਦ ੇਉਦੇਸ਼ ਿਈ ਬ਼ੋਰਡ ਰੈਜ਼ੋਿ ਸ਼ਨ ਪ੍ਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ 
ਪ੍ਰਚਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬ਼ੋਰਡ ਰੈਜ਼ੋਿ ਸ਼ਨ ਦੇ ਬਦਿੇ ਗਿ਼ੋਬਿ ਕਸਟ਼ੋਡੀਅਨ/ ਸਥਾਨਕ ਕਸਟ਼ੋਡੀਅਨ ਿਈ ਸਦੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਾਵਰ ਆਫ਼ 
ਅਟਾਰਨੀ ਜਿਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
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2) 

ਸ਼ਰੇਣੀ 
ਯ਼ੋਗ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸਨਵੇਸ਼ਕ 

I. ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਿ ਸਬਿੰ ਸਧਤ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸਨਵਸ਼ੇਕ ਸਜਵੇਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸੈਂਟਰਿ ਬੈਂਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜਿੰ ਸੀਆਂ, 
ਸਾਵਰੈਨ ਵੈਿਥ ਫਿੰਡ, ਅਿੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ/ ਿਿਟੀਿੇਟਰਿ ਸਿੰ ਸਥਾਵਾਂ/ ਏਜਿੰ ਸੀਆਂ। 

II. a) ਉਸਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੈਗ ਿੇਸਟਡ ਸਵਆਪ੍ਕ ਅਧਾਰਤ ਫਿੰ ਡ ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਸਿਊਚਿ ਫਿੰ ਡ, ਸਨਵੇਸ ਟਰੱਸਟ, 

ਬੀਿਾ/ਪ੍ੁਨਰਬੀਿਾ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀਆ,ਂ ਹ਼ੋਰ ਸਵਆਪ੍ਕ ਅਧਾਰਤ ਫਿੰ ਡ ਆਸਦ। 
 

b) ਉਸਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੈਗ ਿੇਸਟਡ ਸਿੰ ਸਥਾਵਾਂ ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਬੈਂਕ, ਸਿੰ ਪ੍ਤੀ ਪ੍ਰਬਿੰ ਧਨ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀਆ,ਂ ਸਨਵੇਸ 
ਪ੍ਰਬਿੰ ਧਕ/ਸਿਾਹਕਾਰ, ਪ਼੍ੋਰਟਫ਼ੋਿੀਓ ਪ੍ਰਬਿੰ ਧਕ ਆਸਦ। 

 

c) ਸਵਆਪ੍ਕ ਆਧਾਸਰਤ ਫਿੰਡ ਸਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸਨਵੇਸ ਪ੍ਰਬਿੰ ਧਕ ਉਸਚਤ ਢਿੰ ਗ ਨਾਿ ਰੈਗ ਿੇਸਟਡ ਹੈ। 
 

d) ਯ ਨੀਵਰਸਸਟੀ ਫਿੰ ਡ ਅਤੇ ਪੈ੍ਨਸ਼ਨ ਫਿੰ ਡ। 
 

e) ਐਫ਼ਆਈਆਈ/ ਉਪ੍ ਿਾਤੇ ਵਜੋਂ ਐਸਈਬੀਆਈ ਕ਼ੋਿ ਪ੍ਸਹਿਾਂ ਹੀ ਰਸਜਸਟਰਡ ਯ ਨੀਵਰਸਸਟੀ ਸਬਿੰਧੀ ਬਿੰ ਦ਼ੋਬਸਤੀ। 
III. ਪ੍ੀਆਈਐਸ ਰ ਟ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਸਵੱਚ ਸਨਵੇਸ ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਹ਼ੋਰ ਸਾਰੇ ਯ਼ੋਗ ਸਵਦੇਸੀ ਸਨਵੇਸਕ ਸਰਣੇੀ I ਅਤੇ II 

ਦੇ ਅਧੀਨ ਯ਼ੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਬਿੰ ਦ਼ੋਬਸਤੀਆ,ਂ ਚੈਰੀਟਬੇਿ ਸ਼ੋਸਾਇਟੀਆ/ਂਟਰੱਸਟ, ਫਾਊਂਡੇਸਨ, 

ਕਾਰਪ਼੍ੋਰੇਟ ਸਿੰ ਗਠਨ, ਟਰੱਸਟ, ਸਵਅਕਤੀ, ਪ੍ਸਰਵਾਰਕ ਦਫਤਰ, ਆਸਦ। 
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ਅਨੁਬਿੰ ਧ III 

 

ਵਾਧ  ਕੇਵਾਈਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਸਜਨਹ ਾਂ 'ਤ ੇਘੱਟ ਜ਼ੋਖ਼ਿ ਵਾਿੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਿਈ ਸਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: 
 

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੰ ਕੇਤਾਸਿਕ ਸ ਚੀ ਹ ੈਸਜਨਹ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਘੱਟ ਜ਼ੋਖ਼ਿ ਵਾਿੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹ਼ੋਰ 
ਗਾਈਡੈਂਡ ਿਈ ਸਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਕਰਸੈਡਟ ਪ੍ਾਸਿਸੀ ਦੇ ਨਾਿ ਨਾਿ ਇਸ ਪ੍ਾਸਿਸੀ ਦੇ ਸਬਿੰ ਸਧਤ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨ ਿੰ  ਰਫੈ਼ਰ ਕਰ਼ੋ। 
 

3) ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਗਾਹਕਾਂ ਿਈ ਕਵੇਾਈਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ: 

 

 ਕਰਿ 
ਅਿੰ ਕ 

 

ਸਵੀਕਾਰਯ਼ੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ 

 

ਪ੍ਛਾਣ 
ਸਰਹਾਇਸ਼ 
ਦਾ ਪ੍ਤਾ 

 

ਦਸਤਖ਼ਤ 

ਜਨਿ 
ਸਿਤੀ 

 

1 ਪੈ੍ਨ ਕਾਰਡ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਹਾਂ  

2 ਆਧਾਰ ਯ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਹਾਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ  

3 ਵ਼ੋਟਰ ਪ੍ਛਾਣ ਕਾਰਡ ਹਾਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ  

4 ਡਰਾਈਸਵਿੰ ਗ ਿਾਇਸਿੰ ਸ ਹਾਂ ਹਾਂ ਨ
ਹੀਂ 

ਹਾਂ  

5 ਵੈਧ ਪ੍ਾਸਪ਼੍ੋਰਟ ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ  

 

6 
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਭਾਗਾਂ, ਕਾਨ ਿੰ ਨੀ ਜਾਂ ਰੈਗ ਿੇਟਰੀ 
ਅਥਾਰਟੀਆ,ਂ ਜਨਤਕ ਿੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਸਰਆ,ਂ ਅਨੁਸ ਸਚਤ ਵਪ੍ਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ 
ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਵੱਤੀ ਸਿੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦਆੁਰਾ ਜਾਰੀ ਸਬਨੈਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫ਼ੋਟ਼ੋਆਂ 
ਵਾਿਾ ਪ੍ਛਾਣ ਪ੍ੱਤਰ। 

 

ਹਾਂ 
 

ਨ
ਹੀਂ 

 

ਨ
ਹੀਂ 

 

ਹਾਂ 
 

7 ਨਰੇਗਾ/ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜਿੰ ਸੀ/ ਉਪ੍ਕਰਿਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ  

8 ਸਵਅਕਤੀ ਦੇ ਤਸਦੀਕਸ਼ਦੁਾ ਫ਼ੋਟ਼ੋਗਰਾਫ਼ ਵਾਿਾ ਇੱਕ ਗਜ਼ਸਟਡ ਅਸਧਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ 
ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਪ੍ੱਤਰ 

ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ  

9 ਗਾਹਕ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ/ਫ਼ੋਟ਼ੋ ਦੀ ਪੁ੍ਸਟੀ ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਸਕਸੇ ਿਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ 
ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗਜ਼ਸਟਡ ਅਸਧਕਾਰੀ ਵਿੋਂ ਪ੍ੱਤਰ  

ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ  

10 ਪ੍ਸਹਿੇ ਸਫੇ ਵਾਿੀ ਬੈਂਕ ਿਾਤੇ ਦੀ ਸਟੇਟਿੈਂਟ/ ਫ਼ੋਟ਼ੋਗਰਾਫ਼ ਅਤ ੇਫ਼ੋਟ਼ੋ 'ਤੇ ਬੈਂਕ 
ਦੀ ਿੁਹਰ ਵਾਿੀ ਪ੍ਾਸ ਬੁੱਕ 

ਹਾਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ  

11 2 ਿਹੀਸਨਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ੁਰਾਣੇ ਉਪ੍ਯ਼ੋਗਤਾ ਸਬੱਿ (ਸਬਜਿੀ, ਿੈਂਡਿਾਈਨ 
ਟੈਿੀਫ਼ੋਨ, ਪ਼੍ੋਸਟ ਪ੍ੇਡ ਿ਼ੋਬਾਇਿ, ਪ੍ਾਈਪ੍ਨੁਿਾ ਗੈਸ ਿਾਈਨ, ਪ੍ਾਣੀ)। 

ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ  

 

 

 

 

12 

ਪ੍ਾਸਿਸੀ/ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਿਈ ਗਾਹਕ ਦ ੇ ਨਾਿ 'ਤ ੇ
ਰਸਜਸਟਰਡ ਿ ਿ/ਤਸਦੀਕਸ਼ਦੁਾ ਸੇਿ ਡੀਡ/ਇਕਰਾਰਨਾਿਾ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ 
ਿਾਗ  ਹ਼ੋਵੇ। 
ਜੇਕਰ ਸਵੀਕਾਰਯ਼ੋਗ ਓਵੀਡੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹਾਂ ਕੀਤਾ ਪ੍ਤੇ ਦ ੇ
ਸਬ ਤ ਿੌਜ ਦਾ ਪ੍ਤੇ ਨਾਿੋਂ ਵੱਿਰਾ ਪ੍ਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸਜਹੇ ਓਵੀਡੀ ਪ੍ਤੇ ਦੇ ਸਬ ਤ 
ਦੀ ਅਸਿ ਸਵੱਚ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ 
ਕ਼ੋਸਸਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਐਫ਼ਆਈ / ਪੁ੍ਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿੌਜ ਦਾ 
ਪ੍ਤੇ ਦ ੇਸਬ ਤ ਿਈ, ਗਾਹਕ ਸਕਰਾਏ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਿੇ/ਛੁੱਟੀ ਅਤ ੇਿਾਇਸੈਂਸ 
ਸਿਝੌਤੇ ਜਾਂ ਸਵ-ੈਘ਼ੋਸਣਾ ਪ੍ੱਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪ੍ੀ ਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇ
ਅਸਜਹੇ ਿੌਜ ਦਾ ਪ੍ਤੇ ਦੀ ਪੁ੍ਸਟੀ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ/ਸਾਿਾ ਦੇ ਅਸਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ 
ਐਫ਼ਆਈ ਏਜਿੰ ਸੀ / ਸਨੱਜੀ ਸਵਜਟ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

 

 

 

 

ਨਹੀਂ 

 

 

 

 

ਹਾਂ 

 

 

 

 

ਨਹੀਂ 

 

 

 

 

ਨਹੀਂ 

 



 

 

13 ਹਾਿੀਆ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਸਿਊਂਸਪ੍ਿ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਸੀਦ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ  

 

 

14 

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇ ਸਵਭਾਗਾਂ, ਕਾਨ ਿੰ ਨੀ ਜਾਂ ਰੈਗ ਿੇਟਰੀ 
ਸਿੰ ਸਥਾਵਾਂ, ਜਨਤਕ ਿੇਤਰ ਦ ੇਅਦਾਸਰਆ,ਂ ਅਨੁਸ ਸਚਤ ਵਪ੍ਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ, ਸਵੱਤੀ 
ਸਿੰ ਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ ਚੀਬੱਧ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀਆਂ ਦਆੁਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤੋਂ 
ਸਰਹਾਇਸ ਦੀ ਅਿਾਟਿੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ੱਤਰ ਅਤੇ ਅਸਧਕਾਰਤ ਸਰਹਾਇਸ ਅਿਾਟ 
ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਅਸਜਹੇ ਿਾਿਕਾਂ ਕ਼ੋਿ ਛੁੱਟੀ ਅਤ ੇਿਾਇਸੈਂਸ ਸਿਝੌਤਾ। 

 

 

ਨਹੀਂ 

 

 

ਹਾਂ 

 

 

ਨਹੀਂ 

 

 

ਨਹੀਂ 
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15 
ਸਰਕਾਰੀ ਸਵਭਾਗਾਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਿੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਸਰਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾਿੁਕਤ 
ਕਰਿਚਾਰੀਆ ਂਨ ਿੰ  ਪੈ੍ਨਸਨ ਜਾਂ ਪ੍ਸਰਵਾਰਕ ਪੈ੍ਨਸਨ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 
ਗਏ ਆਦੇਸ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਸਵੱਚ ਪ੍ਤਾ ਹ ੈ

 

ਨਹੀਂ 
 

ਹਾਂ 
 

ਨਹੀਂ 
 

ਨਹੀਂ 

16 ਭਾਰਤੀ ਸਵਿੱਿਣ ਪ੍ਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ ਦਆੁਰਾ ਜਾਰੀ ਪ੍ੱਤਰ ਸਜਸ ਸਵੱਚ ਨਾਿ, 

ਪ੍ਤਾ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਨਿੰ ਬਰ ਦ ੇਵੇਰਵੇ ਸਾਿਿ ਹਨ 

ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ  

17 ਜਨਿ ਦਾ ਸਰਟੀਸਫਕਟੇ (ਸਰਕਾਰੀ ਏਜਿੰ ਸੀ) ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ  

18 ਸਕ ਿ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਰਟੀਸਫਕਟੇ (10ਵੀਂ/ 12ਵੀਂ) ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ  

19 ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਦਸਤਿਤ ਦੇ ਤਸਦੀਕ ਵਾਿਾ ਸਰਟੀਸਫਕਟੇ ਸਜੱਥ ੇਕਰਜ਼ਾ ਿੈਣ ਵਾਿਾ 
ਿਾਤਾ ਚਿਾ ਸਰਹਾ ਹ ੈ

ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ  

 

 

3.1. ਪ੍ਤੇ ਦ ੇਸਬ ਤ ਵਜੋਂ ਫਰਿ/ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਸਵੱਚ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਵਾਿੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ (ਕ਼ੋਈ ਇੱਕ) 

 

 ਕਰਿ ਅਿੰ ਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫਰਿ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ  

 

1 
ਫਰਿ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਬਜਿੀ ਜਾਂ ਟੈਿੀਫ਼ੋਨ ਦਾ ਸਬੱਿ (2 ਿਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ)  

ਹਾਂ 
 

ਹਾਂ 
 

2 ਸਬਜ਼ਨੈਸ ਰਸਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਸਫਕੇਟ, ਜੇਕਰ ਕ਼ੋਈ ਹੈ (ਜੀਐਸਟੀ) ਹਾਂ ਹਾਂ  

3 ਰਾਸ਼ਟਰੀਸਕਰਤ/ ਅਨੁਸ ਸਚਤ ਕਿਰਸ਼ੀਅਿ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਿੈਂਟ ਹਾਂ ਹਾਂ  

4 ਨਵੀਨਤਿ ਸਿੰ ਸ਼ੋਸਧਤ ਪ੍ਾਰਟਨਰਸਸਪ੍ ਡੀਡ ਦੀ ਪ੍ਰਿਾਸਣਤ ਕਾਪ੍ੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ  

5 ਪੈ੍ਨ ਕਾਰਡ ਅਿਾਟਿੈਂਟ ਪ੍ੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪ੍ੀ ਹਾਂ ਹਾਂ  



 

 

 

ਅਨੁਬਿੰ ਧ – IV 

 

A. ਸਬਿਡਰ/ਪਰੋਜਕੈਿ/ਕਾਰਪੋਰਿੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਿ ਸਬਿੰ ਧਤ ਐਸਿੀਆਰ ਦੀ ਸਿਆਸਖਆਤਮਕ ਸ ਚੀ: 
 

1. ਗਾਹਕ ਦੇ ਕਾਨ ਿੰ ਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨ ਿੰ  ਕਈ ਵਾਰ ਬਦਸਿਆ ਸਗਆ ਹੈ (ਨਾਿ ਬਦਿਣਾ, ਿਾਿਕੀ ਦਾ ਤਬਾਦਿਾ, ਕਾਰਪ਼੍ੋਰੇਟ ਸੀਟ ਦੀ 
ਤਬਦੀਿੀ); 

2. ਪ੍ਰ਼ੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਿ ਿਾਗਤ ਦੇ ਿੁਕਾਬਿੇ ਇੱਕ ਛ਼ੋਟੇ ਕਰਜੇ਼ ਿਈ ਏਐਚਐਫ਼ਐਿ ਤੱਕ ਪ੍ਹੁਿੰ ਚ ਕਰਨ ਵਾਿਾ ਸਬਿਡਰ; 

3. ਸਬਿਡਰ ਪ੍ਰ਼ੋਜੈਕਟ ਿਈ ਫਿੰ ਸਡਿੰ ਗ ਦੇ ਸਰ਼ੋਤਾਂ ਦੀ ਸਵਆਸਿਆ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਅਸਿਰੱਥ ਹੈ; 
4. ਵੱਿ-ਵੱਿ ਅਥਾਰਟੀਆ ਂਤੋਂ ਿਨਜ਼ ਰੀਆਂ/ਸਵੀਸਕਰਤੀਆ ਂਜਾਅਿੀ ਸਾਬਤ ਹੁਿੰ ਦੀਆ ਂਹਨ ਜਾਂ ਜ ੇਇਹ ਜਾਪ੍ਦਾ ਹੈ ਸਕ ਗਾਹਕ 

ਿ਼ੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ/ਫਾਈਿਾਂ ਆਸਦ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ; 

5. ਿੈਨੇਜ਼ਿੈਂਟ ਅਣਜਾਣ ਜਾਂ ਅਣਉਸਚਤ ਸਵਅਕਤੀਆਂ (ਸਵਅਕਤੀਆਂ) ਦੀਆ ਂਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿੰ ਿ ਕਰਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ; 

6. ਕਾਰ਼ੋਬਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਕਰਤੀ ਨ ਿੰ  ਸਧਆਨ ਸਵਚ ਰੱਿਦੇ ਹ਼ੋਏ ਕਰਿਚਾਰੀਆ ਂਦੀ ਸਿੰ ਸਿਆ ਜਾਂ ਬਣਤਰ (ਉਦਾਹਰਣ ਿਈ ਸਕਸੇ 
ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿੰ ਸਿਆ ਅਤ ੇਵਰਤੀਆ ਂਗਈਆਂ ਸਿੰ ਪ੍ਤੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਸਧਆਨ ਸਵਚ ਰੱਿਦੇ ਹ਼ੋਏ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ 
ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਜ਼ਆਦਾ ਹੈ); 

7. ਬਹ-ੁਅਸਧਕਾਰ ਿੇਤਰ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਿੇ ਗਰਾਹਕ ਸਜਨਹ ਾਂ ਕ਼ੋਿ ਢੁਕਵੀਂ ਕੇਂਦਰੀਸਕਰਤ ਕਾਰਪ਼੍ੋਰੇਟ ਸਨਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; 

8. ਕਾਨ ਿੰ ਨੀ ਪ੍ਰਬਿੰ ਧਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਬਾਰੇ ਸਿਾਹ, ਸਜਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸਪ੍ਸਟ ਿਿਕੀਅਤ ਜਾਂ ਅਸਿ ਆਰਸਥਕ ਉਦੇਸ ਿਈ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ (ਟਰੱਸਟ, ਕਿੰ ਪ੍ਨੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਸਿੇਤ ਜਾਂ ਨਾਿ/ਕਾਰਪ਼੍ੋਰੇਟ ਸੀਟ ਜਾਂ ਹ਼ੋਰ ਗੁਿੰ ਝਿਦਾਰ ਸਿ ਹ ਢਾਂਸਚਆਂ ਦਾ ਨਾਿ 
ਬਦਿਣਾ); 

9. ਉੱਚ ਪ੍ੱਧਰੀ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਵਾਿੀਆਂ ਸਿੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨਕਦ ਜਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਿ ਤਬਾਦਿੇਯ਼ੋਗ ਸਿੰ ਪ੍ਤੀਆ,ਂ ਸਜਨਹ ਾਂ ਸਵੱਚੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਿੰ ਡਾਂ ਨ ਿੰ  
ਅਸਪ੍ਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

10. ਉਹਨਾਂ ਦੇਸਾਂ ਸਵੱਚ ਸਾਿਿ ਕੀਤ ੇਗਏ ਗਰਾਹਕ ਜ਼ੋ ਧਾਰਕ ਦੇ ਸੇਅਰਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਦਿੰਦੇ ਹਨ। 
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B. ਸਰਪੋਰਿ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾਿੇ ਸੀਿੀਆਰ/ ਐਸਿੀਆਰ ਿਰਾਂਜੈਕਸਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਖਆਤਮਕ ਸ ਚੀ (ਸਿਅਕਤੀਗਤ 
ਗਾਹਕ) 

 

1. ਗਾਹਕ ਨਾਿ ਸਬਿੰ ਧਤ ਵੇਰਸਵਆਂ ਨ ਿੰ  ਕਈ ਵਾਰ ਬਦਸਿਆ ਸਗਆ ਹੈ (ਨਾਿ ਸਵੱਚ ਬਦਿਾਅ, ਵਾਰ-ਵਾਰ 
ਸੁਧਾਰ ਆਸਦ); 

2. ਬੇਿ਼ੋੜੀ ਗੁਿੰ ਝਿਦਾਰ ਗਾਹਕ ਬਣਤਰ; 

3. ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਟਰਾਂਜੈਕਸਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਣੇੀਆਂ ਜ਼ੋ ਸਥਾਸਪ੍ਤ ਵਪ੍ਾਰਕ ਪ੍ਰ਼ੋਫਾਈਿ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁਿੰ ਦੀਆ ਂ
ਹਨ, ਅਤੇ ਉਿੀਦ ਕੀਤੀਆ ਂਗਤੀਸਵਧੀਆ/ਂਿੈਣ-ਦੇਣ ਅਸਪ੍ਸਟ ਹਨ; 

4. ਗਾਹਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਡੈਟਾ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਝਜਕਦਾ ਹੈ; 

5. ਝ ਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਡੈਟਾ, ਕਰਜੇ਼ ਦਾ ਉਦੇਸ, ਿਾਸਤਆਂ ਦ ੇਵੇਰਵੇ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ; 
6. ਫਿੰ ਡਾਂ ਦੇ ਸਰ਼ੋਤ ਦੇ ਵੇਰਵ ੇਪੇ੍ਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਜਨਹ ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰ ਆਤੀ ਯ਼ੋਗਦਾਨ ਪ੍ਾਇਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿੰ ਡਾਂ ਦੇ ਸਰ਼ੋਤ ਸੱਕੀ ਹਨ ਆਸਦ; 

7. ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਿਣ ਤੋਂ ਸਝਜਕਦਾ ਹੈ, ਸਬਨਾਂ ਿ਼ੋੜੀਂਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਸਕਸੇ ਤੀਜੀ ਸਧਰ/ਪ੍ਾਵਰ 
ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਧਾਰਕ ਦਆੁਰਾ ਨੁਿਾਇਿੰ ਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; 

8. ਏਐਚਐਫ਼ਐਿ ਦੀ ਬਰਾਂਚ/ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਪ੍ਹੁਿੰ ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੋ ਸਕ ਿ਼ੋਨ ਐਪ੍ਿੀਕੇਸਨ ਸਵੱਚ ਸਦੱਤ ੇਗਏ 
ਗਾਹਕ ਦੇ ਸਰਹਾਇਸੀ ਜਾਂ ਕਾਰ਼ੋਬਾਰੀ ਪ੍ਤੇ ਤੋਂ ਦ ਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਦੱਤੇ ਪ੍ਤੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਏਐਚਐਫ਼ਐਿ ਦੀ 
ਸਾਿਾ/ਦਫ਼ਤਰ ਹ;ੈ 

9. ਿਾਤੇ/ ਿਿਟੀਪ੍ਿ ਿਾਸਤਆਂ ਦੀ ਸਟੇਟਿੈਂਟ ਸਵੱਚ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਸਵਆਸਿਆ ਕਰਨ ਜਾਂ 
ਸਿੰ ਤੁਸਟ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਅਸਿਰੱਥ; 

10. ਉਸਚਤ ਤਰਕ ਦ ੇਸਬਨਾਂ ਗੈਰ-ਸਿੰਬਿੰ ਸਧਤ ਤੀਜੀ ਸਧਰ ਿਾਸਤਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਸੁਰ ਆਤੀ ਯ਼ੋਗਦਾਨ; 

11. ਿ਼ੋਨ ਦੀ ਰਕਿ ਦੀ ਅਿੰਤਿ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰਕ ਤੋਂ ਸਬਨਾਂ, ਟਾਪ੍-ਅੱਪ੍ ਿ਼ੋਨ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਇਕਇੁਟੀ ਿ਼ੋਨ 
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ; 

12. ਕਰਜੇ਼ ਦੀ ਿਨਜ਼ ਰੀ ਿਈ ਸੱਕੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਣੇਾ; 
13. ਸਜੱਥੇ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਆਰਸਥਕ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦਾ; 
14. ਧ਼ੋਿਾਧੜੀ ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਿੱਸਗਆ; ਐਨਐਚਬੀ/ਆਰਬੀਆਈ ਸਰਕ ਿਰ/ਸ ਚਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਪ਼੍ੋਰਟ ਕੀਤੇ 

ਜਾਣ ਵਾਿੇ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਸਕਸ ੇਵੀ ਸਾਿਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਅਿੀ ਕਰਿੰਸੀ ਨੋਟ; 

15. ਅਸਗਆਤ ਸਰ਼ੋਤ ਨਾਿ ਆਸਧਾਰਨ ਸਵੱਤੀ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ; 
16. ਅਸਬਿੰ ਸਧਤ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣ ਤੀਜੀਆਂ ਸਧਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹ਼ੋਏ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤ ੇਫੀਸਾਂ ਿਈ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ 

ਸਜੱਥੇ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਆਿ ਸਵਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ; 

17. ਕਰਜੇ਼ ਦੇ ਅਸਿ ਿਾਭਪ੍ਾਤਰੀ ਅਤੇ ਿਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਿੇ ਫਿੈਟ ਬਾਰੇ ਵਾਜਬ ਸਿੰਕੇ ਹਨ; 

18. ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਬੈਂਕ ਿਾਤਾ ਿ਼ੋਿਹ ਕੇ ਕਰਜੇ਼ ਦੀ ਰਕਿ ਦਾ ਨਕਦੀਕਰਨ; 

19. ਇਹ ਜਾਣਦ ੇਹ਼ੋਏ ਸਕ ਜਾਇਦਾਦ/ਸਨਵਾਸ ਇਕਾਈ ਨ ਿੰ  ਪ੍ਸਹਿਾਂ ਹੀ ਫਿੰ ਡ ਸਦੱਤਾ ਸਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 
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ਬਕਾਇਆ ਹ;ੈ 

20. ਸਵਕਰੀ ਦ ੇਇਕਰਾਰਨਾਿੇ ਸਵੱਚ ਸਦੱਤਾ ਸਗਆ ਸਵਕਰੀ ਦਾ ਸਵਚਾਰ ਿਰੀਦ ਦੇ ਿੇਤਰ ਸਵੱਚ ਪ੍ਰਚਸਿਤ 
ਨਾਿੋਂ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਧ/ਘੱਟ ਹ;ੈ 

21. ਇੱਕ਼ੋ ਸਿੰ ਪ੍ਤੀ/ਸਨਵਾਸ ਇਕਾਈ ਿਈ ਕਈ ਫਿੰ ਸਡਿੰ ਗ; 

22. ਸਕਸੇ ਤੀਜੀ ਸਧਰ ਦੇ ਹੱਕ ਸਵੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਿਈ ਬਨੇਤੀ ਸਜਸਦਾ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਿ ਕ਼ੋਈ ਸਬਿੰ ਧ ਨਹੀਂ ਹੈ;  
23. ਸਵਕਰੇਤਾ/ਸਬਿਡਰ/ਸਡਵੈਿਪ੍ਰ/ਦਿਾਿ/ਏਜਿੰ ਟ ਆਸਦ ਦੀ ਸਿਿੀਭੁਗਤ ਨਾਿ ਗਾਹਕ ਦਆੁਰਾ ਕਰਜੇ਼ 

ਦੀ ਰਕਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿੰ ਿਾਂ ਤੋਂ ਇਿਾਵਾ ਸਕਸੇ ਹ਼ੋਰ ਉਦੇਸ ਿਈ ਇਸ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ। 

24. ਐਨਜੀਓ/ ਚੈਰੀਟੇਬਿ ਸਿੰ ਗਠਨ/ ਿਘ  / ਦਰਸਿਆਨੇ ਸਿੰ ਗਠਨ (SMEs) / ਸੈਿਫ਼ ਹੈਿਪ੍ ਗਰੁੱਪ੍ 
(ਐਸਐਚਜੀ)/ ਿਾਈਕਰ਼ੋ ਫਾਇਨਾਂਸ ਗਰੁੱਪ੍ (MFGs) ਨ ਿੰ  ਸ਼ਾਿਿ ਕਰਕੇ ਿਿਟੀਪ੍ਿ ਫਿੰ ਸਡਿੰਗ/ 
ਫਾਇਨਾਂਸਸਿੰ ਗ  

25. ਪ੍ਤੇ ਦੇ ਬਦਿਣ ਿਈ ਿਗਾਤਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ; 
26. ਵਾਧ  ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨ ਿੰ  ਸਰਫਿੰਡ ਕਰਨ ਦ ੇਅਨੁਰ਼ੋਧ ਵਾਿੀਆ ਂਸਕਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਵਾਧ  ਭੁਗਤਾਨ। 
27. ਉਿੀਦ ਨਾਿੋਂ ਵੱਧ/ ਘੱਟ ਿਾਗਤ 'ਤ ੇਰੀਅਿ ਅਸਟੇਟ ਸਵੱਚ ਸਨਵਸ਼ੇ। 

 

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