
1 

 

 

आपला ाहक ओळखा व  धन शोधन िनवारण उपाययोजना धोरण. 

(Know Your Customer Norms and Anti Money Laundering Standards Policy) 

तावना ( Introduction) – 

           अजाणतेपण कवा जाणीवपूवक बकेकडील खा याचा कवा बँकेमाफत उपल ध 
क न दनेेत येणा या सवेा सुिवधेचा वापर गु हगेारी व पा या ाचारी ,काळाधंदा/ 

वसाय करणा या  तसचे दहशतवादी कृ ये करणा या  वा संघटना कडून 
गैरमागाचा / काळा पैसा / बेिहशोबी पैसा / धन चलनात आणणेसाठी केला जातो . या 
कृ यास /प तीवर  आला घालणेसाठी कवा असे कार रोखणेसाठी  बँकांनी आप या 

ाहकाला जाणून घेणे  मह वाचे ठरते . याचबरोबर धन शोधन िनवारण अिधिनयम 
२००२  हा बँका व सव िव ीय सं थाना लागू असलेने या अनुषंगाने उपाययोजना राबवणे 
बँकेस म ा  आह.े यामुळे ाहक /खातेदार यांना जाणून घेणे /खा ी क न घेणे व याच े
बकेकडील खा यातून होणा या वहारावर दखेरेख व िनयं ण ठेवणेसाठी रझव बँक ऑफ 
इंिडया यांचे “ आपला ाहक ओळखा “ िनकष (Know Your Customer Norms)  बाबत 
लाग ूकेले या मागदशक सूचना तसेच अथ/धन शोधन िनवारण  उपाययोजना अिधिनयमास 
अनुस न केललेी कायप ती /िनयमावलीस “ आपला ाहक ओळखा व अथाधन शोधन 
िनवारण उपाययोजनाधोरण ं “ (Know Your Customer Norms and Anti Money 

Laundering Standards Policy )  अस े संबोधणेत येईल .स ाचे धोरण पुढील माणे 
रािहल. 

ा ी  (Scope ) – 

१. ाहक व खातेदार यांची ा या ( Definition of customer ) 

२. ाहक वीकृती धोरण (Customer Acceptance Policy) 
३. ाहक जाणून घेणेच ेधोरण (Customer  Identification Procedure) प ती. 
४. ाहकाचे खा यावर / वहारावर दखेरेख व िनयं ण (Monitoring of Transactions ) 

५. ाहकांचे खा यांचे जोखीम व थापन (Risk Management)) 

वरील बाब ची पूतता क न घेत असताना बँकेस लागू असलले े िविवध ामु याने 
खालील काय ातील तरतुदी सु ा याम य े समािव  असतील. (The Banking 

Regulation Act, The Reserve Bank Of India Act, The Anti money Laundering 

Act, The Income Tax Act.) 
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ाहक (Ccustomer)  -  

• नैस गक  कवा काय ाने िनमाण झालेली  (संघटना /सं था) िजच े
/ याचे बँकेत खाते उघडलेल ेआह े . याच माणे जी  बँके या िविवध सेवा 
सुिवधेचा लाभ घेते / वहार करते अशी नैस गक कवा काय ाने िनमाण झाललेी 

/सं था  बँकेची ाहक समजली जाईल. 
• बकेकडील खा यावर या खातेदारा या वतीने अ य  िलिखत 

द तऐवज(Power Of Attorney) सचूनाप  (Mmandate ) ारे वहार 
हाताळते तो लाभाथ  खातेदार  हा ाहक समजला जाईल. 

• ावसाईक  / सं था / फम / कंपनी जी यांचे ाहका या वतीने यांचेसाठी 
बँक बरोबर आ थक वहार करते कवा बँके या इतर सोयी सुिवधांचा लाभ घेते 
याच ेलाभाथ   ह ेसु ा बँकेचे ाहक समजल ेजातील . 

• नैस गक  ,काय ाने िनमाण झाललेी  ,(संघटन, सं था) इ यादी यांच े
बँ कग वहारामुळेबँके या नावलौ ककास जोखीम /धोका िनमाण होऊ शकते 
असे सवजण बँकेचे ाहक समाजणेत येतील . 

          २. ाहक  वीकृती धोरण  ( Customer Acceptance Policy ) 

*  रझव बँक ऑफ इंिडया  कडून बँकेस बँ कग वसाय करणेचा परवाना ा  
झालेला आह े. बँ कग वसायाम ये ामु याने जाणते कडून ठेवी वीकारणे व अशा 
वीकारले या ठेवी गरज ूलोकांना कजाऊ दणेे कवा गंुतवणूक करणे याचा समावेश 

होतो . यामुळे जे िनवासी भारतीय   करार काय ाने  करार करणेस पा  
आहते यांना ाहक हणून वीकारले जाईल.  

* रझव बकँ ऑफ इंिडया  या मागदशक सूचनेनुसार कशोर वयोगटातील िव ाथ  
(वय १० वष पुण असले या) वगास बचतीची सवय लागावी व आ थक समावेश 
धोरण (Financial Inclusion) हणून करार काय ानुसार स ान नसल ेतरी यास 

ाहक हणून वीका न याचे से हग ठेव खाते उघडले जाईल .. 

   *  अिनवासी भारतीय च े सु ा ज र या आपला ाहक ओळखा “ 
िनकषानुसार कागदपञे घेवून खाते उघडल ेजाईल. 

  * रझव बकँ ऑफ इंिडया  यांचे कडून बँकांनी खाते उघडून घेनेस म ाव केले या /     
बंदी घातले या दहशतवादी  , दहशतवादी संघटना , / सं था , गु हगेार , 
समाजकंटक , दशे िहतािव  वतणूक करणा या  यांना ाहक हणून  
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ि वकारणेत येणार नाही तसचे रझव बँकेकडून वेळोवेळी अशा या ा िस  
के यानंतर / बँकेस ा  झा यानंतर याची न द संगणक णालीत (S/ W ) म य े
क न यादी अ ावत केली जाईल.( Updating Of Ban Entity List ). 

          *  रझव बँक ऑफ इंिडया ने “कज बुडवे” ( Wilful Defaulter ) हणून िस       

               केले या यादी मधील चे बँकेत खाते उघडून घेतले जाणार नाही. 

• बेनामी / बोगस नावाने बँकेत खाते उघडले जाणार नाहीत . याच माणे िस  
कलाकार , खेळाडू, राजक य, राजघराणे कवा ीमंत या साध य 
असले या नावाने ाहक खाते उउघ नेस आलेस याबाबत शहािनशा केली जाईल 
अ यथा, खाते उघडून घेतले जाणार नाही.  मा , ब याच वेळा   एकाच नावाचा  
( पिहले , मधले व आडनाव ) समान असले या  आढळून येतात  अशा 

ची ज र ती खातरजमा क न या यामधील वेगळेपणाची बाबिवचारात 
घेउन ाहक ओळख / प रचय मांक ( Customer Identification Number ) 

दला जाईल.  
• ाहकांना बि स / दणेगी / भेटव तू व यादा ाजाच े अिमष दाखवनू यां या 

कडून ठेवी वीकारणा या ( Non Banking Financial Companies) , िचट फंड ,िभशी 
मंडळ, माय ो फायना स कंप या वृ  / वन लागवड कंप या यांची कोण याही 

कारची खाती उघडून घेतली जाणार नाही . मा , अशा सं थेच ेअ य बकेँत खाते 
उघडलेल े आह े व या खा यावर ३ वष पयत या कालावधीत वहार 
समाधानकारक असतील तर याचा अपवाद हणून ाहक वीकृती बाबत िवचार 
केला जाईल.  

• रा य / क  शासनाची िविवध खाती , िज हाप रषद , ामपंचायत, नगरपािलका 
महानगर पािलका इ यादी थािनक वरा य सं था यांचे संबिधत शासनाचे 
आदशेानुसार बकेत खाते उघडून घेतले जाईल. 

• बँकेकड े खाते उघड यासाठी अज करणा या  / सं था संघटना यांची 
आ थकि थती, समाजातील थान , उ ोग वसायाच े व प , उ पादन , 
रा नेचे ठकाण , व उ प  या बाबतची मािहती घेतली जाईल . सदरची मािहती 
बँकेकडून ित हाईत स दली जाणार नाही . 

• ाहक  कवा खातेदारांनी यांचे खा यावर हाताळलेले आ थक वहार तसेच 
बँके या िविवध सेवा सुिवधेचा लाभ घेत असताना यांच ेवतनातून / वहारातून 
बँकेस अ थक व पाचा तसेच लौ ककास बाधा आणणा या जोखमी ( Rrisks) 
तयार होतात अशा जोखम चे ाहक / खातेदाराची आ थक ि तथी , समाजातील  
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²ÖÑ�êú“Öê �úÖµÖÔ�Öê¡ÖÖ −Ö×•Ö�ú �ú−ÖÖÔ™ü�ú ¸üÖ•µÖÖ“Öß Æü§ü †ÃÖæ−Ö, �úÖÆüß ²ÖÑ�êú“µÖÖ ¿ÖÖ�Öê“µÖÖ   −Ö•Öß�ú“Öß ÷ÖÖ¾Öê 

�ú−ÖÖÔ™ü�ú ü̧Ö•µÖÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü †ÖÆêüŸÖ.  ´ÖÖ¡Ö †¿ÖÖ ÷ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ¾µÖŒŸÖß ŸÖÃÖê“Ö ÃÖÆü�úÖ ü̧ß ÃÖÓÃ£ÖÖ µÖÖÓ−ÖÖ 

²ÖÑ�êú“Öß ¿ÖÖ�ÖÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ÷ÖÖ¾ÖÖŸÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ ü̧ �ú¸ü&Öê ÃÖÖê‡Ô“Öê †ÃÖ»Öê−Öê  ŸµÖÖÓ“Öß �ÖÖŸÖß †Ö¯Ö»ÖÖ ÷ÖÏÖÆü�ú 

†Öêôû�ÖÖ ×−Ö�úÂÖÖ −ÖãÃÖÖ ü̧ �úÖ÷Ö¤ü¡ÖÖÓ“Öß ¯ÖæŸÖÔŸÖÖ �ú¹ý−Ö  ‘Öê¾Öæ&Ö  ˆ‘Ö›ü»Öß •ÖÖŸÖß»Ö. 

 

• ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú Ã£ÖÖ−Ö †Ù£Ö�ú ÃŸÖ ü̧ , ˆŸ¯Ö®ÖÖ“Öê ÃÖÖ¬Ö−Ö , ˆªÖê÷Ö ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ , “ÖÖ× ü̧¡µÖ, ü̧ÖÆü&Öê“Öê   

×šü� Ö&Ö µÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ ü̧ �ú¹ý−Ö ŸµÖÖ“Öê ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖ&Öê ¾Ö÷Öá�ú ü̧&Ö �êú»Öê •ÖÖ‡Ô»Ö. 
  
2.1)  कमी जोखीम (Low Risk) 
2.2) म यम जोखीम ( Medium Risk) 

         2.3)  जा त जोखीम  (High Risk) 

 

     कमी जोखीम वगवारी ( Low Risk Category ) 

• या ाहक / खातेदार यांचा उ प ाचा ोत शेतीपासुनचे उ प  , शेती 
अनुषांगीक वसायापासुनचे   उ प  , शेतमजुरी , कु टरो ोग / ामीण 

वसाय – बारा बलुतेदार असा आह े यांचा समावेश या वगवारीत केला जाईल . 

• ज े ाहक / खातेदार  कामगार / कमचारी , नोकर हणून कायरत आहते यांच े
मािसक /वा षक उ प ातून िमळणारी उ प ाची मािहती िनि त व पाची आह े
यांचा समावेश या वगवारीत केला जाईल.  

• कमी उ प  गटातील ची खाती या वगवारीत धरली जातील. 
• रा य क  शासन व थािनक वरा य सं था ( ामपंचायत ,िज हाप रषद 

,नगरपािलका व महानगरपािलका) यांची खाती या वगवारीत धरली जातील . 
• बँकेचे भागधारक व यांचे कुटंूबातील सद य यांचा सु ा समावेश या वगवारीत 

धरले जातील . 
• िनवृ ी वेतन ,शासनाकडून िमळणारी िविवध आ थक मदतीच ेलाभाथ  इ यादी 

ची खाती यांचा समावेश कमी जोखीम (Low Risk) वगवारीत केला जाईल. 
•  ये  नाग रक संघ /मंडळ, िनवृ ी वेतन धारकांचे असोिसएशन / मंडळ, 

वृ ा म, अपंग पुनवसन सं था यांची वगवारी थमतः कमी जोखीम वगवारीत 
केली जाईल . 
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म यम जोखीम  (Medium Risk) 

• बँकेस खातेदारा या खा यातील वहार व बँके या सेवा – सुिवधा लाभांतगत 

झाले या वहारामुळे थो ा माणात जोखीम िनमाण होऊ शकते अशा उ  
उ पन गटातील खातेदार / ाहक  (Medium Risk) , सहकारी सं था , खाजगी व 
सावजिनक  सं था / कंप या , ापारी/ उ ोजक भागीदारी पेढी खा यांचा 
समावेश म यम जोखीम (medium Risk) या म ये करणेत येइल . 

• वसाईकामाफत जस े चाटड अकौटंट, कंपिन से े टरी ,ऑड होकेट ,इ कमट स 
क स टंट इ यादी या खातेदाराच े खा यावर वहार करतात अशा सव 

खातेदाराची   वगवारी म यम जोखीम (Medium Risk) या म य ेकरणेत येईल.   
•  जा त जोखीम वगवारी  (High Risk) 

जा त  जोखीम वगवारी म ये ामु याने पुढील  / सं था  संघटना यांचा 
समावेश केला जाईल  

• अिनवासी  भारतीय ची खाती . 
• धमादाय सं था , िव त सं था( Trest ) , असोिशएशन ,मंडळे लब इ यादी 

यांना अ य  /सं था /कंप या / महामंडळ यांचे कडून दणेगी / िनधी पुरिवला 
जातो अशी सव खाती . 

• अित ीमंत  ( high Net Worth Iindividuals )याची खाती. 
• राज कय  / राजकारणात स य असणारी तसचे राज कय दबाव टा णारी 

 ( ामपंचायत , िज हाप रषद, नगरपािलका व महानगरपािलका यांच े
सद य , रा यशासन –िविधमंडळ (आमदार) क शासन लोकसभा ितिनधी 

खासदार ) यांचा समावेश या वगवारीत करणेत येईल . 
• समाजात ाचारी ,दरुाचारी ,गंुड व काळाधंदा करणारी  हणून कु िस  

 यांच ेखाते उघडून घेतले जाणार नाही कवा यांना ाहक हणून वीकृत 
केले जाणार नाही . मा , खाते उघड या नंतर / ाहक वीकृती नंतर याचे 
बाबतीत अशी मािहती िमळालेस या खा याची वगवारी या जा त जोखीम गटात 
केली जाईल . 

• या भागीदारीपेढी म ये िन त / नावापुरते  (Sleeping Partner) भागीदार 
आहते अशा भागीदारीपेढीचे खाते जा त जोखीम  (High Risk) वगवारीत 
समािव  केली जातील . 
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• सहकारी सं थांची खाती खाते उघड यानंतर कमी जोखीम / म यम जोखीम 
वगवारीत समािव  केललेी आहते .मा , यापैक  या सहकारी सं था म ये आ थक 
घोटाळे / अपहार मो ा माणात होऊन सं था आ थक डबघाईस आलेली आह े , 
या सं थेवर रा य /क  शासनाच े सहकार खा यामाफत शासक य कायवाही 

करणेत आलेली आह े यांची खाती सु ा जा त जोखीम  (High Risk) वगवारीत 
समािव  केले जातील .  

• ाहकांना बि स / यादा ाजदर / भेटव तू इ याद चे आिमष दाखवून ठेवी 
वीकारणा या  ननॉन बँ कग फायनांनिशयल कंप या , माय ोफायना स कंप या  

िचटफंड ,िभिशमंडळ यांची खाती उघडललेी असलेस यांची वगवारी जा त 
जोखीम ( High Risk ) गटात केली जाईल . 

 

  3)     ाहकाला जाणनू घणे े/ ओळख िनि त करणचेी प ती    
         (Customer  Iidentification   Pprocedure )  
  
              कोणतीही नैस गक   (Natural Person) जी करार काय ानुसार बँकेत 
कोण याही कारचे ठेव व कज खात े उघडणेस पा  आह े यांनी बँकेचा ठेव /कज  खाते 
उघडणेचा िविहत नमु यातील अज भ न दला पािहजे . खाते उघडणे या अजासोबत सही 
नमुना व वारस न द अज  (Nomination Form) सु ा भ न दला पािहज े .तसचे सी के 
वाय सी अनुषंगाने सु ा बँकेचा िविहत ना मु यातील अज ( Form ) भ न दला पािहजे . 
ज र या खाते उघडणेचा अजासोबत अ ावत 4 (चार ) आयडटी साईज  फोटो घेणेच े 
आहते / घेतले जातील .  

3.1)  गत खातेदार - 
• चे नवीन खाते उघडत असताना जु या खातेदाराने ओळख घालणे  

(Introduction )  स या बंधनकारक नाही मा , आव यकतेनुसार  जोखीम 
िनवारण द ता  (Risk Prevention Measure) हणूनजु या खातेदाराकडुन 
ओळख घालुन घेतली जाईल . 

• ाहकाला जाणून घेणे प ती अंतगत पुढील घटकाचा सामावेश रिहल.  

                प रचय अंतगत य   व कागदप ा ारे फोटो / छायािच  /        

             छाया / असलेली  एकच असलेली खा ी करणे  

          ाहक / च े  बँकेत कोण याही कारचे ठेव / कज खाते न ाने उघडून 
घेत असताना याचा फोटो / छायािच  छाया कत / झेरॉ स  असललेी पु ढल 
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कागदप े खाते उघडणे या अजासोबत व-सा ां कत ( Self Attested) जोडली 
पािहजेत . 

• आधारकाड – (युिनक आयडेटी फकेशण आथॉरीटी ऑफ इंिडया  

• मतदान ओळख प  – (िनवडणूक आयोग, क शासन ) 

• पॅन काड  (इ कम टॅ स खाते , क  शासन ) 
• ाय हग लायसे स  - ( ादिेशक प रवहन कायालय – रा यशासन) 

• पासपोट     -   (पासपोट कायालय,  क शासन) 
• अ य ओळखप  – शासन ( क  रा य ) नोकरांच े ओळखप  शै िणक सं थांच े

कमचारी / िव ाथ  ओळखप  सहकारी सं थांच े कमचारी /सभासद ओळखप  
अ य नामा कत कंप या/ सं था / संघटना यांचे अिधकृत ओळखप  शासनाच े
रोजगार हमी योजने अंतगत मंजूर कामगारांना दलले ेओळखप  . 

वरील पकै  कोणतिेह एक कागदप  ेदणेचे ेआह े/ घतेल ेजाईल. शाखा व थापक / 
अिधकारी यांनी मूळ कागदप ाव न छायाक त त / झरॉ स त तपासणी क न 
तसा आपला यावर शेरा करणेचा आह.े  

-----  प ा परुावा  (Adress Proof)  

ने  बकेँ या खाते उघडणे या अजात नमूद केलेला कायम वा त  ठकाणचा 
प ा (Permanent Address) आिण ता पुर या वा त ाचा प ा (Temporary 

Address) बरोबर अस याची खा ी पटवून देणे साठी खालील पकै  एका 
कागदप ाची छाया कत / झरॉ स त खाते उघडणे या अजासोबत व सा ांकन 
क न  (Self Attested) जोडली पािहजे .  

• रेशनकाड ( िशधापि का ) 
• आधारकाड 

• िवजिबल 

• टेिलफोन िबल  
• भा ाने राहणा या ने जागा / इमारत मालकाशी केले या भाड े कराराची 

त , जागा / इमारत मालकाच े या जागेच े िवज िबल / पाणीिबल.  
•  या  सं था / कंपिन / संघटना / असोसीएशन इ यादी सं था मक ठकाणी 

नोकरीत असलेस या सं थेचा अिधकृत अिधकायाने  कमचारी / नोकर यांचा 
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राहणेचा प ा मािणत क न दलले े प   प ा पुरावा हणून ा  मानले  
जाईल . 

• भारतीय नागरीक व व िनवासी  िजच े मूळ राहणेचे  ठकाण / कायमचा 
प ा बँके या काय े ातील नाही मा , उ ोग -  वसाय नोकरी इ यादी 
अथाजनाचे कारणा तव बँके या कायसंगात  वा त ास आह े अशी  सु ा 
बँकेकड ेखाते उघडू शकेल , मा  यासाठी अशा ने स या राहत असले या 
ठकाणाचा ( ता पुरता )पुरा ा बाबत ज र ती कागदप  े ( भाडेकरार प  , 

जागा / इमारत मालकाचे वीज / पाणी िबल / जागामालक िशफारस प ) सादर 
केली पािहजेत . नोकर / कमचारी यांनी मालकाचे / नोकरीस ठेऊन घेणा-यांचे  
 ( Eemployer ) िशफारस प  / ता पुरता िनवास प ा  / राहणेच े ठकाण  बाबत 
खा ी दलचे ेप . मा ,अशा ची खाती ाधा याने थमतः म यम जोखीम  
(Medium Risk) वगवारीत समािव  केल ेजातील . 

• रा य / क  शासना या सेवेत असले या कमचा याच ेबाबतीत संबंधीत कायालय / 
खा याच े मुखाने कमचारी / नोकराचे िनवासी प याबाबत दलले ेप  सु ा प ा 
पुरावा हणून ा  मानले जाईल . 

3.2)  ि गत मालक चा उ ोग / वसाय   (Sole Proprietary Concern) याचं े      
        खा याबाबत . 

वतःचे वैयि क मालक चे उ ोग / वसाय / धंदा या म ये या वसाय 
/धं ाचे नुकसान व फाय ास मालक हणून ती  जबाबदार असते अशी 

 याचा वसाय धंदा / उ ोग एखा ा नावाने ( Style ) करीत अस यास, 
या नावाने / नावाचे उ ोग / वसाय  / धंदा दकुानाच े खाते उघडून घेतले 

जाईल . याची कागदप े पुढील माणे घेतली जातील . 

ि गत वसाय / उ ोग (Sole Proprietary concern) 

       3.2.1) या नावाने ने दकुान / धंदा / वसाय सु  केललेा आह े या नावाचा व        
मालकाच ेनावाचा उ लखे असलेस थािनक वरा य सं था  ( ामपंचायत , नगरपािलका , 
महानगरपािलका इ. ) यांचा वसाय परवाना/गुमा ता परवाना मुळ व छाया कत त/ 
झरॉ स त खाते उघडणे या अजासोबत जोडली पािहज े.  

3.2.2) क  माल क असले या उ ोग / वसाय / दकुाना या नावे जी एस टी( GST) 
Rregistration व जी एस टी  (GST Number) बाबतचे मुऴ स ट फकेट  व यांची 
छाया कत त / झरॉ स त खाते उघडणे या अजासोबत जोडली पािहज े. 
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3.2.3) ि गत मालक या वसायासाठी अ  व औषधे शासन मंडळाचा परवाना घेणे 
बंधनकारक अस यास या परवाना प ाची छायाक त  झरॉ स त खाते उघडणे या 
जोडली पािहज े . ( खा पदाथ उ पादन / ापार शीतपेये , सव कारची औषधे िव  

वसाय/ उ पादक ,हॉटेल /उपहारगहृ वसाय खा पदाथ या वसाय /उ ोग इ.) 

3.2.4) ि गत मालक चा वसाय सेवा े ातील / सेवा पुरवणे अस यास  वसायकर 
कायालयाकडे न दणी केले बाबतची कागदप े छायाक त / झरॉ स त या सेवा 
पुरिवणे या वसायासाठी पोलीस खा याची परवानगी परवानगी आव यक / बंधनकारक 
राहील. आह े या बाबतीत पोलीस खा याच ेपरवानगी प ाची  छायाक त / झरॉ स त  

उदा. – िस यु रटी गाड / वॉचमन पुरवठा करणारे ावसाियक / खाजगी 

कला डा क  , करमणुक चे क  े ( ि हडीओ पालर ) 

3.2.5) ि गत उ ोग/ वसाय/ दकुान इ. भा ाने घेतले या जागा / इमारतीत सु  
केलेला असलेस भाडेकराराची छायांक त त/ झरॉ स त खाते उघडणे या अजासोबत 
जोडली पािहज े. 

3.2.6) ि गत वसाय कवा उ ोग /दकुान  नावाच ेटेिलफोन / वीजिबल ( अ ावत )   
छायांक त / झरॉ स त खाते उघडणे या अजासोबत जोडली पािहज.े 

3.2.7) ि गत मालक या वसाय नावाने मालकाने इ कमटॅ स Pancard काढलले े
अस यास याची छायाक त / झरॉ स त उघडणे या अजाजासोबत जोडली पािहजे. 

3.2.8) ि गत मालक  वसाय एक  हद ू कुटंुब प ती ( H U F ) अस यास कुटंूब 
मुख( कता ) याची वरील नमूद कागद ािशवाय वैयि क  प रचय व प ा पुरावा 

कागदप ा या  छायांक त / झरॉ स त सु ा घेत या जातील. 

 3.2.9)वैयि क मालक या धंदा / वसाय / दकुान अ य नावाने ( Style ) असले तरी 
याने वतः ची ि प रचय व प ापुरावा कागदप ा या  छायांक त ती / झरॉ स ती 

खाते उघडणे या अजाजासोबत जोड या  पािहजते. 

    3.3 भागीदारी पेढी (Partnership Firm)     याचं ेखा याबाबत -   

भागीदारी म य ेउ ोग / वसाय / धंदा सु  करताना या अनुषंगाने भागीदारी 
करारप   (Partnership Deed)  केल े जाते . ह े भागीदारी करार प    
(Partnership Deed)   अ यंत मह वाचे कागदप  आह े .  
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*भागीदारी करार प   (Partnership Deed)   

*भागीदारी न दणी माणप  (Registration Certificate) 

*भागीदारी पेढी (Partnership Firm) नावाच ेिवजिबल/पाणी टेिलफोन अ ावत िबल . 

 *भागीदाराचे नाव , प ा , संपक दरु वनी मांक , वसाय  सही सह  वतं      
मािहतीचे प .  

* भागीदारीपेढीने भा ाने घेतले या जागा / इमारतीत सु  केललेा असलेस भाडेकराराची 
छायाक त / झरॉ स त खाते उघडणे या अजासोबत जोडली पािहज े. 

* भागीदारीपेढी वसाय  नावाच ेटेिलफोन / वीजिबल ( अ ावत ) छायाक त / झरॉ स 
त खाते उघडणे या अजाजासोबत जोडली पािहज.े 

* भागीदारीपेढी या नावाने पॅन काड   काढलेले आहे याची छायांक त त / झरॉ स त 
उघडणे या अजाजासोबत जोडली पािहज.े 

             भागीदारीपेढीचा धंदा / वसाय / दकुान अ य नावाने ( Style ) असल े तरी 
खा यावर वहार करणा-या भागीदाराची ि प रचय व प ापुरावा कागदप ा या  
छायाक त ती / झरॉ स ती खाते उघडणे या अजाजासोबत जोड या पािहजेत . 

  3.4)   कंपिन ( Company ) खाजगी व सावजिनक  

कंपिन काय ाखालील न दले या / कंपनीचे खाती उघडताना यावयाची 
कागदप े पुढील माणे , 

१. कंपनीचे न दणी माणप  (Registration Certificate) 
२. मेमोरॅ डम ऑफ असोिसएशन(Memorandum Of Association) 
३. आ टक स ऑफ असोिसएशन  ( Articles Of Association) 

४. वसाय/ उ ोग सु  करणेचे माणप  सावजिनक कंपिन च े
बाबतीत(Business commencement certificate)   

५. चजेऑफ नोटीस  (Change Of Notice) 
६. इ कमटॅ स पॅनकाड  
७. जी एस टी  माणप  ( GST  Certificate)  
८. कंपनी या नावाचे वीज / पाणी / दरु वनी िबल  ( अ ावत )  
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९. कंपनी या संचालक मंडळ सद यांची मािहती  ( नाव ,प ा , वसाय , संपक 
दरु वनी मांक  इ यादी)    

१०. कंपनीचे सचंालक मंडळ सभेत बँकेत खाते उघडणे अनुषंगाने मंजूर केले या 
ठरावाची खरी न ल  याच माणे खाते उघड यानंतर खा यावर  वहार  
करणेस अिधकार दान केले या सचंालक मंडळ ठरावाची  खरी न ल .  

११. बकेकडील खा यावर वहार करणेस अिधकार दान केले या च े
 प रचय व प ा पुरावा कागदप े  खातेदार माणे घेतले जातील .  

12) �ÖÖ•Ö÷Öß �Óú¯Ö−Öß“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ �Óú¯Ö−Öß“Öß ´ÖÖ»Ö�úß ¾Ö �Óú¯Ö−Öß“µÖÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸Ö“Öß ÃÖã¡ÖËê /  
    †ÖÙ£Ö�ú  ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ÆüÖŸÖÖôû$ÖÖ-µÖÖ ³ÖÖ÷Ö¬ÖÖ¸ü�ú/ ÃÖÓ“ÖÖ»Ö�ú/†×¬Ö�úÖ¸üß µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß    
    ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ¿ÖÖ�ÖÖÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¿ÖÖ�ÖÖ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö�ú / †×¬Ö�úÖ ü̧ß ‘Öê¾Öæ−Ö �Óú¯Ö−Öß   
    �ÖÖŸµÖÖ“Öê •ÖÖê�Öß´Ö  ( Risk ) ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö−Ö �ú¸üŸÖß»Ö. 

         13) �Óú¯Ö−Öß“Öß ÃÖÓ̄ Ö»Öê»µÖÖ †ÖÙ£Ö�ú ¾ÖÂÖÖÔ“Öß »Öê�ÖÖ¯Ö¸üß�ÖßŸÖ (†Öò×›ü™ê›üü) ÃÖÖÓ̄ Ö¢Öß�ú ¯Ö¡Ö�êú  
             ŸÖÃÖê“Ö †ªµÖÖ¾ÖŸÖ ÃÖÖÓ̄ Ö×¢Ö�ú ¯Ö¡Ö�êú 
 
3.5)  ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ       

                     ÃÖÆü�úÖ¸üß �úÖµÖªÖ†ÓŸÖ÷ÖÔŸÖ Ã£ÖÖ¯Ö−Ö —ÖÖ»Öê»µÖÖ ÃÖÃÖÓÃ£ÖÖÓ“Öß �ÖÖŸÖß ˆ‘Ö›üŸÖÖ−ÖÖ ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖ$Öê         
�úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡ÖÖ“µÖÖ ”ûÖµÖÖÓ×�úŸÖ / —Öȩ̂ üÖòŒÃÖ ¯ÖÏŸÖß �ÖÖŸÖê ˆ‘Ö›ü$Öê“µÖÖ †•ÖÖÔÃÖÖê²ÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»µÖÖ •ÖÖŸÖß»Ö.  

• ÃÖÓÃ£ÖÖ −ÖÖë¤ü$Öß ¯ÖÏ´ÖÖ$Ö¯Ö¡Ö ( Society Registration Certificate )  

• ÃÖÓÃ£ÖÖÓ“Öß ˆ¯Ö×¾Ö¬Öß ( By Laws of the Society )  

• ÃÖÓÃ£Öê“µÖÖ −ÖÖ¾ÖÖ“Öê ¯Öò−Ö�úÖ›Ôü  

• ÃÖÃ£Öê“Öê •Öß‹ÃÖ™üß ÃÖÙ™ü×±ú�êú™  

• ÃÖÓÃ£Öê“µÖÖ −ÖÖ¾ÖÖ“Öê †ªÖ¾ÖŸÖ ×¾Ö•Ö / ¯ÖÖ$Öß / ¤ãü¸ü¬¾Ö−Öß×²Ö»Ö 

• ÃÖÓÃ£Öê“µÖÖ ÃÖÓ“ÖÖ»Ö�ú´ÖÓ›üôû ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ( −ÖÖ¾Ö,¯Ö¢ÖÖ, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ,¾ÖµÖ. ¤ãü¸ü¬¾Ö−Öß�Óú´ÖÖÓ�ú 

‡ŸµÖÖ¤üß  )  

• ÃÖÓÃ£ÖÖ ÃÖÓ“ÖÖ»Ö�ú´ÖÓ›üôû / �úÖµÖÔ�úÖ¸üß ÃÖ×´ÖŸÖß ÃÖ³ÖêŸÖ ²ÖÑ�êúŸÖ �ÖÖŸÖê ˆ‘Ö›ü$Öê †−ÖãÂÖÓ÷ÖÖ−Öê �êú»Öê»µÖÖ 

šü¸üÖ¾ÖÖ“Öß �Ö¸üß −ÖŒ�ú»Ö  

• ÃÖÓÃ£Öê“µÖÖ ¾ÖŸÖß−Öê ²ÖÑ�êú“µÖÖ �ÖÖŸµÖÖ¾Ö¸ü ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü �ú¸ü$ÖêÃÖÖšüß †×¬Ö�úÖ¸ü ¯ÖÏ¤üÖ−Ö �êú»Öê ²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ 

ÃÖÓ“ÖÖ»Ö�úÃÖÖê /  �úÖµÖÔ�úÖ¸üß ÃÖ×´ÖŸÖßÃÖ³ÖÖ šü¸üÖ¾ÖÖ“Öß �Ö¸üß −ÖŒ�ú»Ö 
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• ÃÖÃ£Öê“µÖÖ ¾ÖŸÖß−Öê ²ÖÑ�êú“µÖÖ �ÖÖŸµÖÖ¾Ö¸ü ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü �ú¸ü$ÖêÃÖ †×¬Ö�úÖ¸ü  ¯ÖÏ¤üÖ−Ö �êú»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öß 

¾µÖŒŸÖß¯Ö¸üß“ÖµÖ ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ¯Öã̧ üÖ¾µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß ¾ÖîµÖŒŸÖß�ú �ÖÖŸÖê¤üÖ¸üÖ�ú›ãü−Ö ‘Öê$ÖêŸÖ µÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß 

�úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡Öê ”ûÖµÖÖÓ×�úŸÖ /  —Öȩ̂ üÖòŒÃÖ ¯ÖÏŸÖ  

• ÃÖÓÃ£Öê“Öß ÃÖÓ̄ Ö»Öê»µÖÖ †ÖÙ£Ö�ú ¾ÖÂÖÖÔ“Öß »Öê�ÖÖ¯Ö¸üß×�ÖŸÖ (†Öò×›ü™ê›üü) ÃÖÖÓ̄ Ö¢Öß�ú ¯Ö¡Ö�êú ŸÖÃÖê“Ö 

†ªµÖÖ¾ÖŸÖ ÃÖÖÓ̄ Ö×¢Ö�ú ¯Ö¡Ö�êú (ŸÖÖôêû²ÖÓ¤ü, ¾µÖÖ¯ÖÖ¸üß -  −Ö±úÖ-ŸÖÖê™üÖ ¯Ö¡Ö�ú ‡.üü) 

 3.6)  ¬Ö´ÖÖÔ¤üÖµÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ / ™ÒüÃ™ü ( ×¾ÖÀ¾ÖÃŸÖ ´ÖÓ›üôû  )  / †ÃÖÖê×¿Ö‹¿Ö−Ö / Œ»Ö²Ö / ŸÖÖ»Öß´Ö  / ´ÖÓ›üôêû /      

          ¿Öî�Ö×,Ö�ú ÃÖÓÃ£ÖÖ / ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ÃÖÓÃ£ÖÖ- 

                    ÃÖÓÃ£ÖÖ“ÖÖ �úÖµÖ¤üÖ ( Societies Act) ¬Ö´ÖÖÔ¤üÖµÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ“ÖÖ �úÖµÖ¤üÖ / ™ÒüÃ™ü †òŒ™ü ‡ŸµÖÖ¤üß  

(×¾ÖÀ¾ÖÃŸÖ ´ÖÓ›üôû ) ŸÖÖ×»Ö´Ö´ÖÓ›üôêû, Œ»Ö²Ö, †ÃÖÖê×¿Ö‹¿Ö−Ö  ¿Öî�Öf$Ö�ú ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ÃÖÓÃ£ÖÓÖ“Öê �ÖÖŸÖê ˆ‘Ö›æü−Ö ‘ÖêŸÖ»Öê •ÖÖ‡Ô»Ö.  

�ÖÖŸÖê ˆ‘Ö›ü$ÖêÃÖÖšüß �ÖÖŸÖê �ÖÖŸÖê ˆ‘Ö›ü$Öê“µÖÖ †•ÖÖÔÃÖÖê²ÖŸÖ ¯Öãœüß»Ö �úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡ÖÖ“Öß ”ûÖµÖÖÓ×�úŸÖ / —Öȩ̂ üÖòŒÃÖ ¯ÖÏŸÖ / ´Öãôû ¯ÖÏŸÖ 

ÃÖÖ¤ü ü̧ �êú»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê. 

1. −ÖÖë¤ü$Öß ¯ÖÏ´ÖÖ$Ö¯Ö¡Ö  

2. ‘Ö™ü$ÖÖ¯Ö¡Ö / ˆ§êü¿Ö  

3. ™ÒüÃ™ü×›ü›ü ( ™ÒüÃ™ü ²ÖÖ²ÖŸÖ   ) 

4. �úÖµÖÔ�úÖ¸üß$Öß ÃÖ¤üÃµÖ / ×¾ÖÀ¾ÖÃŸÖ ´ÖÓ›üôû ÃÖ¤üÃµÖ µÖÖ¤üß / ´ÖÖ×ÆüŸÖß 

5. ™ÒüÃ™ü ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ×¾ÖÀ¾ÖÃŸÖ ¾Ö »ÖÖ³ÖÖ£Öá µÖÖ¤üß ÃÖÆüß×−Ö¿Öß  

6. ÃÖÓÃ£ÖÖ ×¾Ö•Ö / ¯ÖÖ$Öß / ¤ãü¸ü¬Ö¾Ö−Öß †ªÖ¾ÖŸÖ ×²Ö»Ö  

7. ÃÖÓÃ£ÖÖ / ™ÒüÃ™ü / ´ÖÓ›üôû µÖÖÓ“Öê −ÖÖ¾Öê •ÖÖ÷ÖÖ - ‡´ÖÖ¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ ÷ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ / 

−Ö÷Ö¸ǖ ÖÖ×»Ö�úÖ/ ´ÖÆüÖ−Ö÷Ö¸ǖ ÖÖ×»Ö�úÖ �ú¸üÖ“Öß †ªÖ¾ÖŸÖ ¯ÖÖ¾ÖŸÖß  

8. ×¾ÖÀ¾ÖÃŸÖ ´ÖÓ›üôû / �úÖµÖÔ�úÖ¸ü$Öß ´ÖÓ›üôû ÃÖ³ÖêŸÖ ²ÖÑ�êúŸÖ �ÖÖŸÖê ˆ‘Ö›ü$ÖêÃÖÖšüß ´ÖÓ•Öæ̧ ü �êú»Öê»µÖÖ šü¸üÖ¾ÖÖ“Öß 

�Ö¸üß −ÖŒ�ú»Ö.  

9. ×¾ÖÀ¾ÖÃŸÖ ´ÖÓ›üôû / ÃÖÓÃ£ÖÖ / Œ»Ö²Ö / †ÃÖÖê×¿Ö‹¿Ö−Ö / ŸÖÖ»Öß´Ö ´ÖÓ›üôêû µÖÖÓ“Öê ²ÖÑ�êúŸÖ ˆ‘Ö›ü»Öê»µÖÖ 

�ÖÖŸµÖÖ¾Ö ü̧ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü �ú¸ü$ÖêÃÖ †×¬Ö�úÖ ü̧ ×¤ü»Öê»µÖÖ šü¸üÖ¾ÖÖ“Öß �Ö¸üß −ÖŒ�ú»Ö. 

10. ¾Ö¸üß»Ö −Ö´Öã¤ü ÃÖÃ£ÖÖÓ“µÖÖ �ÖÖŸµÖÖ¾Ö¸ü ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü �ú ü̧$ÖêÃÖ †×¬Ö�úÖ¸ü ×¤ü»Öê»µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öß ¯Ö¢ÖÖ¯Öã̧ üÖ¾ÖÖ ¾Ö 

¾µÖŒŸÖß ¯Ö×¸ü“ÖµÖÖÃÖÖšüß »ÖÖ÷Ö$ÖÖ ü̧ß ÃÖ¾ÖÔ �úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡Öê / ±úÖê™üÖê ‘ÖêŸÖ»Öê •ÖÖŸÖß»Ö. 

11. ÃÖÓÃ£Öê“Öê ÃÖÓ̄ Ö»Öê»µÖÖ †ÖÙ£Ö�ú ¾ÖÂÖÖÔ“Öê ŸÖÃÖê“Ö †ªÖ¾ÖŸÖ ˆŸ¯Ö®Ö-�Ö“ÖÔ ¾Ö ŸÖÖôêû²ÖÓ¤ü¯Ö¡Ö�ú  

12. ¬Ö´ÖÖÔ¤üÖµÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ�ú›êü ÃÖÖ¤ü̧ ü �êú»Öê»µÖÖ †ÖÙ£Ö�ú¯Ö¡Ö�úÖ“Öß / ´ÖÖ×ÆüŸÖß“Öß ¯ÖÏŸÖ  
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       ¾Ö ü̧ß»Ö ÃÖÓÃ£ÖÓ“Öß �ÖÖŸÖß ˆ‘Ö›ü»µÖÖ−ÖÓŸÖ ü̧ •ÖÖê�Öß´Ö (Risk)  ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘ÖêŸÖÖ ŸµÖÖ“Öß ¾Ö÷ÖÔ¾ÖÖ¸üß 

•ÖÖÃŸÖ•ÖÖê�Öß´Ö ( High risk )´Ö¬µÖê �êú»Öß •ÖÖ‡Ô»Ö. 

 3.7) »ÖÆüÖ−Ö Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öß �ÖÖŸÖß / ´Öã»Ö³ÖæŸÖ ²Ö“ÖŸÖ �ÖÖŸÖß  (Small / Basic Saving 

Bank Deposit Account)    †»¯Ö / �ú´Öß ˆŸ¯Ö®Ö ÷Ö™üÖŸÖß»Ö ¾µÖŒŸÖß, ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ ¸üÖê•Ö÷ÖÖ¸ü Æǘ Öß 

µÖÖê•Ö−Öê †ÓŸÖ÷ÖÔŸÖ ¸üÖê•Ö÷ÖÖ¸ü �ú¸ü$ÖÖ-µÖÖ ¾µÖŒŸÖß, ‰úÃÖ ŸÖÖê›ü$Öß - ¾ÖÆüÖŸÖã�ú �úÖ´Ö �ú¸ü$ÖÖ¸êü ¿ÖêŸÖ�ú¸üß ´Ö•Öæ̧ ü 

¾µÖŒŸÖß ‡ŸµÖÖ¤üß ¾µÖŒŸÖß ²ÖÑ�êúŸÖ ´Öã»Ö³ÖãŸÖ ²Ö“ÖŸÖ �ÖÖŸÖê / »ÖÆüÖ−Ö / ”ûÖê™ü¶Ö Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ ˆ»ÖÖœüÖ»Ö †ÃÖ$ÖÖ¸êü 

ÃÖê¾Æüà÷ÖÖ �ÖÖŸÖê ˆ‘Ö›ãü ¿Ö�úŸÖß»Ö.  ÃÖ¤ü¸ü �ÖÖŸµÖÖ“Öê ×−Ö�úÂÖ ¯Öãœüß»Ö ¯ÖḮ ÖÖ$Öê †ÃÖŸÖß»Ö  

• †ÖÙ£Ö�ú ¾ÖÂÖÖÔŸÖ ÃÖ¤ü¸ü �ÖÖŸµÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏ�úÖ¸ü“Öß ×´Öôæû−Ö ‹�æú$Ö •Ö´ÖÖ¸üŒ�ú´Ö ¹ý¯ÖµÖê 100000/-¹ý¯ÖµÖê 

‹�ú »ÖÖ�ÖÖ¯Öê�ÖÖ •ÖÖÃŸÖ †ÃÖŸÖÖ �úÖ´ÖÖ −ÖµÖê  

• †ÖÙ£Ö�úú ¾ÖÂÖÖÔŸÖ ÃÖ¤ü¸ü �ÖÖŸµÖÖŸÖæ−Ö ÃÖ¾ÖÔ̄ ÖÏ�úÖ ü̧“Öß ×´Öôæû−Ö ‹�úÖ¾Öêôûß  ‹�ãú$Ö ˆ“Ö»Ö ¸ü�ú�ú´Ö ¹ý¯ÖµÖê 

10000/- ¹ý¯ÖµÖê ¤üÆüÖ Æü•ÖÖ¸ü ¯Öê�ÖÖ •ÖÖÃŸÖ �êú»Öß †ÃÖŸÖÖ �úÖ´ÖÖ −ÖµÖê.  

• †ÖÙ£Ö�úú ¾ÖÂÖÖÔŸÖ ÃÖ¤ü¸ü �ÖÖŸµÖÖŸÖæ−Ö ÃÖ¾ÖÔ̄ ÖÏ�úÖ¸ü“Öß ×´Öôæû−Ö ‹�ãú$Ö •Ö´ÖÖ ¸ü�ú�ú´Ö ¹ý¯ÖµÖê 100000/- 

¹ý¯ÖµÖê ‹�ú »ÖÖ�ÖÖ¯Öê�ÖÖ •ÖÖÃŸÖ �êú»Öß †ÃÖŸÖÖ �úÖ´ÖÖ −ÖµÖê. 

• ÃÖ¤ü¸ü �ÖÖŸµÖÖŸÖ �úÖê$ÖŸµÖÖÆüß ×¤ü¾ÖÃÖÖ†�Öȩ̂ ü / ×¿Ö»»Ö�ú ¹ý¯ÖµÖê 50000/- ¯Ö®ÖÖÃÖ Æü•ÖÖ¸ü ±úŒŸÖ ¯Öê�ÖÖ 

•ÖÖÃŸÖ †ÃÖŸÖÖ �úÖ´ÖÖ −ÖµÖê. 

         ÃÖ¤ü ü̧Æãü �ÖÖŸÖê ˆ‘Ö›üŸÖÖ−ÖÖ †•ÖÔ¤üÖ¸üÖ−Öê �êú¾Öôû ²ÖÑ�êú»ÖÖ �ÖÖŸÖê ˆ‘Ö›ü$Öê“ÖÖ †•ÖÔ ³Ö¹ý−Ö ÃÖÆüß 

/ †Ó÷ÖšüÖ �ú¹ý−Ö ÃÖÖ¤ü¸ü �ú¸ü$Öê“ÖÖ †ÖÆêü.  †¿ÖÖ¯ÖÏ�úÖ¸ü“Öê �ÖÖŸÖê ˆ‘Ö›üŸÖÖ−ÖÖ ŸµÖÖ“Ö¾Öêôûß ¾µÖŒŸÖß 

¯Ö×¸ü“ÖµÖ ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ¯Öã̧ üÖ¾ÖÖ �úÖ÷Ö¤ǖ Ö¡ÖËê ÃÖÖ¤ü¸ü �ú¸ü$Öê“Öê ²ÖÓ¬Ö−Ö †•ÖÔ¤üÖ¸üÖ¾Ö¸ü †ÃÖ$ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß.  ´ÖÖ¡Ö 

¯Öãœüß»Ö 12 ´Ö×Æü−µÖÖ“Öê †ÖŸÖ ŸÖß �úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡ÖËê †•ÖÔ¤üÖ¸ü / �ÖÖŸÖê¤üÖ¸üÖ−Öê ²ÖÑ�êúÃÖ ×¤ü»Öß ¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ Ø�ú¾ÖÖ 

¾Ö¸üß»Ö ×−Ö�úÂÖÖ“Öê ˆ»»ÖÓ‘Ö−Ö —ÖÖ»µÖÖÃÖ ŸÖÖŸ�úÖôû �úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡Öê ÃÖÖ¤ü ü̧ �êú»Öß ¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ.  †Ö¯Ö»ÖÖ 

÷ÖÏÖÆü�ú †Öêôû�ÖÖ ×−Ö�úÂÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖ$Öê �úÖ÷Ö¤ǖ Ö¡ÖËê ‘Öê$ÖêÃÖ �ÖÖŸÖê¤üÖ¸ü ¯ÖÖ¡Ö —ÖÖ»ÖêÃÖ, ÃÖ¤ü̧ ü“Öß �úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡ÖËê 

¯ÖæŸÖÔŸÖÖ ÆüÖê‡¯ÖµÖÕŸÖ ÃÖ¤ü¸ü �ÖÖŸµÖÖ¾Ö¸üß»Ö •Ö´ÖÖ / −ÖÖ¾Öê ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ÷ÖÖêšü×¾Ö»Öê •ÖÖŸÖß»Ö. 

     †Ö¬ÖÖ ü̧�úÖ›Ôü Ø�ú¾ÖÖ ¸üÖ•µÖ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“µÖÖ ü̧Öê•Ö÷ÖÖ¸üÆü´Öß µÖÖê•Ö−Öê†ÓŸÖ÷ÖÔŸÖ ¸üÖê•Ö÷ÖÖ¸üÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ´Ö•Öã̧ üÖÓ−ÖÖ 

×¤ü»Öê»Öê †Öêôû�Ö¯Ö¡Ö •µÖÖ¾Ö¸ü ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“Öê †×¬Ö�éúŸÖ �ÖÖŸµÖÖ“Öê †×¬Ö�úÖ-µÖÖ“Öß ÃÖÆüß †ÖÆêü ŸÖê 

÷ÖÏÖÊ ¬Ö¸ü»Öê •ÖÖ‡Ô»Ö. 
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     ´Öã»Ö³ÖæŸÖ ÃÖêÜ¾Æü÷Ö �ÖÖŸÖß /  »ÖÆüÖ$Ö ÃÖê¾Æüà÷Ö �ÖÖŸÖß ˆ‘Ö»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü µÖÖ �ÖÖŸÖê¤üÖ¸üÖÓ“Öß •ÖÖê�Öß´Ö 

×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘ÖêŸÖÖ, ŸÖß ´Ö¬µÖ´Ö •ÖÖê�Öß´Ö (Medium Risk )  ÷Ö™üÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü �êú»Öß •ÖÖŸÖß»Ö. 

  4) �ÖÖŸÖê¤üÖ¸üÖÓ“Öê �ÖÖŸµÖÖ¾Ö¸üß»Ö ¤êü�Ö¸êü�Ö ¾Ö ×−ÖµÖÓ¡Ö,Ö (Monitoring of Transactions ) 

•  ¸üÖê�Öß“µÖÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖ“Öß ´ÖµÖÖÔ¤üÖ ¾Ö ×−ÖµÖÓ¡Ö,Ö 

4.1)  �ÖÖŸÖê¤üÖ¸üÖ“Öê �ÖÖŸµÖÖŸÖã−Ö ×›ü´ÖÖÓÓ›ÒüÖ°™ü, ¯Öê †Öò›Ôü¸ü, ™Òòü¾Æü»ÖÃÖÔ “Öê�ú Ø�ú¾ÖÖ ¾Ö÷ÖÔ ( ™ÒüÖ−ÃÖ±ú¸ü ) 

†¿ÖÖ ¸üŒ�ú´ÖÖ ×¾Ö×−ÖµÖÖê÷Ö ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ ¹ý.50000/- ( ¹ý¯ÖµÖê ¯Ö®ÖÖÃÖ Æü•ÖÖ¸ü) Ø�ú¾ÖÖ ŸµÖÖ ¯Öê�ÖÖ 

•ÖÖÃŸÖ´Ö ¸üŒ�ú´Ö †ÃÖ»ÖêÃÖ ŸµÖÖ ¸üÖê�Ö Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ �ú¸ü$Öê“µÖÖ −ÖÖÆüßŸÖ.  ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ �ÖÖŸÖêÃÖ ¤ãü²Öȩ̂ ü•Öß 

•Ö´ÖÖ�Ö“ÖÔ ¯Ö¬¤üŸÖß−Öê (Doublentry Transfer entry ) �êú»µÖÖ •ÖÖŸÖß»Ö. 

4.2) ¾ÖÖ Ó̧ü¾ÖÖ¸ü ¹ý¯ÖµÖê 10000/- ¹ý ¤üÆüÖ Æü•ÖÖ¸ü Ø�ú¾ÖÖ ŸµÖÖ¯Öê�ÖÖ •ÖÖÃŸÖ ´ÖÖ¡Ö ¹ý.50000/- ¯ÖµÖÕŸÖ 

¸üÖê�Öß“ÖÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ÆüÖŸÖÖôãû−Ö �ÖÖŸÖê¤üÖ¸ü •ÖÖ$Öß¾Ö¯Öæ¾ÖÔ�ú ¸üÖê�ÖËêÖß“ÖÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖ“Öß ´ÖµÖÖÔ¤üÖ ˆ»»ÖÓ‘Ö−Ö 

�ú¸üßŸÖ −ÖÃÖ»Öê“Öß ¿ÖÓ�úÖ †Ö»ÖêÃÖ ŸµÖÖÓ“Öê�ú›ãü−Ö †¿ÖÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖ¾Öêôûß ¯Öò−Ö�úÖ›Ôü —Öȩ̂ üÖòŒÃÖ ¯ÖÏŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öß 

•ÖÖ‡Ô»Ö. 

4.3) ²ÖÑ�êú“µÖÖ �ú´Öß ¾Ö ´Ö¬µÖ´Ö •ÖÖê�Öß´Ö ¾Ö÷ÖÔ¾ÖÖ¸üßŸÖß»Ö �ÖÖŸÖê¤üÖ¸üÖ“Öê �ÖÖŸµÖÖ¾Ö ü̧ß»Ö ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü 

ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖ−Ö�úÖ¸ü�ú †ÃÖŸÖß»Ö ŸµÖÖ“Öê ˆªÖê÷Ö / ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ Ã¾Ö¹ý¯Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘ÖêŸÖÖ, ŸµÖÖÓ−ÖÖ ˆªÖê÷Ö / 

¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖŸÖß»Ö ÷Ö¸ü•ÖÖ ³Ö÷Ö×¾Ö$ÖêÃÖÖšüß ¸üÖê�Öß−Öê ¸üŒ�ú´Ö ¹ý.50000/- ¯Ö®ÖÖÃÖ Æü•ÖÖ¸ü Ø�ú¾ÖÖ ŸµÖÖ¯Öê�ÖÖ 

•ÖÖÃŸÖ ¿ÖÖ�ÖÖ¾µÖ¾ÖÃ£Ö¯Ö�ú µÖÖÓ“Öê †×¬Ö�úÖ¸üÖŸÖ ×¤ü»ÖÖü •ÖÖ‡Ô»Ö ÃÖ¤ü¸ü“Öß ˆ“Ö»Ö ¿ÖŒµÖŸÖÖê “ÖÖ»Öæ / 

†Öê¾Æü¸ü›ÒüÖ°™ü / �òú¿Ö�ÎËúê›üß™ü Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“µÖÖ �ÖÖŸµÖÖŸÖæ−Ö ¿ÖÖ�ÖÖÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ×¤ü»Öß •ÖÖ‡Ô»Ö. 

4.4) �ÖÖŸÖê¤üÖ¸ü ¹ý¯ÖµÖê 100000/-¹ý¯ÖµÖê ‹�ú »ÖÖ�Ö Ø�ú¾ÖÖ ŸµÖÖ¯Öê�ÖÖ •ÖÖÃŸÖ ¸üŒ�ú´Ö ¸üÖê�Öß−Öê 

´Öã¤üŸÖ²ÖÓ¤ü šêü¾ÖßŸÖ •Ö´ÖÖ �ú¹ý−Ö �ÖÖŸÖê ˆ‘Ö›üŸÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖ �ÖÖŸµÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓ“Öê ˆŸ¯Ö®ÖÖ“Öê Ã¡ÖÖêŸÖÖ 

²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ‘Öê¾Öæ−Ö ¿ÖÖ�ÖÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ×−ÖµÖÓ¡Ö$Ö šêü¾Ö»Öê •ÖÖ‡Ô»Ö 

   4.5) †£ÖÔ ¿ÖÖê¬Ö−Ö ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö ×−ÖµÖ´ÖÖ¾Ö»Öß ŸÖ¸üŸÖã¤üß“Öß †Ó́ Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾Ö$Öß ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖ$Öê �êú»Öß  •ÖÖ‡Ô»Ö. 

• ²ÖÑ�êú�ú›üß»Ö •µÖÖ �ÖÖŸÖê¤üÖ¸üÖÓ“Öê �ÖÖŸµÖÖŸÖ ´ÖÖ×Æü−µÖÖŸÖ ¸üÖê�Öß−Öê ¾ÖÖ ¯Ö ü̧¤êü¿Öß “Ö»Ö−Ö ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖ´Öãôêû 

¹ý.1000000/- ¹ý¯ÖµÖê ¤üÆüÖ »ÖÖ�Ö ¾Ö ŸµÖÖ¯Öê�ÖÖ •ÖÖÃŸÖ ¸ü�ú�ú´Öê“Öê ‹�æú$Ö •Ö´ÖÖ / −ÖÖ¾Öê ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü  

—ÖÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ ¸üÖê�Ö ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü †Æü¾ÖÖ»Ö ( Cash Transaction Report CTR) 

ŸÖµÖÖ¸ü �ú¹ý»Ö ×−Ö¬ÖÖÔ̧ üßŸÖ ´Öã¤üŸÖßŸÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ �úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ�ú›êü ¯ÖÖšü×¾Ö»ÖÖ •ÖÖ‡Ô»Ö.  

• ¸üÖê�Öß“Öê ÃÖ¾ÖÔ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü Æêü ÃÖÖ�Öôûß ¯Ö¬¤üŸÖß−Öê ´Ö×Æü−µÖÖ“ÖÖ �úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß“Öß ´ÖµÖÖÔ¤üÖ ™üÖôû$Öê †−ÖãÂÖÓ÷ÖÖ−Öê 

•ÖÖ$Öß¾Ö ¯ÖµÖÕŸÖ �ú¸üßŸÖ †ÃÖ»ÖêÃÖ Ø�ú¾ÖÖ ¯Öãœüß»Ö �úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖß»Ö ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ´ÖÖ÷Öß»Ö �úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖß»Ö 
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¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖ¿Öß ×−Ö÷Ö›üßŸÖ †ÃÖŸÖß»Ö ŸµÖÖ“Öß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß šêü¾Öæ−Ö �ÖÖŸµÖÖ¾Ö¸ü ×−ÖµÖÓ¡ÖÓ$Ö ¿ÖÖ�ÖÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü 

šêü¾Ö»Öê •ÖÖ‡Ô»Ö.  �ÖÖŸÖê¤üÖ¸ü •ÖÖ$Öß¾Ö¯Öæ¾ÖÔ�ú ÃÖÖ�Öôûß ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü �ú¸üßŸÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß 

ÃÖã¬¤üÖ ¸üÖê�Ö ¾µÖ¾ÖÆüÖ ü̧ †Æü¾ÖÖ»Ö (CTR) ´Ö¬Öã−Ö ¯ÖÖšü×¾Ö»Öß •ÖÖ‡Ô»Ö. 

• �ÖÖŸÖê¤Ö¸üÖÓ−Öê ²ÖÑ�êú�ú›üß»Ö �ÖÖŸµÖÖŸÖ ²Ö−ÖÖ¾Ö™ü / �ÖÖê™ü¶Ö −ÖÖê™üÖ / “Ö»Ö−Ö ³Ö ü̧$ÖÖ �êú»ÖêÃÖ ŸµÖÖ“Öß 

´ÖÖ×ÆüŸÖß ¯Öãœüß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖ$Öê ¸ü×•ÖÃ™ü¸ü»ÖÖ −ÖÖë¤ü �ú¹ý−Ö ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ ²Ö−ÖÖ¾Ö™ü “Ö»Ö−Ö −ÖÖê™üÖ †Æü¾ÖÖ»Ö 

(Counterfeit Currency Reoprt  ) CCR ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ �úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖÃÖ ¾ÖêôêûŸÖ ¯ÖÖšü×¾Ö»ÖÖ 

•ÖÖ‡Ô»Ö. 

5)  जो�खम �यव
थापन (RISK MANAGEMENT ) 

           �रझव� ब�क ऑफ इ�डयांचे प�रपञकास अनुस#न जोखीमवग&करणानुसार 

वग&करणानंतरचा कालावधी पुढे नमूद केले.माण ेपुण� झा/यास सदर 

खातेदाराकडुन आ पला 1ाहक ओळखा िनकषानुसार (KYC NORMS) पु7हा 

कागदपञे घेणेस पाञ असतील . 

• कमी जोखीम वग&करण (LOW RISK CATEGORY)       10 वषा�नंतर 

• म:यम जोखीम वग&करण(MEDIUM RISK CATEGORY)   8 वषा�नंतर 

• जा
त जोखीम वग&करण(HIGH RISK CATEGORY)       2 वषा�नंतर 

  5.1)  बकेचे भागधारक हे बहुतांशी कमी जोखीम वग�वार@त समाAवB       

आ हेत.माञ आ ढावा घेताना Cयांचे धंदा �यवसायातील बदल,उCप7नातील        

बदल कज� परत फेड करFयाची .वHृी व राजकारणातील सहभाग Aवचारात   

घेवनू जोखीम वग&करण बदलणेत येईल. 

  5.2) शाखाकड@ल रोकड �यवहार अहवाल (CASH TRASACTION REPORT) -  

मधील खातेदाराची वारंवारता व Cयाचे उCप7नाचे साधन Aवचारात घेवनू जोखीम 

वग&करण बदलणेत येईल. 
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  5.3) जोखीम वग&करण  आ ढा�यावेळ@ खातेदाराची मळु .ितमेत फरक 

पडुन ती दरुाचार@,गुडं .वHृीची,व कज� बुडवे अशी न�याने िनमा�ण झा/यास 

जोखीम वग&करण बदलणेत येईल. 

5.4) अितशय Mींमत �यNO यांPया शाखेकड@ल ठेव/ कज� यांचे एकुण ठेव 

/ कज� याPयाशी शेकडा .माण 10% पेUा जा
त असलेस जोखीम 

वग&करण बदलणेत येईल. 

5.5) सहकार@ स
ंथाची चाल ुखातवेर@ल �यवहार बकेॅPया तरलतेवरपर@णाम 

करत असलेने अशी खाती कमा जोखीम वग�वार@तनु म:यम जोखीम 

वग�वार@त समावेश केली जातील. सहकारी सं थांची खाती खाते उघड यानंतर 

कमी जोखीम / म यम जोखीम वगवारीत समािव  केलेली आहते .मा  यापैक  या 
सहकारी सं था म य ेआ थक घोटाळे / अपहार मो ा माणात होऊन सं था आ थक 
डबघाईस आलेली आह े  , या सं थेवर रा य /क  शासनाचे सहकार खा यामाफत 

शासक य कायवाही करणेत आलेली आह े यांची खाती सु ा जा त जोखीम              
( HIGH RISK ) वगवारीत समािव  केले जातील .  

  5.6)जे खातेदार बकेॅPया काय�Uेञात नोकर@/धंदा �यवसाय यामळेु अ7य            

Uेञातनु रहावयास आ लेले आ हेत व Cयाचे कायम वा
त�याचे �ठकाण 

ब�केPया काय�Uेञाबाहेर Cयाचे जोखीम वग&करण आ ढा�यावेळ@ कमी जोखीम 

वगा�त असले तर त ेबदलनु म:यम �कंवा जा
त जोखीम वगा�त केले 

जाईल. 
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�ÖÖŸÖê¾Ö¸üß»Ö ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü −ÖêÆü´Öß¯Öê�ÖÖ ¾Öê÷ÖôûÖ Ø�ú¾ÖÖ ÷ÖãÓŸÖÖ÷ÖãÓŸÖß“ÖÖ ÃÖ´Ö£ÖÔ−ÖÖ£ÖÔ −ÖÃÖ»ÖêÃÖ 

(Unusual or unjustified complexity) †ÖÙ£Ö�ú ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ¯ÖÏÖ´ÖÖ×,Ö�ú ¾Ö ²Öã¬¤üßÃÖ 

−Ö ¯Ö™ü,ÖÖ ȩ̂ü †ÃÖ»ÖêÃÖ ( No economic rationale or bonafied purpose ) 

›üß.›üß. Ø�ú¾ÖÖ ‡ŸÖ¸ü ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ¾ÖÖ Ó̧ü¾ÖÖ¸ü �Ö ȩ̂ü¤üß �ú¸ü,Öê ( Frequent purchases of 

drafts or other negotiable instruments with cash) •ÖÖÆüß¸ü ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ“µÖÖ 

×¾Ö¯Ö¸üßŸÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü �ÖÖŸÖê¾Ö¸ü ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»ÖêÃÖ ( Nature of transactions 

inconsistent with what would be expected from declared 

business) 

  6)   �ÖÖŸÖê¾Ö¸üß»Ö ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ( value of transactions) 

�ÖÖŸÖê¾Ö¸üß»Ö ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ×¸ǖ ÖÖê™Ôü´Ö¬µÖê µÖê‰ú −ÖµÖêŸÖ †¿ÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖß−Öê •ÖÖ,Öß¾Ö¯Öæ¾ÖÔ�ú �êú»Öê †ÃÖ»ÖêÃÖ ( 

Value just under the reporting threshold amount in an apparent 

attempt to avoid reporting  )   

�ÖÖŸÖê¤üÖ¸üÖ−Öê †Ö¯Ö»Öê †ÖÙ£Ö�ú ‹ê̄ ÖŸÖß ¯Öê�ÖÖ †×−ÖµÖ×´ÖŸÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü �êú»Öê †ÃÖ»ÖêÃÖ ( Value 

inconsistent with the clients apparent financial standing  ) 

 

7) सशंियत �यवहार अहवाल (SUSPICIOUS TRANSACTION 

REPORT)    काय�.णाली  - बकेॅकड@ल खातेदाराPया खाCयात 

पुढ@ल.माणे �यवहारअनुषगांने सावधानता सचुना (     ) संगणक.णाली 

( / ) Zारे शाखा
तरावर अहवाल तयार होतो. 

  1) शाखा
तरावर सगंणक .णालीZारे खातेदारांPया खाCयावर@ल 

सावधान सचुना (     ) नुसार Cया �यवहाराची सखोल छाननी/ 

मा�हती/ शाखा �यव
थापक /पािसगं अिधकार@ घेतात.  

  2) शाखा
तरावर शाखा �यव
थापक / अिधकार@ यांनी 

सावधान सचुना (     ) नुसार खातेदाराची Cया �यवहार अनुषगांने 

छाननी मा�हती घेतली असता तो �यवहार सशंया
पद नसलेस 
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तशी न\द सगंणकावर सगंणक.णालीम:ये करतात.(WHITE LIST) 

माञ जे �यवहार सशंया
पद वाटतात Cयांचे बाबतीत सशंियत 

(SUSPICIOUS) अशी न\द क#न अहवाल मु̂ य करायालयाकडे 

पाठAवला जातो. 

 3) मु̂ य काया�लय
तरावर सशंियत �यवहार सावधानता सचुना 

अहवालाची शाखा
तरावर सशंया
पद (SUSPICIOUS) व सशंयत 

नसलेली (NON – SUSPICIOUS WHITE LIST)केले/या छाननीबाबत 

फेर तपासणी 
वतंञ काय�भार �दले/या सहा_यक व अिधकार@ 

यांचे माफ� त केली जाते.मु^य काया�लय
तरावर `या खातेदारांचा 

�यवहार सशंया
पद (SUSPICIOUS) aहणुन ठरAवला जाईल 

Cयाचा तसा अहवाल शाखा
तरावर घेतला जाईल. 

4) शाखेकडुन संशियत �यवहार अहवाल .ाb झा/यानंतर                      

पुढ@ल 7(सात) �दवसांचे आ त Cया बाबतची मा�हती FIU - 

INDIA कडे पाठAवली जाईल . 
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संशियत �यवहार िनकषयाद@  

 िस�
टम:ये STR चेक करत असताना खालीलबाबी तपास/या जातात. 

SR NO  PARTICULERS  AMOUNT  

1 HIGH VALUE CASH DEPOSIT IN A DAY  1000000 

2 HIGH VALUE CASH WITHDRAWAL IN A DAY  1000000 

3 HIGH VALUE NON CASH DEPOSIT IN A DAY  1000000 

4 HIGH VALUE NON CASH WITHDRAWAL IN A DAY  1000000 

5 HIGH VALUE CASH DEPOSIT IN A MONTH 1000000 

6 HIGH VALUE CASH WITHDRAWAL IN A MONTH  1000000 

7 HIGH VALUE NON CASH DEPOSIT IN A MONTH  1000000 

8 HIGH VALUE NON CASH WITHDRAWAL IN A MONTH  1000000 

9 SUDDEN INCREASE IN VALUE OF TRANSACTIONS IN A MONTH 

FOR THE CLIENT  

1000000 

10 SUEEN INCREASE IN NUMBER OF TRANSACTIONS IN A MOTH 

FOR THE CLIENT  

1000000 

11 HIGH VALUE TRANSACTIONS IN A NEW ACCOUNT  1000000 

12 HIGH ACTIVITY IN A NEW ACCOUNT  1000000 

13 HIGH VALUE TRASACTION IN A DORMAT ACCOUNT  1000000 

14 SUDDEN ACTIVITY IN A DORMAT ACCOUNT  1000000 

15 SPLITING OF CASH DEPOSIT JUST BELOW INR 1000000 IN 

MULTIPLE ACCOUNT IN A MONTH  

800000-1000000 

16 SPLITING OF CASH DEPOSIT JUST BELOW INR 50000 30000-50000 

17 FREQUENT OF CASH DEPOSIT JUST BELOW INR 1000000 800000-1000000 

18 FREQUENT LOW CASH DEPOSIT  20000-200000 

19 FREQUENT LOW CASH WITHDRWALES  20000-200000 

20 MANY TO ONE FUND TRANSFER   

21 ONE TO MANY FUND TRANSFER   

22 HIGH NUMBER OF CHEQUE LEAVES  200  LEAVES 

CHEQBOOK  

23 HIGH VALUE CASH TRASACTION BY DEALER IN PRECIOUS METAL 

OR STONE  

100000 

24 REPEATED SMALL CASH DEPOSITS FOLLOWED BY IMMEDIATED 

ATM WITHDRAWALS IN DIFFERENT LOCATION  

5000-20000 

25 REPEATED SMALL VALUE TRANSFER FROM UNRELATED PARTIES 

FOLLWED BY IMMDIATE ATM WITHDRAWALS  

5000-20000 

26 REPEATED SMALL VALUE INWARD REMITTANCE FROM 

UNRELATED PARIES FOLLOWED BY IMMEDIATE ATM  

5000-20000 

27 PREMATURE CLOSURE OF LARGE FDR THROUGH PO/DD 500000 

28 REPAYMENT OF LOAN IN CASH   

29 CUSTOMER PROVIDING DIFFERENT DETAILS TO AVOID LINKAGE   

30 HIGH VALUE INWARD REMITTANCE  100000 

31 INWORD REMITTANCE IN A NEW ACCOUNT  100000 

32 REPATED SMALL VALUE WITHDRAWALS IN SENSITIVE 

LOCATIONS  

5000-100000 
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8) �úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡Ö ¾ÖÖ ¤ü¯ŸÖ¸ü šêü¾Ö,Öê“Öß �úÖ»Ö´ÖµÖÖÔ¤üÖ -  

ÃÖÓÓ×¿ÖµÖßŸÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖ“ÖÖ †Æü¾ÖÖ»Ö ÃÖÖ¤ü¸ü �êú»Öê−ÖÓŸÖ¸ü †¿ÖÖ �ÖÖŸÖê¤üÖ¸üÖ“Öß ŸµÖÖ †−ÖãÂÖÓ÷ÖÖ−Öê 

†ÃÖ,ÖÖ¸üß ÃÖ¾ÖÔ �úÖ÷Ö¤ǖ Ö˜Öê 5 ¾ÖÂÖÖÔ̄ ÖµÖÕŸÖ •Ö¯Öã−Ö šêü¾Ö,Öê“Öß †ÖÆêüŸÖ.ŸÖÃÖê“Ö �ÖÖŸÖê ˆ‘Ö›üŸÖÖ−ÖÖ 

‘ÖêŸÖ»Öê»µÖÖ �úÖ÷Ö¤ü¯Ö˜Öê 5 ¾ÖÂÖÖÔ̄ ÖµÖÕŸÖ •Ö¯Öã−Ö šêü¾Ö,Öê“Öß †ÖÆêüŸÖ. 

 

 

 बनावट चलनी नोटा अहवाल -         

      `या रोकड �यवहारात बनावट चलनी नोटाचा वापर झालेला आ हे हे लUात येताच Cया 

बाबतचा बनावट चलनी नोटा अहवाल संगणक.णालीZारे तयार केला 

जाईल.संगणक.णालीतील बनावट नोट चलनी अहवालात पढु@लबाबी नमुद आ हेत 

1) शाखा नाव /शाखा कोड 

2) `या �दवशी बनावट चलन .ाb झाले ती तार@ख  

3) बनावट नोट असलेचे िनदश�नास आ लेली तार@ख  

4) कोठे िनदश�नाला आ ले जसे शाखा कॅश कॉटर/करं7सी चे
ट/अ7य बकॅd त भरणा 

/�रझव� ब�क भरणा  

5) पोिलसठाणायात कळAवल ेआ हे/ नाह@ 

6) पोिलसठाFयात दाखलकेललेा .ाथिमक गु7हा अहवाल (FIR) 

7) बनावट नोट कोणी सादर/भरणा केली Cया बाबतचा तपिशल  

• खातेदाचे नाव/भरणा करणा-याबकॅd चे/ करं7सी चे
टचे नाव  

• खाCयाच .कार  

• खाते eमांक  

• एकुण भरणा रfकम  

• पकैO बनावट नोटाची रfकम  

    सदरचा अहवाल घटना घडले पासून 7 �दवसांPया आ त FIU INDIA यांना 

संगणक.णालीZारे पाठAवला जाईल. 

8) FIU –INDIA याचे सुचनेनुसार धनशोधन .ितबधं कायhाअतगं�त Cयाचेशी                 

संपक� साधने व ज#र ती मा�हती देणेसाठi संचालक मंडळ सद
यापकैO एक सद
य          

�कंवा  मु̂ य काय�कार@ अिधकार@ Designated Director aहणुन कामकाज पा�हल.  
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 FIU –INDIA याचे सुचनेनुसार धनशोधन .ितबंध कायhाअतंग�त ब�केचे खालील अहवाल       

      *  CTR, 

• STR 

• CCR  

      *  NTR  

            हे तपासुन FIU INDIA कडे अपलोड करFयाचे काम पुण� क#न घेणेसाठi 

Principal  Officer यांची िनयNुO केली जाईल. 

1)    ¯ÖÏ×¿Ö�Ö,Ö    

         ²ÖÑ�êú“µÖÖ ¯ÖÏ×¿Ö�Ö,Ö �ëú¦üÖŸÖã−Ö �ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓ−ÖÖ ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß †Ö¯Ö»ÖÖ ÷ÖÏÖÆü�ú †Öêôû�Ö ×−Ö�úÂÖ (KYC 

Norms ) ŸÖÃÖê“Ö, ¬Ö−Ö¿Öê¬Ö−Ö ´ÖÖ−Ö¤Óü› ( Anti Money Laundering)  ²ÖÖ²ÖŸÖ ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ´ÖÖ÷ÖÔ¤ü¿ÖÔ−Ö 

�êú»Öê •ÖÖ‡Ô»Ö.  ŸµÖÖ“Öê̄ ÖÏ´ÖÖ,Öê µÖÖ †−ÖãÂÖÓ÷ÖÖ−Öê †−µÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓ−Öß �úÖµÖÔ¿ÖÖôûÖ / ¯ÖÏ×¿Ö�Ö,Ö / ×¿Ö²Öß¸ü †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ 

�êú»ÖêÃÖ ²ÖÑ�êú´ÖÖ±ÔúŸÖ †×¬Ö�úÖ¸üß / �ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß µÖÖÓ−ÖÖ ¯ÖÖšü×¾Ö»Öê •ÖÖ‡Ô»Ö.ü   

2)     †ÓŸÖ÷ÖÔŸÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ,Öß ¾Ö †ÓŸÖ÷ÖÔŸÖ †Öò›üß™ü - 

     ²ÖÑ�êú“Öß Ã¾ÖŸÖ:“Öß †ÓŸÖ÷ÖÔŸÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ,Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ †ÃÖæ−Ö ²ÖÑ�êú−Öê †ÓŸÖ÷ÖÔŸÖ »Öê�ÖÖ ¯Ö×¸ü�Ö,ÖÖÃÖÖšüß ÃÖ−Ö¤üß 

»Öê�Ö¯ÖÖ»Ö (Charted Acountant) µÖÖÓ“Öß ×−ÖµÖãŒŸÖß �êú»Öß †ÖÆêü.  µÖÖ ¤üÖê−ÆüßÆüß µÖÓ¡Ö,Öế ÖÖ±ÔúŸÖ †Ö¯Ö»ÖÖ 

÷ÖÏÖÆü�ú †Öêôû�ÖÖ µÖÖê•Ö−ÖÖ ×−Ö�úÂÖ ¾Ö ¬Ö−Ö¿ÖÖê¬Ö−Ö ´ÖÖ−Ö¤Óü›ü ( Anti Money Laundering)  ×−Ö�úÂÖÖ¯ÖÏ´ÖÖ,Öê 

¯ÖæŸÖÔŸÖÖ ÆüÖêŸÖê �úß −ÖÖÆüß µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ,Öß †ÖœüÖ¾ÖÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ •ÖÖ‡Ô»Ö. 

3) �úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡Ö ¾ÖÖ ¤ǖ ŸÖ¸ü šêü¾Ö,Öê“Öß �úÖ»Ö´ÖµÖÖÔ¤üÖ  

       ×¸ü—Ö¾ÆÔü ²ÖÑ�êú“µÖÖ ´ÖÖ÷ÖÔ¤ü¿ÖÔ−Ö ÃÖæ“Ö−Öê−ÖæÃÖÖ¸ü †Ö¯Ö»ÖÖ ÷ÖÏÖÆü�ú †Öêôû�ÖÖ ×−Ö�úÂÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ŸµÖÖ †−ÖãÂÖÓ÷ÖÖ−Öê       

    ‘ÖêŸÖ»Öê»Öß �úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡ÖËê 10 ¾ÖÂÖÔ ´Öã¤üŸÖß−Öê šêü¾Ö,ÖêŸÖ µÖÖ¾ÖßŸÖ. 

            µÖê,Öê̄ ÖÏ´ÖÖ,Öê ²ÖÑ�êú“Öê †Ö¯Ö»ÖÖ ÷ÖÏÖÆü�ú †Öêôû�ÖÖ ¾Ö ¬Ö−Ö¿ÖÖê¬Ö−Ö ´ÖÖ−Ö¤Óü›ü (Know Your 

Custumer & Prevention of anti Money Laundering ) “Öê ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü,Ö ¬ÖÖȩ̂ ü,Ö ¸üÖ×Æü»Ö.  

µÖÖ ¬ÖÖȩ̂ ü,ÖÖŸÖ ×¸ü—Ö¾ÖÔ ²ÖÑ�ú  µÖÖÓ“Öê ´ÖÖ÷ÖÔ¤ü¿ÖÔ�ú ÃÖæ“Ö−ÖÖ / ¯Ö×¸ǖ Ö¡Ö�úÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ²Ö¤ü»Ö �ú¸ü,ÖêŸÖ µÖêŸÖß»Ö Æêü 

ÃÖã¬¤üÖ ¬ÖÖȩ̂ ü,ÖÖ“ÖÖ ³ÖÖ÷Ö ÆüÖê‡Ô»Ö.   
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Central Know Your Customer Policy (C-KYC Policy) 

Introduction:  

Kyc records of customer engaged in various financial market segments – particularly bank 

is in the form of hard copy. 

The uniqueness of c-kyc is that once person / investor complete this kyc process with the 

bank he need not enter c kyc norm again. 

Scope:  

Information stored in the central registry (C.KYC) about customer in electronic form (Soft 

copy) by the central registry of securitization and Asset Reconstruction and security 

interest in India (CERSAI). The CERSAI is a government company licensed under section 25 

of the companies act. 

C-KYC 

The programme id responsible for electronically Storing, Safeguarding, retrieving record 

and making such record available online to reporting entities / banks process the records 

received from bank for duplication and issue unique KYC – identification take all 

precaution necessary to ensure that the electronic  KYC  record is available at all times. 

Prevent unauthorised access to its KYC  data base (Central KYC information can be 

accessed by authorised) bank through API application programming interface. 

PROCESS OF C-KYC  

• At Branch level  

Following Documents will be obtained from the account holder and 

after verification and due diligence the same  will  be feed  in the 

system by the branch. 

a) Proof of Identity – Aadhaar/Pan card/Driving Licence/    

                                   Passport/Voter ID/NREGA JOB CARD 

b) Proof of Address – Passport/ Driving Licence/ Aadhaar / Voter  

                                   ID/NREGA JOB CARD 

 

●Bulk File Upload: Bank will upload new KYC records, Probable Match response file, 

Bulk Search request file and update already existing records in bulk using this 

functionality. All operational and admin users will have access to this functionality. 
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Bank / User have to follow the following steps to upload bulk file: 

1. Click on “Bulk File Upload” under KYC Management 

2. Bank / user then Select “Upload Type” from the dropdown list. 

• New Record - KYC upload 

• Update - KYC update 

• Probable Match Reconciliation - To upload Probable Match response file 

• Bulk Search- To upload bulk search request file 

• Bulk Download– Download request file 

3. Bank / User have to Browse and select .zip file for Bulk upload/update and .txt for 

Probable match reconciliation and bulk search. 

4. Then Click on “UPLOAD” button 

5. After that Success message will be displayed on screen if file got uploaded 

successfully. In case of any error, user has to modify and upload the file again. 

Response will be generated only after checker approval. 

● Bulk Upload Authorization: In Bulk Upload Authorization section Admin/Checker 

will see the list of all bulk files uploaded by maker in batches and can approve/reject a 

batch after reviewing the details of records in that file. All admin users have access to this 

functionality. 

Checker has to follow following steps to approve/reject uploaded bulk file 

1. Checker has to click on “Bulk KYC Authorization” link under KYC Management 

menu. 

2. User will be redirected to screen where list of bulk records pending for checker 

approval can be seen. 

3. Select the radio button for the particular batch. 

4. Click on Upload file link to open uploaded data file. 

5. Click on “APPROVE” button if uploaded data found to be correct. Immediately a 

pop will appear to select digital certificate. 

6. Select digital certificate from the list and click on “Sign” button. Batch records will 

be approved and will be sent to registry for further process. User will reject a batch 

if there is any discrepancy in uploaded data by clicking on “REJECT” button after 

providing the reject reason in Remarks field. No digital certificate is required to 

reject. 

● Bulk Upload Response: Maker and Checker have to view and download response of 

each uploaded batch after checker approval. 

User needs to follow following steps to download bulk upload response file: 

1. Click on “Bulk Upload Response” link under KYC Management. 
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2. Click on “SUBMIT” after providing start and end date. 

Following are remarks of batch approved/ rejected by checker. 

•Under Process- When the batch processing is under process 

• Upload Failed/Validation Failure - Checker approved but not a single record successfully 

processed. 

• Uploaded Successfully- At least one record should be processed successfully. 

• Pending checker verification- Pending with checker for approval 

• Rejected- Batch rejected by checker 

• Completed- Batch processing is completed 

● Periodic Response: User will be able to download and view status of each record 

after post De-Duplication process.  

User needs to follow following steps to download bulk upload response file: 

1. Click on “Bulk Periodic Response” link under KYC Management. 

2. Click on “SUBMIT” after providing start and end date 

Rejection and confirm match customer should be modified as per 

requirement from the central registry 

 

PAN CARD 

RBI makes aadhar, PAN mandatory for bank accounts for opening new bank account 

regulated entities (RES) a part of customer due allegiance (CDD)  while established an 

account based relationship will have to obtain aadhar number with permanent account 

number (PAN) if an individual does not have an aadhar / pan proof of application for 

enrolment must be obtained.   

ÃÖ¤ü̧ ü“Öê ¬ÖÖȩ̂ ü�Ö 3 ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ �úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßÃÖÖšüß ¸üÖ×Æü»Ö. ´ÖÖ¡Ö, ¾Ö¸üß»Ö ¬ÖÖȩ̂ ü�ÖÖ´Ö¬µÖê ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß †Ö¾Ö¿µÖ�úŸÖê−ÖãÃÖÖ¸ü •Öºþ¸ü ŸÖê ²Ö¤ü»Ö 
�ú¸ü�µÖÖ“ÖÖ †×¬Ö�úÖ¸ü ÃÖÓ“ÖÖ»Ö�ú ´ÖÓ›üôûÖÃÖ ¸üÖ×Æü»Ö. ŸÖÃÖê“Ö ¯ÖÏŸµÖê�ú †ÖÙ£Ö�ú ¾ÖÂÖÔ ÃÖÓ̄ Ö»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü µÖÖ ¬ÖÖȩ̂ ü�ÖÖ“ÖÖ †ÖœüÖ¾ÖÖ ‘Öê‰ú−Ö ŸµÖÖ´Ö¬µÖê 
¯ÖÏÃÖÓ÷Öß �úÖÆüß ´Öã§êü −Ö¾µÖÖ−Öê ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂšü �êú»Öê •ÖÖŸÖß»Ö. (Addendum), ŸÖ¸ü �úÖÆüß ²ÖÖ²Öß ¾Ö÷ÖôûÖ¾µÖÖ »ÖÖ÷ÖŸÖ †ÃÖŸÖß»Ö ŸÖ¸ü ¾Ö÷Öôû»µÖÖ 
(Duodenum) •ÖÖŸÖß»Ö. 
 

�êú¾ÖÖµÖÃÖß ¾Ö ‹‹´Ö‹»Ö ¬ÖÖȩ̂ ü�Ö (KYC AND AML Policy   ) 

¾ÖÖê.šü.−ÖÓ. 5 ×¤ü−ÖÖÓ�ú  30/04/2019 †−¾ÖµÖê ´ÖÓ•Öæ̧ ü 
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