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ಹಕುಕ್��ಾಕರ� :

ಈ ಪರ್ಕಟ�ಯ�ಲ್ ತಪ�ಪ್ಗಳು ಅಥ�ಾ �ಟುಟ್ �ೂೕಗುವ�ದನುನ್ ತ�ಪ್ಸಲು ಸವರ್ ಪರ್ಯತನ್ �ಾಡ�ಾ���ಾದರೂ, ಪರ್�ಾಶಕರು 
�ಾ�ೂಬಬ್�ಗೂ, �ಾವ��ೕ �ೕ�ಯಲೂಲ್, �ಾವ��ೕ ರೂಪದ�ಾಲ್ದರೂ ಈ ಪರ್ಕಟ�ಯ ಬಳ��ಂದ ಉದಭ್�ಸಬಹು�ಾದ 
�ಾವ��ೕ �ಾ� ಅಥ�ಾ ನಷಟ್ವನುನ್ ತುಂ��ೂಡಲು ಬದಧ್�ಾ�ರುವ��ಲಲ್.

ಇವ�ಂದ ಜಂ��ಾ� �ದಧ್ಪ�ಸ�ಾ�� : 
�ಾರ�ೕಯ �ಕೂಯ್��ೕಸ್ ಮತುತ್ ��ಮಯ ಮಂಡ�
�.ಎಸ್.ಇ. �ಯ�ತ
�ಾ��ೕಯ �ಕೂಯ್��ೕಸ್ ��ಾ�ಟ� �ಯ�ತ 
�ಾ��ೕಯ �ಾಟ್ಕ್ ��ಮಯ �ೕಂದರ್ �ಯ�ತ 
�ೕಂ�ರ್ೕಯ  ��ಾ�ಟ� �ೕ�ಗಳು (ಇಂ��ಾ) �ಯ�ತ 
�ಾರ�ೕಯ ��ೂರ್ೕ�ಾ�ಟನ್ �ಾಟ್ಕ್ ��ಮಯ �ೕಂದರ್ �ಯ�ತ

ಇವ�ಂದ ಮು�ರ್ತ :

ಎಸ್.ಇ.�.ಐ
��ಾಂಕ: ೨೩ ನ�ಂಬರ್, ೨೦೨೦

ಓದುಗರ ಗಮನ�ಕ್:
ಈ ಪರ್ಕಟ�ಯು �ಮ� �ಕೂಯ್��ೕಸ್ �ಾರುಕ�ಟ್ಯ ಕು�ತು ಸಂ�ಪತ್, ಮೂಲಭೂತ �ಾ��ಯನುನ್ ಒದ�ಸುವ ಉ�ದ್ೕಶ 
�ೂಂ��. ��ಚ್ನ �ಾ�� �ೕ�ದದ್�ಲ್, �ೕವ� ಎಸ್.ಇ.�.ಐ, �.ಎಸ್.ಇ , ಎನ್.ಎಸ್.ಇ , ಎಮ್.ಎಸ್.ಇ.ಐ , ಎನ್.ಎಸ್.�.ಎಲ್ 
ಮತುತ್ �.�.ಎಸ್.ಎಲ್ �ಬ್ �ೖಟ್ ಗಳ�ಲ್ರುವ ಆನ್ �ೖನ್ �ಷಯಗಳನುನ್ ಅಧಯ್ಯನ �ಾಡಬಹುದು. 

“ಇ�ಲ್ ಒಳ�ೂಂ�ರುವ �ಾ��ಯು �ಕೂಯ್��ೕಸ್ �ಾರುಕ�ಟ್� ಸಂಬಂ��ದ �ೖಕಷ್�ಕ ಮತುತ್ �ಾಗೃ� ಉ�ದ್ೕಶಗ��ಾ� �ಾತರ್ 
ಇರುವ�ದು ಮತುತ್ ಇದನುನ್ �ಾವರ್ಜ�ಕ��ಾ� �ಾತರ್ �ಾಭ�ಾಯಕ-ಅಲಲ್ದ, �ೖಕಷ್�ಕ ಮತುತ್ �ಾಗೃ� ಚಟುವ��ಗ��ಾ� �ಾತರ್ 
ಬಳಸ�ೕಕು. 

ಈ �ಷಯದ �ಾವ��ೕ �ಾಗವನುನ್ ಎಸ್.ಇ.�.ಐ ಅಥ�ಾ �ಾಟ್ಕ್ ��ಮಯ �ೕಂದರ್ ಅಥ�ಾ ��ಾ�ಟ�ೕಸ್ �ಸರುಗ�� ಕೃತಜಞ್� 
ಸ�ಲ್ಸದ �ೂರತು �ಾವ��ೕ ರೂಪದ�ಲ್ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೕ ��ಾನಗ�ಂದ ಪ�ನ:ಸೃ�ಟ್ಸ�ಾಗದು ಅಥ�ಾ ಪರ್�ಗಳನುನ್ 
�ಾಡ�ಾಗದು ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೕ �ಸ್ಕ್, �ೕಪ್, ಪ��ೕರ್�ೕಟ್ �ಾಧಯ್ಮ ಅಥ�ಾ ಇತರ �ಾ�� ಸಂಗರ್ಹ �ಾಧನ, ಇ�ಾಯ್�ಗಳ�ಲ್ 
ಪ�ನ:ಸೃ�ಟ್ಸ�ಾಗದು. 

ಎಸ್.ಇ.�.ಐ ಅಥ�ಾ �ಾಟ್ಕ್ ��ಮಯ �ೕಂದರ್ ಅಥ�ಾ ��ಾ�ಟ�ೕಸ್ ಈ �ಷಯದ ಬಳ��ಂದ �ಾವ��ೕ �ೕ�ಯ�ಾಲ್ದರೂ 
ಸಂಭ�ಸಬಹು�ಾದ �ಾವ��ೕ �ಾ� ಅಥ�ಾ ನಷಟ್�ಕ್ ಜ�ಾ�ಾದ್� �ೂಂ�ರುವ��ಲಲ್. 

ಈ �ಷಯದ�ಲ್ ತಪ�ಪ್ಗಳು ಅಥ�ಾ ಅಂಶಗಳು �ಟುಟ್�ೂೕ�ರುವ�ದನುನ್ ತ�ಪ್ಸಲು ಎ�ಾಲ್ ಪರ್ಯತನ್ಗಳನುನ್ �ಾಡ�ಾ��. 
ಇ�ತ್ೕ�ನ �ಾರುಕ�ಟ್ �ಳವ��ಗಳು ಮತುತ್ ಉಪಕರ್ಮಗಳ ಬ�ಗ್ ��ದು�ೂಳಳ್ಲು, ಓದುಗರು ಇ�ತ್ೕ�� ರೂ�ಸ�ಾ�ರುವ, 
�ಾಲ�ಾಲ�ಕ್ �ೂೕಷ� �ಾಡ�ಾ�ರುವ �ಾನೂನುಗಳು, �ಾಗರ್ದಶರ್ನಗಳು, ��ೕರ್ಶನಗಳು ಮತುತ್ ಇತರ ಸಂಬಂ�ತ 
�ಾಖ�ಗಳನುನ್ ಅಧಯ್ಯನ �ಾಡುವಂ� �ನಂ�ಸ�ಾ��. �ಾವ��ೕ ಸಲ�ಗಳು ಅಥ�ಾ ಪರ್��ರ್��ಾ�, ದಯ�ಟುಟ್ ನಮ� ಈ 
��ಾಸ�ಕ್ ಈ�ೕಲ್ �ಾ� visitsebi@sebi.gov.in. 



�ಷಯ ಸೂ� ಪ�ಟ ಸಂ�ಯ್ 

�ಕೂಯ್��ೕಸ್ �ಾರುಕ�ಟ್ ಪ�ಚಯ  
೧ �ಕೂಯ್��ೕಸ್ �ಾರುಕ�ಟ್� �ಯಂತರ್�ಾ��ಾರದ �ಾಯರ್�ೌಕಟುಟ್  ೦೨
೨ �ಕೂಯ್��ೕಸ್ ಮತುತ್ �ಕೂಯ್��ೕಸ್ �ಾರುಕ�ಟ್ ಎಂದ�ೕನು?  ೦೩
೩ �ಾರ್ಥ�ಕ �ಾರುಕ�ಟ್ ಮತುತ್ �ವ್�ೕಯ �ಾರುಕ�ಟ್  ೦೫
೪ �ಾರುಕ�ಟ್ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಸಂ�ಥ್ಗಳು ಮತುತ್ �ಾರುಕ�ಟ್ ಎಂದ� �ಾರು  
           �ಕೂಯ್��ೕಸ್ �ಾರುಕ�ಟ್ಯ�ಲ್ ಮಧಯ್ವ�ರ್ಗಳು      ೦೭

ಹೂ��ಯ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳು  
೫ �ಕೂಯ್��ೕಸ್ �ಾರುಕ�ಟ್ಯ�ಲ್ ಹೂ�� �ಾಡುವ ಪರ್ಮುಖ ಅ�ಾಯಗಳು ೦೯
೬ ಅ�ಾಯವನುನ್ �ೕ� ��ಾ�ಸುವ�ದು?  ೧೦

ಅ�ೌಂಟ್ ��ಯುವ ಪರ್�ರ್�  
೭ �ಕೂಯ್��ೕಸ್ �ಾರುಕ�ಟ್ಯ�ಲ್ ಹೂ�� �ಾಡಲು ಪ�ವರ್-ಅವಶಯ್ಕ�ಗಳು  ೧೦
೮ ಅ�ೌಂಟ್ ��ಯಲು ಅನುಸ�ಸ�ೕ�ಾದ ಪರ್�ರ್�:  �ಮಮ್ �ಾರ್ಹಕರ ಬ�ಗ್ ���� 
           (��ೖ�) ಪರ್�ರ್�  ೧೧
೯ ಮೂಲ �ೕ�ಗಳ ��ಾಯ್ಟ್ ಅ�ೌಂಟ್ (�ಎಸ್ �ಎ)  ೧೨
೧೦ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅ�ಾ�ರ್  ೧೩
೧೧ �ಾಮ��ೕರ್ಶನ  ೧೪

�ಾನು �ಕೂಯ್��ೕಸ್ �ಾರುಕ�ಟ್ಯ�ಲ್ ಹೂ�� �ಾಡುವ�ದು �ೕ�?  
೧೨ �ಾರ್ಥ�ಕ �ಾರುಕ�ಟ್ಯ ಮೂಲಕ ಹೂ��  ೧೪
೧೩ �ಾರ್ಥ�ಕ �ಾರುಕ�ಟ್ಯ�ಲ್ ಹೂ��ಯ ಪರ್�ರ್�  ೧೫
೧೪ �ಾಲ್ಕ್ ಆ�ರುವ �ತತ್�ಂದ �ಂಬ�ತ ಅ�ಲ್�ೕಶನ್ (ಎಎಸ್ � ಎ)  ೧೬
೧೫ �ವ್�ೕಯ �ಾರುಕ�ಟ್ಯ ಮೂಲಕ ಹೂ��  ೧೬
೧೬ �ಾಯ್�ಾರ �ನಗಳು ಮತುತ್ �ಾಯ್�ಾರ �ಾಗೂ �ಾಯ್�ಾರಗಳ ಇತಯ್ಥರ್  ೧೭
೧೭ ಒಪಪ್ಂದ �ಪಪ್� ೧೮
೧೮ ಹೂ���ಾರ�� ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್. ಮತುತ್ ಈ�ೕಲ್ ಸಂ�ೕಶ ೧೯
೧೯ ರ�ನ್ಂಗ್ ಅ�ೌಂಟ್ ದೃ�ೕಕರಣ ೨೦
೨೦ �ಾಯ್�ಾರ ಪ��ೕಲ� ೨೦
೨೧ �ಾ�ರ್ನ್ ಹಣ ಎಂದ�ೕನು? ೨೧
೨೨ �ಾಟ್ಕ್ �ೂರ್ೕಕರ್ ಮತುತ್ ��ಾ�ಟ��ಂದ �ಟ್ೕ�ಮ್ಂಟ್ ಆಫ್ ಅ�ೌಂಟ್ 
           �ಾ�ಗಳು          ೨೧
೨೩ �ೂರ್ೕ�ೕಕ��ದ ಅ�ೌಂಟ್ �ಟ್ೕ�ಮ್ಂಟ್ (�ಎಎಸ್) ೨೨
೨೪ ��ೖ�ೕ�ವ್ಸ್ �ಾರುಕ�ಟ್ ೨೨

ಮೂಯ್ಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಮತುತ್ ಇ.�.ಎಫ್. ಗಳು  
೨೫  ಮೂಯ್ಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ೨೩
೨೬  ಮೂಯ್ಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ನ�ಲ್ ಹೂ�� �ಾಡುವ�ದು �ೕ�?  ೨೪
೨೭  ಮೂಯ್ಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ನ�ಲ್ ಉತಪ್ನನ್ �ೕಬಲ್ �ಾಡುವ�ದು ೨೪
೨೮ ��ಮಯ �ಾಯ್�ಾರ�ೂಂಡ ಫಂಡ್ಸ್ (ಇ.�.ಎಫ್.’ಎಸ್.) ೨೫

�ಕೂಯ್��ೕಸ್ �ಾರುಕ�ಟ್ಯ�ಲ್ ಕುಂದು�ೂರ� ��ಾರ�  
೨೯ ಎಸ್.ಇ.�.ಐ. ದೂರುಗಳ ಪ��ಾರ ವಯ್ವ�ಥ್ (ಎಸ್ � ಓ ಆರ್ ಇ ಎಸ್) ೨೫
೩೦ �ಾಟ್ಕ್ ��ಮಯ �ೕಂದರ್ ಮತುತ್ ��ಾ�ಟ�ಯ�ಲ್ ಹೂ���ಾರರ �ೕ�ಾ �ಲ್  ೨೬
೩೧ ಮಧಯ್�ಥ್� ವಯ್ವ�ಥ್ ೨೭



�ಲ್ೕಮ್ �ಾ�ರದ �ೕರುಗಳು / �ಾವ�ಸದ ���ಂಡ್ �ತತ್ –  ಐ.ಇ.�.ಎಫ್. ಕು�ತು �ಾ��         ೨೭
 
ಅನುಬಂಧ
  
೩೨ ಅನುಬಂಧ – ೧ �ಕೂಯ್��ೕಸ್ ನ�ಲ್ ಹೂ��/�ಾಯ್�ಾರ �ಾಡುವ ಸಂಬಂಧದ 

                              �ಾಡ�ೕ�ಾದ ಮತುತ್ �ಾಡ�ಾರದ ಅಂಶಗಳು �ಾರುಕ�ಟ್                      ೨೮ 
೩೩ ಅನುಬಂಧ – ೨ ಹೂ���ಾರರ ಹಕುಕ್ಗಳು ಮತುತ್ �ಾಧಯ್�ಗಳು  ೩೦
೩೪ ಅನುಬಂಧ – ೩ �ೂೕಂ�ಾ��ರದ ಹೂ�� ಸಲ�ಾ�ಾರರ �ರುದಧ್ ಎಚಚ್��  ೩೧
೩೫ ಅನುಬಂಧ – ೪ ಎ ಎಸ್ � ಎನ�ಲ್ ಏ�ೕಕೃತ �ಾವ� ಇಂಟ�ೕರ್ಸ್ (ಯು.�.ಐ.)  ೩೪
೩೬       ಅನುಬಂಧ – ೫    ಪದ�ೂೕಶ       ೩೫



ಇವರಿಂದ ಪ್ರಕಟಿತ 

೧

IPFT

�ಕೂಯ್��ೕಸ್ �ಾರುಕ�ಟ್ ಪ�ಚಯ 

ಶು�ಾಶಯಗಳು ಮತುತ್ ನಮ�ತ್…

�ೕವ� ಸಂ�ಥ್�ಂದರ �ೕರುಗಳ�ಲ್ ಮತುತ್ �ಕೂಯ್��ಗಳ �ಾರುಕ�ಟ್ಯ�ಲ್ 
ಮೂಯ್ಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಗಳ�ಲ್ ಹೂ�� �ಾಡಬಯಸುವ ಹೂ���ಾರ�ೕ?

�ಾ�ಾದ�, �ೕವ� �ಕೂಯ್��ಗಳ �ಾರುಕ�ಟ್ಯ�ಲ್ ಹೂ�� �ಾಡುವ ಸಂಬಂಧದ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳನುನ್ 
ಅಥರ್�ಾ��ೂಳಳ್ಲು ಇ�ಛ್ಸಬಹುದು.

ಈ �ೖ��ಯು �ಾವ��ೕ ��ರ್ಷಟ್ ಹೂ��� �ಾಗರ್ದಶರ್ನ�ಾ� �ಲಸ �ಾಡುವ��ಲಲ್, ಆದ� ಅದು �ಕೂಯ್��ಗಳ 
�ಾರುಕ�ಟ್ಯ ಮೂಲಭೂತ �ಾ��ಯನುನ್ �ೕಡುವ�ದು. ಈ �ೖ��ಯು �ಾರ�ೕಯ �ಸವ್ರ್ �ಾಯ್ಂಕ್ (ಆರ್.�.ಐ.), 
�ಾರ�ೕಯ ��ಾ �ಯಂತರ್ಕ ಮತುತ್ ಅ�ವೃ�ಧ್ �ಾರ್��ಾರ (ಐ.ಆರ್.�.ಎ.ಐ.), �ನಶ್ನ್ ಫಂಡ್ �ಯಂತರ್ಕ ಮತುತ್ ಅ�ವೃ�ಧ್ 
�ಾರ್��ಾರ (�.ಎಫ್.ಆರ್.�.ಎ.), �ಾ��ೕರ್�ೕಟ್ ವಯ್ವ�ಾರಗಳ ಮಂ�ಾರ್ಲಯ (ಎಂ.�.ಎ.), ಇ�ಾಯ್�ಯಂತಹ ಇತರ 
�ಯಂತರ್ಕ �ಾಯರ್�ಾಯ್�ತ್�ಳ� ಬರುವ ಅ�ತ್ತವ್ಗಳ�ಲ್ ಹೂ��ಗಳನುನ್ �ಾಡುವ�ದ�ಕ್ ಸಂಬಂ��ರುವ��ಲಲ್.  



ಎಸ್.ಇ.�.ಐ. [ಎಸ್.ಇ.�.ಐ] �ಾ��, ೧೯೯೨ , ಇದು ಎಸ್.ಇ.�.ಐ.   [ಎಸ್.ಇ.�.ಐ]ಯನುನ್ (i) �ಕೂಯ್��ಗಳ�ಲ್ 
ಹೂ���ಾರರ ��ಾಸ�ತ್ಯನುನ್ ರ�ಸಲು, (ii) �ಕೂಯ್��ೕಸ್ �ಾರುಕ�ಟ್ಯ ಅ�ವೃ�ಧ್ಯನುನ್ 
��ರ್ೕ�ಾಸ್�ಸುವ�ದು, ಮತುತ್  (iii) �ಕೂಯ್��ೕಸ್ �ಾರುಕ�ಟ್ಯನುನ್ �ಯಂ�ರ್ಸಲು �ಾಸನಬದಧ್ ಅ��ಾರಗ�ಂದ 
ಸಶಕತ್�ೂ���. 

ಕಂಪ�ಗಳ �ಾ��, ೨೦೧೩, ಇದು �ಕೂಯ್��ಗಳ �ತರ�, ಹಂ�� ಮತುತ್ ವ�ಾರ್ವ� ಮತುತ್ �ಕೂಯ್��ಗಳ 
�ಾವರ್ಜ�ಕ �ತರ�ಗ�� ಸಂಬಂ��ದ �ಷಯಗಳ �ಯಂತರ್ಣಗ�� ಅವ�ಾಶ �ೕಡುತತ್�. 

�ಕೂಯ್��ೕಸ್ ಒಪಪ್ಂದಗಳ (�ಯಂತರ್ಣ) �ಾ��, ೨೦೧೩, ಇದು �ೕರು ��ಮಯ �ೕಂದರ್��ಂದರ�ಲ್ 
�ಕೂಯ್��ಗಳ ವ��ಾಟುಗಳ �ಾನಯ್� ಮತುತ್ �ಯಂತರ್ಣ�ಕ್ ಅವ�ಾಶ �ೕಡುತತ್�.

��ಾ�ಟ�ೕಸ್ �ಾ��, ೧೯೯೬, ಇದು  �ೕ��ೕ�ಯ�ೖಸ್ಡ್ (��ಾಯ್ಟ್) �ೕರುಗಳ ಎ��ಾ��ಕ್ ಸಂರಕಷ್� ಮತುತ್ 
�ಾ�ೕಕತವ್ದ ವ�ಾರ್ವ�� ಅವ�ಾಶ �ೕಡುತತ್�. 

೧

೨

�ಕೂಯ್��ಗಳ �ಾರುಕ�ಟ್ಗ�� �ಯಂತರ್ಕ �ಾಯರ್�ಾಯ್�ತ್ 

ಸಂ�ಥ್�ಂದರ �ೕರುಗಳು, ಮೂಯ್ಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಗಳ ಯು�ಟ್ ಗಳು, ��ೖ�ೕ�ವ್ಸ್, ಇ�ಾಯ್�ಗಳ ಖ�ೕ� ಇ�ಾಯ್�ಗಳಂತಹ 
�ಕೂಯ್��ಗಳ�ಲ್ ಖ�ೕ�, �ಾ�ಾಟ ಮತುತ್ ವಯ್ವ�ಾರ �ಾಡು�� ಮತುತ್ �ಾಟ್ಕ್ ��ಮಯ �ೕಂದರ್ಗಳು, ಕ�ಾ�� 
��ೖ�ೕ�ವ್ ��ಮಯಗಳು ಮತುತ್ ��ಾ�ಟ�ಗಳು, ಎಸ್.ಇ.�.ಐ.   [ಎಸ್.ಇ.�.ಐ ] �ಾ��, ೧೯೯೨ (ಎಸ್.ಇ.�.ಐ.   
[ಎಸ್.ಇ.�.ಐ] �ಾ��) ಮತುತ್ ��ಧ ಎಸ್.ಇ.�.ಐ.   [ಎಸ್.ಇ.�.ಐ] 
�ಯಂತರ್ಣಗಳು/ಸು�ೂತ್ೕ�ಗಳು/�ಾಗರ್ದಶರ್ನಗಳು/��ೕರ್ಶನಗಳ ಅನು�ಾರ �ಾರ�ೕಯ �ಕುಯ್��ೕಸ್ ಮತುತ್ ��ಮಯ 
ಮಂಡ�ಯ (ಎಸ್.ಇ.�.ಐ.   [ಎಸ್.ಇ.�.ಐ ]) �ಾಯ್�ತ್ಯ�ಲ್ ಬರುತತ್�.  
ಎಸ್.ಇ.�.ಐ.   [ಎಸ್.ಇ.�.ಐ ]ಯು ಏ�ರ್ಲ್ ೧೨, ೧೯೯೨ ರಂದು ಎಸ್.ಇ.�.ಐ.   [ಎಸ್.ಇ.�.ಐ ] �ಾ��ಯ ಅವ�ಾಶಗಳ 
ಅನು�ಾರ �ಾಥ್ಪ��ಾ�ತು. ಎಸ್.ಇ.�.ಐ.   [ಎಸ್.ಇ.�.ಐ ]ಯ ಆ�ೕಶವ� �ಕೂಯ್��ಗಳ�ಲ್ ಹೂ���ಾರರ 
��ಾಸ�ತ್ಗಳನುನ್ ರ�ಸುವ�ದು ಮತುತ್ �ಕೂಯ್��ೕಸ್ �ಾರುಕ�ಟ್ಯನುನ್ �ಯಂ�ರ್ಸುವ�ದು, ಮತುತ್ ಇದ�ಕ್ ಸಂಬಂ��ದ 
�ಷಯಗಳನುನ್ ಅಥ�ಾ ಅದ�ಕ್ ಸಂಬಂ��ದ ಘಟ�ಗಳನುನ್ �ವರ್�ಸುವ��ಾ��. 

ಪರ್ಸಕತ್, “�ಕೂಯ್��ೕಸ್ �ಾರುಕ�ಟ್”ಯನುನ್ ಆಳು�ತ್ರುವ �ಾಲುಕ್ ಪರ್ಮುಖ �ಾಸನಗಳು �ೕ��: 

ಅ) 

ಆ) 

ಇ)

ಈ) 

� ಖ�ೕ����

`

` `

`

`
`
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�ಕೂಯ್��ಗಳು ಮತುತ್ �ಕೂಯ್��ೕಸ್ �ಾರುಕ�ಟ್ ಎಂದ�ೕನು? 

ಈ�ವ್� �ೕರುಗಳು ಅಥ�ಾ �ಾ�ಾನಯ್�ಾ� �ೕರುಗಳು ಎಂದು ಕ�ಯಲಪ್ಡುವ 
ಇವ�ಗಳು, ಸಂ�ಥ್�ಂದರ�ಲ್ �ಾ�ೕಕತವ್ದ �ಾಲು�ಾ��ಯನುನ್ ಪರ್���ಸುತತ್�. 
ಸಂ�ಥ್�ಂದರ �ೕರುಗಳ�ಲ್ ಹೂ�� �ಾಡುವ ಹೂ���ಾರರನುನ್ �ೕರ್ 
�ೂೕಲಡ್ರ್ ಎಂದು ಕ�ಯ�ಾಗುತತ್�, ಮತುತ್ ಅವರು ಸಂ�ಥ್ಯ �ಾಭಗ�ಂದ 
���ಂಟ್ ಗಳಂತಹ �ಾ��ೕರ್�ೕಟ್ ಪರ್�ೕಜನಗಳನುನ್ ಪ�ಯಲು 
ಅಹರ್�ಾ�ರು�ಾತ್�. ಹೂ���ಾರರು ಸಂ�ಥ್ಯ �ಾ�ಾನಯ್ ಸ�ಯ�ಲ್ ಸಂ�ಥ್ಯ 
��ಾರ್ರ �ೖ�ೂಳುಳ್ವ ಪರ್�ರ್�� ಸಂಬಂ��ದಂ� ಮತ�ಾನ ಚ�ಾ�ಸುವ ಹಕುಕ್ 
ಪ�ಯಲೂ ಸಹ ಅಹರ್�ಾ�ರು�ಾ�. 

�ಟ್ �ಕೂಯ್��ೕಸ್ ಕಂಪ� / ಸಂ�ಥ್ಯು ಹೂ���ಾರ�ಂದ �ಾಲ ಪ��ರುವ 
ಹಣವನುನ್ ಪರ್���ಸುತತ್� ಮತುತ್ ಅದನುನ್ ಹೂ���ಾರ�� ಮರು�ಾವ� 
�ಾಡ�ೕ�ಾಗುತತ್�. �ಟ್ �ಕೂಯ್��ಗಳನುನ್  ��ಂಚರ್ ಗಳು ಅಥ�ಾ �ಾಂಡ್ ಗಳು 
ಎಂದೂ ಕ�ಯ�ಾಗುತತ್�. �ಟ್ �ಕೂಯ್��ಗಳ�ಲ್ ಹೂ�� �ಾಡುವ ಹೂ���ಾರರು 
ಬ�ಡ್ಯ �ಾವ� ಮತುತ್ ಅಸ�ನ (ಅಂದ� ಹೂ�� �ಾ�ರುವ ಹಣ) ಮರು�ಾವ� 
ಪ�ಯಲು ಅಹರ್�ಾ�ರು�ಾತ್�. �ಟ್ �ಕೂಯ್��ಗಳನುನ್ �ಗ�ತ ಅವ�� 
�ೕಡ�ಾಗುತತ್�, ಮತುತ್ ಅದರ ಮು�ಾತ್ಯದ�ಲ್ �ಕೂಯ್��ಗಳನುನ್ ಅವ�ಗಳನುನ್ 
�ೕ�ರುವವ�ಂದ ����ೂಳಳ್ಬಹು�ಾ�ರುತತ್�. �ಟ್ �ಕೂಯ್��ಗಳು �ಕೂಯ್ಡ್ರ್ 
(�ೂ�ಾಲ್�ರಲ್ �ಂಬಲ�ೂಂ��) ಅಥ�ಾ ಅನ್-�ಕೂಯ್ಡ್ರ್ ಆ�ರಬಹುದು.   

��ೖ�ೕ�ವ್ಸ್ ಎನುನ್ವ�ದು �ೕರುಗಳು, �ಟ್ �ಕೂಯ್��ೕಸ್, ಕ�ಾಮ್��ೕಸ್ 
ಇ�ಾಯ್�ಯಂತಹ �ೕ�ೂಂದು ಆ�ತ್ಯ �ೌಲಯ್ವನುನ್ ಅವಲಂ��ರುವ ಹಣ�ಾಸು 
�ಾಧನಗ�ಾ��. ��ಮಯ �ಾಯ್�ಾರ�ೂಂಡ ��ೖ�ೕ�ವ್ ಗಳ ಪರ್ಮುಖ �ಧಗ�ಂದ� 
ಫ�ಯ್ಚಸ್ರ್ ಮತುತ್ ಆಪಷ್ನ್ಸ್. 

ಮೂಯ್ಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಎನುನ್ವ�ದು ಹಲ�ಾರು ಹೂ���ಾರ�ಂದ ಸಂಗರ್��ದ ಹಣದ 
ಸಂಗರ್ಹ�ಂದ ರೂಪ��ೂಂಡ ಹಣ�ಾಸು �ಾಧನಗಳ ಒಂದು �ಧ�ಾ��. ಈ 
��ಗಳು/ಮೂಯ್ಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಸ್, ನಂತರ, �ೕರುಗಳು, ಹಣದ �ಾರುಕ�ಟ್ �ಾಧನಗಳು 
ಮ�ತ್ತರ ಆ�ತ್ಗಳಂತಹ �ಕೂಯ್��ಗಳ�ಲ್ ಹೂ�� �ಾಡಲಪ್ಡುತತ್�. 
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�ಕೂಯ್��ೕಸ್ �ಾರುಕ�ಟ್ ಸಂ�ಥ್ಗಳು ಹೂ���ಾರ�� 
(�ಾವರ್ಜ�ಕರು) ಈ�ವ್� �ೕರುಗಳು, �ಟ್ �ಕೂಯ್��ೕಸ್, 
��ೖ�ೕ�ವ್ಸ್, ಮೂಯ್ಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಇ�ಾಯ್� ರೂಪದ�ಲ್ 
�ಕೂಯ್��ಗಳನುನ್ �ತ�ಸುವ ಮೂಲಕ ��ಗಳನುನ್ ಸಂಗರ್�ಸುವ 
ಮತುತ್ ಹೂ���ಾರರು ��ಧ �ಕೂಯ್��ಗಳನುನ್ (�ೕರುಗಳು, 
�ಾಂಡ್ ಗಳು ಇ�ಾಯ್�) ಖ�ೕ�ಸಬಹು�ಾದ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಾಟ 
�ಾಡಬಹು�ಾದ ಸಥ್ಳ�ಾ��. ಒ�ಮ್ �ೕರುಗಳನುನ್ (ಅಥ�ಾ 
�ಕೂಯ್��ಗಳನುನ್) �ಾವರ್ಜ�ಕ�� �ತ���ಾಗ, ಸಂ�ಥ್ಯು  
�ಾನಯ್� ಪ��ರುವ �ಾಟ್ಕ್ ��ಮಯ �ೕಂದರ್ಗಳ�ಲ್ 
�ೕರುಗಳನುನ್ (ಅಥ�ಾ �ಕೂಯ್��ಗಳು) ಪ�ಟ್ �ಾಡ�ೕ�ಾಗುತತ್�. 
�ಕೂಯ್��ೕಸ್ �ಾರುಕ�ಟ್ಯು �ೕ� ಬಂಡ�ಾಳ �ಾರುಕ�ಟ್ಯ 
ಒಂದು �ಾಗ�ಾ��. 

�ಕೂಯ್��ೕಸ್ �ಾರುಕ�ಟ್ಯ �ಾರ್ಥ�ಕ �ಾ�ಾರ್ಚರ�ಯು 
ಹೂ���ಾರರ ಉ��ಾಯಗಳನುನ್ ಅವಶಯ್ಕ� ಇರುವವ�� ಹಂ�� 
�ಾಡುವ�ದನುನ್ �ಾಧಯ್�ೂ�ಸುವ��ಾ��. ಹೂ���ಾರರು ��ಗಳ 
ಅಗತಯ್�ರುವ ಸಂ�ಥ್ಗಳು/ಇತರ ಅ�ತ್ತವ್ಗಳ �ಕೂಯ್��ಗಳ�ಲ್ 
ಹೂ�� �ಾ��ಾಗ ಇದನುನ್ �ವರ್�ಸ�ಾಗುತತ್�. 
ಹೂ���ಾರರು ಬ�ಡ್, ���ಂಡ್, ಬಂಡ�ಾಳ ವೃ�ಧ್, �ೂೕನಸ್ 
�ೕರುಗಳು ಇ�ಾಯ್� ಪರ್�ೕಜನಗಳನುನ್ ಪ�ಯಲು 
ಅಹರ್�ಾ�ರು�ಾತ್�. ಅಂತಹ ಹೂ��ಗಳು �ಾಷ�ದ ಆ�ರ್ಕ 
ಅ�ವೃ�ಧ್� �ೂಡು� �ೕಡುತತ್�. 

�ಕೂಯ್��ೕಸ್ �ಾರುಕ�ಟ್ಯು ಎರಡು ಅಂತರ್-ಅವಲಂ�ತ ಮತುತ್ �ೕಪರ್�ಸ�ಾಗದ �ೕತರ್ಗಳನುನ್ �ೂಂ�ದುದ್, ಅವ�ಗಳನುನ್ 
ಈ �ಳ� ��ಸ�ಾ��

�ಕೂಯ್��ೕಸ್ 
�ಾರುಕ�ಟ್

�ಾರ್ಥ�ಕ 
�ಾರುಕ�ಟ್

�ವ್�ೕಯ 
�ಾರುಕ�ಟ್ 

�ಯ್ೕ�ೕ�ದ್ೕಶ: ��ಗಳನುನ್
ಸಂಗರ್�ಸುವ�ದು              

ಐ�ಓ, ಅಂದ� �ಾರ್ರಂ�ಕ 
�ಾವರ್ಜ�ಕ �ೂಡು�, ಮೂಲಕ �ೂಸ 
�ಕೂಯ್��ಗಳನುನ್ �ತ�ಸುವ�ದನುನ್ 
ಒಳ�ೂಂ�ರುತತ್�.

�ಯ್ೕ�ೕ�ದ್ೕಶ: ಬಂಡ�ಾಳ 
ವೃ�ಧ್ಸುವ�ದು

ಈ�ಾಗ�ೕ �ಾವರ್ಜ�ಕ�� �ೂಡು� 
�ೕ�ರುವ �ಕೂಯ್��ಗಳ ��ಚ್ನ 
�ಾಯ್�ಾರವನುನ್ ಒಳ�ೂಂ�ರುತತ್�.
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�ಾ��ೕರ್�ೕಟ್ ಅ�ತ್ತವ್ಗಳು (ಸಂ�ಥ್ಗಳು) ಇವ� ಪರ್ಮುಖ�ಾ� ಈ�ವ್� �ಾಧನಗಳು (�ೕರುಗಳು) ಮತುತ್ �ಟ್ 
�ಾಧನಗಳನುನ್ (�ಾಂಡ್ ಗಳು, ��ಂಚರ್ ಗಳು ಇ�ಾಯ್�) �ತ�ಸುತತ್�.  

ಸ�ಾರ್ರ (�ೕಂದರ್ �ಾಗೂ �ಾಜಯ್), ಇವ� �ಟ್ �ಕೂಯ್��ಗಳನುನ್ (��ಾಂಕ �ಗ�ಪ��ರುವ �ಕೂಯ್��ೕಸ್ ಮತುತ್ 
ಖ�ಾ� �ಲುಲ್ಗಳು) �ತ�ಸುತತ್�. 

೧ �ಾವರ್ಜ�ಕ �ತರ�

   i.

೫

�ಾರ್ಥ�ಕ �ಾರುಕ�ಟ್ ಮತುತ್ �ವ್�ೕಯ �ಾರುಕ�ಟ್ 

�ಾರ್ಥ�ಕ �ಾರುಕ�ಟ್ 

�ವ್�ೕಯ �ಾರುಕ�ಟ್ 

�ಾರ್ಥ�ಕ �ಾರುಕ�ಟ್ ಈ �ಾರುಕ�ಟ್ಯನುನ್ ನೂಯ್ ಇಶೂಯ್ಸ್ �ಾರುಕ�ಟ್ ಎಂದೂ ಕ�ಯ�ಾಗುತತ್�, ಇ�ಲ್ ಕಂಪ�ಗಳು/ 
ಸಂ�ಥ್ಗಳು �ೂಸ �ಕೂಯ್��ಗಳನುನ್ (�ೕರುಗಳು, ��ಂಚರುಗಳು, �ಾಂಡ್ ಗಳು ಇ�ಾಯ್�) �ತ�ಸುವ ಮೂಲಕ �ಾವರ್ಜ�ಕ�ಂದ 
��ಗಳನುನ್ (ಬಂಡ�ಾಳ) ಸಂಗರ್�ಸುತತ್�. 

�ಕೂಯ್��ಗಳನುನ್ �ತ�ಸುವವರ ಎರಡು ಪರ್ಮುಖ �ಧಗ��: 

�ಾರ್ಥ�ಕ �ಾರುಕ�ಟ್ಯ�ಲ್ �ಾಡುವ �ತರ�ಗಳ �ಧಗಳು:

�ಕೂಯ್��ಗಳನುನ್ �ಾವರ್ಜ�ಕ�� �ತ�ಸ�ಾಗುತತ್� ಮತುತ್ �ಾ�ಾದರೂ 
ಅವ�ಗ�� ಚಂ�ಾ�ಾರ�ಾಗಬಹುದು. ಈ�ವ್� �ೕರುಗಳ �ಾವರ್ಜ�ಕ 
�ತರ�ಯನುನ್ �ಳಕಂಡಂ� ವ�ೕರ್ಕ�ಸಬಹುದು: 

�ಾರ್ರಂ�ಕ �ಾವರ್ಜ�ಕ �ೂಡು� (ಐ�ಓ):

ಇ�ಲ್ ಕಂಪ��ಂದು ಪರ್ಥಮ �ಾ�� �ೕರುಗಳ �ಾವರ್ಜ�ಕ �ೂಡು�ಯನುನ್ �ಾಡುತತ್�. ಐ�ಓ �ಳಕಂಡ ರೂಪಗಳ�ಲ್ 
ಇರಬಹುದು:

`

`

`

`

`

`
`

` `
`

`

``
`
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ii.

 ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್

೪

೬

- �ೕರುಗಳನುನ್ �ೂಸ�ಾ� �ತ�ಸು�� ಇ�ಲ್ ಸಂ�ಥ್ಯು �ಾವರ್ಜ�ಕ ಹೂ���ಾರ�� �ೂಸ �ೕರುಗಳನುನ್ 
�ತ�ಸುವ�ದು. ಈ �ೕ�ಯ �ತರ�ಯ�ಲ್, ಹೂ���ಾರರ ��ಗಳು ಸಂ�ಥ್ಗ�� ಸ�ಲ್��ಾಗುವ�ವ�, ಇದನುನ್ �ಾವ 
ಉ�ದ್ೕಶ�ಾಕ್� �ತರ�ಯನುನ್ �ಾಡ�ಾ��ೂೕ ಅದ�ಾಕ್� ಬಳಸ�ೕಕು. 

- �ಾ�ಾಟ�ಕ್ �ೂಡು� ಇ�ಲ್ ��ರ್�ೕಟಸ್ರ್ ಅಥ�ಾ ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ಥ್ಗಳು ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೕ ಇತರ ವಯ್�ತ್ಯು �ಾವ� 
�ೂಂ�ರುವ�ದನುನ್ �ಾವರ್ಜ�ಕ�� �ಾರುವ �ೂಡು� �ೕಡುವರು. ಈ �ೕ�ಯ �ತರ�ಯ�ಲ್, ಹೂ���ಾರರ ��ಗಳು 
ಅಂತಹ �ೕರುಗಳ �ಾ�ಾಟ�ಾರ�� �ೂೕಗುತತ್��ೕ �ೂರತು ಕಂಪ�ಗಲಲ್.  

ಆದಯ್�ಯ �ತರ�

ಈ �ಾದ�ಯ �ತರ�ಯ�ಲ್, �ಕೂಯ್��ಗಳನುನ್ ��ರ್�ೕಟಸ್ರ್, ��ರ್ಷಟ್ 
ಹೂ���ಾರರು, ಉ�ೂಯ್ೕ�ಗಳು ಇ�ಾಯ್� ಗುರು�ಸಲಪ್ಟಟ್ ಹೂ���ಾರ��  
�ತ�ಸ�ಾಗುತತ್�.

�ೂೕನಸ್ 

ಹಕುಕ್ಗಳ

�ಾವರ್ಜ�ಕ �ೂಡು�ಯ �ೕ� ಅನುಸರ� (ಎಫ್.�.ಓ.):

ಈ �ಾದ�ಯ �ತರ�ಯ�ಲ್, �ಕೂಯ್��ಗಳನುನ್ ��ರ್�ೕಟಸ್ರ್, ��ರ್ಷಟ್ 
ಹೂ���ಾರರು, ಉ�ೂಯ್ೕ�ಗಳು ಇ�ಾಯ್� ಗುರು�ಸಲಪ್ಟಟ್ ಹೂ���ಾರ��  
�ತ�ಸ�ಾಗುತತ್�. 

ಸಂ�ಥ್ಯು ಈ�ರುವ �ೕರು�ಾರ�� ಅವರು ಈಗ �ೂಂ�ರುವ �ೕರುಗಳ 
ಅನು�ಾತದ�ಲ್, �ೂಸ�ಾ� �ತ��ದ �ೕರುಗಳನುನ್ ಖ�ೕ�ಸುವ ಹಕಕ್ನುನ್ 
�ೕ��ಾಗ, ಅದನುನ್ ಹಕುಕ್ಗಳ �ತರ� ಎಂದು ಕ�ಯ�ಾಗುತತ್�.

ಸಂ�ಥ್�ಂದರ ಈ�ರುವ �ಾಲು�ಾರ�� ಅವರು ಈಗ �ೂಂ�ರುವ �ೕರುಗಳ 
ಅನು�ಾತದ�ಲ್ ಮತುತ್ �ಾವ��ೕ �ಚುಚ್ವ� �ಚಚ್�ಲಲ್�, �ಚುಚ್ವ� 
�ೕರುಗಳನುನ್ �ೕ��ಾಗ ಅದನುನ್ �ೂೕನಸ್ �ತರ� ಎಂದು ಕ�ಯ�ಾಗುತತ್�.

�ಾವರ್ಜ�ಕ�ಂದ ��ಗಳನುನ್ ಸಂಗರ್�ಸಲು, ಸಂ�ಥ್ಗಳು ಒಂದು �ೂಡು� �ಾಖ�ಯನುನ್ ಎಸ್.ಇ.�.ಐ.   [ಎಸ್.ಇ.�.ಐ ] ಬ� 
ಸ�ಲ್ಸ�ೕಕು, ಇದನುನ್ �ಾರ್ಫ್ಟ್ ��ರ್ಂಗ್ �ಾರ್�ಪ್ಕಟ್ಸ್ ಅಥ�ಾ �ಾರ್ಫ್ಟ್ �ಾರ್�ಪ್ಕಟ್ಸ್ ಎಂದು ಕ�ಯ�ಾಗುತತ್�.  
ಹೂ���ಾರರು ಸಂ�ಥ್ಯ �ೕರುಗಳ�ಲ್ ಹೂ�� �ಾಡು�ಾಗ ಅ��ನ ��ಾರ್ರ �ಾಡಲು �ರ�ಾಗುವಂ� ಸಂ�ಥ್ಯ ಇ��ಾಸ, 
ಪರ್ವತರ್ಕರ �ವರಗಳು, �ಾಯ್�ಾರ �ಾದ�, ಸಂ�ಥ್ಯ ಹಣ�ಾಸು ಇ��ಾಸ, ಆ �ಾಯ್�ಾರದ�ಲ್ ಇರುವ ಅ�ಾಯಗಳು, �ಾವ 
ಉ�ದ್ೕಶ�ಾಕ್� ಹಣವನುನ್ ಸಂಗರ್�ಸ�ಾಗು�ತ್�, �ತರ�ಯ ಷರತುತ್ಗಳು ಮತುತ್ ಇತರ �ಾ��ಯ �ವರಗಳನುನ್ �ಾರ್�ಪ್ಕಟ್ಸ್ 
ಒಳ�ೂಂ�ರುತತ್�.  �ಾರ್ಥ�ಕ �ಾರುಕ�ಟ್ಯ�ಲ್ �ತ�ಸ�ಾದ �ಕೂಯ್��ಗಳು �ಾನಯ್� ಪ��ರುವ �ಾಟ್ಕ್ ��ಮಯ 
�ೕಂದರ್��ಂದರ�ಲ್ �ತರ�ಯು ಮು�ಾತ್ಯ�ೂಂಡ ಆರು (೦೬) �ಲಸದ �ನಗ�ೂಳ� ಪ�ಟ್ ಆಗಲಪ್ಡುತತ್�. �ೕರುಗಳನುನ್ 
�ಾನಯ್� ಪ��ರುವ �ಾಟ್ಕ್ ��ಮಯ �ೕಂದರ್ಗಳ�ಲ್ ಪ�ಟ್�ಾಗುತತ್�, ಇ�ಲ್ �ೕರುಗಳ ಮುಂ�ನ �ಾಯ್�ಾರವ� ಜರುಗುತತ್�.

ಸಂ�ಥ್ಯು ಹಂ�ರುವ �ೕರುಗಳನುನ್ ಹೂ���ಾರರ ��ಾಯ್ಟ್ ಅ�ೌಂ�� ಜ� 
�ಾಡ�ಾಗುತತ್�, ಇದನುನ್ ಎಸ್.ಇ.�.ಐ. �ೂಂ�ಾ�ತ ��ಾ�ಟ� �ಾ� 
[�.�.] �ೂ� ಇದನುನ್ ಸಂರ�ಸ�ಾಗುತತ್�. ಹೂ���ಾರರು ತಮಮ್ �ೕರುಗಳನುನ್   
[ಎಸ್.ಇ.�.ಐ] �ೂೕಂ�ಾ�ತ �ಾಟ್ಕ್ �ೂರ್ೕಕರ್ ಮೂಲಕ �ಾಟ್ಕ್ ��ಮಯ 
�ೕಂದರ್ಗಳ�ಲ್ �ಾ�ಾಟ �ಾಡಬಹುದು ಮತುತ್ ಹಣವನುನ್ 
ಪ�ದು�ೂಳಳ್ಬಹುದು.

�ವ್�ೕಯ �ಾರುಕ�ಟ್: ಒ�ಮ್ �ಕೂಯ್��ಗಳನುನ್ �ಾರ್ಥ�ಕ �ಾರುಕ�ಟ್ಯ�ಲ್ �ತ��ದ ನಂತರ, ಅವ�ಗಳು �ಾಟ್ಕ್ ��ಮಯ 
�ೕಂದರ್ಗಳ�ಲ್ ಪ�ಟ್�ಾಗುತತ್� ಮತುತ್ ಹೂ���ಾರರು ಈ ಪ�ಟ್�ಾ�ರುವ �ಕೂಯ್��ಗಳನುನ್ ಈ �ಾಟ್ಕ್ ��ಮಯ 
�ೕಂದರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಖ�ೕ�ಸಬಹುದು ಅಥ�ಾ �ಾ�ಾಟ �ಾಡಬಹುದು. �ಾಟ್ಕ್ ��ಮಯ �ೕಂದರ್ಗಳು ಎರಡು ಪರ್ಮುಖ 
�ೕತರ್ಗಳನುನ್ �ೂಂ�� – ನಗದು �ಾರುಕ�ಟ್ �ೕತರ್ ಮತುತ್ ��ೖ�ೕ�ವ್ಸ್ �ಾರುಕ�ಟ್ �ೕತರ್



೪
�ಕೂಯ್��ೕಸ್ �ಾರುಕ�ಟ್ಯ�ಲ್ �ಾರುಕ�ಟ್ ಸಂಪನೂಮ್ಲ 
ಸಂ�ಥ್ಗಳು ಮತುತ್ �ಾರುಕ�ಟ್ ಮಧಯ್ವ�ರ್ಗಳು �ಾರು?

೭

�ಾರುಕ�ಟ್ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಸಂ�ಥ್ಗಳು: �ಕೂಯ್��ೕಸ್ �ಾರುಕ�ಟ್ಯ�ಲ್ 
ವ��ಾಟುಗಳನುನ್ ಅನುವ��ೂ�ಸಲು ಸಂಪನೂಮ್ಲಗಳನುನ್ (ಅಂದ� �ಕೂಯ್��ಗಳ 
�ತರ�, ಖ�ೕ� ಮತುತ್ �ಾ�ಾಟ) �ಾಟ್ಕ್ ��ಮಯ �ೕಂದರ್ಗಳು, ��ಾ�ಟ�ಗಳು 
ಮತುತ್ �ಲ್ಯ�ಂಗ್ �ಗಮಗಳು ಒದ�ಸುತತ್�. ಈ ಸಂ�ಥ್ಗಳನುನ್ �ಾರುಕ�ಟ್ 
ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಸಂ�ಥ್ಗಳು (�ೖಐಐ) ಎಂದು ಕ�ಯ�ಾಗುತತ್�. ಎಸ್.ಇ.�.ಐ.    
�ೂೕಂ�ಾ�ತ �ಾರುಕ�ಟ್ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಸಂ�ಥ್ಗಳ (�ೖಐಐ) ಪ�ಟ್ಯು ಈ 
�ಂಕ್ ನ�ಲ್ 
ಲಭಯ್��: https://www.sebi.gov.in/intermediaries.html. 

�ಾಟ್ಕ್ ��ಮಯ �ೕಂದರ್ಗಳು ತಮಮ್ �ೂೕಂ�ಾ�ತ �ಾಟ್ಕ್ �ೂರ್ೕಕರುಗಳ 
ಮೂಲಕ ಮತುತ್ �ಾರುಕ�ಟ್ �ಧರ್�ತ ��ಗಳ�ಲ್, �ಾಯ್ಯಸಮಮ್ತ �ೕ�ಯ�ಲ್ 
�ಕೂಯ್��ಗಳ ಖ�ೕ� ಮತುತ್ �ಾ�ಾಟವನುನ್ ಅನುವ� �ಾ��ೂಡುವ 
�ಾಷ��ಾಯ್� ಕಂಪ�ಯ್ಟರ್ �ಾಲ�ಕ್ ಒಳಪ�ಟ್ರುವ �ಕ್�ೕನ್ ಆ�ಾ��ದ �ರ್ೕ�ಂಗ್ 
�ೕ��ಯನುನ್  ಒದ�ಸುತತ್�. �ಾರತದ�ಲ್ ಎಸ್.ಇ.�.ಐ. �ಾನಯ್� ಪ��ರುವ 
�ಾಟ್ಕ್ ��ಮಯ �ೕಂದರ್ಗಳ ಪ�ಟ್ಯು ಈ �ಂಕ್ ನ�ಲ್ ಲಭಯ್��: 
https://www.sebi.gov.in/stock-exchanges.html. 

ಪರ್ಮುಖ �ಾಷ��ಾಯ್� �ಾಟ್ಕ್ ��ಮಯ �ೕಂದರ್ಗಳು �.ಎಸ್.ಇ. �ಯ�ತ 
(�.ಎಸ್.ಇ.), �ಾ��ೕಯ �ಾಟ್ಕ್ ��ಮಯ �ೕಂದರ್ ( ಎನ್.ಎಸ್.ಇ.), ಮತುತ್ 
�ಾರ�ೕಯ ��ೂರ್ೕ�ಾ�ಟನ್ �ಾಟ್ಕ್ ��ಮಯ �ೕಂದರ್ �ಯ�ತ (ಎಂ ಎಸ್ ಇ).

�ಲ್ಯ�ಂಗ್ �ಗಮಗಳು: �ಲ್ಯ�ಂಗ್ �ಗಮದ ಪರ್ಮುಖ �ಾ�ಾರ್ಚರ�ಯು 
�ಾಟ್ಕ್ ��ಮಯ �ೕಂದರ್ಗಳ�ಲ್ �ಾಯರ್ಗತ�ೂ�ಸ�ಾದ �ಾಯ್�ಾರಗಳನುನ್ 
ಇತಯ್ಥರ್ಪ�ಸುವದನುನ್ �ಾತ��ೂ�ಸುವ�ದು ಆ��. ಸಪ್ಷಟ್�ಾ� �ೕಳುವ��ಾದ�, 
�ಲ್ಯ�ಂಗ್ �ಗಮಗಳು ಪರ್��ಬಬ್ ಖ�ೕ��ಾರರು �ಾವ� ಖ�ೕ��ದ 
�ಕೂಯ್��ಗಳನುನ್ ಪ�ಯುವರು ಮತುತ್ ಪರ್��ಬಬ್ �ಾ�ಾಟ�ಾರರು �ಾವ� 
�ಾ�ಾಟ �ಾ�ದ �ಕೂಯ್��ಗ�� ಹಣ ಪ�ಯುವರು ಎಂಬ �ಾ�ರ್ಯನುನ್ 
�ೕಡುತತ್�.



೮

��ಾ�ಟ�ಗಳು: ��ಾ�ಟ�ಗಳು ಎಂದ� ಹೂ���ಾರರ �ಕೂಯ್��ಗಳನುನ್ 
�ೕ��ೕ�ಯ�ೖಸ್ಡ್/ಎ��ಾ��ಕ್ ರೂಪದ�ಲ್ �ೂಂ�ರುವ ಮತುತ್ ತಮಮ್ 
��ಾ�ಟ� �ಾ�ಗಳ (� �) ಮೂಲಕ ಹೂ���ಾರ�� ��ಾಯ್ಟ್ 
�ೕ�ಗಳನುನ್ ಒದ�ಸುವ ಸಂ�ಥ್ಗಳು. ನಮಮ್ �ಾಷ�ದ�ಲ್ ಇಬಬ್ರು 
��ಾ�ಟ�ಗಳು ಇರುವರು, ಅವ�ಂದ� �ಾ��ೕಯ �ಕೂಯ್��ೕಸ್ ��ಾ�ಟ� 
�ಯ�ತ (ಎನ್ ಎಸ್ � ಎಲ್)  ಮತುತ್ �ೕಂ�ರ್ೕಯ ��ಾ�ಟ� �ೕ�ಗಳು 
(�ಾರತ) �ಯ�ತ (� � ಎಸ್ ಎಲ್). ಪರ್� ��ಾ�ಟ� ಅ�ೕನದ�ಲ್, 
�ೂೕಂ�ಾ�ತ ��ಾ�ಟ� �ಾ�ಗಳು (��) ಇರುತತ್� (�ಾಯ್ಂ�ನ 
�ಾ�ಗಳಂ��ೕ), ಇವ� ಹೂ���ಾರ�� ��ಾಯ್ಟ್ ಅ�ೌಂಟ್ ��ಯಲು 
ಮತುತ್ ಸಂರ�ಸುವ�ದು, �ೕರುಗಳ �ೕ��ೕ�ಯ�ೖ�ೕಶನನ್ಂತಹ ��ಧ 
�ೕ�ಗಳನುನ್ ಒದ�ಸು�ಾತ್�.

�ಾರುಕ�ಟ್ ಮಧಯ್ವ�ರ್ಗಳು �ಾರ್ಥ�ಕ ಮತುತ್ �ವ್�ೕಯ �ಾರುಕ�ಟ್ಗಳ 
ಸ�ಾಗ�ಾದ �ಾ�ಾರ್ಚರ�� ಪರ್ಮುಖ �ಾ�ಗಳು ಆ�ರು�ಾತ್�. ಈ 
�ಾರುಕ�ಟ್ ಮಧಯ್ವ�ರ್ಗಳು �ಕೂಯ್��ಗಳ ಖ�ೕ� ಅಥ�ಾ �ಾ�ಾಟ�ಕ್ 
ಆ�ೕಶಗಳನುನ್ �ಾಯರ್ಗತ�ೂ�ಸುವ, �ಕೂಯ್��ಗಳ ವ��ಾಟು ಮತುತ್ 
�ಕೂಯ್��ಗಳ �ಾಯ್�ಾರ�ಕ್ ಸಂಬಂ�ತ �ಾ�� ಒದ�ಸುವ ಪರ್�ರ್�ಯನುನ್ 
�ಂಬ�ಸು�ಾತ್�. �ಲವ� ಪರ್ಮುಖ ಮಧಯ್ವ�ರ್ಗಳ�ಲ್ �ಾಟ್ಕ್ �ೂರ್ೕಕರುಗಳು, 
��ಾ�ಟ� �ಾ�ಗಳು, ಮಚರ್ಂಟ್ �ಾಯ್ಂಕರುಗಳು, �ೕರ್ ಮತುತ್ ವ�ಾರ್ವ� 
ಏ�ಂಟರು, ���ಾ�ರ್ ಗಳು ಇ�ಾಯ್� ಇರುವರು. ಅಂತಹ ಎ�ಾಲ್ 
ಮಧಯ್ವ�ರ್ಗಳು ಎಸ್.ಇ.�.ಐ. �ೂ�� �ೂೕಂ�ಾ�ತ�ಾ�ರು�ಾತ್� ಮತುತ್ 
ಹೂ���ಾರರನುನ್ ರ�ಸಲು �ಗ�ತ �ಯಮಗಳನುನ್ �ಾ�ಸ�ೕ�ಾಗುತತ್�. 
ಎಸ್.ಇ.�.ಐ. �ಾನಯ್� �ೂಂ�ರುವ  �ಾರುಕ�ಟ್ ಮಧಯ್ವ�ರ್ಗಳ 
ಒಂದು ಪ�ಟ್ಯನುನ್ �ಳಕಂಡ �ಂಕ್ ನ�ಲ್ ಪ�ಯಬಹುದು: 
https://www.sebi.gov.in.

ಹೂ��ಯ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳು 

�ೕವ� �ಕೂಯ್��ೕಸ್ �ಾರುಕ�ಟ್ಯ�ಲ್ ಹೂ�� �ಾಡಲು �ಾರ್ರಂ�ಸುವ 
ಮುನನ್, �ೕವ� �ಮಮ್ ಹೂ��ಯ ಗು�ಗಳು, �ಯ್ೕ�ೕ�ದ್ೕಶಗಳು ಮತುತ್ 
ಅ�ಾಯದ ಗ�ಷಠ್ ��ಗಳನುನ್ (�ೕವ� �ಾವ ಹಂತದವ�� ಅ�ಾಯವನುನ್ 
��ದು�ೂಳಳ್ಲು ಬಯಸು�� ಎಂಬುದು) ಅಥರ್�ಾ��ೂಳಳ್�ೕಕು ಮತುತ್ 
ಗುರು�ಸ�ೕಕು. ಪರ್��ಂದು ಹೂ�� ��ಾರ್ರವ� �ಮಮ್ ಅಗತಯ್�ಗಳು ಮತುತ್ 
ಅವಶಯ್ಕ�ಗಳನುನ್ ಪರ್��ಂ�ಸ�ೕಕು ಮತುತ್ �ಮಮ್ ಇ�ಛ್ಯ ಆದಯ್�ಗಳ 
ಅನು�ಾರ ಇರ�ೕಕು. ಉ�ಾಹರ��, �ೕವ� �ಥ್ರ�ಾದ �ಾಭಗಳನುನ್ 
ತಂದು�ೂಡುವ ಸುರ�ತ ಉತಪ್ನನ್ಗಳ�ಲ್ ಹೂ�� �ಾಡಲು ಇ�ಛ್ಸು�ತ್ೕ�ೂೕ 
ಅಥ�ಾ �ೕವ� ಸವ್ಲಪ್ ��ಚ್ನ ಅ�ಾಯವನುನ್ ��ದು�ೂಂಡು �ಮ� ��ಚ್ನ 
�ಾಭಗಳನುನ್ ತಂದು�ೂಡಬಲಲ್ ಉತಪ್ನನ್ಗಳ�ಲ್ ಹೂ�� �ಾಡು�ತ್ೕ�ೂೕ 
ಎನುನ್ವ�ದು. ಪರ್��ಂದು ಹೂ��ಯೂ ಆ ಹೂ��ಯ ಮೂಲ �ೌಲಯ್ದ�ಲ್ 
ಬದ�ಾವ� ಉಂಟು�ಾಡಬಲಲ್ ಅ�ಾಯ�ೂಂ�� ಬರುತತ್�. 
ಉ�ಾಹರ��, ಆ�ೂೕ��ೖಲ್ ಉದಯ್ಮದ �ೕರುಗಳ�ಲ್ �ಾಡುವ 
ಹೂ��ಯು ಆ�ೂೕ��ೖಲ್ ಉದಯ್ಮ�ಕ್ �ೂಂ��ೂಂ�ರುವ 
ಅ�ಾಯವನುನ್ ಆಕ�ರ್ಸುತತ್� (�ಾ�ಾಟವ� �ೕ� ಅಥ�ಾ �ಳ� 
�ೂೕಗಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಒಂದು �ಾರ್ಯ್ಂಡ್ �ಾರುಗಳು ಮ�ೂತ್ಂದು 
�ಾರ್ಯ್ಂ��ಂತ �ಚುಚ್ �ಾ�ಾಟ�ಾಗಬಹುದು, ಇ�ಾಯ್�.)

ಒಂದು �ಾ� �ೕವ� �ಮಮ್ ಗು�ಗಳನುನ್ �ಧರ್��ದ� ಮತುತ್ �ಮಮ್ ಅ�ಾಯ 
�ಾ��ೂಳಳ್ಬಲಲ್ ಹಂತವನುನ್ ಗುರು��ದ�, ದಯ�ಟುಟ್ �ೕವ� ಹೂ�� 
�ಾಡ�ೕ�ಂ�ರುವ �ತತ್ ಮತುತ್ �ೕವ� ಎಷುಟ್ ಸಮಯದವ�� ಹೂ�� 
�ಾಡಬಯಸು�� ಎಂಬುದನುನ್ �ಧರ್��.  ಅ�ಾಯವನುನ್ ��ದು�ೂಳುಳ್ವ 
�ಾಮಥಯ್ರ್ವ� ಹೂ���ಾರ�ಂದ ಹೂ���ಾರರ�ಲ್ ವಯ್�ಾಯ್ಸ�ಾಗುತತ್� 
ಮತುತ್ ಹೂ���ಾರರ ಗು�ಗಳು �ಾಗೂ ವಯಸಸ್ನುನ್ ಅವಲಂ��ರುತತ್�.

`



೫
�ಕೂಯ್��ೕಸ್ �ಾರುಕ�ಟ್ಯ�ಲ್ ಹೂ�� �ಾಡುವ�ದರ ಪರ್ಮುಖ ಅ�ಾಯಗಳು

�ಾರುಕ�ಟ್ ಅ�ಾಯ ಅಥ�ಾ ವಯ್ವ�ಥ್ತ ಅ�ಾಯ: ಇದು �ಕೂಯ್��ಗಳ ಒ�ಾಟ್� �ಾ�ಾರ್ಚರ� ಮತುತ್ 
�ಾಷ�ದ ಆ�ರ್ಕ �ೕತರ್ದ �ಾ�ಾನಯ್ �ಥ್�ಯ �ೕ� ಪ��ಾಮ �ೕರುವ ಅಂಶಗ�ಂ�ಾ� ಹೂ��ಗಳು 
ಎದು�ಸುವ ಅ�ಾಯಗ�� ಸಂಬಂ��ರುತತ್�.

ಅವಯ್ವ�ಥ್ತ ಅ�ಾಯ: ಅವಯ್ವ�ಥ್ತ ಅ�ಾಯವನುನ್ ��ರ್ಷಟ್ ಸಂ�ಥ್ ಅಥ�ಾ �ೖ�ಾ���ಂ�� ಸಂಬಂ��ದ 
ಅ�ಾಯ�ಂದು �ವ�ಸಬಹುದು.

ಹಣದುಬಬ್ರದ ಅ�ಾಯ: ಹಣದುಬಬ್ರದ ಅ�ಾಯವನುನ್ ಖ�ೕ�ಸುವ ಶ�ತ್ಯ ಅ�ಾಯ�ಂದೂ ಸಹ 
ಕ�ಯ�ಾಗುತತ್�. ಹೂ���ಂದ�ಂದ ನಗದು ಹ�ವ�ಗಳು ಹಣದುಬಬ್ರದ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� ಉಂ�ಾಗುವ 
ಖ�ೕ� ಶ�ತ್ಯ�ಲ್ನ ಇ�ಮುಖದ �ಾರಣ ಭ�ಷಯ್ದ�ಲ್ ತಮಮ್ �ೌಲಯ್ವನುನ್ ಕ�ದು�ೂಳುಳ್ವ�ದು ಎಂದು 
ಅದನುನ್ �ಾಯ್�ಾಯ್�ಸ�ಾಗುತತ್�.

��ವ್�� ಅ�ಾಯ: ��ವ್�� ಅ�ಾಯವ� ಹೂ���ಂದನುನ್ �ಾಕಷುಟ್ ತವ್�ತ�ಾ� ಖ�ೕ�ಸಲು ಅಥ�ಾ 
�ಾ�ಾಟ �ಾಡಲು �ಾಧಯ್�ಾಗ��ಾದ್ಗ ಎದು�ಾಗುತತ್�.

�ಾಯ್�ಾರ ಅ�ಾಯ: ಇದು �ಾವ��ೕ ಪರ್�ಕೂಲ �ಾ�ಾರ್ಚರ�, �ಾರುಕ�ಟ್ ಅಥ�ಾ ಹಣ�ಾಸು ಪ��ಥ್�ಯ 
�ಾರಣ ಸಂ�ಥ್�ಂದರ �ಾಯ್�ಾರದ �ೕ� ಪರ್�ಾವ �ೕರಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಅದು ತನನ್ �ಾ�ಾರ್ಚರ�ಗಳನುನ್ 
��ಲ್ಸಬಹುದು ಎನುನ್ವ ಅ�ಾಯ�ಕ್ ಸಂಬಂ��ರುತತ್�.

೯

ಹೂ���ಾರರು ಹೂ��� ಸಂಬಂ��ದಂ� ತಮಮ್ ಹಕುಕ್ಗಳು, 
ಜ�ಾ�ಾದ್�ಗಳು, �ಾಡ�ೕ�ಾದುದ್ ಮತುತ್ �ಾಡ�ಾರದುದ್ ಇವ�ಗಳ ಬ�ಗ್ 
��ಾನ್� ��ದು�ೂಂ�ರ�ೕಕು ಮತುತ್ ಈ �ಾಖ�ಗಳು ಎಸ್.ಇ.�.ಐ.    
ಮತುತ್ �ಾಟ್ಕ್ ��ಮಯ �ೕಂದರ್ಗಳು ಮತುತ್ ��ಾ�ಟ�ಗಳ �ಬ್
 �ೖಟ್/ಗಳ�ಲ್ ಲಭಯ್��. �ಕೂಯ್��ೕಸ್ �ಾರುಕ�ಟ್ಯ�ಲ್ ಹೂ�� 
�ಾಡುವ ಸಂಬಂಧದ �ಾಡ�ೕ�ಾದ ಮತುತ್ �ಾಡ�ಾರದ ಅಂಶಗಳನುನ್ 
ಈ ಪರ್ಕಟ�ಯ ಅನುಬಂಧ - I ರ�ಲ್ ಲಗ�ತ್ಸ�ಾ��. ಇದರ �ೂ�� 
�ಚುಚ್ವ��ಾ�, ಹೂ���ಾರರ ಹಕುಕ್ಗಳು ಮತುತ್ �ಾಧಯ್�ಗಳನುನ್ ಈ 
ಪರ್ಕಟ�ಯ ಅನುಬಂಧ - II ರ�ಲ್ ಲಗ�ತ್ಸ�ಾ��.

ಹೂ���ಾರರು ಕಂಪ��ಂದರ �ೕರುಗಳ�ಲ್ ಹೂ�� �ಾಡುವ ಮುಂ� 
�ಳುವ�� �ೂಂ�ದ ��ಾರ್ರವನುನ್ �ಾಡ�ೕಕು. ಅವರು ಎಚಚ್���ಂದ 
ಸಂ�ಥ್� ಸಂಬಂ��ದ ಬ�ರಂಗಪ��ರುವ �ಾ��ಗಳು, ಅದರ 
ಪರ್ವತರ್ಕರು, �ೕಜ�ಯ �ವರಗಳು, ಹಣ�ಾಸು �ವರಗಳು, 
ಇ�ಾಯ್�ಯಂತಹ ಎ�ಾಲ್ �ಾ��ಗಳನುನ್ ಓದ�ೕಕು. ಈ �ವರಗಳನುನ್ 
�ಾಟ್ಕ್ ��ಮಯ �ೕಂದರ್ಗಳ �ಬ್ �ೖಟ್ ಗಳ�ಲ್ ಪ�ಯಬಹುದು.

�ಕೂಯ್��ೕಸ್ �ಾರುಕ�ಟ್ಯ�ಲ್ನ ಹೂ���ಾ�, ಹೂ���ಾರರು 
�ಾವ��ೕ ಎಸ್.ಇ.�.ಐ. �ೂೕಂ�ಾ�ತ ಹೂ�� ಸಲ�ಾ�ಾರರನುನ್ ಸಹ 
ಸಂಪ�ರ್ಸಬಹುದು. [ಎಸ್.ಇ.�.ಐ] �ೂೕಂ�ಾ�ತ ಹೂ�� 
ಸಲ�ಾ�ಾರ(ರ) ಪ�ಟ್�ಂದನುನ್ �ಳಕಂಡ �ಂಕ್ ನ�ಲ್ ಪ�ಯಬಹುದು: 
https://www.sebi.gov.in.

ಆ�ಾಗೂಯ್, ಹೂ���ಾರರು �ೂೕಂ�ಾ�ತ�ಾ�ರದ ಹೂ�� ಸಲ�ಾ�ಾರ�ಂದ ಬರುವ ಅ�ೕ�ಸದ ಹೂ�� ಸಲ�ಯ �ರುದಧ್ 
ಎಚಚ್�� ವ�ಸ�ೕಕು. �ವರಗ��, �ೕವ� ಈ ಪರ್ಕಟ�ಯ ಅನುಬಂಧ- III ಓದಬಹುದು.
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ಚಂಚಲ�ಯ ಅ�ಾಯ: ಚಂಚಲ�ಯ ಅ�ಾಯವ� �ಾ�ಾಂತರದ�ಲ್ ಸಂ�ಥ್ಯ �ಾಟ್ಕ್ ��ಗಳು ಏರು�ೕರು 
ಆ�ಾಗ ತ��ೂೕರುತತ್�.

ಕ��ಸ್ ಅ�ಾಯ: ಇದು ಹೂ���ಾರರು �ಾವ� ��ೕ�ೕ ಕ��ಸ್ಯ�ಲ್ ಹೂ�� �ಾ�ರು�ಾಗ ಅಥ�ಾ 
��ೕ�ೕ-ಕ��ಸ್ ಬಳ� �ಾಯ್�ಾರದ ಹೂ��ಗಳನುನ್ �ಾ�ರು�ಾಗ ಏರು�ೕ�ಾಗುವ ��ೕ�ೕ ��ಮಯ 
ದರಗ�ಂದ ಸಂಭ�ಸುವ ನಷಟ್ದ ಸಂಭವ�ೕಯ ಅ�ಾಯ�ಕ್ ಸಂಬಂ��ರುತತ್�

ಅ�ಾಯವನುನ್ �ೕ� ��ಾ�ಸ�ೕಕು?

ಹೂ���ಾರರು ಅ�ಾಯವನುನ್ ��ಧ �ಾಗರ್ಗಳನುನ್ ಅನುಸ�ಸುವ ಮೂಲಕ ��ಾ���ೂಳಳ್ಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸಬಹುದು. 
ಹೂ���ಾರರು ತಮಮ್ ಹೂ��ಗಳನುನ್ ��ಧ ಸಂ�ಥ್ಗಳು ಮತುತ್ ಆ�ತ್ ವಗರ್ಗಳ�ಲ್ �ಸತ್�ಸುವ ಮೂಲಕ ಅ�ಾಯವನುನ್ 
��ಾ���ೂಳಳ್ಲು ಆ�ತ್ ಹಂ��ಯನುನ್ �ಾಡುವ�ದು ಒಂದು �ಾಯರ್ತಂತರ್.

ಅ�ೌಂಟ್ ��ಯುವ ಪರ್�ರ್� 

�ಕೂಯ್��ೕಸ್ �ಾರುಕ�ಟ್ಯ�ಲ್ ಹೂ�� �ಾಡಲು ಪ�ವರ್-ಅವಶಯ್ಕ�ಗಳು

ಈ�ವ್� �ೕರುಗಳ�ಲ್ ಹೂ�� �ಾಡಲು, ಹೂ���ಾರರು �ಳಕಂಡ ಮೂರು ಅ�ೌಂಟ್ ಗಳನುನ್ ��ಯ�ೕಕು:

�ಾಯ್ಂಕ್ ಅ�ೌಂಟ್ �ರ್ೕ�ಂಗ್ ಅ�ೌಂಟ್ ��ಾಯ್ಟ್ ಅ�ೌಂಟ್

  �ಾಯ್ಂಕ್ ಅ�ೌಂಟ್

  �ಾನಯ್� ಪ��ರುವ �ಾಟ್ಕ್ ��ಮಯ �ೕಂದರ್ದ ಒಬಬ್ರು ಎಸ್.ಇ.�.ಐ �ೂೕಂ�ಾ�ತ �ಾಟ್ಕ್ �ೂರ್ೕಕರ್ �ೂ� �ಾಯ್�ಾರ 
ಅ�ೌಂಟ್ ಅಥ�ಾ �ೂರ್ೕ�ಂಗ್ ಅ�ೌಂಟ್. ಈ ಅ�ೌಂಟ್ ಅನುನ್ �ಾಟ್ಕ್ ��ಮಯ �ೕಂದರ್ಗಳ�ಲ್ �ಕೂಯ್��ಗಳನುನ್ ಖ�ೕ�ಸಲು 
ಮತುತ್ �ಾರಲು ಬಳಸ�ಾಗುತತ್�. �ರ್ೕ�ಂಗ್ ಅ�ೌಂಟ್ ��ಯಲು, �ೕವ� ಅ�ೌಂಟ್ ��ಯುವ ನಮೂ�ಯನುನ್ ಭ�ರ್ 
�ಾಡ�ೕಕು ಮತುತ್ ಸ� �ಾ�ರುವ �ಮಮ್ �ಾರ್ಹಕರ ಬ�ಗ್ ��ದು�ೂ�ಳ್ (�.�ೖ.�) �ಾಖ�ಗಳನುನ್ ಸ�ಲ್ಸ�ೕಕು. 



ಅಕೌಂಟ್ ತೆರೆಯುವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ: ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಿ (ಕೆ ವೈ ಸಿ) 
ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
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ಅ�ೌಂಟ್ ��ಯುವ ನಮೂ�ಯನುನ್ ಭ�ರ್ �ಾಡು�ಾಗ ಈ �ಳ�ನ ಮು�ನ್ಚಚ್��ಗಳನುನ್ ವ��:

�ೕವ� �ೕ� �ೕ� ��ಮಯ �ೕಂದರ್ಗಳ�ಲ್ �ರ್ೕ�ಂಗ್ �ಾಡಲು ಆದಯ್�ಗಳನುನ್ ಸೂ�ಸು�ಾಗ �ಮಮ್ ಸ�ಗಳನುನ್ 
�ಾಕ�ೕಕು.

�ೕವ� �ಮಮ್ ಅ�ೌಂಟ್ ಗ�� ಅನವ್ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾಲ್ ದರಗಳು / ಶುಲಕ್ಗಳು / �ೂರ್ೕಕ�ೕಜ್ ಗಳನುನ್ ಎಚಚ್���ಂದ 
ಗಮ�ಸ�ೕಕು ಮತುತ್ ಅವ�ಗಳ �ಾಖ�ಯನುನ್ ಇಟುಟ್�ೂಂ�ರ�ೕಕು.

�ೕವ� �ಾವ ��ಾಗಗಳ�ಲ್ �ರ್ೕಡ್ �ಾಡಬಯಸು�� ಎಂಬುದನುನ್ ಗುರು�� (ನಗದು, ಎಫ್ ಮತುತ್ ಒ, ಕ��ಸ್ 
��ೖ�ೕ�ವ್ ಅಥ�ಾ ಇತರ �ಾವ��ೕ ��ಾಗಗಳು) ��ೖ�ೕ�ವ್ಸ್ ನ�ಲ್ �ರ್ೕ�ಂಗ್ �ಾಡಲು ��ೖ�ೕ�ವ್ 
ಉತಪ್ನನ್ಗಳನುನ್ ಅಥರ್�ಾ��ೂಳುಳ್ವ�ದು ಅವಶಯ್ಕ. 

ರ�ನ್ಂಗ್ ಅ�ೌಂಟ್ �ೌಲಭಯ್, ಪವರ್ ಆಫ್ ಅ�ಾ�ರ್ �ಾಯರ್ಗತ�ೂ�ಸುವ�ದು ಇ�ಾಯ್� �ಚುಚ್ವ� �ೌಲಭಯ್ಗಳನುನ್ 
�ೕವ� ಬಳ��ೂಳಳ್ಲು ಬಯ�ದ�, ಭ�ಷಯ್ದ�ಲ್ �ಾವ��ೕ ��ಾದವನುನ್ ತ�ಪ್ಸಲು �ೕವ� �ಾಟ್ಕ್ �ೂರ್ೕಕರ್ � 
��ರ್ಷಟ್ ಅ��ಾರ �ೕಡ�ೕಕು.

�ೕವ� ಅ�ೌಂಟ್ ��ಯುವ ನಮೂ�ಯ�ಲ್ �ಮಮ್ ಇ�ೕಲ್ ��ಾಸ ಮತುತ್ ��ೖಲ್ ಸಂ�ಯ್ಯನುನ್ ಒದ�ಸ�ೕಕು. 
�ೂರ್ೕಕರ್ ಮತುತ್ �ಾಟ್ಕ್ ��ಮಯ �ೕಂದರ್ಗಳು ಈ ಸಂಪಕರ್ �ವರಗಳನುನ್ �ಮ� ಅಗತಯ್�ಾ� �ೂ�ತ್ರ�ೕ�ಾದ 
�ರ್ೕ�ಂಗ್ ಪ�ಷಕ್ರ�ಗಳ ಬ�ಗ್ �ಾ�� �ೕಡಲು ಬಳಸುವರು.

�ೕವ� �ಾ�ಾಗಲೂ ಅ�ೌಂಟ್ ��ಯುವ ನಮೂ�ಯ ಒಂದು ಪರ್�ಯನುನ್ �ಮಮ್ �ಾಖ�ಗ��ಾ� �ೕ� ಪ�ಯ�ೕಕು.

��ಾಯ್ಟ್ / �ರ್ೕ�ಂಗ್ / �ಾಯ್ಂಕ್ ಅ�ೌಂಟ್ ��ಯು�ಾಗ, �ೕವ� �ಮಮ್ �ಾರ್ಹಕರ ಬ�ಗ್ ���� (�.�ೖ.�) �ಾಖ�ಗಳನುನ್ 
ಸ�ಲ್ಸ�ೕಕು. �.�ೖ.� ಎಂದ�ೕನು ಮತುತ್ ಅದು ಏ� ಕ�ಾಡ್ಯ�ಾ�� ಎಂಬುದನುನ್ �ಾವ� ಅಥರ್ �ಾ��ೂ�ೂಳ್ೕಣ?

ಅಕರ್ಮ ಹಣ ವ�ಾರ್ವ� ತ�ಗಟುಟ್ವ �ಾ��, ೨೦೦೨ ಮತುತ್ ಅದರ� 
ರೂ�ತ�ಾ�ರುವ �ಯಮಗಳ ಅ�ಯ�ಲ್ �.�ೖ.� ಕ�ಾಡ್ಯ�ಾ��. 
��ಾಯ್ಟ್/�ರ್ೕ�ಂಗ್/�ಾಯ್ಂಕ್ ಅ�ೌಂಟ್ ��ಯು�ಾಗ, �ಾರ್ಹಕರು ಗುರು�ನ 
ಪ��ಾ� ಮತುತ್ ��ಾಸದ ಪ��ಾ��ಾ� ಅ�ಕೃತ�ಾ� �ಂಧು�ಾದ 
�ಾಖ�ಗಳನುನ್ (ಒ.�.�.ಸ್) ಸ�ಲ್ಸ�ೕಕು ಮತುತ್ ಈ �ಾಖ�ಗಳು �.�ೖ.� 
ಅವಶಯ್ಕ�ಗಳ ಒಂದು �ಾಗ�ಾ�ರುತತ್�. ಹೂ���ಾರರು  �ಾಯ್ನ್ �ಾಡ್ರ್/ 
ಯು.ಐ.�.ಎ.ಐ -ಆ�ಾರ್ / �ಾಸ್ ��ೕಟ್ರ್ / ಮತ�ಾರರ ಗುರು�ನ �ೕ� / 
�ರ್ೖ�ಂಗ್ �ೖ�ನ್ಸ್ ಇ�ಾಯ್�ಯಂತಹ ಸಂಬಂ�ತ �ಂಬ�ತ �ಗ�ತ �ಾಖ�ಗಳ 
ಮೂಲಕ ತಮಮ್ ಗುರುತು ಮತುತ್ ��ಾಸವನುನ್ �ಾ�ೕತುಪ�ಸಬಹುದು. ಒ�ಮ್ 
�.�ೖ.� ನಮೂ�ಯನುನ್ ಸ�ಲ್�ದ ನಂತರ, ��ಷಟ್ �.�ೖ.� ಗುರು�ನ ಸಂ�ಯ್ 
(�.ಐ.ಎನ್) ಸೃ�ಟ್�ಾಗುತತ್� ಮತುತ್ ಅದರ ಬ�ಗ್ �ಾರ್ಹಕ�� ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್/ 
ಈ�ೕಲ್ ಮೂಲಕ �ಾ�� �ೕಡ�ಾಗುತತ್�. �.�ೖ.� ಒಂದು �ಾ� �ಾಡುವ 
ಪರ್�ರ್� ಆ�� ಮತುತ್ ಅದು ಎ�ಾಲ್ ಮಧಯ್ವ�ರ್ಗಳ�ಲ್ �ಂಧು�ಾ�ರುತತ್�. 
�ೕವ� �ಕೂಯ್��ೕಸ್ �ಾರುಕ�ಟ್ಯ�ಲ್ ಮ�ೂತ್ಬಬ್ರು ಮಧಯ್ವ�ರ್ಯ �ೂ� 
ಅ�ೌಂಟ್ ��ಯು�ಾಗ ಇ�ೕ ಪರ್�ರ್�ಯನುನ್ ಮ�ೂತ್�ಮ್ 
�ೖ�ೂಳಳ್�ೕ�ಾ�ಲಲ್.

ಗುರು�ನ �ೕ�
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ಗಳು
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ಇ-���
ಹೂ���ಾರರು ಯು.ಐ.�.ಎ.ಐ  – ಆ�ಾರ್ / �� �ಾಕರ್ ಬಳ� ಇ-�.�ೖ.� �ೌಲಭಯ್ವನುನ್ ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ �.�ೖ.� 
ಪರ್�ರ್�ಯನುನ್ ಪ�ಣರ್�ೂ�ಸಬಹುದು.

�ಾಟ್ಕ್ �ೂರ್ೕಕರ್ �ಬ್ �ೖಟ್ ನ�ಲ್ ಅ�ೌಂಟ್ ��ಯುವ �ವರಗಳು/ನಮೂ�ಯನುನ್ ಆನ್ �ೖನ್ ನ�ಲ್ 
ಭ�ರ್ �ಾ�.
ಕ�ಾಡ್ಯ �ಾಖ�ಗಳು / �.ಒ.ಎ (��ಾಸದ ಪ��ಾ�) / �.ಒ.ಐ (ಗುರು�ನ ಪ��ಾ�) ಯ �ಾಕ್ಯ್ನ್ �ಾ�ದ 
ಇ�ೕಜ್ ಗಳನುನ್ ಸ�ಲ್�.

ಐ.�.� (ವಯ್�ತ್ಯ ಸಮುಮ್ಖದ�ಲ್ ಪ��ೕಲ�) ಪರ್�ರ್�ಯನುನ್ �ೕ��ೕ ಕ�ಯ�ಲ್ ಪ�ಣರ್�ೂ��.

�ಾಖ�ಯನುನ್ ��ಟಲ್ ರೂಪದ�ಲ್ ಸ� �ಾ�.

ಅ�ೌಂಟ್ ಸ�ರ್ಯ�ೂಳುಳ್ತತ್�.

ಸ� �ಾಡುವ ಮುನನ್, �ೕವ� ಎ�ಾಲ್ �ಾಖ�ಗಳನುನ್ ಓದುವ�ದನುನ್ ಮತುತ್ ಅಥರ್ �ಾ��ೂಳುಳ್ವ�ದನುನ್ 
ಖ�ತಪ���ೂ�ಳ್.
�ಾವ��ೕ �ಾ� �ಾಖ�ಯ �ೕ� ಸ� �ಾಡ�ೕ�.
�ಾ�ಾಗಲೂ ಅ�ೌಂಟ್ ��ಯುವ �ಟ್ ನ ಅನುಬಂಧದ�ಲ್ ನಮೂ��ರುವ �ಾಡ�ೕ�ಾದುದ್ ಮತುತ್ 
�ಾಡ�ಾರದುದ್ ಕು�ತ ಅಂಶಗಳನುನ್ ಪ�ಾಮ�ರ್�.
�ಮಮ್ ಅ�ೌಂ�ನ ವ��ಾಟುಗಳ ಬ�ಗ್ ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್. ಮತುತ್ ಇ�ೕಲ್ ಎಚಚ್��ಗಳನುನ್ �ವ್ೕಕ�ಸಲು �ಮಮ್ 
��ೖಲ್ ಸಂ�ಯ್ ಮತುತ್ ಈ�ೕಲ್ ��ಾಸವನುನ್ �ಾಯ್ಂಕ್, ��ಾ�ಟ� �ಾ� ಮತುತ್ �ಾಟ್ಕ್ �ೂರ್ೕಕರ್ �ೂ� 
�ೂೕಂ�ಾ���ೂ�ಳ್.

ಮೂಲ �ೕ�ಗಳ ��ಾಯ್ಟ್ ಅ�ೌಂಟ್ (�.ಎಸ್.�.ಎ)

-

-
-

-

ಮೂಲ �ೕ�ಗಳ ��ಾಯ್ಟ್ ಅ�ೌಂಟ್ (�.ಎಸ್.�.ಎ)

ಮೂಲ �ೕ�ಗಳ ��ಾಯ್ಟ್ ಅ�ೌಂಟ್ ಒಂ�ೕ ಒಂದು ��ಾಯ್ಟ್ ಅ�ೌಂಟ್ �ೂಂ�ರುವ (ಎ�ಾಲ್ ��ಾ�ಟ�ಗಳೂ �ೕ�ದಂ�) 
ಮತುತ್ �ಾವ��ೕ ಸಮಯದಲೂಲ್ �ಾನ್-�ಟ್ �ಕೂಯ್��ೕಸ್ (ಈ�ವ್� ಅಂತಹವ�) ಮತುತ್ �ಟ್ �ಕೂಯ್��ೕಸ್ �ಾ� ತ�ಾ 
ರೂ.೨ ಲಕಷ್ಗಳನುನ್ �ಾಟದ �ೂೕ�ಡ್ಂಗ್ �ೌಲಯ್ �ೂಂ�ರುವ ವಯ್�ತ್ಗ�� ಒದ�ಸುವ ��ಾಯ್ಟ್ ಅ�ೌಂಟ್ �ೌಲಭಯ್�ಾ��.

�.ಎಸ್.�.ಎ � �ಾ�ರ್ಕ �ವರ್ಹ�ಾ ಶುಲಕ್ಗಳು (ಎ.ಎಂ.�) ಸವ್ರೂಪವ� �ಳ� ���ರುವಂ�� :

�ಕೂಯ್�� �ಧ �ೂೕ�ಡ್ಂಗ್ಸ್ ನ �ಾಲ್ಬ್ �ೌಲಯ್ ಶುಲಕ್ಗಳು

�ಾನ್-
�ಟ್ �ಕೂಯ್��ೕಸ್ �

�ಟ್ �ಕೂಯ್��ೕಸ್ �

ವ�� ರೂ. ೫೦,೦೦೦/-     ಎ.ಎಂ.�  ಇಲಲ್

ರೂ. ೫೦,೦೦೧ �ಂದ ರೂ. ೨,೦೦,೦೦೦/-     ವ�� ರೂ. ೧೦೦/-

ವ�� ರೂ. ೧,೦೦,೦೦೦/-     ಎ.ಎಂ.�  ಇಲಲ್

ರೂ. ೧,೦೦,೦೦೧ �ಂದ ರೂ. ೨,೦೦,೦೦೦/-   ವ�� ರೂ. ೧೦೦/-
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ಈ ಸಂಬಂಧದ ಇ�ತ್ೕ�ನ �ಯಮಗ��ಾ� ದಯ�ಟುಟ್ ಎಸ್.ಇ.�.ಐ ಅಥ�ಾ ಸಂಬಂ�ತ ��ಾ�ಟ� �ಬ್ �ೖಟ್ ಅನುನ್ 
ಸಂದ�ರ್��.

�ೕ� ನಮೂ��ರುವ ಮೂರು ಅ�ೌಂಟ್ ಗಳ ಒಂದು ಸಂ�ೕಜ�ಯನುನ್ (ಅಂದ� ಒಂದು �ಾಯ್ಂಕ್ ಅ�ೌಂಟ್, ಒಂದು 
��ಾಯ್ಟ್ ಅ�ೌಂಟ್ ಮತುತ್ ಒಂದು �ರ್ೕ�ಂಗ್ ಅ�ೌಂಟ್) ಬಹು�ೕಕ �ೕ� “೩-ಇನ್-೧” ಅ�ೌಂಟ್ ಎಂದು ಉ�ಲ್ೕ�ಸ�ಾಗುತತ್�. 
ಹೂ���ಾರರು �ೕ� ���ರುವ ಮೂರು ಅ�ೌಂಟ್ ಗಳನುನ್ ಪರ್�ಯ್ೕಕ�ಾ� �ೕ� �ೕ� ��ಾ�ಟ� 
�ಾ�/�ೂರ್ೕಕರ್/ಸಂ�ಥ್�ಂ�� ��ಯಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಎ�ಾಲ್ ಅ�ೌಂಟ್ ಗಳನುನ್ ಒ�ಟ್� ��ಯುವ �ೌಲಭಯ್ವನುನ್ 
ಒದ�ಸುವ ಒಬಬ್�ೕ ��ಾ�ಟ� �ಾ�/�ೂರ್ೕಕರ್/ಸಂ�ಥ್ಯನೂನ್ ಸಹ ಸಂಪ�ರ್ಸಬಹುದು.

ಎಸ್.ಇ.�.ಐ �ೂೕಂ�ಾ�ತ �ಾಟ್ಕ್ �ೂರ್ೕಕರ್ ಗಳು ಮತುತ್ ��ಾ�ಟ� �ಾ�ಗಳ ಪ�ಟ್ಯನುನ್ ಎಸ್.ಇ.�.ಐಯ ಅ�ಕೃತ �ಬ್
 �ೖಟ್ (www.sebi.gov.in) ಅಥ�ಾ ಸಂಬಂ�ತ �ಾಟ್ಕ್ ��ಮಯ �ೕಂದರ್ಗಳು ಅಥ�ಾ ��ಾ�ಟ�ಗಳ �ಬ್ �ೖಟ್ ಗ�ಂದ 
ಪ�ಯಬಹುದು.

ಪವರ್ ಆಪ್ ಆ�ಾ�ರ್ �ಮಮ್ ಅ�ೌಂಟ್ ಗಳ ಹಕುಕ್ಗಳು ಮತುತ್ 
ಸಂಪಕರ್ವನುನ್ ಮತುತ್ ಹಣವನುನ್ ಮ�ೂತ್ಬಬ್�� �ೂಡುವ �ಾಮಥಯ್ರ್ 
�ೂಂ�ರುವ �ಾರಣ ಅ�ೂಂದು ಅತಯ್ಂತ ಮಹತವ್ದ �ಾಖ��ಾ��. 
�ಕೂಯ್��ೕಸ್ �ಾರುಕ�ಟ್ಯ�ಲ್, �ಾರ್ಹಕ�ೂಬಬ್ರು ತಮಮ್ 
��ಾಯ್ಟ್ ಅ�ೌಂಟ್ ಮತುತ್ �ಾಯ್ಂಕ್ ಅ�ೌಂಟ್ ಅನುನ್ �ೕರುಗಳ 
��ವ� ಮತುತ್ ��ಗಳ ಒಳ-�ಾವ�/�ೂರ-�ಾವ�ಯನುನ್ 
ಅನುವ��ೂ�ಸಲು �ವರ್�ಸುವಂ� �ಾಟ್ಕ್ �ೂರ್ೕಕರ್ ಮತುತ್/ಅಥ�ಾ 
��ಾ�ಟ� �ಾ�ಯ ಪರ�ಾ� ಪವರ್ ಆಫ್ ಅ�ಾ�ರ್ (�.ಒ.ಎ) ಅನುನ್ 
�ೕಡಬಹುದು. ಒಂದು ��ರ್ಷಟ್ ಪವರ್ ಆಫ್ 
ಅ�ಾ�ರ್(�.ಒ.ಎ)ಯನುನ್, ಎಸ್.ಇ.�.ಐಯ �ಾಗರ್ದಶರ್ನಗಳ 
ಅನು�ಾರ, �ಾರ್ಹಕ�ೂಬಬ್�ಂದ �ಾಟ್ಕ್ �ೂರ್ೕಕರ್/��ಾ�ಟ� �ಾ�ಯ 
ಪರ�ಾ� �ೕಡಬಹುದು.

ಪವರ್ ಆಪ್ ಅ�ಾ�ರ್

ಎಸ್.ಇ.�.ಐ �ಾಗರ್ದಶರ್ನಗಳ ಪರ್�ಾರ, ಪವರ್ ಆಫ್ ಅ�ಾ�ರ್ ಸ� �ಾಡುವ�ದು ಮತುತ್ �ೕಡುವ�ದು ಕ�ಾಡ್ಯವಲಲ್. ಪವರ್ 
ಆಫ್ ಅ�ಾ�ರ್ ಸ� �ಾಡುವ�ದು �ೕವಲ ಐ�ಛ್ಕ ಮತುತ್ ಸವ್ಯಂ ��ಾರ್ರ�ಾ��.ಪವರ್ ಆಫ್ ಅ�ಾ�ರ್ ಸ� �ಾಡುವ�ದು 
�ಮ� ಉಪಯುಕತ್ ಎಂದು �ಮ� ಅ�ನ್�ದ�ಲ್, �ೕವ� ಅದ�ಕ್ ಸ� �ಾಡಬಹುದು. �ೕವ� �ಾವ��ೕ ಸಮಯದ�ಾಲ್ದರೂ 
ಪವರ್ ಆಫ್ ಅ�ಾ�ರ್ಯನುನ್ ರದುದ್�ೂ�ಸಬಹುದು.

�ಮಮ್ �ಾಟ್ಕ್ �ೂರ್ೕಕರ್ �ೕವ� �.ಒ.ಎ ಅಂತಗರ್ತ ನಮೂ��ರುವ �ಾರಣವನುನ್ �ೂರತುಪ�� �ೕ� �ಾವ��ೕ �ಾರಣ�ಕ್ 
�ಮಮ್ ಅ�ೌಂಟ್ ನ�ಲ್ �ಾವ��ೕ �ೕರುಗಳ ವ�ಾರ್ವ� �ಾ�ದದ್�ಲ್, �ೕವ� �ಷಯವನುನ್ �ಮಮ್ �ಾಟ್ಕ್ �ೂರ್ೕಕರ್ ಬ� 
ಕೂಡ�ೕ ಚ�ರ್ಸ�ೕಕು. ಅವ�ಂದ �ಾವ��ೕ ಪರ್��ರ್� ಬರ�ದದ್�ಲ್ ಅಥ�ಾ ಪರ್��ರ್��ಂದ �ಮ� ತೃ�ತ್ ಆಗ�ದದ್�ಲ್, 
�ೕವ� ತಕಷ್ಣ �ಷಯವನುನ್ ��ಾ�ಟ�/��ಮಯ �ೕಂದರ್�ೂಂ�� �ೖ��ತ್�ೂಳಳ್�ೕಕು.

ಒಂದು �ೕ� �ೕವ� �ಾಟ್ಕ್ �ೂರ್ೕಕರ್ / ��ಾ�ಟ� �ಾ�ಯ 
ಪರ�ಾ� ಪವರ್ ಆಫ್ ಅ�ಾ�ರ್ (�.ಒ.ಎ) �ೕಡಲು 
ಬಯ�ದ�, ದಯ�ಟುಟ್ ಎಸ್.ಇ.�.ಐ/�ಾಟ್ಕ್ ��ಮಯ 
�ೕಂದರ್ಗಳು / ��ಾ�ಟ�ಗಳು ಪರ್ಕ��ರುವ, ಅವರವರ 
ಸಂಬಂ�ತ �ಬ್ �ೖಟ್ ಗಳ�ಲ್, ಲಭಯ್�ರುವ 
�ಾಗರ್ದಶರ್ನಗಳನುನ್ ಅವ�ೂೕ��. 

�ಾಗರ್ದಶರ್ನಗಳು
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�ಾಮ��ೕರ್ಶನ

�ಾಮ��ೕರ್ಶನವ� ವಯ್�ತ್ಗತ ಹೂ���ಾರರು, ತಮಮ್ �ಾವ� ಸಂಭ��ದ 
ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್, ತಮಮ್ ��ಾಯ್ಟ್ ಅ�ೌಂಟ್ ಗಳ�ಲ್ ಅವನು/ಅವಳು 
�ೂಂ�ರುವ �ಕೂಯ್��ೕಸ್ � ಅಥ�ಾ ಆ ಸಂಬಂಧದ ನಗ�ೕಕರಣ 
�ತತ್ಗ�� (ಮೂಯ್ಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಯೂ�ಟ್ಸ್ ಪರ್ಕರಣಗಳ�ಲ್) 
�ೕ�� ಸ�ಲ್ಸಬಹು�ಾದ ವಯ್�ತ್�ಬಬ್ರನುನ್ ಸಶಕತ್�ೂ�ಸುವ 
�ೌಲಭಯ್�ಾ��.

�ಾನು �ಕೂಯ್��ೕಸ್ �ಾರುಕ�ಟ್ಯ�ಲ್ �ೕ� ಹೂ�� �ಾಡಬಹುದು?

�ಾರ್ಥ�ಕ �ಾರುಕ�ಟ್ಯ ಮೂಲಕ ಹೂ��

�ೕರು �ತರ� �ಾಡುವ ಸಂ�ಥ್�ಂದು �ಾವರ್ಜ�ಕ �ೂಡು�ಯ 
ಮೂಲಕ �ಾವರ್ಜ�ಕ�� �ೕರುಗಳನುನ್ �ತ�ಸು�ಾಗ, ಅಗತಯ್�ರುವ ಅ�ರ್ 
ನಮೂ�ಯನುನ್ ಸ�ಲ್ಸುವ ಮೂಲಕ �ೕವ� �ೕರುಗ�� ಅ�ರ್ 
ಸ�ಲ್ಸಬಹುದು. �ಕೂಯ್��ಗಳ �ತರ��, �ತರಕ ಸಂ�ಥ್ಯು �ಲವ� 
��ರ್ಷಟ್ �ಯಮಗಳು, �ಬಂಧ�ಗಳು, ಇ�ಾಯ್�ಯನುನ್ ಅನುಸ�ಸ�ೕಕು. 
�ೕರುಗಳನುನ್ �ಗ�ತ �ಯಮಗಳು ಮತುತ್ �ಬಂಧ�ಗಳ ಅನು�ಾರ 
ಹಂಚ�ಾಗುವ�ದು. ಹಂ���ಾದ ಈ �ೕರುಗಳನುನ್ ಅ�ರ್�ಾರರ 
��ಾಯ್ಟ್ ಅ�ೌಂಟ್ ನ�ಲ್ ಜ� �ಾಡ�ಾಗುವ�ದು ಮತುತ್ ಅದನುನ್ �.� 
�ೂ� ಸಂರ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. �ಕೂಯ್��ೕಸ್ ಅನುನ್ ��ಾಯ್ಟ್ ರೂಪದ�ಲ್ 
ಹಂ�� �ಾಡ�ಾಗುವ�ದು ಮತುತ್ ಹೂ���ಾರರು ತದನಂತರ ಅವ�ಗಳನುನ್ 
�ೌ�ಕ ರೂಪ�ಕ್ ಪ�ವ�ರ್��ೂಳುಳ್ವ ಆ�ಕ್ �ೂಂ�ರು�ಾತ್�. 
�ಾವರ್ಜ�ಕ �ತರ� ಮು�ಾತ್ಯ�ೂಂಡ ನಂತರ, �ತರ� 
ಮು�ಾತ್ಯ�ೂಂಡ ಆರು (೦೬) �ಲಸದ �ನಗ�ೂಳ�, ಹಂ���ಾದ 
�ೕರುಗಳು �ಾನಯ್� ಪ��ರುವ �ಾಟ್ಕ್ ��ಮಯ �ೕಂದರ್ಗಳ�ಲ್ 
ಪ�ಟ್�ಾಗುವ�ವ�, ಇ�ಲ್ �ೕರುಗಳ ಮುಂ�ನ �ರ್ೕ�ಂಗ್ ನ�ಯುವ�ದು.

ದಯ�ಟುಟ್ ಗಮ��:
ಇ�ತ್ೕ�ನ ಎಸ್.ಇ.�.ಐ �ಾಗರ್ದಶರ್ನಗಳ ಅನು�ಾರ, �ೕವ� �ೕರ್ ಸ�ರ್��ೕಟ್ ಗಳಂತಹ �ಕೂಯ್��ಗಳನುನ್ �ೌ�ಕ 
ರೂಪ ಅಥ�ಾ ��ಾಯ್ಟ್ ರೂಪದ�ಲ್ �ೂಂದಬಹುದು. ಆ�ಾಗೂಯ್, ಏ�ರ್ಲ್ ೦೧, ೨೦೧೯ �ಂದ �ಾ�� ಬರುವಂ�, 
�ಕೂಯ್��ಗಳನುನ್ ��ಾಯ್ಟ್ ರೂಪದ�ಲ್ �ೂಂ�ದದ್� �ಾತರ್ ವ�ಾರ್�ಸಬಹುದು. ಆದದ್�ಂದ, ��ಾಯ್ಟ್ ಅ�ೌಂಟ್ 
ಒಂದನುನ್ ��ಯುವ�ದು ಮತುತ್ ಎ�ಾಲ್ �ಕೂಯ್��ಗಳನುನ್ ��ಾಯ್ಟ್ ರೂಪದ�ಲ್ �ೂಂ�ರುವ�ದು ಒ�ಳ್ಯದು. ಈ 
�ಯಮವ� �ೕರುಗಳನುನ್ ಹೂ���ಾರರ �ಾನೂ�ಾತಮ್ಕ ಉತತ್�ಾ��ಾ�ಗ�� ಅನುವಂ�ಕ�ಾ� ಅಥ�ಾ ಅನುಕರ್ಮ�ಾ� 
ವ�ಾರ್�ಸ�ೕ�ದದ್�ಲ್ ಅನವ್ಯ�ಾಗುವ��ಲಲ್.
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�ಾರ್ಥ�ಕ �ಾರುಕ�ಟ್ಯ�ಲ್ ಹೂ��ಯ ಪರ್�ರ್�

�ೕವ� ಸಂ�ಥ್�ಂದರ �ೕರುಗಳನುನ್ ಸಂ�ಥ್�ಂದ �ೕರ�ಾ� 
�ಾವರ್ಜ�ಕ �ೂಡು� / ಹಂ��ಯ ಸಮಯದ�ಲ್, �ಾವರ್ಜ�ಕ 
�ತರ�ಯು �ಾವರ್ಜ�ಕರ �ತರ�� ���ರು�ಾಗ ಅ�ರ್ 
ನಮೂ�ಯನುನ್ ಭ�ರ್ �ಾಡುವ ಮತುತ್ �ಾವ� �ಾಡುವ 
ಮೂಲಕ ಖ�ೕ�ಸಬಹುದು. ಅ�ರ್ ನಮೂ�ಯ�ಲ್, �ೕವ� 
�ಮಮ್ �ಸರು, ��ಾಸ, ಅ�ರ್ ಸ�ಲ್�ರುವ �ೕರುಗಳ ಸಂ�ಯ್, 
�ಾಯ್ಂಕ್ ಅ�ೌಂಟ್ �ವರಗಳು, �ೕರನುನ್ ಜ�ಾ �ಾಡ�ೕ�ಾದ 
��ಾಯ್ಟ್ ಅ�ೌಂಟ್, ಇ�ಾಯ್� �ವರಗಳನುನ್ ಭ�ರ್ 
�ಾಡ�ೕಕು.

ಐ.�.ಒ ದ�ಲ್ ಹೂ�� �ಾಡಲು ಆಸಕತ್�ಾ�ರುವ 
ಹೂ���ಾರರು ಇದ�ಾಕ್� �ಾಲ್ಕ್ಡ್ �ತತ್ �ಂಬ�ತ ಅ�ರ್ಯ 
(ಎ.ಎಸ್.�.ಎ) ಮೂಲಕ ಅ�ರ್ ಸ�ಲ್ಸಬಹುದು �ಾಗೂ 
ಇದ�ಾಕ್� ಏ�ೕಕೃತ �ಾವ� ಇಂಟ�ೕರ್ಸ್ (ಯು.�.ಐ) ಅನುನ್ 
�ಾವ� ��ಾನವ�ಾನ್� (ಈ ಪರ್ಕಟ�ಯ�ಲ್ ತರು�ಾಯ 
�ವರ�ಾ� ��ಸ�ಾ��) ಬಳಸುವ ಮೂಲಕವ� ಅ�ರ್ 
ಸ�ಲ್ಸಬಹುದು. ಹೂ���ಾರರು ನಂತರ ಅ�ರ್ 
ನಮೂ�ಯನುನ್ ಭ�ರ್ �ಾಡ�ೕಕು ಮತುತ್ ತಮಮ್ ಆದಯ್�ಯ 
ಅನು�ಾರ �ೕರುಗಳ ಹಂ��� ಅ�ರ್ ಸ�ಲ್ಸ�ೕಕು. 
ಹೂ���ಾರರು ಅ�ರ್ ಸ�ಲ್�ರುವ �ೕರುಗ��ಾ� 
�ಾವ��ರುವ ಹಣವ� ಹೂ���ಾರರ �ಾಯ್ಂಕ್ ಅ�ೌಂಟ್ ನ�ಲ್ 
�ಾಲ್ಕ್ ಆಗುತತ್�. ಐ.�.ಒ  ಪ�ಟ್ �ಾಡುವ ಇ�ೕ ಪರ್�ರ್�� 
�ತರ�ಯ ಸ�ಾ�ತ್�ೂಂಡ ಆರು (೦೬) �ಲಸದ �ನಗಳು 
��ಯುತತ್�. �ೕರುಗಳನುನ್ �ತ��ರುವ ಹೂ���ಾರರು, 
ತಮಮ್ ��ಾಯ್ಟ್ ಅ�ೌಂಟ್ ನ�ಲ್ �ೕರುಗಳನುನ್ ಪ�ಯು�ಾತ್� 
ಮತುತ್ ಇದರ ಸಂಬಂ�ತ ��ಯು ಅವರ �ಾಯ್ಂಕ್ ಅ�ೌಂ��ಂದ 
ಕ�ಯಲಪ್ಡುತತ್�. ಒಂದು �ೕ� �ೕರುಗಳು ಹಂ�� ಆಗ�ದದ್�, 
ಹೂ���ಾರರ �ಾಯ್ಂಕ್ ಅ�ೌಂ�ನ�ಲ್ �ಾಲ್ಕ್ ಆ�ರುವ 
��ಯನುನ್ ಮುಂ�ನ ಬಳ�� �ಡುಗ� �ಾಡ�ಾಗುತತ್�.

ಎಚಚ್��ಯ �ಾತು:
-   ಸಂ�ಥ್�ಂದರ �ೕರುಗಳ�ಲ್ ಹೂ�� �ಾಡುವ �ದಲು ಸಂ�ಥ್ಯ �ಾರ್�ಪ್ಕಟ್ಸ್ / �ಡ್ ��ರ್ಂಗ್ �ಾರ್�ಪ್ಕಟ್ಸ್ 
/ �ೂಡು� �ಾಖ�ಯನುನ್ ಎಚಚ್���ಂದ ಓ��.
-  �ಾವರ್ಜ�ಕ �ತರ�ಯ�ಲ್ �ೕರುಗ�� ಅ�ರ್ ಸ�ಲ್ಸು�ಾಗ �� ಮತುತ್ �ೕರುಗಳ ಪರ್�ಾಣದ ಕು�ತು �ಾಕಷುಟ್ 
ಎಚಚ್�� ವ��.
-  �ೕವ� �ಾವ ��ಯ�ಲ್ �ೕರುಗ�� ಅ�ರ್ ಸ�ಲ್�ರು�� ಎಂಬುದನುನ್ ಗುರು�ಟುಟ್�ೂ�ಳ್.
-  �ಾರುಕ�ಟ್ಯ �ಾವ�ಗಳನುನ್ ಆ�ಾ�� ಹೂ�� �ಾಡ�ೕ�, ಬದ�ಾ� ಸಂ�ಥ್ ಮತುತ್ ಅದರ ಹಣ�ಾಸುಗಳ ಬ�ಗ್ 
��ಲ್ೕಷ� ನ�� ಮತುತ್ �ಾಣತನ�ಂದ ಹೂ�� �ಾ�.

��ೖ�ೕ�ವ್ಸ್ ಎನುನ್ವ�ದು ಹಣ�ಾಸು �ಾಧನಗ�� 
ಉ�ಲ್ೕಖ�ಾಗುತತ್�, ಇವ� ಮೂ�ಾ�ಾರದ ಭದರ್� ಅಥ�ಾ 
ಹಣ�ಾಸು �ಾಧನ�ಂದ ತಮಮ್ �ೌಲಯ್ವನುನ್ 
ಪ�ದು�ೂಳುಳ್ತತ್�. ಮೂ�ಾ�ಾರದ ಉತಪ್ನನ್ಗಳು ಈ�ವ್�, 
ಕ�ಾ��, ಕ�ನ್ಸ್, ಇ�ಾಯ್� ಇರಬಹುದು.

��ೖ�ೕ�ವ್ಸ್ ಅನುನ್ �ಾರ್ಥ�ಕ�ಾ� ಹೂ���ಾರರು ಅವ�ಗಳ 
�ಾಥ್ನವನುನ್ ಭದರ್ಪ�ಸಲು ಮತುತ್ ��ಯ ಅ�ಾಯವನುನ್ 
ಕ�ಷಠ್�ೂ�ಸಲು ಬಳಸು�ಾತ್�. ��ಜ್ಂಗ್ ಅಂದ� 
ಭದರ್ಪ���ೂಳುಳ್��ಯು ಮೂಲಭೂತ�ಾ� ಒಂದು ಅ�ಾಯ 
�ವರ್ಹ�ಾ �ಾಯರ್ತಂತರ್�ಾ�ದುದ್ ಇದರ�ಲ್ ಹೂ���ಾರರು �ಾವ��ೕ ಪರ್�ಕೂಲ �� ಚಲನಗಳನುನ್ ಸ�ದೂ�ಸಲು 
�ಾಯರ್ತಂತರ್ ರೂಪದ�ಲ್ �ಾಧನಗಳ�ಲ್ ಹೂ�� �ಾಡು�ಾತ್�.
 
��ೖ�ೕ�ವ್ಸ್ ನ �ಾ�ಗಳು �ಡಜ್ಸ್ರ್, �ಪ್ಕುಯ್�ೕಟಸ್ರ್ ಮತುತ್ ಆ�ರ್�ರ್ೕಗುಸ್ರ್ ಆ�ರಬಹುದು ಮತುತ್ ��ನನ್ ಪ��ಥ್ತಗಳ�ಲ್ 
��ನನ್ �ಾತರ್ಗಳನುನ್ �ವರ್�ಸಬಹುದು.

ಫ�ಯ್ಚಸ್ರ್ ಮತುತ್ ಆಪಷ್ನ್ಸ್, ಅಥ�ಾ �ಾ�ಾನಯ್�ಾ� ಕ�ಯಲಪ್ಡುವ ಎಫ್ ಮತುತ್ ಒ  ��ಾಗವ�, �ಕೂಯ್��ೕಸ್ 
�ಾರುಕ�ಟ್ಯ ��ೖ�ೕ�ವ್ಸ್ ��ಾಗದ ಒಂದು ಅಗತಯ್ ಅಂಗ�ಾ�ರುತತ್�. ಫ�ಯ್ಚಸ್ರ್ ಮತುತ್ ಆಪಷ್ನ್ಸ್ ಎನುನ್ವ�ದು 
��ೖ�ೕ�ವ್ಸ್ ನ ಎರಡು ��ನನ್ �ಧಗ�ಾ��.

ಒಂದು ಫ�ಚಸ್ರ್ �ಾಂ�ಾರ್ಕ್ಟ್ ಅಂದ� ಭ�ಷಯ್ದ ಒಪಪ್ಂದವ� ಒಂದು �ಾನ�ೕಕೃತ ��ಮಯ �ರ್ೕಡ್ ಆ�ರುವ 
ಒಪಪ್ಂದ�ಾ�ದುದ್ ಇದು ಭ�ಷಯ್ದ ��ಾಂಕ��ಂದರಂದು ಪ�ವರ್�ಗ�ತ ��ಯ�ಲ್ ಒಂದು ಮೂ�ಾ�ಾರದ ಉತಪ್ನನ್ವನುನ್ 
ಖ�ೕ�ಸಲು ಅಥ�ಾ �ಾ�ಾಟ �ಾಡುವ ಉ�ದ್ೕಶ �ೂಂ�ರುತತ್�.

ಒಂದು ಆಪಷ್ನ್ಸ್ �ಾಂ�ಾರ್ಕ್ಟ್ ಅಂದರ ಆ�ಕ್ಗಳ ಒಪಪ್ಂದವ� ಒಂದು ಹಣ�ಾಸು �ಾಧನ�ಾಗದುದ್, ಇದು ಖ�ೕ��ಾರ�� 
ಪ�ವರ್-�ಗ�ತ ��ಾಂಕ ಮತುತ್ ��ಯ�ಲ್ ಹ�ಕ್ನ ಆ�ಕ್ �ೕಡುತತ್� ಆದ� ಆ ಆ�ಕ್ಯನುನ್ ಚ�ಾ�ಸುವ 

�ಾಧಯ್�ಯನನ್ಲಲ್. ಒಂದು �ಾಲ್ ಆಪಷ್ನ್ ಒಬಬ್�� ಮೂ�ಾ�ಾರದ �ಕೂಯ್��ಯನುನ್ ಖ�ೕ�ಸುವ ಹಕಕ್ನುನ್ �ೕಡುತತ್� 
ಮತತ್ ಒಂದು ಪ�ಟ್ ಆಪಷ್ನ್ ಒಬಬ್�� ಮೂ�ಾ�ಾರದ �ಕೂಯ್��ಯನುನ್ �ಾ�ಾಟ �ಾಡುವ ಹಕಕ್ನುನ್ �ೕಡುತತ್�. ಆಪಷ್ನ್ಸ್ 
�ಾಂ�ಾರ್ಕ್ಟ್ ಖ�ೕ���ಾಗ ಹೂ���ಾರ�� �ರ್ೕ�ಯಂ ��ಸ�ಾಗುತತ್�. 
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ಹೂ���ಾರರು ಈಗ ಎ.ಎಸ್.�.ಎ ಮೂಲಕ ಐ.�.ಒ ನ�ಲ್ 
�ಕೂಯ್��ಗ��ಾ� ಅ�ರ್ ಸ�ಲ್ಸಬಹುದು. ಎ.ಎಸ್.�.ಎ ನ�ಲ್, 
ಹೂ���ಾರರು ಅ�ರ್ಸ�ಲ್�ರುವ �ೕರುಗಳ ��ಯ ಮ�ಟ್� 
ಹಣವನುನ್ �ಾಲ್ಕ್ �ಾಡ�ಾಗುತತ್�, ಆದ� ಹಂ��ಯವ�� 
ಅದು �ಮಮ್ ಅ�ೌಂ�ನ�ಲ್ೕ ಇರುತತ್�. �ೕರುಗಳು ಇ�ಾಯ್� 
ಹಂ���ಾದ �ೕ�, ಅವಶಯ್ಕ �ತತ್ವನುನ್ �ಮಮ್ 
ಅ�ೌಂ��ಂದ ಕ�ಯ�ಾಗುತತ್�. �ಾಲ್ಕ್ ಆ�ರುವ �ತತ್ವ� 
ಬ�ಡ್ಯನುನ್ ಗ�ಸು�ತ್ರುತತ್� ಮತುತ್ ಹಂ�� ಆಗದ 
ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್ ಮರು�ಾವ� �ಾಡುವ ಅವಶಯ್ಕ��ಲಲ್. 
�ೕ�, ಐ.�.ಒ � ಅ�ರ್ ಸ�ಲ್ಸಲು �ಕ್ ಕಳು�ಸುವ ಬದಲು, 
�ೕವ� ಈಗ �ಾಲ್ಕ್ ಆ�ರುವ �ತತ್ �ಂಬ��ದ 
ಅ�ಲ್�ೕಶನ್(ಎ.ಎಸ್.�.ಎ) ಮೂಲಕ ಅ�ರ್ ಸ�ಲ್ಸಬಹುದು, 
ಇದು ಸಂಗರ್�ಸುವ �ಾಯ್ಂಕುಗಳ �ಲವ� �ಾ�ಗ�ಂದ 
ಅನು�ಾ��. ಈ �ಾಯ್ಂಕುಗಳ ಪ�ಟ್ಯು ಎಸ್.ಇ.�.ಐ �ಬ್
 �ೖಟ್ ನ�ಲ್ ಲಭಯ್��. ಹೂ���ಾರರು ಈಗ ಏ�ೕಕೃತ �ಾವ� 
ಇಂಟ�ೕರ್ಸ್ (ಯು.�.ಐ) ವಯ್ವ�ಥ್ ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಐ.�.ಒ 
ಗಳ�ಲ್ ಹೂ�� �ಾಡಬಹುದು. ಯು.�.ಐ  ಬಳ� ಹೂ�� 
�ಾಡುವ ಪರ್�ರ್�ಯನುನ್ ಅನುಬಂಧ-IV ರ�ಲ್ �ವ�ಸ�ಾ��.

�ಾಲ್ಕ್ಡ್ �ತತ್ �ಂಬ�ತ ಅ�ರ್ (ಎ.ಎಸ್.�.ಎ)

�ವ್�ೕಯ �ಾರುಕ�ಟ್ ಮೂಲಕ ಹೂ��

�ಾಟ್ಕ್ ��ಮಯ �ೕಂದರ್��ಂದ�ಂದ �ಾನಯ್� ಪ��ರುವ 
�ಾಟ್ಕ್ �ೂರ್ೕಕರ್ �ೂ� �ೕವ� �ರ್ೕ�ಂಗ್ / �ೂರ್ೕ�ಂಗ್ 
ಅ�ೌಂಟ್ ��ದ ನಂತರ, �ಾಟ್ಕ್ ��ಮಯ �ೕಂದರ್ದ�ಲ್ �ಾಟ್ಕ್ 
�ೂರ್ೕಕರ್ ಮೂಲಕ ಸಂ�ಥ್�ಂದರ �ೕರುಗಳನುನ್ 
ಖ�ೕ�ಸಬಹುದು ಅಥ�ಾ �ಾ�ಾಟ �ಾಡಬಹುದು. �ೕವ� 
�ೂರ್ೕಕರ್ �ಬ್ �ೖಟ್ � ಸಂದ�ರ್� ಆನ್ �ೖನ್ �ರ್ೕ�ಂಗ್ 
ಅ�ೌಂಟ್ ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ, �ೂರ್ೕಕರ್ ನ ��ೖಲ್ 
�ರ್ೕ�ಂಗ್ ಆಪ್, ��ೕನ್ ನ�ಲ್ ಕ� ಮತುತ್ �ರ್ೕಡ್ �ೌಲಭಯ್ 
ಬಳ�, �ೂರ್ೕಕರ್ ಕ�ೕ�� ಖು�ಾದ್� �ೕ� �ೕ� ಅ�ಾ �ಾಟ್ಕ್ 
�ೂರ್ೕಕರ್ ಗಳ ಅ�ಕೃತ ವಯ್�ತ್ಗಳ ಮೂಲಕ �ಕೂಯ್��ಗಳ 
ಖ�ೕ� ಅಥ�ಾ �ಾ�ಾಟ�ಕ್ ಆ�ೕಶಗಳನುನ್ ಸ�ಲ್ಸಬಹುದು. 

��ೖ�ೕ�ವ್ಸ್ ಎನುನ್ವ�ದು ಹಣ�ಾಸು �ಾಧನಗ�� 
ಉ�ಲ್ೕಖ�ಾಗುತತ್�, ಇವ� ಮೂ�ಾ�ಾರದ ಭದರ್� ಅಥ�ಾ 
ಹಣ�ಾಸು �ಾಧನ�ಂದ ತಮಮ್ �ೌಲಯ್ವನುನ್ 
ಪ�ದು�ೂಳುಳ್ತತ್�. ಮೂ�ಾ�ಾರದ ಉತಪ್ನನ್ಗಳು ಈ�ವ್�, 
ಕ�ಾ��, ಕ�ನ್ಸ್, ಇ�ಾಯ್� ಇರಬಹುದು.

��ೖ�ೕ�ವ್ಸ್ ಅನುನ್ �ಾರ್ಥ�ಕ�ಾ� ಹೂ���ಾರರು ಅವ�ಗಳ 
�ಾಥ್ನವನುನ್ ಭದರ್ಪ�ಸಲು ಮತುತ್ ��ಯ ಅ�ಾಯವನುನ್ 
ಕ�ಷಠ್�ೂ�ಸಲು ಬಳಸು�ಾತ್�. ��ಜ್ಂಗ್ ಅಂದ� 
ಭದರ್ಪ���ೂಳುಳ್��ಯು ಮೂಲಭೂತ�ಾ� ಒಂದು ಅ�ಾಯ 
�ವರ್ಹ�ಾ �ಾಯರ್ತಂತರ್�ಾ�ದುದ್ ಇದರ�ಲ್ ಹೂ���ಾರರು �ಾವ��ೕ ಪರ್�ಕೂಲ �� ಚಲನಗಳನುನ್ ಸ�ದೂ�ಸಲು 
�ಾಯರ್ತಂತರ್ ರೂಪದ�ಲ್ �ಾಧನಗಳ�ಲ್ ಹೂ�� �ಾಡು�ಾತ್�.
 
��ೖ�ೕ�ವ್ಸ್ ನ �ಾ�ಗಳು �ಡಜ್ಸ್ರ್, �ಪ್ಕುಯ್�ೕಟಸ್ರ್ ಮತುತ್ ಆ�ರ್�ರ್ೕಗುಸ್ರ್ ಆ�ರಬಹುದು ಮತುತ್ ��ನನ್ ಪ��ಥ್ತಗಳ�ಲ್ 
��ನನ್ �ಾತರ್ಗಳನುನ್ �ವರ್�ಸಬಹುದು.

ಫ�ಯ್ಚಸ್ರ್ ಮತುತ್ ಆಪಷ್ನ್ಸ್, ಅಥ�ಾ �ಾ�ಾನಯ್�ಾ� ಕ�ಯಲಪ್ಡುವ ಎಫ್ ಮತುತ್ ಒ  ��ಾಗವ�, �ಕೂಯ್��ೕಸ್ 
�ಾರುಕ�ಟ್ಯ ��ೖ�ೕ�ವ್ಸ್ ��ಾಗದ ಒಂದು ಅಗತಯ್ ಅಂಗ�ಾ�ರುತತ್�. ಫ�ಯ್ಚಸ್ರ್ ಮತುತ್ ಆಪಷ್ನ್ಸ್ ಎನುನ್ವ�ದು 
��ೖ�ೕ�ವ್ಸ್ ನ ಎರಡು ��ನನ್ �ಧಗ�ಾ��.

ಒಂದು ಫ�ಚಸ್ರ್ �ಾಂ�ಾರ್ಕ್ಟ್ ಅಂದ� ಭ�ಷಯ್ದ ಒಪಪ್ಂದವ� ಒಂದು �ಾನ�ೕಕೃತ ��ಮಯ �ರ್ೕಡ್ ಆ�ರುವ 
ಒಪಪ್ಂದ�ಾ�ದುದ್ ಇದು ಭ�ಷಯ್ದ ��ಾಂಕ��ಂದರಂದು ಪ�ವರ್�ಗ�ತ ��ಯ�ಲ್ ಒಂದು ಮೂ�ಾ�ಾರದ ಉತಪ್ನನ್ವನುನ್ 
ಖ�ೕ�ಸಲು ಅಥ�ಾ �ಾ�ಾಟ �ಾಡುವ ಉ�ದ್ೕಶ �ೂಂ�ರುತತ್�.

ಒಂದು ಆಪಷ್ನ್ಸ್ �ಾಂ�ಾರ್ಕ್ಟ್ ಅಂದರ ಆ�ಕ್ಗಳ ಒಪಪ್ಂದವ� ಒಂದು ಹಣ�ಾಸು �ಾಧನ�ಾಗದುದ್, ಇದು ಖ�ೕ��ಾರ�� 
ಪ�ವರ್-�ಗ�ತ ��ಾಂಕ ಮತುತ್ ��ಯ�ಲ್ ಹ�ಕ್ನ ಆ�ಕ್ �ೕಡುತತ್� ಆದ� ಆ ಆ�ಕ್ಯನುನ್ ಚ�ಾ�ಸುವ 

�ಾಧಯ್�ಯನನ್ಲಲ್. ಒಂದು �ಾಲ್ ಆಪಷ್ನ್ ಒಬಬ್�� ಮೂ�ಾ�ಾರದ �ಕೂಯ್��ಯನುನ್ ಖ�ೕ�ಸುವ ಹಕಕ್ನುನ್ �ೕಡುತತ್� 
ಮತತ್ ಒಂದು ಪ�ಟ್ ಆಪಷ್ನ್ ಒಬಬ್�� ಮೂ�ಾ�ಾರದ �ಕೂಯ್��ಯನುನ್ �ಾ�ಾಟ �ಾಡುವ ಹಕಕ್ನುನ್ �ೕಡುತತ್�. ಆಪಷ್ನ್ಸ್ 
�ಾಂ�ಾರ್ಕ್ಟ್ ಖ�ೕ���ಾಗ ಹೂ���ಾರ�� �ರ್ೕ�ಯಂ ��ಸ�ಾಗುತತ್�. 



ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ದಿನಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತ್ಯರ್ಥ ಆವೃತ್ತಿ

೧೬

೧೭

��ಮಯ 
�ೕಂದರ್ದ�ಲ್

�ಾಟ್ಕ್ಸ್ ಖ�ೕ��

ಆ�ೕಶಗಳನುನ್ ಸ�ಲ್ಸುವ ��ಾನಗಳು:

��ೖಲ್ �ರ್ೕ�ಂಗ್
ಆಪ್

��ೖಲ್ �ರ್ೕ�ಂಗ್
ಆಪ್

ಆನ್ �ೖನ್ �ರ್ೕ�ಂಗ್
ಆಪ್

�ೌ�ಕ ಆ�ೕಶ
�ೂರ್ೕಕರ್ �ೂ��

ಎಚಚ್��ಯ �ಾತು:

-  �ೕರುಗಳನುನ್ ಖ�ೕ�ಸುವ�ದು ಮತುತ್ �ಾ�ಾಟ �ಾಡುವ�ದನುನ್ �ೕವಲ ಎಸ್.ಇ.�.ಐ �ೂೕಂ�ಾ�ತ �ಾಟ್ಕ್ 
�ೂರ್ೕಕರ್ ಅಥ�ಾ ಅ�ಕೃತ ವಯ್�ತ್ಯ ಮೂಲಕ�ೕ �ಾಡ�ೕಕು.
- �ಾ�ಾಗಲೂ �ವ್�ೕಯ �ಾರುಕ�ಟ್ಯ�ಲ್ �ರ್ೕ�ಂಗ್ �ಾಡು�ಾಗ, �ೕವ� �ೂರ್ೕಕರ್ �ೕ� ಸ�ಲ್�ರುವ ಆಡರ್ರ್
 ಗಳ �ಾಖ�ಯನುನ್ ಇಟುಟ್�ೂ�ಳ್.

�ಾಟ್ಕ್ ��ಮಯ �ೕಂದರ್ಗಳ�ಲ್ �ರ್ೕ�ಂಗ್ �ಾರದ ಎ�ಾಲ್ 
�ನಗಳಲೂಲ್ ಜರುಗುತತ್� (ಶ��ಾರಗಳು, �ಾನು�ಾರಗಳು 
ಮತುತ್ �ಾಟ್ಕ್ ��ಮಯ �ೕಂದರ್ಗಳು �ೂೕ��ರುವ ರ�ಗಳನುನ್ 
�ೂರತುಪ��). �ೕರುಗಳ ಖ�ೕ�ಯ ಪರ್ಕರಣದ�ಲ್, �ೕವ� 
ಸಂಬಂ�ತ ಇತಯ್ಥರ್�ಾಕ್� �ೕ-ಇನ್ �ನದ ಮುಂ� �ಾಟ್ಕ್ 
�ೂರ್ೕಕರ್ ನ ಅ�ೌಂ�� ಹಣವನುನ್ �ಾವ� �ಾಡ�ೕಕು 
(ಆದಯ್�ಯ ಅನು�ಾರ �ಮಮ್ ಖ�ೕ� ಆ�ೕಶವನುನ್ 
ಯಶ�ವ್�ಾ� �ಾಯರ್ಗತ�ೂ�ಸ�ಾ�� ಎಂದು �ಮಮ್ 
�ೂರ್ೕಕರ್ �ಂದ ದೃ�ೕಕರಣ ಪ�ದ ತಕಷ್ಣ) �ಾ��ೕ, �ೕರುಗಳ 
�ಾ�ಾಟದ �ಷಯದ�ಲ್, �ೕವ� ಸಂಬಂ�ತ ಇತಯ್ಥರ್�ಕ್ �ೕ-ಇನ್ 
�ನದ ಮುಂ� �ೂರ್ೕಕರ್ ನ ��ಾಯ್ಟ್ ಅ�ೌಂ�� �ೕರುಗಳನುನ್ 
��ವ� �ಾಡ�ೕಕು.

�ೕ-ಇನ್ �ನ ಮತುತ್ �ೕ-ಔಟ್ �ನ ಎಂದ�ೕನು? �ೕ-ಇನ್ �ನ ಎಂದ� �ೂರ್ೕಕರ್ ಗಳು ��ಮಯ �ೕಂದರ್ದ �ಲ್ಯ�ಂಗ್ 
�ಗಮ�ಕ್ �ಾ�ಾಗ �ಾವ� �ಾಡುವ�ೂೕ �ಕೂಯ್��ಗಳ ��ವ� �ಾಡುವ�ೂೕ ಆ �ನ ಆ�ರುತತ್�. �ೕ-ಔಟ್ �ನ ಎಂದ� 
�ೂರ್ೕಕರ್ � �ಲ್ಯ�ಂಗ್ �ಗಮವ� �ಾ�ಾಗ �ಾವ� ಅಥ�ಾ �ಕೂಯ್��ೕಸ್ ��ವ� �ಾಡುವ��ೂೕ ಆ �ನ ಆ�ರುತತ್�. 
ಇತಯ್ಥರ್ದ ಆವೃ�ತ್ಯು � +೨ �ೂೕ�ಂಗ್ ಇತಯ್ಥರ್ ಆ�ಾರದ �ೕ�ರುತತ್� ಈ ��ಾಂಕ�ಂದ �ಾ�� ಬರುವಂ� ಏ�ರ್ಲ್ ೦೧, 
೨೦೦೩ (ಇ�ಲ್ �  �ರ್ೕಡ್ �ವಸವನುನ್ ಉ�ಲ್ೕ�ಸುತತ್�). ಉ�ಾಹರ��, �ೂೕಮ�ಾರದಂದು �ಾಯರ್ಗತ�ೂ��ದ �ರ್ೕಡ್
 ಗಳು �ಾ�ಾನಯ್�ಾ� ನಂತರದ ಬುಧ�ಾರದಂದು ಇತಯ್ಥರ್�ೂಳುಳ್ತತ್� (�ರ್ೕಡ್ �ನ�ಂದ ೨ �ಲಸದ �ನಗಳನುನ್ ಪ�ಗ��). 
�ಾಟ್ಕ್ ��ಮಯ �ೕಂದರ್ಗಳು ��ಗಳು ಮತುತ್ �ಕೂಯ್��ಗಳ �ೕ-ಇನ್ ಮತುತ್ �ೕ-ಔಟ್ ಅನುನ್ � +೨ �ನದಂದು 
ನ�ಸುವ�ದನುನ್ ಖ�ತಪ���ೂಳುಳ್ತತ್�.

��ೖ�ೕ�ವ್ಸ್ ಎನುನ್ವ�ದು ಹಣ�ಾಸು �ಾಧನಗ�� 
ಉ�ಲ್ೕಖ�ಾಗುತತ್�, ಇವ� ಮೂ�ಾ�ಾರದ ಭದರ್� ಅಥ�ಾ 
ಹಣ�ಾಸು �ಾಧನ�ಂದ ತಮಮ್ �ೌಲಯ್ವನುನ್ 
ಪ�ದು�ೂಳುಳ್ತತ್�. ಮೂ�ಾ�ಾರದ ಉತಪ್ನನ್ಗಳು ಈ�ವ್�, 
ಕ�ಾ��, ಕ�ನ್ಸ್, ಇ�ಾಯ್� ಇರಬಹುದು.

��ೖ�ೕ�ವ್ಸ್ ಅನುನ್ �ಾರ್ಥ�ಕ�ಾ� ಹೂ���ಾರರು ಅವ�ಗಳ 
�ಾಥ್ನವನುನ್ ಭದರ್ಪ�ಸಲು ಮತುತ್ ��ಯ ಅ�ಾಯವನುನ್ 
ಕ�ಷಠ್�ೂ�ಸಲು ಬಳಸು�ಾತ್�. ��ಜ್ಂಗ್ ಅಂದ� 
ಭದರ್ಪ���ೂಳುಳ್��ಯು ಮೂಲಭೂತ�ಾ� ಒಂದು ಅ�ಾಯ 
�ವರ್ಹ�ಾ �ಾಯರ್ತಂತರ್�ಾ�ದುದ್ ಇದರ�ಲ್ ಹೂ���ಾರರು �ಾವ��ೕ ಪರ್�ಕೂಲ �� ಚಲನಗಳನುನ್ ಸ�ದೂ�ಸಲು 
�ಾಯರ್ತಂತರ್ ರೂಪದ�ಲ್ �ಾಧನಗಳ�ಲ್ ಹೂ�� �ಾಡು�ಾತ್�.
 
��ೖ�ೕ�ವ್ಸ್ ನ �ಾ�ಗಳು �ಡಜ್ಸ್ರ್, �ಪ್ಕುಯ್�ೕಟಸ್ರ್ ಮತುತ್ ಆ�ರ್�ರ್ೕಗುಸ್ರ್ ಆ�ರಬಹುದು ಮತುತ್ ��ನನ್ ಪ��ಥ್ತಗಳ�ಲ್ 
��ನನ್ �ಾತರ್ಗಳನುನ್ �ವರ್�ಸಬಹುದು.

ಫ�ಯ್ಚಸ್ರ್ ಮತುತ್ ಆಪಷ್ನ್ಸ್, ಅಥ�ಾ �ಾ�ಾನಯ್�ಾ� ಕ�ಯಲಪ್ಡುವ ಎಫ್ ಮತುತ್ ಒ  ��ಾಗವ�, �ಕೂಯ್��ೕಸ್ 
�ಾರುಕ�ಟ್ಯ ��ೖ�ೕ�ವ್ಸ್ ��ಾಗದ ಒಂದು ಅಗತಯ್ ಅಂಗ�ಾ�ರುತತ್�. ಫ�ಯ್ಚಸ್ರ್ ಮತುತ್ ಆಪಷ್ನ್ಸ್ ಎನುನ್ವ�ದು 
��ೖ�ೕ�ವ್ಸ್ ನ ಎರಡು ��ನನ್ �ಧಗ�ಾ��.

ಒಂದು ಫ�ಚಸ್ರ್ �ಾಂ�ಾರ್ಕ್ಟ್ ಅಂದ� ಭ�ಷಯ್ದ ಒಪಪ್ಂದವ� ಒಂದು �ಾನ�ೕಕೃತ ��ಮಯ �ರ್ೕಡ್ ಆ�ರುವ 
ಒಪಪ್ಂದ�ಾ�ದುದ್ ಇದು ಭ�ಷಯ್ದ ��ಾಂಕ��ಂದರಂದು ಪ�ವರ್�ಗ�ತ ��ಯ�ಲ್ ಒಂದು ಮೂ�ಾ�ಾರದ ಉತಪ್ನನ್ವನುನ್ 
ಖ�ೕ�ಸಲು ಅಥ�ಾ �ಾ�ಾಟ �ಾಡುವ ಉ�ದ್ೕಶ �ೂಂ�ರುತತ್�.

ಒಂದು ಆಪಷ್ನ್ಸ್ �ಾಂ�ಾರ್ಕ್ಟ್ ಅಂದರ ಆ�ಕ್ಗಳ ಒಪಪ್ಂದವ� ಒಂದು ಹಣ�ಾಸು �ಾಧನ�ಾಗದುದ್, ಇದು ಖ�ೕ��ಾರ�� 
ಪ�ವರ್-�ಗ�ತ ��ಾಂಕ ಮತುತ್ ��ಯ�ಲ್ ಹ�ಕ್ನ ಆ�ಕ್ �ೕಡುತತ್� ಆದ� ಆ ಆ�ಕ್ಯನುನ್ ಚ�ಾ�ಸುವ 

�ಾಧಯ್�ಯನನ್ಲಲ್. ಒಂದು �ಾಲ್ ಆಪಷ್ನ್ ಒಬಬ್�� ಮೂ�ಾ�ಾರದ �ಕೂಯ್��ಯನುನ್ ಖ�ೕ�ಸುವ ಹಕಕ್ನುನ್ �ೕಡುತತ್� 
ಮತತ್ ಒಂದು ಪ�ಟ್ ಆಪಷ್ನ್ ಒಬಬ್�� ಮೂ�ಾ�ಾರದ �ಕೂಯ್��ಯನುನ್ �ಾ�ಾಟ �ಾಡುವ ಹಕಕ್ನುನ್ �ೕಡುತತ್�. ಆಪಷ್ನ್ಸ್ 
�ಾಂ�ಾರ್ಕ್ಟ್ ಖ�ೕ���ಾಗ ಹೂ���ಾರ�� �ರ್ೕ�ಯಂ ��ಸ�ಾಗುತತ್�. 



೧೭

೧೮ 

��ಗಳು / �ಕೂಯ್��ಗಳ ಒಳ-�ಾವ�ಯು �ೂರ್ೕಕರ್ ಅ�ೌಂಟ್-�ಂದ 
��ಮಯ �ೕಂದರ್ದ ಅ�ೌಂಟ್ � ��ಗಳು / �ಕೂಯ್��ೕಸ್ ವ�ಾರ್ವ�� 
ಸಂಬಂ�ಸುತತ್�.

�ೕ-ಔಟ್: ��ಗಳು / �ಕೂಯ್��ಗಳ �ೕ-ಔಟ್ ��ಮಯ �ೕಂದರ್ದ ಅ�ೌಂಟ್
 �ಂದ �ೂರ್ೕಕರ್ ಅ�ೌಂಟ್ � ��ಗಳು / �ಕೂಯ್��ಗಳ ವ�ಾರ್ವ�� 
ಸಂಬಂ�ಸುತತ್�.

ಎಚಚ್��ಯ �ಾತು:

-  �ಾ�ಾಗಲೂ �ೕವ� �ಮಮ್ �ಾಯ್ಂಕ್ / ��ಾಯ್ಟ್ ಅ�ೌಂ�ನ�ಲ್ ಅನುಕರ್ಮ�ಾ� �ಾಕಷುಟ್ ��ಗಳು / �ಕೂಯ್��ೕಸ್ 
ಅನುನ್ �ರ್ೕಡ್ ನ ಇತಯ್ಥರ್ ಆವೃ�ತ್ಯ �ೕ-ಇನ್ ��ಾಂಕದ ಮುಂ� �ೂಂ�ರುವ�ದನುನ್ ಖ�ತಪ���ೂ�ಳ್.
-  ಇತಯ್ಥರ್�ಕ್ �ಾಕಷುಟ್ ��ಗಳು / �ಕೂಯ್��ಗಳ ಲಭಯ್�ಯು ಇಲಲ್�ರುವ�ದು ದಂಡ ��ಸು�� ಮತುತ್ 
ಹೂ���ಾರ�� ಮತತ್ಷುಟ್ ನಷಟ್�ಕ್ �ಾ� �ಾ��ೂಡಬಹುದು. 

ಒಪಪ್ಂದ �ೂೕಟ್

ಒಪಪ್ಂದ �ೂೕಟ್ �ಾಟ್ಕ್ �ೂರ್ೕಕರ್ �ರ್ೕಡ್ ನ��ರುವ ಪ��ಾ� 
ಆ�ರುತತ್�. ಅ�ೂಂದು �ಾನೂ�ಾತಮ್ಕ �ಾಖ��ಾ�ದುದ್, ಇದು 
ಖ�ೕ��ದ / �ಾ�ಾಟ �ಾ�ದ �ಕೂಯ್��ೕಸ್, �ರ್ೕಡ್ �ಾ�ದ 
��, �ರ್ೕಡ್ ಸಮಯ, �ೂರ್ೕಕ�ೕಜ್ ಇ�ಾಯ್�ಯಂತಹ 
ವ��ಾಟು �ವರಗಳನುನ್ ಒಳ�ೂಂ�ರುತತ್�. ಒಪಪ್ಂದ �ೂೕಟ್
 ಗಳನುನ್ �ೌ�ಕ ರೂಪ ಅಥ�ಾ ಎ��ಾ��ಕ್ ರೂಪದ�ಲ್ 
�ೕಡಬಹುದು. ಒಂದು �ೕ� �ೕವ� ಎ��ಾ��ಕ್ ಒಪಪ್ಂದ �ೂೕಟ್ 
ಪ�ಯಲು ಆ�ಕ್ �ಾ��ೂಂಡ�ಲ್, �ಾಟ್ಕ್ �ೂರ್ೕಕರ್ � �ಮಮ್ 
ಈ�ೕಲ್ ಐ.�  �ವರಗಳ �ೂ� ��ರ್ಷಟ್ ಅ��ಾರವನೂನ್ 
�ೂಡ�ೕ�ಾಗುತತ್�. ಅಂತಹ ಎ��ಾ��ಕ್ ಒಪಪ್ಂದದ �ೂೕಟ್
 ಗಳನುನ್ ��ಟಲ್ ರೂಪದ�ಲ್ ಸ�, ಎ�ಕ್�ಪ್ಟ್ �ಾಡ�ಾಗುತತ್� 
ಮತುತ್ ಅವ�ಗಳನುನ್ �ದದ್�ಾಗುವ��ಲಲ್. ಅಂತಹ ಒಪಪ್ಂದ 
�ೂೕಟ್ ಗಳನುನ್ ಹೂ���ಾರರು ಭ�ಷಯ್ದ ಉ�ಲ್ೕಖ�ಾಕ್� 
ಸಂರ�ಸ�ೕಕು. ಇವ�ಗ��, ��ೕಷ�ಾ� ನಂತರ �ಾವ��ಾದರೂ 

��ಾದ ಉದಭ್��ದ�ಲ್, �ಾ�ೕ ಮಹತವ್ ಇರುತತ್�.

��ೖ�ೕ�ವ್ಸ್ ಎನುನ್ವ�ದು ಹಣ�ಾಸು �ಾಧನಗ�� 
ಉ�ಲ್ೕಖ�ಾಗುತತ್�, ಇವ� ಮೂ�ಾ�ಾರದ ಭದರ್� ಅಥ�ಾ 
ಹಣ�ಾಸು �ಾಧನ�ಂದ ತಮಮ್ �ೌಲಯ್ವನುನ್ 
ಪ�ದು�ೂಳುಳ್ತತ್�. ಮೂ�ಾ�ಾರದ ಉತಪ್ನನ್ಗಳು ಈ�ವ್�, 
ಕ�ಾ��, ಕ�ನ್ಸ್, ಇ�ಾಯ್� ಇರಬಹುದು.

��ೖ�ೕ�ವ್ಸ್ ಅನುನ್ �ಾರ್ಥ�ಕ�ಾ� ಹೂ���ಾರರು ಅವ�ಗಳ 
�ಾಥ್ನವನುನ್ ಭದರ್ಪ�ಸಲು ಮತುತ್ ��ಯ ಅ�ಾಯವನುನ್ 
ಕ�ಷಠ್�ೂ�ಸಲು ಬಳಸು�ಾತ್�. ��ಜ್ಂಗ್ ಅಂದ� 
ಭದರ್ಪ���ೂಳುಳ್��ಯು ಮೂಲಭೂತ�ಾ� ಒಂದು ಅ�ಾಯ 
�ವರ್ಹ�ಾ �ಾಯರ್ತಂತರ್�ಾ�ದುದ್ ಇದರ�ಲ್ ಹೂ���ಾರರು �ಾವ��ೕ ಪರ್�ಕೂಲ �� ಚಲನಗಳನುನ್ ಸ�ದೂ�ಸಲು 
�ಾಯರ್ತಂತರ್ ರೂಪದ�ಲ್ �ಾಧನಗಳ�ಲ್ ಹೂ�� �ಾಡು�ಾತ್�.
 
��ೖ�ೕ�ವ್ಸ್ ನ �ಾ�ಗಳು �ಡಜ್ಸ್ರ್, �ಪ್ಕುಯ್�ೕಟಸ್ರ್ ಮತುತ್ ಆ�ರ್�ರ್ೕಗುಸ್ರ್ ಆ�ರಬಹುದು ಮತುತ್ ��ನನ್ ಪ��ಥ್ತಗಳ�ಲ್ 
��ನನ್ �ಾತರ್ಗಳನುನ್ �ವರ್�ಸಬಹುದು.

ಫ�ಯ್ಚಸ್ರ್ ಮತುತ್ ಆಪಷ್ನ್ಸ್, ಅಥ�ಾ �ಾ�ಾನಯ್�ಾ� ಕ�ಯಲಪ್ಡುವ ಎಫ್ ಮತುತ್ ಒ  ��ಾಗವ�, �ಕೂಯ್��ೕಸ್ 
�ಾರುಕ�ಟ್ಯ ��ೖ�ೕ�ವ್ಸ್ ��ಾಗದ ಒಂದು ಅಗತಯ್ ಅಂಗ�ಾ�ರುತತ್�. ಫ�ಯ್ಚಸ್ರ್ ಮತುತ್ ಆಪಷ್ನ್ಸ್ ಎನುನ್ವ�ದು 
��ೖ�ೕ�ವ್ಸ್ ನ ಎರಡು ��ನನ್ �ಧಗ�ಾ��.

ಒಂದು ಫ�ಚಸ್ರ್ �ಾಂ�ಾರ್ಕ್ಟ್ ಅಂದ� ಭ�ಷಯ್ದ ಒಪಪ್ಂದವ� ಒಂದು �ಾನ�ೕಕೃತ ��ಮಯ �ರ್ೕಡ್ ಆ�ರುವ 
ಒಪಪ್ಂದ�ಾ�ದುದ್ ಇದು ಭ�ಷಯ್ದ ��ಾಂಕ��ಂದರಂದು ಪ�ವರ್�ಗ�ತ ��ಯ�ಲ್ ಒಂದು ಮೂ�ಾ�ಾರದ ಉತಪ್ನನ್ವನುನ್ 
ಖ�ೕ�ಸಲು ಅಥ�ಾ �ಾ�ಾಟ �ಾಡುವ ಉ�ದ್ೕಶ �ೂಂ�ರುತತ್�.

ಒಂದು ಆಪಷ್ನ್ಸ್ �ಾಂ�ಾರ್ಕ್ಟ್ ಅಂದರ ಆ�ಕ್ಗಳ ಒಪಪ್ಂದವ� ಒಂದು ಹಣ�ಾಸು �ಾಧನ�ಾಗದುದ್, ಇದು ಖ�ೕ��ಾರ�� 
ಪ�ವರ್-�ಗ�ತ ��ಾಂಕ ಮತುತ್ ��ಯ�ಲ್ ಹ�ಕ್ನ ಆ�ಕ್ �ೕಡುತತ್� ಆದ� ಆ ಆ�ಕ್ಯನುನ್ ಚ�ಾ�ಸುವ 

�ಾಧಯ್�ಯನನ್ಲಲ್. ಒಂದು �ಾಲ್ ಆಪಷ್ನ್ ಒಬಬ್�� ಮೂ�ಾ�ಾರದ �ಕೂಯ್��ಯನುನ್ ಖ�ೕ�ಸುವ ಹಕಕ್ನುನ್ �ೕಡುತತ್� 
ಮತತ್ ಒಂದು ಪ�ಟ್ ಆಪಷ್ನ್ ಒಬಬ್�� ಮೂ�ಾ�ಾರದ �ಕೂಯ್��ಯನುನ್ �ಾ�ಾಟ �ಾಡುವ ಹಕಕ್ನುನ್ �ೕಡುತತ್�. ಆಪಷ್ನ್ಸ್ 
�ಾಂ�ಾರ್ಕ್ಟ್ ಖ�ೕ���ಾಗ ಹೂ���ಾರ�� �ರ್ೕ�ಯಂ ��ಸ�ಾಗುತತ್�. 



೧೮

೧೯

 ಅಪ�ರ್ವ್ಡ್

ಒಪಪ್ಂದ �ೂೕಟ್ �ಾಟ್ಕ್ �ೂರ್ೕಕರ್ �ರ್ೕಡ್ ನ��ರುವ ಪ��ಾ� 
ಆ�ರುತತ್�. ಅ�ೂಂದು �ಾನೂ�ಾತಮ್ಕ �ಾಖ��ಾ�ದುದ್, ಇದು 
ಖ�ೕ��ದ / �ಾ�ಾಟ �ಾ�ದ �ಕೂಯ್��ೕಸ್, �ರ್ೕಡ್ �ಾ�ದ 
��, �ರ್ೕಡ್ ಸಮಯ, �ೂರ್ೕಕ�ೕಜ್ ಇ�ಾಯ್�ಯಂತಹ 
ವ��ಾಟು �ವರಗಳನುನ್ ಒಳ�ೂಂ�ರುತತ್�. ಒಪಪ್ಂದ �ೂೕಟ್
 ಗಳನುನ್ �ೌ�ಕ ರೂಪ ಅಥ�ಾ ಎ��ಾ��ಕ್ ರೂಪದ�ಲ್ 
�ೕಡಬಹುದು. ಒಂದು �ೕ� �ೕವ� ಎ��ಾ��ಕ್ ಒಪಪ್ಂದ �ೂೕಟ್ 
ಪ�ಯಲು ಆ�ಕ್ �ಾ��ೂಂಡ�ಲ್, �ಾಟ್ಕ್ �ೂರ್ೕಕರ್ � �ಮಮ್ 
ಈ�ೕಲ್ ಐ.�  �ವರಗಳ �ೂ� ��ರ್ಷಟ್ ಅ��ಾರವನೂನ್ 
�ೂಡ�ೕ�ಾಗುತತ್�. ಅಂತಹ ಎ��ಾ��ಕ್ ಒಪಪ್ಂದದ �ೂೕಟ್
 ಗಳನುನ್ ��ಟಲ್ ರೂಪದ�ಲ್ ಸ�, ಎ�ಕ್�ಪ್ಟ್ �ಾಡ�ಾಗುತತ್� 
ಮತುತ್ ಅವ�ಗಳನುನ್ �ದದ್�ಾಗುವ��ಲಲ್. ಅಂತಹ ಒಪಪ್ಂದ 
�ೂೕಟ್ ಗಳನುನ್ ಹೂ���ಾರರು ಭ�ಷಯ್ದ ಉ�ಲ್ೕಖ�ಾಕ್� 
ಸಂರ�ಸ�ೕಕು. ಇವ�ಗ��, ��ೕಷ�ಾ� ನಂತರ �ಾವ��ಾದರೂ 

��ಾದ ಉದಭ್��ದ�ಲ್, �ಾ�ೕ ಮಹತವ್ ಇರುತತ್�.

ಎಚಚ್��ಯ �ಾತು:

- ಒಪಪ್ಂದ �ೂೕಟ್ ಅನುನ್ �ಾಟ್ಕ್ �ೂರ್ೕಕರ್ �ರ್ೕಡ್ �ಾಯರ್ಗತ�ೂ��ದ ೨೪ �ಾಸುಗಳ ಒಳ� �ತ�ಸ�ೕಕು. 
ಒಪಪ್ಂದ �ೂೕಟ್ ನ�ಲ್ �ಾವ��ೕ �ೂೕಷ�ದದ್�ಲ್, ಹೂ���ಾರರು ತಕಷ್ಣ�ೕ �ಷಯವನುನ್ �ಾಟ್ಕ್ �ೂರ್ೕಕರ್ 
�ೂ� ಚ�ರ್ಸ�ೕಕು.
- �ಾ�ಾಗಲೂ �ೕವ� ಸಂರ��ರುವ �ಾಖ�ಗಳು, �ಾರುಕ�ಟ್ಯ�ಲ್ ಆ�ೕಶಗಳನುನ್ ಸ�ಲ್ಸು�ಾಗ, ಒಪಪ್ಂದದ 
�ೂೕಟ್ ನ�ಲ್ ನಮೂ��ರುವ �ವರಗ�ೂಂ�� ಮರುಪ��ೕ�ಸ�ೕಕು. �ಾವ��ಾದರೂ �ೂೕಷ ಕಂಡುಬಂದ�ಲ್, 
�ಮಮ್ �ೂರ್ೕಕರ್ ಅನುನ್ ತಕಷ್ಣ ಸಂಪ�ರ್�.

�ಾರ್ಹಕರ ಆ�ೕಶದ �ಾಖ�:
�ಾಟ್ಕ್ �ೂರ್ೕಕರುಗಳು �ಾರ್ಹಕರು ಅಂತಹ ಆಡರ್ರ್ ಸ�ಲ್�ದ ನಂತರ 
ಪ��ಾ�ಯನುನ್ ಇಟುಟ್�ೂಂಡ ನಂತರ�ೕ �ಾರ್ಹಕರ �ರ್ೕಡ್ ಗಳನುನ್ 
�ಾಯರ್ಗತ�ೂ�ಸ�ೕಕು, ಇದು ಈ ರೂಪದ�ಲ್ರುತತ್�:
    �ಾರ್ಹಕ�ಂದ ��ತ ಮತುತ್ ಸ� �ಾ�ರುವ �ೌ�ಕ �ಾಖ�,
    ದೂರ�ಾ� �ಾಖ�ಾ�,
    ಅ�ಕೃತ ಇ�ೕಲ್ ಐ� �ಂದ ಈ�ೕಲ್,
    ಇಂಟ�ರ್ಟ್ ವ��ಾಟುಗ�� �ಾಖ�,
    ��ೖಲ್ ��ೕನುಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂ�ೕಶಗಳ �ಾಖ�
    ಇತರ �ಾವ��ೕ �ಾನೂ�ಾತಮ್ಕ�ಾ� ಪ��ೕ�ಸ�ಾಗುವ �ಾಖ�.

ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್  ಮತುತ್ ಇ�ೕಲ್ ಅಲಟ್ ರ್ಗಳು ಹೂ���ಾರ��

ಹೂ���ಾರರು ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್  ಮತುತ್ ಇ�ೕಲ್ ಅಲಟ್ರ್ 
�ೌಲಭಯ್ವನುನ್ ಆಯುದ್�ೂಳಳ್ಬಹುದು, ಇದರ ಮೂಲಕ 
ಅವರು ತಮಮ್ �ರ್ೕ�ಂಗ್ ಮತುತ್ ��ಾಯ್ಟ್ ಅ�ೌಂಟ್ ನ�ಲ್ 
ಜರುಗುವ �ಾವ��ೕ �ರ್ೕ�ಂಗ್ / ವ��ಾಟು ಚಟುವ��ಗಳ 
ಬ�ಗ್ ಉ�ತ�ಾ� ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್  ಮತುತ್ ಇ�ೕಲ್ ಅಲಟ್ರ್
 ಗಳನುನ್ ಪ�ಯುವರು. ಈ �ೌಲಭಯ್ವನುನ್ ಬಳ��ೂಳಳ್ಲು, 
ಹೂ���ಾರರು ತಮಮ್ �ಾಟ್ಕ್ �ೂರ್ೕಕರುಗಳು ಮತುತ್ 
��ಾ�ಟ� �ಾ�ಗಳ �ೂ� ತಮಮ್ ��ೖಲ್ ಸಂ�ಯ್ಗಳು 
ಮತುತ್ ಇ�ೕಲ್ ಐ.�  ಗಳನುನ್ ಹಂ��ೂಳುಳ್ವ�ದನುನ್ ಮತುತ್ 
�ಯ�ತ�ಾ� ಅವ�ಗಳನುನ್ ಪ�ಷಕ್�ಸುವ�ದನುನ್ 
ಖ�ತಪ���ೂಳಳ್�ೕಕು.

��ೖ�ೕ�ವ್ಸ್ ಎನುನ್ವ�ದು ಹಣ�ಾಸು �ಾಧನಗ�� 
ಉ�ಲ್ೕಖ�ಾಗುತತ್�, ಇವ� ಮೂ�ಾ�ಾರದ ಭದರ್� ಅಥ�ಾ 
ಹಣ�ಾಸು �ಾಧನ�ಂದ ತಮಮ್ �ೌಲಯ್ವನುನ್ 
ಪ�ದು�ೂಳುಳ್ತತ್�. ಮೂ�ಾ�ಾರದ ಉತಪ್ನನ್ಗಳು ಈ�ವ್�, 
ಕ�ಾ��, ಕ�ನ್ಸ್, ಇ�ಾಯ್� ಇರಬಹುದು.

��ೖ�ೕ�ವ್ಸ್ ಅನುನ್ �ಾರ್ಥ�ಕ�ಾ� ಹೂ���ಾರರು ಅವ�ಗಳ 
�ಾಥ್ನವನುನ್ ಭದರ್ಪ�ಸಲು ಮತುತ್ ��ಯ ಅ�ಾಯವನುನ್ 
ಕ�ಷಠ್�ೂ�ಸಲು ಬಳಸು�ಾತ್�. ��ಜ್ಂಗ್ ಅಂದ� 
ಭದರ್ಪ���ೂಳುಳ್��ಯು ಮೂಲಭೂತ�ಾ� ಒಂದು ಅ�ಾಯ 
�ವರ್ಹ�ಾ �ಾಯರ್ತಂತರ್�ಾ�ದುದ್ ಇದರ�ಲ್ ಹೂ���ಾರರು �ಾವ��ೕ ಪರ್�ಕೂಲ �� ಚಲನಗಳನುನ್ ಸ�ದೂ�ಸಲು 
�ಾಯರ್ತಂತರ್ ರೂಪದ�ಲ್ �ಾಧನಗಳ�ಲ್ ಹೂ�� �ಾಡು�ಾತ್�.
 
��ೖ�ೕ�ವ್ಸ್ ನ �ಾ�ಗಳು �ಡಜ್ಸ್ರ್, �ಪ್ಕುಯ್�ೕಟಸ್ರ್ ಮತುತ್ ಆ�ರ್�ರ್ೕಗುಸ್ರ್ ಆ�ರಬಹುದು ಮತುತ್ ��ನನ್ ಪ��ಥ್ತಗಳ�ಲ್ 
��ನನ್ �ಾತರ್ಗಳನುನ್ �ವರ್�ಸಬಹುದು.

ಫ�ಯ್ಚಸ್ರ್ ಮತುತ್ ಆಪಷ್ನ್ಸ್, ಅಥ�ಾ �ಾ�ಾನಯ್�ಾ� ಕ�ಯಲಪ್ಡುವ ಎಫ್ ಮತುತ್ ಒ  ��ಾಗವ�, �ಕೂಯ್��ೕಸ್ 
�ಾರುಕ�ಟ್ಯ ��ೖ�ೕ�ವ್ಸ್ ��ಾಗದ ಒಂದು ಅಗತಯ್ ಅಂಗ�ಾ�ರುತತ್�. ಫ�ಯ್ಚಸ್ರ್ ಮತುತ್ ಆಪಷ್ನ್ಸ್ ಎನುನ್ವ�ದು 
��ೖ�ೕ�ವ್ಸ್ ನ ಎರಡು ��ನನ್ �ಧಗ�ಾ��.

ಒಂದು ಫ�ಚಸ್ರ್ �ಾಂ�ಾರ್ಕ್ಟ್ ಅಂದ� ಭ�ಷಯ್ದ ಒಪಪ್ಂದವ� ಒಂದು �ಾನ�ೕಕೃತ ��ಮಯ �ರ್ೕಡ್ ಆ�ರುವ 
ಒಪಪ್ಂದ�ಾ�ದುದ್ ಇದು ಭ�ಷಯ್ದ ��ಾಂಕ��ಂದರಂದು ಪ�ವರ್�ಗ�ತ ��ಯ�ಲ್ ಒಂದು ಮೂ�ಾ�ಾರದ ಉತಪ್ನನ್ವನುನ್ 
ಖ�ೕ�ಸಲು ಅಥ�ಾ �ಾ�ಾಟ �ಾಡುವ ಉ�ದ್ೕಶ �ೂಂ�ರುತತ್�.

ಒಂದು ಆಪಷ್ನ್ಸ್ �ಾಂ�ಾರ್ಕ್ಟ್ ಅಂದರ ಆ�ಕ್ಗಳ ಒಪಪ್ಂದವ� ಒಂದು ಹಣ�ಾಸು �ಾಧನ�ಾಗದುದ್, ಇದು ಖ�ೕ��ಾರ�� 
ಪ�ವರ್-�ಗ�ತ ��ಾಂಕ ಮತುತ್ ��ಯ�ಲ್ ಹ�ಕ್ನ ಆ�ಕ್ �ೕಡುತತ್� ಆದ� ಆ ಆ�ಕ್ಯನುನ್ ಚ�ಾ�ಸುವ 

�ಾಧಯ್�ಯನನ್ಲಲ್. ಒಂದು �ಾಲ್ ಆಪಷ್ನ್ ಒಬಬ್�� ಮೂ�ಾ�ಾರದ �ಕೂಯ್��ಯನುನ್ ಖ�ೕ�ಸುವ ಹಕಕ್ನುನ್ �ೕಡುತತ್� 
ಮತತ್ ಒಂದು ಪ�ಟ್ ಆಪಷ್ನ್ ಒಬಬ್�� ಮೂ�ಾ�ಾರದ �ಕೂಯ್��ಯನುನ್ �ಾ�ಾಟ �ಾಡುವ ಹಕಕ್ನುನ್ �ೕಡುತತ್�. ಆಪಷ್ನ್ಸ್ 
�ಾಂ�ಾರ್ಕ್ಟ್ ಖ�ೕ���ಾಗ ಹೂ���ಾರ�� �ರ್ೕ�ಯಂ ��ಸ�ಾಗುತತ್�. 



೧೯

೨೦

೨೦ 

ರ�ನ್ಂಗ್ ಅ�ೌಂಟ್ ಆ��ಾರ �ೕಡು��

�ಾ�ಾನಯ್ ��ಾನದ�ಲ್, �ೂರ್ೕಕರ್ ಅವ�ಂದ ವ��ಾ�ನ 
(ಖ�ೕ� / �ಾ�ಾಟ) ಇತಯ್ಥರ್ವನುನ್ ��ಗಳು/�ಕೂಯ್��ಗಳ 
�ೂರ-�ಾವ�ಯ ೨೪ �ಾಸುಗಳ ಒಳ� �ಾಡ�ೕಕು. 
ಆ�ಾಗೂಯ್, �ೕವ� �ಾಟ್ಕ್ ��ಮಯ �ೕಂದರ್ದ�ಲ್ 
�ಯ�ತ�ಾ� �ೕರುಗಳ �ರ್ೕಡ್ �ಾಡುವ��ದದ್�, �ೕವ� 
��ರ್ಷಟ್�ಾ� ರ�ನ್ಂಗ್ ಅ�ೌಂಟ್ ಸಂರ�ಸುವಂ� �ಾಟ್ಕ್ 
�ೂರ್ೕಕರ್ � ಅ��ಾರ �ೕಡಬಹುದು, ಇದರ ಮೂಲಕ �ಮಮ್ 
�ೕರುಗಳು ಅಥ�ಾ ��ಗಳನುನ್, �ಾವ�ದು 
ಅನವ್ಯ�ಾಗುವ��ೂೕ �ಾ�, ಪರ್�ಯ್ೕಕ ಅ�ೌಂ�ನ�ಲ್ �ಾಟ್ಕ್ 
�ೂರ್ೕಕರ್ �ೂ� ಇ�ಟ್ರ�ಾಗುವ�ದು.

ರ�ನ್ಂಗ್ ಅ�ೌಂಟ್ �ಕೂಯ್��ೕಸ್ ನ�ಲ್ ವ��ಾಟುಗಳನುನ್ 
ನ�ಸುವ�ದನುನ್ ಸುಲಭ�ಾ�ಸುತತ್�, ಇದರ ಮೂಲಕ �ಾಟ್ಕ್ 
�ೂರ್ೕಕರ್ �ೂ� ರ�ನ್ಂಗ್ ಅ�ೌಂಟ್ ನ�ಲ್ ಇ�ಟ್ರುವ 
�ೕರುಗಳು ಅಥ�ಾ ��ಗಳನುನ್ ಭ�ಷಯ್ದ ವ��ಾಟುಗಳ 
ಇತಯ್ಥರ್ �ಾಧಯ್�ಗಳ ಕ�� �ೂಂ���ೂಳಳ್�ಾಗುವ�ದು.

ರ�ನ್ಂಗ್ ಅ�ೌಂಟ್ ಅ��ಾರ �ೕಡು��ಯನುನ್ ಸವ್ಯಂ ��ಾರ್ರ�ಕ್ �ಡ�ಾ�� ಮತುತ್ ಆ�ಾ�ಗ್ �ಕೂಯ್��ಗಳನುನ್ 
ಖ�ೕ�ಸುವ�ದು ಮತುತ್ �ಾ�ಾಟ �ಾಡುವ ಹೂ���ಾರ�� ಉಪಯುಕತ್�ಾ��. ರ�ನ್ಂಗ್ ಅ�ೌಂಟ್ ಅ��ಾರ 
�ೕಡು��ಯು ��ಾಂಕದ �ಾಖ� �ೂಂ�ರುತತ್� ಮತುತ್ ಅದನುನ್ �ಾವ��ೕ ಸಮಯದ�ಾಲ್ದರೂ 
�ಂಪ�ಯಬಹು�ಾ��. ��ಗಳು ಮತುತ್ �ಕೂಯ್��ಗಳ �ಜ�ಾದ ಇತಯ್ಥರ್ವನುನ್ �ೂರ್ೕಕರ್ ಅವ�ಂದ, ಹೂ���ಾರರು 
(�ಾರ್ಹಕರು) ಆ�ಕ್ �ಾ��ೂಂ�ರುವಂ� ಕ�ಷಠ್ ೩೦ �ನಗಳು / ೯೦ �ನಗ�� ಒ�ಮ್ �ಾಡ�ೕಕು.

�ರ್ೕಡ್ ಪ��ೕಲ�
��ಮಯ �ೕಂದರ್ಗಳ �ಬ್ �ೖಟುಗಳ�ಲ್ ಲಭಯ್�ಾಗುವ 
�ರ್ೕಡ್ ಪ��ೕಲ�ಾ �ಾಡುಯ್ಲ್ �ಮಮ್ ಅ�ೌಂಟ್ ನ�ಲ್ 
�ಾಯರ್ಗತ�ೂ�ಸ�ಾಗುವ �ರ್ೕಡ್ ಗಳನುನ್ ಪ��ೕ�ಸಲು 
ಒಂದು ಅತಯ್ಂತ ಸರಳ �ಾಧನ�ಾ��. �ರ್ೕಡ್ ಗಳ ಕು�ತ 
ಅಂ�ಅಂಶವ� � +೧ �ನದಂದು ಲಭಯ್�ಾಗುವ�ದು.

��ೖ�ೕ�ವ್ಸ್ ಎನುನ್ವ�ದು ಹಣ�ಾಸು �ಾಧನಗ�� 
ಉ�ಲ್ೕಖ�ಾಗುತತ್�, ಇವ� ಮೂ�ಾ�ಾರದ ಭದರ್� ಅಥ�ಾ 
ಹಣ�ಾಸು �ಾಧನ�ಂದ ತಮಮ್ �ೌಲಯ್ವನುನ್ 
ಪ�ದು�ೂಳುಳ್ತತ್�. ಮೂ�ಾ�ಾರದ ಉತಪ್ನನ್ಗಳು ಈ�ವ್�, 
ಕ�ಾ��, ಕ�ನ್ಸ್, ಇ�ಾಯ್� ಇರಬಹುದು.

��ೖ�ೕ�ವ್ಸ್ ಅನುನ್ �ಾರ್ಥ�ಕ�ಾ� ಹೂ���ಾರರು ಅವ�ಗಳ 
�ಾಥ್ನವನುನ್ ಭದರ್ಪ�ಸಲು ಮತುತ್ ��ಯ ಅ�ಾಯವನುನ್ 
ಕ�ಷಠ್�ೂ�ಸಲು ಬಳಸು�ಾತ್�. ��ಜ್ಂಗ್ ಅಂದ� 
ಭದರ್ಪ���ೂಳುಳ್��ಯು ಮೂಲಭೂತ�ಾ� ಒಂದು ಅ�ಾಯ 
�ವರ್ಹ�ಾ �ಾಯರ್ತಂತರ್�ಾ�ದುದ್ ಇದರ�ಲ್ ಹೂ���ಾರರು �ಾವ��ೕ ಪರ್�ಕೂಲ �� ಚಲನಗಳನುನ್ ಸ�ದೂ�ಸಲು 
�ಾಯರ್ತಂತರ್ ರೂಪದ�ಲ್ �ಾಧನಗಳ�ಲ್ ಹೂ�� �ಾಡು�ಾತ್�.
 
��ೖ�ೕ�ವ್ಸ್ ನ �ಾ�ಗಳು �ಡಜ್ಸ್ರ್, �ಪ್ಕುಯ್�ೕಟಸ್ರ್ ಮತುತ್ ಆ�ರ್�ರ್ೕಗುಸ್ರ್ ಆ�ರಬಹುದು ಮತುತ್ ��ನನ್ ಪ��ಥ್ತಗಳ�ಲ್ 
��ನನ್ �ಾತರ್ಗಳನುನ್ �ವರ್�ಸಬಹುದು.

ಫ�ಯ್ಚಸ್ರ್ ಮತುತ್ ಆಪಷ್ನ್ಸ್, ಅಥ�ಾ �ಾ�ಾನಯ್�ಾ� ಕ�ಯಲಪ್ಡುವ ಎಫ್ ಮತುತ್ ಒ  ��ಾಗವ�, �ಕೂಯ್��ೕಸ್ 
�ಾರುಕ�ಟ್ಯ ��ೖ�ೕ�ವ್ಸ್ ��ಾಗದ ಒಂದು ಅಗತಯ್ ಅಂಗ�ಾ�ರುತತ್�. ಫ�ಯ್ಚಸ್ರ್ ಮತುತ್ ಆಪಷ್ನ್ಸ್ ಎನುನ್ವ�ದು 
��ೖ�ೕ�ವ್ಸ್ ನ ಎರಡು ��ನನ್ �ಧಗ�ಾ��.

ಒಂದು ಫ�ಚಸ್ರ್ �ಾಂ�ಾರ್ಕ್ಟ್ ಅಂದ� ಭ�ಷಯ್ದ ಒಪಪ್ಂದವ� ಒಂದು �ಾನ�ೕಕೃತ ��ಮಯ �ರ್ೕಡ್ ಆ�ರುವ 
ಒಪಪ್ಂದ�ಾ�ದುದ್ ಇದು ಭ�ಷಯ್ದ ��ಾಂಕ��ಂದರಂದು ಪ�ವರ್�ಗ�ತ ��ಯ�ಲ್ ಒಂದು ಮೂ�ಾ�ಾರದ ಉತಪ್ನನ್ವನುನ್ 
ಖ�ೕ�ಸಲು ಅಥ�ಾ �ಾ�ಾಟ �ಾಡುವ ಉ�ದ್ೕಶ �ೂಂ�ರುತತ್�.

ಒಂದು ಆಪಷ್ನ್ಸ್ �ಾಂ�ಾರ್ಕ್ಟ್ ಅಂದರ ಆ�ಕ್ಗಳ ಒಪಪ್ಂದವ� ಒಂದು ಹಣ�ಾಸು �ಾಧನ�ಾಗದುದ್, ಇದು ಖ�ೕ��ಾರ�� 
ಪ�ವರ್-�ಗ�ತ ��ಾಂಕ ಮತುತ್ ��ಯ�ಲ್ ಹ�ಕ್ನ ಆ�ಕ್ �ೕಡುತತ್� ಆದ� ಆ ಆ�ಕ್ಯನುನ್ ಚ�ಾ�ಸುವ 

�ಾಧಯ್�ಯನನ್ಲಲ್. ಒಂದು �ಾಲ್ ಆಪಷ್ನ್ ಒಬಬ್�� ಮೂ�ಾ�ಾರದ �ಕೂಯ್��ಯನುನ್ ಖ�ೕ�ಸುವ ಹಕಕ್ನುನ್ �ೕಡುತತ್� 
ಮತತ್ ಒಂದು ಪ�ಟ್ ಆಪಷ್ನ್ ಒಬಬ್�� ಮೂ�ಾ�ಾರದ �ಕೂಯ್��ಯನುನ್ �ಾ�ಾಟ �ಾಡುವ ಹಕಕ್ನುನ್ �ೕಡುತತ್�. ಆಪಷ್ನ್ಸ್ 
�ಾಂ�ಾರ್ಕ್ಟ್ ಖ�ೕ���ಾಗ ಹೂ���ಾರ�� �ರ್ೕ�ಯಂ ��ಸ�ಾಗುತತ್�. 
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�ಾ�ರ್ನ್ ಹಣ ಎಂದ�ೕನು?

�ಾ�ರ್ನ್ ಹಣವನುನ್ ��ಮಯ �ೕಂದರ್ಗಳು / �ಲ್ಯ�ಂಗ್ 
�ಗಮಗ�ಂದ �ಗ� �ಾಡ�ಾಗುತತ್� ಮತುತ್ ಇವ�ಗಳನುನ್ 
�ೂರ್ೕಕರುಗಳು ಹೂ���ಾರರ ಪರ�ಾ� �ರ್ೕಡ್ 
�ಾಯರ್ಗತ�ೂ�ಸುವ ಮುನನ್ ಹೂ���ಾರ�ಂದ 
ಸಂಗರ್�ಸು�ಾತ್�. �ಾ�ರ್ನ್ ಹಣವನುನ್ ಹೂ���ಾರರು ಖ�ೕ� 
�ರ್ೕಡ್ ಗ�� ��ಗಳನುನ್ �ಾವ�ಸ�ರುವ�ದು ಅಥ�ಾ �ಾ�ಾಟ 
�ರ್ೕಡ್ ಗ�� �ಕೂಯ್��ಗಳನುನ್ ��ವ� �ಾಡ�ರುವ 
ಅ�ಾಯವನುನ್ ��ಾ�ಸಲು ಸಂಗರ್�ಸ�ಾಗುತತ್�. �ಾ�ರ್ನ್ 
ಅನುನ್ ನಗದು ಅಥ�ಾ �ಕೂಯ್��ೕಸ್ ಅಥ�ಾ ನಗದು ಸ�ಾನ 
ಅಂದ� �ಗ�ತ �ೕವ�ಗಳು, �ಾಯ್ಂಕ್ �ಾಯ್ರಂ�, ಮೂಯ್ಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಯೂ�ಟ್ ಗಳು, ಸ�ಾರ್ರದ �ಕೂಯ್��ೕಸ್, ಮತುತ್ 
ಖ�ಾ� �ಲುಲ್ಗಳು ��ಾಯ್ಟ್ ರೂಪದ�ಲ್ ಇ�ಾಯ್� ಮೂಲಕ ಒದ�ಸಬಹುದು.
��ಟ್ಂಬರ್ ೦೧, ೨೦೨೦�ಂದ �ಾ�� ಬರುವಂ�, ಹೂ���ಾರರು (�ಾರ್ಹಕರು) �ಾ�ರ್ನ್ ಅನುನ್ ಈ ರೂಪದ�ಲ್ 
ಒದ�ಸಬಹುದು “�ಕೂಯ್��ೕಸ್” �ೕವಲ �ಾಟ್ಕ್ �ೂರ್ೕಕರ್ ನ ��ೕಷ�ಾ� �ಸ�ಸಲಪ್ಟಟ್ ��ಾಯ್ಟ್ ಅ�ೌಂಟ್ ಪರ�ಾ� 
�ಕೂಯ್��ೕಸ್ ಅನುನ್ ಒ�ತ್ ಇಡುವ ಮೂಲಕ.

ಮುಂ�ತ�ಾದ �ೕ-ಇನ್: ಒಂದು �ೕ� ಹೂ���ಾರರು �ಾ�ರ್ನ್ �ಾವ��ಂದ ��ಾ�� ಪ�ಯಲು ಬಯ�ದ�, 
ಹೂ���ಾರರು “ಮುಂ�ತ�ಾದ �ೕ-ಇನ್” �ೌಲಭಯ್ವನುನ್ ಬಳಸಬಹುದು, ಇ�ಲ್ ��ಯ �ಾವ� / �ೕರುಗಳ ��ವ�ಯನುನ್ 
�ೂರ್ೕಕರ್ � �ೕ-ಇನ್ ��ಾಂಕದ ಮುಂ� ಅಥ�ಾ �ೂರ್ೕಕರ್ �ಗ�ಪ��ರುವ ಸಮಯ / ��ಾಂಕದ ಅನು�ಾರ 
�ಾಡ�ಾಗುವ�ದು.

�ಾಟ್ಕ್ �ೂರ್ೕಕರ್ ಮತುತ್ ��ಾ�ಟ� �ಾ�ಗ�ಂದ �ಟ್ೕ�ಮ್ಂಟ್ ಆಫ್ ಅ�ೌಂಟ್.

�ೕವ� ��ಮ್ಂದ ನ�ಸ�ಾ�ರುವ ವ��ಾಟುಗಳ ಕು�ತು �ಾ�ಕ 
ವರ�, �ರ್ೖ�ಾ�ಕ ವರ�, ಇ�ಾಯ್�ಗಳನುನ್ ಉ�ತ�ಾ�, �ಯ�ತ 
ಆ�ಾರದ�ಲ್ �ೂರ್ೕಕರ್ ಗಳು ಮತುತ್ ��ಾ�ಟ�ಗ�ಂದ ಪ�ಯಲು 
ಅಹರ್ರು. ��ಾ�ಟ�ಗಳು ಮತುತ್ �ಾಟ್ಕ್ ��ಮಯ �ೕಂದರ್ಗಳು, 
�ಮ� �ಮಮ್ �ೂೕಂ�ಾ�ತ ��ೖಲ್ ಸಂ�ಯ್ ಅಥ�ಾ ಇ�ೕಲ್ 
ಐ.� ಯ�ಲ್ �ಮಮ್ �ಾ�ಗಳ�ಲ್ನ ವ��ಾಟುಗಳ ಕು�ತು �ಾ�� 
�ೕಡುವರು.
  
�ಮ� ಸಂ�ೕಶವ� ಅಥರ್�ಾಗ�ದದ್�ಲ್, �ಷಯವನುನ್ �ಾಯ್ಂಕ್, 
��ಾ�ಟ�, ��ಾ�ಟ� �ಾ�, �ಮಮ್ �ಾಟ್ಕ್ ��ಮಯ �ೕಂದರ್, �ೂರ್ೕಕರ್ �ೂ� ಸಪ್ಷಟ್ಪ���ೂ�ಳ್ ಅಥ�ಾ 
�ಾಗರ್ದಶರ್ನ�ಾಕ್� ಎಸ್.ಇ.�.ಐ ಯ ಶುಲಕ್ ರ�ತ ಸ�ಾಯ�ಾ�� ಕ� �ಾ�. �ಾ�ಾಗಲೂ ಸ�ಾಲದ�ಲ್ ಅಲಟ್ ರ್ಗಳು 
ಮತುತ್ ಅ�ೌಂಟ್ �ಟ್ೕ�ಮ್ಂಟುಗಳನುನ್ ಪ�ಯಲು ಅನು�ಾಗುವಂ� ಮಧಯ್ವ�ರ್ಗಳ �ೂ� �ಮಮ್ ಸಂಪಕರ್ �ವರಗಳನುನ್ 
ಪ�ಷಕ್�ಸು�ತ್�. �ೕವ� ಅಂತಹ ವರ�ಯನುನ್ �ವ್ೕಕ�ಸ�ದದ್�, �ೕವ� �ಷಯವನುನ್ ಸಂಬಂ�ತ ಅ�ತ್ತವ್ಗಳ �ೂ� 
�ೖ��ತ್�ೂಳಳ್�ೕಕು.

�ೕವ� �ಮಮ್ �ಾಟ್ಕ್ �ೂರ್ೕಕರ್ �ಂದ ಪರ್� ವಷರ್ �ಾಚ್ರ್ ೩೧ರಂದು ಇರುವ �ಥ್�ಯಂ� ��ಗಳು ಮತುತ್ �ಕೂಯ್��ೕಸ್ 
ಕು�ತು �ಟ್ೕ�ಮ್ಂಟ್ ಆಫ್ �ಾಯ್�ನ್ಸ್ ಪ�ಯಲು ಅಹರ್ರು.

��ೖ�ೕ�ವ್ಸ್ ಎನುನ್ವ�ದು ಹಣ�ಾಸು �ಾಧನಗ�� 
ಉ�ಲ್ೕಖ�ಾಗುತತ್�, ಇವ� ಮೂ�ಾ�ಾರದ ಭದರ್� ಅಥ�ಾ 
ಹಣ�ಾಸು �ಾಧನ�ಂದ ತಮಮ್ �ೌಲಯ್ವನುನ್ 
ಪ�ದು�ೂಳುಳ್ತತ್�. ಮೂ�ಾ�ಾರದ ಉತಪ್ನನ್ಗಳು ಈ�ವ್�, 
ಕ�ಾ��, ಕ�ನ್ಸ್, ಇ�ಾಯ್� ಇರಬಹುದು.

��ೖ�ೕ�ವ್ಸ್ ಅನುನ್ �ಾರ್ಥ�ಕ�ಾ� ಹೂ���ಾರರು ಅವ�ಗಳ 
�ಾಥ್ನವನುನ್ ಭದರ್ಪ�ಸಲು ಮತುತ್ ��ಯ ಅ�ಾಯವನುನ್ 
ಕ�ಷಠ್�ೂ�ಸಲು ಬಳಸು�ಾತ್�. ��ಜ್ಂಗ್ ಅಂದ� 
ಭದರ್ಪ���ೂಳುಳ್��ಯು ಮೂಲಭೂತ�ಾ� ಒಂದು ಅ�ಾಯ 
�ವರ್ಹ�ಾ �ಾಯರ್ತಂತರ್�ಾ�ದುದ್ ಇದರ�ಲ್ ಹೂ���ಾರರು �ಾವ��ೕ ಪರ್�ಕೂಲ �� ಚಲನಗಳನುನ್ ಸ�ದೂ�ಸಲು 
�ಾಯರ್ತಂತರ್ ರೂಪದ�ಲ್ �ಾಧನಗಳ�ಲ್ ಹೂ�� �ಾಡು�ಾತ್�.
 
��ೖ�ೕ�ವ್ಸ್ ನ �ಾ�ಗಳು �ಡಜ್ಸ್ರ್, �ಪ್ಕುಯ್�ೕಟಸ್ರ್ ಮತುತ್ ಆ�ರ್�ರ್ೕಗುಸ್ರ್ ಆ�ರಬಹುದು ಮತುತ್ ��ನನ್ ಪ��ಥ್ತಗಳ�ಲ್ 
��ನನ್ �ಾತರ್ಗಳನುನ್ �ವರ್�ಸಬಹುದು.

ಫ�ಯ್ಚಸ್ರ್ ಮತುತ್ ಆಪಷ್ನ್ಸ್, ಅಥ�ಾ �ಾ�ಾನಯ್�ಾ� ಕ�ಯಲಪ್ಡುವ ಎಫ್ ಮತುತ್ ಒ  ��ಾಗವ�, �ಕೂಯ್��ೕಸ್ 
�ಾರುಕ�ಟ್ಯ ��ೖ�ೕ�ವ್ಸ್ ��ಾಗದ ಒಂದು ಅಗತಯ್ ಅಂಗ�ಾ�ರುತತ್�. ಫ�ಯ್ಚಸ್ರ್ ಮತುತ್ ಆಪಷ್ನ್ಸ್ ಎನುನ್ವ�ದು 
��ೖ�ೕ�ವ್ಸ್ ನ ಎರಡು ��ನನ್ �ಧಗ�ಾ��.

ಒಂದು ಫ�ಚಸ್ರ್ �ಾಂ�ಾರ್ಕ್ಟ್ ಅಂದ� ಭ�ಷಯ್ದ ಒಪಪ್ಂದವ� ಒಂದು �ಾನ�ೕಕೃತ ��ಮಯ �ರ್ೕಡ್ ಆ�ರುವ 
ಒಪಪ್ಂದ�ಾ�ದುದ್ ಇದು ಭ�ಷಯ್ದ ��ಾಂಕ��ಂದರಂದು ಪ�ವರ್�ಗ�ತ ��ಯ�ಲ್ ಒಂದು ಮೂ�ಾ�ಾರದ ಉತಪ್ನನ್ವನುನ್ 
ಖ�ೕ�ಸಲು ಅಥ�ಾ �ಾ�ಾಟ �ಾಡುವ ಉ�ದ್ೕಶ �ೂಂ�ರುತತ್�.

ಒಂದು ಆಪಷ್ನ್ಸ್ �ಾಂ�ಾರ್ಕ್ಟ್ ಅಂದರ ಆ�ಕ್ಗಳ ಒಪಪ್ಂದವ� ಒಂದು ಹಣ�ಾಸು �ಾಧನ�ಾಗದುದ್, ಇದು ಖ�ೕ��ಾರ�� 
ಪ�ವರ್-�ಗ�ತ ��ಾಂಕ ಮತುತ್ ��ಯ�ಲ್ ಹ�ಕ್ನ ಆ�ಕ್ �ೕಡುತತ್� ಆದ� ಆ ಆ�ಕ್ಯನುನ್ ಚ�ಾ�ಸುವ 

�ಾಧಯ್�ಯನನ್ಲಲ್. ಒಂದು �ಾಲ್ ಆಪಷ್ನ್ ಒಬಬ್�� ಮೂ�ಾ�ಾರದ �ಕೂಯ್��ಯನುನ್ ಖ�ೕ�ಸುವ ಹಕಕ್ನುನ್ �ೕಡುತತ್� 
ಮತತ್ ಒಂದು ಪ�ಟ್ ಆಪಷ್ನ್ ಒಬಬ್�� ಮೂ�ಾ�ಾರದ �ಕೂಯ್��ಯನುನ್ �ಾ�ಾಟ �ಾಡುವ ಹಕಕ್ನುನ್ �ೕಡುತತ್�. ಆಪಷ್ನ್ಸ್ 
�ಾಂ�ಾರ್ಕ್ಟ್ ಖ�ೕ���ಾಗ ಹೂ���ಾರ�� �ರ್ೕ�ಯಂ ��ಸ�ಾಗುತತ್�. 
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`

�ೂರ್ೕ�ೕಕೃತ ಅ�ೌಂಟ್ �ಟ್ೕ�ಮ್ಂಟ್ (�.ಎ.ಎಸ್ )

�ೂರ್ೕ�ೕಕೃತ ಅ�ೌಂಟ್ �ಟ್ೕ�ಮ್ಂಟ್ (�.ಎ.ಎಸ್) ಒಂದು ಏಕ / 
ಸಂ�ೕ�ತ ಅ�ೌಂಟ್ �ಟ್ೕ�ಮ್ಂಟ್ ಆ�ದುದ್, ಇದು 
ಹೂ���ಾರ�ೂಬಬ್ರು �ಂಗಳ ಅವ�ಯ�ಲ್ ಎ�ಾಲ್ 
ಮೂಯ್ಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ �ಾಗೂ ��ಾಯ್ಟ್ ಅ�ೌಂಟ್ (ಟ್ಸ್) 
ನ�ಲ್ �ೂಂ�ರುವ ಇತರ �ಕೂಯ್��ೕಸ್ ನ�ಲ್ �ಾ�ರುವ 
ವ��ಾಟುಗಳ �ವರಗಳನುನ್ �ೂೕ�ಸುತತ್�. �ೕವ� �ಮಮ್ 
�.ಎ.ಎಸ್ ಪ�ದು�ೂಳಳ್ಲು, �ಮಮ್ �ಾಟ್ಕ್ �ೂರ್ೕಕರ್ / 
��ಾ�ಟ� �ಾ�ಯ �ೂ� �ಮಮ್  �ಾಯ್ನ್ �ಾಡ್ರ್ 
ಸಂ�ಯ್ಯನುನ್ ಪ�ಷಕ್�ಸ�ೕಕು.

��ೖ�ೕ�ವ್ಸ್ �ಾರುಕ�ಟ್

��ೖ�ೕ�ವ್ಸ್ ಎನುನ್ವ�ದು ಹಣ�ಾಸು �ಾಧನಗ�� 
ಉ�ಲ್ೕಖ�ಾಗುತತ್�, ಇವ� ಮೂ�ಾ�ಾರದ ಭದರ್� ಅಥ�ಾ 
ಹಣ�ಾಸು �ಾಧನ�ಂದ ತಮಮ್ �ೌಲಯ್ವನುನ್ 
ಪ�ದು�ೂಳುಳ್ತತ್�. ಮೂ�ಾ�ಾರದ ಉತಪ್ನನ್ಗಳು ಈ�ವ್�, 
ಕ�ಾ��, ಕ�ನ್ಸ್, ಇ�ಾಯ್� ಇರಬಹುದು.

��ೖ�ೕ�ವ್ಸ್ ಅನುನ್ �ಾರ್ಥ�ಕ�ಾ� ಹೂ���ಾರರು ಅವ�ಗಳ 
�ಾಥ್ನವನುನ್ ಭದರ್ಪ�ಸಲು ಮತುತ್ ��ಯ ಅ�ಾಯವನುನ್ 
ಕ�ಷಠ್�ೂ�ಸಲು ಬಳಸು�ಾತ್�. ��ಜ್ಂಗ್ ಅಂದ� 
ಭದರ್ಪ���ೂಳುಳ್��ಯು ಮೂಲಭೂತ�ಾ� ಒಂದು ಅ�ಾಯ 
�ವರ್ಹ�ಾ �ಾಯರ್ತಂತರ್�ಾ�ದುದ್ ಇದರ�ಲ್ ಹೂ���ಾರರು �ಾವ��ೕ ಪರ್�ಕೂಲ �� ಚಲನಗಳನುನ್ ಸ�ದೂ�ಸಲು 
�ಾಯರ್ತಂತರ್ ರೂಪದ�ಲ್ �ಾಧನಗಳ�ಲ್ ಹೂ�� �ಾಡು�ಾತ್�.
 
��ೖ�ೕ�ವ್ಸ್ ನ �ಾ�ಗಳು �ಡಜ್ಸ್ರ್, �ಪ್ಕುಯ್�ೕಟಸ್ರ್ ಮತುತ್ ಆ�ರ್�ರ್ೕಗುಸ್ರ್ ಆ�ರಬಹುದು ಮತುತ್ ��ನನ್ ಪ��ಥ್ತಗಳ�ಲ್ 
��ನನ್ �ಾತರ್ಗಳನುನ್ �ವರ್�ಸಬಹುದು.

ಫ�ಯ್ಚಸ್ರ್ ಮತುತ್ ಆಪಷ್ನ್ಸ್, ಅಥ�ಾ �ಾ�ಾನಯ್�ಾ� ಕ�ಯಲಪ್ಡುವ ಎಫ್ ಮತುತ್ ಒ  ��ಾಗವ�, �ಕೂಯ್��ೕಸ್ 
�ಾರುಕ�ಟ್ಯ ��ೖ�ೕ�ವ್ಸ್ ��ಾಗದ ಒಂದು ಅಗತಯ್ ಅಂಗ�ಾ�ರುತತ್�. ಫ�ಯ್ಚಸ್ರ್ ಮತುತ್ ಆಪಷ್ನ್ಸ್ ಎನುನ್ವ�ದು 
��ೖ�ೕ�ವ್ಸ್ ನ ಎರಡು ��ನನ್ �ಧಗ�ಾ��.

ಒಂದು ಫ�ಚಸ್ರ್ �ಾಂ�ಾರ್ಕ್ಟ್ ಅಂದ� ಭ�ಷಯ್ದ ಒಪಪ್ಂದವ� ಒಂದು �ಾನ�ೕಕೃತ ��ಮಯ �ರ್ೕಡ್ ಆ�ರುವ 
ಒಪಪ್ಂದ�ಾ�ದುದ್ ಇದು ಭ�ಷಯ್ದ ��ಾಂಕ��ಂದರಂದು ಪ�ವರ್�ಗ�ತ ��ಯ�ಲ್ ಒಂದು ಮೂ�ಾ�ಾರದ ಉತಪ್ನನ್ವನುನ್ 
ಖ�ೕ�ಸಲು ಅಥ�ಾ �ಾ�ಾಟ �ಾಡುವ ಉ�ದ್ೕಶ �ೂಂ�ರುತತ್�.

ಒಂದು ಆಪಷ್ನ್ಸ್ �ಾಂ�ಾರ್ಕ್ಟ್ ಅಂದರ ಆ�ಕ್ಗಳ ಒಪಪ್ಂದವ� ಒಂದು ಹಣ�ಾಸು �ಾಧನ�ಾಗದುದ್, ಇದು ಖ�ೕ��ಾರ�� 
ಪ�ವರ್-�ಗ�ತ ��ಾಂಕ ಮತುತ್ ��ಯ�ಲ್ ಹ�ಕ್ನ ಆ�ಕ್ �ೕಡುತತ್� ಆದ� ಆ ಆ�ಕ್ಯನುನ್ ಚ�ಾ�ಸುವ 

�ಾಧಯ್�ಯನನ್ಲಲ್. ಒಂದು �ಾಲ್ ಆಪಷ್ನ್ ಒಬಬ್�� ಮೂ�ಾ�ಾರದ �ಕೂಯ್��ಯನುನ್ ಖ�ೕ�ಸುವ ಹಕಕ್ನುನ್ �ೕಡುತತ್� 
ಮತತ್ ಒಂದು ಪ�ಟ್ ಆಪಷ್ನ್ ಒಬಬ್�� ಮೂ�ಾ�ಾರದ �ಕೂಯ್��ಯನುನ್ �ಾ�ಾಟ �ಾಡುವ ಹಕಕ್ನುನ್ �ೕಡುತತ್�. ಆಪಷ್ನ್ಸ್ 
�ಾಂ�ಾರ್ಕ್ಟ್ ಖ�ೕ���ಾಗ ಹೂ���ಾರ�� �ರ್ೕ�ಯಂ ��ಸ�ಾಗುತತ್�. 
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��ೖ�ೕ�ವ್ಸ್ ಎನುನ್ವ�ದು ಹಣ�ಾಸು �ಾಧನಗ�� 
ಉ�ಲ್ೕಖ�ಾಗುತತ್�, ಇವ� ಮೂ�ಾ�ಾರದ ಭದರ್� ಅಥ�ಾ 
ಹಣ�ಾಸು �ಾಧನ�ಂದ ತಮಮ್ �ೌಲಯ್ವನುನ್ 
ಪ�ದು�ೂಳುಳ್ತತ್�. ಮೂ�ಾ�ಾರದ ಉತಪ್ನನ್ಗಳು ಈ�ವ್�, 
ಕ�ಾ��, ಕ�ನ್ಸ್, ಇ�ಾಯ್� ಇರಬಹುದು.

��ೖ�ೕ�ವ್ಸ್ ಅನುನ್ �ಾರ್ಥ�ಕ�ಾ� ಹೂ���ಾರರು ಅವ�ಗಳ 
�ಾಥ್ನವನುನ್ ಭದರ್ಪ�ಸಲು ಮತುತ್ ��ಯ ಅ�ಾಯವನುನ್ 
ಕ�ಷಠ್�ೂ�ಸಲು ಬಳಸು�ಾತ್�. ��ಜ್ಂಗ್ ಅಂದ� 
ಭದರ್ಪ���ೂಳುಳ್��ಯು ಮೂಲಭೂತ�ಾ� ಒಂದು ಅ�ಾಯ 
�ವರ್ಹ�ಾ �ಾಯರ್ತಂತರ್�ಾ�ದುದ್ ಇದರ�ಲ್ ಹೂ���ಾರರು �ಾವ��ೕ ಪರ್�ಕೂಲ �� ಚಲನಗಳನುನ್ ಸ�ದೂ�ಸಲು 
�ಾಯರ್ತಂತರ್ ರೂಪದ�ಲ್ �ಾಧನಗಳ�ಲ್ ಹೂ�� �ಾಡು�ಾತ್�.
 
��ೖ�ೕ�ವ್ಸ್ ನ �ಾ�ಗಳು �ಡಜ್ಸ್ರ್, �ಪ್ಕುಯ್�ೕಟಸ್ರ್ ಮತುತ್ ಆ�ರ್�ರ್ೕಗುಸ್ರ್ ಆ�ರಬಹುದು ಮತುತ್ ��ನನ್ ಪ��ಥ್ತಗಳ�ಲ್ 
��ನನ್ �ಾತರ್ಗಳನುನ್ �ವರ್�ಸಬಹುದು.

ಫ�ಯ್ಚಸ್ರ್ ಮತುತ್ ಆಪಷ್ನ್ಸ್, ಅಥ�ಾ �ಾ�ಾನಯ್�ಾ� ಕ�ಯಲಪ್ಡುವ ಎಫ್ ಮತುತ್ ಒ  ��ಾಗವ�, �ಕೂಯ್��ೕಸ್ 
�ಾರುಕ�ಟ್ಯ ��ೖ�ೕ�ವ್ಸ್ ��ಾಗದ ಒಂದು ಅಗತಯ್ ಅಂಗ�ಾ�ರುತತ್�. ಫ�ಯ್ಚಸ್ರ್ ಮತುತ್ ಆಪಷ್ನ್ಸ್ ಎನುನ್ವ�ದು 
��ೖ�ೕ�ವ್ಸ್ ನ ಎರಡು ��ನನ್ �ಧಗ�ಾ��.

ಒಂದು ಫ�ಚಸ್ರ್ �ಾಂ�ಾರ್ಕ್ಟ್ ಅಂದ� ಭ�ಷಯ್ದ ಒಪಪ್ಂದವ� ಒಂದು �ಾನ�ೕಕೃತ ��ಮಯ �ರ್ೕಡ್ ಆ�ರುವ 
ಒಪಪ್ಂದ�ಾ�ದುದ್ ಇದು ಭ�ಷಯ್ದ ��ಾಂಕ��ಂದರಂದು ಪ�ವರ್�ಗ�ತ ��ಯ�ಲ್ ಒಂದು ಮೂ�ಾ�ಾರದ ಉತಪ್ನನ್ವನುನ್ 
ಖ�ೕ�ಸಲು ಅಥ�ಾ �ಾ�ಾಟ �ಾಡುವ ಉ�ದ್ೕಶ �ೂಂ�ರುತತ್�.

ಒಂದು ಆಪಷ್ನ್ಸ್ �ಾಂ�ಾರ್ಕ್ಟ್ ಅಂದರ ಆ�ಕ್ಗಳ ಒಪಪ್ಂದವ� ಒಂದು ಹಣ�ಾಸು �ಾಧನ�ಾಗದುದ್, ಇದು ಖ�ೕ��ಾರ�� 
ಪ�ವರ್-�ಗ�ತ ��ಾಂಕ ಮತುತ್ ��ಯ�ಲ್ ಹ�ಕ್ನ ಆ�ಕ್ �ೕಡುತತ್� ಆದ� ಆ ಆ�ಕ್ಯನುನ್ ಚ�ಾ�ಸುವ 

�ಾಧಯ್�ಯನನ್ಲಲ್. ಒಂದು �ಾಲ್ ಆಪಷ್ನ್ ಒಬಬ್�� ಮೂ�ಾ�ಾರದ �ಕೂಯ್��ಯನುನ್ ಖ�ೕ�ಸುವ ಹಕಕ್ನುನ್ �ೕಡುತತ್� 
ಮತತ್ ಒಂದು ಪ�ಟ್ ಆಪಷ್ನ್ ಒಬಬ್�� ಮೂ�ಾ�ಾರದ �ಕೂಯ್��ಯನುನ್ �ಾ�ಾಟ �ಾಡುವ ಹಕಕ್ನುನ್ �ೕಡುತತ್�. ಆಪಷ್ನ್ಸ್ 
�ಾಂ�ಾರ್ಕ್ಟ್ ಖ�ೕ���ಾಗ ಹೂ���ಾರ�� �ರ್ೕ�ಯಂ ��ಸ�ಾಗುತತ್�. 

��ೖ�ೕ�ವ್ಸ್ ಎನುನ್ವ�ದು ��ಚ್ನ ಅ�ಾಯದ ಉತಪ್ನನ್ಗ�ಾ�ದುದ್ ಅವ�ಗಳನುನ್ ಪರ್ಮುಖ�ಾ� ��ಜ್ಂಗ್ 
ಉ�ದ್ೕಶಗ��ಾ� ಬಳಸ�ಾಗುತತ್� ಎನುನ್ವ�ದನುನ್ ದಯ�ಟುಟ್ ಗಮ��. �ೕ�ೕಲ್ ಹೂ���ಾರ�� ಇದನುನ್ 
��ಾರಸುಸ್ �ಾಡ�ಾಗುವ��ಲಲ್

ಮೂಯ್ಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಮತುತ್ ETFಗಳು 

ಮೂಯ್ಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಸ್

ಒಂದು ಮೂಯ್ಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಹಲ�ಾರು ಹೂ���ಾರ�ಂದ ಹಣವನುನ್ 
ಸಂಗರ್�ಸುತತ್� ಮತುತ್ ಆ ಹಣವನುನ್ �ಾಟ್ಕ್ಸ್, �ಾಂಡ್ಸ್, ಅ�ಾಪ್ವ� 
ಹಣ-�ಾರುಕ�ಟ್ �ಾಧನಗಳು, ಇತರ �ಕೂಯ್��ೕಸ್ ಅಥ�ಾ ಆ�ತ್ಗಳು, 
ಅಥ�ಾ ಈ ಹೂ��ಗಳ �ಲ��ಂದು ಸಂ�ೕಜ�ಗಳ�ಲ್ ಹೂ�� 
�ಾಡುತತ್�. ಎ�ಾಲ್ ಮೂಯ್ಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಗಳು �ಾವ��ೕ 
�ೕಜ�ಯನುನ್ �ಾರ್ರಂ�ಸುವ ಮುನನ್ ಎಸ್.ಇ.�.ಐ �ಂ�� 
�ೂೕಂ�ಾ�ತ�ಾ�ರ�ೕಕು. ಮೂಯ್ಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಗಳನುನ್ 
ಮೂಯ್ಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ �ೕಜ�ಯ �ಯ್ೕ�ೕ�ದ್ೕಶಗಳನುನ್ ಆ�ಾ�� 
��ನನ್ ವಗರ್ಗಳ�ಲ್ �ಂಗ�ಸಬಹುದು. �ೕಜ�ಗಳನುನ್ ��ಧ �ೕ�ಯ 
ಹೂ���ಾರರ ಅವಶಯ್ಕ�ಗಳನುನ್ ಗಮನದ�ಲ್ ಇ���ೂಂಡು ��ಾಯ್ಸ 
�ಾಡ�ಾ�ರುತತ್� – ಅ�ಾಯ ಒಲಲ್ದ ಹೂ���ಾರರು (ಮೂಲತ: 
��ಚ್ನ ಅ�ಾಯ ��ದು�ೂಳಳ್ಲು ಇಷಟ್ಪಡದ ಸಂಪರ್�ಾಯ�ಾ� ಹೂ���ಾರರು), �ಾ�ಾರಣ ಹೂ���ಾರರು (ಸವ್ಲಪ್ 
ಮ�ಟ್ನ ಅ�ಾಯ ��ದು�ೂಳಳ್ಬಲಲ್ ಹೂ���ಾರರು) ಮತುತ್ ಆಕರ್ಮಣ�ಾ� ಹೂ���ಾರರು (��ಚ್ನ �ಾಭಗಳ 
��ೕ�ಯ�ಲ್ ��ಚ್ನ ಅ�ಾಯಗಳನುನ್ ��ದು�ೂಳಳ್ಲು ಇಷಟ್ಪಡುವ ಹೂ���ಾರರು).

ಮೂಯ್ಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ವ�ೕರ್ಕರಣ: ಮೂಯ್ಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಗಳನುನ್ ಈಗ �ಸತ್ೃತ�ಾ� �ಳ� ನಮೂ��ರುವಂ� ಐದು �ಧಗಳ 
�ೕಜ�ಗಳ�ಲ್ ವ�ೕರ್ಕ�ಸ�ಾ��:

ಈ�ವ್� �ೕಜ�ಗಳು: ಪರ್�ಾನ�ಾ� �ಾಟ್ಕ್ಸ್/ ಈ�ವ್�ಗಳ�ಲ್ ಹೂ�� �ಾಡುವ ಮೂಯ್ಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಸ್.

�ಟ್ �ೕಜ�ಗಳು: ಪರ್�ಾನ�ಾ� �ಾಂಡ್ ಗಳು ಮತುತ್ ಖ�ಾ� �ಲುಲ್ಗಳಂತಹ �ಗ�ತ ಆ�ಾಯ 
�ಕೂಯ್��ಗಳ�ಲ್ ಹೂ�� �ಾಡುವ ಮೂಯ್ಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಸ್.

�ೖ�ರ್ಡ್ �ೕಜ�ಗಳು: ಈ�ವ್�ಗಳು, �ಗ�ತ ಆ�ಾಯ, ನಗದು, ಇ�ಾಯ್�ಯಂತಹ ಎರಡು ಅಥ�ಾ ��ಚ್ನ 
ಆ�ತ್ ವಗರ್ಗಳ�ಲ್ ಹೂ�� �ಾಡುವ ಮೂಯ್ಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಸ್.

ಈ   ಪ��ಾರ ಆ�ಾ�ತ �ೕಜ�ಗಳು: �ವೃ�ತ್ ಮತುತ್ ಮಕಕ್ಳ �ೕಜ� ಇ�ಾಯ್�ಯಂತಹ ವಯ್�ತ್ಗಳ ಗು�ಗಳ 
ಅನು�ಾರ ತಮಮ್ ಹೂ��ಗಳನುನ್ �ಾಡುವ ಮೂಯ್ಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ �ೕಜ�ಗಳು.

ಇತರ �ೕಜ�ಗಳು: ಸೂಚಯ್ಂಕ ��ಗಳು, �ೕತರ್�ಾರು ��ಗಳು, ಇ�ಾಯ್�ಯಂತಹ ಎ�ಾಲ್ ಇತರ �ೕಜ�ಗಳು.

�ಮಮ್ �ಾರ್ಹಕರನುನ್ ��ದು�ೂ�ಳ್ (�.�ೖ.�) �ಾಖ�ಗಳನುನ್ �ಾಯರ್ಗತ�ೂ�� ಮತುತ್ �ಂಬ�ಸುವ �ಾಖ�ಗಳನುನ್ 
ಒದ��.

�ರ್ೕ�ಂಗ್ ಸದಸಯ್�ೂಂ�� ಒ�ಪ್�ೂಂ�ರುವ ಸವ್ಯಂ�ರ್ೕ�ತ ಷರತುತ್ಗಳನುನ್ ಅಥರ್ �ಾ��ೂ�ಳ್.
 

�ರ್ೕ�ಂಗ್ ಸದಸಯ್�� �ೕ�ರುವ ಹಕುಕ್ಗಳನುನ್ ಅಥರ್ �ಾ��ೂ�ಳ್. 

ಅ�ಾಯ ಬ�ರಂಗ �ಾಖ�ಯನುನ್ ಓ��.

ಉತಪ್ನನ್ ಮತುತ್ �ಾ�ಾರ್ಚರ�ಾ �ೌಕಟುಟ್ ಮತುತ್ �ಾಲ��ಗಳನುನ್ ಅಥರ್ �ಾ��ೂ�ಳ್. 

�ಾ�ರ್ನ್ ಗಳನುನ್ ಸ�ಾಲದ�ಲ್ �ಾವ��.

��ಗಳು ಮತುತ್ �ಕೂಯ್��ಗಳನುನ್ ಇತಯ್ಥರ್�ಾಕ್� ಸ�ಾಲದ�ಲ್ �ಾವ��.  

�ರ್ೕಡ್ ಗಳ �ವರಗಳನುನ್ ಪ��ೕ��.

��ಗಳು ಮತುತ್ �ಕೂಯ್��ೕಸ್ ಚಲ�ಗಳನುನ್ ಗಮ�ಸಲು �ಾಯ್ಂಕ್ ಅ�ೌಂಟ್ ಮತುತ್ �.� ಅ�ೌಂಟ್ ಪ��ೕ��. 

ಒಪಪ್ಂದ �ೂೕಟ್ ಗಳು ಮತುತ್ �ಟ್ೕ�ಮ್ಂಟ್ ಆಫ್ ಅ�ೌಂಟ್ ಪ�ಾಮ�ರ್�.



೨೬

೧೭

೧೪ 

��ೖ�ೕ�ವ್ಸ್ ಎನುನ್ವ�ದು ಹಣ�ಾಸು �ಾಧನಗ�� 
ಉ�ಲ್ೕಖ�ಾಗುತತ್�, ಇವ� ಮೂ�ಾ�ಾರದ ಭದರ್� ಅಥ�ಾ 
ಹಣ�ಾಸು �ಾಧನ�ಂದ ತಮಮ್ �ೌಲಯ್ವನುನ್ 
ಪ�ದು�ೂಳುಳ್ತತ್�. ಮೂ�ಾ�ಾರದ ಉತಪ್ನನ್ಗಳು ಈ�ವ್�, 
ಕ�ಾ��, ಕ�ನ್ಸ್, ಇ�ಾಯ್� ಇರಬಹುದು.

��ೖ�ೕ�ವ್ಸ್ ಅನುನ್ �ಾರ್ಥ�ಕ�ಾ� ಹೂ���ಾರರು ಅವ�ಗಳ 
�ಾಥ್ನವನುನ್ ಭದರ್ಪ�ಸಲು ಮತುತ್ ��ಯ ಅ�ಾಯವನುನ್ 
ಕ�ಷಠ್�ೂ�ಸಲು ಬಳಸು�ಾತ್�. ��ಜ್ಂಗ್ ಅಂದ� 
ಭದರ್ಪ���ೂಳುಳ್��ಯು ಮೂಲಭೂತ�ಾ� ಒಂದು ಅ�ಾಯ 
�ವರ್ಹ�ಾ �ಾಯರ್ತಂತರ್�ಾ�ದುದ್ ಇದರ�ಲ್ ಹೂ���ಾರರು �ಾವ��ೕ ಪರ್�ಕೂಲ �� ಚಲನಗಳನುನ್ ಸ�ದೂ�ಸಲು 
�ಾಯರ್ತಂತರ್ ರೂಪದ�ಲ್ �ಾಧನಗಳ�ಲ್ ಹೂ�� �ಾಡು�ಾತ್�.
 
��ೖ�ೕ�ವ್ಸ್ ನ �ಾ�ಗಳು �ಡಜ್ಸ್ರ್, �ಪ್ಕುಯ್�ೕಟಸ್ರ್ ಮತುತ್ ಆ�ರ್�ರ್ೕಗುಸ್ರ್ ಆ�ರಬಹುದು ಮತುತ್ ��ನನ್ ಪ��ಥ್ತಗಳ�ಲ್ 
��ನನ್ �ಾತರ್ಗಳನುನ್ �ವರ್�ಸಬಹುದು.

ಫ�ಯ್ಚಸ್ರ್ ಮತುತ್ ಆಪಷ್ನ್ಸ್, ಅಥ�ಾ �ಾ�ಾನಯ್�ಾ� ಕ�ಯಲಪ್ಡುವ ಎಫ್ ಮತುತ್ ಒ  ��ಾಗವ�, �ಕೂಯ್��ೕಸ್ 
�ಾರುಕ�ಟ್ಯ ��ೖ�ೕ�ವ್ಸ್ ��ಾಗದ ಒಂದು ಅಗತಯ್ ಅಂಗ�ಾ�ರುತತ್�. ಫ�ಯ್ಚಸ್ರ್ ಮತುತ್ ಆಪಷ್ನ್ಸ್ ಎನುನ್ವ�ದು 
��ೖ�ೕ�ವ್ಸ್ ನ ಎರಡು ��ನನ್ �ಧಗ�ಾ��.

ಒಂದು ಫ�ಚಸ್ರ್ �ಾಂ�ಾರ್ಕ್ಟ್ ಅಂದ� ಭ�ಷಯ್ದ ಒಪಪ್ಂದವ� ಒಂದು �ಾನ�ೕಕೃತ ��ಮಯ �ರ್ೕಡ್ ಆ�ರುವ 
ಒಪಪ್ಂದ�ಾ�ದುದ್ ಇದು ಭ�ಷಯ್ದ ��ಾಂಕ��ಂದರಂದು ಪ�ವರ್�ಗ�ತ ��ಯ�ಲ್ ಒಂದು ಮೂ�ಾ�ಾರದ ಉತಪ್ನನ್ವನುನ್ 
ಖ�ೕ�ಸಲು ಅಥ�ಾ �ಾ�ಾಟ �ಾಡುವ ಉ�ದ್ೕಶ �ೂಂ�ರುತತ್�.

ಒಂದು ಆಪಷ್ನ್ಸ್ �ಾಂ�ಾರ್ಕ್ಟ್ ಅಂದರ ಆ�ಕ್ಗಳ ಒಪಪ್ಂದವ� ಒಂದು ಹಣ�ಾಸು �ಾಧನ�ಾಗದುದ್, ಇದು ಖ�ೕ��ಾರ�� 
ಪ�ವರ್-�ಗ�ತ ��ಾಂಕ ಮತುತ್ ��ಯ�ಲ್ ಹ�ಕ್ನ ಆ�ಕ್ �ೕಡುತತ್� ಆದ� ಆ ಆ�ಕ್ಯನುನ್ ಚ�ಾ�ಸುವ 

�ಾಧಯ್�ಯನನ್ಲಲ್. ಒಂದು �ಾಲ್ ಆಪಷ್ನ್ ಒಬಬ್�� ಮೂ�ಾ�ಾರದ �ಕೂಯ್��ಯನುನ್ ಖ�ೕ�ಸುವ ಹಕಕ್ನುನ್ �ೕಡುತತ್� 
ಮತತ್ ಒಂದು ಪ�ಟ್ ಆಪಷ್ನ್ ಒಬಬ್�� ಮೂ�ಾ�ಾರದ �ಕೂಯ್��ಯನುನ್ �ಾ�ಾಟ �ಾಡುವ ಹಕಕ್ನುನ್ �ೕಡುತತ್�. ಆಪಷ್ನ್ಸ್ 
�ಾಂ�ಾರ್ಕ್ಟ್ ಖ�ೕ���ಾಗ ಹೂ���ಾರ�� �ರ್ೕ�ಯಂ ��ಸ�ಾಗುತತ್�. 

ಮೂಯ್ಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಗಳ�ಲ್ ಹೂ�� �ಾಡುವ�ದು �ೕ�?

ಮೂಯ್ಚಯಲ್ ಫಂಡ್ ಗಳು �ಾ�ಾನಯ್�ಾ� �ೂಸ �ೕಜ�ಗಳ �ಾರ್ರಂಭದ ��ಾಂಕವನುನ್ ��ಸುವ �ಾ�ೕ�ಾತುಗಳನುನ್ 
ವೃತತ್ಪ�ರ್�ಗಳ�ಲ್ ಪರ್ಕ�ಸುತತ್�. ಹೂ���ಾರರು ಅಗತಯ್ �ಾ�� ಮತತ್ ಅ�ರ್ ನಮೂ�ಗ��ಾ� �ೕ�ಾದಯ್ಂತ �ಾಯ್��ರುವ 
ಏ�ಂಟರು ಮತುತ್ ಹಂ���ಾರರನುನ್ ಸಹ ಸಂಪ�ರ್ಸಬಹುದು. ಮೂಯ್ಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಗಳ�ಲ್ ಹೂ�� �ಾಡು�ಾಗ, 
ಹೂ���ಾರರು �ದಲು ತಮಮ್ �.�ೖ.� ಪರ್�ರ್�ಯನುನ್ ಪ�ಣರ್�ೂ�ಸ�ೕಕು. ಹೂ���ಾರರು ಫಂಡ್ ನ �ಾ�ಯ�ಲ್ 
ಅಥ�ಾ �ೂೕಂದ�ಾ��ಾ�ಗಳ ಕ�ೕ�ಯ�ಲ್ �ೌ�ಕ �.�ೖ.� �ಾಡಬಹುದು. ಬದ�ಾ�, ವಯ್�ತ್�ಬಬ್ರು ತಮಮ್ ಆ�ಾರ್ 
�ಾಡ್ರ್ ಮತುತ್ ತಮಮ್  �ಾಯ್ನ್ �ಾಡ್ರ್ ಸಂ�ಯ್ ಬಳ� ಇ-�.�ೖ.� ಸಹ �ಾಡಬಹುದು.

ಒ�ಮ್ �.�ೖ.� ಪರ್�ರ್�ಯು ಪ�ಣರ್�ೂಂ�ಾಗ, ಹೂ���ಾರರು �ಾವ� ಹೂಡ�ೕ�ಂ�ರುವ �ೕಜ�ಯನುನ್ �ಧರ್�ಸ�ೕಕು. 
ಈ ��ಾರ್ರವ� ಅ�ಾಯ ��ದು�ೂಳುಳ್ವ �ಾಮಥಯ್ರ್ ಮತುತ್ ಹಣ�ಾಸು ಗು�ಗಳನುನ್ ಅವಲಂ��ರುತತ್�. ಹೂ���ಾರರು 
ಮೂಯ್ಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ �ೕಜ�ಯನುನ್ �ಧರ್���ಾಗ, ಅವರು ಆ ಸಂಬಂ�ತ �ೕಜ�ಗಳ�ಲ್ ಹೂ�� �ಾಡಲು ಅಗತಯ್ 
ಅ�ರ್ ನಮೂ�ಗಳನುನ್ ಭ�ರ್ �ಾಡ�ೕಕು. ನಮೂ�ಗಳನುನ್ ಮೂಯ್ಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ �ೂ� ಅಂತಹ �ೕ� ಒದ�ಸುವ 
ಏ�ಂಟರುಗಳು ಮತುತ್ ಹಂ���ಾರರ ಮೂಲಕ ಅಥ�ಾ �ೕರ�ಾ� ಎಂ.ಎ�ಗ್ ಸ�ಲ್ಸಬಹುದು. ಅ�ರ್ ನಮೂ�ಯನುನ್ ಭ�ರ್ 
�ಾಡು�ಾಗ, ಹೂ���ಾರರು ತಮಮ್ �ಸರು, ��ಾಸ, ಅ�ರ್ ಸ�ಲ್�ರುವ ಯೂ�ಟ್ ಗಳ ಸಂ�ಯ್ ಮತುತ್ ಅಂತಹ ಇತರ 
�ಾ��ಯನುನ್ ಅ�ರ್ ನಮೂ�ಯ�ಲ್ �ೕ�ಾ�ರುವಂ� ನಮೂ�ಸ�ೕಕು. ಅವರು ಮುಂ� ಮೂಯ್ಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ���ಂಡ್ 
ಅಥ�ಾ ಪ�ನ:ಖ�ೕ� ಉ�ದ್ೕಶ�ಾಕ್� �ೕಡುವ �ಾವ��ೕ �ಕ್ / �ಾರ್ಫ್ಟ್ ನ ವಂಚ�ಯ ನಗ�ೕಕರಣವನುನ್ ತ�ಪ್ಸಲು ತಮಮ್ 
�ಾಯ್ಂಕ್ ಅ�ೌಂಟ್ ಸಂ�ಯ್ಯನುನ್ �ೂಡ�ೕಕು. ��ಾಸ, �ಾಯ್ಂಕ್ ಅ�ೌಂಟ್ ಸಂ�ಯ್ ಇ�ಾಯ್�ಯ�ಲ್ ನಂತರ ಉಂ�ಾಗಬಹು�ಾದ 
�ಾವ��ೕ ಬದ�ಾವ�ಯನುನ್ ತಕಷ್ಣ�ೕ ಮೂಯ್ಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ � ��ಸ�ೕಕು. ಹೂ���ಾರ�� ಹೂ��ಯ 
�ಾಯರ್��ಾನವನುನ್ ಮತತ್ಷುಟ್ ಸುಲಭ�ೂ�ಸಲು, ಮೂಯ್ಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಗಳು ಒಟುಟ್ �ತತ್ದ ಹೂ��ಯ �ೂ�� �ಳಕಂಡ 
ಆ�ಕ್ಗಳನೂನ್ �ೕಡುತತ್�:

ವಯ್ವ�ಥ್ತ ಹೂ�� �ೕಜ�ಗಳು: ��ರ್ಷಟ್ �ೕಜ��ಂದರ�ಲ್ �ಗ�ತ �ತತ್ಗಳನುನ್ �ಯ�ತ 
��ಾಮಗಳ�ಲ್ ಹೂ�� �ಾಡುವ �ೌಲಭಯ್.

ವಯ್ವ�ಥ್ತ �ಂಪ�ಯುವ �ೕಜ�ಗಳು: ��ರ್ಷಟ್ �ೕಜ�ಯ�ಲ್ �ಯ�ತ ��ಾಮಗಳ�ಲ್ �ಗ�ತ 
�ತತ್ಗಳನುನ್ �ಂಪ�ಯುವ �ೌಲಭಯ್.

ವಯ್ವ�ಥ್ತ ವ�ಾರ್ವ� �ೕಜ�ಗಳು: �ಯ�ತ ��ಾಮಗಳ�ಲ್ ಒಂದು �ೕಜ��ಂದ ಮ�ೂತ್ಂದ�ಕ್ 
��ಗಳನುನ್ ವ�ಾರ್�ಸುವ �ೌಲಭಯ್.

ಮೂಯ್ಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಗಳ ಉತಪ್ನನ್ �ೕಬಲ್ �ಾಡುವ�ದು

ಎಸ್.ಇ.�.ಐ �ಾಗರ್ದಶರ್ನಗಳ ಅನು�ಾರ, ಮೂಯ್ಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ 
�ೕಜ�ಗಳನುನ್ ಅವ�ಗಳ�ಲ್ ಇರುವ ಅ�ಾಯದ ಹಂತದ ಅನು�ಾರ �ೕಬಲ್ 
�ಾಡ�ೕಕು ಮತುತ್ ಅದನುನ್ ಅ�ಾಯದ-�ಾಪಕದ�ಲ್ ಪರ್ದ�ರ್ಸ�ೕಕು. ��ನನ್ 
ಅ�ಾಯ �ೕಬಲ್ ಗ�ೂಂ��ನ ಅ�ಾಯದ-�ಾಪಕವನುನ್ �ಳ� �ೂಡ�ಾ��:  

�ಮಮ್ �ಾರ್ಹಕರನುನ್ ��ದು�ೂ�ಳ್ (�.�ೖ.�) �ಾಖ�ಗಳನುನ್ �ಾಯರ್ಗತ�ೂ�� ಮತುತ್ �ಂಬ�ಸುವ �ಾಖ�ಗಳನುನ್ 
ಒದ��.

�ರ್ೕ�ಂಗ್ ಸದಸಯ್�ೂಂ�� ಒ�ಪ್�ೂಂ�ರುವ ಸವ್ಯಂ�ರ್ೕ�ತ ಷರತುತ್ಗಳನುನ್ ಅಥರ್ �ಾ��ೂ�ಳ್.
 

�ರ್ೕ�ಂಗ್ ಸದಸಯ್�� �ೕ�ರುವ ಹಕುಕ್ಗಳನುನ್ ಅಥರ್ �ಾ��ೂ�ಳ್. 

ಅ�ಾಯ ಬ�ರಂಗ �ಾಖ�ಯನುನ್ ಓ��.

ಉತಪ್ನನ್ ಮತುತ್ �ಾ�ಾರ್ಚರ�ಾ �ೌಕಟುಟ್ ಮತುತ್ �ಾಲ��ಗಳನುನ್ ಅಥರ್ �ಾ��ೂ�ಳ್. 

�ಾ�ರ್ನ್ ಗಳನುನ್ ಸ�ಾಲದ�ಲ್ �ಾವ��.

��ಗಳು ಮತುತ್ �ಕೂಯ್��ಗಳನುನ್ ಇತಯ್ಥರ್�ಾಕ್� ಸ�ಾಲದ�ಲ್ �ಾವ��.  

�ರ್ೕಡ್ ಗಳ �ವರಗಳನುನ್ ಪ��ೕ��.

��ಗಳು ಮತುತ್ �ಕೂಯ್��ೕಸ್ ಚಲ�ಗಳನುನ್ ಗಮ�ಸಲು �ಾಯ್ಂಕ್ ಅ�ೌಂಟ್ ಮತುತ್ �.� ಅ�ೌಂಟ್ ಪ��ೕ��. 

ಒಪಪ್ಂದ �ೂೕಟ್ ಗಳು ಮತುತ್ �ಟ್ೕ�ಮ್ಂಟ್ ಆಫ್ ಅ�ೌಂಟ್ ಪ�ಾಮ�ರ್�.



೨೮

೨೫

ಇ ಟಿ ಎಫ್

��ೖ�ೕ�ವ್ಸ್ ಎನುನ್ವ�ದು ಹಣ�ಾಸು �ಾಧನಗ�� 
ಉ�ಲ್ೕಖ�ಾಗುತತ್�, ಇವ� ಮೂ�ಾ�ಾರದ ಭದರ್� ಅಥ�ಾ 
ಹಣ�ಾಸು �ಾಧನ�ಂದ ತಮಮ್ �ೌಲಯ್ವನುನ್ 
ಪ�ದು�ೂಳುಳ್ತತ್�. ಮೂ�ಾ�ಾರದ ಉತಪ್ನನ್ಗಳು ಈ�ವ್�, 
ಕ�ಾ��, ಕ�ನ್ಸ್, ಇ�ಾಯ್� ಇರಬಹುದು.

��ೖ�ೕ�ವ್ಸ್ ಅನುನ್ �ಾರ್ಥ�ಕ�ಾ� ಹೂ���ಾರರು ಅವ�ಗಳ 
�ಾಥ್ನವನುನ್ ಭದರ್ಪ�ಸಲು ಮತುತ್ ��ಯ ಅ�ಾಯವನುನ್ 
ಕ�ಷಠ್�ೂ�ಸಲು ಬಳಸು�ಾತ್�. ��ಜ್ಂಗ್ ಅಂದ� 
ಭದರ್ಪ���ೂಳುಳ್��ಯು ಮೂಲಭೂತ�ಾ� ಒಂದು ಅ�ಾಯ 
�ವರ್ಹ�ಾ �ಾಯರ್ತಂತರ್�ಾ�ದುದ್ ಇದರ�ಲ್ ಹೂ���ಾರರು �ಾವ��ೕ ಪರ್�ಕೂಲ �� ಚಲನಗಳನುನ್ ಸ�ದೂ�ಸಲು 
�ಾಯರ್ತಂತರ್ ರೂಪದ�ಲ್ �ಾಧನಗಳ�ಲ್ ಹೂ�� �ಾಡು�ಾತ್�.
 
��ೖ�ೕ�ವ್ಸ್ ನ �ಾ�ಗಳು �ಡಜ್ಸ್ರ್, �ಪ್ಕುಯ್�ೕಟಸ್ರ್ ಮತುತ್ ಆ�ರ್�ರ್ೕಗುಸ್ರ್ ಆ�ರಬಹುದು ಮತುತ್ ��ನನ್ ಪ��ಥ್ತಗಳ�ಲ್ 
��ನನ್ �ಾತರ್ಗಳನುನ್ �ವರ್�ಸಬಹುದು.

ಫ�ಯ್ಚಸ್ರ್ ಮತುತ್ ಆಪಷ್ನ್ಸ್, ಅಥ�ಾ �ಾ�ಾನಯ್�ಾ� ಕ�ಯಲಪ್ಡುವ ಎಫ್ ಮತುತ್ ಒ  ��ಾಗವ�, �ಕೂಯ್��ೕಸ್ 
�ಾರುಕ�ಟ್ಯ ��ೖ�ೕ�ವ್ಸ್ ��ಾಗದ ಒಂದು ಅಗತಯ್ ಅಂಗ�ಾ�ರುತತ್�. ಫ�ಯ್ಚಸ್ರ್ ಮತುತ್ ಆಪಷ್ನ್ಸ್ ಎನುನ್ವ�ದು 
��ೖ�ೕ�ವ್ಸ್ ನ ಎರಡು ��ನನ್ �ಧಗ�ಾ��.

ಒಂದು ಫ�ಚಸ್ರ್ �ಾಂ�ಾರ್ಕ್ಟ್ ಅಂದ� ಭ�ಷಯ್ದ ಒಪಪ್ಂದವ� ಒಂದು �ಾನ�ೕಕೃತ ��ಮಯ �ರ್ೕಡ್ ಆ�ರುವ 
ಒಪಪ್ಂದ�ಾ�ದುದ್ ಇದು ಭ�ಷಯ್ದ ��ಾಂಕ��ಂದರಂದು ಪ�ವರ್�ಗ�ತ ��ಯ�ಲ್ ಒಂದು ಮೂ�ಾ�ಾರದ ಉತಪ್ನನ್ವನುನ್ 
ಖ�ೕ�ಸಲು ಅಥ�ಾ �ಾ�ಾಟ �ಾಡುವ ಉ�ದ್ೕಶ �ೂಂ�ರುತತ್�.

ಒಂದು ಆಪಷ್ನ್ಸ್ �ಾಂ�ಾರ್ಕ್ಟ್ ಅಂದರ ಆ�ಕ್ಗಳ ಒಪಪ್ಂದವ� ಒಂದು ಹಣ�ಾಸು �ಾಧನ�ಾಗದುದ್, ಇದು ಖ�ೕ��ಾರ�� 
ಪ�ವರ್-�ಗ�ತ ��ಾಂಕ ಮತುತ್ ��ಯ�ಲ್ ಹ�ಕ್ನ ಆ�ಕ್ �ೕಡುತತ್� ಆದ� ಆ ಆ�ಕ್ಯನುನ್ ಚ�ಾ�ಸುವ 

�ಾಧಯ್�ಯನನ್ಲಲ್. ಒಂದು �ಾಲ್ ಆಪಷ್ನ್ ಒಬಬ್�� ಮೂ�ಾ�ಾರದ �ಕೂಯ್��ಯನುನ್ ಖ�ೕ�ಸುವ ಹಕಕ್ನುನ್ �ೕಡುತತ್� 
ಮತತ್ ಒಂದು ಪ�ಟ್ ಆಪಷ್ನ್ ಒಬಬ್�� ಮೂ�ಾ�ಾರದ �ಕೂಯ್��ಯನುನ್ �ಾ�ಾಟ �ಾಡುವ ಹಕಕ್ನುನ್ �ೕಡುತತ್�. ಆಪಷ್ನ್ಸ್ 
�ಾಂ�ಾರ್ಕ್ಟ್ ಖ�ೕ���ಾಗ ಹೂ���ಾರ�� �ರ್ೕ�ಯಂ ��ಸ�ಾಗುತತ್�. 

 ಕ��: ಕ�� ಅ�ಾಯದ�ಲ್ ಅಸಲು
 ಕ���ಂದ �ಾ�ಾರಣದವ��: �ಾ�ಾರಣ�ಾ� ಕ�� ಅ�ಾಯದ�ಲ್ ಅಸಲು
 �ಾ�ಾರಣ: �ಾ�ಾರಣ ಅ�ಾಯದ�ಲ್ ಅಸಲು
 �ಾ�ಾರಣ�ಾ� �ಚುಚ್: �ಾ�ಾರಣ�ಾ� ��ಚ್ನ ಅ�ಾಯದ�ಲ್ ಅಸಲು
 �ಚುಚ್: ��ಚ್ನ ಅ�ಾಯದ�ಲ್ ಅಸಲು
 ಅತಯ್ಂತ �ಚುಚ್: ಅತಯ್ಂತ ��ಚ್ನ ಅ�ಾಯದ�ಲ್ ಅಸಲು

- ಅ�ಾಯದ �ಾಪಕವನುನ್ �ಂಗಳ ಆ�ಾರದ�ಲ್ ��ಲ್ೕ�ಸ�ಾಗುತತ್�.

- ಮೂಯ್ಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ / ಎ.ಎಂ.�  ತಮಮ್ ಸಂಬಂ�ತ ��ಸ್ೖಟುಗಳು ಮತುತ್ ಎ.ಎಂ.ಎಫ್.ಐ ��ಸ್ೖ�ನ�ಲ್ ಪರ್� 
�ಂಗಳು ಮು�ಾತ್ಯ�ಾದ ೧೦ �ನಗಳ ಒಳ� ತಮಮ್ ಎ�ಾಲ್ �ೕಜ�ಗಳ ಅ�ಾಯದ �ಾಪಕ �ೂ�� ��ೕಟ್ರ್ 
��ೕ��ೕವನುನ್ ಬ�ರಂಗಪ�ಸ�ೕಕು.

ಹೂ���ಾರರು ��ರ್ಷಟ್ �ೕಜ�ಯ�ಲ್ ಹೂ�� �ಾಡಲು ಏ�ಂಟರು/ಹಂ���ಾರರು �ೕಡುವ ಕ�ಶನ್/ಉಡು�ೂ�ಗ�ಂದ 
ಆಕ�ರ್ತ�ಾಗ�ಾರದು. ಬದ�ಾ� ಅವರು ಮೂಯ್ಚುಯಲ್ ಫಂಡನ್ �ಂ�ನ �ಳವ��ಯ �ಾಖ�ಯನುನ್ ಪ�ಗ�ಸ�ೕಕು ಮತುತ್ 
ವಸುತ್�ಷಠ್ �ಾಗೂ �ಳುವ��ಯ ��ಾರ್ರಗಳನುನ್ �ೖ�ೂಳಳ್�ೕಕು.

ಎಕ್ಸ್ �ೕಂಜ್ �ರ್ೕ�ಡ್ ಫಂಡ್ಸ್ (ಇ.�.ಎಫ್ )

ಎಕ್ಸ್ �ೕಂಜ್ �ರ್ೕ�ಡ್ ಫಂಡ್ (ಇ.�.ಎಫ್) ಎನುನ್ವ�ದು 
ಸೂಚಯ್ಂಕ, ಕ�ಾ��, �ಾಂಡ್ ಗಳು, ಅಥ�ಾ ಇಂ�ಕ್ಸ್ ಫಂಡ್ 
ಅಂತಹ ಆ�ತ್ಗಳ ಬು�ಟ್ಯನುನ್ ಅನುಸ�ಸುವ ಒಂದು �ಕೂಯ್�� 
ಮತುತ್ ಅದನುನ್ �ಕೂಯ್��ೕಸ್ �ಾರುಕ�ಟ್ಯ�ಲ್ �ರ್ೕಡ್ 
�ಾಡ�ಾಗುತತ್�. ಸರಳ�ಾ� �ೕಳುವ��ಾದ�, ಇ.�.ಎಫ್ -ಗಳು 
��ಸ್ಕ್ಸ್, ��ಟ್ ಇ�ಾಯ್� ಸೂಚಯ್ಂಕಗಳನುನ್ ಅನುಸ�ಸುವ 
��ಗ�ಾ��. �ೕವ� ಇ.�.ಎಫ್ ನ ಯೂ�ಟ್ ಗಳನುನ್ 
ಖ�ೕ���ಾಗ, �ೕವ� �ಜ�ಾ�ಯೂ ಸೂಚಯ್ಂಕದ 
�ಾ�ಾರ್ಚರ�ಯನುನ್ ಅನುಸ�ಸುವ ��ೕಟ್ರ್ ��ೕ��ೕದ 
ಯೂ�ಟ್ ಗಳನುನ್ ಖ�ೕ�ಸು��. ಇ.�.ಎಫ್ ಗಳು �ೕವಲ �ಾವ� 
ಅನುಸ�ಸುವ ಸೂಚಯ್ಂಕದ �ಾ�ಾರ್ಚರ�ಯನುನ್ 
ಪರ್�ಫ�ಸುತತ್�.

�ಯ�ತ ಮೂಯ್ಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಗಳ �ೕ� ಇರ�, ಇ.�.ಎಫ್ ಗಳು �ಾಟ್ಕ್ ��ಮಯ �ೕಂದರ್ದ�ಲ್ �ಾ�ಾನಯ್ �ಾಟ್ಕ್ �ೕ��ೕ 
�ರ್ೕಡ್ ಆಗುತತ್� ಮತುತ್ ಇ.�.ಎಫ್ ನ ��ಯು �ಾರುಕ�ಟ್ಯ�ಲ್ ಜರುಗುವ �ರ್ೕ�ಂಗ್ ಅನು�ಾರ ಬದ�ಾಗುತತ್�. 
ಇ.�.ಎಫ್ ನ �ರ್ೕ�ಂಗ್ �ೌಲಯ್ವ� ಅದು ಪರ್���ಸುವ ಮೂ�ಾ�ಾರ�ಾದ ಆ�ತ್ಗಳ �ವವ್ಳ ಆ�ತ್ �ೌಲಯ್ವನುನ್ 
ಅವಲಂ�ಸುತತ್�. ಇ.�.ಎಫ್ ಗಳು, �ಾ�ಾನಯ್�ಾ�, ಮೂಯ್ಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ �ೕಜ�ಗ��ಂತ ��ಚ್ನ �ೖನಂ�ನ ��ವ್�� 
ಮತುತ್ ಕ�� ಶುಲಕ್ವನುನ್ �ೂಂ�ರುತತ್�. 

�ಮಮ್ �ಾರ್ಹಕರನುನ್ ��ದು�ೂ�ಳ್ (�.�ೖ.�) �ಾಖ�ಗಳನುನ್ �ಾಯರ್ಗತ�ೂ�� ಮತುತ್ �ಂಬ�ಸುವ �ಾಖ�ಗಳನುನ್ 
ಒದ��.

�ರ್ೕ�ಂಗ್ ಸದಸಯ್�ೂಂ�� ಒ�ಪ್�ೂಂ�ರುವ ಸವ್ಯಂ�ರ್ೕ�ತ ಷರತುತ್ಗಳನುನ್ ಅಥರ್ �ಾ��ೂ�ಳ್.
 

�ರ್ೕ�ಂಗ್ ಸದಸಯ್�� �ೕ�ರುವ ಹಕುಕ್ಗಳನುನ್ ಅಥರ್ �ಾ��ೂ�ಳ್. 

ಅ�ಾಯ ಬ�ರಂಗ �ಾಖ�ಯನುನ್ ಓ��.

ಉತಪ್ನನ್ ಮತುತ್ �ಾ�ಾರ್ಚರ�ಾ �ೌಕಟುಟ್ ಮತುತ್ �ಾಲ��ಗಳನುನ್ ಅಥರ್ �ಾ��ೂ�ಳ್. 

�ಾ�ರ್ನ್ ಗಳನುನ್ ಸ�ಾಲದ�ಲ್ �ಾವ��.

��ಗಳು ಮತುತ್ �ಕೂಯ್��ಗಳನುನ್ ಇತಯ್ಥರ್�ಾಕ್� ಸ�ಾಲದ�ಲ್ �ಾವ��.  

�ರ್ೕಡ್ ಗಳ �ವರಗಳನುನ್ ಪ��ೕ��.

��ಗಳು ಮತುತ್ �ಕೂಯ್��ೕಸ್ ಚಲ�ಗಳನುನ್ ಗಮ�ಸಲು �ಾಯ್ಂಕ್ ಅ�ೌಂಟ್ ಮತುತ್ �.� ಅ�ೌಂಟ್ ಪ��ೕ��. 

ಒಪಪ್ಂದ �ೂೕಟ್ ಗಳು ಮತುತ್ �ಟ್ೕ�ಮ್ಂಟ್ ಆಫ್ ಅ�ೌಂಟ್ ಪ�ಾಮ�ರ್�.



೩೦

೨೯

೨೬

ದೂರು

��ೖ�ೕ�ವ್ಸ್ ಎನುನ್ವ�ದು ಹಣ�ಾಸು �ಾಧನಗ�� 
ಉ�ಲ್ೕಖ�ಾಗುತತ್�, ಇವ� ಮೂ�ಾ�ಾರದ ಭದರ್� ಅಥ�ಾ 
ಹಣ�ಾಸು �ಾಧನ�ಂದ ತಮಮ್ �ೌಲಯ್ವನುನ್ 
ಪ�ದು�ೂಳುಳ್ತತ್�. ಮೂ�ಾ�ಾರದ ಉತಪ್ನನ್ಗಳು ಈ�ವ್�, 
ಕ�ಾ��, ಕ�ನ್ಸ್, ಇ�ಾಯ್� ಇರಬಹುದು.

��ೖ�ೕ�ವ್ಸ್ ಅನುನ್ �ಾರ್ಥ�ಕ�ಾ� ಹೂ���ಾರರು ಅವ�ಗಳ 
�ಾಥ್ನವನುನ್ ಭದರ್ಪ�ಸಲು ಮತುತ್ ��ಯ ಅ�ಾಯವನುನ್ 
ಕ�ಷಠ್�ೂ�ಸಲು ಬಳಸು�ಾತ್�. ��ಜ್ಂಗ್ ಅಂದ� 
ಭದರ್ಪ���ೂಳುಳ್��ಯು ಮೂಲಭೂತ�ಾ� ಒಂದು ಅ�ಾಯ 
�ವರ್ಹ�ಾ �ಾಯರ್ತಂತರ್�ಾ�ದುದ್ ಇದರ�ಲ್ ಹೂ���ಾರರು �ಾವ��ೕ ಪರ್�ಕೂಲ �� ಚಲನಗಳನುನ್ ಸ�ದೂ�ಸಲು 
�ಾಯರ್ತಂತರ್ ರೂಪದ�ಲ್ �ಾಧನಗಳ�ಲ್ ಹೂ�� �ಾಡು�ಾತ್�.
 
��ೖ�ೕ�ವ್ಸ್ ನ �ಾ�ಗಳು �ಡಜ್ಸ್ರ್, �ಪ್ಕುಯ್�ೕಟಸ್ರ್ ಮತುತ್ ಆ�ರ್�ರ್ೕಗುಸ್ರ್ ಆ�ರಬಹುದು ಮತುತ್ ��ನನ್ ಪ��ಥ್ತಗಳ�ಲ್ 
��ನನ್ �ಾತರ್ಗಳನುನ್ �ವರ್�ಸಬಹುದು.

ಫ�ಯ್ಚಸ್ರ್ ಮತುತ್ ಆಪಷ್ನ್ಸ್, ಅಥ�ಾ �ಾ�ಾನಯ್�ಾ� ಕ�ಯಲಪ್ಡುವ ಎಫ್ ಮತುತ್ ಒ  ��ಾಗವ�, �ಕೂಯ್��ೕಸ್ 
�ಾರುಕ�ಟ್ಯ ��ೖ�ೕ�ವ್ಸ್ ��ಾಗದ ಒಂದು ಅಗತಯ್ ಅಂಗ�ಾ�ರುತತ್�. ಫ�ಯ್ಚಸ್ರ್ ಮತುತ್ ಆಪಷ್ನ್ಸ್ ಎನುನ್ವ�ದು 
��ೖ�ೕ�ವ್ಸ್ ನ ಎರಡು ��ನನ್ �ಧಗ�ಾ��.

ಒಂದು ಫ�ಚಸ್ರ್ �ಾಂ�ಾರ್ಕ್ಟ್ ಅಂದ� ಭ�ಷಯ್ದ ಒಪಪ್ಂದವ� ಒಂದು �ಾನ�ೕಕೃತ ��ಮಯ �ರ್ೕಡ್ ಆ�ರುವ 
ಒಪಪ್ಂದ�ಾ�ದುದ್ ಇದು ಭ�ಷಯ್ದ ��ಾಂಕ��ಂದರಂದು ಪ�ವರ್�ಗ�ತ ��ಯ�ಲ್ ಒಂದು ಮೂ�ಾ�ಾರದ ಉತಪ್ನನ್ವನುನ್ 
ಖ�ೕ�ಸಲು ಅಥ�ಾ �ಾ�ಾಟ �ಾಡುವ ಉ�ದ್ೕಶ �ೂಂ�ರುತತ್�.

ಒಂದು ಆಪಷ್ನ್ಸ್ �ಾಂ�ಾರ್ಕ್ಟ್ ಅಂದರ ಆ�ಕ್ಗಳ ಒಪಪ್ಂದವ� ಒಂದು ಹಣ�ಾಸು �ಾಧನ�ಾಗದುದ್, ಇದು ಖ�ೕ��ಾರ�� 
ಪ�ವರ್-�ಗ�ತ ��ಾಂಕ ಮತುತ್ ��ಯ�ಲ್ ಹ�ಕ್ನ ಆ�ಕ್ �ೕಡುತತ್� ಆದ� ಆ ಆ�ಕ್ಯನುನ್ ಚ�ಾ�ಸುವ 

�ಾಧಯ್�ಯನನ್ಲಲ್. ಒಂದು �ಾಲ್ ಆಪಷ್ನ್ ಒಬಬ್�� ಮೂ�ಾ�ಾರದ �ಕೂಯ್��ಯನುನ್ ಖ�ೕ�ಸುವ ಹಕಕ್ನುನ್ �ೕಡುತತ್� 
ಮತತ್ ಒಂದು ಪ�ಟ್ ಆಪಷ್ನ್ ಒಬಬ್�� ಮೂ�ಾ�ಾರದ �ಕೂಯ್��ಯನುನ್ �ಾ�ಾಟ �ಾಡುವ ಹಕಕ್ನುನ್ �ೕಡುತತ್�. ಆಪಷ್ನ್ಸ್ 
�ಾಂ�ಾರ್ಕ್ಟ್ ಖ�ೕ���ಾಗ ಹೂ���ಾರ�� �ರ್ೕ�ಯಂ ��ಸ�ಾಗುತತ್�. 

�ಕೂಯ್��ೕಸ್ �ಾರುಕ�ಟ್ಯ�ಲ್ ಕುಂದು�ೂರ� ��ಾರ� 

ಎಸ್.ಇ.�.ಐ ದೂರುಗಳ ��ಾರ�ಾ ವಯ್ವ�ಥ್ (ಎಸ್.�.ಒ.ಅರ್.ಇ.ಎಸ್.)
�ಕೂಯ್��ೕಸ್ �ಾರುಕ�ಟ್� ಸಂಬಂ��ದ �ಾವ��ೕ ದೂರುಗಳು ಇದದ್�ಲ್, �ೕವ� �ದಲು ಸಂಬಂ�ತ ಮಧಯ್ವ�ರ್ ಅಥ�ಾ 
ಸಂ�ಥ್ಯನುನ್ ಸಂಪ�ರ್ಸಬಹುದು. ಸಂಬಂ�ತ ಮಧಯ್ವ�ರ್ ಅಥ�ಾ ಸಂ�ಥ್ಯು �ಮಮ್ ದೂರು ��ಾರ�ಯನುನ್ 
ಅನುವ��ೂ�ಸುವ�ದು. ಒಂದು �ೕ� ಕುಂದು�ೂರ�ಯು ��ಾರ� ಆಗ�ೕ ಉ�ದ�, �ೕವ� �ಮಮ್ �ಾಟ್ಕ್ �ೂರ್ೕಕರ್ ಅಥ�ಾ 
ಪ�ಟ್�ಾ�ರುವ ಸಂ�ಥ್ಯ �ರುದಧ್ ಸಂಬಂ�ತ �ಾಟ್ಕ್ ��ಮಯ �ೕಂದರ್ ಅಥ�ಾ ��ಾ�ಟ�ಯನುನ್ ಸಂಪ�ರ್ಸಬಹುದು.
ಇನೂನ್ �ೕವ� ��ಾರ�ಾ ಪರ್�ರ್��ಂದ ತೃ�ತ್ �ೂಂ�ಲಲ್�ದದ್�, 
�ೕವ� ಎಸ್.�.ಒ.ಅರ್.ಇ.ಎಸ್. (ಎಸ್.ಇ.�.ಐ ದೂರು ��ಾರ�ಾ 
ವಯ್ವ�ಥ್) ಎಂದು ಕ�ಯಲಪ್ಡುವ �ಬ್ ಆ�ಾ�ತ �ೕಂ�ರ್ೕಯ 
ಕುಂದು�ೂರ� ��ಾರ�ಾ ವಯ್ವ�ಥ್ಯ ಮೂಲಕ ಎಸ್.ಇ.�.ಐ 
�ಂ�� ದೂರು ಸ�ಲ್ಸಬಹುದು. ಎಸ್.�.ಒ.ಅರ್.ಇ.ಎಸ್. 
��ೕಟರ್ಲ್ ನ ��ಾಸ �ೕ��:  http://scores.gov.in. 
ಹೂ���ಾರರು ಆಂ�ಾರ್ಯ್ಡ್ ಮತುತ್ ಐಒಎಸ್ �ಾಲ್ಟ್ �ಾಮ್ ರ್ಗಳ�ಲ್ 
ಲಭಯ್�ರುವ ಎಸ್.�.ಒ.ಅರ್.ಇ.ಎಸ್. ��ೖಲ್ ಆಪ್ ಬಳ�ಯೂ 
ಸಹ ತಮಮ್ ದೂರುಗಳನುನ್ �ಾಖ�ಸಬಹುದು. 
ಎಸ್.�.ಒ.ಅರ್.ಇ.ಎಸ್. ಕು�ತು ��ಚ್ನದನುನ್ ��ದು�ೂಳಳ್ಲು, 
�ೕವ� ಎಸ್.ಇ.�.ಐ ಶುಲಕ್-ರ�ತ ಸ�ಾಯ�ಾ� ಸಂ�ಯ್ಗ�ಾದ– 
೧೮೦೦ ೨೨ ೭೫೭೫, ೧೮೦೦ ೨೬೬ ೭೫೭೫ � ಕ� �ಾಡಬಹುದು. 
ಎಸ್.�.ಒ.ಅರ್.ಇ.ಎಸ್. �ೕವ� �ಾವ��ೕ ಸಮಯದ�ಾಲ್ದರೂ 
ಮತುತ್ ಎ�ಲ್ಂ�ಾದರೂ ಆನ್ �ೖನ್ ನ�ಲ್ ದೂರು �ಾಖ�ಸಲು, 
ಅದನುನ್ ಅನುಸ�ಸಲು ಮತುತ್ ದೂರು(ಗಳ) ��ಾರ�ಾ �ಥ್�ಯನುನ್ 
ಅನುಸ�ಸಲು ಅನು�ಾಗುತತ್�.

�ಾಟ್ಕ್ ��ಮಯ �ೕಂದರ್ದ ಹೂ���ಾರರ �ೕ�ಾ �ಲ್
ಹೂ���ಾರರ �ೕ�ಾ �ಲ್ ಗಳು  ಹೂ���ಾರರ ��ಾರ�ಗಳನುನ್ 
ಬ�ಹ�ಸುವ ಮೂಲಕ ಹೂ���ಾರರ ಅವಶಯ್ಕ�ಗ�� 
�ರ�ಾಗುತತ್�,ಹೂ���ಾರರ ದೂರುಗಳ ಪ��ಾರ �ಾಡುತತ್� ಮತುತ್ ಸಂ�ಾನ 
ವಯ್ವ�ಥ್ ಒದ�ಸುವ ಮೂಲಕ ��ಾದಗಳ ಅ�-�ಾಯ್�ಾಂಗ ಇತಯ್ಥರ್ಗ�� ಎ� 
�ಾ��ೂಡುತತ್�.

�ಾಟ್ಕ್ ��ಮಯ �ೕಂದರ್ಗಳು ಎನ್.ಎಸ್.ಇ ಯ�ಲ್ ಹೂ���ಾರ ಕುಂದು�ೂರ� 
��ಾರ�ಾ �ಾಯ್�ಲ್ (ಐ.�.ಅರ್.�) ಮತುತ್ �.ಎಸ್.ಇ ���ಡ್ ಮತುತ್  
ಎಂ.ಎಸ್.ಇ ಯ�ಲ್ ಹೂ���ಾರ ಕುಂದು�ೂರ� ��ಾರ�ಾ ಸ�� 
(ಐ.�.ಅರ್.�)ಯ ಮೂಲಕ ಹೂ���ಾರರ ಕುಂದು�ೂರ� ��ಾರ�� 
ಅನು�ಾಗುತತ್�.

ಕುಂದು�ೂರ�ಗಳ ��ಾರ�ಯ�ಲ್ ಹೂ���ಾರ�� �ರ�ಾಗುವ ��ಟ್ನ�ಲ್, ಈ ��ಮಯ �ೕಂದರ್ಗಳು �ೕ�ಾದಯ್ಂತ 
�ಾಯ್��ರುವ ��ಧ ಪರ್�ೕಶಗಳ�ಲ್ ತಮಮ್ ಹೂ���ಾರ �ೕ�ಾ �ೕಂದರ್ಗಳನುನ್ �ೂಂ��. ಈ �ೕಂದರ್ಗಳ ಸ�ವರ 
ಪ�ಟ್ಗಳು ಈ ��ಮಯ �ೕಂದರ್ಗಳ �ಬ್ �ೖಟ್ ಗಳ�ಲ್ ಲಭಯ್��.

�ಮಮ್ �ಾರ್ಹಕರನುನ್ ��ದು�ೂ�ಳ್ (�.�ೖ.�) �ಾಖ�ಗಳನುನ್ �ಾಯರ್ಗತ�ೂ�� ಮತುತ್ �ಂಬ�ಸುವ �ಾಖ�ಗಳನುನ್ 
ಒದ��.

�ರ್ೕ�ಂಗ್ ಸದಸಯ್�ೂಂ�� ಒ�ಪ್�ೂಂ�ರುವ ಸವ್ಯಂ�ರ್ೕ�ತ ಷರತುತ್ಗಳನುನ್ ಅಥರ್ �ಾ��ೂ�ಳ್.
 

�ರ್ೕ�ಂಗ್ ಸದಸಯ್�� �ೕ�ರುವ ಹಕುಕ್ಗಳನುನ್ ಅಥರ್ �ಾ��ೂ�ಳ್. 

ಅ�ಾಯ ಬ�ರಂಗ �ಾಖ�ಯನುನ್ ಓ��.

ಉತಪ್ನನ್ ಮತುತ್ �ಾ�ಾರ್ಚರ�ಾ �ೌಕಟುಟ್ ಮತುತ್ �ಾಲ��ಗಳನುನ್ ಅಥರ್ �ಾ��ೂ�ಳ್. 

�ಾ�ರ್ನ್ ಗಳನುನ್ ಸ�ಾಲದ�ಲ್ �ಾವ��.

��ಗಳು ಮತುತ್ �ಕೂಯ್��ಗಳನುನ್ ಇತಯ್ಥರ್�ಾಕ್� ಸ�ಾಲದ�ಲ್ �ಾವ��.  

�ರ್ೕಡ್ ಗಳ �ವರಗಳನುನ್ ಪ��ೕ��.

��ಗಳು ಮತುತ್ �ಕೂಯ್��ೕಸ್ ಚಲ�ಗಳನುನ್ ಗಮ�ಸಲು �ಾಯ್ಂಕ್ ಅ�ೌಂಟ್ ಮತುತ್ �.� ಅ�ೌಂಟ್ ಪ��ೕ��. 

ಒಪಪ್ಂದ �ೂೕಟ್ ಗಳು ಮತುತ್ �ಟ್ೕ�ಮ್ಂಟ್ ಆಫ್ ಅ�ೌಂಟ್ ಪ�ಾಮ�ರ್�.



೩೧

೨೭

`
`

��ೖ�ೕ�ವ್ಸ್ ಎನುನ್ವ�ದು ಹಣ�ಾಸು �ಾಧನಗ�� 
ಉ�ಲ್ೕಖ�ಾಗುತತ್�, ಇವ� ಮೂ�ಾ�ಾರದ ಭದರ್� ಅಥ�ಾ 
ಹಣ�ಾಸು �ಾಧನ�ಂದ ತಮಮ್ �ೌಲಯ್ವನುನ್ 
ಪ�ದು�ೂಳುಳ್ತತ್�. ಮೂ�ಾ�ಾರದ ಉತಪ್ನನ್ಗಳು ಈ�ವ್�, 
ಕ�ಾ��, ಕ�ನ್ಸ್, ಇ�ಾಯ್� ಇರಬಹುದು.

��ೖ�ೕ�ವ್ಸ್ ಅನುನ್ �ಾರ್ಥ�ಕ�ಾ� ಹೂ���ಾರರು ಅವ�ಗಳ 
�ಾಥ್ನವನುನ್ ಭದರ್ಪ�ಸಲು ಮತುತ್ ��ಯ ಅ�ಾಯವನುನ್ 
ಕ�ಷಠ್�ೂ�ಸಲು ಬಳಸು�ಾತ್�. ��ಜ್ಂಗ್ ಅಂದ� 
ಭದರ್ಪ���ೂಳುಳ್��ಯು ಮೂಲಭೂತ�ಾ� ಒಂದು ಅ�ಾಯ 
�ವರ್ಹ�ಾ �ಾಯರ್ತಂತರ್�ಾ�ದುದ್ ಇದರ�ಲ್ ಹೂ���ಾರರು �ಾವ��ೕ ಪರ್�ಕೂಲ �� ಚಲನಗಳನುನ್ ಸ�ದೂ�ಸಲು 
�ಾಯರ್ತಂತರ್ ರೂಪದ�ಲ್ �ಾಧನಗಳ�ಲ್ ಹೂ�� �ಾಡು�ಾತ್�.
 
��ೖ�ೕ�ವ್ಸ್ ನ �ಾ�ಗಳು �ಡಜ್ಸ್ರ್, �ಪ್ಕುಯ್�ೕಟಸ್ರ್ ಮತುತ್ ಆ�ರ್�ರ್ೕಗುಸ್ರ್ ಆ�ರಬಹುದು ಮತುತ್ ��ನನ್ ಪ��ಥ್ತಗಳ�ಲ್ 
��ನನ್ �ಾತರ್ಗಳನುನ್ �ವರ್�ಸಬಹುದು.

ಫ�ಯ್ಚಸ್ರ್ ಮತುತ್ ಆಪಷ್ನ್ಸ್, ಅಥ�ಾ �ಾ�ಾನಯ್�ಾ� ಕ�ಯಲಪ್ಡುವ ಎಫ್ ಮತುತ್ ಒ  ��ಾಗವ�, �ಕೂಯ್��ೕಸ್ 
�ಾರುಕ�ಟ್ಯ ��ೖ�ೕ�ವ್ಸ್ ��ಾಗದ ಒಂದು ಅಗತಯ್ ಅಂಗ�ಾ�ರುತತ್�. ಫ�ಯ್ಚಸ್ರ್ ಮತುತ್ ಆಪಷ್ನ್ಸ್ ಎನುನ್ವ�ದು 
��ೖ�ೕ�ವ್ಸ್ ನ ಎರಡು ��ನನ್ �ಧಗ�ಾ��.

ಒಂದು ಫ�ಚಸ್ರ್ �ಾಂ�ಾರ್ಕ್ಟ್ ಅಂದ� ಭ�ಷಯ್ದ ಒಪಪ್ಂದವ� ಒಂದು �ಾನ�ೕಕೃತ ��ಮಯ �ರ್ೕಡ್ ಆ�ರುವ 
ಒಪಪ್ಂದ�ಾ�ದುದ್ ಇದು ಭ�ಷಯ್ದ ��ಾಂಕ��ಂದರಂದು ಪ�ವರ್�ಗ�ತ ��ಯ�ಲ್ ಒಂದು ಮೂ�ಾ�ಾರದ ಉತಪ್ನನ್ವನುನ್ 
ಖ�ೕ�ಸಲು ಅಥ�ಾ �ಾ�ಾಟ �ಾಡುವ ಉ�ದ್ೕಶ �ೂಂ�ರುತತ್�.

ಒಂದು ಆಪಷ್ನ್ಸ್ �ಾಂ�ಾರ್ಕ್ಟ್ ಅಂದರ ಆ�ಕ್ಗಳ ಒಪಪ್ಂದವ� ಒಂದು ಹಣ�ಾಸು �ಾಧನ�ಾಗದುದ್, ಇದು ಖ�ೕ��ಾರ�� 
ಪ�ವರ್-�ಗ�ತ ��ಾಂಕ ಮತುತ್ ��ಯ�ಲ್ ಹ�ಕ್ನ ಆ�ಕ್ �ೕಡುತತ್� ಆದ� ಆ ಆ�ಕ್ಯನುನ್ ಚ�ಾ�ಸುವ 

�ಾಧಯ್�ಯನನ್ಲಲ್. ಒಂದು �ಾಲ್ ಆಪಷ್ನ್ ಒಬಬ್�� ಮೂ�ಾ�ಾರದ �ಕೂಯ್��ಯನುನ್ ಖ�ೕ�ಸುವ ಹಕಕ್ನುನ್ �ೕಡುತತ್� 
ಮತತ್ ಒಂದು ಪ�ಟ್ ಆಪಷ್ನ್ ಒಬಬ್�� ಮೂ�ಾ�ಾರದ �ಕೂಯ್��ಯನುನ್ �ಾ�ಾಟ �ಾಡುವ ಹಕಕ್ನುನ್ �ೕಡುತತ್�. ಆಪಷ್ನ್ಸ್ 
�ಾಂ�ಾರ್ಕ್ಟ್ ಖ�ೕ���ಾಗ ಹೂ���ಾರ�� �ರ್ೕ�ಯಂ ��ಸ�ಾಗುತತ್�. 

ಮಧಯ್�ಥ್� ವಯ್ವ�ಥ್

ಮಧಯ್�ಥ್�ಯು �ಾಟ್ಕ್ �ೂರ್ೕಕರ್ ಮತುತ್ ಹೂ���ಾರರ 
ನಡುವಣ ��ಾದಗಳ ಇತಯ್ಥರ್�ಾಕ್� ಇರುವ ಅ�-�ಾಯ್�ಾಂಗ 
ಪರ್�ರ್��ಾ��. ಒಂದು ಪಕಷ್ವ� ದೂರನುನ್ ಮ�ೂತ್ಂದು 
ಪಕಷ್�ಂದ ಅಥ�ಾ ��ಮಯ �ೕಂದರ್ದ ದೂರು ಪ��ಾರ 
ಪರ್�ರ್�ಯ ಮೂಲಕ ತೃ�ತ್ಕರ�ಾ� ಪ�ಹ�ಸಲಪ್�ಟ್ಲಲ್ 
ಎಂದು �ಾ��ದ�, ಪಕಷ್ಗಳು �ಾಟ್ಕ್ ��ಮಯ �ೕಂದರ್ದ�ಲ್ 
ಲಭಯ್�ರುವ ಮಧಯ್�ಥ್� ಪರ್�ರ್�ಯ �ಾಗರ್ವನುನ್ 
ಆಯುದ್�ೂಳಳ್ಬಹುದು.

ಹೂ���ಾರರ �ೕ�ಾ �ೕಂದರ್ಗಳು, ಮಧಯ್�ಥ್� ಪರ್�ರ್� ಮತುತ್ 
ಅದರ�ಲ್ ಇರುವ ಶುಲಕ್ಗಳು ಮತುತ್ ದರಗಳ ಸಂಬಂಧದ 
��ಚ್ನ �ಾ���ಾ�, �ೕವ� ಸಂಬಂ�ತ �ಾಟ್ಕ್ ��ಮಯ 
�ೕಂದರ್ಗಳ �ಬ್ �ೖಟ್ ಗಳನುನ್ ಸಂದ�ರ್ಸಬಹುದು.

ಹಕುಕ್ಗಳ ಸ�ಲ್��ಲಲ್ದ �ೕರುಗಳು/�ಾವ� �ಾ�ರದ ���ಂಡ್ �ತತ್ - ಐ.ಇ �.ಎಫ್ 

ಹೂ���ಾರ �ಕಷ್ಣ ಮತುತ್ ರಕಷ್�ಾ �� 
(ಐ.ಇ.�.ಎಫ್)ಯನುನ್ ಸಂ�ಥ್ಗಳ �ಾ��, ೨೦೧೩ ರ ೧೨೫ 
�ೕ ಪ��ಛ್ೕದದ ಅಂತಗರ್ತ �ಾಥ್�ಸ�ಾ�� ಮತುತ್ 
ಹೂ���ಾರರ �ಾಗೃ� ಮತುತ್ ಹೂ���ಾರರ ಆಸ�ತ್ಗಳ 
ರಕಷ್��ಾ�. ಐ.ಇ.�.ಎಫ್ �ಾರ್��ಾರವ� ಒಂದು �ಾಸನಬದಧ್ 
ಅಂಗ�ಾ�ದುದ್ ಅದನುನ್ ಸಂ�ಥ್ಗಳ �ಾ��, ೨೦೧೩ ರ 
ಅಂತಗರ್ತ ರ�ಸ�ಾ��.

ಸತತ ಏಳು ವಷರ್ಗಳವ�� �ಾವ�ಸದ ಅಥ�ಾ 
ಹಕುಕ್ಸ�ಲ್��ಲಲ್� ಉ��ರುವ ಎ�ಾಲ್ ���ಂಡ್-ಗಳು 
ಮತುತ್ �ೕರ್-ಗಳನುನ್ ಸಂಬಂ�ತ ಸಂ�ಥ್ಗ�ಂದ ಹೂ���ಾರ 
�ಕಷ್ಣ ಮತುತ್ ರಕಷ್�ಾ �� �ಾರ್��ಾರ�ಕ್ (ಐ.ಇ.�.ಎಫ್) 
ವ�ಾರ್�ಸಲಪ್ಡುತತ್�. ಹೂ���ಾರರು ಅಥ�ಾ ಅವರ 
ಪರ್���ಗಳು �ಾವ�ಸದ ���ಂಡ್ ಮತುತ್/ಅಥ�ಾ ಹಕುಕ್ 
ಸ�ಲ್��ಲಲ್ದ �ೕರುಗಳನುನ್ ಪ�ಯಲು ತಮಮ್ ಹಕುಕ್ 
ಸ�ಲ್�ಯನುನ್ ಐ.ಇ.�.ಎಫ್ �ಾರ್��ಾರ�ಕ್ �ಾಡ�ೕಕು.

��ಚ್ನ �ವರಗ��, ಹೂ���ಾರರು ಸಂದ�ರ್ಸಬಹುದು  
http://www.iepf.gov.in/IEPF/refund.html �ಮಮ್ �ಾರ್ಹಕರನುನ್ ��ದು�ೂ�ಳ್ (�.�ೖ.�) �ಾಖ�ಗಳನುನ್ �ಾಯರ್ಗತ�ೂ�� ಮತುತ್ �ಂಬ�ಸುವ �ಾಖ�ಗಳನುನ್ 

ಒದ��.

�ರ್ೕ�ಂಗ್ ಸದಸಯ್�ೂಂ�� ಒ�ಪ್�ೂಂ�ರುವ ಸವ್ಯಂ�ರ್ೕ�ತ ಷರತುತ್ಗಳನುನ್ ಅಥರ್ �ಾ��ೂ�ಳ್.
 

�ರ್ೕ�ಂಗ್ ಸದಸಯ್�� �ೕ�ರುವ ಹಕುಕ್ಗಳನುನ್ ಅಥರ್ �ಾ��ೂ�ಳ್. 

ಅ�ಾಯ ಬ�ರಂಗ �ಾಖ�ಯನುನ್ ಓ��.

ಉತಪ್ನನ್ ಮತುತ್ �ಾ�ಾರ್ಚರ�ಾ �ೌಕಟುಟ್ ಮತುತ್ �ಾಲ��ಗಳನುನ್ ಅಥರ್ �ಾ��ೂ�ಳ್. 

�ಾ�ರ್ನ್ ಗಳನುನ್ ಸ�ಾಲದ�ಲ್ �ಾವ��.

��ಗಳು ಮತುತ್ �ಕೂಯ್��ಗಳನುನ್ ಇತಯ್ಥರ್�ಾಕ್� ಸ�ಾಲದ�ಲ್ �ಾವ��.  

�ರ್ೕಡ್ ಗಳ �ವರಗಳನುನ್ ಪ��ೕ��.

��ಗಳು ಮತುತ್ �ಕೂಯ್��ೕಸ್ ಚಲ�ಗಳನುನ್ ಗಮ�ಸಲು �ಾಯ್ಂಕ್ ಅ�ೌಂಟ್ ಮತುತ್ �.� ಅ�ೌಂಟ್ ಪ��ೕ��. 

ಒಪಪ್ಂದ �ೂೕಟ್ ಗಳು ಮತುತ್ �ಟ್ೕ�ಮ್ಂಟ್ ಆಫ್ ಅ�ೌಂಟ್ ಪ�ಾಮ�ರ್�.



೩೨

೨೮

 �.ಓ.’ಎಸ್.    [ಡೂ’ಸ್]

��ೖ�ೕ�ವ್ಸ್ ಎನುನ್ವ�ದು ಹಣ�ಾಸು �ಾಧನಗ�� 
ಉ�ಲ್ೕಖ�ಾಗುತತ್�, ಇವ� ಮೂ�ಾ�ಾರದ ಭದರ್� ಅಥ�ಾ 
ಹಣ�ಾಸು �ಾಧನ�ಂದ ತಮಮ್ �ೌಲಯ್ವನುನ್ 
ಪ�ದು�ೂಳುಳ್ತತ್�. ಮೂ�ಾ�ಾರದ ಉತಪ್ನನ್ಗಳು ಈ�ವ್�, 
ಕ�ಾ��, ಕ�ನ್ಸ್, ಇ�ಾಯ್� ಇರಬಹುದು.

��ೖ�ೕ�ವ್ಸ್ ಅನುನ್ �ಾರ್ಥ�ಕ�ಾ� ಹೂ���ಾರರು ಅವ�ಗಳ 
�ಾಥ್ನವನುನ್ ಭದರ್ಪ�ಸಲು ಮತುತ್ ��ಯ ಅ�ಾಯವನುನ್ 
ಕ�ಷಠ್�ೂ�ಸಲು ಬಳಸು�ಾತ್�. ��ಜ್ಂಗ್ ಅಂದ� 
ಭದರ್ಪ���ೂಳುಳ್��ಯು ಮೂಲಭೂತ�ಾ� ಒಂದು ಅ�ಾಯ 
�ವರ್ಹ�ಾ �ಾಯರ್ತಂತರ್�ಾ�ದುದ್ ಇದರ�ಲ್ ಹೂ���ಾರರು �ಾವ��ೕ ಪರ್�ಕೂಲ �� ಚಲನಗಳನುನ್ ಸ�ದೂ�ಸಲು 
�ಾಯರ್ತಂತರ್ ರೂಪದ�ಲ್ �ಾಧನಗಳ�ಲ್ ಹೂ�� �ಾಡು�ಾತ್�.
 
��ೖ�ೕ�ವ್ಸ್ ನ �ಾ�ಗಳು �ಡಜ್ಸ್ರ್, �ಪ್ಕುಯ್�ೕಟಸ್ರ್ ಮತುತ್ ಆ�ರ್�ರ್ೕಗುಸ್ರ್ ಆ�ರಬಹುದು ಮತುತ್ ��ನನ್ ಪ��ಥ್ತಗಳ�ಲ್ 
��ನನ್ �ಾತರ್ಗಳನುನ್ �ವರ್�ಸಬಹುದು.

ಫ�ಯ್ಚಸ್ರ್ ಮತುತ್ ಆಪಷ್ನ್ಸ್, ಅಥ�ಾ �ಾ�ಾನಯ್�ಾ� ಕ�ಯಲಪ್ಡುವ ಎಫ್ ಮತುತ್ ಒ  ��ಾಗವ�, �ಕೂಯ್��ೕಸ್ 
�ಾರುಕ�ಟ್ಯ ��ೖ�ೕ�ವ್ಸ್ ��ಾಗದ ಒಂದು ಅಗತಯ್ ಅಂಗ�ಾ�ರುತತ್�. ಫ�ಯ್ಚಸ್ರ್ ಮತುತ್ ಆಪಷ್ನ್ಸ್ ಎನುನ್ವ�ದು 
��ೖ�ೕ�ವ್ಸ್ ನ ಎರಡು ��ನನ್ �ಧಗ�ಾ��.

ಒಂದು ಫ�ಚಸ್ರ್ �ಾಂ�ಾರ್ಕ್ಟ್ ಅಂದ� ಭ�ಷಯ್ದ ಒಪಪ್ಂದವ� ಒಂದು �ಾನ�ೕಕೃತ ��ಮಯ �ರ್ೕಡ್ ಆ�ರುವ 
ಒಪಪ್ಂದ�ಾ�ದುದ್ ಇದು ಭ�ಷಯ್ದ ��ಾಂಕ��ಂದರಂದು ಪ�ವರ್�ಗ�ತ ��ಯ�ಲ್ ಒಂದು ಮೂ�ಾ�ಾರದ ಉತಪ್ನನ್ವನುನ್ 
ಖ�ೕ�ಸಲು ಅಥ�ಾ �ಾ�ಾಟ �ಾಡುವ ಉ�ದ್ೕಶ �ೂಂ�ರುತತ್�.

ಒಂದು ಆಪಷ್ನ್ಸ್ �ಾಂ�ಾರ್ಕ್ಟ್ ಅಂದರ ಆ�ಕ್ಗಳ ಒಪಪ್ಂದವ� ಒಂದು ಹಣ�ಾಸು �ಾಧನ�ಾಗದುದ್, ಇದು ಖ�ೕ��ಾರ�� 
ಪ�ವರ್-�ಗ�ತ ��ಾಂಕ ಮತುತ್ ��ಯ�ಲ್ ಹ�ಕ್ನ ಆ�ಕ್ �ೕಡುತತ್� ಆದ� ಆ ಆ�ಕ್ಯನುನ್ ಚ�ಾ�ಸುವ 

�ಾಧಯ್�ಯನನ್ಲಲ್. ಒಂದು �ಾಲ್ ಆಪಷ್ನ್ ಒಬಬ್�� ಮೂ�ಾ�ಾರದ �ಕೂಯ್��ಯನುನ್ ಖ�ೕ�ಸುವ ಹಕಕ್ನುನ್ �ೕಡುತತ್� 
ಮತತ್ ಒಂದು ಪ�ಟ್ ಆಪಷ್ನ್ ಒಬಬ್�� ಮೂ�ಾ�ಾರದ �ಕೂಯ್��ಯನುನ್ �ಾ�ಾಟ �ಾಡುವ ಹಕಕ್ನುನ್ �ೕಡುತತ್�. ಆಪಷ್ನ್ಸ್ 
�ಾಂ�ಾರ್ಕ್ಟ್ ಖ�ೕ���ಾಗ ಹೂ���ಾರ�� �ರ್ೕ�ಯಂ ��ಸ�ಾಗುತತ್�. 

ಅನುಬಂಧಗಳು

ಅನುಬಂಧ - I
(�ಕೂಯ್��ೕಸ್ �ಾರುಕ�ಟ್ಯ�ಲ್ ಹೂ��/�ರ್ೕ�ಂಗ್ �ಾಡಲು �ಾಡ�ೕ�ಾದುದ್ ಮತುತ್ �ಾಡ�ಾರದುದ್)

�ೕವ� �ಕೂಯ್��ೕಸ್ �ಾರುಕ�ಟ್ಯ�ಲ್ �ಮಮ್ ಹೂ�� ಅವಶಯ್ಕ�ಗ�� ಎಸ್.ಇ.�.ಐ �ೂೕಂ�ಾ�ತ ಹೂ�� 
ಸಲ�ಾ�ಾರರ �ೂ� ಸ�ಾ�ೂೕ�ಸಬಹುದು.

�ಮಮ್ ಹೂ��ಯ �ಯ್ೕ�ೕ�ದ್ೕಶ ಮತುತ್ ಅ�ಾಯ ��ದು�ೂಳುಳ್ವ �ಾಮಥಯ್ರ್ವನುನ್ ಆ�ಾ�� 
�ೕಜ�/ಉತಪ್ನನ್��ಂದರ�ಲ್ ಹೂ�� �ಾ�.

ವ��ಾಟು ನ��ದ ೨೪ �ಾಸುಗ�ೂಳ� �ರ್ೕಡ್ ಗಳನುನ್ ನ��ದ ಬ�ಗ್ �ಂಧು�ಾದ �ೂೕಟ್/ದೃ�ೕಕರಣ ��ೕ 
�ೕಡುವಂ� ಒ�ಾತ್��. �ಯ�ತ ಆ�ಾರದ�ಲ್ �ಮಮ್ ��ಾಯ್ಟ್ ಅ�ೌಂಟ್ ನ�ಲ್ �ಮಮ್ ��ೕಟ್ರ್ ��ೕ��ೕವನುನ್ 
ಗಮ�ಸು�ತ್�.

ಸ� �ಾಡುವ ಮುನನ್ ಎ�ಾಲ್ �ಾಖ�ಗಳನುನ್ ಎಚಚ್���ಂದ ಓ��.

�ೕವ� �ಮಮ್ ಅ�ೌಂಟ್ ಗ�� ಅನವ್ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾಲ್ ದರಗಳು/ಶುಲಕ್ಗಳು/�ೂರ್ೕಕ�ೕಜ್ ಗಳನುನ್ ಎಚಚ್���ಂದ 
ಗಮ�ಸ�ೕಕು ಮತುತ್ ಅವ�ಗಳ �ಾಖ�ಯನುನ್ ಇಟುಟ್�ೂಂ�ರ�ೕಕು.

ಸ� �ಾ�ರುವ �ಾಖ�ಗಳು, ಅ�ೌಂಟ್ �ಟ್ೕ�ಮ್ಂಟ್ ಗಳು, �ವ್ೕಕ��ರುವ ಒಪಪ್ಂದದ �ೂೕಟ್ ಗಳು ಮತುತ್ �ಾವ�ಗಳನುನ್ 
�ಾ�ರುವ �ಾಖ�ಗಳನುನ್ �ಮಮ್ ಬ� ಇಟುಟ್�ೂ�ಳ್.

�ಾಲ�ಾಲ�ಕ್ �ಮಮ್ ಹಣ�ಾಸು ಅವಶಯ್ಕ�ಗಳು/ಗು�ಗಳನುನ್ ಸ�ೕ�� ಮತುತ್ ಅವ�ಗಳನುನ್ �ಾ�ಸುವ�ದು �ಾಧಯ್ 
ಎನುನ್ವ�ದನುನ್ ಖ�ತಪ���ೂಳಳ್ಲು ��ೕಟ್ರ್ ��ೕ��ೕ ಅನುನ್ ಪ�ಾಮ�ರ್�.

�ಾ�ಾಗಲೂ �ಮಮ್ �ಾಯ್ಂ�ಂಗ್ ��ಾನವನುನ್ ಬಳ� �ಮಮ್ ವ��ಾಟುಗ�� �ಾವ� �ಾ�, ಅಂದ� ನಗದು ವಯ್ವ�ಾರ 
�ಾಡ�ೕ�.

�ಾ�ಾಗಲೂ �ಮಮ್ �ಾ��ಯನುನ್ ಪ�ಷಕ್�ಸು�ತ್�. �ಾ�ಾಗ�ಾದರೂ �ಮಮ್ ��ಾಸ ಅಥ�ಾ �ಾಯ್ಂಕ್ �ವರಗಳು 
ಅಥ�ಾ ಇ�ೕಲ್ ಐ.�  ಅಥ�ಾ ��ೖಲ್ ಸಂ�ಯ್ಯ�ಲ್ ಬದ�ಾವ� ಇ�ಾದ್ಗ �ಮಮ್ �ಾಟ್ಕ್ �ೂರ್ೕಕರ್ / ��ಾ�ಟ� 
�ಾ�� �ಾ�� �ೕ��. �ಮ್ �ಾಡುರ್ಗಳು ಈಗ ��ನನ್ �ೕ� ಒದ�ಸುವವ�� ಬದ�ಾ�ಸಬಹು�ಾದ ಲಕಷ್ಣವನುನ್ 
�ೂಂ�ರುವ�ದ�ಂದ, ಹೂ���ಾರರು ತಮಮ್ ಸಂಬಂ�ತ ಅ�ೌಂಟ್ ಗ�� ಒಂ�ೕ ��ೖಲ್ ಸಂ�ಯ್ಯನುನ್ 
ಇಟುಟ್�ೂಳಳ್ಬಹುದು. (��ೖಲ್ ಸಂ�ಯ್ಯು ಎ�ಾಲ್ ಪರ್ಮುಖ ವ��ಾಟುಗ�� ಪರ್ಮುಖ ಆ�ರುತತ್�.

�ಮಮ್ ಎ�ಾಲ್ ಹೂ��ಗ�� �ಾಮ��ೕಶನ  �ೌಲಭಯ್ವನುನ್ ಬಳ��ೂ�ಳ್. ��ಾಯ್ಟ್ ಅ�ೌಂಟ್ ನ�ಲ್ ಬಹು 
�ಾಮ��ೕರ್ಶನಗ�� ಅವ�ಾಶ��.

�ಮಮ್ �ಾ�ತ್ಯ�ಲ್ರುವ ಅ�ೌಂಟ್ ಗಳನುನ್ �ಾಲ�ಾಲ�ಕ್ ಇತಯ್ಥರ್ಪ���ೂ�ಳ್ (೩೦ / ೯೦ �ನಗ��ೂ�ಮ್, �ಮಮ್ 
ಆ�ಕ್ಯಂ�)

�ಮಮ್ �ಾ�ತ್ಯ�ಲ್ರುವ ಅ�ೌಂಟ್ �ೕ� �ಯ�ತ�ಾ� ��ಾ ಇ��. 

�ಮಮ್ �ರ್ೕ�ಂಗ್ ಅ�ೌಂಟ್ ಅನುನ್ �ಾಲ�ಾಲ�ಕ್ ಪ�ೕ�� ಮತುತ್ ಸ�ೕ��.

��ಮಯ �ೕಂದರ್�ಂದ ಆ �ನದಂದ ನ��ರುವ �ರ್ೕಡ್ ಕು�ತ ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್  ಮತುತ್ ಇ�ೕಲ್ ಅನುನ್ �ೖನಂ�ನ 
ಆ�ಾರದ�ಲ್ �ಯ�ತ�ಾ� ಪ�ೕ�ಸುವ�ದು.

��ಮಯ �ೕಂದರ್�ಂದ �ರ್ೕ�ಂಗ್ ಸದಸಯ್�ೂಂ�� ಸಂರ��ರುವ ಹೂ���ಾರರ ��ಗಳು ಮತುತ್ �ಕೂಯ್��ೕಸ್ 
�ಾಯ್�ನ್ಸ್ ಸಂಬಂಧದ �ಾ�ಕ ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್  ಮತುತ್ ಇ�ೕಲ್ ಅನುನ್ �ಯ�ತ�ಾ� ಪ�ೕ�ಸುವ�ದು.

�ಮಮ್ �ಾರ್ಹಕರನುನ್ ��ದು�ೂ�ಳ್ (�.�ೖ.�) �ಾಖ�ಗಳನುನ್ �ಾಯರ್ಗತ�ೂ�� ಮತುತ್ �ಂಬ�ಸುವ �ಾಖ�ಗಳನುನ್ 
ಒದ��.

�ರ್ೕ�ಂಗ್ ಸದಸಯ್�ೂಂ�� ಒ�ಪ್�ೂಂ�ರುವ ಸವ್ಯಂ�ರ್ೕ�ತ ಷರತುತ್ಗಳನುನ್ ಅಥರ್ �ಾ��ೂ�ಳ್.
 

�ರ್ೕ�ಂಗ್ ಸದಸಯ್�� �ೕ�ರುವ ಹಕುಕ್ಗಳನುನ್ ಅಥರ್ �ಾ��ೂ�ಳ್. 

ಅ�ಾಯ ಬ�ರಂಗ �ಾಖ�ಯನುನ್ ಓ��.

ಉತಪ್ನನ್ ಮತುತ್ �ಾ�ಾರ್ಚರ�ಾ �ೌಕಟುಟ್ ಮತುತ್ �ಾಲ��ಗಳನುನ್ ಅಥರ್ �ಾ��ೂ�ಳ್. 

�ಾ�ರ್ನ್ ಗಳನುನ್ ಸ�ಾಲದ�ಲ್ �ಾವ��.

��ಗಳು ಮತುತ್ �ಕೂಯ್��ಗಳನುನ್ ಇತಯ್ಥರ್�ಾಕ್� ಸ�ಾಲದ�ಲ್ �ಾವ��.  

�ರ್ೕಡ್ ಗಳ �ವರಗಳನುನ್ ಪ��ೕ��.

��ಗಳು ಮತುತ್ �ಕೂಯ್��ೕಸ್ ಚಲ�ಗಳನುನ್ ಗಮ�ಸಲು �ಾಯ್ಂಕ್ ಅ�ೌಂಟ್ ಮತುತ್ �.� ಅ�ೌಂಟ್ ಪ��ೕ��. 

ಒಪಪ್ಂದ �ೂೕಟ್ ಗಳು ಮತುತ್ �ಟ್ೕ�ಮ್ಂಟ್ ಆಫ್ ಅ�ೌಂಟ್ ಪ�ಾಮ�ರ್�.



೨೯

 �.ಓ.ಎನ್.�.’ಎಸ್.   
[�ೂೕನ್ಟ್’ಸ್]

��ೖ�ೕ�ವ್ಸ್ ಎನುನ್ವ�ದು ಹಣ�ಾಸು �ಾಧನಗ�� 
ಉ�ಲ್ೕಖ�ಾಗುತತ್�, ಇವ� ಮೂ�ಾ�ಾರದ ಭದರ್� ಅಥ�ಾ 
ಹಣ�ಾಸು �ಾಧನ�ಂದ ತಮಮ್ �ೌಲಯ್ವನುನ್ 
ಪ�ದು�ೂಳುಳ್ತತ್�. ಮೂ�ಾ�ಾರದ ಉತಪ್ನನ್ಗಳು ಈ�ವ್�, 
ಕ�ಾ��, ಕ�ನ್ಸ್, ಇ�ಾಯ್� ಇರಬಹುದು.

��ೖ�ೕ�ವ್ಸ್ ಅನುನ್ �ಾರ್ಥ�ಕ�ಾ� ಹೂ���ಾರರು ಅವ�ಗಳ 
�ಾಥ್ನವನುನ್ ಭದರ್ಪ�ಸಲು ಮತುತ್ ��ಯ ಅ�ಾಯವನುನ್ 
ಕ�ಷಠ್�ೂ�ಸಲು ಬಳಸು�ಾತ್�. ��ಜ್ಂಗ್ ಅಂದ� 
ಭದರ್ಪ���ೂಳುಳ್��ಯು ಮೂಲಭೂತ�ಾ� ಒಂದು ಅ�ಾಯ 
�ವರ್ಹ�ಾ �ಾಯರ್ತಂತರ್�ಾ�ದುದ್ ಇದರ�ಲ್ ಹೂ���ಾರರು �ಾವ��ೕ ಪರ್�ಕೂಲ �� ಚಲನಗಳನುನ್ ಸ�ದೂ�ಸಲು 
�ಾಯರ್ತಂತರ್ ರೂಪದ�ಲ್ �ಾಧನಗಳ�ಲ್ ಹೂ�� �ಾಡು�ಾತ್�.
 
��ೖ�ೕ�ವ್ಸ್ ನ �ಾ�ಗಳು �ಡಜ್ಸ್ರ್, �ಪ್ಕುಯ್�ೕಟಸ್ರ್ ಮತುತ್ ಆ�ರ್�ರ್ೕಗುಸ್ರ್ ಆ�ರಬಹುದು ಮತುತ್ ��ನನ್ ಪ��ಥ್ತಗಳ�ಲ್ 
��ನನ್ �ಾತರ್ಗಳನುನ್ �ವರ್�ಸಬಹುದು.

ಫ�ಯ್ಚಸ್ರ್ ಮತುತ್ ಆಪಷ್ನ್ಸ್, ಅಥ�ಾ �ಾ�ಾನಯ್�ಾ� ಕ�ಯಲಪ್ಡುವ ಎಫ್ ಮತುತ್ ಒ  ��ಾಗವ�, �ಕೂಯ್��ೕಸ್ 
�ಾರುಕ�ಟ್ಯ ��ೖ�ೕ�ವ್ಸ್ ��ಾಗದ ಒಂದು ಅಗತಯ್ ಅಂಗ�ಾ�ರುತತ್�. ಫ�ಯ್ಚಸ್ರ್ ಮತುತ್ ಆಪಷ್ನ್ಸ್ ಎನುನ್ವ�ದು 
��ೖ�ೕ�ವ್ಸ್ ನ ಎರಡು ��ನನ್ �ಧಗ�ಾ��.

ಒಂದು ಫ�ಚಸ್ರ್ �ಾಂ�ಾರ್ಕ್ಟ್ ಅಂದ� ಭ�ಷಯ್ದ ಒಪಪ್ಂದವ� ಒಂದು �ಾನ�ೕಕೃತ ��ಮಯ �ರ್ೕಡ್ ಆ�ರುವ 
ಒಪಪ್ಂದ�ಾ�ದುದ್ ಇದು ಭ�ಷಯ್ದ ��ಾಂಕ��ಂದರಂದು ಪ�ವರ್�ಗ�ತ ��ಯ�ಲ್ ಒಂದು ಮೂ�ಾ�ಾರದ ಉತಪ್ನನ್ವನುನ್ 
ಖ�ೕ�ಸಲು ಅಥ�ಾ �ಾ�ಾಟ �ಾಡುವ ಉ�ದ್ೕಶ �ೂಂ�ರುತತ್�.

ಒಂದು ಆಪಷ್ನ್ಸ್ �ಾಂ�ಾರ್ಕ್ಟ್ ಅಂದರ ಆ�ಕ್ಗಳ ಒಪಪ್ಂದವ� ಒಂದು ಹಣ�ಾಸು �ಾಧನ�ಾಗದುದ್, ಇದು ಖ�ೕ��ಾರ�� 
ಪ�ವರ್-�ಗ�ತ ��ಾಂಕ ಮತುತ್ ��ಯ�ಲ್ ಹ�ಕ್ನ ಆ�ಕ್ �ೕಡುತತ್� ಆದ� ಆ ಆ�ಕ್ಯನುನ್ ಚ�ಾ�ಸುವ 

�ಾಧಯ್�ಯನನ್ಲಲ್. ಒಂದು �ಾಲ್ ಆಪಷ್ನ್ ಒಬಬ್�� ಮೂ�ಾ�ಾರದ �ಕೂಯ್��ಯನುನ್ ಖ�ೕ�ಸುವ ಹಕಕ್ನುನ್ �ೕಡುತತ್� 
ಮತತ್ ಒಂದು ಪ�ಟ್ ಆಪಷ್ನ್ ಒಬಬ್�� ಮೂ�ಾ�ಾರದ �ಕೂಯ್��ಯನುನ್ �ಾ�ಾಟ �ಾಡುವ ಹಕಕ್ನುನ್ �ೕಡುತತ್�. ಆಪಷ್ನ್ಸ್ 
�ಾಂ�ಾರ್ಕ್ಟ್ ಖ�ೕ���ಾಗ ಹೂ���ಾರ�� �ರ್ೕ�ಯಂ ��ಸ�ಾಗುತತ್�. 

�ೕವ� �ಕೂಯ್��ೕಸ್ �ಾರುಕ�ಟ್ಯ�ಲ್ �ಮಮ್ ಹೂ�� ಅವಶಯ್ಕ�ಗ�� ಎಸ್.ಇ.�.ಐ �ೂೕಂ�ಾ�ತ ಹೂ�� 
ಸಲ�ಾ�ಾರರ �ೂ� ಸ�ಾ�ೂೕ�ಸಬಹುದು.

�ಮಮ್ ಹೂ��ಯ �ಯ್ೕ�ೕ�ದ್ೕಶ ಮತುತ್ ಅ�ಾಯ ��ದು�ೂಳುಳ್ವ �ಾಮಥಯ್ರ್ವನುನ್ ಆ�ಾ�� 
�ೕಜ�/ಉತಪ್ನನ್��ಂದರ�ಲ್ ಹೂ�� �ಾ�.

ವ��ಾಟು ನ��ದ ೨೪ �ಾಸುಗ�ೂಳ� �ರ್ೕಡ್ ಗಳನುನ್ ನ��ದ ಬ�ಗ್ �ಂಧು�ಾದ �ೂೕಟ್/ದೃ�ೕಕರಣ ��ೕ 
�ೕಡುವಂ� ಒ�ಾತ್��. �ಯ�ತ ಆ�ಾರದ�ಲ್ �ಮಮ್ ��ಾಯ್ಟ್ ಅ�ೌಂಟ್ ನ�ಲ್ �ಮಮ್ ��ೕಟ್ರ್ ��ೕ��ೕವನುನ್ 
ಗಮ�ಸು�ತ್�.

ಸ� �ಾಡುವ ಮುನನ್ ಎ�ಾಲ್ �ಾಖ�ಗಳನುನ್ ಎಚಚ್���ಂದ ಓ��.

�ೕವ� �ಮಮ್ ಅ�ೌಂಟ್ ಗ�� ಅನವ್ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾಲ್ ದರಗಳು/ಶುಲಕ್ಗಳು/�ೂರ್ೕಕ�ೕಜ್ ಗಳನುನ್ ಎಚಚ್���ಂದ 
ಗಮ�ಸ�ೕಕು ಮತುತ್ ಅವ�ಗಳ �ಾಖ�ಯನುನ್ ಇಟುಟ್�ೂಂ�ರ�ೕಕು.

ಸ� �ಾ�ರುವ �ಾಖ�ಗಳು, ಅ�ೌಂಟ್ �ಟ್ೕ�ಮ್ಂಟ್ ಗಳು, �ವ್ೕಕ��ರುವ ಒಪಪ್ಂದದ �ೂೕಟ್ ಗಳು ಮತುತ್ �ಾವ�ಗಳನುನ್ 
�ಾ�ರುವ �ಾಖ�ಗಳನುನ್ �ಮಮ್ ಬ� ಇಟುಟ್�ೂ�ಳ್.

�ಾಲ�ಾಲ�ಕ್ �ಮಮ್ ಹಣ�ಾಸು ಅವಶಯ್ಕ�ಗಳು/ಗು�ಗಳನುನ್ ಸ�ೕ�� ಮತುತ್ ಅವ�ಗಳನುನ್ �ಾ�ಸುವ�ದು �ಾಧಯ್ 
ಎನುನ್ವ�ದನುನ್ ಖ�ತಪ���ೂಳಳ್ಲು ��ೕಟ್ರ್ ��ೕ��ೕ ಅನುನ್ ಪ�ಾಮ�ರ್�.

�ಾ�ಾಗಲೂ �ಮಮ್ �ಾಯ್ಂ�ಂಗ್ ��ಾನವನುನ್ ಬಳ� �ಮಮ್ ವ��ಾಟುಗ�� �ಾವ� �ಾ�, ಅಂದ� ನಗದು ವಯ್ವ�ಾರ 
�ಾಡ�ೕ�.

�ಾ�ಾಗಲೂ �ಮಮ್ �ಾ��ಯನುನ್ ಪ�ಷಕ್�ಸು�ತ್�. �ಾ�ಾಗ�ಾದರೂ �ಮಮ್ ��ಾಸ ಅಥ�ಾ �ಾಯ್ಂಕ್ �ವರಗಳು 
ಅಥ�ಾ ಇ�ೕಲ್ ಐ.�  ಅಥ�ಾ ��ೖಲ್ ಸಂ�ಯ್ಯ�ಲ್ ಬದ�ಾವ� ಇ�ಾದ್ಗ �ಮಮ್ �ಾಟ್ಕ್ �ೂರ್ೕಕರ್ / ��ಾ�ಟ� 
�ಾ�� �ಾ�� �ೕ��. �ಮ್ �ಾಡುರ್ಗಳು ಈಗ ��ನನ್ �ೕ� ಒದ�ಸುವವ�� ಬದ�ಾ�ಸಬಹು�ಾದ ಲಕಷ್ಣವನುನ್ 
�ೂಂ�ರುವ�ದ�ಂದ, ಹೂ���ಾರರು ತಮಮ್ ಸಂಬಂ�ತ ಅ�ೌಂಟ್ ಗ�� ಒಂ�ೕ ��ೖಲ್ ಸಂ�ಯ್ಯನುನ್ 
ಇಟುಟ್�ೂಳಳ್ಬಹುದು. (��ೖಲ್ ಸಂ�ಯ್ಯು ಎ�ಾಲ್ ಪರ್ಮುಖ ವ��ಾಟುಗ�� ಪರ್ಮುಖ ಆ�ರುತತ್�.

�ಮಮ್ ಎ�ಾಲ್ ಹೂ��ಗ�� �ಾಮ��ೕಶನ  �ೌಲಭಯ್ವನುನ್ ಬಳ��ೂ�ಳ್. ��ಾಯ್ಟ್ ಅ�ೌಂಟ್ ನ�ಲ್ ಬಹು 
�ಾಮ��ೕರ್ಶನಗ�� ಅವ�ಾಶ��.

�ಮಮ್ �ಾ�ತ್ಯ�ಲ್ರುವ ಅ�ೌಂಟ್ ಗಳನುನ್ �ಾಲ�ಾಲ�ಕ್ ಇತಯ್ಥರ್ಪ���ೂ�ಳ್ (೩೦ / ೯೦ �ನಗ��ೂ�ಮ್, �ಮಮ್ 
ಆ�ಕ್ಯಂ�)

�ಮಮ್ �ಾ�ತ್ಯ�ಲ್ರುವ ಅ�ೌಂಟ್ �ೕ� �ಯ�ತ�ಾ� ��ಾ ಇ��. 

�ಮಮ್ �ರ್ೕ�ಂಗ್ ಅ�ೌಂಟ್ ಅನುನ್ �ಾಲ�ಾಲ�ಕ್ ಪ�ೕ�� ಮತುತ್ ಸ�ೕ��.

��ಮಯ �ೕಂದರ್�ಂದ ಆ �ನದಂದ ನ��ರುವ �ರ್ೕಡ್ ಕು�ತ ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್  ಮತುತ್ ಇ�ೕಲ್ ಅನುನ್ �ೖನಂ�ನ 
ಆ�ಾರದ�ಲ್ �ಯ�ತ�ಾ� ಪ�ೕ�ಸುವ�ದು.

��ಮಯ �ೕಂದರ್�ಂದ �ರ್ೕ�ಂಗ್ ಸದಸಯ್�ೂಂ�� ಸಂರ��ರುವ ಹೂ���ಾರರ ��ಗಳು ಮತುತ್ �ಕೂಯ್��ೕಸ್ 
�ಾಯ್�ನ್ಸ್ ಸಂಬಂಧದ �ಾ�ಕ ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್  ಮತುತ್ ಇ�ೕಲ್ ಅನುನ್ �ಯ�ತ�ಾ� ಪ�ೕ�ಸುವ�ದು.

ಹೂ��� ಹಣವನುನ್ �ಾಲ ��ದು�ೂಳಳ್�ೕ�.

�ೂೕಂ�ಾವ� ಆ�ರದ �ೂರ್ೕಕರ್ ಗಳು / ಇತರ �ೂೕಂ�ಾವ� ಆ�ರದ ಮಧಯ್ವ�ರ್ಗಳ �ೂ� ವಯ್ವಹ�ಸ�ೕ�.

ಮಧಯ್ವ�ರ್� ಒ�ಪ್ರುವ�ದ�ಕ್ಂತ �ಚುಚ್ �ೂರ್ೕಕ�ೕಜ್ / ದರಗಳನುನ್ �ಾವ�ಸ�ೕ�. 

�ಾವ��ೕ ಮಧಯ್ವ�ರ್�ಂ�� �ಾವ��ೕ �ಾಖ�ಯನುನ್ ಅದರ �ಯಮಗಳು ಮತತ್ ಷರತುತ್ಗಳನುನ್ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� 
ಅಥರ್�ಾ��ೂಳಳ್� �ಾಯರ್ಗತ�ೂ�ಸ�ೕ�.

�ಾವ��ೕ �ಾ� ನಮೂ� ಅಥ�ಾ ��ವ� ಸೂಚ� �ೕ�ಗಳ �ೕ� ಸ� �ಾಡ�ೕ�.

ಜನರಲ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅ�ಾ�ರ್ (�.ಒ.ಎ)ಯನುನ್ �ಾಟ್ಕ್ �ೂರ್ೕಕರ್ / ��ಾ�ಟ� �ಾ�ಯ ಪರ�ಾ� �ೕಡ�ೕ�. �ೕವ� 
�.ಒ.ಎ �ೕಡ�ೕ�ಾದ�ಲ್, ��ರ್ಷಟ್�ಾದ ಒಂದನುನ್ �ೕಡುವ ಸಮಯದ�ಲ್ ಎಚಚ್��ಯನುನ್ ವ��.

��ಾದಗಳ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್, �ಾಯ್ಯಸಮಮ್ತ ಸಮಯ�ೂಳ� ಮಧಯ್ವ�ರ್ / �ಾಟ್ಕ್ ��ಮಯ �ೕಂದರ್ / ಎಸ್.ಇ.�.ಐ� 
��ತ ದೂರು ಸ�ಲ್�.

ಡಬಬ್ �ರ್ೕ�ಂಗ್ (�ಾಟ್ಕ್ ��ಮಯ �ೕಂದರ್ದ ಆ�� ನ�ಸುವ �ರ್ೕ�ಂಗ್) �ಾನೂನು�ಾ�ರ�ಾ��. �ೕವ� �ಚಚ್ಗಳ �ೕ� 
ಉ��ಾಯ �ಾ�ಸು�ತ್�ದ್ೕ� ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದರೂ, ಡಬಬ್ �ರ್ೕ�ಂಗ್ ನ�ಲ್ �ೂಡ���ೂಳಳ್�ೕ� ಏ�ಂದ� ಅದು �ಾಟ್ಕ್ 
��ಮಯ �ೕಂದರ್ಗಳ�ಲ್ ನ�ಯುವ ಸುರ�ತ ಮತುತ್ ��ಾವ್�ಾಹರ್ �ರ್ೕಡ್ ಗಳ �ಾಭಗಳನುನ್ �ೕಡುವ��ಲಲ್.

ಉ�ತ್ೕಜ�ಾ �ಾತುಗಳನುನ್ ಆಧ�� �ಮಮ್ ಹೂ��ಯ ��ಾರ್ರಗಳನುನ್ �ಾಡ�ೕ�, ಏ�ಂದ� �ಾರುಕ�ಟ್ �ಾಡ�ಾಗದ 
�ಕೂಯ್��ಗಳನುನ್ �ೂಂ�ರುವ ವಯ್�ತ್�ೕ ಅವ�ಗ�ಂದ �ಡುಗ� �ೂಂದಲು ಈ �ೕ� �ಾತುಗಳನುನ್ 
ಸೃ�ಟ್ಸು�ತ್ರಬಹುದು. ಉ�ತ್ೕಜ�ಾ �ಾತುಗಳನುನ್ ಪರ್�ಾರ �ಾಡುವ�ದೂ ಸಹ ಒಂದು �ಾನೂನು �ಾ�ರ 
ಚಟುವ���ಾ�ದುದ್, ಇದನುನ್ ಎಸ್.ಇ.�.ಐ� ವರ� �ಾಡ�ೕಕು.

ಆನ್ �ೖನ್ ಅ�ೌಂಟ್ ನ �ಮಮ್ �ಾಸವ್ಡ್ರ್ ಅನುನ್ �ಾ�ೂಂ�ಗೂ ಎಂ�ಗೂ ಹಂ��ೂಳಳ್�ೕ�. �ಾಸವ್ಡ್ ರ್ಗಳನುನ್ 
ಆ�ಾ�ಗ್ ಬದ�ಾ�ಸು�ತ್�.

�ೕಸದ �ೕಜ�ಗಳು, �ೂೕಂ�ಾವ� ಆಗದ �ಟ್ ಫಂಡ್ ಗಳು, �ೂೕಂ�ಾವ� ಆಗದ �ಾಮೂ�ಕ ಹೂ�� ಅಥ�ಾ 
�ೂೕಂ�ಾವ� ಆಗದ �ೕವ� �ೕಜ�ಗ�� ಬ��ಾಗ�ೕ�, 

�ಮಮ್ �.�ೖ.� ನಮೂ�ಯ�ಲ್ �ಾ� �ಾಗಗಳನುನ್ �ೂ�ದು �ಾಕಲು ಮ�ಯ�ೕ�. �ೕವ� ಕಂಪ�ಯ್ಟರ್ ಬಳ�ಯ�ಲ್ 
ಪ��ತರು ಆ�ರ�ದದ್�, ��ಟಲ್ ಒಪಪ್ಂದಗಳನುನ್ ಆಯುದ್�ೂಳಳ್�ೕ�. �ಮಮ್ �ಾರ್ಹಕರನುನ್ ��ದು�ೂ�ಳ್ (�.�ೖ.�) �ಾಖ�ಗಳನುನ್ �ಾಯರ್ಗತ�ೂ�� ಮತುತ್ �ಂಬ�ಸುವ �ಾಖ�ಗಳನುನ್ 

ಒದ��.

�ರ್ೕ�ಂಗ್ ಸದಸಯ್�ೂಂ�� ಒ�ಪ್�ೂಂ�ರುವ ಸವ್ಯಂ�ರ್ೕ�ತ ಷರತುತ್ಗಳನುನ್ ಅಥರ್ �ಾ��ೂ�ಳ್.
 

�ರ್ೕ�ಂಗ್ ಸದಸಯ್�� �ೕ�ರುವ ಹಕುಕ್ಗಳನುನ್ ಅಥರ್ �ಾ��ೂ�ಳ್. 

ಅ�ಾಯ ಬ�ರಂಗ �ಾಖ�ಯನುನ್ ಓ��.

ಉತಪ್ನನ್ ಮತುತ್ �ಾ�ಾರ್ಚರ�ಾ �ೌಕಟುಟ್ ಮತುತ್ �ಾಲ��ಗಳನುನ್ ಅಥರ್ �ಾ��ೂ�ಳ್. 

�ಾ�ರ್ನ್ ಗಳನುನ್ ಸ�ಾಲದ�ಲ್ �ಾವ��.

��ಗಳು ಮತುತ್ �ಕೂಯ್��ಗಳನುನ್ ಇತಯ್ಥರ್�ಾಕ್� ಸ�ಾಲದ�ಲ್ �ಾವ��.  

�ರ್ೕಡ್ ಗಳ �ವರಗಳನುನ್ ಪ��ೕ��.

��ಗಳು ಮತುತ್ �ಕೂಯ್��ೕಸ್ ಚಲ�ಗಳನುನ್ ಗಮ�ಸಲು �ಾಯ್ಂಕ್ ಅ�ೌಂಟ್ ಮತುತ್ �.� ಅ�ೌಂಟ್ ಪ��ೕ��. 

ಒಪಪ್ಂದ �ೂೕಟ್ ಗಳು ಮತುತ್ �ಟ್ೕ�ಮ್ಂಟ್ ಆಫ್ ಅ�ೌಂಟ್ ಪ�ಾಮ�ರ್�.



೩೩

ಹಕ್ಕು
ಗಳು�

ಮತ್ತು

೩೦ 

��ೖ�ೕ�ವ್ಸ್ ಎನುನ್ವ�ದು ಹಣ�ಾಸು �ಾಧನಗ�� 
ಉ�ಲ್ೕಖ�ಾಗುತತ್�, ಇವ� ಮೂ�ಾ�ಾರದ ಭದರ್� ಅಥ�ಾ 
ಹಣ�ಾಸು �ಾಧನ�ಂದ ತಮಮ್ �ೌಲಯ್ವನುನ್ 
ಪ�ದು�ೂಳುಳ್ತತ್�. ಮೂ�ಾ�ಾರದ ಉತಪ್ನನ್ಗಳು ಈ�ವ್�, 
ಕ�ಾ��, ಕ�ನ್ಸ್, ಇ�ಾಯ್� ಇರಬಹುದು.

��ೖ�ೕ�ವ್ಸ್ ಅನುನ್ �ಾರ್ಥ�ಕ�ಾ� ಹೂ���ಾರರು ಅವ�ಗಳ 
�ಾಥ್ನವನುನ್ ಭದರ್ಪ�ಸಲು ಮತುತ್ ��ಯ ಅ�ಾಯವನುನ್ 
ಕ�ಷಠ್�ೂ�ಸಲು ಬಳಸು�ಾತ್�. ��ಜ್ಂಗ್ ಅಂದ� 
ಭದರ್ಪ���ೂಳುಳ್��ಯು ಮೂಲಭೂತ�ಾ� ಒಂದು ಅ�ಾಯ 
�ವರ್ಹ�ಾ �ಾಯರ್ತಂತರ್�ಾ�ದುದ್ ಇದರ�ಲ್ ಹೂ���ಾರರು �ಾವ��ೕ ಪರ್�ಕೂಲ �� ಚಲನಗಳನುನ್ ಸ�ದೂ�ಸಲು 
�ಾಯರ್ತಂತರ್ ರೂಪದ�ಲ್ �ಾಧನಗಳ�ಲ್ ಹೂ�� �ಾಡು�ಾತ್�.
 
��ೖ�ೕ�ವ್ಸ್ ನ �ಾ�ಗಳು �ಡಜ್ಸ್ರ್, �ಪ್ಕುಯ್�ೕಟಸ್ರ್ ಮತುತ್ ಆ�ರ್�ರ್ೕಗುಸ್ರ್ ಆ�ರಬಹುದು ಮತುತ್ ��ನನ್ ಪ��ಥ್ತಗಳ�ಲ್ 
��ನನ್ �ಾತರ್ಗಳನುನ್ �ವರ್�ಸಬಹುದು.

ಫ�ಯ್ಚಸ್ರ್ ಮತುತ್ ಆಪಷ್ನ್ಸ್, ಅಥ�ಾ �ಾ�ಾನಯ್�ಾ� ಕ�ಯಲಪ್ಡುವ ಎಫ್ ಮತುತ್ ಒ  ��ಾಗವ�, �ಕೂಯ್��ೕಸ್ 
�ಾರುಕ�ಟ್ಯ ��ೖ�ೕ�ವ್ಸ್ ��ಾಗದ ಒಂದು ಅಗತಯ್ ಅಂಗ�ಾ�ರುತತ್�. ಫ�ಯ್ಚಸ್ರ್ ಮತುತ್ ಆಪಷ್ನ್ಸ್ ಎನುನ್ವ�ದು 
��ೖ�ೕ�ವ್ಸ್ ನ ಎರಡು ��ನನ್ �ಧಗ�ಾ��.

ಒಂದು ಫ�ಚಸ್ರ್ �ಾಂ�ಾರ್ಕ್ಟ್ ಅಂದ� ಭ�ಷಯ್ದ ಒಪಪ್ಂದವ� ಒಂದು �ಾನ�ೕಕೃತ ��ಮಯ �ರ್ೕಡ್ ಆ�ರುವ 
ಒಪಪ್ಂದ�ಾ�ದುದ್ ಇದು ಭ�ಷಯ್ದ ��ಾಂಕ��ಂದರಂದು ಪ�ವರ್�ಗ�ತ ��ಯ�ಲ್ ಒಂದು ಮೂ�ಾ�ಾರದ ಉತಪ್ನನ್ವನುನ್ 
ಖ�ೕ�ಸಲು ಅಥ�ಾ �ಾ�ಾಟ �ಾಡುವ ಉ�ದ್ೕಶ �ೂಂ�ರುತತ್�.

ಒಂದು ಆಪಷ್ನ್ಸ್ �ಾಂ�ಾರ್ಕ್ಟ್ ಅಂದರ ಆ�ಕ್ಗಳ ಒಪಪ್ಂದವ� ಒಂದು ಹಣ�ಾಸು �ಾಧನ�ಾಗದುದ್, ಇದು ಖ�ೕ��ಾರ�� 
ಪ�ವರ್-�ಗ�ತ ��ಾಂಕ ಮತುತ್ ��ಯ�ಲ್ ಹ�ಕ್ನ ಆ�ಕ್ �ೕಡುತತ್� ಆದ� ಆ ಆ�ಕ್ಯನುನ್ ಚ�ಾ�ಸುವ 

�ಾಧಯ್�ಯನನ್ಲಲ್. ಒಂದು �ಾಲ್ ಆಪಷ್ನ್ ಒಬಬ್�� ಮೂ�ಾ�ಾರದ �ಕೂಯ್��ಯನುನ್ ಖ�ೕ�ಸುವ ಹಕಕ್ನುನ್ �ೕಡುತತ್� 
ಮತತ್ ಒಂದು ಪ�ಟ್ ಆಪಷ್ನ್ ಒಬಬ್�� ಮೂ�ಾ�ಾರದ �ಕೂಯ್��ಯನುನ್ �ಾ�ಾಟ �ಾಡುವ ಹಕಕ್ನುನ್ �ೕಡುತತ್�. ಆಪಷ್ನ್ಸ್ 
�ಾಂ�ಾರ್ಕ್ಟ್ ಖ�ೕ���ಾಗ ಹೂ���ಾರ�� �ರ್ೕ�ಯಂ ��ಸ�ಾಗುತತ್�. 

ಅನುಬಂಧ - II
(ಹೂ���ಾರರ ಹಕುಕ್ಗಳು ಮತುತ್ �ಾಧಯ್�ಗಳು)

ಹೂ���ಾರರ ಹಕುಕ್ಗಳು

ಯು�ಕ್ �ಲ್ೖಂಟ್ �ೂೕಡ್ (ಯು.�.�) ಅನುನ್ �ೂರ್ೕಕರ್ ಅವ�ಂದ ಪ�ದು�ೂ�ಳ್.

�ಾಯರ್ಗತ�ೂ��ದ ಕೂಡ�ೕ ಮಧಯ್ವ�ರ್�ಂದ �.�ೖ.� ಮ�ತ್ತರ �ಾಖ�ಗಳ ಪರ್�ಯನುನ್ ಪ�ದು�ೂ�ಳ್ 

�ಮಮ್ ಯು.�.� ನ�ಲ್ �ಾತರ್ �ರ್ೕಡ್ ಗಳನುನ್ �ಾಯರ್ಗತ�ೂ��.

ಸದಸಯ್�ೂಂ�� ಒ�ಪ್�ೂಂಡ �ಯಮಗಳನುನ್ ಪ��ೖ�ದ ನಂತರ ಆ�ೕಶವನುನ್ ಸ�ಲ್�. 

ಅತುಯ್ತತ್ಮ ��ಯನುನ್ ಪ���.

�ರ್ೕಡ್ ಗ�� ಒಪಪ್ಂದ �ೂೕಟ್ ಅನುನ್ �ಾಯರ್ಗತ�ೂ��. 

���ರುವ ದರಗಳ �ವರಗಳನುನ್ �ೕ��.

��ಗಳು ಮತುತ್ �ಕೂಯ್��ೕಸ್ ಅನುನ್ ಸ�ಾಲದ�ಲ್ ಪ�ದು�ೂ�ಳ್.

�ರ್ೕ�ಂಗ್ ಸದಸಯ್�ಂದ �ಟ್ೕ�ಮ್ಂಟ್ ಆಫ್ ಅ�ೌಂಟ್ಸ್ ಪ�ದು�ೂ�ಳ್. 

ಅ�ೌಂಟ್ಸ್ ನ ಇತಯ್ಥರ್�ಾಕ್� �ೕ��.

ಒ�ಪ್�ೂಂ�ರುವ ಸಮಯದ ಅನು�ಾರ �ಟ್ೕ�ಮ್ಂಟ್-ಗಳನುನ್ ಪ���.

ಹೂ���ಾರರ �ಾಧಯ್�ಗಳು

�ಮಮ್ �ಾರ್ಹಕರನುನ್ ��ದು�ೂ�ಳ್ (�.�ೖ.�) �ಾಖ�ಗಳನುನ್ �ಾಯರ್ಗತ�ೂ�� ಮತುತ್ �ಂಬ�ಸುವ �ಾಖ�ಗಳನುನ್ 
ಒದ��.

�ರ್ೕ�ಂಗ್ ಸದಸಯ್�ೂಂ�� ಒ�ಪ್�ೂಂ�ರುವ ಸವ್ಯಂ�ರ್ೕ�ತ ಷರತುತ್ಗಳನುನ್ ಅಥರ್ �ಾ��ೂ�ಳ್.
 

�ರ್ೕ�ಂಗ್ ಸದಸಯ್�� �ೕ�ರುವ ಹಕುಕ್ಗಳನುನ್ ಅಥರ್ �ಾ��ೂ�ಳ್. 

ಅ�ಾಯ ಬ�ರಂಗ �ಾಖ�ಯನುನ್ ಓ��.

ಉತಪ್ನನ್ ಮತುತ್ �ಾ�ಾರ್ಚರ�ಾ �ೌಕಟುಟ್ ಮತುತ್ �ಾಲ��ಗಳನುನ್ ಅಥರ್ �ಾ��ೂ�ಳ್. 

�ಾ�ರ್ನ್ ಗಳನುನ್ ಸ�ಾಲದ�ಲ್ �ಾವ��.

��ಗಳು ಮತುತ್ �ಕೂಯ್��ಗಳನುನ್ ಇತಯ್ಥರ್�ಾಕ್� ಸ�ಾಲದ�ಲ್ �ಾವ��.  

�ರ್ೕಡ್ ಗಳ �ವರಗಳನುನ್ ಪ��ೕ��.

��ಗಳು ಮತುತ್ �ಕೂಯ್��ೕಸ್ ಚಲ�ಗಳನುನ್ ಗಮ�ಸಲು �ಾಯ್ಂಕ್ ಅ�ೌಂಟ್ ಮತುತ್ �.� ಅ�ೌಂಟ್ ಪ��ೕ��. 

ಒಪಪ್ಂದ �ೂೕಟ್ ಗಳು ಮತುತ್ �ಟ್ೕ�ಮ್ಂಟ್ ಆಫ್ ಅ�ೌಂಟ್ ಪ�ಾಮ�ರ್�.



ಅನುಬಂಧ - ೩
(ನೋಂದಾಯಿಸದ ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹಾಕಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಎಚ್ಚರಿಕೆ)

೩೪

೩೧

�ಮಮ್ �ಾರ್ಹಕರನುನ್ ��ದು�ೂ�ಳ್ (�.�ೖ.�) �ಾಖ�ಗಳನುನ್ �ಾಯರ್ಗತ�ೂ�� ಮತುತ್ �ಂಬ�ಸುವ �ಾಖ�ಗಳನುನ್ 
ಒದ��.

�ರ್ೕ�ಂಗ್ ಸದಸಯ್�ೂಂ�� ಒ�ಪ್�ೂಂ�ರುವ ಸವ್ಯಂ�ರ್ೕ�ತ ಷರತುತ್ಗಳನುನ್ ಅಥರ್ �ಾ��ೂ�ಳ್.
 

�ರ್ೕ�ಂಗ್ ಸದಸಯ್�� �ೕ�ರುವ ಹಕುಕ್ಗಳನುನ್ ಅಥರ್ �ಾ��ೂ�ಳ್. 

ಅ�ಾಯ ಬ�ರಂಗ �ಾಖ�ಯನುನ್ ಓ��.

ಉತಪ್ನನ್ ಮತುತ್ �ಾ�ಾರ್ಚರ�ಾ �ೌಕಟುಟ್ ಮತುತ್ �ಾಲ��ಗಳನುನ್ ಅಥರ್ �ಾ��ೂ�ಳ್. 

�ಾ�ರ್ನ್ ಗಳನುನ್ ಸ�ಾಲದ�ಲ್ �ಾವ��.

��ಗಳು ಮತುತ್ �ಕೂಯ್��ಗಳನುನ್ ಇತಯ್ಥರ್�ಾಕ್� ಸ�ಾಲದ�ಲ್ �ಾವ��.  

�ರ್ೕಡ್ ಗಳ �ವರಗಳನುನ್ ಪ��ೕ��.

��ಗಳು ಮತುತ್ �ಕೂಯ್��ೕಸ್ ಚಲ�ಗಳನುನ್ ಗಮ�ಸಲು �ಾಯ್ಂಕ್ ಅ�ೌಂಟ್ ಮತುತ್ �.� ಅ�ೌಂಟ್ ಪ��ೕ��. 

ಒಪಪ್ಂದ �ೂೕಟ್ ಗಳು ಮತುತ್ �ಟ್ೕ�ಮ್ಂಟ್ ಆಫ್ ಅ�ೌಂಟ್ ಪ�ಾಮ�ರ್�.

�ೂೕಂ�ಾ��ರದ ಹೂ�� ಸಲ�ಾ�ಾರರ �ರುದಧ್ ಎಚಚ್�� 

ಎಸ್.ಇ.�.ಐಯು ಹೂ�� ಸಲ�ಾ�ಾರರನುನ್ ಎಸ್.ಇ.�.ಐ 
(ಹೂ�� ಸಲ�ಾ�ಾರರು) �ಯಂತರ್ಣಗಳು, ೨೦೧೩ [ಕ�ಯ �ಾ� 
�ದುದ್ಪ� ಬಂ�ರುವ�ದು ಜ�ೖ ೦೩, ೨೦೨೦] �ೂೕಂ�ಾ�ಸುತತ್�. 
“ಹೂ�� ಸಲ�ಾ�ಾರರು” ಎಂದ� �ಾವ��ೕ ವಯ್�ತ್ಯು, 
ಪ�ಗಣ��ಾ�, �ಾರ್ಹಕ�� ಹೂ�� ಸಲ� ಒದ�ಸುವ 
ವ��ಾ�ನ�ಲ್ �ೂಡ�ರುವ�ೂೕ ಅಥ�ಾ �ಾವ ಇತರ ವಯ್�ತ್ಗಳು 
ಅಥ�ಾ ವಯ್�ತ್ಗಳ ಸಮೂಹವ� ಮತುತ್ ಅದು ತನನ್ನುನ್ �ಾನು ಹೂ�� 
ಸಲ�ಾ�ಾರ ಎಂದು �ಾವ��ೕ �ಸ��ಂದ ಕ�ದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್�ೂೕ 
ಅವ�ಾ�ರು�ಾತ್�.

�ಯಂತರ್ಣದ �ಯ್ೕಯವ� “ಹೂ�� ಸಲ�”ಯನುನ್ �ಯಂ�ರ್ಸುವ��ಾ��, ಇದು ಹೂ��, ಖ�ೕ�, �ಾ�ಾಟ ಅಥ�ಾ 
�ಕೂಯ್��ೕಸ್ ಅಥ�ಾ ಹೂ�� ಉತಪ್ನನ್ಗಳ�ಲ್ �ೕ� �ೕ� ವಯ್ವಹ�ಸುವ�ದ�ಕ್, ಮತುತ್ �ಕೂಯ್��ೕಸ್ ಅಥ�ಾ ಹೂ�� 
ಉತಪ್ನನ್ಗಳನುನ್ ಒಳ�ೂಂ�ರುವ ಹೂ�� ��ೕಟ್ ರ್��ೕ��ೕ ಕು�ತ ಸಲ�, ��ತ, �ೌ�ಕ ಅಥ�ಾ ಇತರ �ಾವ��ೕ 
�ೕ�ಯ ಸಂವಹ�ಯ ಮೂಲಕ �ಾರ್ಹಕರ ಪರ್�ೕಜನ�ಾಕ್� ಸಲ�� ಸಂಬಂ��ರುತತ್� ಮತುತ್ ಅದು ಹಣ�ಾಸು 
�ೕಜ�ಯನುನ್ �ೕಪರ್��ೂಂ�ರ�ೕಕು: �ಾವರ್ಜ�ಕ�� �ಾಯ್ಪಕ�ಾ� ಲಭಯ್�ರುವ ವೃತತ್ಪ�ರ್�ಗಳು, �ಾಯ್ಗ�ನ್ ಗಳು, 
�ಾವ��ೕ ಎ��ಾ��ಕ್ ಅಥ�ಾ ಪರ್�ಾರ ಅಥ�ಾ ದೂರಸಂಪಕರ್ �ಾಧಯ್ಮದ ಮೂಲಕ �ೕಡ�ಾಗುವ ಹೂ�� ಸಲ�ಯನುನ್ ಈ 
�ಯಂತರ್ಣಗಳ ಉ�ದ್ೕಶ�ಾಕ್� ಹೂ�� ಸಲ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲಲ್. ಹೂ�� ಸಲ�ಾ�ಾರರು ಎಸ್.ಇ.�.ಐ�ಂದ 
�ೂೕಂದ� �ೂಂದ�ೕಕು ಮತುತ್ �ೕ� ಸಂ��ಯನುನ್ ಅನುಸ�ಸ�ೕಕು.

ಎಸ್.ಇ.�.ಐ �ೂೕಂದ� ಇಲಲ್� ಹೂ�� ಸಲ�ಾ�ಾರ�ಾ� �ಾಯರ್ �ವರ್�ಸುವ�ದು �ಾನೂನು �ಾ�ರ. ಎಸ್.ಇ.�.ಐ ಅಂತಹ 
�ಾನೂನು �ಾ�ರ ಚಟುವ��ಯನುನ್ ��ಲ್ಸಲು ಒಟುಟ್ ಪರ್ಯತನ್ಗಳನುನ್ �ಾಡು�ತ್�. �ಲವ� ��ಾಠ್�ೕನ ಮತುತ್ ಅ�ಾ� 
ಸಂ�ಥ್ಗಳು ತಮಮ್ನುನ್ �ಾವ� �ೂೕಂ�ಾ���ೂಳಳ್� ಇರಬಹುದು ಮತುತ್, ಅಥ�ಾ, �ೕ� ಸಂ��ಯನುನ್ ಅನುಸ�ಸ�ೕ 
ಇರಬಹುದು. ಹೂ�� ಸಲ�ಾ�ಾರರು ಸಲ� �ೕಡುವ�ದಕಕ್�ಟ್ೕ ತಮಮ್ನುನ್ �ಾವ� �ೕ�ತ�ೂ�ಸ�ೕಕು ಮತುತ್ ಅವರು ನಗದು 
ಅಥ�ಾ �ಕೂಯ್��ೕಸ್ ಅನುನ್ �ವರ್�ಸಕೂಡದು. 



ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹಾಕಾರರಾಗಿ (ಐ.ಎ) ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನೋಂದಾಯಿತ ಮತ್ತು ನೋಂದಾವಣೆ ಆಗಿರದ 
ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸಂಬಂಧ ವಂಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಐಗೆ ಮಾಡಿರುವ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನವುಗಳು 
ಸೇರಿವೆ:

ಯಾವಾಗಲೂ ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಐ ನೋಂದಾಯಿತ ಹೂಡಿಕೆ 
ಸಲಹಾಕಾರರ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹರಿಸಿ.

ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಐ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 
ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ಎಲ್ಲಾ ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಐ ನೋಂದಾಯಿತ 
ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹಾಕಾರರ ಪಟ್ಟಿಯು
ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಐ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ 

ನೋಂದಾವಣೆ ಆಗದಿರುವ ಅಸ್ತಿತ್ವಗಳ ಜೊತೆ 
ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬೇಡಿ.

ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹೆಯ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವ ಸ್ಟಾಕ್ 
ಉಪಾಯಗಳಿಗೆ ಮರುಳಾಗಬೇಡಿ.

೩೨ 

X

X

X

X

X

X

�ಮಮ್ �ಾರ್ಹಕರನುನ್ ��ದು�ೂ�ಳ್ (�.�ೖ.�) �ಾಖ�ಗಳನುನ್ �ಾಯರ್ಗತ�ೂ�� ಮತುತ್ �ಂಬ�ಸುವ �ಾಖ�ಗಳನುನ್ 
ಒದ��.

�ರ್ೕ�ಂಗ್ ಸದಸಯ್�ೂಂ�� ಒ�ಪ್�ೂಂ�ರುವ ಸವ್ಯಂ�ರ್ೕ�ತ ಷರತುತ್ಗಳನುನ್ ಅಥರ್ �ಾ��ೂ�ಳ್.
 

�ರ್ೕ�ಂಗ್ ಸದಸಯ್�� �ೕ�ರುವ ಹಕುಕ್ಗಳನುನ್ ಅಥರ್ �ಾ��ೂ�ಳ್. 

ಅ�ಾಯ ಬ�ರಂಗ �ಾಖ�ಯನುನ್ ಓ��.

ಉತಪ್ನನ್ ಮತುತ್ �ಾ�ಾರ್ಚರ�ಾ �ೌಕಟುಟ್ ಮತುತ್ �ಾಲ��ಗಳನುನ್ ಅಥರ್ �ಾ��ೂ�ಳ್. 

�ಾ�ರ್ನ್ ಗಳನುನ್ ಸ�ಾಲದ�ಲ್ �ಾವ��.

��ಗಳು ಮತುತ್ �ಕೂಯ್��ಗಳನುನ್ ಇತಯ್ಥರ್�ಾಕ್� ಸ�ಾಲದ�ಲ್ �ಾವ��.  

�ರ್ೕಡ್ ಗಳ �ವರಗಳನುನ್ ಪ��ೕ��.

��ಗಳು ಮತುತ್ �ಕೂಯ್��ೕಸ್ ಚಲ�ಗಳನುನ್ ಗಮ�ಸಲು �ಾಯ್ಂಕ್ ಅ�ೌಂಟ್ ಮತುತ್ �.� ಅ�ೌಂಟ್ ಪ��ೕ��. 

ಒಪಪ್ಂದ �ೂೕಟ್ ಗಳು ಮತುತ್ �ಟ್ೕ�ಮ್ಂಟ್ ಆಫ್ ಅ�ೌಂಟ್ ಪ�ಾಮ�ರ್�.

ಹೂ�� ಸಲ�ಾ�ಾರರು �ಾರ್ಹಕ�� ಖ�ತ �ಾಭಗಳ �ೂಡು�ಯನುನ್ �ಾಡು�ತ್ರುವ�ದು.

ಆಕಷರ್ಕ �ಾಭದ ಭರವ�ಯ �ೕ� �ಾರ್ಹಕ�ಂದ ದು�ಾ� ಶುಲಕ್ಗಳನುನ್ 
ಪ�ದು�ೂಳುಳ್�ತ್ರುವ�ದು.

��ಚ್ನ ಶುಲಕ್ಗಳನುನ್ ಗ�ಸಲು �ಾರ್ಹಕರ ಅ�ಾಯ �ಾಮಥಯ್ರ್�ಕ್ ಬದಧ್�ಾಗ� ಐ.ಎ 
ತಪ�ಪ್-�ಾ�ಾಟ �ಾಡುವ�ದು. ಸಂಭ��ದ ನಷಟ್�ಕ್ �ಾರ್ಹಕ�ಂದ ಶುಲಕ್ಗಳನುನ್ ಮರು�ಾವ� 
�ಾಡುವಂ� ದೂರುಗಳನುನ್ �ವ್ೕಕ���ಾಗ, ಐ.ಎ ಅವರು ತಮಮ್ ನಷಟ್ಗಳನುನ್ 
ತುಂ���ೂಳಳ್�ಾಗುವ�ದು ಎಂದು ಭರವ� �ೕ� ��ಚ್ನ ಅ�ಾಯದ ಉತಪ್ನನ್ಗಳನುನ್ 
�ಾರ್ಹಕ�� �ೂಡುವ�ದು.

�ಾರ್ಹಕರ ಪರ�ಾ� �ರ್ೕ�ಂಗ್ �ಾಡುವ�ದು

ಸವ್ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� �ೕಲದ್�ರ್�ೕ�ಸುವ�ದು ಅಥ�ಾ �ೕ�ಯನುನ್ ��ಚ್ನ ಅ�ಾಯದ 
ಉತಪ್ನನ್ಗ�� ಬದ�ಾ�ಸುವ�ದು, �ಾರ್ಹಕರ �ಾಮಥಯ್ರ್ಗ�� �ೂಂ�ಸ�ರುವ�ದು ಮತುತ್ 
�ಾರ್ಹಕರ ಒ�ಪ್� ಪ�ಯ�ರುವ�ದು.

ಹೂ�� ಸಲ�ಾ�ಾರ�ಾ� (ಐ.ಎ)  �ಂದ ಅಸಮಪರ್ಕ �ೕ� ಇದ�ಂದ �ಾರ್ಹಕ�� ಹಣದ ನಷಟ್. 
-ಮರು�ಾವ� ಸಂಬಂ�ತ ಸಮ�ಯ್ಗಳು

ಆದದ್�ಂದ, ಹೂ���ಾರರು �ಾರುಕ�ಟ್ಯ�ಲ್ ಉಪ�ಥ್�ಯ�ಲ್ರುವ �ೕ� ���ರುವ ಅ�ಾಯ್ಸಗಳ ಬ�ಗ್ �ಾಗೃ� 
�ೂಂ�ರ�ೕಕು ಮತುತ್ ಅವ�ಗಳ �ರುದಧ್ ಎಚಚ್�� ವ�ಸ�ೕಕು ಮತುತ್ ಬಂಡ�ಾಳ �ಾರುಕ�ಟ್ಯ�ಲ್ ತಜಞ್�ಂದು 
�ೕ��ೂಳುಳ್ವ ಸಂ�ಥ್ಗಳ �ೂ� ಹು�ಾ�ಾ�ರ�ೕಕು. ಹೂ���ಾರರು ತಮಮ್ ಹೂ��ಯ ಸಂಬಂಧದ�ಲ್ ಸಲ�ಯನುನ್ �ೕವಲ 
ಎಸ್.ಇ.�.ಐ (ಹೂ�� ಸಲ�ಾ�ಾರರು) �ಯಂತರ್ಣಗಳು, ೨೦೧೩ [ಕ�ಯ �ಾ� �ದುದ್ಪ� ಬಂ�ರುವ�ದು ಜ�ೖ ೦೩, ೨೦೨೦] 
ಅಂತಗರ್ತ �ೂೕಂದ��ಾ�ರುವ ಅ�ತ್ತವ್ಗ�ಂದ �ಾತರ್ ಪ�ಯ�ೕ�ಂದು ಸೂ�ಸ�ಾ��.
ಅಂತಹ ಸಂ�ಥ್ಗಳ ಪ�ಟ್ಯು �ಳಕಂಡ �ಬ್ �ೖಟ್ ನ�ಲ್ ಲಭಯ್��: https://www.sebi.gov.in.

ಹೂ���ಾರರ �ೂ� ವಯ್ವಹ�ಸು�ಾಗ �ಾಡ�ೕ�ಾದುದ್ ಮತುತ್ �ಾಡ�ಾರದುದ್

�ಾಡ�ೕ�ಾದುದ್ �ಾಡ�ಾರದುದ್



ಲಭ್ಯವಿದೆ. (https://www.sebi.gov.in)

ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹಾಕಾರರು ಸಿಂಧುವಾದ ನೋಂದಣಿ 
ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು 
ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹಾಕಾರರಿಗೆ ಕೇವಲ ಸಲಹಾ 
ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ.

ಸಲಹಾ ಶುಲ್ಕಗಳ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ 
ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಹಿ 
ಮಾಡಿರುವ ರಸೀದಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪಾವತಿಗಳ 
ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ.

ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ 
ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಅಪಾಯದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು 
ಕೊಡುವಂತೆ ಕೇಳಿ.

ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹಾಕಾರರಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ 
ನಿಮ್ಮ ಅಪಾಯದ ಚಿತ್ರಣ ಮತ್ತು 
ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹೂಡಿಕೆಯ ಬದಲಿ ಆಯ್ಕೆಗಳ 
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆಯೇ ಸಲಹೆ ನೀಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ.

ಸಲಹೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮುಂಚೆ 
ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಮತ್ತು 
ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹಾಕಾರರೊಡನೆ ನಿಮ್ಮ 
ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆ ಹೂಡಿಕೆಗಳ 
ಮತ್ತು ಹಣದ ಲಾಭದ ಚಿತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ 
ಅಂಶಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ.

ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಲಿಖಿತ 
ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಸಹಿ ಮತ್ತು ಮೊಹರಿನ ಜೊತೆಗೆ 
ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ 
ಸಲಹಾಕಾರರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ಮುಂಚೆ, ಈ 
ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು 
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿರಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಲಹಾ 
ಶುಲ್ಕಗಳು, ಸಲಹಾ ಯೋಜನೆಗಳು, ಶಿಫಾರಸುಗಳ 
ವರ್ಗಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಕುರಿತು. 

ನಿಮ್ಮ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಹೊಂದಿರಿ.

ನಿಮ್ಮ ಅನುಮಾನಗಳು / ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು 
ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಕ್ತವಾದ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಿ.

ಭರವಸೆಯ ಅಥವಾ ಖಚಿತ ಲಾಭಗಳ
ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡುವ ಸಲಹಾಕಾರರ 
ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಐಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ. 

ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹಾಕಾರರಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ 
ಹಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಡಿ.

ಖಚಿತ ಲಾಭಗಳ ಭರವಸೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗಬೇಡಿ.

ತರ್ಕಬದ್ಧ ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ 
ದುರಾಸೆಯು ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಲು ಬಿಡಬೇಡಿ.

ಆಕರ್ಷಕ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಅಥವಾ 
ಮಾರುಕಟ್ಟೆವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಮಾರು 
ಹೋಗಬೇಡಿ.

ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹಾಕಾರರು ಅಥವಾ ಅವರ 
ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಂದ ಬರುವ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆಗಳು 
ಅಥವಾ ಸಂದೇಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆಯೇ 
ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ.

ಹೂಡಿಕೆದಾರ ಸಲಹಾಕಾರರಿಂದ ಪದೇಪದೇ ಬರುವ 
ಸಂದೇಶಗಳು ಅಥವಾ ಕರೆಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೇ 
ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.

ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹಾಕಾರರು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಸೀಮಿತ 
ಅವಧಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಅಥವಾ ಇತರ 
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ, ಉಡುಗೊರೆ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ 
ಬಲಿಯಾಗಬೇಡಿ.

ನಿಮ್ಮ ಅಪಾಯ ತಾಳಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 
ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯ ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಹೊಂದದ 
ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಆತುರ ಪಡಬೇಡಿ.

೩೩

�ಮಮ್ �ಾರ್ಹಕರನುನ್ ��ದು�ೂ�ಳ್ (�.�ೖ.�) �ಾಖ�ಗಳನುನ್ �ಾಯರ್ಗತ�ೂ�� ಮತುತ್ �ಂಬ�ಸುವ �ಾಖ�ಗಳನುನ್ 
ಒದ��.

�ರ್ೕ�ಂಗ್ ಸದಸಯ್�ೂಂ�� ಒ�ಪ್�ೂಂ�ರುವ ಸವ್ಯಂ�ರ್ೕ�ತ ಷರತುತ್ಗಳನುನ್ ಅಥರ್ �ಾ��ೂ�ಳ್.
 

�ರ್ೕ�ಂಗ್ ಸದಸಯ್�� �ೕ�ರುವ ಹಕುಕ್ಗಳನುನ್ ಅಥರ್ �ಾ��ೂ�ಳ್. 

ಅ�ಾಯ ಬ�ರಂಗ �ಾಖ�ಯನುನ್ ಓ��.

ಉತಪ್ನನ್ ಮತುತ್ �ಾ�ಾರ್ಚರ�ಾ �ೌಕಟುಟ್ ಮತುತ್ �ಾಲ��ಗಳನುನ್ ಅಥರ್ �ಾ��ೂ�ಳ್. 

�ಾ�ರ್ನ್ ಗಳನುನ್ ಸ�ಾಲದ�ಲ್ �ಾವ��.

��ಗಳು ಮತುತ್ �ಕೂಯ್��ಗಳನುನ್ ಇತಯ್ಥರ್�ಾಕ್� ಸ�ಾಲದ�ಲ್ �ಾವ��.  

�ರ್ೕಡ್ ಗಳ �ವರಗಳನುನ್ ಪ��ೕ��.

��ಗಳು ಮತುತ್ �ಕೂಯ್��ೕಸ್ ಚಲ�ಗಳನುನ್ ಗಮ�ಸಲು �ಾಯ್ಂಕ್ ಅ�ೌಂಟ್ ಮತುತ್ �.� ಅ�ೌಂಟ್ ಪ��ೕ��. 

ಒಪಪ್ಂದ �ೂೕಟ್ ಗಳು ಮತುತ್ �ಟ್ೕ�ಮ್ಂಟ್ ಆಫ್ ಅ�ೌಂಟ್ ಪ�ಾಮ�ರ್�.



೩೫

೩೪ 

ಅ

ಆ

ಇ

�ಮಮ್ �ಾರ್ಹಕರನುನ್ ��ದು�ೂ�ಳ್ (�.�ೖ.�) �ಾಖ�ಗಳನುನ್ �ಾಯರ್ಗತ�ೂ�� ಮತುತ್ �ಂಬ�ಸುವ �ಾಖ�ಗಳನುನ್ 
ಒದ��.

�ರ್ೕ�ಂಗ್ ಸದಸಯ್�ೂಂ�� ಒ�ಪ್�ೂಂ�ರುವ ಸವ್ಯಂ�ರ್ೕ�ತ ಷರತುತ್ಗಳನುನ್ ಅಥರ್ �ಾ��ೂ�ಳ್.
 

�ರ್ೕ�ಂಗ್ ಸದಸಯ್�� �ೕ�ರುವ ಹಕುಕ್ಗಳನುನ್ ಅಥರ್ �ಾ��ೂ�ಳ್. 

ಅ�ಾಯ ಬ�ರಂಗ �ಾಖ�ಯನುನ್ ಓ��.

ಉತಪ್ನನ್ ಮತುತ್ �ಾ�ಾರ್ಚರ�ಾ �ೌಕಟುಟ್ ಮತುತ್ �ಾಲ��ಗಳನುನ್ ಅಥರ್ �ಾ��ೂ�ಳ್. 

�ಾ�ರ್ನ್ ಗಳನುನ್ ಸ�ಾಲದ�ಲ್ �ಾವ��.

��ಗಳು ಮತುತ್ �ಕೂಯ್��ಗಳನುನ್ ಇತಯ್ಥರ್�ಾಕ್� ಸ�ಾಲದ�ಲ್ �ಾವ��.  

�ರ್ೕಡ್ ಗಳ �ವರಗಳನುನ್ ಪ��ೕ��.

��ಗಳು ಮತುತ್ �ಕೂಯ್��ೕಸ್ ಚಲ�ಗಳನುನ್ ಗಮ�ಸಲು �ಾಯ್ಂಕ್ ಅ�ೌಂಟ್ ಮತುತ್ �.� ಅ�ೌಂಟ್ ಪ��ೕ��. 

ಒಪಪ್ಂದ �ೂೕಟ್ ಗಳು ಮತುತ್ �ಟ್ೕ�ಮ್ಂಟ್ ಆಫ್ ಅ�ೌಂಟ್ ಪ�ಾಮ�ರ್�.

ಅನುಬಂಧ - IV
(ಏ�ೕಕೃತ �ಾವ� ಇಂಟ�ೕರ್ಸ್ (ಯು.�.ಐ ) ಎ.ಎಸ್.�.ಎ ನ�ಲ್)

ಹೂ���ಾರರು ಈಗ ಏ�ೕಕೃತ �ಾವ� ಇಂಟ�ೕರ್ಸ್ (ಯು.�.ಐ) 
�ಾವ� ��ಾನವನುನ್ ಬಳ� ಐ.�.ಒ ಗಳ�ಲ್ ಹೂ�� �ಾಡಬಹುದು. 
ಯು.�.ಐ ಹಲ�ಾರು �ಾಯ್ಂ�ಂಗ್ ಲಕಷ್ಣಗಳನುನ್, ತ�ರ�ತ �� 
ವ�ಾರ್ವ�ಗಳು ಮತುತ್ �ಾಯ್�ಾ�ಗಳ �ಾವ�ಗಳನುನ್ ಒಂ�ೕ 
ವಯ್ವ�ಥ್ಯ�ಲ್ ��ೕನ�ೂ�� ಬಹು �ಾಯ್ಂಕ್ ಅ�ೌಂಟ್ ಗಳನುನ್ ಏ�ೖಕ 
��ೖಲ್ ಅ�ಲ್�ೕಶನ್ ನ�ಲ್ ಸಶಕತ್�ೂ�ಸುವ ಒಂದು ವಯ್ವ�ಥ್ 
(�ಾವ��ೕ �ಾಗವ�ಸು�ತ್ರುವ �ಾಯ್ಂ�ನದು).

ಯು.�.ಐ ಬಳ� ಹೂ�� �ಾಡುವ�ದು �ೕ�:

ಯು.�.ಐ ಮೂಲಕ ಐ.�.ಒ ನ�ಲ್ ಹೂ�� �ಾಡುವ ಪರ್�ರ್�ಯು �ಳ� ನಮೂ��ರುವಂ� ೩ ಪರ್ಮುಖ ಕರ್ಮಗಳನುನ್ 
�ೂಂ��:

ಯು.�.ಐ ಮೂಲಕ �ಡ್ �ಾಡುವ�ದು: ಹೂ���ಾರರು ಅ�ರ್ ನಮೂ�ಯ�ಲ್ ತಮಮ್ ಯು.�.ಐ ಐ.�  
�ೂ� �ಡ್ �ವರಗಳನುನ್ ಭ�ರ್ �ಾಡ�ೕಕು. ಅ�ರ್ಗಳನುನ್ ಮಧಯ್ವ�ರ್ಗ�� ಸ�ಲ್ಸಬಹುದು, ಅವರು 
ಯು.�.ಐ ಐ.�  �ೂ� �ಡ್ �ವರಗಳನುನ್ �ಾಟ್ಕ್ ��ಮಯ �ೕಂದರ್ದ ��ಡ್ಂಗ್ �ಾಲ್ಟ್ �ಾಮ್ ರ್ನ�ಲ್ 
ಅ��ಲ್ೕಡ್ �ಾಡುವರು. �ಾಟ್ಕ್ ��ಮಯ �ೕಂದರ್ವ� ಎ��ಾ��ಕ್ �ಾಧಯ್ಮದ ಮೂಲಕ �ಡ್ 
�ವರಗಳನುನ್, ಹೂ���ಾರರ ಯು.�.ಐ ಐ.�  �ೂ� �ತರ�ಾ ಸಂ�ಥ್ಯು �ೕ��ರುವ ಎ�ೂಕ್�ೕ/ 
�ಾರ್�ೕಜಕ �ಾಯ್ಂ��ೂಂ�� ಹಂ��ೂಳುಳ್ವ�ದು.

��ಗಳನುನ್ �ಾಲ್ಕ್ �ಾಡುವ�ದು: ಎ�ೂಕ್�ೕ / �ಾರ್�ೕಜಕ �ಾಯ್ಂಕ್ ಅ�ರ್ಯ �ತತ್�ಕ್ ಸಮ�ಾದ 
��ಗಳನುನ್ �ಾಲ್ಕ್ �ಾ�ಸಲು ಮತುತ್ ಹಂ�� ಆದ�ಲ್ ��ಗಳನುನ್ ಅವರ ಅ�ೌಂ��ಂದ ಕ�ಯುವ 
ಅ��ಾರ �ೕಡುವಂ� ಹೂ���ಾರರನುನ್ �ೂೕರುವ�ದು. ಹೂ���ಾರರು �ಾಲ್ಕ್ �ಾಡುವ ಮನ�ಯನುನ್ 
�ಂಧು�ೂ��ದ �ೕ�, ��ಗಳನುನ್ ಹೂ���ಾರರ ಅ�ೌಂ�ನ�ಲ್ �ಾಲ್ಕ್ �ಾಡ�ಾಗುವ�ದು ಮತುತ್ ಅದರ 
ಬ�ಗ್ ಹೂ���ಾರ�� �ಾ�� �ೕಡ�ಾಗುವ�ದು.

ಹಂ�� ಪರ್�ರ್�ಯ ತರು�ಾಯ �ೕರುಗ�� �ಾವ� �ಾಡು��: ಒ�ಮ್ �ೕರುಗಳು ಹಂ���ಾದ �ೕ�, 
ಹೂ���ಾರರ ಅ�ೌಂ��ಂದ ��ಗಳನುನ್ ಕ�ಯುವ ಪರ್�ರ್�ಯು ಜರುಗುವ�ದು ಮತುತ್ ��ಚ್ನ ಹಣವನುನ್ 
�ಡುಗ� �ಾಡ�ಾಗುವ�ದು. ಈ ಪರ್�ರ್�ಯು ಹೂ���ಾರರು ��ಗಳನುನ್ �ಾಲ್ಕ್ �ಾಡು�ಾಗ ತಮಮ್ 
ಯು.�.ಐ �ನ್ ಬಳ� �ೕ�ದ ಅ��ಾರದ ಆ�ಾರದ �ೕ� ಜರುಗುವ�ದು.



-

-
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೩೬
                                 ಅನುಬಂಧ - ೫ 

ಪದ�ೂೕಶ
 ��� ಪ�  ಪದ      �ಣ� �ಪ

   ಎ ಎಂ �  ���ಕ �ರ�� �ಲ� ಗ� 
   ಎ ಎಸ್ � ಎ  �� ಕ್�   �ತ�   �ಂಬ�ತ ಅ�� 
   � ಎಸ್ � ಎ  �ಲ ��ಗಳ ��� ಟ್ ಅ�ಂಟ್ 
    � ಎ ಎಸ್  �� ೕ�ೕ�ತ ಅ�ಂಟ್ �� ೕ�� ಂಟ್ 
    � � ಎಸ್ ಎಲ್ �ಂ�� ೕಯ ���ಟ� ಸ�ೕ�ಸಸ್ (�ರತ) �ಯ�ತ
    ��� ಟ್  �ೕ��ೕ�ಯ�ಸ್�  
    � �   ���ಟ� �� 
    ಐ ಎ   ��� ಸಲ��ರ� 
    ಐ � ಆರ್ �  ����ರರ �ಂ��ರ� ��ರ� ಸ�� 
    ಐ � ಆರ್ �  ����ರರ �ಂ��ರ� ��ರ� ಸ�� 
    ಐ � ಓ  �� ��ಕ �ವ�ಜ�ಕ ��� 
    � ಐ ಎನ್  � � � ��� ���  
    � � �  �ಮ�   �� ಹಕರ ಬ��   ������  
    � ಐ ಐ  ��ಕ��    �ಪ��  ಲ ಮಧ� ವ��ಗ� 
    ಎಂ ಎಸ್ ಇ  �ರ�ೕಯ ��� ೕ��ಟನ್ �� ಕ್ ��ಮಯ �ಂದ�  �ಯ�ತ
    ಎನ್ ಎಸ್ � ಎಲ್ ��� �ೕಯ ��� ��ೕಸ್ ���ಟ� �ಯ�ತ
    ಎನ್ ಎಸ್ ಇ �  �ರ�ೕಯ ��� �ೕಯ �� ಕ್ ��ಮಯ �ಂದ�  �ಯ�ತ
    � ಎ ಎನ್  �� �� ���  
     �.ಓ.ಎ.  ಪವರ್ ಆಫ್ಅ���
    ಎ��  ಓಆಇ�ಎಸ್ ಎಸ್.ಇ.�.ಐ.   ��ಗಳ ��ರ� ವ� ವ��  
    ಎಸ್.ಇ.�.ಐ.    �ರ�ೕಯ ��� ��ೕಸ್ ಮ��  ��ಮಯ �ಡ�
    ಎಸ್ ಎಂ ಎಸ್ ��� ಪ�  ��ಶ �� 
    � � �  ��ಷ�  �� ಹಕರ �ೕಡ್ 
    � ಐ �  ��ಷ�  ���  

೧
೨
೩
೪
೫
೬
೭
೮
೯
೧೦
೧೧
೧೨
೧೩
೧೪
೧೫
೧೬
೧೭
೧೮
೧೯
೨೦ 
೨೧ 
೨೨
೨೩
೨೪

�ಮಮ್ �ಾರ್ಹಕರನುನ್ ��ದು�ೂ�ಳ್ (�.�ೖ.�) �ಾಖ�ಗಳನುನ್ �ಾಯರ್ಗತ�ೂ�� ಮತುತ್ �ಂಬ�ಸುವ �ಾಖ�ಗಳನುನ್ 
ಒದ��.

�ರ್ೕ�ಂಗ್ ಸದಸಯ್�ೂಂ�� ಒ�ಪ್�ೂಂ�ರುವ ಸವ್ಯಂ�ರ್ೕ�ತ ಷರತುತ್ಗಳನುನ್ ಅಥರ್ �ಾ��ೂ�ಳ್.
 

�ರ್ೕ�ಂಗ್ ಸದಸಯ್�� �ೕ�ರುವ ಹಕುಕ್ಗಳನುನ್ ಅಥರ್ �ಾ��ೂ�ಳ್. 

ಅ�ಾಯ ಬ�ರಂಗ �ಾಖ�ಯನುನ್ ಓ��.

ಉತಪ್ನನ್ ಮತುತ್ �ಾ�ಾರ್ಚರ�ಾ �ೌಕಟುಟ್ ಮತುತ್ �ಾಲ��ಗಳನುನ್ ಅಥರ್ �ಾ��ೂ�ಳ್. 

�ಾ�ರ್ನ್ ಗಳನುನ್ ಸ�ಾಲದ�ಲ್ �ಾವ��.

��ಗಳು ಮತುತ್ �ಕೂಯ್��ಗಳನುನ್ ಇತಯ್ಥರ್�ಾಕ್� ಸ�ಾಲದ�ಲ್ �ಾವ��.  

�ರ್ೕಡ್ ಗಳ �ವರಗಳನುನ್ ಪ��ೕ��.

��ಗಳು ಮತುತ್ �ಕೂಯ್��ೕಸ್ ಚಲ�ಗಳನುನ್ ಗಮ�ಸಲು �ಾಯ್ಂಕ್ ಅ�ೌಂಟ್ ಮತುತ್ �.� ಅ�ೌಂಟ್ ಪ��ೕ��. 

ಒಪಪ್ಂದ �ೂೕಟ್ ಗಳು ಮತುತ್ �ಟ್ೕ�ಮ್ಂಟ್ ಆಫ್ ಅ�ೌಂಟ್ ಪ�ಾಮ�ರ್�.

ಎಸ್.ಇ.�.ಐ �ಬ್ �ೖಟ್ ನ�ಲ್ ಲಭಯ್�ರುವ �ತರ�ಾ �ಾಯ್ಂಕ್ ಆ� �ಲಸ �ಾಡಲು ಅಹರ್�ರುವ 
ಸವ್ಯಂ-ದೃ�ೕಕರಣ �ಾ��ೂಂ�ರುವ �ಂ��ೕಟ್ �ಾಯ್ಂಕ್ ಗಳ (ಎಸ್.�.ಎಸ್.�ಗಳು) ಪ�ಟ್ಯ�ಲ್ 
ನಮೂ�ಸಲಪ್�ಟ್ರುವ �ಾಯ್ಂ�ೂಂದರ �ೂ� �ಮಮ್ ಯು.�.ಐ ಐ� ಸೃ�ಟ್��ೂ�ಳ್.
ಎಸ್.ಇ.�.ಐ �ಬ್ �ೖಟ್ ನ�ಲ್ ಲಭಯ್�ರುವ �ಾವರ್ಜ�ಕ �ತರ�ಗಳ�ಲ್ ಯು.�.ಐ ಬಳಸಲು ��ೖಲ್ 
ಅ�ಲ್�ೕಶನ್ ಗಳ ಪ�ಟ್ಯ�ಲ್ ನಮೂ��ರುವ ��ೖಲ್ ಅ�ಲ್�ೕಶನಗ್ಳು ಮತುತ್ ಯು.�.ಐ �ಾಯ್ಂಡ್ಲ್ ಗಳನುನ್ 
�ಾತರ್ ಬಳ�.
�ಮಮ್ ಅ�ರ್ ನಮೂ�ಗಳನುನ್ ಯು.�.ಐ �ಾವ� ��ಾನವ�ಾನ್�� �ೕವಲ �ಂ��ೕಟ್ ಸದಸಯ್ರು, ಅಥ�ಾ 
�ೂೕಂ�ಾ�ತ �ಾಟ್ಕ್ �ೂರ್ೕಕರ್, ಅಥ�ಾ �ೂೕಂದ�ಾ��ಾ�ಗಳು ಮತುತ್ ವ�ಾರ್ವ� ಏ�ಂಟ್ ಅಥ�ಾ ��ಾ�ಟ� 
�ಾ�ಯ ಬ� �ಾತರ್ ಸ�ಲ್�.
ಐ.�ಒ ಅ�ರ್� ಯು.�.ಐ ನ�ಲ್ ��ಯು ಪರ್� ವ��ಾ�� ರೂ.೨ ಲಕಷ್ ಇರುತತ್� ಮತುತ್ ಇದು �ೕವಲ �ೕ�ೕಲ್ 
ವಯ್�ತ್ಗತ ಹೂ���ಾರ�� ಲಭಯ್�ರುತತ್�.
ತೃ�ೕಯ �ಾ�ರ್ ಯು�ಐ ಐ� ಅಥ�ಾ ತೃ�ೕಯ �ಾ�ರ್ �ಾಯ್ಂಕ್ ಅ�ೌಂಟ್ ಬಳಸುವ ಹೂ���ಾರರನುನ್ ಹಂ��� 
ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲಲ್.

ಐ.�ಒ ನ�ಲ್ ಹೂ�� �ಾಡಲು ಯು.�.ಐ ಬಳಸು�ಾಗ �ನ�ಡ�ೕ�ಾದ ಅಂಶಗಳು:



೩೬ 

ಎಸ್.ಇ.�.ಐ. ನ ����ರರ ��� ಉಪಕ� ಮಗ�

�ಮಮ್ �ಾರ್ಹಕರನುನ್ ��ದು�ೂ�ಳ್ (�.�ೖ.�) �ಾಖ�ಗಳನುನ್ �ಾಯರ್ಗತ�ೂ�� ಮತುತ್ �ಂಬ�ಸುವ �ಾಖ�ಗಳನುನ್ 
ಒದ��.

�ರ್ೕ�ಂಗ್ ಸದಸಯ್�ೂಂ�� ಒ�ಪ್�ೂಂ�ರುವ ಸವ್ಯಂ�ರ್ೕ�ತ ಷರತುತ್ಗಳನುನ್ ಅಥರ್ �ಾ��ೂ�ಳ್.
 

�ರ್ೕ�ಂಗ್ ಸದಸಯ್�� �ೕ�ರುವ ಹಕುಕ್ಗಳನುನ್ ಅಥರ್ �ಾ��ೂ�ಳ್. 

ಅ�ಾಯ ಬ�ರಂಗ �ಾಖ�ಯನುನ್ ಓ��.

ಉತಪ್ನನ್ ಮತುತ್ �ಾ�ಾರ್ಚರ�ಾ �ೌಕಟುಟ್ ಮತುತ್ �ಾಲ��ಗಳನುನ್ ಅಥರ್ �ಾ��ೂ�ಳ್. 

�ಾ�ರ್ನ್ ಗಳನುನ್ ಸ�ಾಲದ�ಲ್ �ಾವ��.

��ಗಳು ಮತುತ್ �ಕೂಯ್��ಗಳನುನ್ ಇತಯ್ಥರ್�ಾಕ್� ಸ�ಾಲದ�ಲ್ �ಾವ��.  

�ರ್ೕಡ್ ಗಳ �ವರಗಳನುನ್ ಪ��ೕ��.

��ಗಳು ಮತುತ್ �ಕೂಯ್��ೕಸ್ ಚಲ�ಗಳನುನ್ ಗಮ�ಸಲು �ಾಯ್ಂಕ್ ಅ�ೌಂಟ್ ಮತುತ್ �.� ಅ�ೌಂಟ್ ಪ��ೕ��. 

ಒಪಪ್ಂದ �ೂೕಟ್ ಗಳು ಮತುತ್ �ಟ್ೕ�ಮ್ಂಟ್ ಆಫ್ ಅ�ೌಂಟ್ ಪ�ಾಮ�ರ್�.

ಸಂಪನೂಮ್ಲ ವಯ್�ತ್ಗಳ �ಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳು:

ಎಸ್.ಇ.�.ಐ ಅ�ಕೃತ ಪ�ಟ್ಯ�ಲ್ರುವ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ವಯ್ಕತ್ಗಳು ದ�ರ್ II/ ದ�ರ್ III ನಗರಗಳು/�ೌನ್ ಗಳ�ಲ್ ನ�ಸುವ 
ಹಣ�ಾಸು �ಕಷ್ಣ �ಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳು, �ವೃತತ್ರು, ಗೃ��ಯರು, ಸವ್ಯಂ-�ೕ�ಾ ಗುಂಪ�ಗಳು, �ಾಯರ್�ರತ ಅ��ಾ�ಗಳು 
ಮುಂ�ಾದ ಹಲ�ಾರು ��ರ್ಷಟ್ ಗುಂಪ�ಗ�ಗ ಅವರ ಸಥ್�ೕಯ �ಾ�ಗಳ�ಲ್ ನ�ಯುತತ್�.

ಎಸ್.ಇ.�.ಐ �ಾಯರ್ಕರ್ಮಗ�ಗ �ೕ�:

ಎಸ್.ಇ.�.ಐ ಕ�ೕ�ಗ�� ಈ �ಾಯರ್ಕರ್ಮಗ��ಾ� �ೕ� �ೕಡುವ �ಾ�ೕಜು, �ಾ�ಯ ��ಾಯ್�ರ್ಗಳು ಮತುತ್ ವೃ�ತ್ಪರ 
ಸಂ�ಥ್ಗ��ಾ� ಹೂ���ಾರರ �ಾಗೃ� �ಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳನುನ್ ನ�ಸ�ಾಗುತತ್�.

�ಾರ್�ೕ�ಕ ��ಾರ�ೂೕ�ಠ್ಗಳು:

ಎಸ್.ಇ.�.ಐಯು �ಾಟ್ಕ್ ��ಮಯ �ೕಂದರ್ಗಳು, ��ಾ�ಟ�ಗಳು, ಎ.ಎಂ.ಎಫ್.ಐ , ಕ�ಾ��ೕಸ್ ��ೖ�ೕ�ವ್ಸ್ 
��ಮಯ �ೕಂದರ್ಗಳು ಇ�ಾಯ್�ಯ ಸಹ�ೕಗ�ೂಂ�� ನ�ಸುವ ಹೂ���ಾರರ �ಕಷ್ಣ �ಾಯರ್ಕರ್ಮ.

ಹೂ���ಾರರ �ಾಗೃ� �ಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳು ಹೂ���ಾರರ ಸಂಘಗಳ (ಐ.ಎ.ಸ್) ಮೂಲಕ:

ಎಸ್.ಇ.�.ಐ �ಾನಯ್� ಪ��ರುವ ಹೂ���ಾರರ ಸಂಘಗಳು (ಐ.ಎ.ಸ್) ದ�ರ್ II / ದ�ರ್ III ನಗರಗಳು/�ೌನ್ ಗಳ 
�ಕೂಯ್�ಟಸ್ �ಾರುಕ�ಟ್ಯ�ಲ್ ನ�ಸುವ ಹೂ���ಾರರ �ಕಷ್ಣ �ಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳು.

ಕ�ಾ��ೕಸ್ ��ೖ�ೕ�ವ್ಸ್ ತರ�ೕತು�ಾರರ (�.ಒ.�.ಸ್) ಮೂಲಕ ಹೂ���ಾರರ �ಾಗೃ� �ಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳು

ಎಸ್.ಇ.�.ಐ �ಾನಯ್� ಪ��ರುವ ಕ�ಾ��ೕಸ್ ��ೖ�ೕ�ವ್ಸ್ ತರ�ೕತು�ಾರರು (�.ಒ.�.ಸ್) ದ�ರ್ II / ದ�ರ್ III 
ನಗರಗಳು/�ೌನ್-ಗಳ ಕ�ಾ��ೕಸ್ ��ೖ�ೕ�ವ್ಸ್ ನ�ಲ್ ನ�ಸುವ ಹೂ���ಾರರ �ಕಷ್ಣ �ಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳು.

�ಕೂಯ್��ೕಸ್ �ಾರುಕ�ಟ್ ತರ�ೕತು�ಾರರ (ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಅರ್.�.ಸ್) ಮೂಲಕ ಹೂ���ಾರರ �ಾಗೃ� 
�ಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳು:

ಎಸ್.ಇ.�.ಐ �ಾನಯ್� ಪ��ರುವ �ಕೂಯ್��ೕಸ್ �ಾರುಕ�ಟ್ ತರ�ೕತು�ಾರರು (ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಅರ್.�.ಸ್) ದ�ರ್ II / 
ದ�ರ್ III ನಗರಗಳು/�ೌನ್-ಗಳ �ಕೂಯ್��ೕಸ್ �ಾರುಕ�ಟ್ಯ�ಲ್ ನ�ಸುವ ಹೂ���ಾರರ �ಕಷ್ಣ �ಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳು.

ಈ ಹೂ���ಾರರ �ಾಗೃ� �ಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ �ವರಗಳನುನ್ ಎಸ್.ಇ.�.ಐ ಹೂ���ಾರರ �ಬ್ �ೖಟ್ ನ�ಲ್ 
ಪ�ಯಬಹುದು: http://investor.sebi.gov.in 



೩೭

�ಮಮ್ �ಾರ್ಹಕರನುನ್ ��ದು�ೂ�ಳ್ (�.�ೖ.�) �ಾಖ�ಗಳನುನ್ �ಾಯರ್ಗತ�ೂ�� ಮತುತ್ �ಂಬ�ಸುವ �ಾಖ�ಗಳನುನ್ 
ಒದ��.

�ರ್ೕ�ಂಗ್ ಸದಸಯ್�ೂಂ�� ಒ�ಪ್�ೂಂ�ರುವ ಸವ್ಯಂ�ರ್ೕ�ತ ಷರತುತ್ಗಳನುನ್ ಅಥರ್ �ಾ��ೂ�ಳ್.
 

�ರ್ೕ�ಂಗ್ ಸದಸಯ್�� �ೕ�ರುವ ಹಕುಕ್ಗಳನುನ್ ಅಥರ್ �ಾ��ೂ�ಳ್. 

ಅ�ಾಯ ಬ�ರಂಗ �ಾಖ�ಯನುನ್ ಓ��.

ಉತಪ್ನನ್ ಮತುತ್ �ಾ�ಾರ್ಚರ�ಾ �ೌಕಟುಟ್ ಮತುತ್ �ಾಲ��ಗಳನುನ್ ಅಥರ್ �ಾ��ೂ�ಳ್. 

�ಾ�ರ್ನ್ ಗಳನುನ್ ಸ�ಾಲದ�ಲ್ �ಾವ��.

��ಗಳು ಮತುತ್ �ಕೂಯ್��ಗಳನುನ್ ಇತಯ್ಥರ್�ಾಕ್� ಸ�ಾಲದ�ಲ್ �ಾವ��.  

�ರ್ೕಡ್ ಗಳ �ವರಗಳನುನ್ ಪ��ೕ��.

��ಗಳು ಮತುತ್ �ಕೂಯ್��ೕಸ್ ಚಲ�ಗಳನುನ್ ಗಮ�ಸಲು �ಾಯ್ಂಕ್ ಅ�ೌಂಟ್ ಮತುತ್ �.� ಅ�ೌಂಟ್ ಪ��ೕ��. 

ಒಪಪ್ಂದ �ೂೕಟ್ ಗಳು ಮತುತ್ �ಟ್ೕ�ಮ್ಂಟ್ ಆಫ್ ಅ�ೌಂಟ್ ಪ�ಾಮ�ರ್�.

ಪ�ೕ ಪ�ೕ �ೕಳುವ ಪರ್�ನ್ಗಳು ಮತುತ್ ಆನ್ �ೖನ್ 
ಸಂಪನೂಮ್ಲಗಳು ಈ �ಬ್ �ೖಟ್ ಗಳ�ಲ್ ಲಭಯ್��:

�ಬ್ �ೖಟ್:     www.sebi.gov.in
ಹೂ���ಾರರ �ಬ್ �ೖಟ್: http://investor.sebi.gov.in 
�ಬ್ �ೖಟ್ :     www.bseindia.com
�ಬ್ �ೖಟ್ :     www.nseindia.com
�ಬ್ �ೖಟ್:     www.nsdl.co.in
�ಬ್ �ೖಟ್ :     www.cdslindia.com
�ಬ್ �ೖಟ್:     www.msei.in 



For Free Circulation

ಎಸ್.ಇ.�.ಐ.  

 �.ಎಸ್.ಇ.
೨೫

೪

೪

�ಮಮ್ �ಾರ್ಹಕರನುನ್ ��ದು�ೂ�ಳ್ (�.�ೖ.�) �ಾಖ�ಗಳನುನ್ �ಾಯರ್ಗತ�ೂ�� ಮತುತ್ �ಂಬ�ಸುವ �ಾಖ�ಗಳನುನ್ 
ಒದ��.

�ರ್ೕ�ಂಗ್ ಸದಸಯ್�ೂಂ�� ಒ�ಪ್�ೂಂ�ರುವ ಸವ್ಯಂ�ರ್ೕ�ತ ಷರತುತ್ಗಳನುನ್ ಅಥರ್ �ಾ��ೂ�ಳ್.
 

�ರ್ೕ�ಂಗ್ ಸದಸಯ್�� �ೕ�ರುವ ಹಕುಕ್ಗಳನುನ್ ಅಥರ್ �ಾ��ೂ�ಳ್. 

ಅ�ಾಯ ಬ�ರಂಗ �ಾಖ�ಯನುನ್ ಓ��.

ಉತಪ್ನನ್ ಮತುತ್ �ಾ�ಾರ್ಚರ�ಾ �ೌಕಟುಟ್ ಮತುತ್ �ಾಲ��ಗಳನುನ್ ಅಥರ್ �ಾ��ೂ�ಳ್. 

�ಾ�ರ್ನ್ ಗಳನುನ್ ಸ�ಾಲದ�ಲ್ �ಾವ��.

��ಗಳು ಮತುತ್ �ಕೂಯ್��ಗಳನುನ್ ಇತಯ್ಥರ್�ಾಕ್� ಸ�ಾಲದ�ಲ್ �ಾವ��.  

�ರ್ೕಡ್ ಗಳ �ವರಗಳನುನ್ ಪ��ೕ��.

��ಗಳು ಮತುತ್ �ಕೂಯ್��ೕಸ್ ಚಲ�ಗಳನುನ್ ಗಮ�ಸಲು �ಾಯ್ಂಕ್ ಅ�ೌಂಟ್ ಮತುತ್ �.� ಅ�ೌಂಟ್ ಪ��ೕ��. 

ಒಪಪ್ಂದ �ೂೕಟ್ ಗಳು ಮತುತ್ �ಟ್ೕ�ಮ್ಂಟ್ ಆಫ್ ಅ�ೌಂಟ್ ಪ�ಾಮ�ರ್�.


