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��క�్య��ట�స్ మ���క్ట్  ��ౖ

బ�క్ ల�ట్
ఇ��వ్సట్ర్ ల దృ�ిట్  ��ణం నుం� అరథ్ం 
�ేసు��వడం



��ాకరణ:

ఈ పర్చురణల� �� ర�ాట�ల్  ల��� �న��ంప�లను ��ా��ంచ����� అ�్న పర్య��్నల� �ే�ినప్పట���,ఈ ��ట���యల్ 
ఉప���ంచడం వలల్  ఎవ�������, ఎల�ంట� నషట్ం ల��� �� �ాట��ల్నటల్��ే ����� పర్చురణకర్తల� బ�ధ్యత క��� ఉండర�.

సంయ�క్తం�ా ��� ��వ్�ా తయ�ర� �ేయబ��ం��:

��క�్య��ట�స్ అండ్  ఎక్స్ �ేంజ్ బ� ర్్డ ఆఫ్ ఇం��య� 
�ఎస్ఈ ��ట�డ్
��షనల్ ��క�్య��ట�స్ ���ా�ట�� ��ట�డ్
��షనల్ �ాట్ క్ ఎ��స్�ంజ్ ఆఫ్ ఇం��య� ��ట�డ్
��ంటర్ల్ ���ా�ట�� స��వ్��స్ (ఇం��య�) ��ట�డ్
��ట�ర్ �ా�టన్ �ాట్ క్ ఎక్స్ �ేం�ల్  ఇం��య� ��ట�డ్

మ���ర్ం�న �ార�:

ఎస్ ఈ�ఐ
�ే��: ౨౩ నవంబర్, ౨౦౨౦

చ�����ా���� గమ�క:
��క�్య��ట�ల మ���క్ట్ గ���ం� క�ల్ ప్త ం�ా, �రా్ థ�క సమ����ా�్న �క� అం��ంచడ�� ఈ బ�క్ ల�ట్ లక్ష్యం. తదుప�� 
సం�ే�ల� ఉన్నటల్��ే �ర� ఎస్ ఈ�ఐ, �ఎస్ఈ, ఎన్ఎస్ఈ, ఎమ్ఎస్ఈఐ, ఎన్ఎస్ ��ఎల్ మ��య� �ి��ఎస్ఎల్ ��బ్
 ��ౖటల్ ల� లభ్యమ��్య ఆన్ ల�ౖన్ ��ట���యల్ � సంద��శ్ంచవచుచ్.

“ఈ ��ట���యల్ ల� ఉన్న సమ���రం ��క�్య��ట�స్ మ���క్ట్ క� సంబం��ం�న ���్య మ��య� అవ�ాహన పర్�జ��ల 
��రక� మ�తర్�� మ��య� �ా��రణ ప�ల్ క్ ��రక� ల�����క్ష ల��, ���్య మ��య� అవ�ాహన �ార్యకల��ాల ��రక� 
మ�తర్�� ఉప���ంచబడ�త�ం��.

ఈ ��ట���యల్ �కక్ ఏ ���ా�్న క��� ఎస్ ఈ�ఐ ల��� �ాట్ క్ఎ ఎక్స్ �ేంజ్ ల��� ���ా�ట��ల నుం� అనుమ� 
ల�క�ం�� ఏ�ై�� ��స్క్, ట�ప్, ��ర్ �� ��ట్ ���య� ల��� ఇతర సమ����ా�్న భదర్ప���ే ప��కరం �దల�ౖన �ాట� ��వ్�ా 
�ా�ీ �ేయడం ల��� ప�నర�త్ప�్త  �ేయడం �ేయ�ాదు.

ఈ ��ట���యల్ ఉప���ంచడం వలల్  ఎవ������� ఏ ర�పంల���ౖ�� క��� ఏ నషట్ం ల��� ���� ఎస్ ఈ�ఐ ల��� �ాట్ క్ 
ఎ��స్�ంజ్ ల��� ���ా�ట��ల� బ�ధ్యత వ��ంచర�.

ఈ ��ట���యల్ ల� తప�్పల� ల��� �న��ంప�ల� ల�క�ం�� చూడట���� అ�్న పర్య��్నల� �ేయబ��్డ �. ఇట�వల 
మ���క్ట్ ప��ణ�మ�ల� మ��య� �� ర్ ��స్�ల ��రక�, �ాఠక�ల� �య��ను�ారం�ా పర్కట�ం�ే ��జ� చట�ట్ ల�, 
మ�రగ్దరశ్�ాల�, ఆ�ే�ాల� మ��య� ఇతర సంబం��త ��క�్య��ంట్ లను ��ఫర్ �ేయ�ల� ��రబడ���ం��. ఏ��ౖ�� 
సూచనల� ల��� �ీడ్ బ�్యక్ ��రక�, దయ�ే�ి visitsebi@sebi.gov.in ��వ్�ా మ�క� ఇ���ల్ �ేయం��.
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          మ��య� మ���క్ట్ మధ్యవర�్త ల� ఎవర�? 

��ట�ట్ బ�� �కక్ �రా్ థ��ాం�ాల� 
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అనుబంధం  
౩౨ అనుబంధం – ౧  ��క�్య��ట�స్  మ���క్ట�ల్  ��ట�ట్ బ�� ��టట్డం/ట�ర్��ంగ్ ల� 
                      �ేయద��న� మ��య��ేయక�డ�� ౨౮
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�ర� ఒక కం��� ��ర్ ల�, ��క�్య��ట�స్ మ���క్ట్ ల� మ�్యచువల్ ఫండ్స్ ల� 
��ట�ట్ బ�� ��ట�ట్ ల� అనుక�ంట�న్న ��ట�ట్ బ����ర���?

అల� అ��ే, �ర� ��క�్య��ట�స్ మ���క్ట్ ల� ��ట�ట్ బ�� ��టట్డంల� ఉం�ే �రా్ థ��ాం�ాలను అరథ్ం �ేసు��వ����� 
ఇషట్పడవచుచ్.

ఈ బ�క్ ల�ట్ ఏ�ై�� ���ధ్షట్  ��ట�ట్ బ���� ���డ్ �ా ప��ేయదు, అ��ే ఇ�� ��క�్య��ట�ల మ���క్ట్ క� సంబం��ం�న 
�రా్ థ�క సమ����ా�్న అం��సు్త ం��. ఈ బ�క్ ల�ట్ ��జర్వ్ బ�్యంక్ ఆఫ్ ఇం��య� (ఆర్ �ఐ), ఇనూస్���న్స్ 
��గ�్యల�ట�� అండ్ �ెవలప్ ��ంట్ అ����ట� ఆఫ్ ఇం��య� (ఐఆర్ ��ఎఐ), ��న్షన్ ఫండ్ ��గ�్యల�ట�� అండ్ �ెవల��్మంట్ 
అ����ట� (�ిఎఫ్ ఆర్ ��ఎ), ���ీట్ � ఆఫ్ �ా��్ప��ట్ అ��ౖర్స్ (ఎమ్ �ిఎ), �దల�ౖన ఇతర ��గ�్యల�టర్ ల చటర్ం ��ంద ఉన్న 
సంసథ్ల�ల్  ��ట�ట్ బడ�ల గ���ం� �ాదు.

��క�్య��ట�స్ మ���క్ట్ క� ప��చయం

జ��� �ే�ిన �ార�

అ�నందనల� మ��య� నమ�ాక్రం...



౧

౨

��క�్య��ట�స్ మ���క్ట్ ��రక� ��గ�్యల�ట�� ��ర్మ్ వర్క్

ఒక కం��� ��ర�ల్ , మ�్యచువల్ ఫండ్స్ �కక్ య��ట్ ల�, �ె����ట�వ్స్ �దల�ౖన ��క�్య��ట�ల �కక్ ��ను��ల�, 
అమ్మకం మ��య� వ్యవ��ాల�, మ��య� �ాట్ క్ ఎ��స్ం�ల�, కమ���ట�స్ �ె����ట�వ్  ఎ��స్ం�ల� మ��య� 
���ా�ట��ల� ఎస్ ఈ�ఐ చటట్ం, ౧౯౯౨ (ఎస్ ఈ�ఐ చటట్ం) మ��య� ��ధ ఎస్ ఈ�ఐ �బంధనల�/ సర�క్�లర్
 ల�/మ�రగ్దరశ్�ాల�/ ఆ�ే�ాల పరం�ా ��క�్య��ట�స్ అండ్ ఎ��స్�ంజ్ బ� ర్్డ ఆఫ్ ఇం��య� (ఎస్ ఈ�ఐ) ప����ల��� 
వ�ా్త �.
ఎస్ ఈ�ఐ చటట్ంల�� �బంధనలక� అనుగ�ణం�ా ౧౯౯౨ ఏ�ిర్ల్ ౧౨న ఎస్ ఈ�ఐ ఏ�ా్పట� �ేయబ��ం��. 
��క�్య��ట�స్ ��ట�ట్ బ����ర�ల పర్�జ��లను సంర��ంచడం, ��క�్య��ట�ల మ���క్ట్  అ�వృ��ధ్� �� ర్ తస్��ంచడం 
మ��య� ��క�్య��ట�స్ మ���క్ట్ మ��య� ����� సంబం��ం�న ల��� ఘట��త్మక �షయ�లను �యం�ర్ంచడం 
అ���� ఎస్ ఈ�ఐ మ�ం�ేట్.

పర్సు్త తం, ‘��క�్య��ట�స్ మ���క్ట్’క� సంబం��ం� ��ల�గ� చట�ట్ ల���్న�.

ఎస్ ఈ�ఐ ఆక్ట్, ౧౯౯౨, ఇ�� ఎస్ ఈ�ఐ�� �ట��� సంబం��ం�న చటట్బదధ్���న అ���ా�ాలను క�్పం�ం��. 
(౧) ��క�్య��ట�ల�ల్  ��ట�ట్ బ����ర�ల  పర్�జ��లను �ా�ాడటం, (౨) ��క�్య��ట�ల మ���క్ట్ అ�వృ��ధ్� 
�� ర్ తస్��ంచడం, (౩) ��క�్య��ట�ల మ���క్ట్ � క�మబ��్దక��ంచడం.

కం���స్ ఆకట్�టట్ం, ౨౦౧౩, ��క�్య��ట�ల జ���, ��ట��ంప� మ��య� బ���, మ��య� ��క�్య��ట�ల ప�ల్ క్ 
ఇష�్యల�ల్  సంబం��త �షయ�లక� సంబం��ం�న �బంధనలను అం��సు్త ం��

��క�్య��ట�స్ �ాంట�ర్ క్ట్� (��గ�్యల�షన్) ఆక్ట్, ౧౯౫౬, ఇ�� �ాట్ క్ ఎ��స్�ంజ్ ల� ��క�్య��ట�ల�ల్  ల��ా�ే�లను 
గ���్తంచడం మ��య� క�మబ��్దక��ంచ���్న అం��సు్త ం��.

���ా�ట��స్ ఆక్ట్, ౧౯౯౬, ఇ�� ����ట���యల�ౖజ్్డ  (��మ�్యట్) ��రల్  య�జమ�న్యతను ఎల�ాట్� �క్ �ా 
�రవ్��ంచడం మ��య� బ��� �ేయ���్న అం��సు్త ం��.

అమ్మడం ��ను��ల�

`

` `

`

`
`

అమ్మడం ��ను��ల�
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��క�్య��ట�స్ మ��య� ��క�్య��ట�స్ మ���క్ట్ అంట� ఏ�ట�?

 ఈ��వ్ట� ��ర్ ల� ల��� �ా��రణం�ా ��ర�ల్ �ా �ిలవబ�ే ఇ�, ఒక 
కం���ల� య�జమ�న్యత �ాట�క� �రా్ ��ధ్యం వ���ా్త �. కం��� ��ర్ ల�ల్  
��ట�ట్ బ�� ��ట�ట్  ఇ��వ్సట్ర్ � ��ర్ హ� ల్డర్ అ� అంట�ర�, �ర� కం��� ల���ల 
నుం� ����ెండ్ వంట� అ�్న �ా��్ప��ట్ పర్�జ��లను �� ంద����� అరహ్త 
క��� ఉంట�ర�. కం��� జనరల్ �ట�ంగ్ ల� కం��� �ర్ణయం �సుక��� 
పర్���యక� సంబం��ం� ఓట� ���� హక�క్ క��� ఇ��వ్సట్ర్ క� ఉంట�ం��.

 �ెట్(ర�ణ) ��క�్య��ట�ల� అ���� ఇ��వ్సట్ర్ నుం� కం���/సంసథ్  ��వ్�ా 
�సుక�న్న డబ�బ్క� �రా్ ��ధ్యం వ��సు్త ం��, ఇ�� ఇ��వ్సట్ర్ క� ����� 
�ె�ల్ంచబడ�త�ం��. �ెట్ ��క�్య��ట�స్ � ��బ�ంచర్ ల� ల��� బ�ండ్ ల� అ� క��� 
�ిల��ా్త ర�. �ెట్ ��క�్య��ట�ల�ల్  ��ట�ట్ బ�� ��ట�ట్  ఇ��వ్సట్ర్ క� వ��్డ  �ె�ల్ంప� 
మ��య� అసల� (అంట� ��ట�ట్ బ�� ��ట�ట్న డబ�బ్) ����� అందుక��� హక�క్ 
ఉంట�ం��. �ెట్ ��క�్య��ట�ల� ఒక ���్ణత �ాల���� జ��� �ేయబడ���, ��� 
�వ��ల� ��క�్య��ట�లను జ��� �ే�� �ార� ����మ్ �ేసు��వచుచ్. �ెట్ 
��క�్య��ట�స్ ��క�్యర్్డ (��ల�ల్ టరల్ ��వ్�ా మద్దత���) ల��� అన్ ��క�్యర్్డ �ా 
ఉండవచుచ్.

 �ె����ట�వ్ ల� అ��� ఆ��థ్క ప��క�ాల�, �ట� �ల�వ ��ర�ల్ , �ెట్ 
��క�్య��ట�ల�, కమ���ట�స్ �దల�ౖన మ�� ఆ�ి్త  �కక్ �ల�వ��ౖ ఆ��రప�� 
ఉంట�ం��. ఎ��స్�ంజ్ ట�ర్�ెడ్ �ె����ట�వ్స్ ల�� పర్��న ర�ాల� ఫ�్యచర్స్ మ��య� 
ఆప్షన్ ల�.

 మ�్యచువల్ ఫండ్స్ అ��� అ��కమం�� ��ట�ట్ బ����ర�ల నుం� 
��క��ంచబ��న డబ�బ్�� ర��� ం��ంచబడ్డ  ఒక రక���న ఆ��థ్క ప��కరం. ��ర�ల్ , 
బ�ండ�ల్ , మ� మ���క్ట్ ఇనుసుట్ � ��ంట్స్ మ��య� ఇతర ఆసు్త ల� వంట� 
��క�్య��ట�ల�ల్  ఈ ఫండ్స్/మ�్యచువల్ ఫండ్స్ ��ట�ట్ బ�� ��డ��ర�.

కాంట్రాక్ట్
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��క�్య��ట� మ���క్ట్ అ���� ��ట�ట్ బ����ర�లక� (ప�ల్ క్) 
ఈ��వ్ట� ��ర�ల్ , �ెట్ ��క�్య��ట�ల� �దల�ౖన ��క�్య��ట�లను 
జ��� �ేయడం ��వ్�ా కం���ల� �ధులను 
స�క��ంచుక��� పర్�ేశం. అల��� ఇకక్డ ఇ��వ్సట్ర్ ల� 
��ధ ��క�్య��ట�లను (��ర�ల్ , బ�ండ�ల్  �దల�ౖన�) 
��ను��ల� �ేయవచుచ్ ల��� �క��ంచవచుచ్. ��రల్ను 
(ల��� ��క�్య��ట�ల�) పర్జలక� జ��� �ే�ిన తర��ాత, 
కం��� �ాట్ క్ ఎ��స్�ంజల్ల�ఈ ��రల్ను (ల��� ��క�్య��ట�లను) 
జ���� �ేయ��స్ ఉంట�ం��. ��క�్య��ట�స్ మ���క్ట్ అ���� 
�ా్య�ిటల్ మ���క్ట్ ల� ఒక ��గం.

ఇ��వ్సట్ర్ ల నుం�� అవసర���న �ా���� �� దుప�ను 
��ట��ంచ����� �ల� క�్పంచడ�� ��క�్య��ట�స్ మ���క్ట్ 
�రా్ థ�క ���. ఫండ్స్ అవసరం ఉన్న కం���ల�/సంసథ్ల 
��క�్య��ట�ల�ల్  ఇ��వ్సట్ర్ ల� ఇ��వ్స్ట్ �ే�ినప�్పడ� ఇ�� 
జర�గ�త�ం��. వ��్డ , ����ెండ్, మ�లధన వృ��ధ్ , బ� నస్ 
వంట� పర్�జ��లను �� ంద����� ఇ��వ్సట్ర్ ల� అర�హ్ ల�. 
ఇల�ంట� ��ట�ట్ బడ�ల� �ేశ ఆ��థ్�ా�వృ��ధ్�� 
�ోహదపడ���.

��క�్య��ట�స్ మ���క్ట్ ల� ��ండ� పరస్ప�ా����త మ��య� �డ��య�ా� ����ాల���్న�, ఇ� ��గ�వ 
����క్న్న�ధం�ా ఉంట��:

��క�్య��ట�స్ 
మ���క్ట్

��ౖ�మ�� మ���క్ట్:

��కండ�� మ���క్ట్

లక్ష్యం: ఫండ్స్ �� ర్ గ� 
�ేయ�����

లక్ష్యం: �ా్య�ిటల్ 
అ�ిర్�ి��షన్

ప�ల్ క్ క� ఇప్పట��� ఆఫర్
�ేయబడ్డ  ��క�్య��ట�స్ �కక్
తదుప�� 

ఐ�ి��, 
అంట��రా్ థ�కప�ల్ క్ఆఫర్
��వ్�ా��త్త��క�్య��ట�లజ���
�ేరచ్బడ�త�ం��,.

���ంగ్ �ర� బ��ం�
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�ా��్ప��ట్ సంసథ్ల� (కం���ల�) ఇ� పర్��నం�ా ఈ��వ్ట� ఇనుసుట్ � ��ంట్స్ (��ర�ల్ ) మ��య� �ెట్ ఇనుసుట్ � ��ంట్
 ల� (బ�ండ్ ల�, ��బ�ంచర్ ల�, �దల�ౖన�) జ��� �ే�ా్త �.

పర్భ�తవ్ం (��ందర్ం అ�ే�ధం�ా �ాషట్ �ం) �ెట్ ��క�్య��ట�స్ జ��� �ేసు్త ం�� (�ేట�డ్ ��క�్య��ట�స్ మ��య� ట�ర్జ�� 
�ల�ల్ ల�).

౧

౫

��ౖ�మ�� మ���క్ట్ మ��య� ��కండ�� మ���క్ట్

��ౖ�మ�� మ���క్ట్

��కండ�� మ���క్ట్:

��ౖ�మ�� మ���క్ట్: ఈ మ���క్ట్ � ��త్త  ఇష�్యస్ మ���క్ట్ అ� క��� అంట�ర�, ఇందుల� కం���/ సంసథ్ల� ��త్త  
��క�్య��ట�లను (��ర�ల్ , ��బ�ంచర�ల్ , బ�ండ�ల్ , �దల�ౖన�) జ��� �ేయడం ��వ్�ా పర్జల నుం� �ధులను 
(మ�లధనం) ��క���ా్త �.

��క�్య��ట�స్ జ��� �ే���ార� ��ండ�ర�ాల�:

ప�ల్ క్ ఇష�్య

��ౖ�మ�� మ���క్ట్ ల� �ేయబ�ే ఇష�్యల ర�ాల�:

��క�్య��ట�ల� అంద���� జ��� �ేయబడ���, ఎవ����� �ాట��� సబ్ ��ౖ��బ్ 
�ా��చుచ్. ఈ��వ్ట� ��ర్ ల ప�ల్ క్ ఇష�్యను ��గ�వ ����క్న్న �ధం�ా 
వ��గ్క��ంచవచుచ్:

౧. �రా్ థ�క ప�ల్ క్ ఆఫ��ంగ్ (ఐ�ి��):

ఇందుల� ��ర్ ల �దట� ప�ల్ క్ ఆఫర్ కం��� ��వ్�ా �ేయబడ�త�ం��. ఐ�ి�� ��గ�వ ����క్న్న ర��ాల�ల్  
ఉండవచుచ్:

`

`

`

`

`

`
`

` `
`

`

``
`
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కాంట్రాక్ట్
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- ��ర్ లను ��జ��ా జ��� �ేయడం ప�ల్ క్ ఇ��వ్సట్ర్ లక� కం��� ��వ్�ా ��త్త  ��ర్ ల� జ��� �ేయడం. ఈ తర� 
జ���ల�, ఇష�్య ఏ ఉ�ే్దశ్యం�� అ��ే �ేయబ��ం�ో , ����� ఉప���ంచ����� ఇ��వ్సట్ర్ ల �ధుల� కం����� 
��ళ���.

- అమ్మ�ా��� ఆఫర్ �ేయడం ఇందుల� పర్�టర్ ల� ల��� ఆ��థ్క సంసథ్ల� ల��� ఎవ����� ఇతర వ్య��్త వంట� 
పర్సు్త త ��ర్ హ� ల్డర్ ల� తమ హ� �్డంగ్ � ప�ల్ క్ క� ఆఫర్ �ేయడం. ఈ తర� ఇష�్యల� ఇ��వ్సట్ర్ ల �ధుల� కం����� 
�ాక�ం�� ��ర��ా ��ర�ల్  �క��ం�న �ా���� ��ళ���.

గతంల� ఐ�ి��� జ��� �ే�ిన జ�����ర�డ�/కం��� ��వ్�ా ప�ల్ క్ క� ��జ��ా ��క�్య��ట� జ��� �ేయడం ��వ్�ా ఇ�� 
�ేయబడ�త�ం��.

౨. �ాల� ఆన్ ప�ల్ క్ ఆఫర్ (ఎఫ్ �ి��):

�ిర్ఫ���్షయల్ ఇష�్య

ఈ ఇష�్య ���నంల�, పర్�టర�ల్ , వ�్య�త్మక ��ట�ట్ బ����ర�ల�, 
ఉ�ో ్యగ�ల� �దల�ౖన ఇ��వ్సట్ర్ లక� ��క�్య��ట�ల� జ��� �ేయబడ���.

���ట్స్ జ���

కం��� తన ఇప్పట��� ఉన్న ��ర్ హ� ల్డరల్క� పర్సు్త తం ఉన్న ��ర్ హ� �్డంగ్ క� 
అనుల�మ�ను�ాతంల�, ��త్త�ా జ��� �ే�ిన ��ర్ లను సబ్ ��ౖ��బ్ �ే�� 
హక�క్ను క�్పంచ���్న, ���ట్స్ ఇష�్య అ� అంట�ర�.

ఒక కం��� పర్సు్త త ��ర్ హ� ల్డర్ లక� తమ పర్సు్త త ��ర్ హ� �్డంగ్ క� 
అను�ాతంల� ఎల�ంట� అదనప� ఖర�చ్ ల�క�ం�� అదనప� ��ర్ లను జ��� 
�ే�ినటల్��ే, ���� బ� నస్ ఇష�్య అ� అంట�ర�.

బ� నస్ జ���

ఒక కం��� పర్సు్త త ��ర్ హ� ల్డర్ లక� తమ పర్సు్త త ��ర్ హ� �్డంగ్ క� అను�ాతంల� ఎల�ంట� అదనప� ఖర�చ్ ల�క�ం�� 
అదనప� ��ర్ లను జ��� �ే�ినటల్��ే, ���� బ� నస్ ఇష�్య అ� అంట�ర�.

ప�ల్ క్ నుం� ఫండ్స్ ��క��ంచ�����, కం���ల� ఎస్ ఈ�ఐ వద్ద  ఆఫర్ ��క�్య��ంట్ � ��ౖల్ �ేయ��స్ ఉంట�ం��, ���� 
��ర్ �ట్  ��డ్ �����ంగ్ �రా్ ��్పకట్స్ ల��� ��ర్ �ట్  �రా్ ��్పకట్స్ అ� అంట�ర�. �రా్ ��్పకట్స్ ల� కం��� చ��తర్, పర్�టరల్ �వ�ాల�, 
����స్ �డల్, కం��� ఆ��థ్క చ��తర్, ఆ �ా్య�ారంల�� ��స్క్ ల�, ఏ పర్�జనం ��సం డబ�బ్ ��క��సు్త ��్నర�, 
ఇష�్య �బంధనల�, ఆ కం��� ��రల్��ౖ ��ట�ట్ బ�� ��టట్����� ఒక ���చ��త్మక �ర్ణయం �సు��వ����� ఇ��వ్సట్ర్ క� 
�ాయప�ే ఇతర సమ���రం వంట� �వ�ాల� ఉంట��. ��ౖ�మ�� మ���క్ట్ ల� జ��� �ే�ిన ��క�్య��ట�ల� ఇష�్య 
మ����ిన �ే�� నుం� ఆర� (౦౬) ప�����ల కంట� తక�క్వ సమయంల� గ���్తంప� �� ం��న �ాట్ క్ ఎ��స్ంజ్ ల� జ���� 
�ేయబడ���. ఆ త�ావ్త ��ర�ల్  గ���్తంప� �� ం��న �ాట్ క్ ఎ��స్�ం�ల�ల్  జ���� �ేయబడ����. ఇకక్డ ��రల్ తదుప�� 
ట�ర్��ంగ్ జర�గ�త�ం��. కం��� ��వ్�ా ��ట��ంచబడ్డ  ��ర�ల్  ఇ��వ్సట్ర్ �కక్ ��మ�్యట్ అ��ంట్ ల� �����ట్ 
�ేయబడ���, ఇ�� ఎస్ ఈ�ఐ ���సట్ర్్డ ���ా�ట�� ��వ్�ా ���ా�ట�� 
��వ్�ా �రవ్��ంచబడ�త�ం��. �ాల�గ్ ���ార�(���ి). ఒక 
��ట�ట్ బ����ర�డ� ఎస్ ఈ�ఐ ���సట్ర్్డ �ాట్ క్ బ�ర్ కర్ ��వ్�ా �ాట్ క్ ఎ��స్ం�ల�ల్  
�ాట�లను �క��ంచవచుచ్ మ��య� డబ�బ్ను అందు��వచుచ్.
��కండ�� మ���క్ట్: ��ౖ�మ�� మ���క్ట్ ల� ��క�్య��ట�ల� జ��� అ�న తర��ాత, అ� �ాట్ క్ ఎ��స్ం�ల�ల్  జ���� 
�ేయబడ���, ఇ��వ్సట్ర్ ల� ఈ ���ట్డ్ ��క�్య��ట�లను ఆ �ాట్ క్ ఎ��స్ంజ్ ల ��వ్�ా ��ను��ల� �ేయవచుచ్ ల��� 
�క��ంచవచుచ్. �ాట్ క్ ఎ��స్�ం� ల�ల్  ��ండ� పర్��న ����్మంట్ ల� ఉంట�� - �ా్యష్ మ���క్ట్ ����్మంట్ మ��య� 
�ె����ట�వ్స్ మ���క్ట్ ����్మంట్.
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��క�్య��ట�స్ మ���క్ట�ల్  మ���క్ట్ ఇ����సట్ �కచ్ర్ ఇ� �ిట్ట�్యషనుల్  మ��య� 
మ���క్ట్ ఇంటర్ ���య��ల� ఎవర�?

మ���క్ట్ ఇన్ �రా్ సట్ �కచ్ర్ ఇ��ిట్ట�్యషన్ ల�: ��క�్య��ట�ల మ���క్ట్  ల� 
(ఇష�్య, ��ను��ల� మ��య� అమ్మ�ాల� వంట�) ల��ా�ే�లక� 
అవ�ాశం క�్పం�ే మ��క సదు�ాయ�లను �ాట్ క్ ఎ��స్�ంజ్ ల�, 
���ా�ట��ల� మ��య� ��ల్య��ంగ్ �ా��్ప��షన్ ల ��వ్�ా 
అం��ంచబడ���. ఈ సంసథ్లను మ���క్ట్ ఇన్ �రా్ సట్ �కచ్ర్ 
ఇ��ిట్ట�్యషన్స్ (ఎమ్ఐఐల�) అంట�ర�. ఎస్ ఈ�ఐ ���సట్ర్్డ మ���క్ట్ 
ఇ����సట్ �కచ్ర్ ఇ��ిట్ట�్యషన్ ల (ఎమ్ఐఐల�) జ����క� �ంక్ ఇకక్డ 
లభ్యమవ�త�ం��: h�ps://www.sebi.gov.in/intermediaries.html 

�ాట్ క్ ఎ��స్ం� ���సట్ర్్డ �ాట్ క్ బ�ర్ కరల్ ��వ్�ా, మ���క్ట్ �ర్ణ�ం�న ధరలక�, 
సరస���న ���ల� ��క�్య��ట�ల క�య �క�య�లను సులభతరం 
�ేయ����� �ేశ�ా్యప్త  కంప�్యట���జ్్డ  �ీ��న్ ఆ����త ట�ర్��ంగ్ �ాల్ ట�్ఫ�ా�్న 
అం��సు్త ం��. ��రత�ేశంల� ఎస్ ఈ�ఐ గ���్తంప� �� ం��న �ాట్ క్ ఎ��స్�ం�ల 
జ���� ఈ �ంక్ ల� లభ్యం అవ�త�ం��: 
h�ps://www.sebi.gov.in/stock-exchanges.html.

�ేశ�ా్యప్త ం�ా పర్��న �ాట్ క్     �ఎస్ఈ ��ట�డ్ (�ఎస్ఈ), 
��షనల్ �ాట్ క్ ఎ��స్�ంజ్ ఆఫ్ ఇం��య� ��ట�డ్ (ఎన్ఎస్ఈ) మ��య� 
��ట�ర్ �ా�టన్ �ాట్ క్ ఎ��స్�ంజ్ ఆఫ్ ఇం��య� ��ట�డ్ (ఎమ్ఎస్ ఈ).

��ల్య��ంగ్ �ా��్ప��షన్ ల�: ��ల్య��ంగ్ �ా��్ప��షన్ ల పర్��న ��� �ాట్ క్ 
ఎ��స్ం�ల�ల్  అమల� �ే�ిన ట�ర్డ్ ల ��ట�ల�్మంట్ క� �ా్య��ంట� ఇవవ్డం. 
మ���ధం�ా �ె�ా్పలంట�, ��ల్య��ంగ్ �ా��్ప��షన్ ల� పర్� ��ను��ల���ర� 
��ను ��ను��ల� �ే�ిన ��క�్య��ట�లను మ��య� పర్� అమ్మకం��ర� 
��ను �క��ం�న ��క�్య��ట�లక� డబ�బ్ను �� ం�ేందుక� �ా్య��ంట�� 
ఇసు్త ం��.

ఎ�� � ంజ్
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���ా�ట��ల�: ���ా�ట��ల� ����ట���యల�ౖజ్్డ  / ఎల�ాట్� �క్ ర�పంల� 
ఇ��వ్సట్ర్ ల ��క�్య��ట�లను క��� ఉం��, ���ా�ట�� �ా��ట్�ి��ంట్ (���ి) 
��వ్�ా ఇ��వ్సట్ర్ లక� ��మ�్యట్ ��వల� అం��ం�ే సంసథ్ల�. మన �ేశంల� 
��షనల్ ��క�్య��ట�స్ ���ా�ట�� ��ట�డ్ (ఎన్ఎస్ ��ఎల్), ��ంటర్ల్ 
���ా�ట�� స��వ్��స్ (ఇం��య�) ��ట�డ్ (�ి��ఎస్ఎల్) అ�� ��ండ� 
���ా�ట��ల� ఉ��్న�. పర్� ���ా�ట�� ��ంద, ���సట్ర్్డ ���ా�ట�� 
�ా��ట్�ి ��ంట్ ల� (���ిల�) (బ�్యంక�ల బ�ర్ ం�ల వంట��) ఉంట��, ఇ� 
ఇ��వ్సట్ర్ లక� ��మ�్యట్ ఖ��� �ెరవడం మ��య� �రవ్��ంచడం, ��రల్ 
����ట���యల�ౖజ�షన్ �దల�ౖన ��ధ ర�ాల ��వలను అం���ా్త �.

మ���క్ట్ ఇంటర్  ���య��స్ ��ౖ�మ�� మ��య� ��కండ�� మ���క్ట్ ల� 
సజ�వ��ా ప��ేయడంల� ��లకం�ా �ాల్పంచుక�ంట�ర�. ఈ మ���క్ట్ 
ఇంటర్ ���య��ల� ��క�్య��ట�ల క�య �క�య�లక�, ��క�్య��ట�ల 
ట�ర్��ంగ్ క� సంబం��ం�న సమ����ా�్న అం��ంచ����� ఆర్డర్ లను 
అమల� �ే�� పర్���యక� మద్దత� ఇ�ా్త �. మ�ఖ్య���న ఇంటర్
 ���య��ల�ల్  �ాట్ క్ బ�ర్ కర్ ల�, ���ా�ట�� �ా��ట్�ి��ంట్ ల�, మరచ్ంట్ 
బ�్యంకర�ల్ , ��ర్ అండ్ ట�ర్ న్స్ ఫర్ ఏజ�ంట�ల్ , ����ాట్ � ర�ల్  �దల�ౖన �ార� 
ఉంట�ర�. అట�వంట� ఇంటర్ ���య��ల� అందర� క��� ఎస్ ఈ�ఐ 
వద్ద  ���సట్ర్ �ేసుక�ంట�ర� మ��య� ఇ��వ్సట్ర్ లను సంర��ంచ����� 
���్దషట్  �బంధనలక� కట�ట్ బ�� ఉం���స్ ఉంట�ం��. ఎస్ ఈ�ఐ 
 ��వ్�ా గ���్తంప� �� ం��న  మ���క్ట్ ఇంటర్ ���య��ల �స్ట్ � ��గ�వ 
�ంక్ ��వ్�ా �� ందవచుచ్: h�ps://www.sebi.gov.in.

��ట�ట్ బ�� �కక్ �రా్ థ��ాం�ాల�

��క�్య��ట�స్ మ���క్ట్ ల� �ర� ��ట�ట్ బ�� ��టట్డం �రా్ రం�ంచ����� 
మ�ందు, � ��ట�ట్ బ�� ఉ�ే్ద�ాల�, ల��్యల� మ��య� ��స్క్ �సుక��� 
�ామ�ాథ్ ��్న (�ర� ��స్క్ �సు��వ����� ఎంత అవ�ాశం ఉం��) అరథ్ం 
�ేసు��వడం మ��య� గ���్తంచడం అవసరం. పర్� ��ట�ట్ బ�� �ర్ణయం 
క��� � అవస�ాల� మ��య� ఆవశ్యకతలను పర్��ం�ం��� 
మ��య� �ర� ��ర�క�న్న �రా్ ��న్యతలక� అనుగ�ణం�ా ఉం���. 
ఉ��హరణక�, �ిథ్ర���న ��టర్్న ల� ఇ�ేచ్ సుర��త ���న ఉత్పత�్త ల�ల్  
�ర� ��ట�ట్ బ�� ��టట్����� సం�ిదుధ్ ల� ల��� �ర� �ాస్త ంత ఎక�క్వ 
��స్క్ �సు���ాల� అనుక�న్నటల్��ే అ��క ��టర్్న ల� ఇ�ేచ్ �� ర్ డక్ట్ ల�ల్  
��ట�ట్ బ�� ��టట్వచుచ్. పర్� ��ట�ట్ బ�� ఆ ��ట�ట్ బ�� సహజ�ిదధ్ం�ా�� 
�ల�వల� మ�ర�్ప పర్మ�దం�� వసు్త ం��. ఉ��హరణక�, ఆట��బ�ౖల్ 
ప��శ�మ ��రల్ల� ��ట�ట్ బ��, ఆట��బ�ౖల్ ప��శ�మ�� జత�ేయబడ్డ  ��స్క్
 ను ఆక��్షసు్త ం�� (అమ్మ�ాల� ��ౖ�� ల��� ��ందక� ��ళల్వచుచ్ ల��� ఇతర 
బ�ర్ ండ్ ల కంట� ఎక�క్వ �ార�ల్  �క��ంచబడవచుచ్ �దల�ౖన�.)

�ర� � ల��్యలను �ర్ణ�ంచుక�న్న తర��ాత, మ��య� � ��స్క్ 
�సుక��� �ామ�ాథ్ ��్న గ���్తం�న తర��ాత, దయ�ే�ి �ర� ��ట�ట్ బ�� 
��ట�ట్ ల� అనుక�ంట�న్న �త్తం, మ��య� �ర� ��ట�ట్ బ�� ��ట�ట్ ల� 
అనుక�ంట�న్న �ాలవ్యవ��� �ర్ణ�ంచు��ం��. ��స్క్ �సుక��� 
�ామరథ్�ం పర్� ��ట�ట్ బ����ర����� �న్నం�ా ఉంట�ం��. ఇ�� ల��్యల�, 
ఇ��వ్సట్ర్ వయసుస్ ��ౖ ఆ��రప�� ఉంట�ం��.
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ఇ��వ్సట్ర్ ల� తమ హక�క్ల�, బ�ధ్యతల�, ��ట�ట్ బ�� ��టట్����� 
సంబం��ం� �ేయద��న మ��య� �ేయక�డ� �ాట� గ���ం� క��� 
బ��ా �ెల�సు���ా� మ��య� ఈ ��క�్య��ంట్ ల� ఎస్ ఈ�ఐ 
మ��య� �ాట్ క్ ఎ��స్�ంజ్ ల� మ��య� ���ా�ట��ల ��బ్ ��ౖట్/ల�ల్  లభ్యం 
అవ����. ��క�్య��ట�స్ మ���క్ట్ ల� ��ట�ట్ బ�� ��టట్����� 
సంబం��ం� �ేయద��న మ��య� �ేయక�డ�� ఈ బ�క్ ల�ట్ �కక్ 
అనుబంధం-౧ల� జత�ేయబ��్డ �. ����� అదనం�ా, ఈ బ�క్ ల�ట్ 
అనుబంధం-౨ల� ఇ��వ్సట్ర్ ల హక�క్ల� మ��య� బ�ధ్యతల� 
జత�ేయబ��్డ �.

ఇ��వ్సట్ర్ ల� కం��� ��రల్ల� ��ట�ట్ బ�� ��ట�ట్  మ�ందు ���చ��త్మక 
�ర్ణయం �సు���ా�. కం��� �� సంబం��ం�న పర్కటనల�, కం��� 
పర్�టర�ల్ , �రా్ జ�క�ట్  �వ�ాల�, ఆ��థ్క �వ�ాల� �దల�ౖన కం����� 
సంబం��ం�న �త్తం సమ����ా�్న �ార� జ�గ�త్త �ా చద�ా�. ఈ 
�వ�ాలను �ాట్ క్ ఎ��స్ంజ్ ల ��బ్ ��ౖట్ ల�ల్  �ెల�సు��వచుచ్.
��క�్య��ట�స్ మ���క్ట�ల్  ��ట�ట్ బ�� ��టట్�����, ��ట�ట్ బ����ర�ల� ఏ�ై�� 
ఎస్ ఈ�ఐ ���సట్ర్్డ ఇ��వ్స్ట్ ��ంట్ ఎ�ైవ్జర్ � క��� ఆశ��ంచవచుచ్. 
ఎస్ ఈ�ఐ ���సట్ర్్డ ఇ��వ్స్ట్ ��ంట్ అ�ైవ్జర్(ల�) జ����ను ��గ�వ 
�ంక్ ల� చూడవచుచ్: https://www.sebi.gov.in

అ��ే, ���సట్ర్ �ా� ఇ��వ్స్ట్ ��ంట్ అ�ైవ్జర్ ల నుం� అయ��త ��ట�ట్ బ�� సల���ౖ ఇ��వ్సట్ర�ల్  జ�గ�త్త  వ��ం���. 
�వ�ాల ��రక�, �ర� ఈ బ�క్ ల�ట్ అనుబంధం-౩� ��ఫర్ �ేయవచుచ్.

��క�్య��ట�స్ మ���క్ట్ ల� ��ట�ట్ బ�� ��టట్డంల� ��లక పర్మ���ల�

మ���క్ట్ ��స్క్ ల��� �ిసట్మ�ట�క్ ��స్క్: ఇ�� �ేశ ��క�్య��ట�ల �త్తం ప��ర� మ��య� �ా��రణ 
ఆ��థ్క వ్యవసథ్��ౖ పర్��వం చూ�ిం�ే �ార�ాల �ారణం�ా ��ట�ట్ బడ�ల� ఎదు��క్�� పర్మ����్న 
సూ�సు్త ం��.

అన్ �ిసట్మ�ట�క్ ��స్క్: అన్ �ిసట్మ�ట�క్ ��స్క్ � ఒక ���ధ్షట్  కం��� ల��� ఇండ�ీట్ ��� జత�ేయబడ్డ  ��స్క్ 
అ� �వ��ంచవచుచ్.

దర్��్యలబ్ణం ��స్క్: దర్��్యలబ్ణ ��స్క్ ను ��ను��ల� శ��్త ��స్క్ అ� క��� అంట�ర�. దర్��్యలబ్ణం 
�ారణం�ా��ను��ల� శ��్త తగగ్డం వలల్  ��ట�ట్ బ�� నుం� నగదు పర్�ా�ల� భ�ష్యత�్త ల� �ాట� 
�ల�వను ��ల�్ప�� అవ�ాశం�ా �రవ్�ంచబ��ం��.

���వ్��ట� ��స్క్: ��ట�ట్ బ��� త��నంత ��గం�ా ��ను��ల� �ేయడం ల��� �క��ంచల�నప�్పడ� 
���వ్��ట� ��స్క్ ఏర్పడ�త�ం��.

����స్ ��స్క్: ఇ�� కం��� �ా్య�ారం పర్���తం �ాగల ల��� ఏ�ై�� అననుక�ల���న �ార్యకల�పం, 
మ���క్ట్ ల��� ఆ��థ్క ప���ిథ్� వలల్  ��� �ార్యకల��ాలను ���ి���� పర్మ����్న 

�ేయద��న�

�ేయక�డ��
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అ�ిథ్రత పర్మ�దం: కం��� �ాట్ క్ ధరల� �ాలక���ణ� ��చుచ్తగ�గ్ లక� ల�న��్య అవ�ాశం 
ఉన్నందున అ�ిథ్రత పర్మ�దం ఏర్పడ�త�ం��.

క���స్ ��స్క్: ఒక ��ట�ట్ బ����ర� ��ే� క���స్ల� ��ట�ట్ బ�� ��ట�ట్నప�్పడ� ల��� 
��ే�-క���స్-వర్తకంల� ��ట�ట్ బడ�ల� ��ట�ట్నప�్పడ� ఎదుర��్య ��ే� మ�రక దర్వ్య ��టల్  నుం�� 
నషట్�� �� సం��వ్య పర్మ����్న ఇ�� సూ�సు్త ం��.

��స్క్ � ఎల� త��గ్ంచవచుచ్?

ఇ��వ్సట్ర్ ల� ��ధ మ��ాగ్ ల ��వ్�ా ��స్క్ � త��గ్ంచ����� పర్య�్నంచవచుచ్. అ��ట్ ��ట��ంప� అ�� వ�్యహం 
��వ్�ా ��ట�ట్ బ����ర�డ� ��ధ కం���ల� మ��య� అ��ట్ �ాల్ స్ ల�ల్  తమ ��ట�ట్ బడ�లను మ�ల్ంచడం ��వ్�ా ��స్క్ � 
��ా��ంచవచుచ్.

అ��ంట్ �ె���ే పర్���య

��క�్య��ట�స్ మ���క్ట్ ల� ��ట�ట్ బ�� ��టట్����� మ�ందసు్త �ా అవసర���న�

ఈ��వ్ట� ��రల్ల� ��ట�ట్ బ�� ��టట్డం ��రక�, ��ట�ట్ బ����ర�డ� మ�డ� ఖ���లను �రా్ రం�ం���స్ ఉంట�ం��:

బ�్యంక� ఖ��� ట�ర్��ంగ్ అ��ంట్ ��మ�్యట్ అ��ంట్

బ�్యంక� ఖ���

గ���్తంప��� ం��న�ాట్ క్ఎ��స్�ంజ�్యకక్ఎస్ ఈ�ఐ��వ్�ా���సట్�ాక్బడ్డ�ాట్ ����కర్ ��ట�ర్��ంగ్ అ��ంట్ ల��� బ�ర్ ��ంగ్ అ��ంట్. 
ఈ అ��ంట్ �ాట్ క్ ఎ��స్ంజల�ల్  ��క�్య��ట�లను ��ను��ల� �ేయ����� మ��య� అమ్మ����� ఉప���ంచబడ�త�ం��. 
ట�ర్��ంగ్ అ��ంట్ �రా్ రం�ంచడం ��రక�, �ర� అ��ంట్ ఓ���ంగ్ �ారం �ం�ా�స్ ఉంట�ం��, సంతకం �ే�ిన �� 
య�వర్ కల్�ంట్ (����ౖ�ి) ��క�్య��ంట్ లను స�్మట్ �ేయ��.
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ఖ��� �ె���ే �ా�ా�్న �ం��టప�్పడ� ��గ�వ జ�గ�త్తల� �సు��ం��:

��న్న ఎక్స్ �ేంజ్ లల� ట�ర్��ంగ్ ��రక� �రా్ ��న్యతలను సూ�ం�ేటప�్పడ� �ర� � సంత�ాలను ఉం���.

� ఖ���ల��ౖ వ��్తం�ే అ�్న ����్జల�/�ీ�ల�/బ�ర్ క���� �ర� జ�గ�త్త �ా గమ�ం��� మ��య� ����� 
సంబం��ం�న ���ార్్డ � ఉంచు���ా�.

�ర� ట�ర్డ్ �ేయ�ల� అనుక�ంట�న్న ����్మంట్ లను గ���్తంచం�� (�ా్యష్, ఎఫ్&��, క���స్ �ె����ట�వ్ ల��� 
ఏ�ై�� ఇతర ����్మంట్ ల�). �ె����ట�వ్స్ ల� ట�ర్��ంగ్ �ేయ�లంట� �ె����ట�వ్ �� ర్ డక్ట్ ల గ���ం� అవ�ాహన 
అవసరం.

ఒక��ళ �ర� ర�్నంగ్ అ��ంట్ సదు�ాయం, పవర్ ఆఫ్ అట���్న అమల� �దల�ౖన అదనప� 
సదు�ాయ�లను ఉప���ంచు���ాల� అనుక�న్నటల్��ే, భ�ష్యత�్త ల� ఎల�ంట� ��ాదం తల�త్తక�ం�� 
ఉండట���� �ర� �ాట్ క్ బ�ర్ కర్ క� ���ధ్షట్  ఆథ���జ�షన్ � ఇ�ావ్�స్ ఉంట�ం��.

ఖ��� �ె���ే �ారంల� �ర� � ఇ���ల్ �ర���మ� మ��య� �బ�ౖల్ ��ంబర�ను అం��ం���. �ర� 
మ�ఖ్యం�ా �ెల�సు���ా�స్న ట�ర్��ంగ్ అప్ �ేట్ లను �క� ఎప్పట�కప�్పడ� అం��ంచ����� బ�ర్ కర్ మ��య� 
�ాట్ క్ ఎక్స్ �ేంజ్ ల� ఈ �ాంట�క్ట్ �వ�ాలను ఉప���ంచుక�ంట��.

� ���ార�్డ ల ��రక� �ర� ఎలల్ప�్పడూ అ��ంట్ ఓ���ంగ్ �ారం ��సం అ���� ��� �ా�ీ� �సు���ా�.

ఒక అ��ంట్ �ెరవ����� అవసరం అ��్య పర్���య: � ఖ�����ర���� �ెల�సు��ం�� (����ౖ�ి) పర్���య

��మ�్యట్ / ట�ర్��ంగ్ / బ�్యంక� ఖ��� �ె���ేటప�్పడ�, �ర� �� య�వర్ కల్�ంట్ (����ౖ�ి) ��క�్య��ంట్ లను స�్మట్ 
�ేయ��స్ ఉంట�ం��. ����ౖ�ి అంట� ఏ�ట� మ��య� అ�� ఎందుక� తప్ప�స�� అ�� �షయ��్న మనం అరథ్ం 
�ేసుక�ం��ం.

మ� ల�ండ��ంగ్ ���ధక చటట్ం ౨౦౦౨ మ��య� ��� ��ంద 
ర��� ం��ంచబడ్డ  �బంధనల ��ంద ����ౖ�ి తప్ప�స��. 
��మ�్యట్/ట�ర్��ంగ్/బ�్యంక� అ��ంట్ �ె���ేటప�్పడ�, ఖ�����ర�డ� 
అ���ా��కం�ా �ెల�ల్ బ�ట� అ��్య ��క�్య��ంట్ ల� (�����ల�) 
గ���్తంప� ర��వ� మ��య� �ర���మ� ర��వ� వల� స�్మట్ 
�ేయ��స్ ఉంట�ం��, ఈ ��క�్య��ంట్ ల� ����ౖ�ి ఆవశ్యకతల�ల్  
��గం�ా ఉంట��. ��ట�ట్ బ����ర�డ� �ాన్ 
�ార�్డ /య�ఐ��ఎఐ-ఆ��ర్/�ాస్ �� ర్ట్ /ఓటర్ ఐ�� �ార�్డ /�ై��ంగ్ 
ల�ౖ��న్స్ �దల�ౖన సంబం��త స�� ��ట్ంగ్ ��క�్య��ంట్ ల ��వ్�ా తన 
గ���్తంప� మ��య� �ర���మ�ను �ర��ించవచుచ్. ����ౖ�ి �ారం 
స�్మట్ �ే�ిన తర��ాత, పర్�ే్యక ����ౖ�ి గ���్తంప� ��ంబర� (��ఐఎన్) 
జన��ట్ అవ�త�ం��, ఎస్ ఎంఎస్ /ఇ���ల్ ��వ్�ా కల్�ంట్ క� 
�ెల�పబడ�త�ం��. ����ౖ�ి ఒకక్�ా�� మ�తర్�� �ెయబడ�త�ం�� 
మ��య� ఇ�� అ�్న మధ్యవర�్త ల మధ్య �ెల�ల్ బ�ట� అవ�త�ం��. 
��క�్య��ట�స్ మ���క్ట్ ల� మ�� మధ్యవ��్త�� అ��ంట్ �ె���ేటప�్పడ� 
�ర� మ�ల్ అ�ే పర్���యను �ేపట�ట్ �స్న అవసరం ల�దు.
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ఈ-����ౖ�ి
య�ఐ��ఎఐ - ఆ��ర్/��� ల�కర్ ఉప���ం� ఇ��వ్సట్ర్ ల� ఈ-����ౖ�ి సదు�ాయం ��వ్�ా ����ౖ�ి పర్���యను ప���్త 
�ేయవచుచ్.

�ాట్ క్ బ�ర్ కర్ ��బ్ ��ౖట్ ల� ఖ��� �ె���ే �వ�ాల�/�ారం ఆన్ ల�ౖన్ ల� �ంపం��.

తప్ప�స�� ��క�్య��ంట్ ల�/�ి��ఎ (�ర���మ� ర��వ�)/ �� � (గ���్తంప� ర��వ�) �కక్ 
�ాక్న్ �ే�ిన ���ర్ లను స�్మట్ �ేయం��.

���� �ాల్ ��వ్�ా ఐ�ి� (వ్య��్తగత �����ి��షన్) పర్���యను ప���్త�ేయం��.

��క�్య��ంట్  ��ౖ ���టల్ �ా సంతకం �ేయం��.

అ��ంట్ య���ట్��ట్ అవ�త�ం��.

సంతకం �ేయ����� మ�ందు అ�్న ��క�్య��ంట్ లను �ర� చ��� అరథ్ం �ేసుక���్నర� ధృ�క��ంచు��ం��.
ఏ�ై�� ఖ�� ��క�్య��ంట్ �ద సంతకం �ేయవదు్ద .
ఖ��� ఓ���ంగ్ ��ట్ అనుబంధంల� ����క్న్న �ేయద��న మ��య� �ేయక�డ� �ాట�� ఎలల్ప�్పడూ  
రఫర్ �ేయం��.
� అ��ంట్ ల� ల��ా�ే�లక� సంబం��ం� SMS మ��య� ఇ���ల్ అలర��ను అందు��వ����� బ�్యంక�, 
���ా�ట�� �ా��ట్�ి��ంట్ మ��య� �ాట్ క్ బ�ర్ కర్ �� � �బ�ౖల్ ��ంబర� మ��య� ఇ���ల్ �ర���మ� ���సట్ర్ 
అ��్యల� ధృ�క��ంచు��ం��.

బ��ిక్ స��వ్��స్ ��మ�్యట్ అ��ంట్ (�ఎస్ ��ఎ)

బ��ిక్ స��వ్��స్ ��మ�్యట్ అ��ంట్ (�ఎస్ ��ఎ):

బ��ిక్ స��వ్��స్ ��మ�్యట్ అ��ంట్ ఒక ��మ�్యట్ అ��ంట్ సదు�ాయం, ఇ�� ��వలం ఒక ��మ�్యట్ అ��ంట్ 
ఉన్న(అ�్న ���ా�ట��ల వద్ద) మ��య� ఏ సమయంల���ౖ�� హ� �్డంగ్ ల �ల�వ, ��న్-�ెట్ ��క�్య��ట�ల� 
(ఈ��వ్ట�ల� వంట��) మ��య� �ెట్ ��క�్య��ట�ల ��రక� తల ర�.౨ లక్షల� �ంచక�ం��ఉన్న వ్యక�్త లక� 
ఇవవ్బడ�త�ం��.

�ఎస్ ��ఎ ��రక� �ా��్షక ���ంట���న్స్ ����్జల� (ఎఎమ్ �ి) ��ా్మణం ��గ�వ ����క్న్న �ధం�ా ఉంట�ం��:

��క�్య��ట� ట�ౖప్   హ� �్డంగ్ �కక్ �ాల్ బ్ �ల�వ      ����్జల�

��న్-
�ెట్ ��క�్య��ట�స్

�ెట్ ��క�్య��ట�స్ ��రక�

ర�. ౫౦,౦౦౦/- వరక�

ర�. ౫౦,౦౦౧ నుం� ర�. ౨,౦౦,౦౦౦/-

ర�. ౧,౦౦,౦౦౦/- వరక�

ర�. ౧,౦౦,౦౦౧ నుం� ర�. ౨,౦౦,౦౦౦/-

ఎఎమ్ �ి ల�దు

ర�. ౧౦౦/- వరక�

ఎఎమ్ �ి ల�దు

ర�. ౧౦౦/- వరక�

-
-
-

-

�ట�క్ల�
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����� సంబం��ం� ��జ� �బంధనల ��రక� ఎస్ ఈ�ఐ ల��� సంబం��త ���ా�ట�� ��బ్ ��ౖట్ � దయ�ే�ి చూడం��.

��ౖన ����క్న్న మ�డ� ఖ���ల �ాం���షన్ (అంట� బ�్యంక� ఖ���, ��మ�్యట్ ఖ��� మ��య� ట�ర్��ంగ్ ఖ���) 
తరచు�ా "౩ ఇన్-౧" ఖ����ా ����క్నబడ�త�ం��. ��ట�ట్ బ����ర�ల� ��ౖన ����క్న్న మ�డ� ఖ���లను ��న్న 
���ా�ట�� �ా��ట్�ి��ంట్/బ�ర్ కర్/ఇ��ిట్ట�్యషన్ �� ����ా �ెరవవచుచ్ ల��� �ార� ఒ�� ���ా�ట్ ��ర�� 
��గ�ావ్�/బ�ర్ కర్/సంసథ్ను సంపర్��ంచవచుచ్, �ర� మ�డ� ఖ���లను క��ి �ె���ే సదు�ాయ��్న క�్ప�ా్త ర�.

ఎస్ ఈ�ఐ ���సట్ర్్డ �ాట్ క్ బ�ర్ కర�ల్  మ��య� ���ా�ట�� �ా��ట్�ి��ంట్స్ జ����ను ఎస్ ఈ�ఐ అ���ా��క ��బ్ ��ౖట్ 
(www.sebi.gov.in) ల��� సంబం��త �ాట్ క్ ఎ��స్�ంజ్ ల� ల��� ���ా�ట��ల ��బ్ ��ౖట్ ల నుం� �� ందవచుచ్.

పవర్ ఆఫ్ అట���్న

పవర్ ఆఫ్ అట���్న అ���� అత్యంత �రా్ మ�ఖ్యత క���న 
��క�్య��ంట్, ఎందుకంట� ఇ�� � అ��ంట�ల్  మ��య� 
డబ�బ్��ౖ హక�క్ మ��య� య���స్స్ � ���� ఎవ�������  ఇ�ేచ్ 
అవ�ాశం క�్పసు్త ం��. ��క�్య��ట�స్ మ���క్ట్ ల�, కల్�ంట్ 
�ాట్ క్ బ�ర్ కర్ మ��య�/ల��� ���ా�ట�� �ా��ట్�ి��ంట్ ����ట 
పవర్ ఆఫ్ అట���్న (�ి��ఎ) � అమల��ేయడం ��వ్�ా 
అత�� ��మ�్యట్ మ��య� బ�్యంక్ అ��ంట్ � ఆప��ట్ 
�ేయ����� మ��య� ��రల్ �ె�వ�� మ��య� 
��-ఇన్/�ె�ల్ంప�/�ె�ల్ంప� �ధులను అం��ంచ����� �ా���� 
అ���ారం ఇవవ్వచుచ్. ఎస్ ఈ�ఐ మ�రగ్దరశ్�ాలక� 
అనుగ�ణం�ా ఒక ���ధ్షట్  పవర్ ఆఫ్ అట���్న (�ి��ఎ) �ాట్ క్ 
బ�ర్ కర్/���ా�ట�� �ా��ట్�ి��ంట్ ����ట కల్�ంట్ ��వ్�ా 
అమల� �ేయబడవచుచ్.

ఎస్ ఈ�ఐ మ�రగ్దరశ్�ాల పర్�ారం, పవర్ ఆఫ్ అట���్న��ౖ సంతకం �ేయడం, జ��� �ేయడం తప్ప�స�� �ాదు. పవర్ 
ఆఫ్ అట���్న సంతకం �ేయడం ప���్త�ా ఐ�్ఛకం మ��య� సవ్చ్ఛంద���న�� - పవర్ ఆఫ్ అట���్న��ౖ సంతకం 
�ేయడం �క� ఉప�గకరం�ా ఉంట�ంద� �ర� ���ం�నటల్��ే, �ర� సంతకం �ేయవచుచ్. �ర� ఏ 
సమయంల���ౖ�� పవర్ ఆఫ్ అట���్న� రదు్ద  �ేయవచుచ్.

� ఖ���ల� �ి��ఎ ��ంద � ��వ్�ా అ���ారం �� ం��న�� �ాక�ం�� ఏ�ై�� ఇతర �ారణ�లక� � �ాట్ క్ బ�ర్ కర్ ��వ్�ా 
ఏ�ై�� బ��� �ేయబ��నటల్��ే,  �ర� ��ంట�� ఈ �షయ��్న � �ాట్ క్ బ�ర్ కర్ దృ�ిట్�� �సు��� �ా�ా�. �ా�� 
నుం� ఎల�ంట� పర్�స్పందన అందనటల్��ే ల��� �ర� పర్�స్పందన�� సంతృ�ి్త  �ెందనటల్��ే, �ర� ��ంట�� ఈ 
�షయ��్న ���ా�ట��/ఎ��స్�ంజ్ దృ�ిట్�� �సు����ల్ �.

�ాట్ క్ బ�ర్ కర్/���ా�ట�� �ా��ట్�ి��ంట్ ����ట �ర� 
పవర్ ఆఫ్ అట���్న (�ి��ఎ)� అమల� �ేయ�ల� 
అనుక�న్నటల్��ే, సంబం��త అ���ా��క ��బ్ ��ౖట్ ల 
వద్ద  లభ్యం అ��్య ఎస్ ఈ�ఐ/�ాట్ క్ ఎ��స్�ంజ్
 ల�/���ా�ట��ల ��వ్�ా జ��� �ే�ిన 
మ�రగ్దరశ్�ాలను దయ�ే�ి ��ఫర్ �ేయం��.

మ�రగ్దరశ్�ాల�
https://www.sebi.gov.in/
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�����షన్

�����షన్ అ���� ఇ��వ్సట్ర్ ఒక వ్య��్త� �����ట్ �ే�� 
సదు�ాయం, ��ట�ట్ బ����ర�డ� మరణ�ం�నప�్పడ� అతడ� ల��� 
ఆ�� ��మ�్యట్ అ��ంట్ లల� ఉన్న ��క�్య��ట�లను ల��� 
(మ�్యచువల్ ఫండ్ య��ట్ లక� సంబం��ం�) ��డంప్షన్ 
�� ర్ �ీడస్ను ��ల్�ం �ేసు��వచుచ్.

��క�్య��ట�స్ మ���క్ట్ ల� ��ను ఎల� ��ట�ట్ బ�� 

��ౖ�మ�� మ���క్ట్ ��వ్�ా ��ట�ట్ బ�� ��టట్డం

జ��� �ే�� కం��� ప�ల్ క్ ఆఫర్ ��వ్�ా �ా��రణ పర్జ��కం ��రక� 
��ర్ లను జ��� �ే�ినప�్పడ�, అవసర���న దరఖ�సు్త  �ా�ా�్న 
స�్మట్ �ేయడం ��వ్�ా �ర� ��ర్ ల ��రక� అ���ల్  �ేయవచుచ్. 
��క�్య��ట�ల జ��� ��రక�, జ��� �ే�� కం��� ���్న �యమ�ల�, 
�బంధనల� �దల�ౖన� �ాట�ం���. �ి�ారసు �ే�ిన 
�యమ�బంధనలక� అనుగ�ణం�ా ��ర�ల్  ��ట��ంచబడ���. 
��ట��ం�న ��ర�ల్  ���ి�� �రవ్��ం�ే దరఖ�సు్త ��ర��� ��మ�్యట్ 
ఖ���ల�  జమ అవ����. ��క�్య��ట�లను ��మ�్యట్ ర�పంల� 
��ట��ంచబడ�త�ం��, తదుప�� �ాట�� ���క ��ర�ల్ �ా 
మ���చ్ందుక� ఇ��వ్సట్ర్ లక� అవ�ాశం ఉంట�ం��. ప�ల్ క్ ఇష�్య 
మ����ిన తర��ాత, ఇష�్య మ����ిన ఆర� (౦౬) ప�����ల�ల్ �ా, 
��ట��ంచబడ్డ  ��ర�ల్  గ���్తంప� �� ం��న �ాట్ క్ ఎ��స్ం�ల�ల్  జ���� 
�ేయబడ���, ఇకక్డ ��రల్ తదుప�� ట�ర్��ంగ్ జర�గ�త�ం��.

దయ�ే�ి �ట�� గమ�ంచం��:

��జ� ఎస్ ఈ�ఐ మ�రగ్దరశ్�ాల పర్�ారం, ��ర్ స��ట్�ి��ట్ ల� వంట� ��క�్య��ట�లను ���క ల��� ��మ�్యట్ 
ర�పంల� ఉంచుక���ందుక� �ర� ఎంచు��వచుచ్. అ��ే, ఏ�ిర్ల్ ౦౧, ౨౦౧౯ నుం� ��మ�్యట్ ర�పంల� 
ఉంట��� ��క�్య��ట�లను బ��� �ేయగల�గ���ర�. అందువలల్  ��మ�్యట్ ఖ��� �ె���, అ�్న ��క�్య��ట�లను 
��మ�్యట్ 
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��ౖ�మ�� మ���క్ట్ ల� ��ట�ట్ బ�� ��ట�ట్  పర్���య

ప�ల్ క్ ఆఫర్/ఇష�్య సమయంల� దరఖ�సు్త  �ా�ా�్న 
�ంపడం ��వ్�ా మ��య� పర్జలక� జ��� �ేయ����� 
ప�ల్ ష్ ఇష�్య ఓ��న్ �ా ఉన్న సమయంల� ర�సుమ� 
�ె�ల్ంచడం ��వ్�ా కం��� నుం� ��ర��ా కం��� �కక్ 
��ర్ లను �ర� ��ను��ల� �ేయవచుచ్. దరఖ�సు్త  
�ారంల�, �ర� � ��ర�, �ర���మ�, అ���ల్  �ే�ిన ��రల్ 
సంఖ్య, బ�్యంక� ఖ��� �వ�ాల�, ��ర్ ల� �����ట్ �ేయ��స్న 
��మ�్యట్ ఖ��� �దల�ౖన �వ�ాలను �ం�ా�.

ఆ ఐ�ి��ల� ��ట�ట్ బ�� ��టట్����� ఆస��్త ఉన్న ఇ��వ్సట్ర్ ల� 
బ�ల్ క్ �ేయబడ్డ  అమ�ంట్ ��వ్�ా మద్దత� ఇ�ేచ్ అ�ిల్ ��షన్ 
(ఎఎస్ �ఎ) ��వ్�ా మ��య� య����ౖడ్ ����ంట్ ఇంటర్ 
��స్ (య��ిఐ)� ����ంట్ ���ా�జం (బ�క్ ల�ట్ ల� 
తర��ాత స�స్తరం�ా ����క్నబ��ం��) ఉప���ంచడం 
��వ్�ా దరఖ�సు్త  �ేయవచుచ్. తర��ాత ఇ��వ్సట్ర్ ల� 
దరఖ�సు్త  �ా�ా�్న �ం�ి, �ా�� �రా్ ��న్యత పర్�ారం �ా���� 
��రల్ ��ట��ంప�క� దరఖ�సు్త  �ేసు���ా�స్ ఉంట�ం��. 
��ట�ట్ బ����ర�డ� దరఖ�సు్త  �ే�ిన ��రల్క� డబ�బ్, ఆ 
త�ావ్త ఇ��వ్సట్ర్ బ�్యంక� ఖ���ల� బ�ల్ క్ అవ�త�ం��. 
ఇష�్య మ����ిన తర��ాత ఒక ఐ�ి�� ��ిట్ంగ్ పర్���య 
ప���్త �ావ����� �త్తం ఆర� (౦౬) ప�����ల� 
పడ�త�ం��. ��ర�ల్  జ��� అ�న ఇ��వ్సట్ర్ ల�, �ా�� ��మ�్యట్ 
ఖ���ల���� ��రల్ను �� ందు��ర�, ����� సంబం��ం�న 
�ధుల� �ా�� బ�్యంక� ఖ��� నుం� �ె�ట్ 
�ేయబడ���. ఒక��ళ ��ర్ ల� అల�ట్ �ేయనటల్��ే, 
దరఖ�సు్త  �ే�ిన ఇ��వ్సట్ర్ బ�్యంక్ ఖ���ల�� బ�ల్ క్ �ే�ిన 
�ధుల� తదుప�� ���గం ��రక� �డ�దల 
�ేయబడ���. 

౬ ���ల�

�ావ��నం�ా ఉండటం:
-     కం��� ��రల్ల� ��ట�ట్ బ�� ��టట్����� మ�ందు కం��� �రా్ ��్పకట్స్/��డ్ �����ంగ్ �రా్ ��్పకట్స్/ఆఫర్   
      ��క�్య��ంట్ � జ�గ�త్త �ా చదవం��.
-     ప�ల్ క్ ఇష�్యల� ��ర్ ల ��రక� దరఖ�సు్త  �ే��టప�్పడ� ��రల్ ధర మ��య� ప��మ�ణం గ���ం� జ�గ�త్త �ా  
      ఉండం��.
-     ��రల్ ��రక� �ర� అ���ల్  �ే�ిన ధర� ��ట్ �ేసు��ం��.
-     మ���క్ట్ ��ంట���ంటల్  ఆ��రం�ా ��ట�ట్ బడ�ల� ��టట్వదు్ద , కం��� మ��య� ��� ఆ��ధ్క �ిథ్� గ���ం�      
      ���ల్�ిం�, �ె���ా ��ట�ట్ బ�� ��టట్ం��.
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బ�ల్ క్ �ేయబడ్డ  అ��ంట్ ��వ్�ా మద్దత� ఇ�ేచ్ అ�ిల్ ��షన్ (ఎఎస్ �ఎ)

ఇ��వ్సట్ర్ ల� ఇప�్పడ� ఎఎస్ �ఎ ��వ్�ా ఐ�ి�� ల� 
��క�్య��ట�ల ��రక� దరఖ�సు్త  �ేసు��వచుచ్. ఎఎస్ �ఎల�, 
ఇ��వ్సట్ర్ అ���ల్  �ే�ిన ��రల్ ధర ��రక� డబ�బ్ బ�ల్ క్ 
�ేయబడ�త�ం��, అ��ే అల�ట్ ��ంట్ వరక� అ�� � 
అ��ంట్ ల��� ఉంట�ం��. ��ర్ ల� �దల�ౖన �ాట�� 
��ట��ం�న తర��ాత, � ఖ��� నుం� అవసర���న 
�త్తం �ె�ట్ �ేయబడ�త�ం��. బ�ల్ క్ �ేయబడ్డ  ���్త ��� 
వ��్డ� �� ందడం ��న�ాగ�త�ం��, అల�ట్ ��ంట్ 
�ేయనటల్��ే ��ఫండ్ �ేయ��స్న అవసరం ల�దు. 
అందువలల్ , ఐ�ి��ల�  దరఖ�సు్త  �ేసు��వ����� �ాస్తవం�ా 
�ెక�క్ను పంప����� బదుల��ా, �ర� ఇప�్పడ� ���్న 
బ�్యంక�ల ��వ్�ా అం��ంచబ�ే బ�ల్ క్ �ే�ిన అమ�ంట్ ��వ్�ా 
మద్దత� ఇ�ేచ్ అ�ిల్ ��షన్ (ఎఎస్ �ఎ) ��వ్�ా దరఖ�సు్త  
�ేసు��వచుచ్. ఈ బ�్యంక�ల �కక్ జ���� ఎస్ ఈ�ఐ ��బ్
 ��ౖట్ ��ౖ లభ్యమవ�త�ం��. ఇ��వ్సట్ర్ ల� ఇప�్పడ� య����ౖడ్ 
����ంట్ ఇంట��్ఫస్ (య��ిఐ)ను ����ంట్ ���ా�జ ం�ా 
ఉప���ం� ఐ�ి��ల�ల్  ��ట�ట్ బడ�ల� ��టట్వచుచ్. య��ిఐ 
ఉప���ం� ��ట�ట్ బ�� ��ట�ట్  పర్���య అనుబంధం-౪ల� 
�వ��ంచబ��ం��.

��కండ�� మ���క్ట్ ��వ్�ా ��ట�ట్ బ�� ��టట్డం

గ���్తంప� �� ం��న �ాట్ క్ ఎ��స్�ంజ్ �ాట్ క్ బ�ర్ కర్ వద్ద  �ర� 
ట�ర్��ంగ్/ బ�ర్ ��ంగ్ అ��ంట్ �రా్ రం�ం�న తర��ాత, �ర� 
�ాట్ క్ ఎ��స్ంజ్ ల� �ాట్ క్ బ�ర్ కర్ ��వ్�ా కం���  ��రల్ను 
��ను��ల� �ేయవచుచ్ ల��� �క��ంచవచుచ్. బ�ర్ కర్ 
�కక్ ��బ్ ��ౖట్, �బ�ౖల్ ట�ర్��ంగ్ య�ప్, �ాల్ & ట�ర్డ్ 
���ి�ట� ఉప���ం� �� న్ ��వ్�ా, బ�ర్ కర్ ఆ�ీసును 
���కం�ా సంద��శ్ంచడం ��వ్�ా ల��� �ాట్ క్ బ�ర్ కర్ ల 
అ��కృత వ్యక�్త ల ��వ్�ా ఆ���ల్ న్ ట�ర్��ంగ్ అ��ంట్ 
ఉప���ం� ��క�్య��ట�లను ��ను��ల� ల��� �క�యం 
�ేయ����� ఆర్డర్ �ేయవచుచ్.

`

`

`

`

`

` ``
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ఆర్డర్ �ె�ల్ంప� ���నం:

�బ�ౖల్ ట�ర్��ంగ్
య�ప్

�����ౖ ఆర్డర్ 
�ేయం��
�� న్

�ాట్ క్ ల� ��ను��ల� 
�ేయం��

ఎ��స్�ంజ్ ల�

ఆన్ ల�ౖన్ ట�ర్��ంగ్
య�ప్

���క ఆర్డర్
బ�ర్ కర్ ��

�ావ��నం�ా ఉండటం:
- ఎస్ ఈ�ఐ ���సట్ర్్డ �ాట్ క్ బ�ర్ కర్ ల��� అ��కృత వ్య��్త ��వ్�ా మ�తర్�� ��రల్ ��ను��ల� ల��� అమ్మకం 
�ేయ��.
- ��కండ�� మ���క్ట్ ల� ట�ర్��ంగ్ �ే��టప�్పడ� బ�ర్ కర్  వద్ద  �ర� ఉం�న ఆర్డర్ ల ���ార్్డ � ఎప�్పడూ 

ట�ర్��ంగ్ ���ల�, ట�ర్��ంగ్ మ��య� ��ట�ల�్మంట్ ��ౖ��ల్

�ాట్ క్ ఎక్స్ �ేంజ్ లల� ట�ర్��ంగ్ �ారంల� అ�్న ���ల�ల్  
జర�గ�త�ం��(శ�, ఆ���ా�ాల� మ��య� �ాట్ క్ ఎ��స్�ంజ్ ల� 
పర్కట�ం�న ��లవ� ����ల� �న�). ��ర�ల్  ��ను��ల� 
�ే�ినటల్��ే, సంబం��త ��ట�ల్ ��ంట్ ��రక� �� ఇన్ �ేక� 
మ�ందు � �ాట్ క్ బ�ర్ కర్ బ�్యంక� అ��ంట్ క� �ర� ����ంట్ 
�ేయ��స్ ఉంట�ం��(� ప��్ఛజ్ ఆర్డర్ �జయవంతం�ా అమల� 
�ేయబ��నట�ల్ �ా బ�ర్ కర్ నుం� ధృ�కరణ అందుక�న్న ��ంట��) 
ఇ�ే�ధం�ా, ��రల్ అమ్మకం �షయంల�, సంబం��త ��ట�ల్ ��ంట్ 
��రక� �� ఇన్ �ేక� మ�ందు బ�ర్ కర్ ��మ�్యట్ అ��ంట్ క� �ర� 
��రల్ను �ె�వ�� �ేయ��స్ ఉంట�ం��.

��-ఇన్ �ే మ��య� ��-అవ�ట్ �ే అంట� ఏ�ట�? �� ఇన్ �ే అ���� బ�ర్ కర�ల్  ఎ��స్�ంజ్ �కక్ ��ల్య��ంగ్ �ా��్ప��షన్
 క� �ె�ల్ంప�ల� �ే�� ల��� ��క�్య��ట�లను �ె�వ�� �ే�� ���. �� అవ�ట్ �ే అ���� బ�ర్ కర్ క� ��ల్య��ంగ్ �ా��్ప��షన్ 
����ంట్ ల��� ��క�్య��ట�లను �ె�వ�� �ే�� ���. ఏ�ిర్ల్ ౦౧, ౨౦౦౩ నుం� ట�+౨ ���ంగ్ ��ట�ల్ ��ంట్  ఆ��రం�ా 
��ట�ల్ ��ంట్ ��ౖ��ల్ ఉంట�ం��. (ట� అంట� ట�ర్డ్ ��� అ� అరథ్ం). ఉ��హరణక�, ఒక �� మ�ారం ��డ� అమల� �ే�ిన 
ట�ర్డ్ ల� �ా��రణం�ా తదుప�� బ�ధ�ారం ��డ� ��ట�ల్ �ేయబడ���
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(ట�ర్డ్ �ే�� నుం� ౨ ప�����ల� ప��గణ�ంచబడ���). ఫండ్ ల� మ��య� ��క�్య��ట�ల �� ఇన్ మ��య� �� అవ�ట�ల్  
ట�+౨ ��� ��డ� �రవ్��ంచబ�ేల� �ాట్ క్ ఎ��స్�ంజ్ ల� ధృ�క���ా్త �.

ఫండ్స్/��క�్య��ట�స్ �కక్ ��-ఇన్  బ�ర్ కర్ ల అ��ంట్ నుం� ఎ��స్ం� 
అ��ంట్ క� ఫండ్స్/��క�్య��ట�ల బ���� �ె�యజ��ా్త �.

��-అవ�ట్: ఫండ్ ల�/��క�్య��ట�ల �� అవ�ట్ అంట�, ఎ��స్�ంజ్ అ��ంట్ 
నుం� బ�ర్ కర్ అ��ంట్ క� �ధుల�/��క�్య��ట�లను బ��� �ేయడం.

�ావ��నం�ా ఉండటం:
- ట�ర్డ్ ��ట�ల�్మంట్ ��ౖ��ల్ �� ఇన్ �ే���� మ�ందు, � బ�్యంక�/��మ�్యట్ అ��ంట్ ల� �ర� త��న   
 �ధుల�/��క�్య��ట�లను క��� ఉన్నట�ల్ �ా ధృ�క��ంచు��ం��.
- ��ట�ల�్మంట్ ��రక� త��నంత �ధుల� ల��� ��క�్య��ట�ల� లభ్యం �ానటల్��ే, �����ట్ ���ంచడం   
 మ��య� ఇ��వ్సట్ర్ క� మ��ంత న�ాట్ ��� �����యవచుచ్.

�ాంట�ర్ క్ట్ ��ట్

�ాట్ క్ బ�ర్ కర్ ��వ్�ా �ే�ిన ట�ర్డ్ క� �ాంట�ర్ క్ట్ ��ట్ �ాక్ష్యం�ా ఉంట�ం��. 
ఇ�� ఒక �గల్ ��క�్య��ంట్, ���ల� ��క�్య��ట�ల� 
��ను��ల�/అమ్మడం, ట�ర్��ంగ్ �ే�ిన ధర, ట�ర్డ్ సమయం, బ�ర్ క��� 
�దల�ౖన ల��ా�ే�ల �వ�ాల� ఉంట��. �ాంట�ర్ క్ట్ ��ట్ లను ���క 
ర�పంల� ల��� ఎల�ాట్� �క్ ర�పంల� జ��� �ేయవచుచ్. ఒక��ళ �ర� 
ఎల�ాట్� �క్ �ాంట�ర్ క్ట్ ��ట్ ఎంచుక�న్నటల్��ే, � ఇ���ల్ ఐ�� 
�వ�ాల�� �ాట��ా �ాట్ క్ బ�ర్ కర్ క� ���్దషట్  ఆథ���జ�షన్ ఇ�ావ్�. 
అట�వంట� ఎల�ాట్� �క్ �ాంట�ర్ క్ట్ ��ట్ ల� ���టల్ �ా సంతకం �ేయ��, 
ఎన్ ���ప్ట్  �ేయ�� మ��య� ట�్యంపర్ �ేయల�ర�. అట�వంట� �ాంట�ర్ క్ట్ 
��ట్ లను



౧౮

౧౯

భ�ష్యత�్త  ��ఫ��న్స్ ��రక� ఇ��వ్సట్ర్ సంర��ం���. మ�� మ�ఖ్యం�ా తర��ాత ఏ�ై�� ��ాదం తల��్తనటల్��ే, �ట��� 
��ల� �రా్ మ�ఖ్యత ఉంట�ం��.

�ావ��నం�ా ఉండటం:
- ట�ర్డ్ అమల� �ే�ిన ౨౪ గంటల�ల్ �ా �ాట్ క్ బ�ర్ కర్ ��వ్�ా �ాంట�ర్ క్ట్ ��ట్ జ��� �ేయబడ�త�ం��. �ాంట�ర్ క్ట్ 
��ట్ ల� ఏ�ై�� �ే�� ఉన్నటల్��ే, ఇ��వ్సట్ర్ ��ంట�� �ాట్ క్ బ�ర్ కర్ దృ�ిట్�� �సు����ల్ �.
- మ���క్ట్ ల� ఆర్డర్ ల� ఉం�ేటప�్పడ�, � ���ార�్డ లను ఎలల్ప�్పడూ �ాంట�ర్ క్ట్ ��ట్ ల� ����క్నబడ్డ  
�వ�ాల�� �ా� స్ �ెక్ �ేయం��. ఏ�ై�� �ే�� ఉన్నటల్��ే, ��ంట�� � బ�ర్ కర్ � సంపర్��ంచం��.

కల్�ంట్ ఆర్డర్ ���ార్్డ:

కల్�ంట్ఆర్డర్ � ఉం�న �ా��్య�్న �లవ్�ే�ిన తర��ాత మ�తర్�� �ాట్ క్ బ�ర్ కర్
 ల� కల్�ంట్ ల ట�ర్డ్ లను అమల� �ేయ��స్ ఉంట�ం��, ఈ �ా��్యల� ఈ 
ర��ాలల� ఉండవచుచ్:
 కల్�ంట్ ��వ్�ా �ాతప�రవ్క మ��య� సంతకం �ేయబడ్డ  ���క   
 ���ార్్డ
 ట���� న్ ���ా��్డంగ్,
 అ��కృత ఇ���ల్ ఐ�� నుం� ఇ���ల్,
 ఇంట��్నట్ ల��ా�ే�ల ల�గ్,
 �బ�ౖల్ �� న్ ల ��వ్�ా సం�ే�ాల ���ార్్డ,
 ఏ�ై�� ఇతర చటట్బదధ్ం�ా ధృ�క��ంచదగగ్ ���ార్్డ.

ఇ��వ్సట్ర్ లక� ఎస్ఎమ్ఎస్ మ��య� ఇ���ల్ అలర్ట్ ల�

ఇ��వ్సట్ర్ ల� ఎస్ఎమ్ఎస్ మ��య� ఇ���ల్ అలర్ట్
 లను ఎంచు��వచుచ్, ��� ��వ్�ా �ార� తమ ట�ర్��ంగ్ 
మ��య� ��మ�్యట్ అ��ంట్ ల� జ���� ఏ�ై�� 
ట�ర్��ంగ్/ల��ా�ే� �ార్యకల�పంక� సంబం��ం� 
ఉ�తం�ా ఎస్ ఎంఎస్ మ��య� ఇ���ల్ అలర్ట్ లను 
�� ందు��ర�. ఈ సదు�ాయ��్న 
ఉప���ంచు��వ�����, ఇ��వ్సట్ర్ ల� తమ �బ�ౖల్ 
��ంబర�ల్  మ��య� ఇ���ల్ ఐ��లను తమ �ాట్ క్ 
బ�ర్ కర్ ల� మ��య� ���ా�ట�� �ా��ట్�ి��ంట్స్ వద్ద  క�మం 
తప్పక�ం�� అప్ �ేట్ �ే�� �ధం�ా ధృ�క��ంచు���ా�.
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ర�్నంగ్ అ��ంట్ ఆథ���జ�షన్

�ా��రణం�ా, ఒక బ�ర్ కర్ ��వ్�ా ల��ా�ే� 
(��ను��ల�/అమ్మకం) ��ట�ల�్మంట్ ఫండ్
 ల�/��క�్య��ట�ల �ె�ల్ంప� తర��ాత ౨౪ గంటల�ల్ �ా 
�ేయ��. అ��ే, �ర� �ాట్ క్ ఎ��స్ంజ్ ల� ��రల్ల� క�మం 
తప్పక�ం�� ట�ర్��ంగ్ �ే�ినటల్��ే, ర�్నంగ్ అ��ంట్ 
�రవ్��ం�ేందుక� �ాట్ క్ బ�ర్ కర్ క� �ర� పర్�ే్యకం�ా 
అ���ారం ఇవవ్వచుచ్, త��వ్�ా � ��ర�ల్  ల��� �ధుల� 
�ాట్ క్ బ�ర్ కర్ �� పర్�ే్యక ఖ���ల� ఉంచబడ���.
ర�్నంగ్ అ��ంట్ ��క�్య��ట�ల�ల్  ల��ా�ే�లను 
సులభతరం �ేసు్త ం��, త��వ్�ా �ాట్ క్ బ�ర్ కర్ �� ర�్నంగ్ 
అ��ంట్ ల� ఉం�న ��ర�ల్  ల��� ఫండ్స్ భ�ష్యత�్త  
ల��ా�ే�ల ��ట�ల్ ��ంట్ బ�ధ్యతలక� సర�్ద బ�ట� 
�ేయబడ���.

ర�్నంగ్ అ��ంట్ ఆథ���జ�షన్ అ���� సవ్చ్ఛంద���న��, ��క�్య��ట�లను తరచు�ా ��ను��ల� �ే�� మ��య� 
�క��ం�ే ఇ��వ్సట్ర్ లక� ఎం�� ఉప�గకరం�ా ఉంట�ం��. ర�్నంగ్ అ��ంట్ ఆథ���జ�షన్ క� �ే�� ఉం��� 
మ��య� ఏ సమయంల���ౖ�� రదు్ద  �ేయబడ�త�ం��. ఫండ్స్ మ��య� ��క�్య��ట�ల �ాస్తవ ��ట�ల్ ��ంట్ 
ఇ��వ్సట్ర్ ల� (కల్�ంట్) ఎంచుక�న్నట�ల్ �ా క�సం ౩౦ ���ల�/౯౦ ���లక� ఒకక్�ా�� బ�ర్ కర్ ��వ్�ా 
�ేయబడ���.

ట�ర్డ్ �����ి��షన్

ఎ��స్ంజ్ ల ��బ్ ��ౖట్ ల ��ౖ ట�ర్డ్ �����ి��షన్ మ�డూ్యల్ 
అ���� � అ��ంట్ ల� అమల� �ే�ిన ట�ర్డ్ లను 
������ౖ �ేయ����� అత్యంత సరళ���న ట�ల్. ట�ర్డ్
 ల ��ౖ �ేట� ట�+౧ ��� ��డ� లభ్యమవ�త�ం��.
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మ���్జన్ మ�� ఎ��స్�ం�ల�/��ల్య��ంగ్ �ా��్ప��షన్ ల� 
�ి�ారసు �ే�ా్త �, బ�ర్ కరల్ ��వ్�ా ఇ��వ్సట్ర్ తరఫ�న ట�ర్డ్ 
�ేయ����� మ�ందు �ా�� నుం� వసూల� 
�ేయబడ�త�ం��. ట�ర్డ్ ల ��ను��ల�క� �ధుల� 
�ె�ల్ంచక�� వడం ల��� ఇ��వ్సట్ర్ ��వ్�ా ��క�్య��ట�లను 
�క��ంచ����� ��క�్య��ట�లను అం��ంచక�� వడం వంట� 
��స్క్ � త��గ్ంచ����� మ���్జన్ మ� ��క��ంచబడ�త�ం��. 
మ���్జన్ � నగదు ల��� ��క�్య��ట�ల� ల��� నగదు 
సమ�న���న ర�పంల� అంట� �ి��స్డ్ ���ా�ట�ల్ , బ�్యంక్ 
�ా్య��ంట�, మ�్యచువల్ ఫండ్స్ య��ట్ ల�, పర్భ�తవ్ 
��క�్య��ట�ల�, ట�ర్జ�� �ల�ల్ లను ��మ�్యట్ ర�పంల� 
అం��ంచవచుచ్.

����ట్ంబర్ ౦౧, ౨౦౨౦ నుం� ఇ��వ్సట్ర్ ల� (కల్�ంట్)మ���్జన్ మ�� ��వలం ‘��క�్య��ట�స్’ ర�పంల� �ాట్ క్ బ�ర్ కర్ 
�కక్ పర్�ే్యకం�ా ర��� ం��ంచబడ్డ  ��మ�్యట్ అ��ంట్ ����ట ��క�్య��ట�లను తనఖ� ��టట్డం ��వ్�ా  అం��ంచవచుచ్.
మ�ందసు్త �ా ��-ఇన్: ఇ��వ్సట్ర్ మ���్జన్ �ె�ల్ంప� నుం� �న��ంప� �� ం��లనుక�ంట�, ఇ��వ్సట్ర్ “మ�ందసు్త  
��-ఇన్”సదు�ాయ��్న ఉప���ంచవచుచ్, ఇందుల� ఫండ్ ల� �ె�ల్ంచడం/��రల్ పం�ిణ� � బ�ర్ కర్ క� �ె�ల్ంప� �ే�� 
ల��� బ�ర్ కర్ ��వ్�ా ����క్నబడ్డ  సమయం/�ే�� పర్�ార ం�ా �ేయబడ�త�ం��.

మ���్జన్ మ� అంట� ఏ�ట�?

�ాట్ క్ బ�ర్ కర్ మ��య� ���ా�ట�� �ా��ట్�ిపంట్స్ నుం� అ��ంట్ ��ట్ట్ ��ంట్

�ర� �ే�ిన ల��ా�ే�లక� సంబం��ం� బ�ర్ కర్ ల� మ��య� 
���ా�ట��ల నుం� ��గ�్యలర్ �ా ��ల�ా�� ���� ర్ట్, �ై�మ��ిక 
���� ర్ట్ �దల�ౖన ���� ర�ట్ లను ఉ�తం�ా అందు��వ����� 
�ర� అర�హ్ ల�. ���ా�ట��ల� మ��య� �ాట్ క్ ఎ��స్�ంజ్ ల�, � 
అ��ంట్ లల� ల��ా�ే�లక� సంబం��ం� � ���సట్ర్్డ �బ�ౖల్ 
��ంబర� ల��� ఇ���ల్ ఐ�� క� సమ���రం అం���ా్త �. 

�క� సం�ేశం అరథ్ం �ానటల్��ే, మ�రగ్దరశ్నం ��రక� బ�్యంక�, ���ా�ట��, ���ా�ట�� �ా��ట్�ి��ంట్, � �ాట్ క్ 
ఎ��స్�ంజ్, బ�ర్ కర్, ల��� ఎస్ ఈ�ఐ ట�ల్ �ీర్ ��ల్్ప ల�ౖన్ క� �ాల్ �ేయం��. � �ాంట�క్ట్ �వ�ాలను ఎలల్ప�్పడూ 
ఇంటర్ ���య��ల వద్ద  అప్ �ేట్ �ేయం��, త��వ్�ా �ర� అలర్ట్ ల� మ��య� అ��ంట్ ��ట్ట్ ��ంట్ లను స�ాలంల� 
అందుక�ంట�ర�. ఒక��ళ �ర� అట�వంట� ���� ర్ట్ � అందు��నటల్��ే, సంబం��త సంసథ్లక� �ర� ఈ �షయ��్న 
�ె�యజ�య��.

పర్� సంవతస్రం మ���చ్ ౩౧వ �ే�� ��ట��� � �ాట్ క్ బ�ర్ కర్ నుం� ఫండ్స్ మ��య� ��క�్య��ట�ల బ�్యల�న్స్ ��ట్ట్
 ��ంట్ � అందు��వ����� �ర� అర�హ్ ల�.
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క��స్��ేట�డ్ అ��ంట్ ��ట్ట్ ��ంట్ (�ిఎఎస్)

క��స్��ేట�డ్ అ��ంట్ ��ట్ట్ ��ంట్ (�ిఎఎస్) 
�ిం��ల్/కంబ�ౖన్్డ  అ��ంట్ ��ట్ట్ ��ంట్, ఇ�� ఇ��వ్సట్ర్ 
��వ్�ా అ�్న మ�్యచువల్ ఫండ్ ల�ల్  �ే�ిన ల��ా�ే�ల 
�వ�ాలను మ��య� ��మ�్యట్ అ��ంట్(ల�)ల� ఉన్న 
ఇతర ��క�్య��ట�ల �వ�ాలను �ె�యజ�సు్త ం��. � 
�ిఎఎస్ �� ందడం ��రక�, � �ాట్ క్ బ�ర్ కర్/ ���ా�ట�� 
�ా��ట్�ి��ంట్ �� �ర� � �ాన్ �ార�్డ  ��ంబర�ను అప్ �ేట్ 
�ేయ��.

�ె����ట�వ్స్ మ���క్ట్

�ె����ట�వ్ ల� అ��� మ��క���న ��క�్య��ట� ల��� 
��ౖ���్షయల్ ఇనుసుట్ � ��ంట్ నుం� �ాట� �ల�వను 
�� ందగ��� ��ౖ���్షయల్ ఇనుసుట్ � ��ంట్ లను 
�ె�యజ�సు్త ం��. మ��క �� ర్ డక్ట్ ల� ఈ��వ్ట�, కమ���ట�, 
క���స్ �దల�ౖన� �ావచుచ్.

ఇ��వ్సట్ర్ ల� తమ �� �షన్ �� పర్�రక్ష�ా(��డ్్జ) మ��య� 
ధర పర్మ����్న క�షట్ం �ేయ����� �ె����ట�వ్స్ � 
పర్��నం�ా ఉప����ా్త ర�. ����్జ ంగ్ �రా్ థ�కం�ా ��స్క్ 
����జ�్మంట్ వ�్యహం, ���ల� ఇ��వ్సట్ర్ ల� ఏ�ై�� 
పర్�క�ల ధర కద�కల పర్మ����్న ఆఫ్ ��ట్ �ేయ����� 
వ�్య�త్మకం�ా ఇనుసుట్ � ��ంట్ లల� ��ట�ట్ బ�� ��డ��ర�. 

�ె����ట�వ్ ల�ల్  ��డ్జర్ ల�, ��్పక�్యల�టర్ ల� మ��య� ఆ��బ్టర్జర్ ల� వంట� �ార� �ాల�గ్ నవచుచ్, �ార� ��న్న 
సంద�ా్భల�ల్  ��న్న �ాతర్ల� �� �ించవచుచ్.
ఫ�్యచర్స్ అండ్ ఆప్షన్స్, ల��� �ా��రణం�ా ఎఫ్&�� ����్మంట్ �ా �ిలవబ�ే ఇ��, ��క�్య��ట�స్ మ���క్ట్ �కక్ 
�ె����ట�వ్స్ ����్మంట్ ల� ఒక మ�ఖ్య���న ��గం. ఫ�్యచర్స్ మ��య� ఆప్షన్ ల� ��ండ� ��న్న ర�ాల�ౖన �ె����ట�వ్ ల�.
ఫ�్యచర్స్ �ాంట�ర్ క్ట్ అ���� ఒక మ��క ఉత్ప�్త� భ�ష్యత�్త  �ే�� ��డ� మ�ందసు్త �ా �ర్ణ�ం�న ధరక� ��ను��ల� 
�ేయడం ల��� అమ్మడం ��రక� �ాట్ ండ���్డజ్ �ేయబడ్డ  ఎ��స్�ం� ట�ర్�ెడ్ �ాంట�ర్ క్ట్.

ఆప్షన్స్ �ాంట�ర్ క్ట్ అ���� ��ౖ���్షయల్ ఇనుసుట్ � ��ంట్ � �ె�యజ�సు్త ం��, ఇ�� ��ను��ల���ర����� ఆప్షన్ హక�క్ను 
ఇసు్త ం��, అ��ే మ�ందసు్త �ా �ర్ణ�ం�న �ే�� మ��య� ధర �� ఆప్షన్ � అమల� �ేయ��స్న బ�ధ్యత ఉండదు. 
�ాల్ ఆప్షన్ మ��క ��క�్య��ట�� ��ను��ల� �ే�� హక�క్ను, అల��� ప�ట్ ఆప్షన్ మ��క ��క�్య��ట�� �క��ం�ే 
హక�క్ను ఇసు్త ం��. ఇ��వ్సట్ర్ ల� ఆప్షన్  ల �ాంట�ర్ క్ట్ � ��ను��ల� �ే�ినప�్పడ� �ా�� వద్ద  నుం� �ీర్�యం ��ర్్జ 
�ేయబడ�త�ం��.

`
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�ె����ట�వ్ ల� అ��క ��స్క్ �� ర్ డక్ట్ ల�, �ట�� పర్��నం�ా ����్జ ంగ్ పర్�జ��ల ��రక�  ఉప����ా్త ర�� 
�షయ��్న దయ�ే�ి గమ�ంచం��. ఇ�� ��ట�ౖల్ ఇ��వ్సట్ర్ లక� �ి�ారసు �ేయబడదు.

మ�్యచువల్ ఫండ్స్ మ��య� ఈట�ఎఫ్ ల�

మ�్యచువల్ ఫండ్స్

మ�్యచువల్ ఫండ్ అ��క మం�� ఇ��వ్సట్ర్ ల నుం�� 
డబ�బ్ను ప�ల్ �ే�ి, �ాట్ క్ ల�, బ�ండ�ల్ , సవ్ల్ప�ా�క మ� 
మ���క్ట్ ఇనుసుట్ � ��ంట్ ల�, ఇతర ��క�్య��ట�ల� ల��� 
ఆసు్త ల� ల��� ఈ ��ట�ట్ బడ�ల ���్న �ాం���షన్ ల�ల్  
డబ�బ్ను ��ట�ట్ బ�� ��డ�త�ం��. మ�్యచువల్ ఫండ్స్ ఏ�ై�� 
పథ�ా�్న �రా్ రం�ం�ే మ�ందు ఎస్ ఈ�ఐ వద్ద  ���సట్ర్ 
�ేసు���ా�స్ ఉంట�ం��. మ�్యచువల్ ఫండ్ పథకం ల��్యల 
ఆ��రం�ా మ�్యచువల్ ఫండ్ � ��ధ ��ట����ల��ా 
వ��గ్క��ంచవచుచ్. ��ధ ర�ాల ఇ��వ్సట్రల్ అవస�ాలను 
దృ�ిట్ల� ఉంచు��� ఈ �ీక్ంల� ర��� ం��ంచబ��్డ � - ��స్క్ 
అ��ర్స్ ఇ��వ్సట్ర్ ల� (�రా్ థ�కం�ా అ��క ��స్క్ 
�సు��వ����� ఇషట్పడ� సంపర్��య ఇ��వ్సట్ర్ ల�), 
మ�డ��ట్ ఇ��వ్సట్ర్ ల� (��ంత ��స్క్ �సు��గల ఇ��వ్సట్ర్ ల�) 
మ��య� అ��గ్ ��ిస్వ్ ఇ��వ్సట్ర్ ల� (అ��క ��టర్్న ల� ��సం 
అ��క ��స్క్ �సు��వ����� ఇషట్ప�ే ఇ��వ్సట్ర్ ల�)

మ�్యచువల్ ఫండ్స్ �కక్ వ��గ్కరణ: మ�్యచువల్ ఫండ్స్ ఇప�్పడ� సూథ్ లం�ా ఐదు ర�ాల �ీక్ంల��ా 
వ��గ్క��ంచబ��్డ �:

ఈ��వ్ట� �ీక్ంల�: ఈ మ�్యచువల్ ఫండ్స్ పర్��నం�ా �ాట్ క్స్/ఈ��వ్ట�ల�ల్  ఇ��వ్స్ట్  �ే�ా్త �.

�ెట్ �ీక్ంల�: ఈ మ�్యచువల్ ఫండ్  ల� పర్��నం�ా బ�ండ్ ల� మ��య� ట�ర్జ�� �ల�ల్ ల� వంట� �ిథ్ర 
ఆ��య ��క�్య��ట�ల�ల్  ��ట�ట్ బ�� ��డ���.

����ర్డ్ �ీక్ంల�: ఈ��వ్ట�ల�, �ిథ్ర ఆ��యం, నగదు �దల�ౖన ��ండ� ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ అ��ట్ 
�ాల్ స్ ల�ల్  ��ట�ట్ బ�� ��ట�ట్  మ�్యచువల్ ఫండ్స్.

ప���ాక్ర ఆ����త �ీక్ంల�: ��ట�ౖ��్మంట్ మ��య� �ైల్్డ  �ాల్ �ంగ్ �దల�ౖన వ్యక�్త ల ల��్యలక� 
అనుగ�ణం�ా ఇ��వ్��ట్ �ంట్స్ �ే�� మ�్యచువల్ ఫండ్ పథ�ాల�.

ఇతర �ీక్ంల�: ఇం�ెక్స్ ఫండ్స్, ���ాట్ రల్ ఫండ్స్ �దల�ౖన అ�్న ఇతర �ీక్ంల�.

బ�ర్ కర్ ��వ్�ా ��ట��ం�న య��క్ కల్�ంట్ ��డ్ (య��ి�ి)� �� ందం��.

ఇంటర్ ���య�� నుం� అమల� �ే�ిన ����ౖ�ి మ��య� ఇతర ��క�్య��ంట్ ల �ా�ీ� �� ందం��. 

��వలం � య��ి�ిల� మ�తర్�� ట�ర్డ్ లను అమల� �ేయం��.

సభ�్య���� అం��క��ం�న �బంధనల� �ేర�క�న్నప�్పడ� మ�తర్�� ఆర్డర్ �ేయం��. అత�్యత్తమ ధరను 
�� ందం��.

అమల� �ే�ిన ట�ర్డ్ ల ��రక� �ాంట�ర్ క్ట్ ��ట్ �� ందం�� ���ం�న ����్జల �వ�ాలను అడగం��.

స�ాలంల� ఫండ్ ల�, ��క�్య��ట�లను అందు��ం��.

ట�ర్��ంగ్ సభ�్య�� నుం� అ��ంట్ ల ��ట్ట్ ��ంట్ � అందు��ం��. అ��ంట్ ల ��ట�ల్ ��ంట్ ��రక� అడగం��.

అం��క��ం�న ��డూ్యల్ పర్�ారం ��ట్ట�్మంట్ లను �� ందం��.

�� య�వర్ కల్�ంట్ (����ౖ�ి) ��క�్య��ంట్ లను అమల� �ేయం�� మ��య� స�� ��ట్ంగ్ ��క�్య��ంట్ లను 
అం��ంచం��.

ట�ర్��ంగ్ సభ�్య���� అం��క��ం�ే సవ్చ్ఛంద �బంధనలను అరథ్ం �ేసు��ం��.

ట�ర్��ంగ్ సభ�్యలక� ఇవవ్బడ్డ  హక�క్లను అరథ్ం �ేసు��ం��. 

��స్క్ ��స్ ��ల్ జర్ ��క�్య��ంట్ చదవం��.

�� ర్ డక్ట్ మ��య� ఆప��షనల్ ��ర్మవ్ర్క్ మ��య� �ె�ె�ల్ న్ లను అరథ్ం �ేసు��ం��. 

స�ాలంల� మ���్జన్ ల� �ె�ల్ంచం��.

స�ాలంల� ��ట�ల్ ��ంట్ ��రక� �ధుల� మ��య�. 
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మ�్యచ్  వల్ ఫండ్స్ ల� ఎల� ��ట�ట్ బ�� ��ట�ట్ �?

మ�్యచువల్ ఫండ�ల్  �ా��రణం�ా ��త్త  పథ�ాల� �రా్ రం�ం�ే �ే��� �ా�ా్త ప�ర్కల�ల్  పర్కటనల ��వ్�ా �ె�యజ��ా్త �. 
అవసర���న సమ���రం మ��య� దరఖ�సు్త  �ా�ాల ��రక� �ేశ�ా్యప్త ం�ా �స్త��ం�న మ�్యచువల్ ఫండ్స్ ఏజ�ంట�ల్  
మ��య� ���ిట్ �బ�్యటర్ లను క��� ��ట�ట్ బ����ర�ల� సంపర్��ంచవచుచ్. మ�్యచువల్ ఫండ్స్ ల� ఇ��వ్స్ట్ 
�ే��టప�్పడ�, ఇ��వ్సట్ర�ల్  మ�ందు�ా తమ ����ౖ�ి (����ౖ�ి) పర్���యను ప���్త �ేయ��స్ ఉంట�ం��. ఇ��వ్సట్ర్ ఫండ్ 
�కక్ బ�ర్ ం� ల��� ����ాట్ � ర్ ఆ�ీసు వద్ద  ���క ����ౖ�ి � �ేయవచుచ్. పర్��్యమ�్నయం�ా, ఒక వ్య��్త తన ఆ��ర్ 
�ార�్డ  మ��య� �ాన్ �ార�్డ  ��ంబర�ను ఉప���ం� క��� ఈ-����ౖ�ి �ేయవచుచ్.
����ౖ�ి పర్���య ప�ర్త�న తర��ాత, ఇ��వ్సట్ర్ ��ను ��ట�ట్ బ�� ��ట�ట్ ల� అనుక�ంట�న్న పథకం��ౖ �ర్ణయం 
�సు���ా�స్ ఉంట�ం��. ��స్క్ భ��ం�ే �ామరథ్�ం మ��య� ఆ��థ్క ల��్యల ఆ��రం�ా ఈ �ర్ణయం �సు��బడ�త�ం��.
ఇ��వ్సట్ర్ మ�్యచువల్ ఫండ్ పథ�ా�్న �ార్ట్ �స్ట్ �ే�ినప�్పడ�, ఆ సంబం��త పథ�ాల�ల్  ��ట�ట్ బ�� ��టట్����� 
అవసర���న దరఖ�సు్త  �ా�ాలను �ం�ా�స్ ఉంట�ం��. అట�వంట� ��వలను అం��ం�ే ఏజ�ంట�ల్  మ��య�  

�ిసట్మ�ట�క్ ఇ��వ్స్ట్ ��ంట్ �ాల్ న్ ల�: ���్ణత �ాలవ్యవ��ల� ���ధ్షట్  పథకంల� �ి��స్డ్ ���్త లను 
��ట�ట్ బ�� ��ట�ట్  సదు�ాయం.

�ిసట్మ�ట�క్ �త్ ��ర్ యల్ �ాల్ న్  ల�: ���్ణత �ాలవ్యవ��ల� ���ధ్షట్  �ీక్ం నుం� �ి��స్డ్ ���్త లను 
���్డ �  �ేసుక��� సదు�ాయం.

�సిట్మ�ట�క్ ట�ర్ న్స్ ఫర్ �ాల్ న్ ల�: ఒక పథకం నుం� మ�� పథ�ా��� �ధులను �యత 
��ామ�ల�ల్  బ��� �ే�� సదు�ాయం.

���ిట్ �బ�్యటర్ ల ��వ్�ా ల��� ��ర��ా ��వ్�ా మ�్యచువల్ ఫండ్ ల �ా�ాలను ���ా�ట్ �ేయవచుచ్. దరఖ�సు్త  
�ా�ా�్న �ం��టప�్పడ�, ఇ��వ్సట్ర్ తన ��ర�, �ర���మ�, దరఖ�సు్త  �ేసుక�న్న య��ట్ ల సంఖ్య మ��య� 
దరఖ�సు్త  �ారంల� అవసర���న ఇతర సమ����ా�్న స్పషట్ం�ా ����క్���. ����ెండ్ ల��� ����� ��ను��ల� 
�ేయ����� సంబం��ం� తర��ాత �ే��ల� మ�్యచువల్ ఫండ్ ��వ్�ా జ��� �ే�� ఏ�ై�� �ెక�క్/��ర్ �ట్  � 
�సప���తం�ా �ా్యష్ �ేసు��క�ం�� ఉండట���� అతడ� ����ా తన బ�్యంక� అ��ంట్ ��ంబర�ను ఇ�ావ్�. ఆ 
త�ావ్త �ే��ల� అడర్స్, బ�్యంక్ అ��ంట్ ��ంబర� త��తర �ాట�ల� మ�ర�్పల� ఏ��ౖ�� ఉంట� ��ంట�� మ�్యచువల్ ఫండ్
 క� సమ���రం అం��ం���. ఇ��వ్సట్ర్ లక� ��ట�ట్ బ�� పర్���యను మ��ంత సులభతరం �ేయ�����, మ�్యచువల్ 
ఫండ్స్ ఏక�త్తం ��ట�ట్ బ���� అదనం�ా ��గ�వ ఆప్షన్ లను అం���ా్త �:

మ�్యచువల్ ఫండ్స్ ��ర్ డక్ట్ ల�బ��ంగ్

ఎస్ ఈ�ఐ మ�రగ్దరశ్�ాల పర్�ారం�ా, ��స్క్ �ాథ్ ��� అనుగ�ణం�ా మ�్యచువల్ 
ఫండ్ �ీక్ంలను ల�బ�ల్ �ేయ�� మ��య� ��స్క్-ఓ �టర్ ��ౖ ���� 
��ర్క��ం���స్ ఉంట�ం��. ��స్క్ క� సంబం��ం�న ��న్న ల�బ�ల్స్ �� 
��స్క్-ఓ-�టర్ ��గ�వ ����క్న్న�ధం�ా ��ర్క��ంచబడ�త�ం��:

బ�ర్ కర్ ��వ్�ా ��ట��ం�న య��క్ కల్�ంట్ ��డ్ (య��ి�ి)� �� ందం��.

ఇంటర్ ���య�� నుం� అమల� �ే�ిన ����ౖ�ి మ��య� ఇతర ��క�్య��ంట్ ల �ా�ీ� �� ందం��. 

��వలం � య��ి�ిల� మ�తర్�� ట�ర్డ్ లను అమల� �ేయం��.

సభ�్య���� అం��క��ం�న �బంధనల� �ేర�క�న్నప�్పడ� మ�తర్�� ఆర్డర్ �ేయం��. అత�్యత్తమ ధరను 
�� ందం��.

అమల� �ే�ిన ట�ర్డ్ ల ��రక� �ాంట�ర్ క్ట్ ��ట్ �� ందం�� ���ం�న ����్జల �వ�ాలను అడగం��.

స�ాలంల� ఫండ్ ల�, ��క�్య��ట�లను అందు��ం��.

ట�ర్��ంగ్ సభ�్య�� నుం� అ��ంట్ ల ��ట్ట్ ��ంట్ � అందు��ం��. అ��ంట్ ల ��ట�ల్ ��ంట్ ��రక� అడగం��.

అం��క��ం�న ��డూ్యల్ పర్�ారం ��ట్ట�్మంట్ లను �� ందం��.

�� య�వర్ కల్�ంట్ (����ౖ�ి) ��క�్య��ంట్ లను అమల� �ేయం�� మ��య� స�� ��ట్ంగ్ ��క�్య��ంట్ లను 
అం��ంచం��.

ట�ర్��ంగ్ సభ�్య���� అం��క��ం�ే సవ్చ్ఛంద �బంధనలను అరథ్ం �ేసు��ం��.

ట�ర్��ంగ్ సభ�్యలక� ఇవవ్బడ్డ  హక�క్లను అరథ్ం �ేసు��ం��. 

��స్క్ ��స్ ��ల్ జర్ ��క�్య��ంట్ చదవం��.

�� ర్ డక్ట్ మ��య� ఆప��షనల్ ��ర్మవ్ర్క్ మ��య� �ె�ె�ల్ న్ లను అరథ్ం �ేసు��ం��. 

స�ాలంల� మ���్జన్ ల� �ె�ల్ంచం��.

స�ాలంల� ��ట�ల్ ��ంట్ ��రక� �ధుల� మ��య�. 



 తక�క్వ: అసల�క� తక�క్వ పర్మ�దం ఉంట�ం��
 తక�క్వ నుం� ఒక మ����� అసల�క� ఒక మ����� తక�క్వ ��స్క్ ఉంట�ం��
 ఒక మ�����: అసల�క� ఒక మ����� ��స్క్ ఉంట�ం��
 ఒక మ����� నుం� అత్య��కం: అసల�క� ఒక మ����� అ��క ��స్క్ ఉండటం
 ఎక�క్వ: అసల�క� అ��క ��స్క్ ఉండటం
 ��ల� అ��కం: అసల�క� ��ల� అ��కం�ా ��స్క్ ఉండటం

- ��స్క్-ఓ �టర్ ను ��ల�ా���ా మ��ంప� �ే�ా్త ర�.

- మ�్యచువల్ ఫండ్స్/ఎఎమ్ �ిల� ��స్క్-ఓ-�టర్ �� �ాట� �ా�� అ�్న �ీక్ంల ��రక� �� ��ట్ ��� � 
సంబం��త ��బ్ ��ౖట్ ల� మ��య� ఎఎమ్ ఎఫ్ఐ ��బ�ౖస్ట్ ల� పర్� ��ల� �వ�� ౧౦ ���ల�ల్ �ా ��లల్ ��ం���.

ఒక ���ధ్షట్  పథకంల� ��ట�ట్ బ�� ��టట్����� ఏజ�ంట�ల్ /���ిట్ �బ�్యటర్ ల� ఇ�ేచ్ క�షన్/���ట్  ల �ారణం�ా ఇ��వ్సట్ర్ ల� 
సంయమం ��ల�్పవ�ాదు. మ����ౖప� మ�్యచువల్ ఫండ్ ట�ర్ క్ ���ార్్డ ను ప��గణనల��� �సు���, �ార� ����ా 
��ా్మణ�త్మక మ��య� ���చ��త్మక �ర్ణయ�ల� �సు���ా�.

౨౮

౨౫

ఎ��స్�ంజ్ ట�ర్�ెడ్ ఫండ్ ల� (ఈట�ఎఫ్)

ఎ��స్�ంజ్ ట�ర్�ెడ్ ఫండ్ (ఈట�ఎఫ్) ఇం�ెక్స్, కమ���ట�, 
బ�ండ�ల్  ల��� ఇం�ెక్స్ ఫండ్ వంట� అ��ట్ బ���క్ట్ � ట�ర్ క్ 
�ే�� ��క�్య��ట�, ఇ�� ��క�్య��ట�స్ మ���క్ట్ ల� ట�ర్డ్ 
�ేయబడ�త�ం��. సరళ���న మ�టల�ల్  �ె�ా్పలంట�, 
ఈట�ఎ��ల్   ����స్క్స్, ��ీట్  వంట� సూ�లను ట�ర్ క్ �ే�� 
ఫండ్స్. �ర� ఈట�ఎఫ్ య��ట్ లను ��ను��ల� 
�ే�ినప�్పడ�, �ర� �ాస్త�ా��� ఇం�ెక్స్ ప��ర�ను ట�ర్ క్ 
�ే�� �� ��ట్ ��� య��ట్ లను ��ను��ల� �ేసు్త ��్నర�. 
ఈట�ఎ��ల్  �ార� ట�ర్ క్ �ే�� సూ�క ప��ర�ను 
పర్��ం��ా్త �.

��గ�్యలర్ మ�్యచువల్ ఫండ్స్ మ������ా �ాక�ం��, ఈట�ఎ��ల్  �ాట్ క్ ఎ��స్ంజ్ ల� మ�మ�ల� �ాట్ క్ వల� ట�ర్డ్ 
�ేయబడ���, మ���క్ట్ ల� ట�ర్��ంగ్ క� అనుగ�ణం�ా ఈట�ఎఫ్ ధరల� మ�ర�్పల� ��ట� �ేసుక�ంట��. ఈట�ఎఫ్ 
�కక్ ట�ర్��ంగ్ �ల�వ అ�� �రా్ ��ధ్యం వ��ం�ే మ�ల���ర���న అ��ట్ ల �కక్ �కర అ��ట్ �ాల�్య ��ౖ 
ఆ��రప�� ఉంట�ం��. ఈట�ఎ�ల్ క� �ా��రణం�ా, మ�్యచువల్ ఫండ్ �ీక్ంల కంట� ����ా�� ���వ్��ట� ఎక�క్వ�ా 
మ��య� �ీ�ల� తక�క్వ�ా ఉంట��.

బ�ర్ కర్ ��వ్�ా ��ట��ం�న య��క్ కల్�ంట్ ��డ్ (య��ి�ి)� �� ందం��.

ఇంటర్ ���య�� నుం� అమల� �ే�ిన ����ౖ�ి మ��య� ఇతర ��క�్య��ంట్ ల �ా�ీ� �� ందం��. 

��వలం � య��ి�ిల� మ�తర్�� ట�ర్డ్ లను అమల� �ేయం��.

సభ�్య���� అం��క��ం�న �బంధనల� �ేర�క�న్నప�్పడ� మ�తర్�� ఆర్డర్ �ేయం��. అత�్యత్తమ ధరను 
�� ందం��.

అమల� �ే�ిన ట�ర్డ్ ల ��రక� �ాంట�ర్ క్ట్ ��ట్ �� ందం�� ���ం�న ����్జల �వ�ాలను అడగం��.

స�ాలంల� ఫండ్ ల�, ��క�్య��ట�లను అందు��ం��.

ట�ర్��ంగ్ సభ�్య�� నుం� అ��ంట్ ల ��ట్ట్ ��ంట్ � అందు��ం��. అ��ంట్ ల ��ట�ల్ ��ంట్ ��రక� అడగం��.

అం��క��ం�న ��డూ్యల్ పర్�ారం ��ట్ట�్మంట్ లను �� ందం��.

�� య�వర్ కల్�ంట్ (����ౖ�ి) ��క�్య��ంట్ లను అమల� �ేయం�� మ��య� స�� ��ట్ంగ్ ��క�్య��ంట్ లను 
అం��ంచం��.

ట�ర్��ంగ్ సభ�్య���� అం��క��ం�ే సవ్చ్ఛంద �బంధనలను అరథ్ం �ేసు��ం��.

ట�ర్��ంగ్ సభ�్యలక� ఇవవ్బడ్డ  హక�క్లను అరథ్ం �ేసు��ం��. 

��స్క్ ��స్ ��ల్ జర్ ��క�్య��ంట్ చదవం��.

�� ర్ డక్ట్ మ��య� ఆప��షనల్ ��ర్మవ్ర్క్ మ��య� �ె�ె�ల్ న్ లను అరథ్ం �ేసు��ం��. 

స�ాలంల� మ���్జన్ ల� �ె�ల్ంచం��.

స�ాలంల� ��ట�ల్ ��ంట్ ��రక� �ధుల� మ��య�. 

ఈ ట� ఎఫ్



౩౦

౨౯

౨౬

��క�్య��ట�స్ మ���క్ట్ ల� ��ల్శ �వృ�్త

ఎస్ ఈ�ఐ �ి�ా్యదుల ��ల్శ �వృ�్త  �ిసట్మ్ (�� క్ర్స్)
��క�్య��ట�ల మ���క్ట్ క� సంబం��ం� ఏ�ై�� �ి�ా్యదు ఉన్నటల్��ే, �ర� �దట సంబం��త ఇంటర్ ���య�� 
ల��� కం���� సంపర్��ంచవచుచ్. సంబం��త మధ్యవ��్త ల��� కం��� � �ి�ా్యదును ప��షక్��ంచ����� అవ�ాశం 
క�్పసు్త ం��. ఒక��ళ ������న్స్ ప��షక్��ంచనటల్��ే, � �ాట్ క్ బ�ర్ కర్ ల��� ���ట్డ్ కం����� �ర�దధ్ం�ా �ర� 
సంబం��త �ాట్ క్ ఎ��స్�ంజ్ ల��� ���ా�ట��� సంపర్��ంచవచుచ్.

�ర� ప���ాక్రం�� సంతృ�ి్త  �ెందనటల్��ే, �� క్ర్స్ (ఎస్ ఈ�ఐ 
�ి�ా్యదుల ప���ాక్ర వ్యవసథ్) అ� �ిలవబ�ే ��బ్ ఆ����త 
��ం��ర్కృత �ి�ా్యదుల ప���ాక్రం ��వ్�ా �ర� ఎస్ ఈ�ఐ�� 
�ి�ా్యదు �ేయవచుచ్. �� క్ర్స్ �� రట్ల్ �కక్ �ర���మ� 
http://scores.gov.in ఇ��వ్సట్ర్ ల� ఆం��ర్ �డ్, ఐ��ఎస్ �ాల్ ట్
 �ా�ాల��ౖ అందుబ�ట�ల� ఉం�ే �� క్ర్స్. �బ�ౖల్ య�ప్ 
ఉప���ం� క��� తమ �ి�ా్యదులను న�దు �ేసు��వచుచ్. 
�� క్ర్స్ గ���ం� మ��ంత �ెల�సు��వ�����, �ర� ఎస్ ఈ�ఐ 
ట�ల్ �ీర్ ��ంబర�ల్ క� �ాల్ �ేయవచుచ్ - ౧౮౦౦ ౨౨ ౭౫౭౫,
౧౮౦౦ ౨౬౬ ౭౫౭౫. �� క్ర్స్ ఆన్ ల�ౖన్ ల�, ఎప�్ప�ై�� మ��య� 
ఎకక్డ నుం� అ��� �ర� �ి�ా్యదు �ేయ�����, 
�ి�ా్యదు(ల�) ప���ాక్ర �ిథ్�� �ాల�అప్ �ేయ�����, ట�ర్ క్ 
�ేయ����� �క� అవ�ాశం క�్పసు్త ం��.

�ాట్ క్ ఎక్స్ �ేంజ్ ఇ��వ్సట్ర్ స��వ్��స్ ��ల్

ఇ��వ్సట్ర్ స��వ్��స్ ��ల్స్  ఇ��వ్సట్ర్ ల సం�ే�లను �రచ్డంస 
��వ్�ా, ఇ��వ్సట్ర్ �ి�ా్యదులను ప��షక్��ంచడం ��వ్�ా మ��య� 
��ా��ల �ావ్�ీ-�్య���ియల్ ��ట�ల్ ��ంట్ ��రక� మధ్యవ��్తతవ్ 
యం��ర్ ం�ా�్న అం��ంచడం ��వ్�ా ఇ��వ్సట్ర్ ల అవస�ాలను 
�ర�సు్త ం��.

�ాట్ క్ ఎక్స్ �ేంజ్ ల� ఎన్ఎస్ఈ వద్ద  ఇ��వ్సట్ర్ ����యన్స్ ��జల�్యషన్ �ా్య��ల్ (ఐ�ఆర్ �ి) మ��య� �ఎస్ఈ ��ట�డ్ 
మ��య� ఎమ్ఎస్ ఈ వద్ద  ఇ��వ్సట్ర్ ����యన్స్ ���ెర్సస్ల్  క�ట� (ఐ�ఆర్ �ి) ��వ్�ా ఇ��వ్సట్ర్ ల ��ల్శ�వృ�్త� 
సులభతరం �ే�ా్త �.

ఇ��వ్సట్ర్ లక� �ా�� సమస్యలను ప��షక్��ంచడంల� ��లభ్యం ��రక�, ఈ ఎ��స్ంజ్ లక� �ేశ�ా్యప్త ం�ా �స్త��ం�న 
��ధ �రా్ ం��ల�ల్  ఇ��వ్సట్ర్ స��వ్స్ ��ంటర్ ల� ఉ��్న�. ఈ ��ం��ర్ ల స�స్తర జ����ల� ఈ ఎక్స్ �ేంజ్ లల� ��బ్
 ��ౖట్ ల�ల్  లభ్యమవ����.

బ�ర్ కర్ ��వ్�ా ��ట��ం�న య��క్ కల్�ంట్ ��డ్ (య��ి�ి)� �� ందం��.

ఇంటర్ ���య�� నుం� అమల� �ే�ిన ����ౖ�ి మ��య� ఇతర ��క�్య��ంట్ ల �ా�ీ� �� ందం��. 

��వలం � య��ి�ిల� మ�తర్�� ట�ర్డ్ లను అమల� �ేయం��.

సభ�్య���� అం��క��ం�న �బంధనల� �ేర�క�న్నప�్పడ� మ�తర్�� ఆర్డర్ �ేయం��. అత�్యత్తమ ధరను 
�� ందం��.

అమల� �ే�ిన ట�ర్డ్ ల ��రక� �ాంట�ర్ క్ట్ ��ట్ �� ందం�� ���ం�న ����్జల �వ�ాలను అడగం��.

స�ాలంల� ఫండ్ ల�, ��క�్య��ట�లను అందు��ం��.

ట�ర్��ంగ్ సభ�్య�� నుం� అ��ంట్ ల ��ట్ట్ ��ంట్ � అందు��ం��. అ��ంట్ ల ��ట�ల్ ��ంట్ ��రక� అడగం��.

అం��క��ం�న ��డూ్యల్ పర్�ారం ��ట్ట�్మంట్ లను �� ందం��.

�� య�వర్ కల్�ంట్ (����ౖ�ి) ��క�్య��ంట్ లను అమల� �ేయం�� మ��య� స�� ��ట్ంగ్ ��క�్య��ంట్ లను 
అం��ంచం��.

ట�ర్��ంగ్ సభ�్య���� అం��క��ం�ే సవ్చ్ఛంద �బంధనలను అరథ్ం �ేసు��ం��.

ట�ర్��ంగ్ సభ�్యలక� ఇవవ్బడ్డ  హక�క్లను అరథ్ం �ేసు��ం��. 

��స్క్ ��స్ ��ల్ జర్ ��క�్య��ంట్ చదవం��.

�� ర్ డక్ట్ మ��య� ఆప��షనల్ ��ర్మవ్ర్క్ మ��య� �ె�ె�ల్ న్ లను అరథ్ం �ేసు��ం��. 

స�ాలంల� మ���్జన్ ల� �ె�ల్ంచం��.

స�ాలంల� ��ట�ల్ ��ంట్ ��రక� �ధుల� మ��య�. 

 �ి�ా్యదు



౩౧

౨౭

మధ్యవ��్తతవ్ యం��ర్ ంగం

మధ్యవ��్తతవ్ం అ���� �ాట్ క్ బ�ర్ కర్ మ��య� ఇ��వ్సట్ర్ మధ్య 
��ా��లను ప��షక్��ం�ే ఒక అరహ్త క���న-��్యయ 
పర్���యను �ె�యజ�సు్త ం��. �ి�ా్యదు ను ఇతర పక్షం ల��� 
ఎక్స్ �ేంజ్ లల� �కక్ �ి�ా్యదు ప���ాక్ర పర్���య ��వ్�ా 
సంతృ�ి్త కరం�ా ప��షక్��ంచల�ద� ఒక పక్షం 
���ం�నప�్పడ�, �ాట్ క్ ఎక్స్ �ేంజ్ ల� లభ్యం అ��్య 
మధ్యవ��్తతవ్ పర్���య మ��ాగ్ �్న �ా��ట్ల� ఎంచు��వచుచ్.

ఇ��వ్సట్ర్ స��వ్స్ ��ంటర్ ల జ����, మధ్యవ��్తతవ్ం 
మ��య� �ీ�ల� మ��య� ����్జలక� సంబం��ం�న 
మ��ంత సమ���రం ��రక�, �ర� సంబం��త �ాట్ క్ 
ఎ��స్ంజ్ ల ��బ్ ��ౖట్ లను సంద��శ్ంచవచుచ్.

��ల్�ం �ేయ� ��ర్ ల�/�ె�ల్ంచ� ����ెండ్ �త్తం గ���ం� సమ���రం – ఐఈ�ిఎఫ్

కం���ల చటట్ం, ౨౦౧౩ ��క్షన్ ౧౨౫ ��ంద ఇ��వ్సట్ర్ 
ఎడ�్య��షన్ అండ్ �� ర్ ట�క్షన్ ఫండ్ (ఐఈ�ిఎఫ్) ౨౦౧౩ 
ఏ�ా్పట� �ేయబ��ం��, ఇ��వ్సట్ర్ ల అవ�ాహన మ��య� 
ఇ��వ్సట్ర్  ల ఆసక�్త లను సంర��ంచ����� ఇ�� ఏ�ా్పట� 
�ేయబ��ం��. ఐఈ�ిఎఫ్ అ����ట� కం���ల చటట్ం, ౨౦౧౩ 
�కక్ �బంధనల ��ంద ఏ�ా్పట� �ే�ిన ఒక చటట్బదధ్���న 
సంసథ్ .

వరస�ా ఏడ� సంవతస్�ాల �ాట� �ె�ల్ంచ� ల��� ��ల్�ం 
�ేయ� ��ర�ల్  మ��య� అ�్న ����ెండ్ ల� సంబం��త 
కం���ల ��వ్�ా ఇ��వ్సట్ర్ ఎడ�్య��షన్ అండ్ �� ర్ ట�క్షన్ ఫండ్ 
అ����ట� (ఐఈ�ిఎఫ్)క� బ��� �ేయబడ���. �ె�ల్ంచ� 
����ెండ్ మ��య�/ల��� ��ల్�ం �ేయ� ��రల్ను �� ందడం 
��రక� ఇ��వ్సట్ర్ ల��� అత� పర్��ధుల� తమ ��ల్�ంను 
ఐఈ�ిఎఫ్ అ����ట��� స�్మట్ �ేయ��స్ ఉంట�ం��.

మ���్న �వ�ాల ��రక�, ఇ��వ్సట్ర్ ల� ���� 
సంద��శ్ంచవచుచ్ 
http://www.iepf.gov.in/IEPF/refund.html 

బ�ర్ కర్ ��వ్�ా ��ట��ం�న య��క్ కల్�ంట్ ��డ్ (య��ి�ి)� �� ందం��.

ఇంటర్ ���య�� నుం� అమల� �ే�ిన ����ౖ�ి మ��య� ఇతర ��క�్య��ంట్ ల �ా�ీ� �� ందం��. 

��వలం � య��ి�ిల� మ�తర్�� ట�ర్డ్ లను అమల� �ేయం��.

సభ�్య���� అం��క��ం�న �బంధనల� �ేర�క�న్నప�్పడ� మ�తర్�� ఆర్డర్ �ేయం��. అత�్యత్తమ ధరను 
�� ందం��.

అమల� �ే�ిన ట�ర్డ్ ల ��రక� �ాంట�ర్ క్ట్ ��ట్ �� ందం�� ���ం�న ����్జల �వ�ాలను అడగం��.

స�ాలంల� ఫండ్ ల�, ��క�్య��ట�లను అందు��ం��.

ట�ర్��ంగ్ సభ�్య�� నుం� అ��ంట్ ల ��ట్ట్ ��ంట్ � అందు��ం��. అ��ంట్ ల ��ట�ల్ ��ంట్ ��రక� అడగం��.

అం��క��ం�న ��డూ్యల్ పర్�ారం ��ట్ట�్మంట్ లను �� ందం��.

�� య�వర్ కల్�ంట్ (����ౖ�ి) ��క�్య��ంట్ లను అమల� �ేయం�� మ��య� స�� ��ట్ంగ్ ��క�్య��ంట్ లను 
అం��ంచం��.

ట�ర్��ంగ్ సభ�్య���� అం��క��ం�ే సవ్చ్ఛంద �బంధనలను అరథ్ం �ేసు��ం��.

ట�ర్��ంగ్ సభ�్యలక� ఇవవ్బడ్డ  హక�క్లను అరథ్ం �ేసు��ం��. 

��స్క్ ��స్ ��ల్ జర్ ��క�్య��ంట్ చదవం��.

�� ర్ డక్ట్ మ��య� ఆప��షనల్ ��ర్మవ్ర్క్ మ��య� �ె�ె�ల్ న్ లను అరథ్ం �ేసు��ం��. 

స�ాలంల� మ���్జన్ ల� �ె�ల్ంచం��.

స�ాలంల� ��ట�ల్ ��ంట్ ��రక� �ధుల� మ��య�. 

`
`



౩౨

�ేయద��న�

౨౮

అనుబం��ల�

అనుబంధం – ౧
(��క�్య��ట�స్ ల� ��ట�ట్ బ��/ట�ర్��ంగ్ ల� �ేయద��న� మ��య� �ేయక�డ��)

��క�్య��ట�స్ మ���క్ట్ ల� � ��ట�ట్ బ�� అవస�ాలక� �ర� ఎస్ ఈ�ఐ ���సట్ర్్డ ఇ��వ్స్ట్ ��ంట్ ఎ�ైవ్జర్ � 
సంపర్��ంచవచుచ్.

� ��ట�ట్ బ�� లక్ష్యం మ��య� ��స్క్ �సుక��� �ామ�ాథ్ ��్న బట�ట్  ఒక పథకం/ఉత్ప�్తల� ��ట�ట్ బ�� ��టట్ం��.

ల��ా�ే� జ����న ౨౪ గంటల�ల్ �ా �ేయబడ్డ  ట�ర్డ్ లక� �ెల�ల్ బ�ట� అ��్య �ాంట�ర్ క్ట్ ��ట్/ధృ�కరణ ��� ��రక� 
పట�ట్ బటట్ం��. � ��మ�్యట్ ఖ���ల� � �� ��ట్ ���� ��గ�్యలర్ �ా ట�ర్ క్ �ేయం��.

సంతకం �ేయ����� మ�ందు అ�్న ��క�్య��ంట్ లను జ�గ�త్త �ా చదవం��.

� ఖ���ల��ౖ వ��్తం�ే అ�్న ����్జల�/�ీ�ల�/బ�ర్ క���� �ర� జ�గ�త్త �ా గమ�ం��� మ��య� ����� 
సంబం��ం�న ���ార్్డ � ఉంచు���ా�.

సంతకం �ే�ిన ��క�్య��ంట్ ల�, అ��ంట్ ��ట్ట్ ��ంట్ ల�, అందుక�న్న �ాంట�ర్ క్ట్ ��ట్ ల� మ��య� �ే�ిన ����ంట్
 లక� సంబం��ం�న ���ార్్డ � ఉంచం��.

� ఆ��థ్క అవస�ాల�/��ల్స్ � �య��ను�ారం�ా స���ంచం�� మ��య� అ� �ా��ంచడం ��రక� 
�� ��ట్ ���� స���ంచం��.

ఎప�్పడూ బ�్యం��ంగ్ ��నల్ ఉప���ం� � ల��ా�ే�లక� �ె�ల్ంచం��, అంట� �ా్యష్ �� వ్యవహ��ంచవదు్ద .

ఎప�్పడూ � సమ����ా�్న అప్ ట��ేట్ �ా ఉంచం�� � �ర���మ� ల��� బ�్యంక� �వ�ాల� ల��� ఇ���ల్ 
ఐ�� ల��� �బ�ౖల్ ��ంబర�ల� ఎప�్ప�ై�� మ�ర�్ప వ�చ్న్నటల్��ే � �ాట్ క్ బ�ర్ కర్/���ా�ట�� �ా��ట్�ి��ంట్ క� 
సమ���రం అం��ంచం��. �ిమ్ �ార�్డ ల� ఇప�్పడ� ��న్న స��వ్స్  �� ర్ ��ౖడర్ లక� �� ర్ట్ �ే�� �ీచర్ � క��� 
ఉండసటంవలల్ , ఇ��వ్సట్ర్ ల� తమ సంబం��త ఖ���లక� �ిం��ల్ �బ�ౖల్ ��ంబర్ లను జత�ేయవచుచ్. (అ�్న 
మ�ఖ్య���న ల��ా�ే�లక� �బ�ౖల్ ��ంబర� ��లక���న��.)

� అ�్న ��ట�ట్ బడ�లక� �����షన్ సదు�ాయ��్న ఉప���ంచు��ం��. ��మ�్యట్ అ��ంట్ ల� అ��క 
�����షన్ లక� అనుమ�ంచబడ�త�ం��.

� ర�్నంగ్ అ��ంట్ లను �య��ను�ారం�ా ��ట�ల్ �ేయం�� (�ర� ఎంచుక�న్న �ధం�ా ౩౦/౯౦ ���లక� 
ఒకక్�ా��).

� ర�్నంగ్ అ��ంట్ � క�మం తప్పక�ం�� �ెక్ �ేయం��. �ట�ర్��ంగ్ అ��ంట్ � క�మం తప్పక�ం�� ప����ంచం�� 
మ��య� స���ంచం��.

ఆ ��� �ే�ిన ట�ర్డ్ లక� సంబం��ం� ����ా�� ఎస్ ఎంఎస్ మ��య� ఎ��స్�ంజ్ నుం� ఇ���ల్ � ��గ�్యలర్ �ా 
�ెక్ �ేయం��.

ట�ర్��ంగ్ ��ంబర్ ��  �రవ్��ం�ే ��ట�ట్ బ����ర�ల ఫండ్ ల� మ��య� ��క�్య��ట�ల బ�్యల�న్స్ లక� సంబం��ం� ఎక్స్
 �ేంజ్ లల� నుం� ��ల�ా�� ఎస్ ఎంఎస్ మ��య� ఇ���ల్స్ � క�మం తప్పక�ం�� త�� �ేయం��.

బ�ర్ కర్ ��వ్�ా ��ట��ం�న య��క్ కల్�ంట్ ��డ్ (య��ి�ి)� �� ందం��.

ఇంటర్ ���య�� నుం� అమల� �ే�ిన ����ౖ�ి మ��య� ఇతర ��క�్య��ంట్ ల �ా�ీ� �� ందం��. 

��వలం � య��ి�ిల� మ�తర్�� ట�ర్డ్ లను అమల� �ేయం��.

సభ�్య���� అం��క��ం�న �బంధనల� �ేర�క�న్నప�్పడ� మ�తర్�� ఆర్డర్ �ేయం��. అత�్యత్తమ ధరను 
�� ందం��.

అమల� �ే�ిన ట�ర్డ్ ల ��రక� �ాంట�ర్ క్ట్ ��ట్ �� ందం�� ���ం�న ����్జల �వ�ాలను అడగం��.

స�ాలంల� ఫండ్ ల�, ��క�్య��ట�లను అందు��ం��.

ట�ర్��ంగ్ సభ�్య�� నుం� అ��ంట్ ల ��ట్ట్ ��ంట్ � అందు��ం��. అ��ంట్ ల ��ట�ల్ ��ంట్ ��రక� అడగం��.

అం��క��ం�న ��డూ్యల్ పర్�ారం ��ట్ట�్మంట్ లను �� ందం��.

�� య�వర్ కల్�ంట్ (����ౖ�ి) ��క�్య��ంట్ లను అమల� �ేయం�� మ��య� స�� ��ట్ంగ్ ��క�్య��ంట్ లను 
అం��ంచం��.

ట�ర్��ంగ్ సభ�్య���� అం��క��ం�ే సవ్చ్ఛంద �బంధనలను అరథ్ం �ేసు��ం��.

ట�ర్��ంగ్ సభ�్యలక� ఇవవ్బడ్డ  హక�క్లను అరథ్ం �ేసు��ం��. 

��స్క్ ��స్ ��ల్ జర్ ��క�్య��ంట్ చదవం��.

�� ర్ డక్ట్ మ��య� ఆప��షనల్ ��ర్మవ్ర్క్ మ��య� �ె�ె�ల్ న్ లను అరథ్ం �ేసు��ం��. 

స�ాలంల� మ���్జన్ ల� �ె�ల్ంచం��.

స�ాలంల� ��ట�ల్ ��ంట్ ��రక� �ధుల� మ��య�. 



౨౯

��క�్య��ట�స్ మ���క్ట్ ల� � ��ట�ట్ బ�� అవస�ాలక� �ర� ఎస్ ఈ�ఐ ���సట్ర్్డ ఇ��వ్స్ట్ ��ంట్ ఎ�ైవ్జర్ � 
సంపర్��ంచవచుచ్.

� ��ట�ట్ బ�� లక్ష్యం మ��య� ��స్క్ �సుక��� �ామ�ాథ్ ��్న బట�ట్  ఒక పథకం/ఉత్ప�్తల� ��ట�ట్ బ�� ��టట్ం��.

ల��ా�ే� జ����న ౨౪ గంటల�ల్ �ా �ేయబడ్డ  ట�ర్డ్ లక� �ెల�ల్ బ�ట� అ��్య �ాంట�ర్ క్ట్ ��ట్/ధృ�కరణ ��� ��రక� 
పట�ట్ బటట్ం��. � ��మ�్యట్ ఖ���ల� � �� ��ట్ ���� ��గ�్యలర్ �ా ట�ర్ క్ �ేయం��.

సంతకం �ేయ����� మ�ందు అ�్న ��క�్య��ంట్ లను జ�గ�త్త �ా చదవం��.

� ఖ���ల��ౖ వ��్తం�ే అ�్న ����్జల�/�ీ�ల�/బ�ర్ క���� �ర� జ�గ�త్త �ా గమ�ం��� మ��య� ����� 
సంబం��ం�న ���ార్్డ � ఉంచు���ా�.

సంతకం �ే�ిన ��క�్య��ంట్ ల�, అ��ంట్ ��ట్ట్ ��ంట్ ల�, అందుక�న్న �ాంట�ర్ క్ట్ ��ట్ ల� మ��య� �ే�ిన ����ంట్
 లక� సంబం��ం�న ���ార్్డ � ఉంచం��.

� ఆ��థ్క అవస�ాల�/��ల్స్ � �య��ను�ారం�ా స���ంచం�� మ��య� అ� �ా��ంచడం ��రక� 
�� ��ట్ ���� స���ంచం��.

ఎప�్పడూ బ�్యం��ంగ్ ��నల్ ఉప���ం� � ల��ా�ే�లక� �ె�ల్ంచం��, అంట� �ా్యష్ �� వ్యవహ��ంచవదు్ద .

ఎప�్పడూ � సమ����ా�్న అప్ ట��ేట్ �ా ఉంచం�� � �ర���మ� ల��� బ�్యంక� �వ�ాల� ల��� ఇ���ల్ 
ఐ�� ల��� �బ�ౖల్ ��ంబర�ల� ఎప�్ప�ై�� మ�ర�్ప వ�చ్న్నటల్��ే � �ాట్ క్ బ�ర్ కర్/���ా�ట�� �ా��ట్�ి��ంట్ క� 
సమ���రం అం��ంచం��. �ిమ్ �ార�్డ ల� ఇప�్పడ� ��న్న స��వ్స్  �� ర్ ��ౖడర్ లక� �� ర్ట్ �ే�� �ీచర్ � క��� 
ఉండసటంవలల్ , ఇ��వ్సట్ర్ ల� తమ సంబం��త ఖ���లక� �ిం��ల్ �బ�ౖల్ ��ంబర్ లను జత�ేయవచుచ్. (అ�్న 
మ�ఖ్య���న ల��ా�ే�లక� �బ�ౖల్ ��ంబర� ��లక���న��.)

� అ�్న ��ట�ట్ బడ�లక� �����షన్ సదు�ాయ��్న ఉప���ంచు��ం��. ��మ�్యట్ అ��ంట్ ల� అ��క 
�����షన్ లక� అనుమ�ంచబడ�త�ం��.

� ర�్నంగ్ అ��ంట్ లను �య��ను�ారం�ా ��ట�ల్ �ేయం�� (�ర� ఎంచుక�న్న �ధం�ా ౩౦/౯౦ ���లక� 
ఒకక్�ా��).

� ర�్నంగ్ అ��ంట్ � క�మం తప్పక�ం�� �ెక్ �ేయం��. �ట�ర్��ంగ్ అ��ంట్ � క�మం తప్పక�ం�� ప����ంచం�� 
మ��య� స���ంచం��.

ఆ ��� �ే�ిన ట�ర్డ్ లక� సంబం��ం� ����ా�� ఎస్ ఎంఎస్ మ��య� ఎ��స్�ంజ్ నుం� ఇ���ల్ � ��గ�్యలర్ �ా 
�ెక్ �ేయం��.

ట�ర్��ంగ్ ��ంబర్ ��  �రవ్��ం�ే ��ట�ట్ బ����ర�ల ఫండ్ ల� మ��య� ��క�్య��ట�ల బ�్యల�న్స్ లక� సంబం��ం� ఎక్స్
 �ేంజ్ లల� నుం� ��ల�ా�� ఎస్ ఎంఎస్ మ��య� ఇ���ల్స్ � క�మం తప్పక�ం�� త�� �ేయం��.

��ట�ట్ బ�� ��టట్����� డబ�బ్ అప�్ప �సు��వదు్ద .

���సట్ర్ �ా� బ�ర్ కర�ల్ /ఇతర ���సట్ర్ �ా� ఇంటర్ ���య��ల�� వ్యవహ��ంచవదు్ద .
 
ఇంటర్ ���య���� అం��క��ం�న బ�ర్ క���/����్జల కంట� ఎక�క్వ�ా �ె�ల్ంచవదు్ద .

�యమ�బంధనలను ప���్త�ా అరథ్ం �ేసు��క�ం�� ఎవ����� ఇంటర్ ���య���� ఏ�ై�� ��క�్య��ంట్ � అమల� 
�ేయవదు్ద .

ఏ�ై�� ఖ�� �ారం ల��� �ె�వ�� ఇనసట్ �క్షన్ �ిల్ ప్ ల��ౖ సంతకం �ేయవదు్ద .

�ాట్ క్ బ�ర్ కర్/���ా�ట�� �ా��ట్�ి��ంట్ క� అనుక�లం�ా ఎల�ంట� జనరల్ పవర్ ఆఫ్ అట��్న (�ి��ఎ) జ��� 
�ేయవదు్ద . ఒక��ళ �ర� �ి��ఎ జ��� �ేయ�ల� అనుక�న్నటల్��ే, అత్యంత ���్దషట్ం�ా జ��� �ేయడం ��వ్�ా 
అత్యంత జ�గర�కతను �ాట�ంచం��.

��ా��ల� తల��్తనటల్��ే, ఇంటర్ ���య��/�ాట్ క్ ఎక్స్ �ేంజ్  సమ��త���న సమయంల��ా �ాతప�రవ్కం�ా 
�ి�ా్యదు ��ౖల్ �ేయం��.

డబ�బ్ ట�ర్��ంగ్ చటట్వ్య���కం. ఖర�చ్లను ఆ�� �ే�ినట�ల్ �ా క��ిం�నప్పట���, �ాట్ క్ ఎ��స్ంజ్ ల�ల్  �ే�� �ధం�ా 
సుర��త���న మ��య� �ా్య��ంట�డ్ ట�ర్డ్ ల� వంట� ఎల�ంట� పర్�జ��లను అ�� అం��ంచదు కనుక, డబ�బ్ 
ట�ర్��ంగ్ క� �ాల్పడవదు్ద .

మ���క్ట్ �ేయల�� ��క�్య��ట�లను ఆఫ్ ల�డ్ �ేయ�ల� అనుక��� వ్య��్త అం��ం�ే �ట్ ట�ప్స్ �ద ఆ��రప�� 
� ��ట�ట్ బ�� �ర్ణయ�లను �సు��వదు్ద .  �ట్ ట�ప్స్ � �ా్య�ి్త  �ేయడం చటట్వ్య���క���న �ార్యకల�పం, ���� 
ఎస్ ఈ�ఐ�� �����ం���.

ఆన్ ల�ౖన్ అ��ంట్ క� సంబం��ం�న � �ాస్ వర్్డ � ఎవ����నూ పంచు��వదు్ద . �ాస్ వర్్డ � తరచు�ా మ�రచ్ం��.

�సప���త���న �ీక్ంల�, ���సట్ర్ �ా� �ట్ ఫండ్ ల�, ���సట్ర్ �ా� కల���ట్వ్ ఇ��వ్స్ట్ ��ంట్ ల��� ���సట్ర్ �ా� 
���ా�ట్ �ీక్ంల బ���న పడవదు్ద .

� ����ౖ�ి ��క�్య��ంట్ ల�ల్  ఖ���ా ఉం�ే పర్�ే�ాలను ��ట�ట్��యడం మ��చ్�� వదు్ద . �క� కంప�్యటర్ ల� 
ఉప���ంచడం బ��ా �ె�యనటల్��ే ���టల్ �ాంట�ర్ క్ట్ లను ఎంచు��వదు్ద .

బ�ర్ కర్ ��వ్�ా ��ట��ం�న య��క్ కల్�ంట్ ��డ్ (య��ి�ి)� �� ందం��.

ఇంటర్ ���య�� నుం� అమల� �ే�ిన ����ౖ�ి మ��య� ఇతర ��క�్య��ంట్ ల �ా�ీ� �� ందం��. 

��వలం � య��ి�ిల� మ�తర్�� ట�ర్డ్ లను అమల� �ేయం��.

సభ�్య���� అం��క��ం�న �బంధనల� �ేర�క�న్నప�్పడ� మ�తర్�� ఆర్డర్ �ేయం��. అత�్యత్తమ ధరను 
�� ందం��.

అమల� �ే�ిన ట�ర్డ్ ల ��రక� �ాంట�ర్ క్ట్ ��ట్ �� ందం�� ���ం�న ����్జల �వ�ాలను అడగం��.

స�ాలంల� ఫండ్ ల�, ��క�్య��ట�లను అందు��ం��.

ట�ర్��ంగ్ సభ�్య�� నుం� అ��ంట్ ల ��ట్ట్ ��ంట్ � అందు��ం��. అ��ంట్ ల ��ట�ల్ ��ంట్ ��రక� అడగం��.

అం��క��ం�న ��డూ్యల్ పర్�ారం ��ట్ట�్మంట్ లను �� ందం��.

�� య�వర్ కల్�ంట్ (����ౖ�ి) ��క�్య��ంట్ లను అమల� �ేయం�� మ��య� స�� ��ట్ంగ్ ��క�్య��ంట్ లను 
అం��ంచం��.

ట�ర్��ంగ్ సభ�్య���� అం��క��ం�ే సవ్చ్ఛంద �బంధనలను అరథ్ం �ేసు��ం��.

ట�ర్��ంగ్ సభ�్యలక� ఇవవ్బడ్డ  హక�క్లను అరథ్ం �ేసు��ం��. 

��స్క్ ��స్ ��ల్ జర్ ��క�్య��ంట్ చదవం��.

�� ర్ డక్ట్ మ��య� ఆప��షనల్ ��ర్మవ్ర్క్ మ��య� �ె�ె�ల్ న్ లను అరథ్ం �ేసు��ం��. 

స�ాలంల� మ���్జన్ ల� �ె�ల్ంచం��.

స�ాలంల� ��ట�ల్ ��ంట్ ��రక� �ధుల� మ��య�. 

�ేయక�డ��



౩౩

౩౦ 

అనుబంధం – ౨
(ఇ��వ్సట్ర్ ల హక�క్ల� మ��య� బ�ధ్యతల�)

హక�క్ల� 
మ��య�
బ�ధ్యతల�

బ�ర్ కర్ ��వ్�ా ��ట��ం�న య��క్ కల్�ంట్ ��డ్ (య��ి�ి)� �� ందం��.

ఇంటర్ ���య�� నుం� అమల� �ే�ిన ����ౖ�ి మ��య� ఇతర ��క�్య��ంట్ ల �ా�ీ� �� ందం��. 

��వలం � య��ి�ిల� మ�తర్�� ట�ర్డ్ లను అమల� �ేయం��.

సభ�్య���� అం��క��ం�న �బంధనల� �ేర�క�న్నప�్పడ� మ�తర్�� ఆర్డర్ �ేయం��. అత�్యత్తమ ధరను 
�� ందం��.

అమల� �ే�ిన ట�ర్డ్ ల ��రక� �ాంట�ర్ క్ట్ ��ట్ �� ందం�� ���ం�న ����్జల �వ�ాలను అడగం��.

స�ాలంల� ఫండ్ ల�, ��క�్య��ట�లను అందు��ం��.

ట�ర్��ంగ్ సభ�్య�� నుం� అ��ంట్ ల ��ట్ట్ ��ంట్ � అందు��ం��. అ��ంట్ ల ��ట�ల్ ��ంట్ ��రక� అడగం��.

అం��క��ం�న ��డూ్యల్ పర్�ారం ��ట్ట�్మంట్ లను �� ందం��.

�� య�వర్ కల్�ంట్ (����ౖ�ి) ��క�్య��ంట్ లను అమల� �ేయం�� మ��య� స�� ��ట్ంగ్ ��క�్య��ంట్ లను 
అం��ంచం��.

ట�ర్��ంగ్ సభ�్య���� అం��క��ం�ే సవ్చ్ఛంద �బంధనలను అరథ్ం �ేసు��ం��.

ట�ర్��ంగ్ సభ�్యలక� ఇవవ్బడ్డ  హక�క్లను అరథ్ం �ేసు��ం��. 

ఇ��వ్సట్రల్ హక�క్ల�

ఇ��వ్సట్ర్ బ�ధ్యతల�

��స్క్ ��స్ ��ల్ జర్ ��క�్య��ంట్ చదవం��.

�� ర్ డక్ట్ మ��య� ఆప��షనల్ ��ర్మవ్ర్క్ మ��య� �ె�ె�ల్ న్ లను అరథ్ం �ేసు��ం��. 

స�ాలంల� మ���్జన్ ల� �ె�ల్ంచం��.

స�ాలంల� ��ట�ల్ ��ంట్ ��రక� �ధుల� మ��య�. 



౩౪

౩౧

బ�ర్ కర్ ��వ్�ా ��ట��ం�న య��క్ కల్�ంట్ ��డ్ (య��ి�ి)� �� ందం��.

ఇంటర్ ���య�� నుం� అమల� �ే�ిన ����ౖ�ి మ��య� ఇతర ��క�్య��ంట్ ల �ా�ీ� �� ందం��. 

��వలం � య��ి�ిల� మ�తర్�� ట�ర్డ్ లను అమల� �ేయం��.

సభ�్య���� అం��క��ం�న �బంధనల� �ేర�క�న్నప�్పడ� మ�తర్�� ఆర్డర్ �ేయం��. అత�్యత్తమ ధరను 
�� ందం��.

అమల� �ే�ిన ట�ర్డ్ ల ��రక� �ాంట�ర్ క్ట్ ��ట్ �� ందం�� ���ం�న ����్జల �వ�ాలను అడగం��.

స�ాలంల� ఫండ్ ల�, ��క�్య��ట�లను అందు��ం��.

ట�ర్��ంగ్ సభ�్య�� నుం� అ��ంట్ ల ��ట్ట్ ��ంట్ � అందు��ం��. అ��ంట్ ల ��ట�ల్ ��ంట్ ��రక� అడగం��.

అం��క��ం�న ��డూ్యల్ పర్�ారం ��ట్ట�్మంట్ లను �� ందం��.

�� య�వర్ కల్�ంట్ (����ౖ�ి) ��క�్య��ంట్ లను అమల� �ేయం�� మ��య� స�� ��ట్ంగ్ ��క�్య��ంట్ లను 
అం��ంచం��.

ట�ర్��ంగ్ సభ�్య���� అం��క��ం�ే సవ్చ్ఛంద �బంధనలను అరథ్ం �ేసు��ం��.

ట�ర్��ంగ్ సభ�్యలక� ఇవవ్బడ్డ  హక�క్లను అరథ్ం �ేసు��ం��. 

��స్క్ ��స్ ��ల్ జర్ ��క�్య��ంట్ చదవం��.

�� ర్ డక్ట్ మ��య� ఆప��షనల్ ��ర్మవ్ర్క్ మ��య� �ె�ె�ల్ న్ లను అరథ్ం �ేసు��ం��. 

స�ాలంల� మ���్జన్ ల� �ె�ల్ంచం��.

స�ాలంల� ��ట�ల్ ��ంట్ ��రక� �ధుల� మ��య�. 

అనుబంధం – ౩
(���సట్ర్ �ా� ఇ��వ్స్ట్  ��ంట్ ఎ�ైవ్జర్ లక� �ర�దధ్ం�ా ��చచ్��క)

���సట్ర్ �ా� ఇ��వ్స్ట్ ��ంట్ ఎ�ైవ్జర్ లక� �ర�దధ్ం�ా 
��చచ్��క

ఎస్ ఈ�ఐ (ఇ��వ్స్ట్ ��ంట్ ఎ�ైవ్జర్స్) ��గ�్యల�షన్స్, ౨౦౧౩ 
[�వ���ా �ల�ౖ ౦౩, ౨౦౨౦ ��డ� సవ��ంచబ��ం��] ��ంద 
ఎస్ ఈ�ఐ ఇ��వ్స్ట్ ��ంట్ ఎ�ైవ్జర్ లను ���సట్ర్ 
�ేసుక�ంట�ం��. “ఇ��వ్స్ట్ ��ంట్ ఎ�ైవ్జర్”అన�ా, 
ఖ�����ర�ల� ల��� ఇతర వ్యక�్త ల� ల��� వ్యక�్త ల 
సమ��లక� ��ట�ట్ బ�� సల�� అం��ం�ే �ా్య�ారంల� 
�మగ్నం అ��్య ఏ వ్య��్త అ��� మ��య� ��ట�ట్ బ�� 
సల���ర�ల��� ���� ఏ�ై�� ��ర��� తనను ��ను 
పర్కట�ంచుక�న్న ఏ వ్య��్త అ��� �ేరచ్బడ��ర�.

��క�్య��ట�ల� ల��� ఇ��వ్స్ట్ ��ంట్ �� ర్ డక్ట్ ల�ల్  ��ట�ట్ బ�� ��టట్డం, ��ను��ల� �ేయడం, �క��ంచడం ల��� మ�� �ధం�ా 
��క�్య��ట�ల� ల��� ఇ��వ్స్ట్ ��ంట్ �� ర్ డక్ట్ లల� వ్యవహ��ంచ����� సంబం��ం�న సల�ను సూ�ం�ే “��ట�ట్ బ�� 
సల�”ను క�మబ��ధ్క��ంచడ�� ఈ ��గ�్యల�షన్ లక్ష్యం. అల���, ��క�్య��ట�ల� ల��� ఇ��వ్స్ట్ ��ంట్ �� ర్ డక్ట్ లను క��� 
ఉన్న ��ట�ట్ బ�� �� ��ట్ �����ౖ సల�, �ాతప�రవ్క, మ��క ల��� ఏ�ై�� ఇతర కమ�్య���షన్ ��వ్�ా కల్�ంట్ 
పర్�జనం ��రక� మ��య� ��ౖ���్షయల్ �ాల్ �ంగ్  ఇందుల� �ేరచ్బడ�త�ం��: �ా�ా్త ప�ర్కల�, మ�్యగజ�ౖనుల్ , ఏ�ై�� 
ఎల�ాట్� �క్ ల��� బ�ర్ ��క్�ిట్ంగ్ ల��� ట��కమ�్య���షన్స్ మ�ధ్యమం ��వ్�ా ఇవవ్బడ్డ  ��ట�ట్ బ�� సల�, ఈ �బంధనల 
పర్�జనం ��రక� ��ట�ట్ బ�� సల��ా ప��గణ�ంచబడదు. ఇ��వ్స్ట్ ��ంట్ అ�ైవ్జర�ల్  ఎస్ ఈ�ఐ వద్ద  �����ట్ �షన్ 
�ేసు���, పర్వర్త�� �యమ�వ�� �ాట�ం��ల� సూ�ంచబడ�త�ం��.

ఎస్ ఈ�ఐ �����ట్ �షన్ ల�క�ం�� ఇ��వ్స్ట్ ��ంట్ అ�ైవ్జర్ �ా వ్యవహ��ంచడం చటట్�ర�దధ్ం. ఇట�వంట� చటట్వ్య���క 
�ార్యకల��ాలను ఆ��ందుక� ఎస్ ఈ�ఐ �శవ్పర్య��్నల� �ే��్త ం��. ���్న తప�్పడ�, మ��య� �ె��తక�క్వ 
సంసథ్ల� తమంతట ��మ��ా న�దు �ేసు��ల�క�� వచుచ్, ల��� పర్వర్త�� �యమ�వ�� �ాట�ంచక�� వచుచ్. 
ఇ��వ్స్ట్ ��ంట్ ఎ�ైవ్జర్ ల� సల� ఇవవ్����� మ�తర్�� ప���తం �ా�ా�, �ార� �ా్యష్ ల��� ��క�్య��ట�లను 
�్యం��ల్ �ేయ�ాదు.
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బ�ర్ కర్ ��వ్�ా ��ట��ం�న య��క్ కల్�ంట్ ��డ్ (య��ి�ి)� �� ందం��.

ఇంటర్ ���య�� నుం� అమల� �ే�ిన ����ౖ�ి మ��య� ఇతర ��క�్య��ంట్ ల �ా�ీ� �� ందం��. 

��వలం � య��ి�ిల� మ�తర్�� ట�ర్డ్ లను అమల� �ేయం��.

సభ�్య���� అం��క��ం�న �బంధనల� �ేర�క�న్నప�్పడ� మ�తర్�� ఆర్డర్ �ేయం��. అత�్యత్తమ ధరను 
�� ందం��.

అమల� �ే�ిన ట�ర్డ్ ల ��రక� �ాంట�ర్ క్ట్ ��ట్ �� ందం�� ���ం�న ����్జల �వ�ాలను అడగం��.

స�ాలంల� ఫండ్ ల�, ��క�్య��ట�లను అందు��ం��.

ట�ర్��ంగ్ సభ�్య�� నుం� అ��ంట్ ల ��ట్ట్ ��ంట్ � అందు��ం��. అ��ంట్ ల ��ట�ల్ ��ంట్ ��రక� అడగం��.

అం��క��ం�న ��డూ్యల్ పర్�ారం ��ట్ట�్మంట్ లను �� ందం��.

�� య�వర్ కల్�ంట్ (����ౖ�ి) ��క�్య��ంట్ లను అమల� �ేయం�� మ��య� స�� ��ట్ంగ్ ��క�్య��ంట్ లను 
అం��ంచం��.

ట�ర్��ంగ్ సభ�్య���� అం��క��ం�ే సవ్చ్ఛంద �బంధనలను అరథ్ం �ేసు��ం��.

ట�ర్��ంగ్ సభ�్యలక� ఇవవ్బడ్డ  హక�క్లను అరథ్ం �ేసు��ం��. 

��స్క్ ��స్ ��ల్ జర్ ��క�్య��ంట్ చదవం��.

�� ర్ డక్ట్ మ��య� ఆప��షనల్ ��ర్మవ్ర్క్ మ��య� �ె�ె�ల్ న్ లను అరథ్ం �ేసు��ం��. 

స�ాలంల� మ���్జన్ ల� �ె�ల్ంచం��.

స�ాలంల� ��ట�ల్ ��ంట్ ��రక� �ధుల� మ��య�. 

ఇ��వ్స్ట్ ��ంట్ అ�ైవ్జర�ల్  (ఐఎ) వల� వ్యవహ��ం�ే ���సట్ర్్డ మ��య� అ�ర్�సట్ర్్డ సంసథ్ల �ార్యకల��ాలక� 
సంబం��ం�న మ��య� ఎస్ ఈ�ఐ�� �����ం�న అక�మ�లల� ���్న ��గ�వ ����క్నబ��్డ �:

ఖ�����ర�లక� ఇ��వ్స్ట్ ��ంట్ ఎ�ైవ్జర్ ల ��వ్�ా భ���ా�� క���న ��టర్్న ల�ఆఫర్ 
�ేయడం

��ద్ద  �త్తంల� ��టర్్న ల ��రక� తప�్పడ� �ా�ాధ్ నం �ేసూ్త  ��ద్ద�త్తంల� �ీ�ల� 
వసూల� �ేయడం.

కల్�ంటల్  తరఫ�న ట�ర్��ంగ్ �ేయడం

కల్�ంట్ �� ర్ ��ౖల్ �� జత�ా� మ��య� కల్�ంట్ సమ్మ� ల�క�ం�� ఆట���ట�క్ �ా స��వ్స్
 � అ��క ��స్క్ �� ర్ డక్ట్ లక� అ��గ్ �డ్ �ేయడం ల��� మ�రచ్డం.

ఐఎ ��వ్�ా ��లవ���న స��వ్స్ వలల్  ఖ�����ర�లక� డబ�బ్ నషట్ం �ాట�లల్డం. - ��ఫండ్ 
సంబం��త �షయ�ల�

అ��క �ీ�ల� �� ంద����� కల్�ంట్ �కక్ ��స్క్ �� ర్ ��ౖల్ క� కట�ట్ బ�� ఉండక�ం���� ఐఎ 
��వ్�ా తప�్పడ� �క�యం. జ����న న�ాట్ ��� కల్�ంట్ నుం� �ీ�లను ��ఫండ్ 
�ేయ����� �ి�ా్యదులను అందుక�న్న తర��ాత, ఐఎ తమ న�ాట్ లను ����� 
�� ందగలడ�� �ా�ా్ద నం�� కల్�ంట్ లక� అ��క ��స్క్ ఉత్పత�్త లను అం��ంచడం.

ఇ��వ్సట్ర్ ల� మ���క్ట్ ల� ��ౖన ����క్న్న �����ల పటల్  అపర్మత్తం�ా ఉం��� మ��య� తమను సంర��ంచు���ా� 
మ��య� �ా్య�ిటల్ మ���క్ట్ ల�ల్  ��ౖప�ణ్యం క���న సంసథ్ల� వ�ాక్ణ�ం�ే �ా���� జ�గ�త్త �ా వ్యవహ��ం���. ��� 
(ఇ��వ్స్ట్ ��ంట్ ఎ�ైవ్జర్) ��గ�్యల�షన్ ల�, ౨౦౧౩ [�ల�ౖ ౦౩, ౨౦౨౦ ��డ� �వ���ా సవ��ంచబ��ం��] ��ంద 
న��ైన సంసథ్ల నుం� మ�తర్�� ��ట�ట్ బ�� సల� �సు���ాల� ఇ��వ్సట్ర్ లక� సల� ఇవవ్బడ���ం��.

అట�వంట� సంసథ్ల జ���� ��గ�వ ��బ్ ��ౖట్ ��ౖ లభ్యమవ���ం��: https://www.sebi.gov.in

ఇ��వ్స్ట్ ��ంట్ ఎ�ైవ్జర్ ల�� వ్యవహ��ం�ేటప�్పడ� �ేయద��న� మ��య� �ేయక�డ��

�ేయద��న�                                              మ��య� �ేయక�డ��

ఎలల్ప�్పడూ ఎస్ ఈ�ఐ వద్ద  ���సట్ర్ �ేసుక�న్న 
ఇ��వ్స్ట్   ��ంట్ అ�ైవ్జర్ ల�� వ్యవహ��ంచం��.

ఎస్ ఈ�ఐ �����ట్ �షన్ ��ంబర� ��రక� �ెక్ �ేయం��. 
ఎస్ ఈ�ఐ వద్ద  ���సట్ర్ �ేసుక�న్న అ�్న ఇ��వ్స్ట్

���సట్ర్ �ా� సంసథ్ల�� వ్యవహ��ంచవదు్ద .

��ట�ట్ బ�� సల� �ాక��� అం��ం�ే �ాట్ క్ �ట�క్ల 
ఉచుచ్ల� పడవదు్ద .
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బ�ర్ కర్ ��వ్�ా ��ట��ం�న య��క్ కల్�ంట్ ��డ్ (య��ి�ి)� �� ందం��.

ఇంటర్ ���య�� నుం� అమల� �ే�ిన ����ౖ�ి మ��య� ఇతర ��క�్య��ంట్ ల �ా�ీ� �� ందం��. 

��వలం � య��ి�ిల� మ�తర్�� ట�ర్డ్ లను అమల� �ేయం��.

సభ�్య���� అం��క��ం�న �బంధనల� �ేర�క�న్నప�్పడ� మ�తర్�� ఆర్డర్ �ేయం��. అత�్యత్తమ ధరను 
�� ందం��.

అమల� �ే�ిన ట�ర్డ్ ల ��రక� �ాంట�ర్ క్ట్ ��ట్ �� ందం�� ���ం�న ����్జల �వ�ాలను అడగం��.

స�ాలంల� ఫండ్ ల�, ��క�్య��ట�లను అందు��ం��.

ట�ర్��ంగ్ సభ�్య�� నుం� అ��ంట్ ల ��ట్ట్ ��ంట్ � అందు��ం��. అ��ంట్ ల ��ట�ల్ ��ంట్ ��రక� అడగం��.

అం��క��ం�న ��డూ్యల్ పర్�ారం ��ట్ట�్మంట్ లను �� ందం��.

�� య�వర్ కల్�ంట్ (����ౖ�ి) ��క�్య��ంట్ లను అమల� �ేయం�� మ��య� స�� ��ట్ంగ్ ��క�్య��ంట్ లను 
అం��ంచం��.

ట�ర్��ంగ్ సభ�్య���� అం��క��ం�ే సవ్చ్ఛంద �బంధనలను అరథ్ం �ేసు��ం��.

ట�ర్��ంగ్ సభ�్యలక� ఇవవ్బడ్డ  హక�క్లను అరథ్ం �ేసు��ం��. 

��స్క్ ��స్ ��ల్ జర్ ��క�్య��ంట్ చదవం��.

�� ర్ డక్ట్ మ��య� ఆప��షనల్ ��ర్మవ్ర్క్ మ��య� �ె�ె�ల్ న్ లను అరథ్ం �ేసు��ం��. 

స�ాలంల� మ���్జన్ ల� �ె�ల్ంచం��.

స�ాలంల� ��ట�ల్ ��ంట్ ��రక� �ధుల� మ��య�. 

� డబ�బ్ను ��ట�ట్ బ�� ��టట్����� ఇ��వ్స్ట్ ��ంట్ 
ఎ�ైవ్జర్ క� ఇవవ్వదు్ద .

భ���ా�� క���న ��టర్్న ల� ల��ా్త య�� �ా�ా్ద ��ల 
బ���న పడవదు్ద .

స��త�క���న ��ట�ట్ బ�� �ర్ణయ�లను ���ాశ 
అడ�్డ ���వవ్కం��.

ఆకర్షణ�య���న ��ట�ట్ బడ�ల� ల��� మ���క్ట్ ప��ారల్ 
బ���న పడవదు్ద .

ఎవ����� ఇ��వ్స్ట్ ��ంట్ ఎ�ైవ్జర్ ల��� ��� 
పర్��ధుల నుం� �� న్ �ాల్స్ ల��� సం�ే�ాల 
ఆ��రం�ా మ�తర్�� ల��ా�ే�ల� �ేయడం 
ప��హ��ంచం��.

ఇ��వ్స్ట్ ��ంట్ ఎ�ైవ్జర్ ల ��వ్�ా ప�ే ప�ే సం�ే�ాల� 
�ావడం మ��య� �ాల్స్ �ేయడం వలల్  మ�తర్�� 
�ర్ణయ�ల� �సు��వదు్ద .

ఇ��వ్స్ట్  ��ంట్ ఎ�ైవ్జర్ ల� అం��ం�ే ప���త �ాలం 
����క్ంట్ ల��� ఇతర ఇ��స్ంట�వ్, ���ట్  ల� �దల�ౖన 
�ాట� బ���న పడవదు్ద .

� ��స్క్ �సుక��� సవ్��వం మ��య� ��ట�ట్ బ�� 
ల��్యలక� జత�ా� ��ట�ట్ బడ�లను ��టట్����� 
��ందరపడవదు్ద .

 ��ంట్ అ�ైవ్జర్ ల జ��ఎస్ ఈ�ఐ ��బ్ ��ౖట్ ల� 
లభ్యమవ�త�ం��. (https://www.sebi.gov.in)

ఇ��వ్స్ట్ ��ంట్ ఎ�ైవ్జర్ క� �ెల�ల్ బ�ట� అ��్య 
�����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ ఉన్నట�ల్ �ా ధృ�క��ంచు��ం��.

� ఇ��వ్స్ట్ ��ంట్ ఎ�ైవ్జర్ క� ��వలం ఎ�ైవ్జ�� 
�ీ�ల� మ�తర్�� �ె�ల్ంచం��.

అ�ైవ్జ�� �ీ�లను బ�్యం��ంగ్ ��నల్స్ ��వ్�ా 
మ�తర్�� �ె�ల్ంచం�� మ��య� � �ె�ల్ంప�ల 
�వ�ాలను ����క్ంట� సంతకం �ే�ిన ర�ీదులను 
���ంట�ౖన్ �ేయం��.

��ట�ట్ బ�� సల�ను ఆ���ంచ����� మ�ందు 
ఎప�్పడూ � ��స్క్ �� ర్ ��ౖ�ంగ్ ��రక� అడగం��.

� ��స్క్ �� ర్ ��ౖ�ంగ్ ఆ��రం�ా సల� అం��ంచమ�, 
లభ్యం అవ�త�న్న ��ట�ట్ బ�� పర్��్యమ�్నయ�లను 
ప��గణనల��� �సు���ాల� ఇ��వ్స్ట్ ��ంట్ ఎ�ైవ్జర్
 క� ����క్ �ెప్పం��.

సంబం��త పర్శ్నల� అ�్న అడగం�� మ��య� 
సల�క� అనుగ�ణం�ా వ్యవహ��ంచ����� మ�ందు 
�క�ం�ే సం�ే�లను ఇ��వ్స్ట్ ��ంట్ ఎ�ైవ్జర్ ల�� 
�వృ�్త  �ేసు��ం��.

��స్క్ � మ��ంప� �ేయడం- ��ట�ట్ బ�� ��టట్����� 
మ�ందు ��ట�ట్ బ�� �కక్ ��టర్్న �� ర్ ��ౖల్ అ�ే 
�ధం�ా ���వ్��ట� మ��య� భదర్�� అం�ాలను 
మ��ంప� �ేయం��.

�యమ�బంధనలను �ాతప�రవ్కం�ా, సంతకం 
�ే�ి, �ాట్ ంప్ ��యమ� పట�ట్ బటట్ం��. ఎవ����� 
ఇ��వ్స్ట్ ��ంట్ ఎ�ైవ్జర్ �� వ్యవహ��ంచ����� 
మ�ందు, సల� �ీ�ల�, సల� పథ�ాల�, 
�ి�ారసుల ��ట������ సంబం��ం�న ఈ 
�యమ�బంధనలను జ�గ�త్త �ా చదవం��.

� ల��ా�ే�ల�ల్  జ�గర�కత�� ఉండం��.

� సం�ే�ల� మ��య� ��ల్శ �వృ�్త  ��రక� త��న 
అ���ార�లను సంపర్��ంచం��.

ఇ��వ్స్ట్ ��ంట్  ఎ�ైవ్జర్ ల� అసూ్యర్్డ ల��� 
�ా్య��ంట�డ్ ��టర్్న ల� ఆఫర్ �ేయడం గ���ం� ఎస్
 ఈ�ఐ�� సమ���రం అం��ం���.



౩౫

౩౪ 

బ�ర్ కర్ ��వ్�ా ��ట��ం�న య��క్ కల్�ంట్ ��డ్ (య��ి�ి)� �� ందం��.

ఇంటర్ ���య�� నుం� అమల� �ే�ిన ����ౖ�ి మ��య� ఇతర ��క�్య��ంట్ ల �ా�ీ� �� ందం��. 

��వలం � య��ి�ిల� మ�తర్�� ట�ర్డ్ లను అమల� �ేయం��.

సభ�్య���� అం��క��ం�న �బంధనల� �ేర�క�న్నప�్పడ� మ�తర్�� ఆర్డర్ �ేయం��. అత�్యత్తమ ధరను 
�� ందం��.

అమల� �ే�ిన ట�ర్డ్ ల ��రక� �ాంట�ర్ క్ట్ ��ట్ �� ందం�� ���ం�న ����్జల �వ�ాలను అడగం��.

స�ాలంల� ఫండ్ ల�, ��క�్య��ట�లను అందు��ం��.

ట�ర్��ంగ్ సభ�్య�� నుం� అ��ంట్ ల ��ట్ట్ ��ంట్ � అందు��ం��. అ��ంట్ ల ��ట�ల్ ��ంట్ ��రక� అడగం��.

అం��క��ం�న ��డూ్యల్ పర్�ారం ��ట్ట�్మంట్ లను �� ందం��.

�� య�వర్ కల్�ంట్ (����ౖ�ి) ��క�్య��ంట్ లను అమల� �ేయం�� మ��య� స�� ��ట్ంగ్ ��క�్య��ంట్ లను 
అం��ంచం��.

ట�ర్��ంగ్ సభ�్య���� అం��క��ం�ే సవ్చ్ఛంద �బంధనలను అరథ్ం �ేసు��ం��.

ట�ర్��ంగ్ సభ�్యలక� ఇవవ్బడ్డ  హక�క్లను అరథ్ం �ేసు��ం��. 

��స్క్ ��స్ ��ల్ జర్ ��క�్య��ంట్ చదవం��.

�� ర్ డక్ట్ మ��య� ఆప��షనల్ ��ర్మవ్ర్క్ మ��య� �ె�ె�ల్ న్ లను అరథ్ం �ేసు��ం��. 

స�ాలంల� మ���్జన్ ల� �ె�ల్ంచం��.

స�ాలంల� ��ట�ల్ ��ంట్ ��రక� �ధుల� మ��య�. అనుబంధం – ౪
(ఎఎస్ �ఎల� య����ౖడ్ ����ంట్ ఇంటర్ ��స్ (య��ిఐ))

ఇ��వ్సట్ర్ ల� ఇప�్పడ� య����ౖడ్ ����ంట్ ఇంట��్ఫస్ 
(య��ిఐ)ను ����ంట్ ���ా�జ ం�ా ఉప���ం� 
ఐ�ి��ల�ల్  ��ట�ట్ బడ�ల� ��టట్వచుచ్. య��ిఐ ఒ�� �బ�ౖల్ 
అ�ిల్ ��షన్ ల���� అ��క బ�్యంక� ఖ���లను అం��ం�ే 
�ిసట్మ్ (�ాల�గ్ �� బ�్యంక�) అ��క బ�్యం��ంగ్ �ీచర�ల్ , 
అంత�ాయం ల�� ఫండ్ బ���ల� మ��య� మరచ్ంట్ 
����ంట్ లను ఒ�� ���ా�జంల� ��నం �ేసు్త ం��.

య��ిఐ ఉప���ం� ఎల� ��ట�ట్ బ�� ��ట�ట్ �:
య��ిఐ ��వ్�ా ఐ�ి��ల� ��ట�ట్ బ�� ��ట�ట్  పర్���యల� ��గ�వ ����క్న్న ౩ పర్��న దశల� ఇ��� ఉంట��:

య��ిఐ ��వ్�ా ���్డ ంగ్: దరఖ�సు్త  �ారంల� ��ట�ట్ బ����ర�ల� తమ య��ిఐ ఐ���� �ాట� �డ్ 
�వ�ాలను �ం�ా�. ఈ దరఖ�సు్త లను ఇంటర్ ���య���� స�్మట్ �ేయవచుచ్, �ర� �డ్ 
�వ�ాలను య��ిఐ ఐ���� �ాట��ా �ాట్ క్ ఎ��స్�ంజ్ ���్డ ంగ్ �ాల్ ట�్ఫరంల� అప్ ల�డ్ �ే�ా్త ర�. జ��� 
�ే�� కం��� ��వ్�ా �య�ంచబ��న ఎ�� ��/�ా్పనస్ర్ బ�్యంక��� �ాట్ క్  ఎక్స్ �ేంజ్ ఇ��వ్సట్ర్ 
య��ిఐ ఐ���� ఎల�ాట్� �క్ �ా �డ్ �వ�ాలను పంచుక�ంట�ం��.

ఫండ్స్ �కక్ బ���ంగ్: దరఖ�సు్త ��ర��� ���్త ��� మ��య� అల�ట్ ��ంట్ అ��ే తదుప�� 
�ధుల �ె�ట్ క� సమ�న���న �ధులను బ�ల్ క్ �ేయ����� అ���ారం ఇవవ్మ� ఎ�� ��/�ా్పనస్ర్ 
బ�్యంక్ ఇ��వ్సట్ర్ � అభ్య��ధ్సు్త ం��. ఇ��వ్సట్ర్ ��వ్�ా బ�ల్ క్ అభ్యరథ్నను ధుర్ �క��ం�న తర��ాత, 
ఇ��వ్సట్ర్ ల ఖ���ల� �ధుల� బ�ల్ క్ �ే�ి, ఇ��వ్సట్ర్ లక� సమ���రం అం��ంచబడ�త�ం��.

��ట��ంప� పర్���య తర��ాత ��ర్ ల ��రక� �ె�ల్ంప�ల�: ��ర�ల్  ��ట��ం�న తర��ాత, ఇ��వ్సట్ర్ ల 
ఖ��� నుం� �ధులను �ె�ట్ �ే�� పర్���య జర�గ�త�ం�� మ��య� అదనప� డబ�బ్ అ����క్ 
�ేయబడ�త�ం��. �ధులను బ�ల్ క్ �ే�� సమయంల� య��ిఐ �ిన్ ఉప���ం� ఇ��వ్సట్ర్ ��వ్�ా 
ఇవవ్బడ్డ  ఆథ���జ�షన్ ఆ��రం�ా ఈ పర్���య జర�గ�త�ం��.
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౩౫

౩౬

బ�ర్ కర్ ��వ్�ా ��ట��ం�న య��క్ కల్�ంట్ ��డ్ (య��ి�ి)� �� ందం��.

ఇంటర్ ���య�� నుం� అమల� �ే�ిన ����ౖ�ి మ��య� ఇతర ��క�్య��ంట్ ల �ా�ీ� �� ందం��. 

��వలం � య��ి�ిల� మ�తర్�� ట�ర్డ్ లను అమల� �ేయం��.

సభ�్య���� అం��క��ం�న �బంధనల� �ేర�క�న్నప�్పడ� మ�తర్�� ఆర్డర్ �ేయం��. అత�్యత్తమ ధరను 
�� ందం��.

అమల� �ే�ిన ట�ర్డ్ ల ��రక� �ాంట�ర్ క్ట్ ��ట్ �� ందం�� ���ం�న ����్జల �వ�ాలను అడగం��.

స�ాలంల� ఫండ్ ల�, ��క�్య��ట�లను అందు��ం��.

ట�ర్��ంగ్ సభ�్య�� నుం� అ��ంట్ ల ��ట్ట్ ��ంట్ � అందు��ం��. అ��ంట్ ల ��ట�ల్ ��ంట్ ��రక� అడగం��.

అం��క��ం�న ��డూ్యల్ పర్�ారం ��ట్ట�్మంట్ లను �� ందం��.

�� య�వర్ కల్�ంట్ (����ౖ�ి) ��క�్య��ంట్ లను అమల� �ేయం�� మ��య� స�� ��ట్ంగ్ ��క�్య��ంట్ లను 
అం��ంచం��.

ట�ర్��ంగ్ సభ�్య���� అం��క��ం�ే సవ్చ్ఛంద �బంధనలను అరథ్ం �ేసు��ం��.

ట�ర్��ంగ్ సభ�్యలక� ఇవవ్బడ్డ  హక�క్లను అరథ్ం �ేసు��ం��. 

��స్క్ ��స్ ��ల్ జర్ ��క�్య��ంట్ చదవం��.

�� ర్ డక్ట్ మ��య� ఆప��షనల్ ��ర్మవ్ర్క్ మ��య� �ె�ె�ల్ న్ లను అరథ్ం �ేసు��ం��. 

స�ాలంల� మ���్జన్ ల� �ె�ల్ంచం��.

స�ాలంల� ��ట�ల్ ��ంట్ ��రక� �ధుల� మ��య�. 

ఐ�ి��ల� ��ట�ట్ బ�� ��టట్����� య��ిఐ� ఉప���ం�ేటప�్పడ� గ�ర�్త ంచు���ా�స్న �ా�ంట్ ల�:

ఎస్ ఈ�ఐ ��బ్ ��ౖట్ ల� లభ్యం అ��్య ఇష�్యఅర్ బ�్యంక్ వల� వ్యవహ��ంచ����� అరహ్త క���న '��ల్్ఫ 
స��ట్��ౖడ్ �ిం����ట్ బ�్యంక�ల’  జ����ల� ����క్నబడ్డ  బ�్యంక��� � య��ిఐఐ��� సృ�ిట్ంచం��.
ల� ఎస్ ఈ�ఐ ��బ్ ��ౖట్ ల� ‘ప�ల్ క్ ఇష�్యల�ల్  య��ిఐ ఉప���ంచ����� �బ�ౖల్ అ�ిల్ ��షన్ ల జ����’ల�
 ����క్న్న �బ�ౖల్ అ�ిల్ ��షన్  ల� మ��య� య��ిఐ �్యం��ల్స్ మ�తర్�� ఉప���ంచం�� .
�ిం����ట్ ��ంబర్, ల��� ���సట్ర్్డ �ాట్ క్ బ�ర్ కర్, ల��� ����ాట్ � ర్ మ��య� ట�ర్ నస్�ర్ ఏజ�ంట్ ల��� ���ా�ట�� 
�ా��ట్�ి��ంట్ క� మ�తర్�� ����ంట్ యం��ర్ ంగం వల� య��ిఐ�� � దరఖ�సు్త  �ా�ాలను స�్మట్ �ేయం��.
ఐ�ి�� దరఖ�సు్త క� సంబం��ం� య��ిఐ��ౖ పర్� ల��ా�ే��� ప���� ర�.౨ లక్షల� మ��య� ఇ�� ��ట�ౖల్ 
ఇ��వ్సట్ర్ లక� మ�తర్�� లభ్యం అవ�త�ం��.
తృ�యపక్ష య��ిఐ ఐ�� ల��� తృ�యపక్ష బ�్యంక� అ��ంట్ ఉప���ం�ే ఇ��వ్సట్ర్ ల� ��ట��ంప�నక�. 

అనుబంధం – ౫
పద��శం

 సం��ప్త  ప��ల� ప���్త ర�పం

౧. ఎఎమ్ �ి           య�ను్యవల్ ���ంట���న్స్ ����్జల�
౨. ఎఎస్ �ఎ           బ�ల్ క్ �ేయబడ్డ  అ��ంట్ ��వ్�ా మద్దత� ఇ�ేచ్ అ�ిల్ ��షన్
౩. �ఎస్ ��ఎ           బ��ిక్ స��వ్��స్ ��మ�్యట్ అ��ంట్
౪. �ిఎఎస్            క��స్��ేట�డ్ అ��ంట్ ��ట్ట్ ��ంట్ 
౫. �ి��ఎస్ఎల్  ��ంటర్ల్ ���ా�ట�� స��వ్��స్ (ఇం��య�) ��ట�డ్
౬. ��మ�్యట్  ��మ��ట�ౖజ్్డ
౭. ���ి   ���ా�ట�� �ా��ట్�ి��ంట్
౮. ఐఎ   ఇ��వ్స్ట్ ��ంట్ ఎ�ైవ్జర్ ల�
౯. ఐ�ఆర్ �ి  ఇ��వ్సట్ర్ ����యన్స్ ���ెర్సల్ క�ట�
౧౦. ఐ�ఆర్ �ి  ఇ��వ్సట్ర్ ����యన్స్ ��జల�్యషన్ �ా్య��ల్
౧౧. ఐ�ి��   ఇ��ియల్ ప�ల్ క్ ఆఫ��ంగ్
౧౨. ��ఐఎన్   ����ౖ�ి ఐ�ెంట��ి��షన్ ��ంబర్
౧౩. ����ౖ�ి   �� య�వర్ కల్�ంట్
౧౪. ఎమ్ఐఐ  మ���క్ట్ ఇన్ �రా్ సట్ �కచ్ర్ ఇంటర్ �����ట��ల�
౧౫. ఎమ్ఎస్ ఈ  ��ట�ర్ �ా�టన్ �ాట్ క్ ఎ��స్�ంజ్ ఆఫ్ ఇం��య� ��ట�డ్
౧౬. ఎన్ఎస్ ��ఎల్  ��షనల్ ��క�్య��ట�స్ ���ా�ట�� ��ట�డ్
౧౭. ఎన్ ఎస్ ఈ ��ట�డ్ ��షనల���క్ఎ��స్�ంజ్ఆఫ్ఇం��య���ట�డ్
౧౮. �ాన్   ప��్మ��ంట్ అ��ంట్ ��ంబర్
౧౯. �ి��ఎ   పవర్ ఆఫ్ అట���్న
౨౦. �� క్ర్స్   ఎస్ ఈ�ఐ �ి�ా్యదుల ��ల్శ �వృ�్త  �ిసట్మ్
౨౧. ఎస్ ఈ�ఐ  ��క�్య��ట�స్ అండ్ ఎక్స్ �ేంజ్ బ� ర్్డ ఆఫ్ ఇం��య� �ఎస్ఈ ��ట�డ్
౨౨. ఎస్ఎమ్ఎస్  �ార్ట్ ����జ్ స��వ్స్
౨౩. య��ి�ి  య��క్ కల్�ంట్ ��డ్
౨౪. య�ఐ��  య��క్ ఐ�ెంట��ి��షన్ 

క�. సం.



౩౬

బ�ర్ కర్ ��వ్�ా ��ట��ం�న య��క్ కల్�ంట్ ��డ్ (య��ి�ి)� �� ందం��.

ఇంటర్ ���య�� నుం� అమల� �ే�ిన ����ౖ�ి మ��య� ఇతర ��క�్య��ంట్ ల �ా�ీ� �� ందం��. 

��వలం � య��ి�ిల� మ�తర్�� ట�ర్డ్ లను అమల� �ేయం��.

సభ�్య���� అం��క��ం�న �బంధనల� �ేర�క�న్నప�్పడ� మ�తర్�� ఆర్డర్ �ేయం��. అత�్యత్తమ ధరను 
�� ందం��.

అమల� �ే�ిన ట�ర్డ్ ల ��రక� �ాంట�ర్ క్ట్ ��ట్ �� ందం�� ���ం�న ����్జల �వ�ాలను అడగం��.

స�ాలంల� ఫండ్ ల�, ��క�్య��ట�లను అందు��ం��.

ట�ర్��ంగ్ సభ�్య�� నుం� అ��ంట్ ల ��ట్ట్ ��ంట్ � అందు��ం��. అ��ంట్ ల ��ట�ల్ ��ంట్ ��రక� అడగం��.

అం��క��ం�న ��డూ్యల్ పర్�ారం ��ట్ట�్మంట్ లను �� ందం��.

�� య�వర్ కల్�ంట్ (����ౖ�ి) ��క�్య��ంట్ లను అమల� �ేయం�� మ��య� స�� ��ట్ంగ్ ��క�్య��ంట్ లను 
అం��ంచం��.

ట�ర్��ంగ్ సభ�్య���� అం��క��ం�ే సవ్చ్ఛంద �బంధనలను అరథ్ం �ేసు��ం��.

ట�ర్��ంగ్ సభ�్యలక� ఇవవ్బడ్డ  హక�క్లను అరథ్ం �ేసు��ం��. 

��స్క్ ��స్ ��ల్ జర్ ��క�్య��ంట్ చదవం��.

�� ర్ డక్ట్ మ��య� ఆప��షనల్ ��ర్మవ్ర్క్ మ��య� �ె�ె�ల్ న్ లను అరథ్ం �ేసు��ం��. 

స�ాలంల� మ���్జన్ ల� �ె�ల్ంచం��.

స�ాలంల� ��ట�ల్ ��ంట్ ��రక� �ధుల� మ��య�. 

���� ర్స్ పరస్నస్ ��ర్ �ా� మస్:

ఎస్ ఈ�ఐ ఎమ�్ప���ల్డ  ���� ర్స్ పరస్నస్ ��వ్�ా ఆ��థ్క ���్య �ార్యక�మ�ల� ట�ౖయర్ ౨/ ట�ౖయర్ ౩ నగ�ాల�/ 
పటట్ణ�ల�ల్  మ��య� �ా�� �ాథ్ �క ��షల�ల్  ��ట�ౖర్్డ వ్యక�్త ల�, గృ��ణ�ల�, సవ్యం స�యక గ�� ప�ల�, వ��క్ంగ్ 
ఎ��్జక�్యట�వ్ ల� వంట� �దల�ౖన ��ధ ట���గ్ట్ గ�� ప�ల ��రక� �రవ్��ంచబ��్డ �.

ఎస్ ఈ�ఐ ��ర్ �ా� మ్ లక� �జర��ావడం:

ఈ �ార్యక�మ�ల ��రక� ఎస్ ఈ�ఐ ఆ�ీసులను సంద��శ్ం�ే �ాల��, సూక్ళ�ల్  మ��య� �� ర్ ��షనల్ ఇ���ట�్యట్
 లక� �ెం��న ���్యర�థ్ ల ��రక� ఇ��వ్సట్ర్ అవ�ాహన �ార్యక�మ�ల� �రవ్��ంచబ��్డ �.

��జనల్ �����ర్ ల�:

�ాట్ క్ ఎక్స్ �ేంజ్ ల�, ���ా�ట��ల�, ఎఎమ్ ఎఫ్ఐ, కమ���ట�స్ �ె����ట�వ్స్ ఎక్స్ �ేంజ్ ల� �దల�ౖన �ాట� 
సమనవ్యం�� ఎస్ ఈ�ఐ ��వ్�ా �రవ్��ం�ే ఇ��వ్సట్ర్ అవ�ాహ�� �ార్యక�మ�ల�

ఇ��వ్సట్ర్ అ�� �ి��షన్ ల ��వ్�ా ఇ��వ్సట్ర్ అవ�ాహ�� �ార్యక�మ�ల� (ఐఏల�) :

ట�ౖయర్ ౨/ ట�ౖయర్ ౩ నగ�ాల�/పటట్ణ�ల�ల్  ఎస్ ఈ�ఐ ��వ్�ా గ���్తంప� �� ం��న ఇ��వ్సట్ర్ అ�� �ి��షన్ ల� 
(ఐఏల�) ��వ్�ా �రవ్��ం�ే ��క�్య��ట� మ���క్ట్ ల� ఇ��వ్సట్ర్ అవ�ాహన �ార్యక�మ�ల�

కమ���ట�స్ �ె����ట�వ్ ల ట�ౖ �నర్ ల ��వ్�ా ఇ��వ్సట్ర్ అవ�ాహన �ార్యక�మ�ల� (�ి��ట�ల�) :

ట�ౖయర్ ౨/ ట�ౖయర్ ౩ నగ�ాల�/పటట్ణ�ల�ల్  ఎస్ ఈ�ఐ��వ్�ా గ���్తంచబడ్డ  కమ���ట�స్ �ె����ట�వ్ ట�ౖ�నర్స్ 
(�ి��ట�ల�) ��వ్�ా ఇ��వ్సట్ర్ అవ�ాహన �ార్యక�మ�ల�.

��క�్య��ట�స్ మ���క్ట్ ట�ౖ �నర్ ల ��వ్�ా ఇ��వ్సట్ర్ అవ�ాహన �ార్యక�మ�ల� :

ట�ౖయర్ ౨/ ట�ౖయర్ ౩ నగ�ాల�/పటట్ణ�ల�ల్  ఎస్ ఈ�ఐ ��వ్�ా గ���్తంప� �� ం��న ��క�్య��ట�స్ మ���క్ట్ ట�ౖ�నర్ ల�  
��వ్�ా �రవ్��ం�ే ��క�్య��ట� మ���క్ట్ ల� ఇ��వ్సట్ర్ అవ�ాహన �ార్యక�మ�ల�

ఈ ఇ��వ్సట్ర్ అవ�ాహన �ార్యక�మ�లక� సంబం��ం�న �వ�ాల� ఎస్ ఈ�ఐ ఇ��వ్సట్ర్ ��బ్ ��ౖట్ ల� 

కను��నవచుచ్: https://investor.sebi.gov.in

ఎస్ ఈ�ఐ ��వ్�ా ఇ��వ్సట్ర్ అవ�ాహ�� �� ర్ ��స్�ల�



౩౭

బ�ర్ కర్ ��వ్�ా ��ట��ం�న య��క్ కల్�ంట్ ��డ్ (య��ి�ి)� �� ందం��.

ఇంటర్ ���య�� నుం� అమల� �ే�ిన ����ౖ�ి మ��య� ఇతర ��క�్య��ంట్ ల �ా�ీ� �� ందం��. 

��వలం � య��ి�ిల� మ�తర్�� ట�ర్డ్ లను అమల� �ేయం��.

సభ�్య���� అం��క��ం�న �బంధనల� �ేర�క�న్నప�్పడ� మ�తర్�� ఆర్డర్ �ేయం��. అత�్యత్తమ ధరను 
�� ందం��.

అమల� �ే�ిన ట�ర్డ్ ల ��రక� �ాంట�ర్ క్ట్ ��ట్ �� ందం�� ���ం�న ����్జల �వ�ాలను అడగం��.

స�ాలంల� ఫండ్ ల�, ��క�్య��ట�లను అందు��ం��.

ట�ర్��ంగ్ సభ�్య�� నుం� అ��ంట్ ల ��ట్ట్ ��ంట్ � అందు��ం��. అ��ంట్ ల ��ట�ల్ ��ంట్ ��రక� అడగం��.

అం��క��ం�న ��డూ్యల్ పర్�ారం ��ట్ట�్మంట్ లను �� ందం��.

�� య�వర్ కల్�ంట్ (����ౖ�ి) ��క�్య��ంట్ లను అమల� �ేయం�� మ��య� స�� ��ట్ంగ్ ��క�్య��ంట్ లను 
అం��ంచం��.

ట�ర్��ంగ్ సభ�్య���� అం��క��ం�ే సవ్చ్ఛంద �బంధనలను అరథ్ం �ేసు��ం��.

ట�ర్��ంగ్ సభ�్యలక� ఇవవ్బడ్డ  హక�క్లను అరథ్ం �ేసు��ం��. 

��స్క్ ��స్ ��ల్ జర్ ��క�్య��ంట్ చదవం��.

�� ర్ డక్ట్ మ��య� ఆప��షనల్ ��ర్మవ్ర్క్ మ��య� �ె�ె�ల్ న్ లను అరథ్ం �ేసు��ం��. 

స�ాలంల� మ���్జన్ ల� �ె�ల్ంచం��.

స�ాలంల� ��ట�ల్ ��ంట్ ��రక� �ధుల� మ��య�. 

ఎఫ్ఎక�్యల�ు మ��య� ఆన్ ల�ౖన్ వనర�ల� ఈ ��బ్ ��ౖట్ ల�ల్  
లభ్యమవ����:
��బ్ ��ౖట్:    www.sebi.gov.in
ఇ��వ్సట్ర్ ��బ్ ��ౖట్:  http://investor.sebi.gov.in
��బ్ ��ౖట్ :    www.bseindia.com
��బ్ ��ౖట్ :    www.nseindia.com
��బ్ ��ౖట్ :    www.nsdl.co.in
��బ్ ��ౖట్ :    www.cdslindia.com
��బ్ ��ౖట్ :    www.msei.com



బ�ర్ కర్ ��వ్�ా ��ట��ం�న య��క్ కల్�ంట్ ��డ్ (య��ి�ి)� �� ందం��.

ఇంటర్ ���య�� నుం� అమల� �ే�ిన ����ౖ�ి మ��య� ఇతర ��క�్య��ంట్ ల �ా�ీ� �� ందం��. 

��వలం � య��ి�ిల� మ�తర్�� ట�ర్డ్ లను అమల� �ేయం��.

సభ�్య���� అం��క��ం�న �బంధనల� �ేర�క�న్నప�్పడ� మ�తర్�� ఆర్డర్ �ేయం��. అత�్యత్తమ ధరను 
�� ందం��.

అమల� �ే�ిన ట�ర్డ్ ల ��రక� �ాంట�ర్ క్ట్ ��ట్ �� ందం�� ���ం�న ����్జల �వ�ాలను అడగం��.

స�ాలంల� ఫండ్ ల�, ��క�్య��ట�లను అందు��ం��.

ట�ర్��ంగ్ సభ�్య�� నుం� అ��ంట్ ల ��ట్ట్ ��ంట్ � అందు��ం��. అ��ంట్ ల ��ట�ల్ ��ంట్ ��రక� అడగం��.

అం��క��ం�న ��డూ్యల్ పర్�ారం ��ట్ట�్మంట్ లను �� ందం��.

�� య�వర్ కల్�ంట్ (����ౖ�ి) ��క�్య��ంట్ లను అమల� �ేయం�� మ��య� స�� ��ట్ంగ్ ��క�్య��ంట్ లను 
అం��ంచం��.

ట�ర్��ంగ్ సభ�్య���� అం��క��ం�ే సవ్చ్ఛంద �బంధనలను అరథ్ం �ేసు��ం��.

ట�ర్��ంగ్ సభ�్యలక� ఇవవ్బడ్డ  హక�క్లను అరథ్ం �ేసు��ం��. 

��స్క్ ��స్ ��ల్ జర్ ��క�్య��ంట్ చదవం��.

�� ర్ డక్ట్ మ��య� ఆప��షనల్ ��ర్మవ్ర్క్ మ��య� �ె�ె�ల్ న్ లను అరథ్ం �ేసు��ం��. 

స�ాలంల� మ���్జన్ ల� �ె�ల్ంచం��.

స�ాలంల� ��ట�ల్ ��ంట్ ��రక� �ధుల� మ��య�. 

��ంటర్ల్ ���ా�ట�� స��వ్��స్ (ఇం��య�) ��ట�డ్

��క�్య��ట�స్ అండ్ ఎక్స్ �ేంజ్ బ� ర్్డ ఆఫ్ ఇం��య�, ఎస్ ఈ�ఐ భవన్
�ాల్ ట్ ��ం.�ి౪-ఎ,’�’ బ�ల్ క్, బ�ం��ర్  క��ాల్  �ాం��ల్ క్స్, 

బ�ం��ర్  (ఈస్ట్), మ�ంబ�ౖ - ౪౦౦ ౦౫౧
ట���� న్ : +౯౧-౨౨-౨౬౪౪౯౦౦౦ / ౪౦౪౫౯౦౦౦ l 

��బ్ ��ౖట్: www.sebi.gov.in ఇ��వ్సట్ర్ ��బ్ ��ౖట్: http://investor.sebi.gov.in
ఇంట�ా��ట్వ్ �ా�స్ ���ా్పన్స్ �ిసట్మ్ (ఐ�ఆర్ ఎస్): ట���� న్ : 

+౯౧-౨౨-౨౬౪౪౯౯౫౦ / ౪౦౪౫౯౯౫౦ ట�ల్ �ీర్ ఇ��వ్సట్ర్ ��ల్్ప ల�ౖన్: ౧౮౦౦ 
౨౨ ౭౫౭౫ మ��య� ౧౮౦౦ ౨౬౬ ౭౫౭౫

ఇ��వ్సట్ర్ �ి�ా్యదుల ��రక�: https://scores.gov.in

�ఎస్ ఈ ��ట�డ్
౨౫వ అంతసుథ్ , �ి.జ�. టవర్స్, దల�ల్ �ీట్ �ట్, �� ర్ట్, 

మ�ంబ�ౖ - ౪౦౦ ౦౦౧ ట���� న్. : ౦౨౨ ౨౨౭౨౧౨౩౩/౩౪
��బ్ ��ౖట్: www.bseindia.com ఇ���ల్ ఐ��: is@bseindia.com

��షనల్ ��క�్య��ట�స్ ���ా�ట�� ��ట�డ్
ట�ర్డ్ వరల్్డ , ‘ఎ’�ంగ్, ౪వ మ��య� ౫వ అంతసుథ్ , కమల� �ల్స్ �ాం��ండ్, 

ల�యర్ ప��ల్, మ�ంబ�ౖ - ౪౦౦ ౦౧౩
ట���� న్ : (౦౨౨) ౨౪౯౯ ౪౨౦౦ | �ా్యక్స్ : (౦౨౨) ౨౪౯౭ ౬౩౫౧

ఇ��వ్సట్ర్ ��ల్్ప ల�ౖన్ ��ంబర� ౧౮౦౦ ౨౨౨ ౯౯౦ ��బ్ ��ౖట్: www.nsdl.co.in

��షనల్ �ాట్ క్ ఎక్స్ �ేంజ్ ఆఫ్ ఇం��య� ��ట�డ్
ఎక్స్ �ేంజ్ �ాల్ జ�, �ి-౧, బ�ల్ క్ �, బ�ం��ర్  క��ాల్  �ాం��ల్ క్స్, 

బ�ం��ర్  (ఈస్ట్), మ�ంబ�ౖ - ౪౦౦ ౦౫౧
ట���� న్ ��ంబర్: (౦౨౨) ౨౬౫౯౮౧౦౦ - ౮౧౧౪

�ా్యక్స్ ��ంబర్: (౦౨౨) ౨౬౫౯౮౧౨౦

��ంటర్ల్ ���ా�ట�� స��వ్��స్ (ఇం��య�) ��ట�డ్
మ�ర��న్ ఫ�్యచ ��క్స్, ఎ �ంగ్, ౨౫వ అంతసు్త , మ�ఫట్ ల�ల్ �ల్స్ �ాం��ండ్, 

ఎన్. ఎం. జ��ి మ�ర్గ్ , ల�యర్ �ా��ల్ (ఇ), మ�ంబ�ౖ - ౪౦౦ ౦౧౩.
 ట�ల్ �ీర్ ��ల్్ప ల�ౖన్: ౧౮౦౦-౨౦౦-౫౫౩౩ 

��బ్ ��ౖట్: www.cdslindia.com

��ట�ర్ �ా�టన్ �ాట్ క్ ఎక్స్ �ేంజ్ ఆఫ్ ఇం��య� ��ట�డ్ ��్జ�ర్ టవర్స్, 
౪వ అంతసు్త , �ాల్ ట్ ��ంబర్ �ి-౬౨, ఎదుర��ా. 

ట�ౖ��ెంట్ హ� టల్ బ�ం��ర్  క��ాల్  �ాం��ల్ క్స్, బ�ం��ర్  (ఇ), మ�ంబ�ౖ - ౪౦౦ ౦౯౮ 
�ా�ా్యలయం: +౯౧ ౨౨ ౬౧౧౨ ౯౦౦౦


