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� �ാ
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ഒഴിവാ�ാൻ
പരമാവധി
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സമീപകാലെ�
മാർ��്
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സംരംഭ�ൾ�ും
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കീഴിൽ രൂപെ�ടു�ിയ നിർേ�ശ�ൾ, മ�് �പസ�മായ േരഖകൾ എ�ിവ െറഫർ െചയ�്
സംശയനിവൃ�ി വരു�ാൻ വായന�ാേരാട് അഭ�ർ�ി�ു�ു. എെ��ിലും നിർേ�ശ�േളാ
�പതികരണ�േളാ ഉെ��ിൽ ഞ�ൾ�് ഇെമയിൽ െച�ുക visitsebi@sebi.gov.in.
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െസക�ൂരി�ീസ്
നിേ�പി�ാൻ

അ�െനെയ�ിൽ, െസക�ൂരി�ീസ് മാർ��ിൽ നിേ�പി�ു�തിന് മുൻപ് അതിെ� �
അടി�ാനകാര��ൾ മനസിലാ�ു�തിൽ നി�ൾ�് താൽ�ര�മു�ാേയ�ാം.
ഈ
ലഘുേലഖ
ഏെത�ിലും
�പേത�ക
നിേ�പ�ിനു�
മാർ�ദർശനമായി
�പേയാജനെ�ടു�ാനു�ത�, എ�ാൽ ഇത് െസക�ൂരി�ീസ് മാർ��ിെന�ുറി�ു�
അടി�ാന വിവര�െള കുറി�് അറിവ് പകരും. ഇത് റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് ഇ��
� ് � അേതാറി�ി ഓഫ് ഇ��
(ആർബിഐ), ഇൻഷൂറൻസ് െറഗുേല�റി ആൻഡ് െഡവലെ��
� ് � അേതാറി�ി
(ഐആർഡിഎഐ), െപൻഷൻ ഫ�് െറഗുേല�റി ആൻഡ് െഡവലെ��
(പിഎഫ്ആർഡിഎ), േകാർ�േറ�് കാര� മ��ാലയം (എംസിഎ) തുട�ിയ മ�ു�
ചുമതല�ാരുെട
ച��ൂടിന്
കീഴിലു�
�ാപന�ളിലു�
നിേ�പം
സംബ�ി�ു�ത�.

1
െസക�ൂരി�ീസ് മാർ��ുകൾ�ായു� നിയ��ണ ച��ൂട്

`
`
വിൽ�ുക

വാ�ുക

`
`

`

`

1992-െല െസബി ആക്�് �പകാരം ഒരു ക�നിയുെട ഓഹരികൾ, മ�ൂ�ൽ ഫ�ുകളുെട
�ാപന�ൾ, ഉത്പാദനശാലകൾ തുട�ിയവയും, െസക�ൂരി�ികൾ വാ�ുക, വിൽ�ുക,
�
ൈകകാര�ം െച�ുക എ�ിവയും, േ�ാ�് എേക്��
ുകളും, െസക�ൂരി�ീസ് ആൻഡ്
�
എേക്��
്
േബാർഡ്
ഓഫ്
ഇ��യുെടയും
(െസബി)
വിവിധ
െസബി
നിയ��ണ�ൾ/സർ�ുലറുകൾ/മാർ�നിർേ�ശ�ൾ/നിർേ�ശ�ൾ
എ�ിവയുെട
പരിധിയിൽ വരും.
െസബി
നിയമ�ിെല വ�വ�കൾ�നുസൃതമായി 1992 ഏ�പിൽ 12-നാണ് െസബി
�ാപിതമായത്.
െസക�ൂരി�ികളിൽ നിേ�പകരുെട താൽ�ര��ൾ സംര�ി�ുക,
െസക�ൂരി�ീസ് മാർ��് വികസനം, അതുമായി ബ�െ��േതാ ആക�ി� കേമാ ആയ
കാര��ൾ േ�പാ�ാഹി�ി�ുക എ�ിവയാണ് െസബിയുെട ഉ�രവാദിത�ം.
നിലവിൽ, “െസക�ൂരി�ീസ് മാർ��്” നിയ��ി�ു� നാല് �പധാന നിയമനിർ�ാണ�ൾ
ഇനി�റയു�വയാണ്:
1992-െല െസബി ആക്�് (i) െസക�ൂരി�ികളിൽ നിേ�പകരുെട താൽ�ര��ൾ
സംര�ി�ുക, (ii) െസക�ൂരി�ീസ് മാർ��് വികസനം േ�പാ�ാഹി�ി�ുക, (iii)
െസക�ൂരി�ീസ് മാർ��ിെന നിയ��ി�ുക എ�ിവയ്�ു� നിയമപരമായ
� ാ�ു�ു.
അധികാര�ൾ നൽകി െസബിെയ �പാ�മ
� , െസക�ൂരി�ികളുെട പ�ിക്
െസക�ൂരി�ികളുെട വിതരണം, അേലാെ�്മ�്,� �ടാൻ�ർ
ഇഷ�ൂ സംബ�ി� കാര��ൾ എ�ിവയ്�ു� നിയ��ണ�ൾ നൽകു�താണ്
2013-െല ക�നി ആക്�്;
1956-െല െസക�ൂരി�ീസ് േകാൺ�ടാക്�്സ്
�
എേക്��
ിെല
െസക�ൂരി�ികളിലു�
നിയ��ി�ു�തിനും സഹായി�ു�ു.

(െറഗുേലഷൻ)
ഇടപാടുകൾ

ആക്�്, ഒരു േ�ാ�്
തിരി�റിയു�തിനും

1996-െല ഡിേ�ാസി�റീസ് ആക്�് ഡീെമ�ീരിയൈല�് � (ഡീമാ�്) ഓഹരികളുെട
� ണിക്
ഉടമ�ാവകാശം,
ഇലേ��ാ
പരിപാലന�ിനും,
ൈകമാറു�തിനും
സഹായി�ു�ു.
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2
െസക�ൂരി�ികളും, െസക�ൂരി�ീസ് മാർ��ും എ�ാണ്?
ഓഹരി
നിേ�പ�ൾ
അെ��ിൽ
സാധാരണയായി
നിേ�പ�ൾ
എ�്
വിളി�ു�ത്
ഒരു
ക�നിയിെല
ഉടമ�ാവകാശ�ിെ� � ഒരു പ�ിെന �പതിനിധീകരി�ു�ു. ഒരു
ക�നിയുെട െഷയറുകളിൽ നിേ�പി�ു� നിേ�പകെന
‘നിേ�പകർ’ എ�് വിളി�ു�ു. അയാൾ�് ക�നിയുെട
ലാഭ�ിൽ നി�് ലാഭവിഹിതം േപാലു� എ�ാവിധ േകാർ�േറ�്
ആനുകൂല��ളും ലഭി�ാനു� അർഹതയു�്.
ക�നിയുെട
െപാതുേയാഗ�ിൽ
ക�നിയുെട
തീരുമാനെമടു�ൽ
�പ�കിയയുമായി ബ�െ��് േവാ�് െച�ാനു� അവകാശം
നിേ�പകന് ലഭി�ു�ു.
വായ്�
െസക�ൂരി�ികൾ
ഒരു
നിേ�പകനിൽ
നി�്
ക�നി/�ാപനം കടെമടു� പണെ� �പതിനിധീകരി�ു�ു.
കൂടാെത അത് നിേ�പകന് തിരിെക നൽകുകയും െച�ണം.
െഡബ്�്
െസക�ൂരി�ികെള
ഡിബ�റുകൾ
അെ��ിൽ
േബാ�ുകൾ എ�ും വിളി�ു�ു. വായ്� െസക�ൂരി�ികളിൽ
നിേ�പി�ു� ഒരു നിേ�പകന് പലിശയും മൂലധന തുകയും
(അതായത് നിേ�പി� പണം) തിരി�് ലഭി�ാനും അർഹതയു�്.
വായ്� െസക�ൂരി�ികൾ ഒരു നി�ിത കാലയളവിേല�ാണ്
നൽകു�ത്. ഒടുവിൽ, വിതരണം െച�ു�യാൾ�് വായ്�
െസക�ൂരി�ികൾ തിരിെക നൽകി പണമാ�ാൻ കഴിയും. വായ്�
െസക�ൂരി�ികൾ
സുര�ിതേമാ (ഈടിെ� � പി�ുണയു�ത്)
അെ��ിൽ സുര�ിതമ�ാ�േതാ ആകാം
െഡറിേവ�ീവുകൾ എ�ത് െഷയറുകൾ, വായ്� െസക�ൂരി�ികൾ,
ചര�ുകൾ
തുട�ിയ
മെ�ാരു
ആ�ി� യുെട
മൂല�െ�
�
ആ�ശയി�ിരി�ു� ധനകാര� ഉപകരണ�ളാണ്.
എേക്��
്
േ�ടഡഡ് െഡറിേവ�ീവുകളുെട �പധാന തര�ൾ ഫ�ൂ�റുകളും
ഓപ്ഷനുകളുമാണ്.
മ�ൂ�ൽ ഫ�ുകൾ എ�ത് നിരവധി നിേ�പകരിൽ നി�്
േശഖരി�ു� പണം െകാ�് ഉ�ാ�െ�ടു� ഒരു കൂ�ം ധനകാര�
ഉപകരണ�ളാണ്. ഈ ഫ�ുകൾ/മ�ൂ�ൽ ഫ�ുകൾ, (െഷയറുകൾ,
േബാ�ുകൾ, മണി മാർ��് ഇൻ��ു� െമന്�്, � മ�് ആ�ി� കൾ) നിരവധി
നിേ�പകരിൽ
നി�്
േശഖരി�ു�
പണം
വിവിധയിനം
െസക�ൂരി�ികളിൽ നിേ�പി�ു�ു.
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നിേ�പകർ�് (െപാതുജനം) ഓഹരി നിേ�പ�ൾ,
വായ്� െസക�ൂരി�ികൾ, െഡറിേവ�ീവുകൾ, മ�ൂ�ൽ
ഫ�ുകൾ
മുതലായ
െസക�ൂരി�ികൾ
നൽകി
ക�നികൾ�് ഫ�് സ�രൂപി�ാൻ കഴിയു� ഒരു ഇടമാണ്
െസക�ൂരി�ീസ് മാർ��്. കൂടാെത നിേ�പകർ�് വിവിധ
െസക�ൂരി�ികൾ (െഷയറുകൾ, േബാ�ുകൾ തുട�ിയവ)
വാ�ുകേയാ വിൽ�ുകേയാ െച�ാനും സാധി�ു�
ഇടമാണിത്. െഷയറുകൾ (അെ��ിൽ െസക�ൂരി�ികൾ)
െപാതുജന�ൾ�്
വിതരണം
െച�ുകയാെണ�ിൽ
�
ക�നി
അംഗീകൃത
േ�ാ�്
എേക്��
ുകളിൽ
െഷയറുകൾ
(അെ��ിൽ
െസക�ൂരി�ികൾ)
ലി�്
െചേ��തു�്.
െസക�ൂരി�ീസ് മാർ��് ക�ാ�ി�ൽ
മാർ��ിെ� � ഭാഗമാണ്.
നിേ�പരുെട ൈകവശമു� സ�ാദ�ം ആവശ�മു�
ക�നികൾ�്
മൂലധനമായി
നൽകുക
എ�താണ്
െസക�ൂരി�ീസ് മാർ��ിെ� � �പാഥമിക �പവർ�നം. ഫ�്
ആവശ�മു�
ക�നികളുെട/�ാപന�ളുെട
െസക�ൂരി�ികളിൽ
നിേ�പകർ
നിേ�പം
നട�ുേ�ാഴാണ് ഇത് സംഭവി�ു�ത്. നിേ�പകർ�്
പലിശ, ലാഭവിഹിതം, മൂലധന അഭിവൃ�ി വിഹിത�ൾ,
ലാഭവിഹിതം
തുട�ിയ
ആനുകൂല��ൾ�്
അവകാശമു�്.
അ�രം നിേ�പ�ൾ രാജ��ിെ� �
സാ��ിക വികസന�ിന് സംഭാവന െച�ു�ു.
� ം ആ�ശയി�ു�തും വിഭജി�ാനാവാ�തുമായ ര�്
െസക�ൂരി�ീസ് മാർ��ിന് പര�ര
വിഭാഗ�ളു�്, അവ താെഴ നൽകിയിരി�ു�ു:

010101

01 01 01

�പാഥമിക
മാർ��്
02 02 02

െസക�ൂരി�ീ
സ് മാർ��്

020202

01 01 01

ദ�ിതീയ
മാർ��്
01 02 01
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ല��ം: ഫ�ുകൾ
സമാഹരി�ു�തിന്:

ഐപിഒ, അതായത്
ഇനിഷ�ൽ പ�ിക്
ഓഫർ വഴിയു� പുതിയ
െസക�ൂരി�ികളുെട
ഇഷ�ൂ ഉൾെ�ടു�ു
ല��ം: മൂലധന
അഭിവൃ�ി
വിഹിത�ൾ

ഇതിനകം
െപാതുജന�ൾ�്
നൽകിയി�ു�
െസക�ൂരി�ികളുെട
കൂടുതലായു�
വ�ാപാരം ഉൾെ�ടു�ു.

3
�പാഥമിക മാർ��ും ദ�ിതീയ മാർ��ും

ൈ�പമറി മാർ��്

െസ�ൻഡറി
മാർ��്

�പാഥമിക മാർ��്: ക�നി / �ാപന�ൾ പുതിയ െസക�ൂരി�ികൾ (നിേ�പ�ൾ,
ഡിബ�റുകൾ, േബാ�ുകൾ മുതലായവ) നൽകി െപാതുജന�ളിൽ നി�് ഫ�ുകൾ
(മൂലധനം) സ�രൂപി�ു� ഈ വിപണിെയ പുതിയ ഇഷ�ൂസ് മാർ��് എ�ും വിളി�ു�ു.
െസക�ൂരി�ികളുെട ഇഷ�ൂവർമാരിൽ ര�് �പധാന തര�ൾ ഉ�്:
�പധാനമായും ഇക�ി�ി ഇൻ��ു� െമ�ു� കൾ (െഷയറുകൾ), െഡബ്�് ഇൻ��ു� െമ�ു� കൾ
(േബാ�ുകൾ, ഡിബ�റുകൾ മുതലായവ) നൽകു� േകാർ�േറ�് �ാപന�ൾ
(ക�നികൾ)
െഡബ്�് െസക�ൂരി�ികൾ (തീയതി െവ� െസക�ൂരി�ികളും �ടഷറി ബി�ുകളും)
നൽകു� സർ�ാർ (േക��, സം�ാനം).
�പാഥമിക
മാർ��ിൽ
ഇനി�റയു�വയാണ്:

1

നട�ു�

�പധാന

ഇഷ�ൂകൾ

പ�ിക് ഇഷ�ൂ

`

`

`

`

`

`

`

`

`

`

`

`

െസക�ൂരി�ികൾ െപാതുജന�ൾ�് നൽകു�ു, അവ ആർ�ും
സബ്സ്ൈ�കബ് െച�ാൻ കഴിയും. ഓഹരി നിേ�പ�ളുെട
െപാതു ഇഷ�ൂ ഇനി�റയു� രീതിയിൽ തരംതിരി�ാം:

`

`

i. �പാരംഭ പ�ിക് ഓഫർ (ഐപിഒ):
�
ഒരു ക�നി ആദ�മായി െപാതു നിേ�പ�ൾ വാ�ാനം
െച�ു�താണ് ഒരു �പാരംഭ െപാതു
ഓഫർ ഐപിഒ. ഒരു ഒരു �പാരംഭ െപാതു ഓഫർ ഇനി�റയു� രൂപ�ളിൽ ആകാം:
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- പുതിയ നിേ�പ�ളുെട ഇഷ�ൂ അവിെട പുതിയ നിേ�പ�ൾ ക�നി െപാതു
നിേ�പകർ�് നൽകു�ു. ഇ�ര�ിലു� ഒരു ഇഷ�ൂവിൽ, നിേ�പകരുെട ഫ�ുകൾ
ഇഷ�ൂ നട�ിയ ഉേ�ശ��ിനായി ഉപേയാഗി�ു� ക�നിയിേല�് േപാകും.
- വിൽ�നയ്�ു� സ��ത, ഇവിെട നിലവിലു� ഓഹരി നിേ�പക�ാരായ
�പചാരകൻ�ാരായ അെ��ിൽ ധനകാര� �ാപന�ൾ അെ��ിൽ മേ�െത�ിലും
�
വ��ികൾ അവരുെട നിേ�പം െപാതുജന�ൾ�് വാ�ാനം
െച�ു�ു. ഇ�ര�ിലു�
ഒരു
ഇഷ�ൂവിൽ,
നിേ�പകരുെട
ഫ�ുകൾ
അ�രം
ഓഹരികൾ
വിൽ�ു�വരിേല�ാണ് േപാകു�ത്, ക�നിയിേല�് അ�.
�
ii. േഫാേളാ ഓൺ പ�ിക് ഓഫർ (എ�ിഓ):
ഇത് മുൻകാല�് ഒരു �പാരംഭ െപാതു ഓഫർ ഐപിഒ നട�ിയത് ഒരു ഇഷ�ൂവർ / ക�നി
നട�ു�താണ്. കൂടാെത െസക�ൂരി�ികളുെട ഒരു പുതിയ
ഇഷ�ൂ െപാതുജന�ൾ�്
നൽകുകയും െച�ു�ു.

2

�പിഫറൻഷ�ൽ ഇഷ�ൂ

Contract

� െ�ജിക്
ഈ
രീതിയിലു�
ഇഷ�ൂവിൽ,
�പചാരകൻ,
��ാ
ഇൻെവ�ർമാർ, ജീവന�ാർ േപാലു� തിരി�റിയെ�� ഒരു കൂ�ം
നിേ�പകർ�് െസക�ൂരി�ികൾ നൽകു�ു.

3

ൈറ�്സ് ഇഷ�ൂ

നിലവിലു� ഓഹരി ഉടമകൾ�് അവരുെട നിലവിലു� ഓഹരി
നിേ�പ�ിന് ആനുപാതികമായി ക�നി പുതുതായി ഇഷ�ൂ
െചയ� ഓഹരികൾ സംഭരി�ാനു� അവകാശം നൽകുേ�ാൾ,
അതിെന ഒരു അവകാശ ഇഷ�ൂ എ�് വിളി�ു�ു.

4

േബാണസ് ഇഷ�ൂ

ഒരു ക�നിയുെട നിലവിലു� ഓഹരി നിേ�പക�ാർ�്
അവരുെട
നിലവിലു�
ഓഹരി
നിേ�പ�ിന്
ആനുപാതികമായും
അധിക
െചലവി�ാെതയും
അധിക
ഓഹരികൾ നൽകുേ�ാൾ, അതിെന ലാഭവിഹിത ഇഷ�ൂ എ�്
വിളി�ു�ു.
െപാതുജന�ളിൽ നി�് ഫ�് സ�രൂപി�ു�തിന്, ക�നികൾ െസബിയിൽ ഒരു ഓഫർ
� സ
� ് അെ��ിൽ �ഡാഫ്�്
േരഖ ഫയൽ െചേ��തു�്. അത് �ഡാഫ്�് െറഡ് െഹറിംഗ് േ�പാെ��
� സ
� ്
� സ
� ിൽ
േ�പാെ��
എ�്
വിളി�െ�ടു�ു.
േ�പാെ��
ക�നിയുെട
ചരി�തം,
�പചാരകൻമാരുെട വിശദാംശ�ൾ, ബിസിന�് മാതൃക, ക�നിയുെട സാ��ിക ചരി�തം,
ആ
ബിസിന�ിലു�
റിസ്കുകൾ,
പണം
സ�രൂപി�ു�തിെ� � ഉേ�ശ�ം,
ഇഷ�ൂ
നിബ�നകൾ, മ�് വിവര�ൾ എ�ിവ േപാലു� വിശദാംശ�ൾ അട�ിയിരി�ു�ു. ആ
ക�നിയുെട
െഷയറുകളിെല
നിേ�പെ��ുറി�്
ഒരു
തീരുമാനെമടു�ാൻ
നിേ�പകന്
ഇവ
സഹായകരമാകും.
�പാഥമിക
മാർ��ിൽ
ഇഷ�ൂ
െച�ു�
െസക�ൂരി�ികൾ, ഇഷ�ൂ അവസാനി� തീയതി മുതൽ ആറ് (06) �പവൃ�ി ദിവസ�ളിൽ ഒരു
�
ിൽ പ�ികെ�ടു�ിയി�ു�ാവും. അംഗീകൃത േ�ാ�്
അംഗീകൃത േ�ാ�് എേക്��
�
എേക്��
ുകളിൽ െഷയറുകൾ �കമെ�ടു�ു�ു, അവിെട െഷയറുകളുെട കൂടുതൽ
നിേ�പ�ൾ നട�ു�ു. ക�നി അനുവദി� ഓഹരികൾ നിേ�പകരുെട ഡീമാ�്
അ�ൗ�ിൽ െ�കഡി�് െച�െ�ടും, അത് ഒരു െസബിയിൽ രജി�ർ െചയ� ഡിേ�ാസി�റി
വഴി ഒരു ഡിേ�ാസി�റിയിൽ സൂ�ി�ു�ു
പ�ാളി ((ഡിപി ). ഒരു നിേ�പകന്
�
െസബിയിൽ രജി�ർ െചയ� േ�ാ�് േ�ബാ�ർ മുേഖന േ�ാ�് എേക്��
ുകളിൽ
ഓഹരികൾ വിൽ�ാനും പണം സ�ീകരി�ാനും കഴിയും.
ദ�ിതീയ മാർ��്: �പാഥമിക മാർ��ിൽ െസക�ൂരി�ികൾ ഇഷ�ൂ െചയ�് കഴി�ാൽ, അവ
�
�
േ�ാ�് എേക്��
ുകളിൽ ലി�് െച�െ�ടും. നിേ�പകർ�് ഈ േ�ാ�് എേക്��
ുകൾ
വഴി �കമെ�ടു�ിയ െസക�ൂരി�ികൾ വാ�ാേനാ വിൽ�ാേനാ സാധി�ും.
േ�ാ�്
�
എേക്��
ുകൾ�് ര�് �പധാന വിഭാഗ�ളു�് - ക�ാഷ് മാർ��് വിഭാഗവും, െഡറിേവ�ീവ്
മാർ��് വിഭാഗവും.
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4
െസക�ൂരി�ീസ് മാർ��ിെല മാർ��് അടി�ാന �ാപന�ളും
മാർ��് ഇടനില �ാപന�ളും ആരാണ്?
മാർ��് അടി�ാന �ാപന�ൾ: െസക�ൂരി�ീസ് മാർ��ിെല
ഇടപാടുകൾ സുഗമമാ�ു�തിനു� അടി�ാന സൗകര��ൾ
(അതായത് െസക�ൂരി�ികളുെട ഇഷ�ൂ, വാ�ൽ, വിൽ�ന)
�
േ�ാ�്
എേക്��
ുകൾ,
ഡിേ�ാസി�റികൾ,
�ിയറിംഗ്
േകാർ�േറഷനുകൾ
എ�ിവയാണ്
ലഭ�മാ�ു�ത്.
ഈ
�ാപന�ൾ മാർ��് അടി�ാന �ാപന�ൾ (മീഡിയ
�
� േഫസ്
ഇ�ി� െപെ��
�് �
ഇ�ർ
എംഐഐ-കൾ)
എ�്
അറിയെ�ടു�ു.
െസബിയിൽ
രജി�ർ
െചയ�
മാർ��്
�
അടി�ാന
�ാപന�ളുെട
(മീഡിയ
ഇ�ി� െപെ��
�് �
� േഫസ് എംഐഐ-കൾ) ഒരു �കമം, ലി�ിൽ ലഭ�മാണ്:
ഇ�ർ
https://www.sebi.gov.in/intermediaries.html.
�
േ�ാ�് എേക്��
ുകൾ
മാർ��് നി�യി� വിലകളിൽ
െസക�ൂരി�ികൾ
വാ�ു�തിനും
വിൽ�ു�തിനും
സൗകര�െമാരു�ു�തിന് ത�ളുെട രജി�ർ െചയ� േ�ാ�്
േ�ബാ�ർമാർ വഴി രാജ�വ�ാപകമായി ക��ൂ�ൈറ�് � ��ീ� ൻ
�
അധി�ിത
േ�ടഡിംഗ് �ാേ�്ഫാം ലഭ�മാ�ു�ു. ഇ��യിെല
�
െസബി അംഗീകൃത േ�ാ�് എേക്��
ുകളുെട പ�ിക ലി�ിൽ
ലഭ�മാണ്: https://www.sebi.gov.in/stock-exchanges.html.
ബിഎസ്ഇ ലിമി�ഡ് (ബിഎസ്ഇ), നാഷണൽ േ�ാ�് എക്സ്
േച�് ഓഫ് ഇ�� ലിമി�ഡ് (എൻഎസ്ഇ), െമേ�ടാെപാളി�ൻ
േ�ാ�് എക്സ്േച�് ഓഫ് ഇ�� ലിമി�ഡ് (എംഎസ്ഇ)
എ�ിവയാണ്
രാജ��ു�
�പധാനെ��
േ�ാ�്
�
എേക്��
ുകൾ.
�ിയറിംഗ്
േകാർ�േറഷനുകൾ:
�ിയറിംഗ്
േകാർ�േറഷനുകളുെട
�പധാന
�പവർ�നം
േ�ാ�്
�
എേക്��
ുകളിൽ നട�ിലാ�ു� േ�ടഡുകളുെട തീർ�ാ�ൽ
ഉറ�് നൽകുക എ�താണ്. മെ�ാരു തര�ിൽ പറ�ാൽ,
�ിയറിംഗ് േകാർ�േറഷനുകൾ വാ�ു� ഓേരാ ആൾ�ും
അയാൾ
വാ�ിയ
െസക�ൂരി�ികൾ
ലഭി�ുെമ�ും,
െസക�ൂരി�ികൾ വിൽ�ു� ഓേരാ വിൽ�ന�ാരനും അയാൾ
വിൽ�ു�
െസക�ൂരി�ികൾ�്
പണം
ലഭി�ുെമ�ും
ഉറ�ുനൽകു�ു.
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നിേ�പക�ാർ: നിേ�പകരുെട െസക�ൂരി�ികൾ ഡീെമ�ീരിയൈല�് � /
� ണിക് രൂപ�ിൽ സൂ�ി�ുകയും നിേ�പകർ�് അവരുെട
ഇലേ��ാ
നിേ�പക പ�ാളികൾ (ഡിപി) വഴി ഡീമാ�് േസവന�ൾ നൽകുകയും
െച�ു� �ാപന�ളാണ് ഡിേ�ാസി�റികൾ. നാഷണൽ െസക�ൂരി�ീസ്
ഡിേ�ാസി�റി ലിമി�ഡ് (എൻഎ�ി� എൽ), െസൻ�ടൽ ഡിേ�ാസി�റി
സർവീസസ് (ഇ��) ലിമി�ഡ് (സിഡിഎസ്എൽ) എ�ി�െന ര�്
ഡിേ�ാസി�റികൾ ന�ുെട രാജ��ു�്. ഓേരാ ഡിേ�ാസി�റി�്
കീഴിലും രജി�ർ െചയ� ഡിേ�ാസി�റി പ�ാളികൾ (ഡിപി-കൾ)
(ബാ�ുകളുെട ശാഖകൾ േപാെലയു�വ) ഉ�്. ഇത് നിേ�പകർ�് ഒരു
ഡീമാ�് അ�ൗ�് തുറ�ു�തും പരിപാലനവും, നിേ�പ�ളുെട
ഡീെമ�ീരിയൈലേസഷൻ തുട�ിയ വിവിധ േസവന�ൾ നൽകു�ു.
� മീഡിയറികൾ
മാർ��് ഇ�ർ
�പാഥമിക, ദ�ിതീയ മാർ��ുകളുെട
സുഗമമായ
�പവർ�ന�ിെല
�പധാനെ��
പ�ാളികളാണ്.
െസക�ൂരി�ികൾ വാ�ു�തിേനാ വിൽ�ു�തിേനാ, െസക�ൂരി�ികൾ
ൈകകാര�ം െച�ു�തിനും െസക�ൂരി�ികളുെട വ�വഹാര�ിനു�
�
�പസ�മായ
വിവര�ൾ
ന�ു�തിനുമു�
ഉ�രവുകൾ
� മീഡിയറികൾ പി�ുണയ്�ു�ു.
നട�ാ�ു�തിെന ഈ മാർ��് ഇ�ർ
േ�ാ�് േ�ബാ�ർമാർ, ഡിേ�ാസി�റി പ�ാളികൾ, മർ��് � ബാ�ർമാർ,
� ഏജ�ു� മാർ, രജി��ാ
� ർമാർ എ�ിവരാണ് ചില
െഷയർ ആൻഡ് �ടാൻ�ർ
�പധാന ഇടനില �ാപന�ൾ. അ�ര�ിലു� എ�ാ ഇടനില
�ാപന�ളും െസബിയിൽ രജി�ർ െചയ�ി�ു�താണ്.
നിേ�പകെര സംര�ി�ു�തിന് അവർ നിർ�ി� മാനദ��ൾ
പാലിേ��തു�്.
െസബി
അംഗീകൃത മാർ��് ഇടനില
�ാപന�ളുെട ഒരു
പ�ിക
ഇനി�റയു�
ലി�ിൽ
നി�്
ലഭി�ു�താണ്: https://www.sebi.gov.in.

നിേ�പ�ിെ� � അടി�ാന കാര��ൾ

ആരംഭി�ു�തിന് മു�്, നി�ളുെട നിേ�പ ല���ൾ, ല���ൾ,
ന�ം താൽ�ര�ം (നി�ൾ എ�തേ�ാളം ന�ം എടു�ാൻ ത�ാറാണ്)
എ�ിവ മനസിലാ�ുകയും തിരി�റിയുകയും േവണം. ഓേരാ നിേ�പ
തീരുമാനവും
നി�ളുെട
ആവശ��ളും
ആവശ�കതകളും
�പതിഫലി�ി�ു�തും,
നി�ൾ
ആ�ഗഹി�ു�
മുൻഗണനകൾ
അനുസരി�ു�ത് ആയിരി�ുകയും േവണം. ഉദാഹരണമായി, �ിര
വരുമാനം
നൽകു�
സുര�ിത
ഉൽ���ളിൽ
നി�ൾ
നിേ�പി�ാൻ ത�ാറാേണാ, അെ��ിൽ അൽ�ം ഉയർ� ന�ം
എടു�് ഉയർ� വരുമാനം നൽകു� ഉൽ���ളിൽ നിേ�പി�ാൻ
നി�ൾ താൽ�ര�െ�ടു�ുേ�ാ എ�ി�െന. ഓേരാ നിേ�പവും ആ
നിേ�പ�ിെ� � സഹജമായ മൂല��ിൽ മാ�ം വരാനു� ന�
വരു�ത്.
ഉദാഹരണമായി,
ഓേ�ാെമാൈബൽ
സഹിതമാണ്
�
വ�വസായ�ിെ� ഓഹരികളിലു� നിേ�പം ഓേ�ാെമാൈബൽ
വ�വസായവുമായി ബ�െ�� ന�െ� ആകർഷി�ും (വിൽ�ന
ഉയരുകേയാ താഴുകേയാ െച�ാം അെ��ിൽ ഒരു �ബാൻഡിലു�
കാറുകൾ മ�് �ബാൻഡുകേള�ാൾ കൂടുതൽ വിൽ�െ�ടാം തുട�ിയവ.)
നി�ളുെട ല���ൾ തീരുമാനി�ുകയും, നി�ളുെട ന� താൽ�ര�ം
തിരി�റിയുകയും
െചയ�ു
കഴി�ാൽ,
നി�ൾ
നിേ�പി�ാൻ
ആ�ഗഹി�ു�
തുകയും
കാലയളവും
തീരുമാനി�ുക.
ന�ം
�
എടു�ാനു� കഴിവ് ഓേരാ നിേ�പകരിലും വ�ത��മാണ്. കൂടാെത
അത്
നിേ�പകരുെട
ല���െളയും
�പായെ�യും
ആ�ശയി�ുമായിരി�ും.
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നിേ�പകർ ത�ളുെട അവകാശ�ൾ, ഉ�രവാദി��ൾ,
നിേ�പ�ിൽ െചേ��തും െച�രുതാ�തുമായ കാര��ൾ
എ�ിവെയ�ുറി�ും ന�ായി അറി�ിരി�ണം. കൂടാെത ഈ
േരഖകൾ
െസബിയുെട
െവബ്ൈസ�ുകളിലും
േ�ാ�്
�
എേക്��ുകളിലും
ഡിേ�ാസി�റികളിലും
ലഭ�വുമാണ്.
െസക�ൂരി�ീസ് മാർ��ിൽ നിേ�പി�ു�തിൽ െചേ��തും
െച�ാൻ പാടി�ാ�തുമായ കാര��ൾ ഈ ലഘുേലഖയുെട
അനുബ�ം
-1-ലും
നൽകിയിരി�ു�ു.
ഇതിനുപുറെമ,
നിേ�പകരുെട
അവകാശ�ളും
ബാധ�തകളും
ഈ
ലഘുേലഖയുെട അനുബ�ം II-ൽ ഉൾെ�ടു�ിയി�ു�്.

െചേ��തും

പാടി�ാ�തുമായ
കാര��ൾ

ഒരു ക�നിയുെട െഷയറുകളിൽ നിേ�പി�ു�തിന് മു�്
നിേ�പകർ
അറിേവാെടയു�
തീരുമാനെമടു�ണം.
ക�നിയുമായി
ബ�െ��
െവളിെ�ടു�ലുകൾ,
അതിെ� �
െ�പാേമാ�ർമാർ,
െ�പാജക്�്
വിശദാംശ�ൾ,
സാ��ിക
വിശദാംശ�ൾ തുട�ിയ എ�ാ വിവര�ളും അവർ �ശ�ാപൂർ�ം
�
വായി�ണം. ഈ വിശദാംശ�ൾ േ�ാ�് എേക്��
ുകളുെട
െവബ്ൈസ�ുകളിൽ കാണാനാവും.
െസക�ൂരി�ീസ് മാർ��ിൽ നിേ�പി�ു�തിന്, നിേ�പകർ�്
െസബിയിൽ
രജി�ർ
െചയ�
ഏെത�ിലും
നിേ�പക
ഉപേദശക�ാെര സമീപി�ാം. െസബിയിൽ രജി�ർ െചയ�
നിേ�പക ഉപേദശക�ാരുെട ഒരു പ�ിക ഇനി�റയു� ലി�ിൽ
കാണാനാവും: https://www.sebi.gov.in.
എ�ിരു�ാലും,
രജി�ർ
െച�ാ�
നിേ�പക
ഉപേദശക�ാരിൽ
നി�്
ആവശ�െ��ി�ി�ാ�
ഉപേദശ�ൾെ�തിെര
നിേ�പകർ ജാ�ഗത പുലർ�ണം.
വിശദാംശ�ൾ�് േവ�ി, നി�ൾ�് ഈ ലഘുേലഖയുെട അനുബ�ം-III പരിേശാധി�ാം.
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മാർ��് റി�് � അെ��ിൽ സി�മാ�ിക് റി�്:� െസക�ൂരി�ികളുെട െമാ��ിലു�
�പകടനെ�യും രാജ��ിെ� � െപാതു സ�ദ്വ�വ�െയയും ബാധി�ു�
ഘടക�ൾ മൂലം നിേ�പം േനരിടു� റിസ്കിെന സൂചി�ി�ു�താണ് ഇത്.
അൺസി�മാ�ിക് റി�്:�
സി�മാ�ിക് റി�ി� െന എ�ത് ഒരു �പേത�ക
ക�നിയുമാേയാ വ�വസായവുമാേയാ ബ�െ�ടു�ിയിരി�ു� റി�് � എ�്
വിശദീകരി�ാം.
പണെ�രു��ിനു� റി�്:� പണെ�രു� റി�ി� െന പർേ�സിംഗ് പവർ റി�് � എ�ും
വിളി�ു�ു.
പണെ�രു�ം
മൂലം
വാ�ൽ
േശഷി
കുറയു�തിനാൽ
നിേ�പ�ിൽ
നി�ു�
പണെമാഴു�്
ഭാവിയിൽ
അവയുെട
മൂല�ം
ന�െ�ടാനു� അവസരമായി ഇത് നിർവചി�െ�ടു�ു.
ലിക�ിഡി�ി റി�്:� ഒരു നിേ�പം േവഗ�ിൽ
കഴിയാ�േ�ാൾ ലിക�ിഡി�ി റി�് � ഉ�ാകു�ു.

വാ�ാേനാ

വിൽ�ാേനാ

ബിസിന�് റി�്:� ഒരു ക�നിയുെട ബിസിന�ിെന ബാധിേ��ാവു�േതാ,
അെ��ിൽ �പതികൂലമായ �പവർ�ന, വിപണി അെ��ിൽ സാ��ിക
സാഹചര�ം
മൂലം
അതിെ� �
�പവർ�ന�ൾ
നിർ�ാനിടയാ�ു�
അപകടെ�യാണ് ഇത് സൂചി�ി�ു�ത്.
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െവാളാ�ിലി�ി റി�്:�
ക�നികളുെട ഓഹരി വിലകളിൽ കാല�കേമണ
ചാ�ാ�മു�ാേയ�ാെമ�തിനാൽ െവാളാ�ിലി�ി റി�് � ഉ�ാകു�ു.
കറൻസി റി�്:� വിേദശ കറൻസിയിൽ നിേ�പം നട�ുേ�ാേഴാ, വിേദശ
കറൻസി-വ�ാപാര�ിലു�
നിേ�പം
നട�ുേ�ാേഴാ
നിേ�പകർ
അഭിമുഖീകരിേ��ാവു�
വിേദശനാണ�
നിര�ിെ� �
ഏ��ുറ�ിലിൽ
നി�ു� ന� സാധ�തെയയാണ് ഇത് സൂചി�ി�ു�ത്.
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എ�െന ന�ം കുറയ്�ാം?
നിേ�പകർ�്
പല
മാർ��ളിലൂെട
ന�ം
കുറയ്�ാൻ
�ശമി�ാം.
വിവിധ
ക�നികളിേല�ും ആ�ി� വിഭാഗ�ളിേല�ും നിേ�പം ൈവവിധ�വത�രി�ു�തിലൂെട
നിേ�പകർ ന�ം കുറയ്�ു� ഒരു ത��മാണ് സ�ാദ� വിന�ാസം.

അ�ൗ�് തുറ�ു� �പ�കിയॉ
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െസക�ൂരി�ീസ് മാർ��ിൽ നിേ�പി�ു�തിനു�
മുൻകൂർ ആവശ�കതകൾ
ഓഹരി നിേ�പ�ളിൽ നിേ�പി�ു�തിനായി
അ�ൗ�ുകൾ തുറേ��തു�്:

ബാ�് അ�ൗ�്

നിേ�പകർ

േ�ടഡിംഗ് അ�ൗ�്

ഇനി�റയു�

മൂ�്

ഡീമാ�് അ�ൗ�്

ബാ�് അ�ൗ�്.
�
അംഗീകൃത േ�ാ�് എേക്��
ിെ� � െസബിയിൽ രജി�ർ െചയ� േ�ാ�് േ�ബാ�ർ�്
ഒ�മു�
േ�ടഡിംഗ്
അ�ൗ�്
അെ��ിൽ
േ�ബാ�ിംഗ്
അ�ൗ�്.
േ�ാ�്
�
എേക്��
ുകളിൽ
െസക�ൂരി�ികൾ
വാ�ാനും
വിൽ�ാനും
ഈ
അ�ൗ�്
ഉപേയാഗി�ു�ു. ഒരു േ�ടഡിംഗ് അ�ൗ�് തുറ�ു�തിന്, നി�ൾ അ�ൗ�് തുറ�ൽ
�
പ�തം പൂരി�ി�ുകയും, ഒ�ുെവ� ‘നി�ളുെട ഉപേഭാ�ാവിെന
അറിയുക’ (െകൈവസി)
േരഖകൾ സമർ�ി�ുകയും െച�ണം.
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അ�ൗ�്
തുറ�ൽ
സ�ീകരി�ുക:

പ�തം

പൂരി�ി�ുേ�ാൾ

ഇനി�റയു�

മുൻകരുതലുകൾ

�
വ�ത�� � എേക്��
ുകളിൽ വ�വഹാര�ിനു� മുൻഗണനകൾ സൂചി�ി�ുേ�ാൾ
നി�ൾ ഒ�ുകൾ ഇടണം.
നി�ളുെട അ�ൗ�ുകളിൽ ബാധകമായ എ�ാ നിര�ുകളും ഫീസുകളും
േ�ബാ�േറജും �ശ�ാപൂർ�ം നിരീ�ി�ുകയും അതിെ� � േരഖ സൂ�ി�ുകയും
േവണം.
നി�ൾ വ�ാപാരം െച�ാൻ ആ�ഗഹി�ു� വിഭാഗ�ൾ (പണം, എഫ് ആൻഡ് ഒ,
കറൻസി െഡറിേവ�ീവ് അെ��ിൽ മേ�െത�ിലും വിഭാഗ�ൾ) തിരി�റിയുക.
െഡറിേവ�ീവുകളിെല വ�വഹാര�ിനു� െഡറിേവ�ീവ് ഉൽ���െള�ുറി�്
മന�ിലാേ��തു�്.
നിലവിലു� അ�ൗ�് സൗകര�ം, പവർ ഓഫ് അേ�ാർണി നിർ�ഹണം തുട�ിയ
അധിക
സൗകര��ൾ
േനടാൻ
നി�ൾ�്
താൽ�ര�മുെ��ിൽ
ഭാവിയിലു�ാകാവു� ഏെത�ിലും തർ�ം ഒഴിവാ�ു�തിനായി നി�ൾ േ�ാ�്
േ�ബാ�ർ�് �പേത�ക അംഗീകാരം നൽേക�താണ്.
അ�ൗ�് തുറ�ൽ പ�തം നി�ളുെട ഇെമയിൽ വിലാസവും െമാൈബൽ ന�റും
നൽകണം.
നി�ൾ�്
അറി�ിരിേ��
�പധാനെ��
വ�വഹാര
അപ്
േഡ�ുകെള�ുറി�്
അറിയി�ുെകാ�ിരി�ാൻ
േ�ബാ�റും
േ�ാ�്
എക്സ്
േച�ുകളും ഈ േകാൺടാക്�് വിശദാംശ�ൾ ഉപേയാഗി�ു�ു.
നി�ൾ�് സൂ�ി�് െവയ്�ു�തിനായി എ�ാേയ്�ാഴും അ�ൗ�് ഓ�ണിംഗ്
േഫാമിെ� � ഒരു പകർ�് ആവശ�െ�ടുകയും എടു�ുകയും േവണം.
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ഒരു അ�ൗ�് തുറ�ു�തിനു� നടപടി�കമം: നി�ളുെട
�
ഉപേഭാ�ാവിെന
അറിയുക (െകൈവസി) �പ�കിയ
ഡീമാ�് / േ�ടഡിംഗ് / ബാ�് അ�ൗ�് തുറ�ുേ�ാൾ, നി�ൾ നി�ളുെട �യ�ി� െന
അറിയുക (െകൈവസി) േരഖകൾ സമർ�ി�ണം. െകൈവസി എ�തുെകാ�് എ�ാണ്
അർ�മാ�ു�െത�ും, ഇത് എ�ുെകാ�ാണ് നിർബ�മാകു�െത�ും മന�ിലാ�ാം?
2002-െല ക��ണം തടയൽ നിയമവും അതിന് കീഴിൽ
രൂപീകരി� ച��ളും �പകാരം െകൈവസി നിർബ�മാണ്.
ഡീമാ�് / േ�ടഡിംഗ് / ബാ�് അ�ൗ�് തുറ�ുേ�ാൾ, ഉപേഭാ� �
വിലാസം, വിലാസ�ിെ� � െതളിവ് എ�ിവയ്�ായി ഔേദ�ാഗിക
സാധുതയു� േരഖകൾ (ഓവിഡി) സമർ�ിേ��തു�്. ഈ
േരഖകൾ െകൈവസി ആവശ�കതകളുെട ഭാഗവുമാണ്. പാൻ
കാർഡ് / യുഐഡിഎഐ-ആധാർ / പാസ്േപാർ�് / േവാ�ർ ഐഡി
കാർഡ് / ൈ�ഡവിംഗ് ൈലസൻസ് തുട�ിയ അനുബ�
േരഖകളിലൂെട
ഒരു
നിേ�പകന്
തെ� �
ഐഡ�ി� �ിയും
വിലാസവും
�ാപി�ാൻ
കഴിയും.
െകൈവസി
േഫാം
സമർ�ി�ുകഴി�ാൽ
ഒരു
സവിേശഷ
െകൈവസി
ഐഡ�ി� ഫിേ�ഷൻ
ന�ർ
(െകഐഎൻ)
സൃ�ി�ുകയും
�
ഉപേഭാ�ാവിെന
എസ്എംഎസ്/ഇെമയിൽ വഴി അറിയി�ുകയും
െച�ും. െകൈവസി ഒരു ഒ��വണ �പ�കിയയാണ്. മാ�തമ� ഇത്
എ�ാ
ഇടനില
�ാപന�ൾ�ും
സാധുതയു�തുമാണ്.
െസക�ൂരി�ീസ്
മാർ��ിെല
മേ�െത�ിലും
ഇടനില
�ാപന�െള �പേയാജനെ�ടു�ിെ�ാ�് ഒരു അ�ൗ�്
തുറ�ു� സമയ�് നി�ൾ അേത നടപടി�് വീ�ും
വിേധയരാേക�തി�.
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ഇ-െകൈവസി
നിേ�പകർ�്
യുഐഡിഐ
ആധാർ
/
ഡിജി
േലാ�ർ
ഉപേയാഗി�്
ഇ-െകൈവസിസൗകര�ം ഉപേയാഗി�് െകൈവസി �പ�കിയ പൂർ�ിയാ�ാൻ കഴിയും.
േ�ാ�്
േ�ബാ�റുെട
െവബ്ൈസ�ിൽ
അ�ൗ�്
വിശദാംശ�ൾ/േഫാം ഓൺൈലനായി പൂരി�ി�ുക.

തുറ�ു�തിനു�

നിർബ�മായും ആവശ�മു� േരഖകളുെട/പിഓഎ (വിലാസ െതളിവ്) / പിഓഐ
� ൻ െചയ� ചി�ത�ൾ സമർ�ി�ുക.
(ഐഡ�ി� �ി െതളിവ്) എ�ിവയുെട �ാ
വീഡിേയാ േകാൾ വഴി ഐപിവി (ഇൻ േപ� �ൺ െവരിഫിേ�ഷൻ) �പ�കിയ
പൂർ�ിയാ�ുക.
േരഖയിൽ ഡിജി�ലായി ഒ�ുെവയ്�ുക.
അ�ൗ�് സജീവമാ�ു�ു.

നുറു�ുകൾ

ഒ�് െവയ്�ു�തിന് മു�് എ�ാ േരഖകളും നി�ൾ വായി�ുകയും മന�ിലാ�ുകയും
െചയ�ുെവ�് ഉറ�ാ�ുക.
ശൂന�മായ ഒരു േരഖയിലും ഒ�ിടരുത്.
അ�ൗ�് ഓ�ണിംഗ് കി�ിെ� � അനുബ��ിൽ പരാമർശി�ിരി�ു� െചേ��തും
െച�ാൻ പാടി�ാ�വയും എ�ാേയ്�ാഴും േനാ�ുക.
നി�ളുെട അ�ൗ�ിലു� ഇടപാടുകൾ സംബ�ി�് എസ്എംഎസ്, ഇെമയിൽ
അേലർ�ുകൾ എ�ിവ സ�ീകരി�ു�തിന് നി�ളുെട െമാൈബൽ ന�റും ഇെമയിൽ
വിലാസവും ബാ�്, ഡിേ�ാസി�റി പ�ാളി, േ�ാ�് േ�ബാ�ർ എ�ിവരുെട പ�ൽ
രജി�ർ െച�ു�ുെവ�് ഉറ�ാ�ുക.

9
അടി�ാന േസവന ഡീമാ�് അ�ൗ�് (ബിഎ�ി� എ)
അടി�ാന േസവന ഡീമാ�് അ�ൗ�് (ബിഎ�ി� എ):
ഒരു ഡീമാ�് അ�ൗ�് മാ�തമു� (എ�ാ ഡിേ�ാസി�റികളിലുമായി) വ��ികൾ�്
നൽകു� ഡീമാ�് അ�ൗ�് സൗകര�മാണ് അടി�ാന േസവന ഡീമാ�് അ�ൗ�്. കൂടാെത
േഹാൾഡിംഗുകളുെട മൂല�ം േനാൺ-െഡബ്�് െസക�ൂരി�ികളിലും (ഇക�ി�ികൾ േപാലു�വ)
െഡബ്�് െസക�ൂരി�ികളിലും ഒരു സമയ�ും 2 ല�ം രൂപയിൽ കവിയരുത്.
ബിഎ�ി� എ-യ്�ു� വാർഷിക േസവന വിഹിത�ിെ� � (എഎംസി) ഘടന താെഴ
സൂചി�ി�ിരി�ു�ു:
സുര�ാ തരം
അ�ാ�വർ�ായി വായ്�ാ
െസക�ൂരി�ീസ്
വായ്�ാ
െസക�ൂരി�ികൾ�്
േവ�ി
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േഹാൾഡിംഗുകളുെട
�ാബുകളുെട മൂല�ം

നിര�ുകൾ

രൂ. 50,000 / -

എഎംസി ഇ�

രൂ. 50,001 മുതൽ രൂ. 2,00,000/- വെര

രൂ. 100/-

രൂ. 1,00,000/- വെര

എഎംസി ഇ�

രൂ. 1,00,001 മുതൽ രൂ. 2,00,000/- വെര

രൂ. 100/-

ഇത് സംബ�ി� ഏ�വും പുതിയ നിയമ�ൾ�ായി െസബിയുെട െവബ്ൈസ�് അെ��ിൽ
ബ�െ�� ഡിേ�ാസി�റി പരിേശാധി�ുക.
മുകളിൽ സൂചി�ി� മൂ�് അ�ൗ�ുകളുെട സംേയാജനം (അതായത് ഒരു ബാ�് അ�ൗ�്,
ഒരു ഡീമാ�് അ�ൗ�്, ഒരു േ�ടഡിംഗ് അ�ൗ�്) സാധാരണയായി “3-ഇൻ-1” അ�ൗ�് എ�്
വിളി�െ�ടു�ു. നിേ�പകർ�് മുകളിൽ സൂചി�ി� മൂ�് അ�ൗ�ുകൾ വ�ത�� �
ഡിേ�ാസി�റി പ�ാളി/േ�ബാ�ർ / �ാപനം ഉപേയാഗി�് �പേത�കം തുറ�ാം, അെ��ിൽ
മൂ�് അ�ൗ�ുകളും ഒരുമി�് തുറ�ു�തിനു� സൗകര�ം നൽകു� ഒെരാ�
ഡിേ�ാസി�റി പ�ാളി/േ�ബാ�ർ/�ാപനെ� സമീപി�ാം.
െസബിയിൽ രജി�ർ െചയ� േ�ാ�് േ�ബാ�ർമാരുെടയും ഡിേ�ാസി�റി പ�ാളികളുെടയും
പ�ിക െസബിയുെട ഔേദ�ാഗിക െവബ്ൈസ�ിൽ (www.sebi.gov.in) നിേ�ാ അെ��ിൽ
�
ബ�െ�� േ�ാ�് എേക്��
ുകളുെട അെ��ിൽ ഡിേ�ാസി�റികളുെട െവബ്
ൈസ�ുകളിൽ നിേ�ാ ലഭി�ും.

10
പവർ ഓഫ് അേ�ാർണി
പവർ ഓഫ് അേ�ാർണി വളെര �പാധാന�മു� ഒരു േരഖയാണ്.
കാരണം നി�ളുെട അവകാശ�ളും അ�ൗ�ുകളും പണവും
പിഓഐ
മെ�ാരാൾ�് നൽകാനു� േശഷി അതിനു�്. െസക�ൂരി�ീസ്
�
മാർ��ിൽ ഒരു ഉപേഭാ�ാവിന്
േ�ാ�് േ�ബാ�റിനും
കൂടാെത/അെ��ിൽ
ഡിേ�ാസി�റി
പ�ാളി�ും
അനുകൂലമായി പവർ ഓഫ് അേ�ാർണി (പിഓഎ) നട�ിലാ�ാം.
ഇത് െഷയറുകളുെട ൈകമാ�ം, ഫ�ുകളുെട േപ-ഇൻ/േപ- ഔ�്
എ�ിവ സുഗമമാ�ു�തിന് തെ� � ഡീമാ�ും ബാ�് അ�ൗ�ും
�പവർ�ി�ി�ാൻ
അവെര
അധികാരെ�ടു�ു�ു.
െസബിയുെട മാർ�നിർേ�ശ�ൾ �പകാരം ഒരു നിർ�ിഷ്ട പവർ ഓഫ് അേ�ാർണി (പിഓഎ)
�
ഉപേഭാ�ാവിന്
േ�ാ�് േ�ബാ�ർ/ഡിേ�ാസി�റി പ�ാളി�് അനുകൂലമായി നട�ിലാ�ാം.
െസബി മാർ�നിർേ�ശ�ൾ �പകാരം, പവർ ഓഫ് അേ�ാർണി ഒ�ിടു�തും നൽകു�തും
നിർബ�മ�. പവർ ഓഫ് അേ�ാർണി ഒ�ിടു�ത് പൂർ�മായും ഓപ്ഷണലും സ�യം
സ��വുമാണ് - പവർ ഓഫ് അേ�ാർണി ഒ�ിടു�ത് നി�ൾ�് ഉപേയാഗ�പദമാെണ�്
ക�ാൽ നി�ൾ�് അതിൽ ഒ�ിടാം. നി�ൾ�് ഏത് സമയ�ും പവർ ഓഫ് അേ�ാർണി
അസാധുവാ�ാനും കഴിയും.
പിഓഎ �പകാരം നി�ൾ അംഗീകാരം നൽകിയവ ഒഴിെകയു�തിൽ, ഏെത�ിലും
കാരണ�ാൽ നി�ളുെട അ�ൗ�ിൽ േ�ാ�് േ�ബാ�ർ ഏെത�ിലും െഷയറുകളുെട
ൈകമാ�ം നട�ുകയാെണ�ിൽ നി�ൾ ഉടൻ തെ� ഇ�ാര�ം നി�ളുെട േ�ാ�്
േ�ബാ�െറ അറിയി�ണം. അവരിൽ നി�് �പതികരണെമാ�ും ലഭി�ാതിരി�ുകേയാ,
മറുപടിയിൽ
നി�ൾ�്
സംതൃ�ി� യിെ��ിേലാ,
നി�ൾ
ഉടൻ
തെ�
�
� അറിയി�ണം.
ഡിേ�ാസി�റി/എേക്��
ിെന �പ�ം
േ�ാ�് േ�ബാ�ർ / ഡിേ�ാസി�റി പ�ാളി�്
അനുകൂലമായി
നി�ൾ
ഒരു
പവർ
ഓഫ്
അേ�ാർണി
(പിഓഎ)
നട�ിലാ�ാൻ
ആ�ഗഹി�ു�ുെവ�ിൽ,
െസബി/േ�ാ�്
�
എേക്��
ുകൾ/ഡിേ�ാസി�റികൾ
ത�ളുെട
ഔേദ�ാഗിക
െവബ്ൈസ�ുകളിൽ
ലഭ�മാ�ിയിരി�ു�
മാർ�നിർേ�ശ�ൾ
പരിേശാധി�ുക.

മാർ�നിർേ�ശ�ൾ
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11
നാമനിര്േ�ശം
ഒരു വ��ിെയ നാമനിർേ�ശം െച�ാൻ ഒരു വ��ിഗത
നിേ�പകർ�്
കഴിവ്
നൽകു�
സൗകര�മാണ്
നാമനിര്േ�ശം.
നിേ�പകർ
മരണെ�ടു�
സാഹചര��ിൽ
അേ�ഹ�ിെ�/� അവരുെട
ൈകവശമു� െസക�ൂരി�ികൾ അെ��ിൽ അതിെ� �
കടംവീ�
ല്തുക (മ�ൂ�ൽ ഫ�് യൂണി�ുകളുെട
കാര��ിൽ) ത�ളുെട ഡീമാ�് അ�ൗ�ുകളിൽ
െ�യിം െച�ാൻ കഴിയും.
െസക�ൂരി�ീസ് മാർ��ിൽ ഞാൻ എ�െനയാണ് നിേ�പി�ുക?

12
�പാഥമിക മാർ��് വഴിയു� നിേ�പം
ഒരു ഇഷ�ൂ െച�ു� ക�നി െപാതു നിർേ�ശം വഴി
െപാതുജന�ൾ�്
ഓഹരികൾ
ഇഷ�ൂ
െച�ുേ�ാൾ,
ആവശ�മായ അേപ�ാ േഫാം സമർ�ി�ുെകാ�് നി�ൾ�്
െഷയറുകൾ�് േവ�ി അേപ�ി�ാം. െസക�ൂരി�ികൾ
നൽകു�തിനായി, ഇഷ�ൂ െച�ു� ക�നി ചില നിയമ�ളും
ച��ളും പാലി�ണം. നിർ�ി� ച��ളും നിയ��ണ�ളും
അനുസരി�് ഓഹരികൾ അനുവദി�ും. െസക�ൂരി�ികൾ
നൽകു�തിനായി, ഇഷ�ൂ െച�ു� ക�നി ചില ച��ളും
നിയ��ണ�ളും
പാലി�ണം.
നിർ�ി�
ച��ളും
നിയ��ണ�ളും അനുസരി�് ഓഹരികൾ അനുവദി�ും.
അനുവദി� ഓഹരികൾ ഡിപി-െയ്�ാ�ം പരിപാലി�ു�
അേപ�കരുെട ഡീമാ�് അ�ൗ�ിേല�് െ�കഡി�് െച�ും. െസക�ൂരി�ികളുെട
അേലാെ�്മ�് � ഡീമാ�് രൂപ�ിൽ നട�ുകയും നിേ�പകർ�് പി�ീട് അവ ഫിസി�ൽ
െഷയറുകളിേല�്
മാ�ുകയും
െച�ാനു�
അവസരമു�്.
പ�ിക്
ഇഷ�ൂ
അവസാനി�ി�ുേ�ാൾ, ഇഷ�ൂ അവസാനി�ി�് ആറ് (06) �പവൃ�ി ദിവസ�ിനു�ിൽ,
�
അനുവദി� ഓഹരികൾ അംഗീകൃത േ�ാ�് എേക്��
ുകളിൽ ലി�് െച�ും. അവിെട
െഷയറുകളുെട കൂടുതൽ വ�ാപാരം നട�ും.

ദയവായി �ശ�ി�ുക:
ഏ�വും പുതിയ െസബി മാർ�നിർേ�ശ�ൾ �പകാരം, െഷയർ സർ�ിഫി��ുകൾ
േപാലു�
െസക�ൂരി�ികൾ
ഫിസി�ൽ
രൂപ�ിേലാ
ഡീമാ�്
േഫാമിേലാ
സൂ�ി�ാനായി നി�ൾ�് തിരെ�ടു�ാം. എ�ിരു�ാലും, 2019 ഏ�പിൽ 01 മുതൽ
�പാബല��ിലായ �പകാരം, ഡീമാ�് രൂപ�ിൽ ൈകവശം വ�ാൽ മാ�തേമ
െസക�ൂരി�ികൾ ൈകമാറാൻ കഴിയൂ. ഇ�ാരണ�ാൽ ഒരു ഡീമാ�് അ�ൗ�് തുറ�്
എ�ാ
െസക�ൂരി�ികളും
ഡീമാ�്
രൂപ�ിൽ
സൂ�ി�ാൻ
നിർേ�ശി�ു�ു.
അന�രാവകാശ�ിലൂെടേയാ
പി�ുടർ�യിലൂെടേയാ
ഓഹരികൾ
അവരുെട
നിയമപരമായ അവകാശികളിേല�് ൈകമാറു�തിന് ഈ നിയമം ബാധകമ�.
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�പാഥമിക മാർ��ിൽ നിേ�പി�ു� �പ�കിയ
ഒരു
അേപ�ാ
േഫാം
പൂരി�ി�ുകയും,
പണമടയ്�ുകയും
െചയ�്
െപാതു
ഇഷ�ൂ
െപാതുജന�ൾ�ായി തുറ�ിരി�ു� കാലയളവിൽ
നി�ൾ�് ഒരു ക�നിയുെട ഓഹരികൾ െപാതു
നിർേ�ശ�ൾ/ ഇഷ�ൂ സമയ�് ക�നിയിൽ നി�് േനരി�്
വാ�ാം.
അേപ�ാ
േഫാമിൽ,
േപര്,
വിലാസം,
അേപ�ി� ഓഹരികളുെട എ�ം, ബാ�് അ�ൗ�്
വിശദാംശ�ൾ, ഓഹരികൾ െ�കഡി�് െചേ�� ഡീമാ�്
അ�ൗ�്
തുട�ിയ
വിശദാംശ�ൾ
നി�ൾ
പൂരി�ി�ണം.
ഒരു ഇനിഷ�ൽ പ�ി�് ഓഫറിങ്-ൽനിേ�പി�ാൻ
താൽ�ര�മു�
നിേ�പകർ�്
അതിന്
േവ�ി
ആ�ിേ�ഷൻ സേ�ാർ�ഡ് ൈബ േ�ാ��് അ�ൗ�്
(എഎസ്ബിഎ)
വഴിയും
യൂണിൈഫഡ്
േപയ്െമ�് �
� േഫസ് (യുപിഐ) ഒരു േപയ്െമ�് � സംവിധാനമായി
ഇ�ർ
ഉപേയാഗി�ും (ലഘുേലഖയിൽ പി�ീട് വിശദമായി
പരാമർശി�ു�ു�്)
അേപ�ി�ാം.
തുടർ�്
നിേ�പകർ അേപ�ാ േഫാം പൂരി�ി�് അവരുെട
മുൻഗണന
അനുസരി�്
അവർ�്
ഓഹരികൾ
അനുവദി�ു�തിനായി അേപ�ി�ണം. നിേ�പകർ
അേപ�ി� െഷയറുകളുെട പണം നിേ�പകരുെട
ബാ�് അ�ൗ�ിൽ തടസെ�ടു�ും. ഒരു ഇനിഷ�ൽ
പ�ി�് ഓഫറിങ് �കമം െച�ു�തിനു� മുഴുവൻ
�പ�കിയ�ും ഇഷ�ൂ അവസാനി�തിന് േശഷം ആറ് (06)
�പവൃ�ി ദിവസ�ൾ എടു�ും. ഏത് നിേ�പകർ
�ായാേണാ െഷയറുകൾ
ഇഷ�ൂ െചയ�ത്, അവരുെട
ഡീമാ�് അ�ൗ�ിേല�് െഷയറുകൾ ലഭി�ുകയും,
അതിനു� ഫ�് അവരുെട ബാ�് അ�ൗ�ിൽ നി�ും
കിഴിവ്
െച�ുകയും
െച�ു�ു.
െഷയറുകൾ
അനുവദി�ാ� സാഹചര��ിൽ, നിേ�പകരുെട
ബാ�് അ�ൗ�ിൽ േ�ാ�് െചയ� ഫ�ുകൾ കൂടുതൽ
ഉപേയാഗ�ിനായി വി�ുനൽകും.

6 ദിവസ�ൾ

ജാ�ഗതാ മു�റിയി�്:
ഒരു ക�നിയുെട ഓഹരികളിൽ നിേ�പം നട�ു�തിന് മു�് ക�നിയുെട
� സ
� ്/ െറഡ് െഹറിംഗ് േ�പാെ��
� സ
� ്/ഓഫർ േരഖ �ശ�ാപൂർ�ം വായി�ുക.
േ�പാെ��
പ�ിക് ഇഷ�ൂവിെല െഷയറുകൾ�് േവ�ി അേപ�ി�ുേ�ാൾ െഷയറുകളുെട
വിലയും അളവും സംബ�ി�് �ശ� പുലർ�ുക.
നി�ൾ െഷയറുകൾ�ായി അേപ�ി� വില സംബ�ി�ു� ഒരു കുറി�്
സൂ�ി�ുക.
മാർ��ിെല വികാര�ളുെട അടി�ാന�ിൽ നിേ�പം നട�രുത്. അതിന് പകരം
ക�നിെയ�ുറി�ും അതിെ� � സാ��ിക കാര��െള�ുറി�ും വിശകലനം െചയ�്
മിക� രീതിയിൽ നിേ�പി�ുക.
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14
ആ�ിേ�ഷൻ സേ�ാർ�ഡ് ൈബ േ�ാ��് എമൗ�്
(എഎസ്ബിഎ)
നിേ�പകർ�് എഎസ്ബിഎ വഴി ഐപിഒ-കളിെല
െസക�ൂരി�ികൾ�്
േവ�ി
അേപ�ി�ാം.
എഎസ്ബിഎ-യിൽ,
നിേ�പകർ
അേപ�ി�
െഷയറുകളുെട വിലയുെട പരിധി വെര പണം തടയും.
പേ� അേലാെ�്മ�് � ഓഹരി അംശം വെര ഇത്
നി�ളുെട
അ�ൗ�ിൽ
തുടരും.
ഓഹരികൾ
തുട�ിയവ ഓഹരി അംശം` െചയ�ു കഴി�ാൽ,
ആവശ�മായ തുക നി�ളുെട അ�ൗ�ിൽ നി�്
കിഴിവ് െച�ും. േ�ാ�് െചയ� തുക പലിശ ലഭി�ു�ത്
വെര തുടരും. അേലാെ�്മ�് � ഇെ��ിൽ റീഫ�്
െചേ�� ആവശ�മി�. അതിനാൽ, ഐപിഒ-കളിൽ
അേപ�ി�ു�തിന് യഥാർ��ിൽ ഐപിഒ-�്
അേപ�ി�ു�തിനായി ഒരു െച�് അയയ്�ു�തിന്
പകരം ആ�ിേ�ഷൻ സേ�ാർ�ഡ് ൈബ േ�ാ��്
എമൗ�് (എഎസ്ബിഎ) വഴി നി�ൾ�് ഇേ�ാൾ അേപ�ി�ാം. കള�ി� �് ബാ�ുകളുെട
ചില �പേത�ക �ബാ�ുകൾ ഇതിനു� സൗകര�ം നൽകു�ു. ഈ ബാ�ുകളുെട പ�ിക
�
െസബിയുെട െവൈ��ിൽ
ലഭ�മാണ്. േപയ്െമ�് � സംവിധാനമായി യൂണിൈഫഡ് േപയ്െമ�് �
� േഫസ് (യുപിഐ) ഉപേയാഗി�് നിേ�പകർ�് ഇേ�ാൾ ഐപിഒ-കളിൽ നിേ�പം
ഇ�ർ
നട�ാം. യുപിഐ ഉപേയാഗി�് നിേ�പി�ു� �പ�കിയ അനുബ�ം- IV ൽ
വിശദീകരി�ിരി�ു�ു.

15
ദ�ിതീയ മാർ��് വഴിയു� നിേ�പം
�
അംഗീകൃത
േ�ാ�്
എേക്��
ിെ� �
േ�ാ�്
േ�ബാ�റിെനാ�ം നി�ൾ ഒരു േ�ടഡിംഗ്/േ�ബാ�ിംഗ്
�
അ�ൗ�് തുറ�ുകഴി�ാൽ, േ�ാ�് എേക്��
ിൽ
േ�ാ�് േ�ബാ�ർ വഴി നി�ൾ�് ഒരു ക�നിയുെട
ഓഹരികൾ വാ�ാേനാ വിൽ�ാേനാ കഴിയും. ഓൺ
ൈലൻ വ�വഹാര അ�ൗ�് ഉപേയാഗി�് നി�ളുെട
േ�ബാ�ർ വഴി െസക�ൂരി�ികൾ വാ�ു�തിേനാ
വിൽ�ു�തിേനാ ഉ� ഓർഡർ േ�ബാ�റുെട െവബ്
ൈസ�്,
േ�ബാ�റുെട
െമാൈബൽ
േ�ടഡിംഗ്
ആ�ിേ�ഷൻ, േഫാണിെല േകാൾ ആൻഡ് േ�ടഡ്
സൗകര�ം ഉപേയാഗിേ�ാ, േനരി�് േ�ബാ�ർ ഓഫീസ്
സ�ർശിേ�ാ,
േ�ാ�്
േ�ബാ�ർ
അംഗീകരി�
വ��ികൾ വഴിേയാ നൽകാം.
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`
`
`

`

`

`

`

`

ഓർഡർ നൽകു� രീതികൾ:

െമാൈബൽ
േ�ടഡിംഗ്
ആ�്

ഓ ർ ഡ റു ക ൾ
ഓണാ�ുക
േഫാൺ

ഓൺൈലൻ
േ�ടഡിംഗ്
ആ�്
േ�ാ�ുകൾ
വാ�ുക
�
എേക്��
്

ഫിസി�ൽ
ഓർഡർ
േ�ബാ�ർ
െ�ാ�ം

ജാ�ഗതാ മു�റിയി�്:
- െസബിയിൽ രജി�ർ െചയ� ഒരു േ�ാ�് േ�ബാ�ർ അെ��ിൽ അംഗീകൃത വ��ി
വഴി മാ�തേമ ഓഹരികൾ വാ�ുകേയാ വിൽ�ുകേയാ െച�ാവൂ.
- െസ�ൻഡറി മാർ��ിൽ േ�ടഡ് െച�ുേ�ാൾ േ�ബാ�ർ�് നി�ൾ നൽകിയ
ഓർഡറുകളുെട േരഖ എേ�ാഴും സൂ�ി�ുക.

16
വ�വഹാര ദിവസ�ളും വ�വഹാര ആൻഡ് െസ�ിൽെമ�് � ആവൃ�ിയും
�
േ�ാ�് എേക്��
ുകളിെല വ�വഹാര ആ� �യിെല എ�ാ
�
ദിവസ�ളിലും നട�ു�ു (േ�ാ�് എേക്��
ുകൾ �പഖ�ാപി�
ശനി, ഞായർ, അവധി ദിവസ�ൾ ഒഴിെക). െഷയറുകൾ
വാ�ുകയാെണ�ിൽ,
ഉചിതമായ
തീർ�ാ�ലിനായി
പണമടയ്�ു� ദിവസ�ിന് മു�ായി നി�ളുെട േ�ാ�്
േ�ബാ�റുെട ബാ�് അ�ൗ�ിേല�് പണമടേയ്��തു�്
(നി�ളുെട പർേ�സ് ഓർഡർ വിജയകരമായി നട�ിെയ�്
േ�ബാ�റിൽ നി�് �ിരീകരണം ലഭി� ഉടെന തെ�).
അതുേപാെല തെ�, ഓഹരികളുെട വിൽ�നയുെട കാര��ിൽ
�പസ�മായ തീർ�ാ�ലിനായി പണമടേയ്�� ദിവസ�ിന്
മു�ായി
നി�ൾ
ഓഹരികൾ
േ�ബാ�റുെട
ഡീമാ�്
അ�ൗ�ിേല�് ൈകമാേറ�തു�്.
�
േപ-ഇൻ ദിവസവും േപ-ഔ�് ദിവസവും എ�ാണ്? എേക്��
ിെ� � �ീയറിങ് േകാർ�േറഷന്
േ�ബാ�ർമാർ പണമടയ്�ുകേയാ െസക�ൂരി�ികൾ ൈകമാ�ം നട�ുകേയാ െച�ു�
ദിവസമാണ് േപ-ഇൻ ദിവസം. �ിയറിംഗ് േകാർ�േറഷൻ േ�ബാ�ർ�് െസക�ൂരി�ികൾ
നൽകുകേയാ പണമടയ്�ുകേയാ െച�ു� ദിവസമാണ് േപ-ഔ�് ദിവസം. തീർ�ാ�ൽ
ആവൃ�ി ഒരു ടി+2 േറാളിംഗ് തീർ�ാ�ൽ അടി�ാന�ിലാണ് ഏ�പിൽ 01, 2003 (ടി എ�ത്
വ�വഹാര ദിവസെ� സൂചി�ി�ു�ു) മുതൽ. ഉദാഹരണമായി, ഒരു തി�ളാ� � നട�ു�
േ�ടഡുകൾ സാധാരണയായി അടു� ബുധനാ� � തീർ�ാ�ും
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(വ�വഹാര ദിവസം മുതൽ 2 �പവൃ�ി ദിവസ�ൾ പരിഗണി�്). ഫ�ുകളുെടയും
െസക�ൂരി�ികളുെടയും േപ-ഇൻ, േപ-ഔ�് എ�ിവ ടി+2 ദിവസ�ിൽ നട�ു�ുെവ�്
�
േ�ാ�് എേക്��
ുകൾ ഉറ�ാ�ു�ു.

ഫ�്/െസക�ൂരി�ികളുെട
േപ-ഇൻ
എ�ത്
�
േ�ബാ�ർമാരുെട
അ�ൗ�ിൽ
നി�്
എേക്��
്
അ�ൗ�ിേല�്
ഫ�ുകൾ/െസക�ൂരി�ികൾ
ൈകമാറു�തിെന സൂചി�ി�ു�താണ്.

േപ-ഔ�്: ഫ�്/െസക�ൂരി�ികളുെട േപ-ഔ�് എ�ത്
�
എേക്��
്
അ�ൗ�ിൽ
നി�്
േ�ബാ�ർ
അ�ൗ�ിേല�്
ഫ�ുകൾ/െസക�ൂരി�ികൾ
ൈകമാറു�തിെന സൂചി�ി�ു�ു.

ജാ�ഗതാ മു�റിയി�്:
- േ�ടഡിെ� � തീർ�ാ�ൽ ആവൃ�ി അടയ്േ�� തീയതി�് മു�ായി, നി�ളുെട
ബാ�്/ഡീമാ�് അ�ൗ�ിൽ യഥാ�കമം മതിയായ ഫ�ുകൾ/െസക�ൂരി�ികൾ
സൂ�ി�ു�ുെ��് എ�ാേയ്�ാഴും ഉറ�ാ�ുക.
- തീർ�ാ�ാനായി മതിയായ ഫ�ുകൾ/െസക�ൂരി�ികൾ ഇ�ാെത വരു�ത് പിഴ
ഈടാ�ു�തിനും നിേ�പകന് കൂടുതൽ ന�മു�ാ�ു�തിനും ഇടയാ�ും.

17
ഉട�ടി കരാർ
േ�ാ�് േ�ബാ�ർ നട�ിയ വ�ാപാര�ിെ� �
െതളിവാണ് ഉട�ടി കരാർ. വാ�ിയ/വിൽ�ന
നട�ിയ െസക�ൂരി�ികൾ, േ�ടഡ് െചയ� വില,
വ�ാപാര
സമയം,
േ�ബാ�േറജ്
തുട�ിയ
ഇടപാട് വിശദാംശ�ൾ ഉൾെ�ാ�ു� ഒരു
നിയമ േരഖയാണിത്. ഉട�ടി കരാർ ഭൗതിക
� ണിക്
രൂപ�ിേലാ
ഇലേ��ാ
രൂപ�ിേലാ
� ണിക് ഉട�ടി
നൽകാം. നി�ൾ ഒരു ഇലേ��ാ
കരാർ തിരെ�ടു�ു� സാഹചര��ിൽ,
നി�ളുെട
ഇെമയിൽ
ഐഡിയുെട
വിശദാംശ�ൾെ�ാ�ം േ�ാ�് േ�ബാ�റിന്
ഒരു നിർ�ി� അംഗീകാരം നൽേക�തു�്.
� ണിക് ഉട�ടി കരാർകൾ
അ�രം ഇലേ��ാ
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ഡിജി�ലായി ഒ�ിടുകയും എൻ�കിപ്�് െച�ുകയും െച�ും. അവ
സാധി�ി�. അ�രം ഉട�ടി കരാർ ഇ�ര�ിൽ ആയിരി�ണം

തകരാറാ�ാൻ

ഭാവി പരാമർശ�ൾ നിേ�പകർ സൂ�ി�ുെവയ്�ു�ു. ഇവയ്�് വലിയ �പാധാന�മു�്,
�പേത�കി�് പി�ീട് എെ��ിലും തർ�ം ഉ�ായാൽ.

ജാ�ഗതാ മു�റിയി�്:
- വ�ാപാരം നട�് 24 മണി�ൂറിനു�ിൽ േകാൺ�ടാക്�് േനാ�് േ�ാ�് േ�ബാ�ർ
നൽകും.
േകാൺ�ടാക്�്
േനാ�ിൽ
എെ��ിലും
െപാരു�േ�ടുെ��ിൽ,
നിേ�പകർ ഉടൻ തെ� ഇ�ാര�ം േ�ാ�് േ�ബാ�െറ അറിയി�ണം.
- മാർ��ിൽ ഓർഡറുകൾ നൽകുേ�ാൾ േകാൺ�ടാക്�് േനാ�ിൽ സൂചി�ി�ിരി�ു�
വിശദാംശ�ൾെ�ാ�ം
നി�ൾ
സൂ�ി�ു�
േരഖകൾ
എ�ാേയ്�ാഴും
�
സൂ�പരിേശാധന
നട�ുക.
എെ��ിലും
െപാരു�േ�ട്
ഉ�ാകു�
സാഹചര��ിൽ ഉടൻ തെ� നി�ളുെട േ�ബാ�റുമായി ബ�െ�ടുക.

�യ�് � ഓർഡറിെ� � േരഖ:
�യ�് � അ�രം ഓർഡർ നട�ിയതിെ� � െതളിവുകൾ
സൂ�ി�തിനുേശഷം
മാ�തം
േ�ാ�്
േ�ബാ�ർമാർ
�
�യ�ുകളുെട
േ�ടഡുകൾ
നട�ിലാ�ണം,
അത്
മ�്
� ും കൂ��ിൽ ഈ രൂപ�ിലായിരി�ണം:
പലതിെ�യ
�യ�് � എഴുതി ഒ�ി� ഭൗതിക േരഖ,
െടലിേഫാൺ െറേ�ാർഡിംഗ്,
അംഗീകൃത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ നി�ു� ഇെമയിൽ,
� െന�് ഇടപാടുകൾ�ായു� േലാഗ്,
ഇ�ർ
െമാൈബൽ േഫാണുകളിലൂെട സേ�ശ�ളുെട േരഖ
നിയമപരമായി പരിേശാധി�ാവു� മേ�െത�ിലും േരഖ.

18
നിേ�പകർ�ു� എസ്എംഎസ്, ഇെമയിൽ അേലർ�ുകൾ
നിേ�പകർ�്
അവരുെട
വ�വഹാര,
ഡീമാ�്
അ�ൗ�ിൽ
സംഭവി�ു�
ഏെത�ിലും
വ�വഹാര/ൈകമാ� �പവർ�ന�ൾ�് സൗജന�മായി
എസ്എംഎസും ഇെമയിൽ അേലർ�ുകളും ലഭി�ു�
എസ്എംഎസ്,
ഇെമയിൽ
അേലർ�്
സൗകര�ം
തിരെ�ടു�ാം.
ഈ
സൗകര�ം
�പേയാജനെ�ടു�ു�തിന്, നിേ�പകർ ത�ളുെട
െമാൈബൽ ന�റുകളും ഇെമയിൽ ഐഡികളും
അവരുെട േ�ാ�് േ�ബാ�ർമാരുമായും ഡിേ�ാസി�റി
പ�ാളികളുമായും പ�ിടുകയും പതിവായി അപ്േഡ�്
െച�ുകയും െച�ു�ുെ��് ഉറ�ാ�ണം.
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നിലവിലു� അ�ൗ�് അംഗീകരി�ൽ
സാധാരണ ഗതിയിൽ, ഫ�ുകൾ / െസക�ൂരി�ികൾ
േപ-ഔ�് െചയ�് 24 മണി�ൂറിനു�ിൽ ഒരു േ�ബാ�ർ
ഒരു
ഇടപാട്
(വാ�ുക/വിൽ�ുക)
തീർ�ാേ��തു�്.
എ�ിരു�ാലും,
നി�ൾ
�
പതിവായി േ�ാ�് എേക്��
ിെല ഓഹരികളിൽ
േ�ടഡിംഗ് നട�ുകയാെണ�ിൽ, ഒരു നിലവിലു�
അ�ൗ�്
നിലനിർ�ാൻ
നി�ൾ�്
േ�ാ�്
േ�ബാ�െറ
�പേത�കമായി
ചുമതലെ�ടു�ാം.
അ�രം സാഹചര��ിൽ നി�ളുെട ഓഹരികേളാ
അെ��ിൽ ഫ�ുകേളാ േ�ാ�് േ�ബാ�റുെട പ�ൽ
ഒരു �പേത�ക അ�ൗ�ിൽ സൂ�ി�ും.
ഭാവിയിെല ഇടപാടുകളുെട തീർ�ാ�ൽ ബാധ�തകളിേല�് േ�ാ�് േ�ബാ�ർെ�ാ�ം
�പവർ�ി�ു�
അ�ൗ�ിൽ
സൂ�ി�ിരി�ു�
െഷയറുകേളാ
ഫ�ുകേളാ
�കമീകരി�ു� െസക�ൂരി�ികളിൽ എളു��ിൽ ഇടപാടുകൾ നട�ാൻ നിലവിലു�
അ�ൗ�് സൗകര�െമാരു�ു�ു.
ഇടയ്�ിെട െസക�ൂരി�ികൾ വാ�ുകയും വിൽ�ുകയും െച�ു� നിേ�പകർ�്
റ�ിംഗ് അ�ൗ�ിെ� � അംഗീകാരം സ�േമധയാ ഉ�തും ഉപേയാഗ�പദവുമാണ്. റ�ിംഗ്
അ�ൗ�ിെ� �
അംഗീകാരം
തീയതി
േരഖെ�ടു�ിയതും,
ഏത്
സമയ�്
േവണെമ�ിലും
അസാധുവാ�ാവു�തുമാണ്.
ഫ�ുകളുെടയും
െസക�ൂരി�ികളുെടയും യഥാർ� തീർ�ാ�ൽ നിേ�പകർ (�യ�്)� തിരെ�ടു�
30/90 ദിവസ�ിെലാരി�െല�ിലും േ�ബാ�ർ നട�ും.

20
വ�വഹാര േബാ��െ�ടു�ല്
നി�ളുെട അ�ൗ�ിെല ഓഹരികൾ
പരിേശാധി�ു�തിനു�
വളെര
ലളിതമായ
ഉപകരണമാണ്
�
എേക്��
ുകളുെട
െവബ്
ൈസ�ുകളിലു�
വ�വഹാര
േബാ��െ�ടു�ല്
വിഭാഗം.
ഓഹരികളിെല ഡാ� വിവര�ൾ ടി+1
ദിവസം ലഭ�മാകും.
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മാർജിൻ മണി എ�ാെല�ാണ്?
�
മാർജിൻ മണി എേക്��
ുകൾ / �ിയറിംഗ് േകാർ�േറഷനുകൾ
നിർേ�ശി�ുകയും നിേ�പകർ�് േവ�ി ഒരു േ�ടഡ് നട�ു�തിന്
മു�്
േ�ബാ�ർമാർ
േശഖരി�ുകയും
െച�ു�ു.
േ�ടഡുകൾ
വാ�ു�തിന് ഫ�് അടയ്�ാ�തിേനാ അെ��ിൽ നിേ�പകർ
വിൽ�ന
േ�ടഡുകൾ�്
െസക�ൂരി�ികൾ
വിതരണം
െച�ാതിരി�ു�തിേനാ ഉ� ന�ം കുറയ്�ു�തിനാണ് മാർജിൻ
മണി േശഖരി�ു�ത്. മാർജിൻ മണി, െസക�ൂരി�ി അെ��ിൽ പണ�ിന് തുല�മായ
രൂപ�ിൽ നൽകാം. അതായത് �ിര നിേ�പ�ൾ, ബാ�് േരഖാപരമായ ഉറ�്, മ�ൂ�ൽ
ഫ�ുകളുെട യൂണി�ുകൾ, സർ�ാർ െസക�ൂരി�ികൾ, ഡീമാ�് രൂപ�ിലു� �ടഷറി
രസീതുകൾ തുട�ിയവ.
�
2020 െസപ്�ംബർ 01 മുതൽ �പാബല��ിൽ വ�ത് �പകാരം, നിേ�പകർ�് (ഉപേഭാ�ാവിന്
)
“െസക�ൂരി�ികൾ” എ� രൂപ�ിൽ മാ�തം, േ�ാ�് േ�ബാ�റുെട �പേത�കമായി നിേയാഗി�
ഡീമാ�് അ�ൗ�ിൽ െസക�ൂരി�ികൾ പണയം വ�ുെകാ�് മാ�തം മാർജിൻ നൽകാൻ
കഴിയും മാർജിൻ മണി, െസക�ൂരി�ി അെ��ിൽ പണ�ിന് തുല�മായ രൂപ�ിൽ നൽകാം.
അതായത് �ിര നിേ�പ�ൾ, ബാ�് ഗ�ാര�ി, മ�ൂ�ൽ ഫ�ുകളുെട യൂണി�ുകൾ,
സർ�ാർ െസക�ൂരി�ികൾ, ഡീമാ�് രൂപ�ിലു� �ടഷറി ബി�ുകൾ തുട�ിയവ.
േനരെ�യു� േപ-ഇൻ: നിേ�പകർ മാർജിൻ േപയ്െമ�ി� ൽ നി�ും ഒഴിവാകാൻ
ആ�ഗഹി�ു� സാഹചര��ിൽ നിേ�പകർ�് “േനരെ�യു� േപ-ഇൻ” സൗകര�ം
ഉപേയാഗി�ാം. അതിൽ േപ-ഇൻ തീയതി�് മു�ാേയാ അെ��ിൽ വ��മാ�ിയ
സമയം/തീയതി അനുസരിേ�ാ ഫ�് അടയ്�ൽ/െഷയറുകളുെട െഡലിവറി േ�ബാ�ർ�്
നൽകെ�ടും.

22
േ�ാ�് േ�ബാ�റിൽ നി�ും ഡിേ�ാസി�റി പ�ാളികളിൽ
നി�ുമു� അ�ൗ�് വിവര�ൾ
നി�ൾ നട�ിയ ഇടപാടുകൾ സംബ�ി�് �പതിമാസ
റിേ�ാർ�്, ൈ�തമാസ റിേ�ാർ�് മുതലായ റിേ�ാർ�ുകൾ
േ�ബാ�ർമാരിൽ നി�ും ഡിേ�ാസിേ�ാറി നി�ും �ിരമായി
സൗജന�മായി ലഭി�ു�തിന് നി�ൾ�് അർഹതയു�്.
�
ഡിേ�ാസി�റികളും േ�ാ�് എേക്��
ുകളും നി�ളുെട
അ�ൗ�ുകളിെല ഇടപാടുകൾ സംബ�ി�്
നി�ളുെട
രജി�ർ െചയ� െമാൈബൽ ന�റിേലാ ഇെമയിൽ ഐഡിയിേലാ നി�െള അറിയി�ും
നി�ൾ�് സേ�ശം മന�ിലായിെ��ിൽ, ബാ�്, ഡിേ�ാസി�റി, ഡിേ�ാസി�റി പ�ാളി,
�
നി�ളുെട േ�ാ�് എേക്��
്, േ�ബാ�ർ എ�ിവേരാട് കാര�ം വ��മാ�ുക അെ��ിൽ
മാർ�നിർേ�ശ�ിനായി െസബിയുെട േടാൾ �ഫീ െഹൽ�് ൈലനിൽ വിളി�ുക. ഇടനില
�ാപന�ളുെട ൈക�ിലു� നി�ളുെട േകാൺടാക്�് വിശദാംശ�ൾ എ�ായ്േ�ാഴും
നവീകരി�ുക.
അതുവഴി
നി�ൾ�്
ഉപായ�ളും
അ�ൗ�്
വിവര�ളും
സമയാസമയ�ളിൽ ലഭി�ും. നി�ൾ�് അ�രെമാരു അവേലാകനം ലഭി�ാ�
� ഉ�യി�ണം.
സാഹചര��ിൽ �പസ�മായ �ാപന�ളിൽ നി�ൾ �പ�ം
നി�ളുെട േ�ാ�് േ�ബാ�റിൽ നി�് എ�ാ വർഷവും മാർ�് 31 വെരയു�
ഫ�ുകളുെടയും െസക�ൂരി�ികളുെടയും ബാലൻസ് േ�െ�്മ�് � ലഭി�ാൻ നി�ൾ�്
അവകാശമു�്.
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കൺേസാളിേഡ�ഡ് അ�ൗ�് വിവര�ൾ (സിഎഎസ്)
എ�ാ
മ�ൂ�ൽ
ഫ�ുകളിലും
ഡീമാ�്
അ�ൗ�ുകളിലു� ഉ� മ�് െസക�ൂരി�ികളിലും
നിേ�പകർ നട�ിയ ഇടപാടുകളുെട വിശദാംശ�ൾ
കാണി�ു� ഒ�/സംേയാജിത അ�ൗ�് വിവര�ളാണ്
കൺേസാളിേഡ�ഡ് അ�ൗ�് േ�െ�്മ�് � (സിഎഎസ്).
നി�ളുെട സിഎഎസ് ലഭി�ു�തിന്, നി�ളുെട
േ�ാ�്
േ�ബാ�ർ/ഡിേ�ാസി�റി
പ�ാളിെ�ാ�ം
നി�ളുെട പാൻ കാർഡ് ന�ർ അപ്േഡ�് െച�ണം.

24
െഡറിേവ�ീവ�് മാർ��്
െഡറിേവ�ീവുകൾ
എ�ത്
ഒരു
അടി�ാന
െസക�ൂരി�ിയിൽ നിേ�ാ ധനകാര� ഉപകരണ�ിൽ
നിേ�ാ
അവയുെട
മൂല�ം
േനടു�
ധനകാര�
ഉപകരണ�െള
സൂചി�ി�ു�ു.
അടി�ാന
ഉൽ���ൾ ഇക�ി�ി, കേ�ാഡി�ി, കറൻസി തുട�ിയവ
ആകാം.
െഡറിേവ�ീവുകെള
നിേ�പകർ
�പാഥമികമായി
`
അവരുെട �ാനം സംര�ി�ു�തിനും വിലയുെട ന�ം
�
കുറയ്�ു�തിനും ഉപേയാഗി�ു�ു. െഹ�ിംഗ്
എ�ത്
അടി�ാനപരമായി ഒരു ന� നിയ��ണ ത��മാണ്.
അതിൽ ഏെത�ിലും �പതികൂലമായ വില ചലന�ളുെട ന�ം പരിഹരി�ു�തിന്
നിേ�പകർ ഉപകരണ�ളിൽ ത��പരമായി നിേ�പം നട�ു�ു.
െഡറിേവ�ീവുകൾ ൈകകാര�ം െച�ു�വർ െഹഡ്ജർമാർ, ഊഹ��വട�ാർ, മ���ർ
എ�ിവരാകാം. വ�ത�� � സാഹചര��ളിൽ വ�ത�� � േവഷ�ൾ ൈകകാര�ം െചേയ��ാം.
െസക�ൂരി�ീസ് മാർ��ിെ� � െഡറിേവ�ീവ് വിഭാഗ�ിെ� � ഒരു �പധാന ഭാഗമാണ്
ഫ�ൂ�റുകളും ഓപ്ഷനുകളും അെ��ിൽ എഫ്&ഒ എ�് സാധാരണയായി വിളി�െ�ടു�
വിഭാഗം. ഫ�ൂ�റുകളും ഓപ്ഷനുകളും ര�് വ�ത�� � തരം െഡറിേവ�ീവുകളാണ്.
ഒരു ഭാവി തീയതിയിൽ മുൻകൂ�ി നി�യി� വിലയ്�് ഒരു അടി�ാന ഉൽ��ം
�
വാ�ു�തിേനാ വിൽ�ു�തിേനാ ഉ� ഒരു മാതൃകാപരമായ എേക്��
് വ�വഹാര
കരാറാണ് ഫ�ൂേ�� �് കരാർ.
ഒരു ഓപ്ഷൻ കരാർ എ�ത് ധനകാര� ഉപകരണെ� സൂചി�ി�ു�ു. അത് ഓപ്ഷൻ
വാ�ു�യാൾ�് അവകാശം നൽകു�ു, എ�ാൽ മുൻകൂ�ി നി�യി� തീയതിയിലും
വിലയിലും ഓപ്ഷൻ നട�ാനു� ബാധ�തയി�. ഒരു ‘േകാൾ ഓപ്ഷൻ’ ഒരാൾ�് സഹജമായ
െസക�ൂരി�ി വാ�ാനു� അവകാശവും ‘പു�് ഓപ്ഷൻ’ ഒരാൾ�് അടി�ാന െസക�ൂരി�ി
വിൽ�ാനു�
അവകാശവും
നൽകു�ു.
ഒരു
ഓപ്ഷൻ
കരാർ
വാ�ുേ�ാൾ
നിേ�പകേരാട് ഒരു �പീമിയം ഈടാ�ു�ു.
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�
െഡറിേവ�ീവുകൾ ഉയർ� റിസ്�ു� ഉൽ���ളാെണ�ും, �പധാനമായും െഹ�ിംഗ്
ആവശ��ൾ�ായി
ഉപേയാഗി�ു�ുെവ�തും
�ശ�ി�ുക.
ഇത്
റീെ�യിൽ
നിേ�പകർ�് ശുപാർശ െച�ു�ി�.

മ�ൂ�ൽ ഫ�ുകളും ഈടിഎഫ്-കളും

25
മ�ൂ�ൽ ഫ�ുകൾ
ഒരു മ�ൂ�ൽ ഫ�് നിരവധി നിേ�പകരിൽ നി�്
പണം
േശഖരി�ുകയും,
േ�ാ�ുകൾ,
േബാ�ുകൾ,
�ഹസ�കാല
മണി-മാർ��്
ഉപകരണ�ൾ, മ�് െസക�ൂരി�ികൾ അെ��ിൽ
ആ�ി� കൾ
അെ��ിൽ
ഈ
നിേ�പ�ൾ
ഒരുമി�ു�
ചിലതിൽ
നിേ�പി�ുകയും
െച�ു�ു. ഏെത�ിലും രീതി ആരംഭി�ു�തിന്
മു�് എ�ാ മ�ൂ�ൽ ഫ�ുകളും െസബിയിൽ
രജി�ർ
െചേ��തു�്.
മ�ൂ�ൽ
ഫ�്
പ�തിയുെട
ല���െള
അടി�ാനമാ�ി
മ�ൂ�ൽ ഫ�ുകെള വിവിധ വിഭാഗ�ളായി
തരംതിരി�ാനാവും.
വിവിധതരം
നിേ�പകരുെട
ആവശ��ൾ
മന�ിൽ
െവ�ുെകാ�ാണ് രീതികൾ രൂപകൽ�ന െചയ�ിരി�ു�ത് - ന� താൽ�ര�മി�ാ�
നിേ�പകർ (അടി�ാനപരമായി ഉയർ� ന�ം എടു�ാൻ ആ�ഗഹി�ാ� ഒരു
യാഥാ�ിതിക നിേ�പകർ), മിത നിേ�പകർ (അൽ�ം ന�ം എടു�ാൻ കഴിയു�
നിേ�പകർ), അ�ഗ�ീവ് നിേ�പകർ (ഉയർ� വരുമാന�ിനായി കൂടുതൽ ന�ം
എടു�ാൻ ത�ാറു� നിേ�പകർ).
മ�ൂ�ൽ ഫ�ുകളുെട വർ�ീകരണം: മ�ൂ�ൽ ഫ�ുകെള ഇേ�ാൾ ഇനി�റയു� �പകാരം
അ�് തരം രീതികളായി വിശാലമായി തിരി�ിരി�ു�ു:
ഇക�ി�ി �ീ� മുകൾ: �പധാനമായും േ�ാ�ുകൾ/ഇക�ി�ികളിൽ നിേ�പി�ു�
മ�ൂ�ൽ ഫ�ുകൾ.
െഡബ്�് �ീ� മുകൾ: �ിര വരുമാന െസക�ൂരി�ികളായ േബാ�ുകൾ, �ടഷറി
ബി�ുകൾ എ�ിവയിൽ �പധാനമായും നിേ�പി�ു� മ�ൂ�ൽ ഫ�ുകളാണ് ഇവ.
ൈഹ�ബിഡ് �ീ� മുകൾ: ഇക�ി�ികൾ, �ിര വരുമാനം, പണം മുതലായ രേ�ാ
അതിലധികേമാ ആ�ി� വിഭാഗ�ളിൽ നിേ�പി�ു� മ�ൂ�ൽ ഫ�ുകളാണ് ഇവ.
പരിഹാര േക��ീകൃതമായ �ീ� മുകൾ: വിരമി�ൽ, ൈചൽഡ് �ാനിംഗ് തുട�ിയ
വ��ികളുെട ല���ൾ�നുസൃതമായി നിേ�പം നട�ു� മ�ൂ�ൽ ഫ�്
�ീ� മുകൾ.
മ�് രീതികൾ:
രീതികളും

ഇൻെഡ�് �

ഫ�ുകൾ,

� ൽ
െസ�റ

ഫ�ുകൾ

തുട�ിയ

എ�ാ
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മ�ൂ�ൽഫ�ുകളിൽ എ�െന നിേ�പം നട�ാം?
പുതിയ �ീ� മുകൾ ആരംഭി�ു� തീയതി പ�ത�ളിൽ പരസ�മായി �പസി�ീകരി�ാണ്
സാധാരണയായി മ�ൂ�ൽ ഫ�ുകൾ പുറ�ിറ�ു�ത്. ആവശ�മായ വിവര�ൾ�ും
അേപ�ാ
േഫാമുകൾ�ും
േവ�ി
രാജ�െമ�ാടുമു�
മ�ൂ�ൽ
ഫ�ുകളുെട
�പചാരകൻമാരുമായും വിതരണ�ാരുമായും നിേ�പകർ�് ബ�െ�ടാം. മ�ൂ�ൽ
ഫ�ുകളിൽ
നിേ�പി�ുേ�ാൾ,
നിേ�പകർ
ആദ�ം
ത�ളുെട
െകൈവസി
നടപടി�കമം പൂർ�ിയാേ��തു�്. ഒരു നിേ�പകന് ഫിസി�ൽ െകൈവസി ഫ�ിെ� �
� ർ ഓഫീസിേലാ െച�ാൻ കഴിയും. അതിെനാ�ം, ഒരു വ��ി�് തെ� �
�ബാ�ിേലാ രജി��ാ
ആധാർ കാർഡും പാൻ കാർഡ് ന�റും ഉപേയാഗി�് ഇ-െകൈവസി െച�ാനും കഴിയും.
െകൈവസി �പ�കിയ പൂർ�ിയായാൽ നിേ�പകർ താൻ നിേ�പി�ാൻ ആ�ഗഹി�ു�
രീതിെയ�ുറി�് തീരുമാനെമടുേ��തു�്. ഈ തീരുമാനം റി�ി� ലു� താൽ�ര�വും
സാ��ിക ല���ളും അടി�ാനമാ�ിയു�താണ്. നിേ�പകർ മ�ൂ�ൽ ഫ�് �ീ� ം
േഷാർ�്ലി�് െച�ുേ�ാൾ, ബ�െ�� രീതികളിൽ നിേ�പി�ു�തിന് ആവശ�മായ
അേപ�ാ
േഫാമുകൾ
പൂരി�ിേ��തു�്.
അ�രം
േസവന�ൾ
നൽകു�
�പചാരകൻമാർ, വിതരണ�ാർ എ�ിവർ വഴിേയാ അെ��ിൽ എംഎഫ്-െനാ�ം േനരിേ�ാ
േഫാമുകൾ മ�ൂ�ൽ ഫ�ുകൾെ�ാ�ം നിേ�പി�ാം. അേപ�ാ േഫാം പൂരി�ി�ുേ�ാൾ
നിേ�പകർ തെ� � േപര്, വിലാസം, അേപ�ി� യൂണി�ുകളുെട എ�ം, അേപ�ാ
േഫാമിൽ ആവശ�മായ മ�് വിവര�ൾ എ�ിവ വ��മായി േരഖെ�ടു�ണം. ഡിവിഡ�് �
അെ��ിൽ തിരി�ുവാ�ൽ ആവശ��ിനായി മ�ൂ�ൽ ഫ�് പി�ീടു� തീയതിയിൽ
നൽകിയ ഏെത�ിലും െച�്/�ഡാഫ്�് വ�ാജമായി പണമായി മാ�ു�ത് ഒഴിവാ�ാൻ അയാൾ
തെ� � ബാ�് അ�ൗ�് ന�ർ നൽകണം. വിലാസം, ബാ�് അ�ൗ�് ന�ർ തുട�ിയവ
പി�ീടു�
ഒരു
തീയതിയിൽ
മ�ൂ�ൽ
ഫ�ിൽ
ഉടൻ
തെ�
അറിയി�ണം.
�
നിേ�പകർ�ു� നിേ�പ നടപടി�കമ�ൾ കൂടുതൽ ലഘൂകരി�ു�തിനായി, ലം�ം
�
നിേ�പ�ിന് പുറേമ മ�ൂ�ൽ ഫ�ുകൾ ഇനി�റയു� ഓപ്ഷനുകൾ വാ�ാനം
െച�ു�ു:
സി�മാ�ിക് ഇൻെവെ�്മ�് � �ാനുകൾ: നി�ിത ഇടേവളകളിൽ ഒരു നി�ിത
�ീ� മിൽ നി�ിത തുകകൾ നിേ�പി�ാനു� സൗകര�ം.

സി�മാ�ിക് വിേ���ാവൽ �ാനുകൾ: ഒരു നി�ിത �ീ� മിൽ നി�് നി�ിത
തുകകൾ കൃത�മായ ഇടേവളകളിൽ പിൻവലി�ാനു� സൗകര�ം.

� �ാനുകൾ: കൃത�മായ ഇടേവളകളിൽ ഒരു �ീ� മിൽ
സി�മാ�ിക് �ടാൻ�ർ
നി�് മെ�ാ�ിേല�് ഫ�് ൈകമാറു�തിനു� സൗകര�ം.
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മ�ൂ�ൽ ഫ�ുകളുെട ഉൽ�� വിന�ാസം
െസബി മാർ�നിർേ�ശ�ൾ അനുസരി�്, മ�ൂ�ൽ ഫ�്
രീതികൾ ഉൾെ�ടു� ന��ിന് അനുസരി�് വിന�ാസം
െച�ണം. മാ�തമ� റി�്-� ഒ-മീ�റിലും ഇത് ചി�തീകരി�െ�ടും.
വ�ത�� � ന�ം വിന�ാസ�ിലു� റി�്-� ഒ-മീ�ർ താെഴ
ചി�തീകരി�ിരി�ു�ു:
കുറ�ത്: കുറ� റിസ്�ു� �പിൻസി�ൽ
താഴ്�ത് മുതൽ മിതമായത് വെര: കുറ� റിസ്�ു� �പിൻസി�ൽ
മിതമായത്: മിതമായ റിസ്�ു� �പിൻസി�ൽ
മിതമായ ഉയർ�ത്: മിതമായ റിസ്�ു� �പിൻസി�ൽ
ഉയർ�ത്: ഉയർ� റിസ്�ു� �പിൻസി�ൽ
വളെര ഉയർ�ത്: വളെര ഉയർ� റിസ്�ു� �പിൻസി�ൽ

- റി�്-� ഒ-മീ�ർ �പതിമാസ അടി�ാന�ിൽ വിലയിരു�െ�ടു�ു.
- മ�ൂ�ൽ ഫ�ുകൾ/എഎംസി-കൾ ഓേരാ മാസവും അവസാനി�് 10 ദിവസ�ിനു�ിൽ
ത�ളുെട െവബ്ൈസ�ുകളിലും എഎംഎഫ്ഐ െവബ്ൈസ�ിലും, അവരുെട എ�ാ
�ീ� മുകൾ�ുമു�
േപാർ�്േഫാളിേയാ
െവളിെ�ടു�ലിെനാ�ം
റി�്-� ഒ-മീ�റും
െവളിെ�ടു�ണം.
ഒരു �പേത�ക രീതിൽ നിേ�പി�ു�തിന്, �പചാരകൻമാർ/വിതരണ�ാർ നൽകു�
ക�ീഷൻ/സ�ാന�ൾ വഴി നിേ�പകെര ആകർഷി�് െകാ�ുേപാകരുത്. മറുവശ�്,
�
അവർ മ�ൂ�ൽ ഫ�ിെ� � �ടാ�് െറേ�ാർഡ് പരിഗണി�ുകയും വ�ു� നി�വും
അറിേവാടു
കൂടിയതുമായ തീരുമാന�ൾ എടു�ുകയും േവണം.

28
�
എേക്��
് വ�വഹാര ഫ�ുകൾ (ഇടിഎഫ്)
�
ഒരു എേക്��
് വ�വഹാര ഫ�് (ഇടിഎഫ്) എ�ത് ഒരു
സൂചിക, കേ�ാഡി�ി, േബാ�ുകൾ അെ��ിൽ ഒരു
� ്
ഇൻെഡ�് � ഫ�് േപാലു� ആ�ി� കളുെട ഒരു ബാ��
എ�ിവ �ടാ�ുെച�ുകയും െസക�ൂരി�ീസ് മാർ��ിൽ
വ�വഹാരം
െച�െ�ടുകയും
െച�ു�
ഒരു
െസക�ൂരി�ിയാണ്. ലളിതമായി പറ�ാൽ, െസൻെസ�്,�
നിഫ്�ി തുട�ിയ സൂചികകൾ �ടാ�് െച�ു� ഫ�ുകളാണ്
ഇടിഎഫ്-കൾ. നി�ൾ ഒരു ഇടിഎഫ്-െ� � യൂണി�ുകൾ വാ�ുേ�ാൾ, യഥാർ��ിൽ
സൂചികയുെട �പകടനം �ടാ�് െച�ു� ഒരു േപാർ�്േഫാളിേയായുെട യൂണി�ുകളാണ്
നി�ൾ വാ�ു�ത്. ഇടിഎഫ്-കൾ അവർ �ടാ�് െച�ു� സൂചികയുെട �പകടനെ�
�പതിഫലി�ി�ു�ു.
�
സാധാരണ മ�ൂ�ൽ ഫ�ുകളിൽ നി�് വിഭി�മായി, ഇടിഎഫ്-കൾ േ�ാ�് എേക്��
ിെല
ഒരു െപാതു േ�ാ�് േപാെല വ�ാപാരം നട�ുകയും, വിപണിയിെല േ�ടഡിംഗ് അനുസരി�്
ഒരു ഇടിഎഫ്-െ� � വിലയിൽ മാ�ം വരുകയും െച�ു�ു. ഒരു ഇടിഎഫ്-െ� � േ�ടഡിംഗ് മൂല�ം
അത് �പതിനിധീകരി�ു� സഹജമായ ആ�ി� കളുെട െമാ�ം ആ�ി�
മൂല�െ�
ആ�ശയി�ാണിരി�ു�ത്. ഇടിഎഫ്-കൾ�് െപാതുേവ, ൈദനംദിന പണലഭ�തയും മ�ൂ�ൽ
ഫ�് �ീ� മുകേള�ാൾ കുറ� േവതനമാണു�ത്.
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െസക�ൂരി�ീസ് മാർ��ിെല പരാതി പരിഹാരി�ൽ

29
� ർസ്)
െസബി പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം (േ�ാ
െസക�ൂരി�ീസ് മാർ��ുമായി ബ�െ�� എെ��ിലും പരാതി ഉെ��ിൽ, നി�ൾ ആദ�ം
ബ�െ�� ഇടനില �ാപനെ�േയാ ക�നിെയേയാ സമീപി�ുക. ബ�െ�� ഇടനില
�ാപനേമാ ക�നിേയാ നി�ളുെട പരാതി പരിഹരി�ു�തിന് സഹായി�ും. പരാതി
പരിഹരി�െ�ടാ� സാഹചര��ിൽ, നി�ളുെട േ�ാ�് േ�ബാ�ർേ�ാ �കമെ�ടു�ിയ
�
ക�നിയ്േ�ാ എതിെര ബ�െ�� േ�ാ�് എേക്��
ിെനേയാ ഡിേ�ാസി�റിെയേയാ
സമീപി�ാം.
� െ��ിൽ, നി�ൾ�്
പരിഹാര�ിൽ നി�ൾ ഇേ�ാഴും തൃ�ന
� ർസ് (െസബി പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം) എ�്
േ�ാ
�
വിളി�െ�ടു� െവബ് അധി�ിത
േക��ീകൃത പരാതി
� ർസ്
പരിഹാര�ിലൂെട െസബിയ്�് പരാതി നൽകാം. േ�ാ
േപാർ�ലിെ� �
വിലാസം
ഇതാണ്
http://scores.gov.in.
ആൻേ�ഡായിഡ്,
ഐഒഎസ്
�ാേ�്ഫാമുകളിൽ
� ർസ് െമാൈബൽ ആ�്
ലഭ�മാകുേ�ാൾ നിേ�പകർ�് േ�ാ
� ർസ്-െന�ുറി�്
ഉപേയാഗി�്
പരാതി
നൽകാം.
േ�ാ
കൂടുതലറിയാൻ നി�ൾ�് െസബി േടാൾ �ഫീ െഹൽ�് ൈലൻ
ന�റുകളിൽ വിളി�ാം - 1800 22 7575, 1800 266 7575. നി�ളുെട
പരാതി
സമർ�ി�ാനും,
അതിെന
പി�ുടരാനും
ഓൺൈലനിൽ ഏത് സമയ�ും എവിെട നി�ും പരാതി(കൾ)
പരിഹരി�ു�തിെ� �
�ിതി
പി�ുടരാനും
െച�ാനും
� ർസ് നി�െള സഹായി�ും.
േ�ാ

30
�
േ�ാ�് എേക്��
ിെല നിേ�പ േസവന വിഭാഗം
നിേ�പകരുെട
സംശയ�ൾ
പരിഹരി�ു�തിലൂെട
നിേ�പക
േസവന
വിഭാഗ�ൾ
നിേ�പകരുെട
ആവശ��ൾ നിറേവ�ു�ു, നിേ�പകരുെട പരാതികൾ
പരിഹരി�ു�തിലൂെടയും
തർ��ൾ
പരിഹരി�ു�തിനു�
ആർബിേ�ടഷൻ
സംവിധാനം
ലഭ�മാ�ു�തിലൂെടയും.
എൻഎസ്ഇ-യിെല നിേ�പക പരാതി പരിഹാര പാനൽ (ഐജിആർപി), ബിഎസ്ഇ
ലിമി�ഡ്, എംഎസ്ഇ എ�ിവയിെല നിേ�പക പരാതി പരിഹാര സമിതി (ഐജിആർസി)
�
എ�ിവ വഴി നിേ�പകരുെട പരാതികൾ പരിഹരി�ു�തിന് േ�ാ�് എേക്��
ുകൾ
സഹായി�ു�ു.
നിേ�പകരുെട പരാതികൾ പരിഹരി�ു�തിനു� സൗകര�െമാരു�ു�തിന് ഈ
�
എേക്��
ുകൾ�് രാജ�െമ�ാടുമു� വിവിധ �പേദശ�ളിൽ ഇൻെവ�ർ സർവീസ്
� ുകളു�്. ഈ േക���ളുെട വിശദമായ പ�ികകൾ ഈ എേക്��
�
െസ�റ
ുകളുെട െവബ്
ൈസ�ുകളിൽ ലഭ�മാണ്.
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31
ആർബിേ�ടഷൻ ഘടന രീതി
േ�ാ�് േ�ബാ�റും നിേ�പകനും ത�ിലു�
തർ��ൾ
പരിഹരി�ു�തിനു�
ഒരു
അർ�-നീതിന�ായ
�പ�കിയെയയാണ്
ആർബിേ�ടഷൻ എ�തുെകാ�് സൂചി�ി�ു�ത്.
പരാതി
മേ�
ക�ിേയാ
അെ��ിൽ
�
എേക്��
ിെ� �
പരാതി
പരിഹാര
�പ�കിയയിലൂെടേയാ
തൃ�ി� കരമായി
പരിഹരി�ി�ിെ��് ഒരു ക�ി�് േതാ�ുേ�ാൾ
�
ക�ികൾ�് േ�ാ�് എേക്��
ിൽ ലഭ�മായ
ആർബിേ�ടഷൻ
�പ�കിയയുെട
പാത
തിരെ�ടു�ാം.
നിേ�പക േസവന േക���ളുെട പ�ിക, വ�വഹാര �പ�കിയ, ഫീസ്, നിര�ുകൾ എ�ിവ
സംബ�ി�
കൂടുതൽ
വിവര�ൾ�്
േവ�ി
നി�ൾ�്
ബ�െ��
േ�ാ�്
�
എേക്��ുകളുെട െവബ്ൈസ�ുകൾ സ�ർശി�ാം.

െ�യിം െച�ാ� െഷയറുകെള�ുറി�ു� വിവര�ൾ/
അടയ്�ാ� ഡിവിഡ�് � തുക - ഐഈപിഎഫ്
2013-െല ക�നി ആക്�്, വിഭാഗം 125 �പകാരം,
നിേ�പകരുെട
അവേബാധം
േ�പാ�ാഹി�ി�ു�തിനും
നിേ�പകരുെട
താൽ�ര��ൾ
സംര�ി�ു�തിനുമായി
ഇൻെവ�ർ എജ�ുേ�ഷൻ ആൻഡ് െ�പാ��ൻ
ഫ�് (ഐഇപിഎഫ്) �ാപി�ു. 2013-െല ക�നി
ആക്�ിെല വ�വ�കൾ �പകാരം രൂപീകരി� ഒരു
നിയമപരമായ
�ാപനമാണ്
ഐഇപിഎഫ്
അേതാറി�ി.

`

`

തുടർ�യായി ഏഴ് വർഷം പണമടയ്�ാ�േതാ
െ�യിം
െച�ാ�േതാ
ആയ
എ�ാ
ഡിവിഡ�ു� കളും
െഷയറുകളും
ബ�െ��
ക�നികൾ ഇൻെവ�ർ എജ�ുേ�ഷൻ ആൻഡ്
െ�പാ��ൻ
ഫ�്
അേതാറി�ിയിേല�്
(ഐഇപിഎഫ്) മാ�ു�ു. അടയ്�ാ� ഡിവിഡ�ു� ം
കൂടാെത/അെ��ിൽ
തിരി�ു
വാ�ാ�
െച�ാ�
ഓഹരികളും
ലഭി�ു�തിന്
നിേ�പകേനാ
അയാളുെട
�പതിനിധികേളാ
ത�ളുെട തിരി�ു വാ�ാ� ഐഇപിഎഫ്
അേതാറി�ി�് സമർ�ിേ��തു�്.
കൂടുതൽ
വിവര�ൾ�്,
നിേ�പകർ�്
സ�ർശി�ാം http://www.iepf.gov.in/IEPF/refund.html
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അനുബ�ം – I
(െസക�ൂരി�ീസ് മാർ��ിൽ നിേ�പം/േ�ടഡ് െച�ു�തിൽ
െചേ��തും െച�ാൻ പാടി�ാ�തും)

െചേ��തും

െസക�ൂരി�ീസ് മാർ��ിെല നി�ളുെട നിേ�പ ആവശ��ൾ�ായി െസബിയിൽ
രജി�ർ െചയ� ഒരു നിേ�പക �പചാരകൻമായി കൂടിയാേലാചി�ാം
നി�ളുെട നിേ�പ ല��െ�യും
രീതിൽ/ഉൽ���ിൽ നിേ�പി�ുക.

ന�

താൽ�ര�െ�യും

ആ�ശയി�്

ഒരു

ഇടപാട് നട�് 24 മണി�ൂറിനു�ിൽ നട�ിയ േ�ടഡുകൾ�ായി സാധുവായ ഒരു
േകാൺ�ടാക്�് േനാ�്/�ിരീകരണ െമേ�ാ ആവശ�െ�ടുക. നി�ളുെട ഡീമാ�്
അ�ൗ�ിെല േപാർ�്േഫാളിേയാ �ിരമായി �ടാ�് െച�ുക
ഒ�ിടു�തിന് മു�് എ�ാ േരഖകളും �ശ�ാപൂർ�ം വായി�ുക.
നി�ളുെട
അ�ൗ�ുകളിൽ
ബാധകമായ
എ�ാ
നിര�ുകളും
ഫീസുകളും
േ�ബാ�േറജും �ശ�ാപൂർ�ം നിരീ�ി�ുകയും അതിെ� � േരഖ സൂ�ി�ുകയും
േവണം.
ഒ�ി� േരഖകൾ, അ�ൗ�് േ��്െമ�ു� കൾ, ലഭി� ഉട�ടി കരാറുകൾ, വിനിമയ�ൾ
എ�ിവയുെട േരഖ സൂ�ി�ുക.
നി�ളുെട സാ��ിക ആവശ��ൾ/ല���ൾ കാലാകാല�ളിൽ അവേലാകനം
െച�ുകയും, അത് േനടാൻ കഴിയുെമ�് ഉറ�ാ�ാൻ ചുമതലയു� വകു�് അവേലാകനം
െച�ുകയും െച�ുക.
എ�ാേയ്�ാഴും ബാ�ിംഗ് രീതി ഉപേയാഗി�് നി�ളുെട ഇടപാടുകൾ�് പണമടയ്�ുക,
അതായത് ഇടപാട് പണമായി നട�രുത്.
നി�ളുെട വിവര�ൾ എ�ാേയ്�ാഴും പുതു�ുക. നി�ളുെട വിലാസ�ിേലാ ബാ�്
വിശദാംശ�ളിേലാ
ഇെമയിൽ
ഐഡി
അെ��ിൽ
െമാൈബൽ
ന�റിേലാ
എെ��ിലും മാ�ം വരുേ�ാെഴ�ാം നി�ളുെട േ�ാ�് േ�ബാ�െറ/ഡിേ�ാസി�റി
പ�ാളിെയ അറിയി�ുക. സിം കാർഡുകൾ ഇേ�ാൾ വിവിധ േസവന ദാതാ�ളിേല�്
േപാർ�്
െച�ാനു�
സംവിധാനം
ഉ�തിനാൽ,
നിേ�പകർ�്
അതത്
അ�ൗ�ുകളുമായി ബ�െ�� ഒ� െമാൈബൽ ന�റുകൾ നിലനിർ�ാം. (�പധാനെ��
എ�ാ ഇടപാടുകളുെടയും താേ�ാൽ െമാൈബൽ ന�റാണ്.)
നി�ളുെട
എ�ാ
നിേ�പ�ൾ�ും
നാമനിർേ�ശം
െച�ാനു�
സൗകര�ം
ഉപേയാഗി�ുക.
ഡീമാ�്
അ�ൗ�ിൽ
ഒ�ിലധികം
നാമനിർേ�ശ�ൾ
അനുവദനീയമാണ്.
നി�ളുെട റ�ിംഗ് അ�ൗ�ുകൾ കാലാകാല�ളിൽ
തിരെ�ടു� �പകാരം, 30/90 ദിവസ�ിെലാരി�ൽ).

തീർ�ാ�ുക

(നി�ൾ

നി�ളുെട റ�ിംഗ് അ�ൗ�് പതിവായി പരിേശാധി�ുക.
നി�ളുെട വ�വഹാരം അ�ൗ�് കാലാകാല�ളിൽ പരിേശാധി�് അവേലാകനം
െച�ുക.
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�
ഒരു ദിവസം നട� വ�വഹാര�ൾ സംബ�ി�് എേക്��
ിൽ നി�ു� ൈദനംദിന
എസ്എംഎസ്, ഇെമയിൽ എ�ിവയുെട പതിവായു� പരിേശാധന.
വ�വഹാര�ൾ അംഗ�ൾെ�ാ�ം നിലനിർ�ു� നിേ�പകരുെട ഫ�ുകളും
�
െസക�ൂരി�ീസ് ബാലൻസും സംബ�ി�് �പതിമാസ എസ്എംഎസും എേക്��
ിൽ
നി�ു� ഇെമയിലും പതിവായി പരിേശാധി�ുക.

പാടി�ാ�തുമായ കാര��ൾ

നിേ�പ�ിനായി പണം കടം വാ�രുത്.
രജി�ർ െച�ാ� േ�ബാ�ർമാർ/രജി�ർ െച�ാ� മ�് ഇടനില �ാപന�ളുമായും
ഇടപാട് നട�രുത്.
ഇടനില �ാപന�ിന് സ�തി� േ�ബാ�േറജ്/നിര�ുകേള�ാൾ കൂടുതൽ നൽകരുത്.
നിബ�നകളും
വ�വ�കളും
പൂർ�മായി
മനസിലാ�ാെത
�ാപനവുമായും ഏെത�ിലും േരഖ �പബല��ിലാ�രുത്.

ഒരു

ഇടനില

ശൂന�മായ േഫാം അെ��ിൽ ൈകമാ� നിര്േ�ശ�ളിൽ ഒ�ിടരുത്.
േ�ാ�് േ�ബാ�ർ/ഡിേ�ാസി�റി പ�ാളി�് അനുകൂലമായി െപാതുവായ പവർ ഓഫ്
അേ�ാർണി (പിഒഎ) നൽകരുത്. നി�ൾ�് ഒരു പിഒഎ നൽകണെമ�ിൽ, വളെര നിർ
�ിഷ്ടമായ ഒെര�ം നൽകു�തിനു� ജാ�ഗത പാലി�ുക.
തർ��ളു�ാകു� സാഹചര��ിൽ, ന�ായമായ സമയ�ിനു�ിൽ
�
�ാപന�ൾ/േ�ാ�് എേക്��
്/ െസബിയ്�് േരഖാമൂലം പരാതി നൽകുക.

ഇടനില

ഡ� വ�വഹാരം നിയമവിരു�മാണ്. നി�ൾ െചലവുകൾ ലാഭി�ുകയാെണ�്
േതാ�ുകയാെണ�ിൽേ�ാലും, ഡ� വ�വഹാരം ഏർെ�ടരുത്. കാരണം ഇത് േ�ാ�്
�
�
എേക്��
ുകളിെല സുര�ിതവും ഗ�ാര�ീഡുമായ വ�വഹാരം വാ�ാനം
െച�ു�ി�.
വിപണനേയാഗ�മ�ാ� െസക�ൂരി�ികൾ ഒഴിവാ�ാൻ ആ�ഗഹി�ു� ഒരു വ��ി
അതിൽ
ഏർെ��ിരി�ാെമ�തിനാൽ
നി�ളുെട
നിേ�പ
തീരുമാന�ൾ
എടു�ു�തിന് ത���പാധാന നിർേ�ശ�െള
ആ�ശയി�രുത്. ത���പാധാന
നിർേ�ശ�ൾ �പചരി�ി�ു�ത് നിയമവിരു�മായ ഒരു �പവർ�നമാണ്, അത്
െസബിയ്�് റിേ�ാർ�് െച�ണം.
ഓൺൈലൻ അ�ൗ�ിനു� പാസ്േവഡ് ഒരി�ലും ആരുമായും പ�ുെവയ്�രുത്.
പാസ്േവഡുകൾ പതിവായി മാ�ുക.
േപാൻസി രീതികൾ, രജി�ർ െച�ാ� ചി�് ഫ�ുകൾ, രജി�ർ െച�ാ� സംയു�
നിേ�പം അെ��ിൽ രജി�ർ െച�ാ� നിേ�പ പ�തികൾ എ�ിവയുെട
ഇരയാകരുത്.
നി�ളുെട െകൈവസി േരഖകളിെല ഒഴി� �ല�ൾ െവ�ിയിടാൻ മറ�രുത്.
നി�ൾ�് ക��ൂ�റിൽ പരിചയമിെ��ിൽ ഡിജി�ൽ കരാറുകൾ തിരെ�ടു�രുത്.
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33
അനുബ�ം - II
(നിേ�പകരുെട അവകാശ�ളും ബാധ�തകളും)

അവകാ
ശ�ളും
ബാധ�ത
കളും

നിേ�പകരുെട അവകാശ�ൾ
േ�ബാ�റിൽ നി�് അനുവദി� സവിേശഷ ഉപേഭാ� � േകാഡ് (യൂസിസി) േനടുക.
ഇടനില �ാപന�ിൽ നി�് നട�ിലാ�ിയ െകൈവസി-യുെടയും മ�് േരഖകളുെടയും
ഒരു േകാ�ി േനടുക.
നി�ളുെട യൂസിസി-യിൽ മാ�തം വ�വഹാര�ൾ നട�ിലാ�ുക.
അംഗ�ിെനാ�ം അംഗീകരി� മാനദ��ൾ പാലി�ു�തിനു� ഉ�രവ് നൽകുക.
മിക� വില േനടുക.
നട�ിയ വ�വഹാര�ൾ�ു� ഉട�ടി കരാറുകൾ േനടുക.
ചുമ�ിയ നിര�ുകളുെട വിശദാംശ�ൾ േചാദി�ുക.
ഫ�ുകളും െസക�ൂരി�ികളും കൃത�സമയ�് സ�ീകരി�ുക.
വ�വഹാര അംഗ�ിൽ നി�് അ�ൗ�ുകളുെട േ�െ�്മ�് � സ�ീകരി�ുക.
അ�ൗ�ുകൾ തീർ�ാ�ാൻ ആവശ�െ�ടുക.
� വനകൾ േനടുക.
സ�തി� പ�തി അനുസരി�് �പ�ാ
നിേ�പകരുെട ബാധ�തകൾ
�
നി�ളുെട ഉപേഭാ�ാവിെന
അറിയുക
പി�ുണയ്�ു� േരഖകൾ നൽകുക.

(െകൈവസി)

േരഖകൾ

നട�ിലാ�ുക,

വ�വഹാര അംഗവുമായി സ�തി� സ�േമധയാ ഉ� വ�വ�കൾ മനസിലാ�ുക.
വ�വഹാര അംഗ�ൾ�് നൽകിയി�ു� അവകാശ�ൾ മനസിലാ�ുക.
ന�ം െവളിെ�ടു�ൽ േരഖ വായി�ുക.
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ഉൽ��വും �പവർ�ന ച��ൂടും സമയപരിധികളും മനസിലാ�ുക.
മാർജിനുകൾ കൃത�സമയ�് അടയ്�ുക.
കൃത�സമയ�് തീർ�ാ�ു�തിനായി ഫ�ുകളും െസക�ൂരി�ികളും അടയ്�ുക.
വ�വഹാര�ളുെട വിശദാംശ�ൾ പരിേശാധി�ുക.
ഫ�ുകൾ�ും െസക�ൂരി�ികളുെട നീ��ിനും േവ�ി ബാ�് അ�ൗ�ും ഡിപി
അ�ൗ�ും പരിേശാധി�ുറ�ാ�ുക.
ഉട�ടി കരാർകളും അ�ൗ�് വിവര�ളും അവേലാകനം െച�ുക.

34
അനുബ�ം - III
(രജി�ർ െച�ാ� നിേ�പക �പചാരകൻമാെര�ുറി�ു�
മു�റിയി�്)
രജി�ർ െച�ാ� നിേ�പക
പുലർേ�� ജാ�ഗത

�പചാരകൻമാർെ�തിെര

െസബി (ഇൻെവെ�്മ�് � �പചാരകൻമാർ) െറഗുേലഷൻസ്, 2013
�പകാരം നിേ�പക �പചാരകൻമാെര െസബി രജി�ർ
െച�ു�ു [അവസാനം േഭദഗതി െചയ�ത് 2020 ജൂൈല 03-ന്]
�
ഉപേഭാ�ാ�ൾേ�ാ
മ�്
വ��ികൾേ�ാ
അെ��ിൽ
വ��ികളുെട ഒരു സംഘ�ിേനാ നിേ�പ ഉപേദശ�ൾ
നൽകു�
ബിസിന�ിൽ
ഏർെ��ിരി�ു�
ഏെതാരു
വ��ിെയയും,
ഏത്
േപരിലായാലും
ഇൻെവെ�്മൻറ്
അൈഡ�സറായി സ�യം ഉയർ�ി�ിടി�ു� ഏെതാരു
വ��ിെയയുമാണ് "നിേ�പക �പചാരകൻ" എ�തുെകാ�് അർ�മാ�ു�ത്.
"നിേ�പ
ഉപേദശം"
നിയ��ി�ുക
എ�താണ്
ച��ിെ� �
ല��ം,
ഇത്
െസക�ൂരി�ികളിേലാ നിേ�പ ഉൽ���ളിേലാ നിേ�പം, വാ�ൽ, വിൽ�ന
അെ��ിൽ മ�് ഇടപാടുകൾ എ�ിവയുമായി ബ�െ�� ഉപേദശ�ൾ, െസക�ൂരി�ികൾ
അെ��ിൽ നിേ�പ ഉൽ���ൾ അട�ിയ നിേ�പ േപാർ�്േഫാളിേയാെയ�ുറി�ു�
ഉപേദശം, േരഖാമൂലേമാ വാ�ാേലാ അതെ��ിൽ മേ�െത�ിലും ആശയവിനിമയ
�
മാർഗ�ളിലൂെടേയാ
ഉപേഭാ�ാവിെൻ�
�പേയാജന�ിനായി
നൽകു�തിെന
പരാമർശി�ു�ു. ഇതിൽ സാ��ിക ആസൂ�തണം ഉൾെ�ടും: െപാതുജന�ൾ�്
� ണിക് അെ��ിൽ
വ�ാപകമായി ലഭ�മാകു� പ�തം, മാഗസിനുകൾ, ഏെത�ിലും ഇലേ��ാ
�
േ�ബാ�ാ�ിംഗ്
അെ��ിൽ െടലിക��ൂണിേ�ഷൻ മാധ�മം എ�ിവയിലൂെട നൽകു�
നിേ�പ ഉപേദശ�ൾ ഈ ച��ളിലൂെട ഉേ�ശി�ു� നിേ�പ ഉപേദശമായി
� ൻ േനടുകയും
പരിഗണി�ി�. നിേ�പക �പചാരകൻമാർ െസബിയിൽ നി�് രജിേ��ഷ
െപരുമാ���ം പാലി�ുകയും േവണം.
� ൻ ഇ�ാെതനിേ�പക �പചാരകൻമാരായി �പവർ�ി�ു�ത്
െസബിയുെട രജിേ��ഷ
നിയമവിരു�മാണ്. ഇ�രം നിയമവിരു� �പവർ�ന�ൾ തടയാൻ െസബി േയാജി�
പരി�ശമ�ൾ
നട�ു�ു�്.
ചില
നീതിേബാധമി�ാ�തും
അറിവി�ാ�തുമായ
�ാപന�ൾ സ�യം രജി�ർ െച�ി�, അെ��ിൽ, െപരുമാ���ം പാലി�ാതിരുേ��ാം.
നിേ�പക �പചാരകൻ ഉപേദശം നൽകു�തിേല�് സ�യം പരിമിതെ�ടു�ണം. അവർ
പണേമാ െസക�ൂരി�ികേളാ ൈകകാര�ം െച�രുത്.
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നിേ�പക �പചാരകൻമാരായി (ഐഎ) �പവർ�ി�ു� രജി�ർ െചയ്തതും രജി�ർ
െച�ാ�തുമായ �ാപന�ളുെട �പവർ�ന�ളുമായി ബ�െ�� ചില അന�ായമായ
�പവർ�ന�ളിൽ ഇനി�റയു�വ ഉൾെ�ടു�ു:

X

�
�യ�ു� കൾ�് ഇൻെവെ�്മൻറ് അൈഡ�സർമാർ വാ�ാനം
െച�ു�
ഉറ�ു� വരുമാനം.

X

�
ആകർഷകമായ വരുമാനം െത�ായി വാ�ാനം
െചയ�് �യ�ി� ൽ നി�്
അമിതമായ ഫീസ് ഈടാ�ുക.

X

ഉയർ� ഫീസ് േനടാനായി �യ�ി� െ� � റി�് � െ�പാൈഫൽ പാലി�ാെത
ഐഎ െത�ായ വിധ�ിൽ വിൽ�ുക. ന�ം സംഭവി�തിന് �യ�ി� ൽ
നി�് ഫീസ് റീഫ�് െച�ു�തിനു� പരാതികൾ ലഭി�ുേ�ാൾ,
�
ഐഎ �യ�ു� കൾ�് അവരുെട ന�ം നിക�ാെമ� വാ�ാനേ�ാെട
�
ഉയർ� റിസ്�ു� ഉൽ���ൾ വാ�ാനം
െച�ു�ു.

X

�യ�ു� കൾ�് േവ�ി േ�ടഡിംഗ് നട�ൽ

X

�യ�ി� െ� �
സ�തമി�ാെത,
�യ�് �
െ�പാൈഫലുമായി
െപാരു�െ�ടാ� ഉയർ� റിസ്�ു� ഉൽ���ളിേല�് േസവനം
� ് െച�ുകേയാ മാ�ുകേയാ െച�ുക.
ഓേ�ാമാ�ി�ായി അേ��

X

ഐഎ-യുെട
േമാശം
േസവനം
�യ�ി� ന്
ധനന��ിന്
�
കാരണമാകു�ു. - റീഫ�ുമായി ബ�െ�� �പ��
ൾ.

അതിനാൽ
നിേ�പകർ
വിപണിയിൽ
നിലവിലു�
മുകളിൽ
�പതിപാദി�
രീതികെള�ുറി�് േബാധവാ�ാരായിരി�ുകയും മൂലധന മാർ��ുകളിൽ ൈവദഗ്��ം
അവകാശെ�ടു� �ാപന�ളുമായു� ഇടപാടിൽ ജാ�ഗത പാലി�ുകയും െച�ണം.
2013-െല െസബി (നിേ�പക �പചാരകൻ) ച��ൾ �പകാരം രജി�ർ െചയ�ി�ു�
�ാപന�ളിൽ
നി�്
മാ�തം
നിേ�പ�ിനായി
ഉപേദശം
സ�ീകരി�ാൻ
നിേ�പകേരാട് നിർേ�ശി�ു�ു [അവസാനം േഭദഗതി െചയ�ത് 2020 ജൂൈല 03-ന്].
അ�രം �ാപന�ളുെട പ�ിക ഈ െവബ്ൈസ�ിൽ ലഭ�മാണ്: https://www.sebi.gov.in.
നിേ�പക
�പചാരകൻമാരുമായി
പാടി�ാ�തുമായ കാര��ൾ

ഇടെപടുേ�ാൾ

െചേ��തും

െചേ��തും

െച�ാൻ

പാടി�ാ�തുമായ കാര��ൾ

എ�ാേയ്�ാഴും എസ്ഇബിഐ-ൽ രജി�ർ
െചയ� നിേ�പക �പചാരകൻമാരുമായി
ഇടപാട് നട�ുക.

രജി�ർ െച�ാ�
ഇടപാട് നട�രുത്.

� ൻ
െസബി
രജിേ��ഷ
ന�ർ
പരിേശാധി�ുക. െസബിയിൽ രജി�ർ
െചയ�
എ�ാ
നിേ�പക

നിേ�പ ഉപേദശം എ� വ�ാേജനയു�
േ�ാ�് ടി�ുകളിൽ വീണുേപാകരുത്
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�ാപന�ളുമായി

�പചാരകൻമാരുെടയും പ�ിക െസബി
�
െവൈ��ിൽ
ലഭ�മാണ്.
(https://www.sebi.gov.in)

നിേ�പ�ിനായി
നി�ളുെട
പണം
നിേ�പക �പചാരകർ�് നൽകരുത്.

നിേ�പക �പചാരകർ�് സാധുതയു�
� ൻ
രജിേ��ഷ
സർ�ിഫി��്
ഉെ��്
ഉറ�ാ�ുക.

ഉറ�ായും
ആദായം
�
വാ�ാന�ിൽ
വീഴരുത്.

നി�ളുെട
നിേ�പക
�പചാരകർ�്
അൈഡ�സറി ഫീസ് മാ�തം നൽകുക.

അത�ാ�ഗഹം യു�ിപരമായ നിേ�പ
തീരുമാന�െള
മറികട�ാൻ
അനുവദി�രുത്.

അൈഡ�സറി ഫീസ് ബാ�ിംഗ് ചാനലുകൾ
വഴി മാ�തം അടയ്�ുകയും േപെയ��ി� െ� �
വിശദാംശ�ളു�
ഒ�ി�
രസീതുകൾ
ൈകവശം സൂ�ി�ുകയും െച�ുക.

�പേലാഭി�ി�ു� പരസ��ളിേലാ
മാർ��്
കിംവദ�ികളിേലാ
വീണുേപാകരുത്

നിേ�പ
ഉപേദശം
സ�ീകരി�ു�തിനുമു�് എ�ാേയ്�ാഴും
നി�ളുെട ന� ആമുഖം ആവശ�െ�ടുക.

ഏെത�ിലും നിേ�പക �പചാരകനിൽ
നിേ�ാ
അതിെ� �
�പതിനിധികളിൽ
നിേ�ാ ഉ� േഫാൺ േകാളുകളുെടേയാ
സേ�ശ�ളുെടേയാ
അടി�ാന�ിൽ
മാ�തം
ഇടപാടുകൾ
നട�ു�ത്
ഒഴിവാ�ുക.

നി�ളുെട
ന�
ആമുഖ�ിെ� �
അടി�ാന�ിൽ നിേ�പക �പചാരകൻ
കർശനമായ
ഉപേദശ�ൾ
നൽകു�തിനും,
ലഭ�മായ
ഇതര
നിേ�പ�ൾ കണ�ിെലടു�ണെമ�ും
നിർബ�ി�ുക.

നിേ�പക
�പചാരകർമാരുെട
ആവർ�ി�ു�
സേ�ശ�ളും
േകാളുകളും
മൂലം
തീരുമാന�ൾ
എടു�രുത്.

ഉപേദശം
അനുസരി�്
�പവർ�ി�ു�തിന് മു�് നിേ�പക
�പചാരകേരാട്
നി�ളുെട �പസ�മായ
എ�ാ
േചാദ��ളും
േചാദി�ുകയും
സംശയ�ൾ പരിഹരി�ുകയും െച�ുക.

�
നിേ�പക
�പചാരകൻമാർ
വാ�ാനം
െച�ു�
പരിമിതമായ
കാലയളവിേല�ു� കിഴിവ് അെ��ിൽ
മ�്
ഇൻെസ�ീ� വുകൾ,
സ�ാന�ൾ
എ�ിവയിൽ വീണുേപാകരുത്.

നിേ�പം നട�ു�തിനുമു�് അതിെ� �
ന�ം
തിരി�ുകി�ൽ
വിവരണം,
നിേ�പ�ിെ� � ലിക�ിഡി�ി, സുര�ാ
വശ�ൾ എ�ിവ വിലയിരു�ുക.

നി�ളുെട
ന�ം
എടു�ാനു�
താൽ�ര�വും, നിേ�പ ല���ളുമായി
െപാരു�െ�ടാ� നിേ�പം നട�ാൻ
തിര�ുകൂ�രുത്.

ലഭി�ുെമ�

നിബ�നകളും വ�വ�കളും ഒ�ി�്, മു�ദ
പതി�്
േരഖാമൂലം
നൽകാൻ
നിർബ�ി�ുക. ഏെത�ിലും നിേ�പക
�പചാരകനുമായി ഇടപാട് നട�ു�തിന്
മു�് ഈ നിബ�നകളും വ�വ�കളും
�ശ�ാപൂർ�ം
വായി�ുക.
�പേത�കി�്
അൈഡ�സറി
ഫീസ്,
അൈഡ�സറി
�ാനുകൾ,
ശുപാർശകളുെട
വിഭാഗം
തുട�ിയവ.
നി�ളുെട
പുലർ�ുക.

ഇടപാടുകളിൽ

ജാ�ഗത

നി�ളുെട
സംശയ�ൾ/പരാതികൾ
പരിഹരി�ു�തിന്
അനുേയാജ�രായ
അധികാരികെള സമീപി�ുക.
െസബിെയ
ഉറ�ു� അെ��ിൽ
�
ഗ�ാര�ിയു�
വരുമാനം
വാ�ാനം
െച�ു�
ഇൻെവെ�്മ�് �
അൈഡ�സർമാെര�ുറി�് അറിയി�ുക.
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അനുബ�ം - IV
� േഫസ് (യുപിഐ)
(എഎസ്ബിഎ- യിെല യൂണിൈഫഡ് േപയ്െമ�് � ഇ�ർ
� േഫസ് (യുപിഐ) േപയ്െമ�് �
യൂണിൈഫഡ് േപയ്െമ�് � ഇ�ർ
സംവിധാനമായി ഉപേയാഗി�് നിേ�പകർ�് ഇേ�ാൾ
ഐപിഒ-കളിൽ
നിേ�പം
നട�ാം.
പല
ബാ�്
അ�ൗ�ുകെള ഒ� െമാൈബൽ ആ�ിേ�ഷനിേല�്
(പെ�ടു�ു� ഏെത�ിലും ബാ�ിെ�)� െകാ�ുവരു�തും,
നിരവധി ബാ�ിംഗ് സവിേശഷതകളും, തട�മി�ാ� ഫ�്
ൈകമാ��ളും
വ�ാപാര
ധന
വിനിമയ�ളും
ഒ�
സംവിധാന�ിേല�്
കൂ�ിേ�ർ�ു�തുമായ
ഒരു
സംവിധാനമാണ് യുപിഐ.
യുപിഐ ഉപേയാഗി�് എ�െന നിേ�പി�ാം:
യുപിഐ വഴി ഐപിഒ-യിൽ നിേ�പി�ു�
േപാെലയു� 3 �പധാന ഘ��ൾ ഉൾെ�ടു�ു:

�പ�കിയയിൽ

ഇനി�റ�ിരി�ു�ത്

യുപിഐ വഴിയു� േലലം: നിേ�പകർ േലല വിശദാംശ�ൾ അേപ�ാ
�
േഫാമിൽ യുപിഐ ഐഡിേയാെടാ�ം പൂരി�ി�ണം. േ�ാ�് എേക്��
്
ബി�ിംഗ് �ാ�്േഫാമിൽ യുപിഐ ഐഡിെ�ാ�ം േലല വിശദാംശ�ൾ അപ്
േലാഡ് െച�ു� ഇടനില �ാപനം വഴി അേപ� സമർ�ി�ാം. േ�ാ�്
�
എേക്��
് നിേ�പകരുെട യുപിഐ ഐഡിേയാെടാ�ം ഇഷ�ൂ െച�ു�
� /േ�ാ
� ൺസർ
� ണിക്
ക�നി
നിേയാഗി�
എേ��ാ
ബാ�ുമായി
ഇലേ��ാ
രീതിയിൽ േലല വിശദാംശ�ൾ പ�ിടും.

� /േ�ാ
� ൺസർ ബാ�്, നിേ�പകേരാട്
ഫ�ുകൾ േ�ാ�് െച�ൽ: എേ��ാ
അേപ�കരുെട തുകയ്�് തുല�മായ ഫ�ുകൾ േ�ാ�് െച�ു�തിനും,
അേലാെ�്മ�് �
നട�ു�
സാഹചര��ിൽ
ഫ�ുകളുെട
െഡബി�്
അനുവദി�ു�തിനും
അംഗീകാരം
നൽകാൻ
അഭ�ർ�ി�ും.
നിേ�പകരുെട േ�ാ�് െച�ാനു� അഭ�ർ�ന സാധൂകരി�് കഴി�ാൽ,
ഫ�ുകൾ നിേ�പകരുെട അ�ൗ�ിൽ തടയുകയും നിേ�പകെര
അ�ാര�ം അറിയി�ുകയും െച�ും.

അനുവദി�ൽ
�പ�കിയയ്�്
േശഷം
െഷയറുകൾ�ു�
വിനിമയം:
ഓഹരികൾ അനുവദി�ു കഴി�ാൽ, നിേ�പകരുെട അ�ൗ�ിൽ നി�്
ഫ�ുകൾ ഉൾെകാ�ി�ു� �പ�കിയ നട�ുകയും അധികമു� പണം
അൺേ�ാ�് െച�ുകയും െച�ും. ഫ�ുകൾ തടയു� സമയ�് യുപിഐ
പിൻ
ഉപേയാഗി�്
നിേ�പകർ
നൽകു�
അനുമതിയുെട
അടി�ാന�ിലാണ് ഈ �പ�കിയ നട�ു�ത്.
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ഐപിഒ - യിൽ നിേ�പി�ു�തിന് യുപിഐ ഉപേയാഗി�ുേ�ാൾ ഓർ�ിേ��
കാര��ൾ:
െസബിയുെട െവബ്ൈസ�ിൽ ലഭ�മായ, ഒരു ഇഷ�ൂവർ ബാ�ായി �പവർ�ി�ാൻ
േയാഗ�രായ ‘സ�യം സാ��െ�ടു�ിയ സിൻഡിേ��് ബാ�ുകളുെട പ�ികയിൽ
(എ�ിഎസ്ബി-കൾ) പരാമർശി�ിരി�ു� ഒരു ബാ�് ഉപേയാഗി�് നി�ളുെട യുപിഐ
ഐഡി സൃ�ി�ുക.
െസബിയുെട
െവബ്ൈസ�ിൽ
ലഭ�മായ
പ�ിക്
ഇഷ�ൂകളിൽ
യുപിഐ
ഉപേയാഗി�ു�തിനു� ‘െമാൈബൽ ആ�ിേ�ഷനുകളുെട
പ�ികയിൽ പരാമർശി�ിരി�ു� െമാൈബൽ ആ�ിേ�ഷനുകളും യുപിഐ
ഹാൻഡിലുകളും മാ�തം ഉപേയാഗി�ുക.
നി�ളുെട അേപ�ാ േഫാമുകൾ യുപിഐ ഒരു േപയ്െമ�് � സംവിധാനമായി ഒരു
സിൻഡിേ��് അംഗം, അെ��ിൽ ഒരു രജി�ർ െചയ� േ�ാ�് േ�ബാ�ർ, അെ��ിൽ ഒരു
� ർ, �ടാൻ�ർ
� ഏജ�് � അെ��ിൽ ഒരു ഡിേ�ാസി�റി പ�ാളി എ�ിവർ�് മാ�തം
രജി��ാ
സമർ�ി�ുക.
യുപിഐയിലു� ഓേരാ ഇടപാടിനും ഐപിഒ അേപ�യുെട പരിധി 2 ല�ം
രൂപയാണ്. ഇത് റീെ�യിൽ വ��ിഗത നിേ�പകർ�് മാ�തമാണ് ലഭ�മാവുക.
മൂ�ാം ക�ി യുപിഐ ഐഡിേയാ, ഒരു മൂ�ാം ക�ി ബാ�് അ�ൗേ�ാ
ഉപേയാഗി�ു� നിേ�പകെര അേലാേ�ഷന് േവ�ി പരിഗണി�ി�.

36
അനുബ�ം – V
പദേശഖരം
�കമ
നം.

ചുരു�ം

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

എഎംസി
എഎസ്ബിഎ
ബിഎ�ി� എ
സിഎഎസ്
സിഡിഎസ്എൽ
ഡിമാ�്
ഡിപി
ഐഎ
ഐജിആർസി
ഐജിആർപി
ഐപിഒ
െകഐഎൻ
െകൈവസി
എംഐഐ
എംഎസ്ഇ
എൻഎ�ി� എൽ
എൻഎസ്ഇ
പാൻ
പിഒഎ
� ർസ്
േ�ാ
(എസ്ഇബിഐ)
എസ്എംഎസ്

23.
24.

യുസിസി
യുഐഡി

പൂർ�രൂപം
� ൻസ് ചാർ�സ്
ആന�ൽ െമയി�ന
ആ�ിേ�ഷൻ സേ�ാർ�ഡ് ൈബ േ�ാ��് എമൗ�്
േബസിക് സർവീസസ് ഡീമാ�് അ�ൗ�്
കൺേസാളിേഡ�ഡ് അ�ൗ�് േ�െ�്മ�് �
െസൻ�ടൽ ഡിേ�ാസി�റി സർവീസസ് (ഇ��) ലിമി�ഡ്
ഡീെമ�ീരിയൈല�് �
ഡിേ�ാസി�റി പാർ�ിസി��് �
ഇൻെവെ�്മ�് � അൈഡ�േസ� �്
ഇൻെവ�ർ �ഗീവൻസ് റി�ഡ�ൽ ക�ി�ി
ഇൻെവ�ർ �ഗീവൻസ് െറസലൂഷൻ പാനൽ
ഇനിഷ�ൽ പ�ിക് ഓഫറിംഗ്
ഐഡ�ി� ഫിേ�ഷൻ ന�ർ
േനാ യുവർ �യ�് �
� ർ
� ഇ�ർ
� മീഡിയറീസ്
മാർ��് ഇൻ�ഫാ���
�
െമേ�ടാെപാളി�ൻ േ�ാ�് എേക്��
് ഓഫ് ഇ�� ലിമി�ഡ്
നാഷണൽ െസക�ൂരി�ീസ് ഡിേ�ാസി�റി ലിമി�ഡ്
�
നാഷണൽ േ�ാ�് എേക്��
് ഓഫ് ഇ�� ലിമി�ഡ്
െപർമന�് � അ�ൗ�് ന�ർ
പവർ ഓഫ് അേ�ാർണി
െസബി പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം
�
െസക�ൂരി�ീസ് ആൻഡ് എേക്��
് േബാർഡ് ഓഫ് ഇ��
േഷാർ�് െമേസജ് സർവീസ്
യുണീ�് �യ�് � േകാഡ്
യുണീ�് ഐഡ�ി� ഫിേ�ഷൻ
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െസബിയുെട നിേ�പക േബാധവൽ�രണ സംരംഭ�ൾ
പാടവമു� വ�ക്തികൾ പരിപാടികൾ:
െസബി എംപാനൽ െചയ� പാടവമു� വ�ക്തികൾ, വിരമി� വ��ികൾ, ഗൃഹഭരണം
െച�ു�വർ, സ�ാ�ശയ �ഗൂ�ുകൾ, വർ�ിംഗ് എ�ി� ക�ൂ�ീവുകൾ തുട�ി വിവിധ ടാർെഗ�്
�ഗൂ�ുകൾ�ായി ടയർ II / ടയർ III നഗര�ളിലും പ�ണ�ളിലും അവരുെട �പാേദശിക
ഭാഷകളിലും സാ��ിക വിദ�ാഭ�ാസ പരിപാടികൾ സംഘടി�ി�െ�ടു�ു.
െസബിയുെട േ�പാ�ഗാമുകൾ സ�ർശി�ുക:
ഈ േ�പാ�ഗാമുകൾ�ായി െസബി ഓഫീസുകൾ സ�ർശി�ു� േകാേളജ്, �ൂ� ളുകൾ,
െ�പാഫഷണൽ �ാപന�ൾ എ�ിവിട�ളിൽ നി�ു� വിദ�ാർ�ികൾ�ായി
നിേ�പക േബാധവൽ�രണ പരിപാടികൾ നട�െ�ടു�ു.
�പാേദശിക െസമിനാറുകൾ:
േ�ാ�് ൈകമാ� �ാപന�ൾ, ഡിേ�ാസി�റികൾ, എഎംഎഫ്ഐ, കേ�ാഡി�ീസ്
െഡറിേവ�ീവ് എൈകമാ� �ാപന�ൾ എ�ിവയുമായി സഹകരി�് െസബി
നിേ�പക േബാധവൽ�രണ പരിപാടികൾ നട�െ�ടു�ു.
നിേ�പക
അേസാസിേയഷനുകൾ
േബാധവൽ�രണ പരിപാടികൾ:

(ഐഎ-കൾ)

മുേഖനയു�

നിേ�പക

െസക�ൂരി�ീസ് മാർ��് സംബ�ി� നിേ�പക േബാധവൽ�രണ പരിപാടികൾ
െസബി അംഗീകരി� ടയർ II / ടയർ III നഗര�ളിൽ / പ�ണ�ളിെല നിേ�പക
കൂ�ായ�കൾ (ഐഎ-കൾ) സംഘടി�ി�ു.
കേ�ാഡി�ീസ് െഡറിേവ�ീവ് െ�ടയിനർമാർ (സിഒടിഎസ്) മുേഖനയു� നിേ�പക
േബാധവൽ�രണ പരിപാടികൾ:
ടയർ II / ടയർ III നഗര�ളിൽ / പ�ണ�ളിെല, െസബി അംഗീകരി� കേ�ാഡി�ീസ്
െഡറിേവ�ീവ്
പരിശീലകന്മാർ
(സിഒടിഎസ്)
സംഘടി�ി�
കേ�ാഡി�ീസ്
െഡറിേവ�ീവുകളിെല നിേ�പക േബാധവൽ�രണ പരിപാടികൾ.
െസക�ൂരി�ീസ് മാർ��് പരിശീലകന്മാർ (എസ്എംഎആർടി) വഴിയു� നിേ�പക
േബാധവൽ�രണ പരിപാടികൾ :
െസബി അംഗീകരി� െസക�ൂരി�ീസ് മാർ��് പരിശീലകന്മാർ
(എസ്എംഎആർടി)
ടയർ II / ടയർ III നഗര�ളിൽ / പ�ണ�ളിൽ സംഘടി�ി� െസക�ൂരി�ീസ് മാർ��ിെല
നിേ�പക േബാധവൽ�ണ പരിപാടികൾ.
ഈ നിേ�പക േബാധവൽ�രണ പരിപാടികളുെട വിശദാംശ�ൾ െസബി നിേ�പക
�
െവൈ��ിൽ
കാണാം: http://investor.sebi.gov.in
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പതിവ് േചാദ��ളും ഓൺൈലൻ വിഭവ�ളും
ഇനി�റയു� െവബ്ൈസ�ുകളിൽ ലഭ�മാണ്:
� :
െവൈ��്
� :
ഇൻെവ�ർ െവൈ��്
�
െവൈ��്:
� :
െവൈ��്
� :
െവൈ��്
� :
െവൈ��്
� :
െവൈ��്

www.sebi.gov.in
http://investor.sebi.gov.in
www.bseindia.com
www.nseindia.com
www.nsdl.co.in
www.cdslindia.com
www.msei.in
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�
െസക�ൂരി�ീസ് ആൻഡ് എേക്��
് േബാർഡ് ഓഫ് ഇ��
െസബി ഭവൻ
േ�ാ�് ന�ർ സി 4-എ, 'ജി' േ�ാ�്, ബാ�� കുർള േകാം��്,� ബാ��
(ഈ�്), മുംൈബ - 400 051
� : www.sebi.gov.in
േഫാൺ: +91-22-26449000 / 40459000 l െവൈ��്
നിേ�പകൻ െവബ്ൈസ�്: http://investor.sebi.gov.in
� ാ�ീവ്
�
ഇ�റ
േവായ്സ് െറസ്േപാൺസ് സി�ം (ഐവിആർഎസ്):
േഫാൺ: + 91-22-26449950 / 40459950 േടാൾ സൗജന� നിേ�പ
െഹൽ�് ൈലൻ: 1800 22 7575, 1800 266 7575
നിേ�പക പരാതികൾ�്: https://scores.gov.in
ബിഎസ്ഇ ലിമി�ഡ്
25th നില, പി. െജ. ടേവ�,�് ദലാൽ ��ീ� �്, േഫാർ�്, മുംൈബ - 400 001
േഫാൺ. : 022 22721233/34
� : www.bseindia.com ഇ-െമയിൽ വിലാസം: is@bseindia.com
െവൈ��്
നാഷണൽ െസക�ൂരി�ീസ് ഡിേ�ാസി�റി ലിമി�ഡ്
േ�ടഡ് േവൾഡ്, ‘A’ വിംഗ്, 4, 5 നിലകൾ, കമല മിൽസ് േകാംപൗ�്,
േലാവർ പേരൽ, മുംൈബ - 400 013
േഫാൺ: (022) 2499 4200 | ഫാ�് � : (022) 2497 6351
ഇൻെവ�ർ ൈഹൽ�് ൈലൻ ന�ർ :1800 1020 990 / 1800 224 430
� : www.nsdl.co.in
െവൈ��്
�
നാഷണൽ േ�ാ�് എേക്��
് ഓഫ് ഇ�� ലിമി�ഡ്
�
എേക്��
് �ാസ, സി -1, േ�ാ�് ജി, ബാ�� കുർള േകാം��്,�
ബാ�� (ഇ), മുംൈബ - 400 051
േഫാൺ ന�ർ: (022) 26598100 - 8114
ഫാ�് � ന�ർ: (022) 26598120
െസൻ�ടൽ ഡിേ�ാസി�റി സർവീസസ് (ഇ��) ലിമി�ഡ്
മാര�ൺ ഫ�ൂ�ർ, എ വിംഗ്, 25 നില, മഫത്ലാൽ മിൽസ്
േകാ�ൗ�്, എൻ. എം. േജാഷി മാർഗ്,
േലാവർ പേരൽ (ഈ�്), മുംൈബ - 400 013.
േടാൾ �ഫീ െഹൽ�് ൈലൻ: 1800-200-5533
� : www.cdslindia.com
െവൈ��്
�
െമേ�ടാെപാളി�ൻ േ�ാ�് എേക്��
് ഓഫ് ഇ�� ലിമി�ഡ്
�
�്
വി�ിേയാർ ടേവ�, നാലാം നില, േ�ാ�് ന�ർ സി -62,
എതിർവശം. �ടിഡ�് � േഹാ�ൽ ബാ�� കുർള േകാം�ക്സ്, ബാ��
(ഈ�്), മുംൈബ - 400 098 ഓഫീസ്: +91 22 6112 9000

സൗജന� വിതരണ�ിനു�ത്

