ସି କୁ�ରି ଟି ମାେକ�ଟ୍
ବିଷୟେର ପୁ�ିକା

ନିେବଶକାରୀ� ଦୃ �ିରୁ ବୁ ଝବ
ି ା

IPFT

ଅସ୍ୱୀକରଣ:
ଏହି �କାଶନେର �ଟି କି�ା ବିଚୁ�ତିଗଡ଼
ୁ ିକୁ ଦୁ େରଇ ରଖ �ବା ନିମେ� ସମ� �ୟାସ କରାଯାଇଥ �ବା େବେଳ, ଏହି ଉପକରଣ
ଉପେଯାଗେର େକୗଣସି ବ��ି ବିେଶଷ�ର େକୗଣସି �କାରର ହାନୀ ନିମେ� �କାଶକମାେନ ଦାୟୀ ନୁ ହ�ିଁ l
ଏମାନ� �ାରା ମି ଳିତ ଭାବେର ��ୁ ତ:
ସି କୁ�ରି ଟିସ ୍ ଆ� ଏ�େଚ� େବାଡ� ଅଫ୍ ଇ�ିଆ
ବିଏସଇ ଏଲଟିଡି
ନ�ାସନାଲ୍ ସି କୁ�ରି ଟିସ ୍ ଡିେପାଜିେଟାରି ଲି ମିେଟଡ୍
ନ�ାସନାଲ୍ �କ ଏ�େଚ� ଅଫ୍ ଇ�ିଆ ଏଲଟିଡି
େସ��ାଲ ଡିେପାଜିେଟାରି ସଭ� େସସ (ଇ�ିଆ) ଲି ମିେଟଡ୍
େମେ�ାପଲି ଟାନ �କ ଏ�େଚ� ଅଫ୍ ଇ�ିଆ ଲି ମିେଟଡ୍
ପାଠ�ାରା ମୁ�ିତ:
ଏସଇବିଆଇ
ତାରି ଖ: ୨୩ ନେଭ�ର, ୨୦୨୦
କ� ନିମେ� େନାଟ୍ :
ସି କୁ�ରି ଟି ମାେକ�ଟ ସ�କ�େର ଆପଣ�ୁ ସଂ�ି �, େମୗଳିକ ସୂଚନା �ଦାନ କରି ବାକୁ ଏହି ପୁ�ିକାଟି ଲ�� ରେଖl ଅଧ �କ ସୂଚନା
ନିମେ� ଆପଣ ଏସଇବିଆଇ, ବିଏସଇ, ଏନଏସଇ, ଏମଏସଇଆଇ, ଏନଏସଡିଏଲ ଏବଂ ସି ଡିଏସଏଲ େୱବସାଇଟେର ଅନଲାଇନ୍
କେମାଡିଟି ପରି ଦଶ�ନ କରି ପାର�ିl
“ଏହି ପୁ�ିକାେର ରହିଥ �ବା ସୂଚନା େକବଳ ସି କୁ�ରି ଟିସ ୍ ମାେକ�ଟ ବିଷୟେର ଶି�ଣ ଏବଂ ସେଚତନତା ଉେ�ଶ�ଗୁଡ଼ିକ ନିମେ� ଅେଟ
ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ� ପାଇ େକବଳ
ଁ
ଅଣ-ଲାଭଦାୟକ, ଶି�ଣ ଏବଂ ସେଚତନତା କାଯ��ଗୁଡ଼ିକ ନିମେ� ବ�ବହାର କରାଯାଇ
ପାରି ବl
ଏସଇବିଆଇ କି�ା �କ ଏ�େଚ� କି�ା ଡିେପାଜିେଟାରି ଗଡ଼
ୁ ିକର ବିନା �ୀକାେରା�ି େରଏହି ପୁ�ିକାର େକୗଣସି ଅଂଶକୁ ପୁନଃସୃ�ି
କରାଯାଇ ପାରି ବ ନାହି କି
ଁ �ା େକୗଣସି �କାେର ନକଲ କରାଯାଇପାରି ବ ନାହି କି
ଁ �ା େକୗଣସି ଡି�, େଟପ୍, ସ�ି� େମଡିଆ କି�ା
ସୂଚନା ଗ�ିତକରଣ ଡିଭାଇସ ଇତ�ାଦିେର ପୁନଃସୃ�ି କରାଯାଇପାରି ବ ନାହିl ଁ
ଏସଇବିଆଇ କି�ା �କ ଏ�େଚ� କି�ା ଡିେପାଜିେଟାରି ଗଡ଼
ୁ ିକ ଏହି ପୁ�ିକାକୁ ବ�ବହାର କରି େହାଇଥ �ବା େକୗଣସି ବ��ି �ର
େହାଇଥ �ବା େକୗଣସି �କାର �ତି କି�ା ହାନୀ ନିମେ� ଦାୟୀ ରହିେବ ନାହିl ଁ
ଏହି ପୁ�ିକାଟିେର �ଟି କି�ା ବିଚୁ�ତିଗଡ଼
ୁ ିକୁ ଦୂ େରଇ ରଖ �ବା ନିମେ� ସମ� �ୟାସ କରାଯାଇଛିl ବ��ମାନର ମାେକ�ଟ ବିକାଶ ଏବଂ
�ୟାସଗୁଡ଼ିକ ନିମେ� ବ��ମାନର ଆଇନ, ନିୟମାବଳୀ, ଏହା ଅଧୀନେର କରାଯାଇଥ �ବା ନିେ��ଶାବଳ ଏବଂ ସମୟାନୁ ସାେର
େଘାଷଣା କରାଯାଉଥ �ବା ଅନ� �ାସ�ିକ ଡକୁ�େମ�ଗୁଡ଼ିକୁ େଦଖ �ବା ନିମେ� ପାଠକମାନ�ୁ ଅନୁ େରାଧ କରାଯାଏl େକୗଣସି
�କାରର ��ାବ କି�ା �ତି�ିୟା ନିମେ� ଦୟାକରି ଆମକୁ visitsebi@sebi.gov.in. େର ଇେମଲ୍ କର�l

ସୂଚୀ

ପୃଷ୍ଠା ସଂ.

ସି କୁ�ରି ଟିସ ୍ ମାେକ�ଟର ଉପ�ାପନ ସି କୁ�ରି ଟିସ ୍ ମାେକ�ଟଗୁଡ଼ିକ ନିମେ�
୧
୨
୩
୪

ନିୟାମକ ଢା�ା
ସି କୁ�ରି ଟିସ ୍ ଏବଂ ସି କୁ�ରି ଟିସ ୍ ମାେକ�ଟ କଣ ଅେଟ?
�ାଥମି କ ମାେକ�ଟ ଏବଂ ମା�ମି କ ମାେକ�ଟ
େକଉଗୁ
ଁ ଡ଼ିକ ସି କୁ�ରି ଟି ମାେକ�ଟେର ମାେକ�ଟ ଭି �ିଭୂମି ସଂ�ା
ଏବଂ ମାେକ�ଟ ମ�� ସଂ�ା ଅଟ�ି ?

୦୨
୦୩
୦୫
୦୭

ନିେବଶର େମୗଳିକ କଥାଗୁଡ଼ିକ
୫
୬

ସି କୁ�ରି ଟିସ ୍ ମାେକ�ଟେର ନିେବଶ କରି ବାର ମୁଖ� ବିପଦଗୁଡ଼ିକ
ବିପଦକୁ କିପରି �ାସ କରାଯାଇପାରି ବ?

୦୯
୧୦

ଆକାଉ� େଖାଲି ବା ��ିୟା
୭
୮
୯
୧୦
୧୧

ସି କୁ�ରି ଟିସ ୍ ମାେକ�ଟେର ନିେବଶ କରି ବା ନିମେ� �ାକ-ଆବଶ�କତାଗୁଡ଼ିକ
େଗାଟିଏ ଆକାଉ� େଖାଲି ବା ନିମେ� ପ�ତି: ଆପଣ�ର �ାହକ�ୁ ଜାଣନ୍ତୁ ��ିୟା
େମୗଳିକ େସବାଗୁଡ଼ିକର ଡିମାଟ ଆକାଉ� (ବିଏସଡିଏ)
ଅଧ �କାର ପ�
ନାମା�ନ

୧୦
୧୧
୧୨
୧୩
୧୪

ସି କୁ�ରି ଟିସ ୍ ମାେକ�ଟେର ମ ଁୁ କିପରି ନିେବଶ କେର?
୧୨
୧୩
୧୪
୧୫
୧୬
୧୭
୧୮
୧୯
୨୦
୨୧
୨୨
୨୩
୨୪

�ାଥମି କ ମାେକ�ଟ ମା�ମେର ନିେବଶ
�ାଥମି କ ମାେକ�ଟେର ନିେବଶ କରି ବାର ��ିୟା
ଅବେରାଧ �ତ ପରି ମାଣ �ାରା ଆେବଦନ ସମଥ�ତ (ଏଏସବିଏ)
ମା�ମି କ ମାେକ�ଟ ମା�ମେର ନିେବଶ
େ�ଡିଂ ଦିବସ ଏବଂ େ�ଡଗୁଡିକର େ�ଡିଂ ଏବଂ ବେ�ାବ�
ଚୁ �ି େନାଟ୍
ନିେବଶକାରୀମାନ�ୁ ଏସ୍ଏମଏସ୍ ଏବଂ ଇେମଲ୍ େଚତାବନୀ
ଚାଲୁ ଆକାଉ� �ାଧ �କରଣ
େ�ଡ ଯା�କରଣ
ମାଜ�ନ ଟ�ା କ’ଣ?
�କ େ�ାକର ଏବଂ ଡିେପାଜିଟରୀ ଠାରୁ ଆକାଉ� େ�ଟେମ�
ଅଂଶ�ହଣକାରୀମାେନ
ସ�ଠିତ ଆକାଉ� େ�ଟେମ� (ସି ଏଏସ)
େଡରି େଭଟିଭସ ମାେକ�ଟ

୧୪
୧୫
୧୬
୧୬
୧୭
୧୮
୧୯
୨୦
୨୦
୨୧
୨୧
୨୨
୨୨

ମୁ�ଚୁ ଆଲ୍ ଫ� ଏବଂ ଇଟିଏଫ
୨୫
୨୬
୨୭
୨୮

ମୁ�ଚୁ ଆଲ୍ ଫ�
ମୁ�ଚୁ ଆଲ୍ ଫ�ଗୁଡ଼ିକେର କିପରି ନିେବଶ କରି େବ?
ମୁ�ଚୁ ଆଲ୍ ଫ�ଗୁଡ଼ିକେର ଉ�ାଦ ଲ�ାେବଲି ଂ
ଏ�େଚ� େ�େଡଡ ଫ� (ଇଟିଏଫ)

୨୩
୨୪
୨୪
୨୫

ସି କୁ�ରି ଟିସ ୍ ମାେକ�ଟେର ଅଭି େଯାଗ ନିବାରଣ
୨୯
୩୦
୩୧

ଏସଇବିଆଇ ଅଭି େଯାଗ ନିବାରଣ ବ�ବ�ା (ଏସସି ଓ ଆରଇଏସ)
�କ ଏ�େଚ� ଏବଂ ଡିେପାଜିଟରୀର ନିେବଶକାରୀ େସବା େକ�
ମ��ତା ପ�ତି

୨୫
୨୬
୨୭

ଦାବିହୀନ େସୟାରଗୁଡ଼ିକ/ବେକୟା ଲାଭାଂଶ ପରି ମାଣ – ଆଇଇପି ଏଫ ସ�କ�େର ସୂଚନା
ପରି ଶ�
ି

୨୭

୩୨

ସି କୁ�ରି ଟିସ ୍ ନିେବଶ/େ�ଡିଂର କରଣୀୟ ଏବଂ ଅକରଣୀୟଗୁଡ଼ିକ

୨୮

ନିେବଶକାରୀମାନ�ର ଅଧ �କାର ଏବଂ କ��ବ�
ଅଣପ�ୀକୃତ ନିେବଶ ପରାମଶ�ଦାତାମାନ� ବିେରାଧେର େଚତାବନୀ
ଏଏସବିଏେର ୟୁନିଫାଏଡ େପେମ� ଇ�ରେଫସ୍ (ୟୁପି ଆଇ)
ଶ�େକାଷ

୩୦
୩୧
୩୪
୩୫

୩୩
୩୪
୩୫
୩୬

ପରି ଶ�
ି –୧
ମାେକ�ଟେର
ପରି ଶ�
ି –୨
ପରି ଶ�
ି –୩
ପରି ଶ�
ି –୪
ପରି ଶ�
ି –୫

ସି କୁ�ରି ଟି ମାେକ�ଟର ଉପ�ାପନ

�ାରା ମ�ୁରୀ�ା�

IPFT

ଅଭି ନ�ନ ଏବଂ ନମେ�...

ଆପଣ ଜେଣ ନିେବଶକାରୀ ଅଟ�ି କି, ଯି ଏ େଗାଟିଏ କ�ାନୀର
େସୟାରଗୁଡ଼ିକେର ଏବଂ ସି କୁ�ରି ଟିସ ୍ ମାେକ�ଟେର ମୁ�ଚୁ ଆଲ ଫ� ଗୁଡ଼ିକେର
ନିେବଶ କରି ବାକୁ ଚାହା�ି
ଁ ?

ଯଦି ହ, ଁ େତେବ ଆପଣ ସି କୁ�ରି ଟି ମାେକ�ଟେର ନିେବଶ କରି ବାର େମୗଳିକ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ବୁ ଝବ
ି ାକୁ ପସ� କରି ପାର�ିl
ଏହି ପୁ�ିକାଟି େକୗଣସି ନି��� ନିେବଶ ନିମେ� ଗାଇଡ୍ ଭାବେର କାମ କେର ନାହି ଁ କି�ୁ ସି କୁ�ରି ଟିସ ୍ ମାେକ�ଟ ବିଷୟେର
ଏହା େମୗଳିକ ସୂଚନା �ଦାନ କେରl ରି ଜଭ� ବ�ା� ଅଫ ଇ�ିଆ (ଆରବିଆଇ), ଭାରତୀୟ ବୀମା େରଗୁେଲଟର ଏବଂ
ବିକାଶ �ାଧ �କରଣ (ଆଇଆରଡିଏଆଇ), େପନସନ ଫ� େରଗୁେଲଟରୀ ଏବଂ ବିକାଶ �ାଧ �କରଣ (ପି ଏଫଆରଡିଏ),
କେପ�ାେରଟ ବ�ାପାର ମ�ଣାଳୟ (ଏମସି ଏ), ଇତ�ାଦି ଭଳି ଅନ� ନିୟ�କମାନ� ଢା�ା ଅଧୀନେର ଥ �ବା ସଂ�ାଗୁଡ଼ିକେର
ନିେବଶ କରି ବା ବିଷୟେର ଏହି ପୁ�ିକାଟି ନୁ େହl ଁ

ପୃଷ୍ଠା ୦୧

୧
ସିକୁ୍ୟରିଟ ି ମାେକର୍ଟଗୁଡ଼କ
ି ନିମେ� ନିୟାମକ ଢା�ା

`
`
ବିକ୍ରୟ

କ୍ରୟ

`
`

`

`

ଏସଇବିଆଇ
ଅଧ �ନିୟମ
୧୯୯୨,
(ଏସଇବିଆଇ
ଅଧ �ନିୟମ)
ଏବଂ
ବିଭି�
ଏସଇବିଆଇ
ନିୟମ/ସକ�ୁଲାର/ନିୟମାବଳୀ/ନିେ��ଶାବଳୀ ଅନୁ ସାେର େଗାଟିଏ କ�ାନୀର େସୟାର, ମୁ�ଚୁ ଆଲ ଫ�ର ୟୁନିଟ,
େଡରି େଭଟିଭ ଇତ�ାଦିର କିଣବ
ି ା, ବିକିବା ଏବଂ ସି କୁ�ରି ଟିଗଡ଼
ୁ ିକର କାରବାର କରି ବାର ନିୟମ ଏବଂ �କ ଏ�େଚ�ଗୁଡ଼ିକ
ସି କୁ�ରି ଟିସ ୍ ଆ� ଏ�େଚ� େବାଡ� ଅଫ ଇ�ିଆ (ଏସଇବିଆଇ)ର ପରି ସର ଭୁ� ଅେଟl
ଏସଇବିଆଇ ଅଧ �ନିୟମର �ାବଧାନ ଅନୁ ସାେର ଏ�ି ଲ୍ ୧୨, ୧୯୯୨େର ଏସଇବିଆଇ �ତି�ା� କରାଗଲାl ଏସଇବିଆଇର
ଶାସନାେଦଶ େହଉଛି ସି କୁ�ରି ଟିଗଡ଼
ୁ ିକେର ନିେବଶକାରୀମାନ� �ାଥ� ର�ା କରି ବା ଏବଂ ସି କୁ�ରି ଟିସ ୍ ମାେକ�ଟର ବିକାଶକୁ
ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ ସି କୁ�ରି ଟିସ ୍ ମାେକ�ଟକୁ ନିୟ�ଣ କରି ବା ଏବଂ ଏହାଛଡ଼ା ଜଡ଼ିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ନିମେ� କି�ା ଏହା
ସହ ଜଡିତ ଥ �ବା ଘଟଣା �ମ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ନିମେ�l
ବ��ମାନ "ସି କୁ�ରି ଟିସ ୍ ମାେକ�ଟ"କୁ ଚଳାଉଥ �ବା ଚାରି େଗାଟି ମୁଖ� ନିୟମଗୁଡିକ େହଉଛି:
ଏସଇବିଆଇ ଅଧୀନିୟମ, ୧୯୯୨, ଯାହା ଏସଇବିଆଇକୁ େବ�ଧାନିକ �ମତାଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସଶ� କେର (୧)
ସି କୁ�ରି ଟିଗଡ଼
ୁ ିକେର ନିେବଶକାରୀମାନ�ର �ାଥ�କୁ ସୁର�ା ନିମେ�, (୨) ସି କୁ�ରି ଟିସ ୍ ମାେକ�ଟର ଉ�ତିକୁ
େ�ା�ାହନ ନିମେ� ଏବଂ (୩) ସି କୁ�ରି ଟିସ ୍ ମାେକ�ଟକୁ ନିୟ�ଣ କରି ବା ନିମେ�l
କ�ାନିଜ୍ ଅଧ �ନିୟମ, ୨୦୧୩, ଯାହା ମ�ୁରୀ, ଆବ�ନ ଏବଂ ସି କୁ�ରି ଟିଗଡ଼
ୁ ିକର �ାନା�ରଣ ଏବଂ
ସି କୁ�ରି ଟିଗଡ଼
ୁ ିକର; ସବ�ସାଧାରଣ ସମସ�ାଗୁଡ଼ିକ ସ�କ�େର ନିୟମଗୁଡିକ �ଦାନ କେର;
ସି କୁ�ରି ଟିସ ୍ ଚୁ �ି ଗଡ଼
ୁ ିକ (ନିୟମ) ଅଧ �ନିୟମ, ୧୯୫୬, େଗାଟିଏ �କ ଏ�େଚ�େର ସି କୁ�ରି ଟିଗଡ଼
ୁ ିକେର
େନଣେଦଣଗୁଡ଼ିକର ଅନୁ େମାଦନ ଏବଂ ନିୟମ �ଦାନ କେରl
ଡିେଫାଜିେଟାରି ଅଧ �ନିୟମ, ୧୯୯୬, ଇେଲେ���ାନିକ ର�ଣାେବ�ଣ ଏବଂ ଡିମ�ାେଟରି ଆଲାଇଜଡ (ଡିମାଟ)
େସୟାରଗୁଡ଼ିକର ମାଲି କାନା �ାନା�ରଣl
ପୃଷ୍ଠା ୦୨

୨
ସିକ୍ୟୁରିଟିସ୍ ଏବଂ ସିକ୍ୟୁରିଟିସ୍ ମାର୍କେଟ କଣ ଅଟେ?
ଇ�ିଟି େସୟାର୍ କି�ା ସାଧାରଣଭାବ େସୟାର୍ େବାଲି କୁହାଯାଏ, େଗାଟିଏ
କ�ାନୀେର ମାଲି କାନାର ଅଂଶକୁ �ତିନିଧ �� � କେରl ଜେଣ ନିେବଶକାରୀ ଯି ଏ େଗାଟିଏ
କ�ାନୀର େସୟାରଗୁଡ଼ିକେର ନିେବଶ କର�ି ତା�ୁ େସୟାରଧାରୀ କୁହାଯାଏ ଏବଂ େସ
କ�ାନୀର ଲାଭଗୁଡିକରୁ ଲାଭାଂଶ ଭଳି କେପ�ାେରଟ ସୁଫଳଗୁଡ଼ିକ ପାଇବାକୁ ହକଦାର
ଅଟ�ିl କ�ାନୀର ସାଧାରଣ ସଭାେର କ�ାନୀର ନି��ି ନି��ୟ ��ିୟାେର ମ�
ନିେବଶକ�ର େଭାଟ େଦବା ଅଧ �କାର ପାଇବାର ହକ ରହିଛିl
ଋଣ ସି କୁ�ରି ଟି ଟ�ାର �ତିନିଧ �� � କେର ଯାହାକୁ ଜେଣ ନିେବଶକ� ଠାରୁ
କ�ାନୀ/ସଂ�ା �ାରା ଉଧାର ନିଆଯାଏ ଏବଂ ନି�ିତ ଭାବେର ଉ� ନିେବଶକ�ୁ ପଇଠ
କରାଯି ବl ଋଣ ସି କୁ�ରି ଟିେଦଲ୍ କୁ ଋଣପ� କି�ା ବ�ଗୁଡ଼ିକ େବାଲି ମ� କୁହାଯାଏl ଜେଣ
ନିେବଶକ ଯି ଏ ଋଣ ସି କୁ�ରି ଟି୍େର ନିେବଶ କରୁଛ�ି େସ ସୁଧ େଦୟ ଏବଂ ମୂଳଧନର
(ନିେବଶ କରାଯାଇଥ �ବା ଅଥ�) ପୁନଃପଇଠ ପାଇବାକୁ ହକଦାର ଅଟ�ିl ଏକ �ି ର ଅବଧ �
ନିମେ� ଋଣ ସି କୁ�ରି ଟିସ ୍ ମ�ୁର କରାଯାଏ, ଯାହାର େଶଷେର ସି କୁ�ରି ଟିସର
୍
ମ�ୁରକାରୀ� �ାରା ସି କୁ�ରି ଟି େମାଚନ କରାଯାଇପାରି ବl ଋଣ ସି କୁ�ରି ଟି ସୁର�ି ତ
(ବ�କ �ାରା ସମଥ�ତ) କି�ା ଅସୁର�ି ତ େହାଇପାରି ବl

ଚୁ �ି

େଡରି େଭଟିଭଗୁଡ଼ିକ ଆଥ�କ ଉପକରଣ ଅଟ�ି ଯାହାର ମୂଲ� ଅନ� ସ��ି ର
ମୂଲ� ଉପେର ନିଭର
� କେର, େଯପରି କି େସୟାର, ଋଣ ସି କୁ�ରି ଟିସ,୍ କେମାଡିଟି
ଇତ�ାଦିl ଏ�େଚ� କିଣାବିକା େହାଇଥ �ବା େଡରି େଭଟିଭଗୁଡ଼ିକର �ମୁଖ �କାରଗୁଡ଼ିକ
େହଉଛ�ି ଫୁ �ଚଚର ଏବଂ ଅପ୍ସନ୍ ସ୍
ମୁ�ଚୁ ଆଲ ଫ�ଗୁଡ଼ିକ ଏକ �କାରର ଆଥ�କ ଉପକରଣ ଯାହା ଅେନକ
ନିେବଶକମାନ� ଠାରୁ ସଂଗୃହତ
ି
େହାଇଥ �ବା ଟ�ା ସମୂହେର ��ୁ ତl ଏହି
ଫ�ଗୁଡ଼ିକ/ମୁ�ଚୁ ଆଲ ଫ�ଗୁଡ଼ିକ ତାହାପେର େସୟାର, ବ�, ମାେକ�ଟମନି ମାେକ�ଟ
ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକେର ଏବଂ ଅନ� ସ��ି ଗଡ଼
ୁ ିକ ଭଳି ସି କୁ�ରି ଟିସେର
୍
ନିେବଶ କର�ିl

ପୃଷ୍ଠା ୦୩

ସି କୁ�ରି ଟି ମାେକ�ଟ େହଉଛି େଗାଟିଏ �ାନ େଯଉଠିଁ କ�ାନୀମାେନ
ନିେବଶକମାନ�ୁ (ସବ�ସାଧାରଣ) ସି କୁ�ରି ଟି ମ�ୁର କରି ପା�ି ଉଠାଇ
ପାରି େବ ଯଥା, ଇ�ିଟି େସୟାର, ଋଣ ସି କୁ�ରି ଟିସ,୍ େଡରି େଭଟିଭ,
ମୁ�ଚୁ ଆଲ ଫ� ଇତ�ାଦି ଏବଂ ଏହା େହଉଛି େଗାଟିଏ �ାନ େଯଉଠିଁ
ନିେବଶକମାେନ ବିଭି� ସି କୁ�ରି ଟିସ ୍ (େସୟାର, ବ� ଇତ�ାଦି) କିଣି
ପାରି େବ କି�ା ବି�ି କରି ପାରି େବl ଥେର ସବ�ସାଧାରଣ�ୁ
େସୟାରଗୁଡ଼ିକ (କି�ା ସି କୁ�ରି ଟିସ)୍ ମ�ୁର େହାଇଗେଲ କ�ାନୀ�ୁ
ଅନୁ େମାଦିତ �କ ଏ�େଚ�ଗୁଡ଼ିକେର େସୟାରଗୁଡ଼ିକ (କି�ା
ସି କୁ�ରି ଟିସ)ର
୍
ତାଲି କା କରି ବା ଦରକାରl େତଣୁ କରି ସି କୁ�ରି ଟିସ ୍
ମାେକ�ଟ େହଉଛି ପୁ�ି ମାେକ�ଟର ଏକ ଅଂଶ ଅେଟl
ସି କୁ�ରି ଟି ମାେକ�ଟର �ାଥମି କ କାଯ�� େହଉଛି ନିେବଶକମାନ� ଠାରୁ
ଆବଶ�କ କରୁଥ �ବା ବ��ି �ୁ ସ�ୟଗୁଡ଼ିକ �ଦାନକୁ ସ�ିୟ କରି ବାl
େଯେତେବେଳ ନିେବଶକମାେନ କ�ାନୀଗୁଡ଼ିକ/ସଂ�ାଗୁଡ଼ିକର ପା�ି
ଆବଶ�କତା ସମୟେର େସମାନ� ସି କୁ�ରି ଟିସେର
୍
ନିେବଶ କର�ି
େସେତେବେଳ ଏହା କରାଯାଏl ନିେବଶକମାେନ ସୁଧ, ଲାଭାଂଶ, ପୁ�ି
ବୃ �ି, େବାନସ ଇତ�ାଦି ଭଳି ସୁଫଳଗୁଡ଼ିକ ପାଇବାକୁ ହକଦାର ଅଟ�ିl
ଏହି ଭଳି ନିେବଶଗୁଡ଼ିକ େଦଶର ଅଥ�େନ�ତିକ ବିକାଶ �ତି ଅବଦାନ
ଦିଅ�ିl

ସି କୁ�ରି ଟି ମାେକ�ଟର ଦୁ ଇଟି ପାର�ରି କ ନିଭର
� ଶୀଳ ଏବଂ ଅଭି � ଭାଗ ରହିଛି, େସଗୁଡ଼ିକୁ ନି�େ� ର ଉେ�ଖ କରାଯାଇଛି:

୦୧ ୦୧୦୧

୦୧

୦୧ ୦୧ ଉେ�ଶ�: ଫ� ଉଠାଇବା

�ାଥମି କ ମାେକ�ଟ
୦୨ ୦୨ ୦୨

ସି କୁ�ରି ଟି
ମାେକ�ଟ

୦୨ ୦୨୦୨

୦୧

ଆଇପି ଓ, �ାର�ି କ ପ�ିକ୍
� ଅଫର
ମା�ମେର ନୂ ତନ ସି କୁ�ରି ଟି
ଇସୁ�କୁ ଅ�ଭ�ୁ� କେର l

୦୧ ୦୧ ଉେ�ଶ�: ପୁ�ି ବୃ �ି

ମା�ମି କ ମାେକ�ଟ
୦୧ ୦୨ ୦୧

ପୃଷ୍ଠା ୦୪

ଜନସାଧାରଣ�ୁ �ଦାନ
କରାଯାଇଥ �ବା ସି କୁ�ରି ଟିର ପୁନ�
େ�ଡିଂକୁ ଅ�ଭ�ୁ� କେର l

୩
�ାଥମି କ ମାେକ�ଟ ଏବଂ ମା�ମି କ ମାେକ�ଟ

�ାଥମି କ ମାେକ�ଟ

ମା�ମି କ ମାେକ�ଟ

�ାଥମି କ ମାେକ�ଟ: ଏହି ମାେକ�ଟକୁ ନୂ ତନ ଇସୁ� ମାେକ�ଟ ମ� କୁହାଯାଏ େଯଉଠିଁ କ�ାନୀ/ ସଂ�ାଗୁଡ଼ିକ ନୂ ତନ ସି କୁ�ରି ଟି
ଇସୁ� କରି ସବ�ସାଧାରଣ� ଠାରୁ ପା�ି (ପୁ�ି) ଉଠା�ି l (େସୟାରଗୁଡ଼ିକ, ଲାଭାଂଶଗୁଡ଼ିକ, ବ�ଗୁଡ଼ିକ ଇତ�ାଦି) l
ସି କୁ�ରି ଟି ଇସୁ�କାରୀ ଦୁ ଇଟି �ମୁଖ �କାରର ଅଟ�ି:
କେପ�ାେରଟ ସଂ�ାଗୁଡ଼ିକ (କ�ାନୀଗୁଡ଼ିକ), ଏଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ�ତଃ ଇ�ିଟି ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ (େସୟାରଗୁଡ଼ିକ) ଏବଂ ଋଣ
ଉପକରଣ (ବ�, ଲାଭାଂଶ ଇତ�ାଦି)
ସରକାର (େକ� ଏବଂ ରାଜ�) ଏଗୁଡ଼ିକ ଋଣ ସି କୁ�ରି ଟିସ ୍ ମ�ୁର କର�ି (ଦିନା�ି ତ ସି କୁ�ରି ଟିସ ୍ ଏବଂ ରାଜେକାଷ
ବିଲ୍ଗଡ଼
ୁ ିକ)l
�ାଥମି କ ମାେକ�ଟେର କରାଯାଉଥ �ବା ଇସୁ�ଗୁଡ଼ିକର �କାରଗୁଡ଼ିକ େହଉଛି:
୧

ପ�ିକ୍
� ଇସୁ�

ସମ� େଲାକମାନ� ନିମେ� ସି କୁ�ରି ଟିସ ୍ ମ�ୁର କରାଯାଏ ଏବଂ େଯ େକହି
େସଗୁଡ଼ିକୁ ସବ��ାଇବ କରି ପାରି େବl ଇ�ିଟି େସୟାରଗୁଡ଼ିକର ସବ�ସାଧାରଣ
ମ�ୁରୀକୁ ନି� � ମେତ େ�ଣୀକରଣ କରାଯାଇପାରି ବ:

`

`

`

`

`

`

`

`

`

`

`

`

i. ଇନିସିଆଲ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଅଫର (ଆଇପିଓ:

`

`

େଗାଟିଏ ଆଇପି ଓ େହଉଛି େଯଉଠିଁ େସୟାରଗୁଡ଼ିକର �ଥମ ସବ�ସାଧାରଣ ଅଫର େଗାଟିଏ କ�ାନୀ �ାରା କରାଯାଏl
ଆଇପି ଓ ନି� � �କାେର େହାଇପାରି ବ:
ପୃଷ୍ଠା ୦୫

େସୟାରଗୁଡ଼ିକର େ�ସ୍ ଇସ୍ସ�ୁ େଯଉଠିଁ କ�ାନୀ �ାରା ସବ�ସାଧାରଣ ନିେବଶକମାନ� ନିମେ� ନୂ ତନ େସୟାରଗୁଡ଼ିକ
େଯଉ ଁ ଉେ�ଶ�େର ମ�ୁର କରାଯାଏ ନିେବଶକମାନ� ପା�ିଗଡ଼
ୁ ିକ େସହି
ମ�ୁର କରାଯାଏl ଏହି �କାରର ଏକ ଇସ�୍ୟେର
�
ଉେ�ଶ�େର ବ�ବହାର େହବା ନିମେ� କ�ାନୀ ପାଖକୁ ଯି ବl
ବି�ି ନିମେ� ଅଫର, େଯଉଠିଁ ରହିଥ �ବା େସୟାରଧାରୀମାେନ ଯଥା; େ�ା�ାହନକାରୀମାେନ କି�ା ଆଥ�କ ସଂ�ାଗୁଡ଼ିକ
କି�ା େକୗଣସି ବ��ି ଯି ଏ େସମାନ�ର େସୟାର ପୁ�ିକୁ ସବ�ସାଧାରଣ�ୁ �ଦାନ କର�ିl ଏହି �କାରର ଏକ ଇସୁ�
ନିେବଶକମାନ� ପା�ିଗଡ଼
ୁ ିକ େସହି େସୟାରଗୁଡ଼ିକର ବିେ�ତାମାନ� ନିକଟକୁ ଯି ବ ଏବଂ କ�ାନୀ ପାଖକୁ ଯି ବ ନାହିl ଁ

ii. ଫେଲା ଅନ ପ�ିକ
� ଅଫର (ଏଫପି ଓ):
ଅତୀତେର ଆଇପି ଓ କରି ସାରି ଥ �ବା େଗାଟିଏ ମ�ୁରୀକାରୀ/କ�ାନୀ �ାରା ଏହା କରାଯାଏ ଏବଂ ସବ�ସାଧାରଣକୁ େଗାଟିଏ
ସି କୁ�ରି ଟିସର
୍ ଏକ ସଦ�ତମ ଇସୁ� ��ୁ ତ କରୁଛିl

୨

ପ୍ରିଫରେନସିଆଲ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ

ଚୁ �ି

ଇସୁ� ଏହି ମା�ମେର େ�ା�ାହନକାରୀମାେନ, ମହ�ପୂ�� ନିେବଶକମାେନ,
କମ�ଚାରୀମାେନ ଇତ�ାଦି� ଭଳି ଚି�ଟ େହାଇଥ �ବା ନିେବଶକ େଗା��ୀ �ତି
ସି କୁ�ରି ଟିସ ୍ ମ�ୁର କରାଯାଏl
୩

ରାଇଟ୍ ଇସୁ�

େଯେତେବେଳ କ�ାନୀ ଏହାର ରହିଥ �ବା େସୟାରଧାରୀମାନ�ୁ େସମାନ�ର
ରହିଥ �ବା େସୟାରେହାଲଡିଂର ଆନୁ ପାତିକ ଭାବେର ନୂ ତନଭାବେର ମ�ୁର
େହାଇଥ �ବା େସୟାରଗୁଡ଼ିକୁ ସବ��ାଇବ କରି ବାର ଅଧ �କାର ଦିଏ ଏହାକୁ ରାଇଟ୍
ଇସୁ� କୁହାଯାଏl
୪

େବାନସ୍ ଇସୁ�

େଯେତେବେଳ େଗାଟିଏ କ�ାନୀର ଆଗରୁ ରହିଥ �ବା େସୟାରେହାଲଡରମାନ�ୁ େସମାନ�ର
େସୟାର ଅନୁ ପାତେର ଏବଂ େକୗଣସି ଅତିରି� ବ�ୟ ବିନା ଅତିରି� େସୟାରଗୁଡ଼ିକ ମ�ୁର
କରାଯାଏ େସେତେବେଳ ଏହାକୁ ଏକ େବାନସ୍ ମ�ୁରୀ କୁହାଯାଏl
ଜନସାଧାରଣ� ଠାରୁ ପା�ି ଉଠାଇବା ନିମେ� କ�ାନିଗଡ
ୁ ିକୁ ଏସଇବିଆଇ ସହିତ େଗାଟିଏ ଅଫର ଡକୁ�େମ� ଫାଇଲ କରି ବା
ଦରକାର ପେଡ଼, ଯାହାକୁ �ା�� େରଡ େହରି ଂ �ସେପ��ସ କି�ା �ା�� �ସେପ��ସ କୁହାଯାଏl ଏହି �ସେପ��ସେର କ�ାନୀର
ଇତିହାସ, �େମାଟରମାନ�ର ବିବରଣୀ, ବ�ବସାୟ ମେଡଲ, କ�ାନୀର ଆଥ�କ ଇତିହାସ, େସହି ବ�ବସାୟେର ବିପଦ, େଯଉ ଁ
ଉେ�ଶ� ନିମେ� ମନି ଉଠାଯାଉଛି, ଇସୁ� ସ��ାବଳୀ ଭଳି ବିବରଣୀଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ ଯାହା ଜେଣ ନିେବଶକାରୀ�ୁ ଉ� କ�ାନୀର
େସୟାରଗୁଡ଼ିକେର ନିେବଶ କରି ବା ନିମେ� ସୁଚି�ିତ ନି�ତି େନବାେର ସାହାଯ� କରି ବl �ାଥମି କ ମାେକ�ଟେର ମ�ୁର କରାଯାଉଥ �ବା
ସି କୁ�ରି ଟିସକୁ
୍ େଗାଟିଏ ଅନୁ େମାଦନ�ା� �କ ଏ�େଚ�େର ମ�ୁରୀ ବ� େହବା ତାରି ଖର ଛ (୦୬)ଟି କାଯ�� ଦିବସରୁ କମ ଅବଧ �େର
ତାଲି କାଭୁ� କରାଯାଏl ତାହାପେର େସୟାରଗୁଡ଼ିକ ଅନୁ େମାଦନ�ା� �କ ଏ�େଚ�ଗୁଡ଼ିକେର ତାଲି କାଭୁ� କରାଯାଏ, େଯଉ ଁ ଠାେର
େସୟାରଗୁଡ଼ିକର ପରବ��ୀ େ�ଡିଂ େହାଇଥାଏl କ�ାନୀ �ାରା �ଦାନ କରାଯାଇଥ �ବା େସୟାରଗୁଡ଼ିକ ନିେବଶକାରୀ� ଡିମାଟ
ଆକାଉ�େର େ�ଡିଟ ହୁ ଏ ଯାହା ଏକ ଏସଇବିଆଇ ପ�ୀକୃତ ଡିେପାଜିେଟାରୀ ମା�ମେର ଡିେପାଜିେଟାରୀ ସହିତ ବଜାୟ ରଖାଯାଏl
ଅଂଶ�ହଣକାରୀ(ଡିପି). ଜେଣ ନିେବଶକାରୀ େସୟାରଗୁଡ଼ିକୁ ଏସଇବିଆଇ ପ�ୀକୃତ �କ େ�ାକର ମା�ମେର �କ ଏ�େଚ�େର
ବି�ି କରି ପାରି େବ ଏବଂ ଟ�ା ପାଇପାରି େବl
ମା�ମି କ ମାେକ�ଟ: �ାଥମି କ ମାେକ�ଟେର ଥେର ସି କୁ�ରି ଟିସ ୍ ମ�ୁର େହେଲ େସଗୁଡ଼ିକ �କ ଏ�େଚ�ଗୁଡ଼ିକେର ତାଲି କାଭୁ� ହୁ ଅ�ି
ଏବଂ ନିେବଶକାରୀମାେନ େସହି �କ ଏ�େଚ�ଗୁଡ଼ିକ ମା�ମେର ଏହି ତାଲି କାଭୁ� ସି କୁ�ରି ଟିସକୁ
୍ କିଣି ପାରି େବ କି�ା ବିକି ପାରି େବl
�କ ଏ�େଚ�ଗୁଡ଼ିକର ଦୁ ଇେଗାଟି ମୁଖ� ଭାଗ ରହିଛି- କ�ାସ ମାେକ�ଟ ଭାଗ ଏବଂ େଡରି େଭଟିଭସ୍ ମାେକ�ଟ ଭାଗl

ପୃଷ୍ଠା ୦୬

୪
ସି କୁ�ରି ଟି ମାେକ�ଟେର େକଉମାେନ
ଁ
ମାେକ�ଟ ଭି �ିଭୂମି ସଂ�ା ଏବଂ
ମାେକ�ଟ ମ�� ଅଟ�ି?
ମାେକ�ଟ ଭି �ିଭୂମୀ ସଂ�ାଗୁଡ଼ିକ ସି କୁ�ରି ଟିସ ୍ ମାେକ�ଟେର (ଯଥା.
ମ�ୁରୀ, ସି କୁ�ରି ଟିଗଡ
ୁ ିକର �ୟ ଏବଂ ବି�ୟ) େନଣେଦଣଗୁଡିକର
ସୁବିଧା ନିମେ� ଭି ତିଭୂମି କୁ �କ ଏ�େଚ�, ଡିେପାଜିଟରୀ ଏବଂ �ି�ୟରି ଂ
କେପ�ାେରସନଗୁଡ଼ିକ �ାରା �ଦାନ କରାଯାଏl ଏହି ସଂ�ାଗୁଡ଼ିକ ମାେକ�ଟ
ଭି ତିଭୂମି ସଂ�ା (ଏମଆଇଆଇଏସ) ଭାବେର ପରି ଚିତ ଅଟ�ିl
ଏସଇବିଆଇ ପ�ି କୃତ ମାେକ�ଟ ଭି �ିଭୂମୀ ସଂ�ାଗୁଡ଼ିକର
(ଏମଆଇଆଇଏସ) େଗାଟିଏ ତାଲି କା ଲି �େର ଉପଲ� ଅେଟ:
ସି କୁ�ରି ଟିଗଡ
ୁ ିକର �ୟ ଏବଂ ବି�ୟର ସୁବିଧା ନିମେ�
�କ
ଏ�େଚ�ଗୁଡ଼ିକ େସମାନ�ର ପ�ୀକୃତ �କ େ�ାକରମାନ�
ମା�ମେର ଏବଂ ମାେକ�ଟ ନି�ା� ରି ତ ମୂଲ�ଗୁଡ଼ିକେର ଏକ ଉଚିତ
ଢ�େର ସାରା େଦଶେର େଗାଟିଏ କ�ୁ�ଟରୀକୃତ �ି �ନଭି ତିକ େ�ଡିଂ
��ାଟଫମ� �ଦାନ କର�ିl ଭାରତେର ଏସଇବିଆଇ ଅନୁ େମାଦିତ �କ
ଏ�େଚ�ଗୁଡ଼ିକର ତାଲି କା ଲି �େର ଉପଲ� ଅେଟ:

ବି�ୟ
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�ୟ

ସାରା େଦଶର �ମୁଖ �କ ଏ�େଚ�ଗୁଡ଼ିକ େହଉଛି ବିଏସଇ
ଲି ମିେଟଡ୍ (ବିଏସଇ), ନ�ାସନାଲ �କ ଏ�େଚ� ଅଫ ଇ�ିଆ
ଲି ମିେଟଡ୍ (ଏନଏସଇ) ଏବଂ େମେ�ାପଲି ଟାନ �କ ଏ�େଚ� ଅଫ
ଇ�ିଆ ଲି ମିେଟଡ୍ (ଏମଏସଇ)l
�ି�ୟରି ଂ କେପ�ାେରସନ �ି�ୟରି ଂ କେପ�ାେରସନଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ� କାଯ��
େହଉଛି �କ ଏ�େଚ�ଗୁଡ଼ିକେର କରାଯାଇଥ �ବା ବ�ବସାୟଗୁଡ଼ିକର
େସେଟଲେମ�କୁ ଗ�ାେର�ି �ଦାନ କରି ବା ଅନ� ଅଥ�େର �ି�ୟରି ଂ
କେପ�ାେରସନଗୁଡ଼ିକ ଗ�ାେର�ି �ଦାନ କର�ି େଯ, �େତ�କ େ�ତା
ନିେଜ �ୟ କରି ଥ �ବା ସି କୁ�ରି ଟିସ ୍ ପାଇେବ ଏବଂ �େତ�କ ବିେ�ତା
ନିେଜ ବି�ୟ କରି ଥ �ବା ସି କୁ�ରି ଟିସ ୍ ନିମେ� ମନି ପାଇେବl
ପୃଷ୍ଠା ୦୭

ଡିେପାଜିଟରୀଗୁଡ଼ିକ: ଡିେପାଜିଟରୀଗୁଡ଼ିକ େହଉଛି େସହି ସଂ�ାଗୁଡ଼ିକ
େଯଉଗୁ
ଁ ଡ଼ିକ
ନିେବଶକାରୀମାନ�
ସି କୁ�ରି ଟିଗଡ
ୁ ିକୁ
ଡିମ�ାେଟରି ଆଲାଇେଜଡ/ଇେଲେ���ାନିକ
ଆକାରେର
ରଖ�ି
ଏବଂ
େସମାନ�ର ଡିେପାଜିଟରୀ ଅଂଶ�ହଣ କାରୀମାନ� (ଡିପି) ମା�ମେର
ନିେବଶକାରୀମାନ�ୁ ଡିମାଟ େସବାଗୁଡ଼ିକ �ଦାନ କର�ିl ଆମ େଦଶେର
ଦୁ ଇେଗାଟି ଡିେପାଜିଟରୀ ରହିଛି, େସଗୁଡ଼ିକର ନାମ େହଉଛି, ନ�ାସନାଲ
ସି କୁ�ରି ଟିସ ୍ ଡିେପାଜିଟରୀ ଲି ମିେଟଡ (ଏନଏସଡିଏଲ) ଏବଂ େସ��ାଲ
ଡିେପାଜିଟରୀ ସଭ� େସସ (ଇ�ିଆ) ଲି ମିେଟଡ (ସି ଡିଏସଏଲ)l �େତ�କ
ଡିେପାଜିଟରୀ ଅଧୀନେର ପ�ୀକୃତ ଡିେପାଜିଟରୀ ଅଂଶ�ହଣ କାରୀମାେନ
(ଡିପିଏସ) ରହିଛ�ି (ବ�ା�ଗୁଡିକ ଶାଖାଗୁଡ଼ିକ ପରି ), ଏଗୁଡ଼ିକ ନିେବଶକାରୀ�ୁ
ବିଭି� �କାରର େସବାଗୁଡ଼ିକ �ଦାନ କର�ି େଯପରି କି, େଗାଟିଏ ଡିମାଟ
ଏକାଉ�
େଖାଲି ବା
ଏବଂ
ବଜାୟ
ରଖ �ବା,
େସୟାରଗୁଡ଼ିକର
ଡିମାେଟରି ଆଲାଇେଜସନ ଇତ�ାଦିl
�ାଥମି କ ଏବଂ ମା�ମି କ ମାେକ�ଟଗୁଡ଼ିକର ଉ�ମ ରୂେପ କାଯ�� କରି ବା ନିମେ�
ମାେକ�ଟ ମ��ଗୁଡ଼ିକ େହଉଛ�ି ମୁଖ� ଅଂଶ�ହଣକାରୀl ଏହି ମାେକ�ଟ
ମ��ଗୁଡ଼ିକ ସି କୁ�ରି ଟିସ ୍ କିଣାବିକାେର ଅଡ�ର ନିବା� ହ କରି ବା ��ିୟାକୁ ସମଥ�ନ
କର�ି, ସି କୁ�ରି ଟିସ ୍ ସ�ାଳ�ି ଏବଂ ସି କୁ�ରି ଟିଗଡ଼
ୁ ିକର େ�ଡିଂ �ାସ�ିକ ସୂଚନା
�ଦାନ କରି ବାେର ସାହାଯ� କର�ିl େକେତକ �ମୁଖ ମ��ଗୁଡ଼ିକ େହଉଛ�ି
�କ େ�ାକରମାେନ, ଡିେପାଜିଟରୀ ଅଂଶ�ହଣକାରୀମାେନ,
ମଚ�ା� ବ�ା�ରମାେନ, େସୟାର ଏବଂ �ା� �ଫର �ତିନିଧ �ମାେନ, େରଜି��ାରମାେନ ଇତ�ାଦିl ଏହି ସମ� ମ��ଗୁଡ଼ିକ ଏସଇବିଆଇ
ସହିତ ପ�ୀକୃତ ଅଟ�ି ଏବଂ ନିେବଶକାରୀମାନ�ୁ ସୁର�ା �ଦାନ କରି ବା ନିମେ� େସଗୁଡ଼ିକ ନି�ା� ରି ତ ନିୟମେର ବା�ି େହବା
ଆବଶ�କl
ଏସଇବିଆଇ
ସହିତ ପ�ୀକୃତ ମାେକ�ଟ ମ��ଗୁଡ଼ିକ�ର ଏକ
ତାଲି କାକୁ ନି� � ଲି �େର
ଅଭି ଗମ� କରାଯାଇପାେର: https://www.sebi.gov.in.

ନିେବଶର େମୗଳିକ କଥାଗୁଡ଼ିକ
ସି କୁ�ରି ଟିସ ୍ ମାେକ�ଟେର ଆପଣ ନିେବଶ ଆର� କରି ବା ପୂବର
� ୁ ଆପଣ
ନିଜର ନିେବଶ ଲ��ଗୁଡିକୁ ବୁ ଝବ
ି ା ଏବଂ ଚି�ଟ କରି ବା ଦରକାର, ଉେ�ଶ�
ଏବଂ ରି � ଆେପଟାଇଟ୍ (େକେତ ପଯ��� ଆପଣ ରି � େନବାକୁ ଇଛା
କରୁଛ�ି)କୁ ବୁ ଝବ
ି ା ଏବଂ ଚି�ଟ କରି ବା ଦରକାରl �େତ�କ ନିେବଶ ନି�ତି
ଆପଣ�ର ଆବଶ�କତାଗୁଡିକୁ ଏବଂ ଦରକାରଗୁଡ଼ିକୁ �ତିଫଳିତ କରି ବା
ଉଚିତ ଏବଂ ଆପଣ�ର ଅଭି ଳଷି ତ ପସ�ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁ ସାେର େହବା ଉଚିତl
ଉଦାହରଣ �ରୂପ, ଲଗାତାର ରି ଟ�� େଦଉଥ �ବା ନିରାପଦ ଉ�ାଦଗୁଡିକେର
ନିେବଶ କରି ବାକୁ ଚାହା�ି
ଁ କି�ା ଆପଣ ଅଧ �କ ରି � େନବାକୁ ଇଛା କରି
ଆପଣ�ୁ ଅଧ �କ ରି ଟ�� େଦଉଥ �ବା ଉ�ାଦଗୁଡିକେର ନିେବଶ କରି େବl
�େତ�କ ନିେବଶ ଏହାର ଅ�ନ�ହତ
ି ମୂଲ�େର ପରି ବ��ନର ରି � େନଇ
ଆେସl ଉଦାହରଣ �ରୂପ, ଅେଟାେମାବାଇଲ ଶି�ର େସୟାରଗୁଡିକ
ଅେଟାେମାବାଇଲ ଶି� ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରି �କୁ ଆକଷ�ଣ କରି ବ (ବି�ି ବୃ �ି
କି�ା �ାସ େହାଇପାେର କି�ା େଗାଟିଏ �ା�ର କାରଗୁଡ଼ିକ ଅନ� େଗାଟିଏ
�ା�ର କାରଗୁଡ଼ିକ ଅେପ�ା ଅଧ �କ ବି�ି େହାଇପାେର, ଇତ�ାଦିl)
ଥେର ଆପଣ ନିଜର ଲ��ଗୁଡ଼ିକ ନି��ି କରି ସାରି ବା ପେର ଏବଂ ଆପଣ�
ରି � ଆେପଟାଇଟ୍ ଜୁକୁ ଚି�ଟ କରି ସାରି ବା ପେର, ଦୟାକରି ଆପଣ େକେତ
ପରି ମାଣେର ଏବଂ େକେତ ସମୟ ଅବଧ � ନିମେ� ନିେବଶ କରି ବାକୁ ଚାହା�ି
ଁ
ତାହା ନି��ି କର�l ରି � େନବାର ଦ�ତା ନିେବଶକ ଅନୁ ସାେର ଭି � ଭି �
େହାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ନିେବଶକାରୀ�ର ଲ��ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ବୟସ ଉପେର
ନିଭର
� କରି ବl
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ନିେବଶକାରୀମାନ�ୁ େସମାନ�ର ଅଧ �କାର, ଦାୟି �, ନିେବଶେର କଣ କରି ବା
ଉଚିତ ଏବଂ କଣ ନକରି ବା ଉଚିତ ବିଷୟେର ସୂଚନା �ଦାନ କରି ବା ଉଚିତ ଏବଂ
ଏହି ଡକୁ�େମ�ଗୁଡ଼ିକ ଏସଇବିଆଇ, �କ ଏ�େଚ� ଏବଂ ଡିେପାଜିଟରୀ
େୱବସାଇଟ/ଗୁଡ଼ିକେର ଉପଲ� ଅେଟl ସି କୁ�ରି ଟିସ ୍ ମାେକ�ଟ ନିେବଶେର
କରଣୀୟ ଏବଂ ଅକରଣୀୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟେର ଏହି ପୁ�ିକାର ପରି ଶ�
ି -I େର ମ�
ସଂଲ� କରାଯାଇଛିl ଏହା ସେ� ସେ� ନିେବଶକାରୀମାନ�ର ଅଧ �କାର ଏବଂ
କ��ବ�ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟେର ଏହି ପୁ�ିକାର ପରି ଶ�
ି -II େର ସଂଲ� କରାଯାଇଛିl
ନିେବଶକାରୀମାେନ େଗାଟିଏ କ�ାନୀର େସୟାରଗୁଡ଼ିକେର ନିେବଶ କରି ବା
ପୂବର
� ୁ �ାତ ନି��ି �ହଣ କରି ବା ଉଚିତl େସମାେନ ଯ�ର ସହିତ କ�ାନୀ
ସହିତ ସ�କ�ତ ସମ� ସୂଚନା ପଢିବା ଉଚିତ, େଯପରି କି କ�ାନୀ ସହିତ
ସ�କ�ତ �କଟୀକରଣଗୁଡ଼ିକ, ଏହାର �େମାଟରଗୁଡ଼ିକ, �କ� ବିବରଣୀ, ଆଥ�କ
ବିବରଣୀ ଇତ�ାଦିl �କ ଏ�େଚ�ଗୁଡ଼ିକର େୱବସାଇଟଗୁଡ଼ିକେର ଏହି
ବିବରଣୀଗୁଡ଼ିକ ମି ଳିବl
ସି କୁ�ରି ଟିସ ୍ ମାେକ�ଟେର ନିେବଶ କରି ବା ନିମେ� ନିେବଶକାରୀମାେନ େକୗଣସି
ଏସଇବିଆଇ ପ�ୀକୃତ ନିେବଶ ପରାମଶ�ଦାତା� ସହିତ ମ� ପରାମଶ�
କରି ପାର�ିl ଏସଇବିଆଇ ପ�ୀକୃତ ନିେବଶ ପରାମଶ�ଦାତା� (ମାନ�)ର ଏକ
ତାଲି କା ନି� � ଲି �େର ମି ଳିଯାଇ ପାେର:
https://www.sebi.gov.in.
ଏପରି କି ନିେବଶକାରୀମାେନ ଅଣପ�ୀକୃତ ନିେବଶ ପରାମଶ�ଦାତା� ଠାରୁ ଅ�େୟାଜନୀୟ ନିେବଶ ପରାମଶ� ବିେରାଧେର ସତକ�ତା
ଅବଲ�ନ କରି ବା ଉଚିତl ସବିେଶଷ ବିବରଣୀ ନିମେ�, ଆପଣ ଏହି ପୁ�ିକାର ପରି ଶ�
ି -III େଦଖ �ପାର�ିl

୫
ସି କୁ�ରି ଟି ମାେକ�ଟେର ନିେବଶ କରି ବାେର �ମୁଖ ରି �ଗୁଡ଼ିକ

ମାେକ�ଟିଂ ରି � କି�ା ବ�ବ�ି ତ ରି �: ସି କୁ�ରି ଟିଗଡ଼
ୁ ିକର େମାଟାେମାଟି କାଯ��ଦ�ତାକୁ ଏବଂ େଦଶର
ସାଧାରଣ ଅଥ�ନୀତିକୁ �ଭାବିତ କରୁଥ �ବା କାରକଗୁଡ଼ିକ େଯାଗ ଁୁ ନିେବଶଗୁଡ଼ିକ ସା��ା କରୁଥ �ବା ରି �କୁ ଏହା
ସୂଚାଇ ଥାଏl
ଅବ�ବ�ି ତ ରି �: େଗାଟିଏ ନି��� କ�ାନୀ କି�ା ଶି� ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରି �କୁ ଅବ�ବ�ି ତ ରି � ଭାବେର
ବ��ନା କରାଯାଇପାରି ବl
ମୁ�ା�ି ତି ରି �: ମୁ�ା�ି ତି ରି �କୁ ମ� �ୟ �ମତା ରି � କୁହାଯାଏl ଏହାକୁ ଏକ ସୁେଯାଗ ଭାବେର ବ��ନା
କରାଯାଏ େଯ, େଗାଟିଏ ନିେବଶରୁ ଆସୁଥ �ବା ଟ�ା ଭବିଷ�ତେର େସଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ� ହରାଇବ କାରଣ
ମୁ�ା�ି ତି େଯାଗ ଁୁ ଏହାର �ୟ �ମତା �ାସ ପାଏl
ଲି �ିଡିଟି ରି �: େଯେତେବେଳ ଖୁବ ଶୀ� େଗାଟିଏ ନିେବଶକୁ �ୟ କରାଯାଇପାରି ବ ନାହି ଁ କି�ା ବି�ି
କରାଯାଇପାରି ବ ନାହି ଁେସେତେବେଳ ଲି �ିଡିଟି ରି � ସୃ�ି ହୁ ଏl
ବ�ବସାୟି କ ରି �: େକୗଣସି �କାରର �ତିକୂଳ ପରି ଚାଳନାଗତ, ମାେକ�ଟ କି�ା ଆଥ�କ ପରି �ିତି େଯାଗ ଁୁ
େଗାଟିଏ କ�ାନୀର ବ�ବସାୟ �ଭାବିତ େହାଇପାେର କି�ା ବ� େହାଇପାେର, ଏହାକୁ ବ�ବସାୟ ରି �
ସୂଚାଇଥାଏl
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ଅ�ି ରତା ରି �: କ�ାନୀଗୁଡ଼ିକର �କ ମୂଲ�ଗୁଡ଼ିକ ସମୟ�େମ �ାସ ବୃ �ି େହାଇପାେର ଏହି କାରଣରୁ
ଅ�ି ରତା ରି � ସୃ�ି ହୁ ଏl
ମୁ�ା ରି �: ଜେଣ ନିେବଶକାରୀ େଯେତେବେଳ େବ�େଦଶିକ ମୁ�ାେର ନିେବଶ କରି ଛ�ି କି�ା
େବ�େଦଶିକ-ମୁ�ା-େ�େଡଡ ନିେବଶଗୁଡ଼ିକ କରି ଛ�ି େସେତେବେଳ େସ ସା��ା କରୁଥ �ବା ପରି ବତ�ନଶୀଳ
ଫେରନ ଏ�େଚ� ହାରଗୁଡ଼ିକ େଯାଗ ଁୁ େହଉଥ �ବା ହାନୀର ସ�ାବ� ରି �କୁ ଏହା ସୂଚିତ କେରl

୬
ରି �କୁ କିପରି �ାସ କରାଯି ବ
ନିେବଶକାରୀମାେନ ବିଭି� ଉପାୟେର ରି �କୁ �ାସ କରି ବାକୁ େଚ�ା କରି ପାରି େବl େଗାଟିଏ ଉପାୟ େହଉଛି ସ��ି
ଚି�ଟ, ଯାହା ମା�ମେର ଜେଣ ନିେବଶକାରୀ େସମାନ� ନିେବଶଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭି� କ�ାନୀ ଏବଂ ସ��ି େ�ଣୀଗୁଡ଼ିକେର
ବିଭାଜନ କରି ରି � �ାସ କରି ପାରି େବl
ଆକାଉ� େଖାଲି ବା ��ିୟା

୭
ସି କୁ�ରି ଟି ମାେକ�ଟେର ନିେବଶ କରି ବା ନିମେ� �ାକ-ଆବଶ�କତାଗୁଡ଼ିକ
ଇ�ିଟି େସୟାରଗୁଡ଼ିକେର ନିେବଶ କରି ବା ନିମେ� ଜେଣ ନିେବଶକାରୀ�ୁ ତିନିେଗାଟି ଆକାଉ� େଖାଲି ବା ଦରକାର,
ଯଥା:

ବ�ା�୍ ଆକାଉ�

େ�ଡିଂ ଆକାଉ�

ଡିମାଟ ଆକାଉ�

ବ�ା�୍ ଆକାଉ�।
େଗାଟିଏ ଅନୁ େମାଦିତ �କ ଏ�େଚ�ର ଜେଣ ପ�ୀକୃତ �କ େ�ାକର� ସହିତ େ�ଡିଂ ଆକାଉ� କି�ା
େ�ାକି� ଆକାଉ�l �କ ଏ�େଚ�ଗୁଡ଼ିକେର ସି କୁ�ରି ଟିସ ୍ କିଣାବିକା କରି ବା ନିମେ� ଏହି ଆକାଉ�କୁ ବ�ବହାର
କରାଯାଏl େଗାଟିଏ େ�ଡିଂ ଆକାଉ� େଖାଲି ବା ନିମେ� ଆପଣ�ୁ ଆକାଉ� ଓପନିଂ ଫମ� ପୂରଣ କରି ବାକୁ େହବ ଏବଂ
�ା�ର େହାଇଥ �ବା ଆପଣ� �ାହକ�ୁ ଜାଣ� (େକୱାଇସି ) ଡକୁ�େମ�ଗୁଡ଼ିକୁ ଦାଖଲ କରି ବାକୁ େହବl
ପୃଷ୍ଠା ୧୦

ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନିଂ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା କରିବା ସମୟରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସାବଧାନତାଗୁଡ଼ିକ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ:
ବିଭି� ଏ�େଚ�ଗୁଡ଼ିକେର େ�ଡିଂ କରି ବା ନିମେ� ପସ�ଗୁଡ଼ିକୁ ସୂଚାଇବା ସମୟେର ଆପଣ ନିଜର �ା�ର ଗୁଡିକ
େଦବା ଉଚିତl
ଆପଣ� ଆକାଉ�ଗୁଡ଼ିକେର �ଯୁଜ� ସମ� ଶୁ�ଗୁଡ଼ିକ/େଦୟଗୁଡ଼ିକ/ଦଲାଲି କୁ ଆପଣ ଯ�ର ସହିତ େନାଟ୍
କରି ବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହାର ଏକ େରକଡ� ରଖ �ବା ଉଚିତl
ଆପଣ େଯଉ ଁ ଭାଗଗୁଡ଼ିକେର େ�ଡ଼ କରି ବାକୁ ପସ� କରି େବ େସଗୁଡ଼ିକୁ ଚି�ଟ କର� (କ�ାସ୍, ଏଫ ଆ� ଓ, ମୁ�ା
େଡରି େଭଟିଭ କି�ା ଅନ� େକୗଣସି ଭାଗଗୁଡ଼ିକେର)l େଡରି େଭଟିଭଗୁଡ଼ିକେର େ�ଡିଂ କରି ବା େଡରି େଭଟିଭ
ଉ�ାଦଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟେର ବୁ ଝାବଣା ଦରକାର କେରl
ଯଦି ଆପଣ ଅତିରି� ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ଉପଲ� କରି ବାକୁ ଚାହା�ି
ଁ ଯଥା ରନିଂ ଆକାଉ� ସୁବିଧା, ପାୱାର ଅଫ ଆଟ��
ନିବା� ହ ଇତ�ାଦି େତେବ ଭବିଷ�ତେର େକୗଣସି ବିବାଦକୁ ଦୂ ର କରି ବା ନିମେ� �କ େ�ାକରକୁ ଆପଣ �ତ�
ଅନୁ େମାଦନ �ଦାନ କରି ବାକୁ େହବl
ଆପଣ ଆକାଉ� ଓପନିଂ ଫମ�େର ନିଜର ଇେମଲ୍ ଠିକଣା ଏବଂ େମାବାଇଲ୍ ନ�ର �ଦାନ କରି ବା ଉଚିତl ଆପଣ
ଜାଣିବା ନିମେ� ଗୁରୁ�ପୂ�� େହାଇଥ �ବା େ�ଡିଂ ସୂଚନାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟେର ଆପଣ�ୁ ଜଣାଇବା ନିମେ� େ�ାକର
ଏବଂ �କ ଏ�େଚ�ଗୁଡ଼ିକ ଏହି େଯାଗାେଯାଗ ବିବରଣୀକୁ ବ�ବହାର କର�ିl
ଆପଣ�ର େରକଡ� ନିମେ� ଆପଣ ସବ�ଦା ଆକାଉ� େଖାଲି ବା ଫମ�ର େଗାଟିଏ ନକଲ ଦାବି କରି ବା ଏବଂ େନବା
ଉଚିତl

୮
େଗାଟିଏ ଆକାଉ� େଖାଲି ବା ପ�ତି: ଆପଣ� �ାହକ�ୁ ଜାଣ� (େକୱାଇସି ) ��ିୟା
ଡିମାଟ/ େ�ଡିଂ/ ବ�ା� ଆକାଉ� େଖାଲି ବାେବେଳ ଆପଣ�ୁ ଆପଣ� �ାହକ�ୁ ଜାଣ� (େକୱାଇସି ) ଡକୁ�େମ�ଗୁଡ଼ିକୁ
ଜମା କରି ବାକୁ େହବl ଆସ� ଜାଣିବା େକୱାଇସି କଣ ଅେଟ ଏବଂ ଏହା କାହିକିଁ ବା�ତାମୂଳକ ଅେଟ?
ଅଥ� ଠେକଇ ନିବାରଣ ଅଧ �ନିୟମ, ୨୦୦୨ ଏବଂ ଏହା ଅଧୀନେର ଜାରୀ
କରାଯାଇଥ �ବା ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଅଧୀନେର େକୱାଇସି ବା�ତାମୂଳକ ଅେଟ
l ଡିମାଟ/ େ�ଡିଂ/ ବ�ା� ଆକାଉ� େଖାଲି ବାେବେଳ �ାହକ�ୁ
ପରି ଚୟ �ମାଣ ଏବଂ ଠିକଣା �ମାଣ�ରୂପ ଅଫିସି ଆଲି େବ�ଧ
ଡକୁ�େମ�ଗୁଡ଼ିକ ଜମା କରି ବାକୁ େହବ (ଓଭି ଡିଗଡ଼
ୁ ିକ) ଏବଂ ଏହି
ଡକୁ�େମ�ଗୁଡ଼ିକ େକୱାଇସି ଆବଶ�କତାଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଅଂଶ େହବl
ପ�ାନ୍ କାଡ�/ୟୁଆଇଡିଏଆଇ-ଆଧାର/ ପାସେପାଟ�/ େଭାଟର ଆଇଡି
କାଡ�/ �ାଇଭି ଂ ଲାଇେସ� � ଇତ�ାଦି ଭଳି �ାସ�ିକ ସାହାଯ�କାରୀ
ନି�ା� ରି ତ ଡକୁ�େମ�ଗୁଡ଼ିକ ମା�ମେର ଜେଣ ନିେବଶକାରୀ ତା�ର
ପରି ଚୟ ଏବଂ ଠିକଣା �ତି�ା� କରି ପାରି େବl େକୱାଇସି ଫମ� ଜମା
େହାଇଗଲା ପେର େଗାଟିଏ �ତ� େକୱାଇସି ଚି�ଟକରଣ ନ�ର
(େକଆଇଏନ) ସୃ�ି କରାଯାଏ ଏବଂ �ାହକ�ୁ ଏସଏମଏସ/ଇେମଲ୍
ମା�ମେର ଜଣାଇଦିଆଯାଏl େକୱାଇସି େହଉଛି େଗାଟିଏ ଥର
େହଉଥ �ବା ଏକ ��ିୟା ଏବଂ ଏହା ସମ� ମ��ି ମାନ� ମ�େର େବ�ଧ
ଅେଟl ଅନ� ଜେଣ ମ��ି � ସହିତ ସି କୁ�ରି ଟିସ ୍ ମାେକ�ଟେର ପୁନ�
େଗାଟିଏ ଆକାଉ� େଖାଲି ବା ସମୟେର ଆପଣ�ୁ ସମାନ ��ିୟା
କରି ବା ଦରକାର େହବl

ଆଇେଡ�ି ଟି କାଡ�

ାଣ

ି ଣା �ମ
ଠକ
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ଇ-େକୱାଇସି
ଇ-େକୱାଇସି ସୁବିଧା ବ�ବହାର କରି ୟୁଆଇଡିଏଆଇ-ଆଧାର/ଡିଜି ଲକର ଉପେଯାଗ କରି ନିେବଶକାରୀମାେନ
େକୱାଇସି ��ିୟା ସମାପନ କରି ପାରି େବl
�କ େ�ାକର େୱବସାଇଟେର ଅନଲାଇନେର ଆକାଉ� େଖାଲି ବା ବିବରଣୀ/ଫମ� ପୂରଣ କର�l
ବା�ତାମୂଳକ ଡକୁ�େମ�ଗୁଡ଼ିକର/ପି ଓଏ (ଠିକଣା �ମାଣ)/ପି ଓଆଇ (ପରି ଚୟ �ମାଣ)ର �ାନ
େହାଇଥ �ବା ଇେମଜଗୁଡ଼ିକୁ ଜମା କର�
ଭି ଡିଓ କଲ୍ ମା�ମେର ଆଇପି ଭି ��ିୟା ସମାପନ କର�l (ବ��ି ଗତ ଯା�କରଣ)l
ଡକୁ�େମ�କୁ ଡିଜଟ
ି ାଲ ଭାବେର
ଆକାଉ� ସ�ିୟ େହାଇଯାଏl

ଟିପ୍ପଣୀ

-

ନି�ିତ କର� େଯ, �ା�ର କରି ବା ପୂବର
� ୁ ଆପଣ ସମ� ବିବରଣୀ ପଢ଼ିଛ�ି ଏବଂ ବୁ ଝଛ
ି �ିl
େକୗଣସି ଖାଲି ଥ �ବା ଡକୁ�େମ�େର �ା�ର କର� ନାହିl ଁ
ଆକାଉ� େଖାଲି ବା କିଟର ପରି ଶ�
ି େର ଉେ�ଖ କରାଯାଇଥ �ବା କରଣୀୟ ଏବଂ ଅକରଣୀୟଗୁଡ଼ିକୁ ସବ�ଦା
େଦଖ�l
ଆପଣ� ଆକାଉ�େର େନଣେଦଣଗୁଡ଼ିକ ସ�କ�େର ଏସଏମଏସ ଏବଂ ଇେମଲ୍ େଚତାବନୀଗୁଡ଼ିକ �ହଣ
କରି ବା ପାଇ ଁ ବ�ା� ସହିତ, ଡିେପାଜିଟରୀ ଅଂଶ�ହଣକାରୀ� ସହିତ ଏବଂ �କ େ�ାକର� ସହିତ ଆପଣ�
େମାବାଇଲ ନ�ର ଏବଂ ଇେମଲ ଠିକଣା ପ�ୀକରଣ କରି ବା ନି�ିତ କର�l

୯
େବସି କ୍ ସଭ� େସସ ଡିମାଟ ଆକାଉ� (ବିଏସଡିଏ)
େବସି କ୍ ସଭ� େସସ ଡିମାଟ ଆକାଉ� (ବିଏସଡିଏ):
େବସି କ୍ ସଭ� େସସ ଡିମାଟ ଆକାଉ� େହଉଛି ଡିମାଟ ଆକାଉ� ସୁବିଧା ଯାହା େଗାଟିଏ ଡିମାଟ ଆକାଉ� ଥ �ବା
ବ��ି ମାନ�ୁ �ଦାନ କରାଯାଏ (ସମ� ଡିେପାଜିଟରୀଗୁଡ଼ିକ ମ�େର) ଏବଂ େକୗଣସି ସମୟେର ଅଣ-ଋଣ ସି କୁ�ରି ଟିଗଡ଼
ୁ ିକ
(ଇ�ିଟିଗଡ଼
ୁ ିକ ଭଳି) ନିମେ� ଏବଂ ଋଣ ସି କୁ�ରି ଟିଗଡ଼
ୁ ିକ ନିମେ� ୨ ଲ� ଟ�ାରୁ ଅଧ �କ େହବ ନାହିl ଁ
ବିଏସଡିଏ ନିମେ� ବାଷ� କ ର�ଣାେବ�ଣ ଶୁ�ଗୁଡ଼ିକର (ଏଏମସି ) ���ର ନି�େ� ର େଯପରି ଦିଆଯାଇଛି େସହି ପରି
ଅେଟ:
ସିକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ରକାର

େହାଲଡିଂଗୁଡ଼ିକର ��ାବସ୍ ମୂଲ�

ଶୁ�ଗୁଡ଼ିକ

ଅଣ-ଋଣ
ସିକ୍ୟୁରିଟିଗୁଡ଼ିକ ନିମନ୍ତେ

ଟ�ା ପଯ��� ୫୦,୦୦୦/-

ଏଏମସି ନାହି ଁ

ଟ�ା. ୫୦,୦୦୧ଠାରୁ ଟ�ା ୨,୦୦,୦୦୦/-

ଟ�ା ପଯ��� ୧୦୦/-

ଋଣ ସିକ୍ୟୁରିଟି ିଗୁଡ଼ିକ
ନିମନ୍ତେ

ଟ�ା ପଯ��� ୧,୦୦,୦୦୦/-

ଏଏମସି ନାହି ଁ

ଟ�ା. ୧,୦୦,୦୦୧ ଠାରୁ ଟ�ା ୨,୦୦,୦୦/-

ଟ�ା ପଯ��� ୧୦୦/-

ପୃଷ୍ଠା ୧୨

ଏହି ବିଷୟେର ସଦ�ତମ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ସ�କ�େର ଜାଣିବା ନିମେ� ଦୟାକରି ଏସଇବିଆଇ େୱବସାଇଟ କି�ା
ସ��ିତ ଡିେପାଜିଟରୀ ଯା� କର�l
ଉପରଲି ଖ �ତ ତିନିେଗାଟି ଆକାଉ�ର େଗାଟିଏ ସମ�ି କୁ (ଯଥା, େଗାଟିଏ ବ�ା� ଆକାଉ�, େଗାଟିଏ ଡିମାଟ ଆକାଉ�
ଏବଂ େଗାଟିଏ େ�ଡିଂ ଆକାଉ�) ସବ�ଦା “୩-in-୧” ଆକାଉ� ଭାବେର ବୁ ଝାଯାଏl ନିେବଶକାରୀମାେନ ଭି � ଭି �
ଡିେପାଜିଟରୀ ଅଂଶ�ହଣକାରୀ/େ�ାକର/ସଂ�ାଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଉପରଲି ଖ �ତ ତିନିେଗାଟି ଆକାଉ� ଅଲଗା ଅଲଗା
ଭାବେର େଖାଲି ପାର�ି କି�ା େସମାେନ ଜେଣ ଡିେପାଜିଟରୀ ଅଂଶ�ହଣକାରୀ/େ�ାକର/ସଂ�ା ପାଖକୁ ଯାଇପାର�ି ଯି ଏ
ସମ� ତିେନାଟିଯାକ େଖାଲି ବାର ସୁବିଧା �ଦାନ କର�ିl
ଏସଇବିଆଇ ପ�ୀକୃତ �କ େ�ାକର ଏବଂ ଡିେପାଜିଟରୀ ଅଂଶ�ହଣକାରୀ�ର ତାଲି କା ଏସଇବିଆଇ ଅଫିସି ଆଲ
େୱବସାଇଟ(www.sebi.gov.in)ରୁ �ା� କରାଯାଇପାେର କି�ା ସ��ିତ �କ ଏ�େଚ� ଏବଂ ଡିେପାଜିଟରୀଗୁଡିକର
େୱବସାଇଟଗୁଡ଼ିକରୁ �ା� କରାଯାଇପାେରl

୧୦

ଅଧିକାର ପ�
ଅଧ �କାର ପ� େହଉଛି ଅଧ �କ ଗୁରୁ� ଥ �ବା ଏକ ଡକୁ�େମ�
କାରଣ ଆପଣ� ଆକାଉ�ଗୁଡ଼ିକ ଉପେର ଏବଂ ମନି ଉପେର
ରହିଥ �ବା ଆପଣ� ଅଧ �କାରକୁ ଅନ� ଜେଣ ବ��ି �ୁ େଦବାର
ପାୱାର୍ ଅଫ୍ ଆଟ��
�ମତା ଏହାର ରହିଥାଏ େସୟାରଗୁଡ଼ିକର �ଦାନ ଏବଂ
େପ-ଇନ୍ /େପ-ଆଉଟ୍ ପା�ିଗଡ଼
ୁ ିକୁ ସୁବିଧା କରି ବା ନିମେ�
ସି କୁ�ରି ଟିସ ୍ ମାେକ�ଟେର ଜେଣ �ାହକ �କ େ�ାକର ଏବଂ/କି�ା
ଡିେପାଜିଟରୀ ଅଂଶ�ହଣକାରୀ�ୁ ତା�ର ଡିମାଟ ଏବଂ ବ�ା�
ଆକାଉ� ଚଳାଇବାକୁ ଅନୁ େମାଦନ �ଦାନ କରି େସମାନ�
ସପ�େର
ଅଧ �କାର ପ� (ପି ଓଏ) ନିବା� ହ କରି ପାର�ିl
ଏସଇବିଆଇ ନିେ��ଶାବଳୀ ଅନୁ ସାେର �ାହକ� �ାରା �କ
େ�ାକର ଏବଂ/କି�ା ଡିେପାଜିଟରୀ ଅଂଶ�ହଣକାରୀ�
ସପ�େର େଗାଟିଏ �ତ� ଅଧ �କାର ପ� (ପି ଓଏ) ନିବା� ହ
କରାଯାଇପାେରl
ଏସଇବିଆଇ ନିେ��ଶାବଳୀ ଅନୁ ସାେର େଗାଟିଏ ଅଧ �କାର ପ� �ା�ର କରି ବା ଏବଂ ଇସୁ� କରି ବା ବା�ତାମୂଳକ ନୁ େହl ଁ
ଅଧ �କାର ପ� �ା�ର କରି ବା ସ�ୂ�� ଭାବେର ଇ�ାଧୀନ ଏବଂ େ��ାମୂଳକ ଅେଟ - ଯଦି ଆପଣ ଜାଣ�ି େଯ, ଅଧ �କାର
ପ� �ା�ର କରି ବା ଆପଣ� ନିମେ� ଉପାେଦୟ ଅେଟ େତେବ ଆପଣ ଏହା �ା�ର କରି ପାର�ିl ଆପଣ େଯ େକୗଣସି
ସମୟେର ମ� ଅଧ �କାର ପ�କୁ ର� କରି ପାରି େବl
ଯଦି ପି ଓଏ ଅଧୀନେର ଅନୁ େମାଦିତ କରାଯାଇଥ �ବା ବ�ତୀତ େକୗଣସି କାରଣରୁ ଆପଣ� ଆକାଉ�େର ଆପଣ� �କ
େ�ାକର� �ାରା ଅନ� େକୗଣସି �କାରର େସୟାର �ା� �ଫର କରାଯାଏ େତେବ ଆପଣ ସେ� ସେ� େସ ବିଷୟେର
ଆପଣ� �କ େ�ାକର� ସହିତ ପରାମଶ� କରି ବା ଉଚିତl ଯଦି େସମାନ� ଠାରୁ େକୗଣସି �ତି�ିୟା ଆେସ ନାହି ଁ କି�ା
ଆପଣ �ତି�ିୟାେର ସ�ୁ � ନୁ ହ�ିଁ ତାହା େହେଲ ଆପଣ ସେ� ସେ� େସ ବିଷୟେର ଡିେପାଜିଟରୀ/ଏ�େଚ� ସହିତ
ପରାମଶ� କରି ବା ଉଚିତl
ଯଦି ଆପଣ �କ େ�ାକର/ଡିେପାଜିଟରୀ ଅଂଶ�ହଣକାରୀ�
ସପ�େର ଅଧ �କାର ପ� (ପି ଓଏ) ନିବା� ହ କରି ବାକୁ ଇଛା କର�ି
େତେବ ଦୟାକରି ଏସଇବିଆଇ/�କ ଏ�େଚ�/ଡିେପାଜିଟରୀ �ାରା
ଜାରୀ କରାଯାଇଥ �ବା ନିେ��ଶାବଳୀକୁ େଦଖ�ୁ l େସମାନ�ର
ଅଫିସି ଆଲ େୱବସାଇଟଗୁଡିକେର ଏହା ଉପଲ� ଅେଟl

ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ
https://www.sebi.gov.in/

ପୃଷ୍ଠା ୧୩

୧୧
ନାମା�ନ
ନାମା�ନ େହଉଛି େଗାଟିଏ ସୁବିଧା ଯାହା ଜେଣ ବ��ି �ୁ ମେନାନୀତ
କରି ବାେର ଜେଣ ନିେବଶକାରୀ�ୁ ସ�ମ କେର, ଯି ଏ କି
ନିେବଶକ�ର ମୃତୁ� େ��େର ତା� �ାରା େସମାନ� ଡିମାଟ
ଆକାଉ�ଗୁଡ଼ିକେର ଥ �ବା ସି କୁ�ରି ଟିଗଡ଼
ୁ ିକୁ ଦାବି କରି ପାରି େବ କି�ା
ଏହାର (ମୁ�ଚୁ ଆଲ ଫ� ୟୁନିଟଗୁଡ଼ିକ ଅନୁ ସାେର) ବିେମାଚନ
ଆୟଗୁଡ଼ିକୁ ଦାବି କରି ପାରି େବl

ସିକୁ୍ୟରିଟ ି ମାେକର୍ଟେର ମଁୁ କିପରି ନିେବଶ କରିବ?
ି

୧୨
�ାଥମିକ ମାେକର୍ଟ ମା�ମେର ନିେବଶ
େଯେତେବେଳ େଗାଟିଏ ଜାରୀକ��ା କ�ାନୀ ପ�ିକ
� ଅଫର ମା�ମେର
ଜନସାଧାରଣ�ୁ େସୟାରଗୁଡ଼ିକ ଇସୁ� କେର େସେତେବେଳ ଆପଣ
ଆବଶ�କୀୟ ଆେବଦନ ଫମ� ଦାଖଲ କରି ଆପଣ େସୟାରଗୁଡ଼ିକ
ନିମେ� ଆେବଦନ କରି ପାରି େବl ସି କୁ�ରି ଟିଗଡ଼
ୁ ିକ ଇସୁ� କରି ବା ନିମେ�
ଜାରୀକ��ା କ�ାନୀକୁ େକେତଗୁଡ଼ିଏ ନିୟମ କାନୁ ନ ଇତ�ାଦିକୁ ମାନିବାକୁ
େହବl ନି�ା� ରି ତ ନୀତି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଅନୁ ସାେର େସୟାରଗୁଡ଼ିକର
ଆବ�ନ କରାଯି ବl ଆବ�ି ତ େସୟାରଗୁଡ଼ିକୁ ଆେବଦନକାରୀ� ଡିପି
ସହିତ ବଜାୟ ରଖାଯାଇଥ �ବା ଡିମାଟ ଆକାଉ�କୁ େ�ଡିଟ େହବl
ସି କୁ�ରି ଟିଗଡ଼
ୁ ିକର ଆବ�ନ ଡିମାଟ ଆକାରେର କରାଯି ବ ଏବଂ
େସଗୁଡିକୁ ସମୟ�େମ େଭୗତିକ େସୟାରଗୁଡ଼ିକେର ପରି ଣତ କରି ବା
ନିମେ� ନିେବଶକାରୀମାନ�ର ପସ� ରହିଛିl ସବ�ସାଧାରଣ ମ�ୁରୀ
ବ� େହବାର ଛଅ (୦୬)ଟି କାଯ�� ଦିବସ ମ�େର ଦିଆଯାଇଥ �ବା
େସୟାରଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁ େମାଦନ�ା� �କ ଏ�େଚ�ଗୁଡିକେର ତାଲି କାଭୁ�
କରାଯାଏ େଯଉଠିଁ େସୟାରଗୁଡ଼ିକର ପରବ��ୀ େ�ଡିଂ େହାଇଥାଏl

ଦୟାକରି ମେନ ରଖ�:
ଏସଇବିଆଇ ନୂ ତନ ନିେ��ଶାବଳୀ ଅନୁ ସାେର ଆପଣ େସୟାର �ମାଣପ�ଗୁଡ଼ିକ ଭଳି ସି କୁ�ରି ଟିଗଡ଼
ୁ ିକୁ େଭୗତିକ
ଭାବେର କି�ା ଡିମାଟ ଆକାରେର ରଖ �ପାରି େବl ଏପରି କି ଏ�ି ଲ ୦୧, ୨୦୧୯ ଠାରୁ ସି କୁ�ରି ଟିଗଡ଼
ୁ ିକୁ �ା� �ଫର
କରାଯାଇପାରି ବ, ଯଦି େକବଳ େସଗୁଡ଼ିକ ଡିମାଟ ଆକାରେର ରଖାଯାଏl େସଇଥ �ପାଇ ଁ େଗାଟିଏ ଡିମାଟ ଆକାଉ�
େଖାଲି ବା ନିମେ� ଏବଂ ସମ� ସି କୁ�ରି ଟିଗଡ଼
ୁ ିକୁ ଡିମାଟ ଆକାରେର ରଖ �ବାକୁ ଉପେଦଶ ଦିଆଯାଏl ଉ�ରାଧ �କାର
କି�ା ବଂଶାନୁ �ମ ଅନୁ ସାେର ଯଦି େସୟାରଗୁଡ଼ିକୁ େସମାନ� ଆଇନଗତ ଉ�ରାଧ �କାରୀମାନ� ମ�େର �ଦାନ
କରାଯାଏ େତେବ ଏହି ନିୟମ �ଯୁଜ� ହୁ ଏ ନାହିl ଁ
ପୃଷ୍ଠା ୧୪

୧୩
�ାଥମିକ ମାେକର୍ଟେର ନିେବଶ କରିବାର ��ିୟା
ଆପଣ େଗାଟିଏ କ�ାନୀର େସୟାରଗୁଡ଼ିକୁ ସବ�ସାଧାରଣ
ଅଫର/ଇସୁ� ସମୟେର େଗାଟିଏ ଆେବଦନ ଫମ� ପୂରଣ
କରି କ�ାନୀ ଠାରୁ ସି ଧାସଳଖ କିଣି ପାରି େବ ଏବଂ
େଲାକମାନ� ଇସୁ� ନିମେ� ସବ�ସାଧାରଣ ଇସୁ�
େଖାଲାଥ �ବା ସମୟେର େଦୟ ପଇଠ କରି କିଣି ପାରି େବl
ଆେବଦନ ପ�େର ଆପଣ ନିଜର ନାମ, ଠିକଣା, ଆେବଦନ
କରାଯାଇଥ �ବା େସୟାରଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ�ା, ବ�ା� ଆକାଉ�
ବିବରଣୀ, େଯଉ ଁ ଡିମାଟ ଆକାଉ�େର େସୟାରଗୁଡ଼ିକ
େ�ଡିଟ େହବ ଇତ�ାଦି ଭଳି ବିବରଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରି ବାକୁ
େହବl
େସହି
ଆଇପି ଓେର
ନିେବଶ
କରି ବାକୁ
ଆ�ହୀ
ନିେବଶକାରୀମାେନ େସଥ � ନିମେ� ଆବ� ପରି ମାଣ �ାରା
ସମଥ�ତ ଆେବଦନ (ଏଏସବିଏ) ମା�ମେର ଆେବଦନ
କରି ପାର�ି ଏବଂ ଏକୀକୃତ େପେମ� ଇ�ରେଫସ
(ୟୁପି ଆଇ) କୁ ଏକ େପେମ� େମକାନିଜମ (ପୁ�ିକାେର
ପେର
ବିଷଦ
ଭାବେର
ଉେ�ଖ
େହାଇଛି)l
ନିେବଶକାରୀମାନ�ୁ ତାହା ପେର ଆେବଦନ ଫମ� ପୂରଣ
କରି ବାକୁ େହବ ଏବଂ େସମାଣନ� ପସ� ଅନୁ ସାେର
େସମାନ� ନିମେ� େସୟାରଗୁଡ଼ିକ ଆବ�ନ କରି ବା ନିମେ�
ଆେବଦନ କରି ବାକୁ େହବl େସୟାରଗୁଡ଼ିକ ନିମେ� ମନି
େଯଉଥଁ � ପାଇ ଁ ନିେବଶକ ଆେବଦନ କରି ଛ�ି ତାହା ପେର
ନିେବଶକ� ବ�ା� ଆକାଉ�େର ଆବ� ହୁ ଏl ଇସ�୍ୟଟି
� ବ�
େହବା ପେର େଗାଟିଏ ଆଇପି ଓର ତାଲି କାଭୁ� କାଯ��ର
ସ�ୂ�� ��ିୟା ଛ (୬)ଟି କାଯ��ଦିବସ ସମୟ ନିଏl େଯଉ ଁ
ନିେବଶକମାନ�ୁ େସୟାରଗୁଡ଼ିକ ମ�ୁର କରାଯାଏ
େସମାେନ
େସମାନ�ର
ଡିମାଟ
ଆକାଉ�େର
େସୟାରଗୁଡ଼ିକ ପାଆ�ି ଏବଂ ଏହା ନିମେ� ଫ�

ବି�ୟ

�ୟ

୬ ଦିନ

େସମାନ�ର ବ�ା� ଆକାଉ�ରୁ ବିେୟାଗ ହୁ ଏl ଯଦି େସୟାରଗୁଡ଼ିକ �ଦାନ କରାଯାଏ ନାହି, ଁ ଆେବଦନକାରୀ
ନିେବଶକ�ର ବ�ା� ଆକାଉ�େର ଆବ� େହାଇଥ �ବା ଫ�ଗୁଡ଼ିକ ପରବ��ୀ ଉପେଯାଗ ନିମେ� ମୁ� ହୁ ଏl

ସତକ�ତା ରହିବା:
େଗାଟିଏ କ�ାନୀର େସୟାରଗୁଡ଼ିକେର ନିେବଶ କରି ବା ପୂବର
� ୁ ବିବରଣୀ ପ�ିକା/େରଡ େହରି � ବିବରଣୀ
ପ�ିକା/କ�ାନୀର ଅଫର ଡକୁ�େମ�କୁ ଯ�ର ସହିତ ପଢ�ୁ l
ସବ�ସାଧାରଣ ମ�ୁରୀେର େସୟାରଗୁଡ଼ିକ ନିମେ� ଆେବଦନ କରି ବା ସମୟେର େସୟାରଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ� ଏବଂ
ପରି ମାଣ ଉପେର ସଠିକ �ାନ ଦିଅ�ୁ l
େଯଉ ଁ ମୂଲ�େର ଆପଣ େସୟାରଗୁଡ଼ିକ ନିମେ� ଆେବଦନ କରି ଛ�ି ତାହାର େନାଟ୍ କର�ୁ l
ମାେକ�ଟ ଆେବଗଗୁଡିକ ଭି ତିେର ନିେବଶ କର� ନାହି ଁବରଂ କ�ାନୀ ବିଷୟେର ଏବଂ ଏହାର ଆଥ�କ
ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ବିେ�ଷଣ କର�ୁ ଏବଂ ଚତୁ ରତାର ସହିତ ନିେବଶ କର�ୁ l
ପୃଷ୍ଠା ୧୫

୧୪
ଆବ� ପରିମାଣ �ାରା ସମଥ�ତ ଆେବଦନ (ଏଏସବିଏ)
ଏଏସବିଏ
ମା�ମେର
ନିେବଶକାରୀମାେନ
ଏେବ
ଆଇପି ଓଗୁଡ଼ିକେର ସି କୁ�ରି ଟିଗଡ଼
ୁ ିକ ନିମେ� ଆେବଦନ
କରି ପାରି େବl ଏଏସବିଏେର େସୟାରଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ�ଗୁଡ଼ିକର
ସୀମା ପଯ��� ମନି, େଯଉଥଁ � ନିମେ� ନିେବଶକାରୀ ଆେବଦନ
କରି ଛ�ି ତାହାକୁ ବ� କରାଯାଏ, କି� ଆବ�ନ ପଯ��� ଏହା
ଆପଣ� ଆକାଉ�େର ରେହl େସୟାର ଇତ�ାଦିର
ଆବ�ନେର ଆପଣ� ଆକାଉ�ରୁ ଆବଶ�କ ପରି ମାଣର
ଅଥ�ରାଶି ବିଯ�
ୁ କରାଯାଏl ବ� ରଖାଯାଇଥ �ବା ଅଥ�ରାଶି ସୁଧ
ଅଜ�ନ କରୁଥାଏ ଏବଂ ଅଣ-ବ�ନ େ��େର େଫର�ର
ଆବଶ�କ ନାହିl ଁ େସଇଥ � ପାଇ ଁ ଆଇପି ଓଗୁଡ଼ିକେର ଆେବଦନ
କରି ବା ନିମେ� ବା�ବେର େଗାଟିଏ େଚକ୍ ପଠାଇବା
ପରି ବେ�� ଏେବ ଆପଣ ଆବ� ପରି ମାଣ �ାରା ସମଥ�ତ
ଆେବଦନ (ଏଏସବିଏ) ମା�ମେର ଆେବଦନ କରି ପାରି େବ,
ଯାହା େକେତକ ଅସୁଲକାରୀ ବ�ା�ଗୁଡ଼ିକର ଶାଖାଗୁଡ଼ିକ
�ାରା ସୁବିଧା କରାଯାଇଛିl ଏହି ବ�ା�ଗୁଡ଼ିକର ତାଲି କା
ଏସଇବିଆଇ େୱବସାଇଟେର ଉପଲ� ରହିଛିl
ଏକ େପେମ� ବ�ବ�ା ଭାବେର ଏକୀକୃତ େପେମ� ଇ�ରେଫସ (ୟୁପି ଆଇ)କୁ ବ�ବହାର କରି ନିେବଶକାରୀମାେନ
ଏେବ ଆଇପି ଓଗୁଡ଼ିକେର ନିେବଶ କରି ପାରି େବl (ୟୁପି ଆଇ)କୁ ବ�ବହାର କରି ନିେବଶ କରି ବା ��ିୟାକୁ ପରି ଶ�
ି -IVେର
ବ��ନା କରାଯାଇଛିl

୧୫

ମା�ମିକ ମାେକର୍ଟ ମା�ମେର ନିେବଶ
[ଥେର ଆପଣ ଅନୁ େମାଦନ ଲାଭ କରି ଥ �ବା �କ ଏ�େଚ�ର
�କ େ�ାକର� ସହିତ େଗାଟିଏ େ�ଡିଂ/େ�ାକିଂ ଆକାଉ�
େଖାଲି େଦବା ପେର ଆପଣ �କ ଏ�େଚ�େର �କ
େ�ାକର� ମା�ମେର େଗାଟିଏ କ�ାନୀର େସୟାରଗୁଡ଼ିକ
କିଣାବିକା କରି ପାରି େବl ଆପଣ� େ�ାକର� ମା�ମେର
ଅନଲାଇନ େ�ଡିଂ ଆକାଉ� ବ�ବହାର କରି ସି କୁ�ରି ଟିସର
୍
କିଣାବିକା ନିମେ� ଆପଣ ଅଡ�ର ରଖ �ପାରି େବl େ�ାକର�
େୱବସାଇଟ, େ�ାକର� େମାବାଇଲ େ�ଡିଂ ଆପ୍
ମା�ମେର ଅନଲାଇନ େ�ଡିଂ ଆକାଉ� ବ�ବହାର
କରି ପାରି େବl
େଫାନ୍ ମା�ମେର କଲ୍ ଆ� େ�ଡ
ଫାସି ଲିଟିେର, େ�ାକର� କାଯ��ାଳୟକୁ ନିେଜ ଯାଇ କି�ା
�କେ�ାକରମାନ�ର ଅନୁ େମାଦିତ ବ��ି ମାନ� ମା�ମେର
ଅନଲାଇନ େ�ଡିଂ ଆକାଉ� ବ�ବହାର କରି ପାରି େବl
ପୃଷ୍ଠା ୧୬
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ଅଡ�ର ରଖ �ବାର େମାଡ୍ ଗୁଡିକ:

େମାବାଇଲ େ�ଡିଂ
ଆପ୍
ଅଡ�ରଗୁଡ଼ିକ ଦିଅ�ୁ
େଫାନେର

ଅନଲାଇନ େ�ଡିଂ
ଆପ
�କ୍ ଗୁଡକ
ି �ୟ
କର�ୁ

େଭୗତିକ ଅଡ�ର
େ�ାକର�

ସତକ�ତା ରହିବା ରହିବା:
-

େସୟାରଗୁଡ଼ିକର କିଣାବିକା େକବଳ ଏସଇବିଆଇ ପ�ୀକୃତ �କ େ�ାକର କି�ା ଅନୁ େମାଦନ�ା�
ବ��ି � ମା�ମେର କରାଯି ବା ଉଚିତl
ମା�ମି କ ମାେକ�ଟେର େ�ଡିଂ କରି ବା ସମୟେର ଆପଣ େ�ାକର� ନିକଟେର ରଖ �ଥ �ବା ଅଡ�ରଗୁଡିକର
େଗାଟିଏ େରକଡ� ରଖ�ୁ l

୧୬
େ�ଡିଂ ଦିବସ ଏବଂ େ�ଡିଂ ଓ େସଟଲେମ� ଚ�
ସ�ାହର ସମ� ଦିନଗୁଡ଼ିକେର �କ ଏ�େଚ�ଗୁଡ଼ିକେର େ�ଡିଂ
ହୁ ଏ (ଶନିବାର, ରବିବାର ଏବଂ �କ ଏ�େଚ�ଗୁଡ଼ିକ �ାରା
େଘାଷଣା
କରାଯାଇଥ �ବା
ଛୁଟିଦିନଗୁଡ଼ିକ
ବ�ତୀତ)l
େସୟାରଗୁଡ଼ିକ �ୟ କରି ବା େ��େର �ାସ�ିକ େସଟଲେମ�
(ବିେଶଷକରି ଆପଣ� �ୟ ଅଡ�ର ସଫଳତାର ସହିତ ନିବା� ହ
କରାଯାଇଛି େବାଲି େ�ାକର� ଠାରୁ ନି�ିତତା ପାଇବା ପେର
ପେର) ନିମେ� େପ-ଇନ ଦିବସ ପୂବର
� ୁ ଆପଣ ନିଜର �କ
େ�ାକର� ବ�ା� ଆକାଉ�େର େଦୟ ପଇଠ କରି ବା ଦରକାରl
ଠିକ୍ େସହିପରି େସୟାରଗୁଡ଼ିକ ବି�ୟ କରି ବା େ��େର
�ାସ�ିକ େସଟଲେମ� ନିମେ� େପ-ଇନ ଦିବସ ପୂବର
� ୁ ଆପଣ
େ�ାକର� ଡିମାଟ ଆକାଉ�େର େସୟାରଗୁଡ଼ିକ ପଇଠ କରି ବା
ଦରକାରl
େପ-ଇନ ଦିବସ ଏବଂ େପ-ଆଉଟ୍ ଦିବସ କଣ? େପ-ଇନ ଦିବସ େହଉଛି େଯେତେବେଳ ଏ�େଚ�ର �ି�ୟରି ଂ
କେପ�ାେରସନକୁ ସି କୁ�ରି ଟିଗଡ଼
ୁ ିକ �ଦାନ କରି େବ କି�ା େପେମ� କରି େବl େପ-ଆଉଟ ଦିବସଟି େହଉଛି େଯେତେବେଳ
�ି�ୟରି ଂ କେପ�ାେରସନ େ�ାକର�ୁ ସି କୁ�ରି ଟିଗଡ଼
ୁ ିକ �ଦାନ କରି େବ କି�ା େପେମ� କରି େବl େସେଟଲେମ� ଚ� ଏକ
ତ+୨ େରାଲି ଂ େସେଟଲେମ� ଭି ତିେର ଠାରୁ ଲାଗୁ ଏ�ି ଲ ୦୧, ୨୦୦୩ (େଯଉଠାେର
ଁ
ତ ବ�ବସାୟ ଦିବସକୁ ବୁ ଝାଏ)l
ଉଦାହରଣ �ରୂପ, େସାମବାରେର କରାଯାଇଥ �ବା ବ�ବସାୟଗୁଡ଼ିକୁ ବିେଶଷଭାବେର େସହି ବୁ ଧବାର ଦିନ ସମାଧାନ
କରାଯାଏl
ପୃଷ୍ଠା ୧୭

(ବ�ବସାୟ ଦିବସ ଠାରୁ ୨ଟି କାଯ�� ଦିବସକୁ ବିଚାରକୁ େନଇ)l �କ ଏ�େଚ�ଗୁଡ଼ିକ ନି�ିତ କର�ି େଯ, ପା�ି ଏବଂ
ସି କୁ�ରି ଟିଗଡ଼
ୁ ିକର େପ-ଇନ ଏବଂ େପ-ଆଉଟକୁ ତ+୨ ଦିନେର ସମାପନ କରାଯାଏl

ପା�ିଗଡ଼
ୁ ିକର/ସି କୁ�ରି ଟିଗଡ଼
ୁ ିକର େପ-ଇନ୍ ଅଥ� େହଉଛି େ�ାକରମାନ�
ଆକାଉ�ରୁ ଏ�େଚ� ଆକାଉ�କୁ ପା�ିଗଡ଼
ୁ ିକର/ସି କୁ�ରି ଟିଗଡ଼
ୁ ିକର �ାନା�ରଣl

େପ-ଆଉଟ: ପା�ିଗଡ଼
ୁ ିକର/ସି କୁ�ରି ଟିଗଡ଼
ୁ ିକର େପ-ଆଉଟ ଅଥ� େହଉଛି ଏ�େଚ�
ଆକାଉ� ଆକାଉ�ରୁ
େ�ାକରମାନ�କୁ ପା�ିଗଡ଼
ୁ ିକର/ସି କୁ�ରି ଟିଗଡ଼
ୁ ିକର
�ାନା�ରଣl

ସତକ�ତା ରହିବା ରହିବା:
ସବ�ଦା ନି�ିତ କର�ୁ େଯ, ବ�ବସାୟର େସେଟଲେମ� ଚ�ର େପ-ଇନ ପୂବର
� ୁ ଆପଣ ନିଜର
ବ�ା�/ଡିମାଟ ଆକାଉ�େର ଯଥା�େମ ଯେଥ� ପରି ମାଣର ପା�ି/ସି କୁ�ରି ଟିଗଡ
ୁ ିକ ରଖ�ିl
େସେଟଲେମ� ନିମେ� ଯେଥ� ପରି ମାଣର ପା�ି/ସି କୁ�ରି ଟିଗଡ
ୁ ିକର ଅଭାବ ରହିେଲ େଜାରି ମାନା ଲାଗୁ
େହାଇପାେର ଏବଂ ନିେବଶକାରୀ�ର ଅଧ �କ �ତି େହାଇପାେରl

୧୭
ଚୁ �ି େନାଟ୍
େଗାଟିଏ ଚୁ �ି େନାଟ୍ େହଉଛି �କ େ�ାକର� �ାରା
କରାଯାଇଥ �ବା ବ�ବସାୟର ଏକ �ମାଣl ଏହା େଗାଟିଏ
ଆଇନଗତ ଡକୁ�େମ� ଅେଟ େଯଉଥଁ �େର େନଣେଦଣର
ସବିେଶଷ ବିବରଣୀ ରହିଥାଏ, େଯପରି
କି �ୟ
କରାଯାଇଥ �ବା/ବି�ୟ
କରାଯାଇଥ �ବା
ସି କୁ�ରି ଟିଗଡ଼
ୁ ିକ,
ବ�ବସାୟ େହାଇଥ �ବା ମୂଲ�, ବ�ବସାୟର ସମୟ, େ�ାକେରଜ
ଇତ�ାଦିl ବା�ବ ରୂପେର କି�ା ଇେଲେ���ାନିକ ଭାବେର ଚୁ �ି
େନାଟ୍ ଇସୁ� କରାଯାଇପାରି ବl ଯଦି ଆପଣ େଗାଟିଏ
ଇେଲେ���ାନିକ ଚୁ �ି େନାଟ୍ ନିମେ� ବାଛ�ି େତେବ ଆପଣ�
ଇେମଲ ଆଇଡିର ସବିେଶଷ ବିବରଣୀ ସହିତ �କ େ�ାକର�ୁ
େଗାଟିଏ �ତ� ��ୀକୃତକରଣ �ଦାନ କରାଯି ବା ଆବଶ�କl ଏହି
�କାରର

ଇେଲେ���ାନିକ ଚୁ �ି େନାଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଡିଜଟ
ି ାଲ ଭାବେର �ା�ର କରାଯି ବ, ଏନ�ି� � େହବ ଏବଂ ହ�େ�ପ
କରାଯାଇପାରି ବ ନାହିl ଁ ଏହି �କାରର ଇେଲେ���ାନିକ ଚୁ �ି େନାଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ େହବା ଉଚିତ
ପୃଷ୍ଠା ୧୮

ଭବିଷ�ତେର େଦଖ �ବା ନିମେ� ନିେବଶକାରୀ� �ାରା ସଂର�ି ତ କରାଯି ବା ଉଚିତl ଏଗୁଡ଼ିକର ବହୁ ତ ଗୁରୁ� ରହିଛି,
ବିେଶଷକରି ଯଦି ପରବ��ୀ ସମୟେର େକୗଣସି ବିବାଦ ସୃ�ି ହୁ ଏl

ସତକ�ତା ରହିବା ରହିବା:
-

-

ବ�ବସାୟ େହବାର ୨୪ ଘ�ା ମ�େର �କ େ�ାକର� �ାରା ଚୁ �ି େନାଟ୍ ଇସୁ� କରାଯି ବl ଯଦି ଚୁ �ି
େନାଟେର େକୗଣସି �କାରର ଅନିୟମି ତତା ହୁ ଏ େତେବ ନିେବଶକାରୀ ଏହି ବିଷୟେର ସେ� ସେ� �କ
େ�ାକର�ୁ ଜଣାଇବା ଉଚିତl
ମାେକ�ଟେର ଅଡ�ରଗୁଡ଼ିକ ରଖ �ବା େବେଳ ଚୁ �ି େନାଟେର ଉେ�ଖ େହାଇଥ �ବା ବିବରଣୀ ସହିତ ଆପଣ�
�ାରା ରଖାଯାଇଥ �ବା େରକଡ�ଗଡ଼
ୁ ିକୁ ସବ�ଦା ଯା� କର�ୁ l ଯଦି େକୗଣସି �କାରର ଅନିୟମି ତତା ହୁ ଏ େତେବ
ଏହି ବିଷୟେର ସେ� ସେ� ଆପଣ�ର �କ େ�ାକର�ୁ ଜଣା�ୁ l

�ାହକ ଅଡ�ରର େରକଡ�:
�ାହକମାେନ ଏହିଭଳି ଅଡ�ର ରଖ �ଥ �ବାର �ମାଣ ରଖ �ବା ପେର ହି ଁ େକବଳ �କ
େ�ାକରମାେନ �ାହକମାନ�ର ବ�ବସାୟଗୁଡ଼ିକ ନିବା� ହ କରି ବା ଦରକାର, ଯାହା
ଅନ�ଗୁଡ଼ିକ ମ�େର ଏହି ଆକାରେର େହାଇପାରି ବ:
�ାହକ� �ାରା ଲି ଖ �ତ ଏବଂ �ା�ରି ତ େଭୗତିକ େରକଡ�,
େଟଲି େଫାନ୍ େରକଡ�ଂ,
ଅଧ �କୃତ ଇେମଲ୍ ଆଇଡିରୁ ଇେମଲ୍ ,
ଇ�ରେନଟ େନଣେଦଣଗୁଡ଼ିକ ନିମେ� ଲଗ,
େମାବାଇଲ୍ େଫାନଗୁଡ଼ିକ ମା�ମେର ବା��ାଗୁଡ଼ିକର େରକଡ�,
ଆଇନଗତ ଭାବେର ଅନ� େକୗଣସି ଯା�େଯାଗ� େରକଡ�l

୧୮
ନିେବଶକାରୀମାନ�ୁ ଏସଏମଏସ୍ ଏବଂ ଇେମଲ୍ େଚତାବନୀ
ନିେବଶକାରୀମାେନ
ଏସଏମଏସ୍ ଏବଂ
ଇେମଲ୍
େଚତାବନୀ ସୁବିଧାକୁ ବାଛି ପାରି େବ, ଯାହା ମା�ମେର
େସମାେନ
େସମାନ�ର େ�ଡିଂ ଏବଂ ଡିମାଟ
ଆକାଉ�େର େହଉଥ �ବା ବ�ବସାୟ/େନଣେଦଣ କାଯ��
େହେଲ ମାଗଣାେର ଏସଏମଏସ୍ ଏବଂ ଇେମଲ୍
େଚତାବନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇେବl ଏହି ସୁବିଧାକୁ ଉପଲ� କରି ବା
ନିମେ� ନିେବଶକାରୀମାେନ ନି�ିତ କରି ବା ଉଚିତ େଯ,
େସମାନ�ର େମାବାଇଲ ନ�ର ଏବଂ ଇେମଲ
ଆଇଡିଗଡ଼
ୁ ିକ େସୟାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ େସମାନ�ର
�କ େ�ାକର ଏବଂ ଅଂଶ�ହଣକାରୀମାନ� ସହିତ
ନିୟମି ତ ଭାବେର ଅଦ�ତିତ େହାଇଛିl
ପୃଷ୍ଠା ୧୯

୧୯
ରନିଂ ଆକାଉ� �ୀକୃ ତୀକରଣ
ସାଧାରଣେର ଜେଣ େ�ାକର� �ାରା େଗାଟିଏ
େନଣେଦଣ
(�ୟ/ବି�ୟ)ର
େସଟଲେମ�କୁ
ପା�ି/ସି କୁ�ରି ଟିଗଡ଼
ୁ ିକର େପ-ଆଉଟର ୨୪ ଘ�ା ମ�େର
କରାଯି ବl ଏପରି କି ଯଦି ଆପଣ ନିୟମି ତ ଭାବେର �କ
ଏ�େଚ�େର େସୟାରଗୁଡ଼ିକର ବ�ବସାୟ କର�ି େତେବ
େଗାଟିଏ ରନିଂ ଆକାଉ� ରଖ �ବା ପାଇ ଁ ଆପଣ ବିେଶଷ
ଭାବେର �କ େ�ାକର�ୁ ଅନୁ େମାଦନ କରି ପର�ି
ଯାହା�ାରା ଆପଣ� େସୟାର କି�ା ପା�ିଗଡ଼
ୁ ିକୁ, ଯାହା ବି
େହାଇପାେର; �କ େ�ାକର� ସହିତ େଗାଟିଏ ଅଲଗା
ଆକାଉ�େର ରଖାଯି ବl
ସି କୁ�ରି ଟିଗଡ
ୁ ିକର ସହଜ େନଣେଦଣ କାଯ��େର ରନିଂ
ଆକାଉ� ସୁବିଧା �ଦାନ କେର ଯାହା ଫଳେର �କ
େ�ାକର� ସହିତ ରନିଂ ଆକାଉ�େର ରଖାଯାଇଥ �ବା
େସୟାରଗୁଡ଼ିକ
କି�ା
ପା�ିଗଡ଼
ୁ ିକ
ଭବିଷ�ତ
େନଣେଦଣଗୁଡିକର େସଟଲେମ� କ��ବ�ଗୁଡ଼ିକ �ତି
ଆଡ଼ଜ� ହୁ ଏl
ରନିଂ ଆକାଉ� ସ୍ୱ◌ୀକୃତକରଣର ତାରି ଖ ରହିବ ଏବଂ ଏହା େଯ େକୗଣସି ସମୟେର �ତ�ାହାରେଯାଗ� ଅେଟl
ରନିଂ ଆକାଉ� ସ୍ୱ◌ୀକୃତକରଣର ତାରି ଖ ରହିବ ଏବଂ ଏହା େଯ େକୗଣସି ସମୟେର �ତ�ାହାରେଯାଗ� ଅେଟl
ପା�ି ଏବଂ ସି କୁ�ରି ଟିଗଡ଼
ୁ ିକର �କୃତ େସଟଲେମ� େ�ାକର� �ାରା କରାଯି ବ, ଅତି କମେର ୩୦ ଦିନେର ଥେର /
୯୦ ଦିନେର ଥେର,େଯଉ ଁ ଭଳି ଭାବେର ନିେବଶକାରୀମାନ (�ାହକ)� �ାରା ବଛାଯାଇଥାଏl

୨୦
ବ୍ୟବସାୟ ଯା�କରଣ
ଆପଣ� ଆକାଉ�େର େହାଇଥ �ବା ବ�ବସାୟଗୁଡ଼ିକର ଯା�
କରି ବା ପାଇ ଁ ଏ�େଚ�ଗୁଡ଼ିକର େୱବସାଇଟଗୁଡ଼ିକେର
ବ�ବସାୟ ଯା�କରଣ େମାଡୁ �ଲ େଗାଟିଏ ବହୁ ତ ସରଳ
ସର�ାମ ଅେଟl ବ�ବସାୟଗୁଡ଼ିକ ସ�କ�େର
ତଥ� ତ+୧ ଦିବସେର ଉପଲ� େହବl

ପୃଷ୍ଠା ୨୦

୨୧
ମାଜ�ନ ଟ�ା କଣ?

ମାଜ�ନ ଟ�ା ଏ�େଚ�ଗୁଡ଼ିକ/�ି�ୟରି ଂ କେପ�ାେରସନଗୁଡ଼ିକ
�ାରା ନି�ା� ରି ତ କରାଯାଏ ଏବଂ େ�ାକରମାନ� ତରଫରୁ
େଗାଟିଏ ବ�ବସାୟ ନିବା� ହ କରି ବା ପୂବର
� ୁ ଏହାକୁ
ନିେବଶକାରୀମାନ� ଠାରୁ େ�ାକରମାନ� �ାରା ଆଦାୟ
କରାଯାଏl ବ�ବସାୟଗୁଡ଼ିକ କିଣବ
ି ା ନିମେ� ପା�ିଗଡ଼
ୁ ିକର
ଅେଦୟତା ରି �କୁ �ାସ କରି ବା ପାଇ ଁ କି�ା ଜେଣ
ନିେବଶକାରୀ� �ାରା ବ�ବସାୟଗୁଡ଼ିକର ବି�ି ନିମେ�
ସି କୁ�ରି ଟିଗଡ଼
ୁ ିକର ଅେଦୟ ପାଇ ଁ ମାଜ�ନ ଟ�ା ଅସୁଲ
କରାଯାଏl ମାଜ�ନକୁ ନଗଦ ଟ�ା ଆକାରେର କି�ା
ସି କୁ�ରି ଟିସ ୍ କି�ା କ�ାସ ଅନୁ ରୂପ ଭାବେର �ଦାନ
କରାଯାଇପାରି ବ, ଯଥା; �ାୟୀ ଜମାଗୁଡ଼ିକ, ବ�ା� ଗ�ାେର�ି ,
ମୁ�ଚୁ ଆଲ ଫ�ଗୁଡିକର ଏକକ, ସରକାରୀ ସି କୁ�ରି ଟିଗଡ଼
ୁ ିକ
ଏବଂ ଡିମାଟ ଆକାରେର
େ�େଜରୀ ବିଲ୍ଗଡ଼
ୁ ିକ ଇତ�ାଦିl େସେ���ର ୦୧, ୨୦୨୦ ଠାରୁ ଲାଗୁ ନିେବଶକାରୀମାେନ (�ାହକ) େକବଳ ''ସି କୁ�ରି ଟିସ''୍
ଆକାରେର ମାଜ�ନ �ଦାନ କରି ପାରି େବ �ତ� ଭାବେର ଚି�ତ
ି �କ େ�ାକର� ଡିମାଟ ଆକାଉ� ସପ�େର
ସି କୁ�ରି ଟିଗଡ଼
ୁ ିକୁ ବ�କ ରଖ �ବାl
ଆଲ� େପ-ଇନ: ଯଦି ନିେବଶକାରୀ ମାଜ�ନ ପଇଠ କରି ବାରୁ ଛାଡ଼ ପାଇବାକୁ ଇଛା କର�ି, େତେବ ନିେବଶକାରୀ ''ଆଲ�
େପ-ଇନ୍ '' ସୁବିଧା ବ�ବହାର କରି ପାର�ି େଯଉଥଁ �େର େପ-ଇନ୍ ତାରି ଖ ପୂବର
� ୁ େ�ାକର�ୁ ପା�ିଗଡ଼
ୁ ିକର
େପେମ�/େସୟାରଗୁଡ଼ିକର େଡଲି ଭରି କରାଯି ବ କି�ା େ�ାକର� �ାରା ନି�ା� ରଣ କରାଯାଇଥ �ବା ସମୟ/ତାରି ଖ
ଅନୁ ସାେର �ଦାନ କରାଯି ବl

୨୨

�କ େ�ାକର ଏବଂ ଡିେପାଜିଟରୀ ଅଂଶ�ହଣକାରୀମାନ� ଠାରୁ ଆକାଉ� େ�ଟେମ�
ଆପଣ� �ାରା କରାଯାଇଥ �ବା େନଣେଦଣଗୁଡ଼ିକ ସ�କ�େର େ�ାକର
ଏବଂ ଡିେପାଜିଟରୀଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ମାସି କ ରି େପାଟ�, େ��ମାସି କ ରି େପାଟ�
ଇତ�ାଦି ଭଳି ରି େପାଟ�ଗଡ଼
ୁ ିକ ମାଗଣାେର �ହଣ କରି ବାକୁ ଆପଣ ହକଦାର
ଅଟ�ିl ଆପଣ�ର ପ�ି କୃତ େମାବାଇଲ ନ�ରେର କି�ା ଇେମଲ
ଆଇଡିେର ଡିେପାଜିଟରୀଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ �କ ଏ�େଚ�ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ�
ଆକାଉ�େର େହାଇଥ �ବା େନଣେଦଣଗୁଡ଼ିକ ସ�କ�େର ଆପଣ�ୁ
ଜଣାଇେବ l
େନଣେଦଣଗୁଡ଼ିକ ସ�କ�େରl ଯଦି ଆପଣ ବା��ାଟିକୁ ବୁ ଝପ
ି ାର�ି ନାହି ଁ େତେବ ବ�ା�, ଡିେପାଜିଟରୀ, ଡିେପାଜିଟରୀ
ଅଂଶ�ହଣକାରୀ, ଆପଣ� �କ ଏ�େଚ�, େ�ାକର� ସହିତ �� ହୁ ଅ�ୁ କି�ା ସହାୟତା ନିମେ� ଏସଇବିଆଇ
େଦୟମୁ� େହ��ଲାଇନେର େଯାଗାେଯାଗ କର�ୁ l ସବ�ଦା ଆପଣ�ର େଯାଗାେଯାଗ ବିବରଣୀ�ୁ ମ��ମାନ� ସହିତ
ଅଦ�ତିତ କରି ରଖ�ୁ ଯାହା ଫଳେର ଆପଣ ସମୟାନୁ ସାେର େଚତାବନୀଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଆକାଉ� େ�ଟେମ� �ହଣ
ପାଇପାରି େବl ଯଦି ଆପଣ ଏଭଳି ଏକ ରି େପାଟ� ପାଆ�ି ନାହି େତେବ
ଁ
ଆପଣ ନି�ିତ ଭାବେର �ାସ�ିକ ସଂ�ାଗୁଡ଼ିକ ସହିତ
ଏହି ବିଷୟେର ପଚରା ଉଚୁରା କର�ୁ l
ଆପଣ ନିଜର �କ େ�ାକର� ଠାରୁ �ତିବଷ� ମା�� ୩୧େର ଫ� ଏବଂ ସି କୁ�ରି ଟିଗଡ଼
ୁ ିକର ବାଲା� � ସ�କ�ତ ଏକ
େ�ଟେମ� ପାଇବାକୁ ହକଦାର ଅଟ�ିl
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୨୩
ସଂଗଠିତ ଆକାଉ� େ�ଟେମ� (ସିଏଏସ)
ସଂଗଠିତ ଆକାଉ� େ�ଟେମ� (ସି ଏଏସ) େହଉଛି େଗାଟିଏ
େଗାଟିକିଆ/ସଂଯୁ� ଆକାଉ� େ�ଟେମ� ଯାହା େଗାଟିଏ
ମାସେର ସମ� ମୁ�ଚୁ ଆଲ ଫ�ଗୁଡ଼ିକେର ଜେଣ ନିେବଶକାରୀ�
�ାରା କରାଯାଇଥ �ବା େନଣେଦଣଗୁଡ଼ିକର ବିବରଣୀକୁ େଦଖାଇ
ଥାଏ ଏବଂ ଡିମାଟ ଆକାଉ� (ଗୁଡ଼ିକ)େର ରଖାଯାଇଥ �ବା ଅନ�
ସି କୁ�ରି ଟିଗଡ଼
ୁ ିକୁ ମ� େଦଖାଏl ଆପଣ�ର ସି ଏଏସ ପାଇବା
ନିମେ�
ଆପଣ
ନିଜର
�କ
େ�ାକର/ଜିେପାଜିଟରୀ
ଅଂଶ�ହଣକାରୀ� ସହିତ ପ�ାନ କାଡ� ନ�ରକୁ ଅଦ�ତିତ କରି ବା
ଉଚିତl

ସିଏଏସ

୨୪

େଡରିେଭଟିଭ୍ ମାେକର୍ଟ
େଡରି େଭଟିଭସ ଆଥ�କ ସର�ାମଗୁଡ଼ିକ େସମାନ� ମୂଲ�କୁ
ଆଧାରଭୂତ ସି କୁ�ରି ଟି କି�ା ଆଥ�କ ସର�ାମ ଠାରୁ �ା� କର�ି
େବାଲି ବୁ ଝାଯାଏl ଏହି ଆଧାରଭୂତ ଉ�ାଦଗୁଡ଼ିକ ଇକୁ�ଟି,
କେମାଡିଟି, ମୁ�ା ଇତ�ାଦି େହାଇପାରି ବl
ନିେବଶକାରୀମାନ� �ି ତିକୁ ସୁର�ି ତ କରି ବା ନିମେ� ଏବଂ ଦର
ରି �କୁ �ାସ କରି ବା ପାଇ ଁ େଡରି େଭଟିଭଗୁଡ଼ିକୁ େସମାନ� �ାରା
�ାଥମି କ ଭାବେର ବ�ବହାର କରାଯାଏl େହଜିଂଜିଂ େହଉଛି
େମୗଳିକ ଭାବେର ଏକ ରି � ପରି ଚାଳନା େକୗଶଳ େଯଉଥଁ �େର
େକୗଣସି �କାରର ବିେରାଧା�କ ଦର ଏପଟେସପଟ େହବାର
ରି �କୁ ବ� କରି ବା ପାଇ ଁ ନିେବଶକାରୀମାେନ େକୗଶଳପୂ��
ଭାବେର ସର�ାମଗୁଡ଼ିକେର ନିେବଶ କର�ିl

`

େଡରି େଭଟିଭଗୁଡ଼ିକେର େ��ୟାର୍ମାେନ େହଜର େହାଇପାର�ି, ପୂବା� ନୁ ମାନକାରୀ େହାଇପାର�ି ଏବଂ ଆବ�ୀେ�ଜର େହାଇପାର�ି
ଏବଂ ଭି � ଭି � ଅବ�ାଗୁଡ଼ିକେର ଭି � ଭି � ଭୂମି କା �ହଣ କରାଯାଇପାେରl
ଫୁ �ଚସ� ଏବଂ ବିକ�ବିକ�, କି�ା ସାଧାରଣେର ଏଫ ଆ� ଓ ଭାଗ େବାଲି କୁହାଯାଏ, ଏଗୁଡିକ ସି କୁ�ରି ଟିସ ୍ ମାେକ�ଟର
େଡରି େଭଟିଭସ େସଗେମ�ର ଏକ ଜରୁରୀ ଅଂଶ ଅଟ�ିl ଫୁ �ଚସ� ଏବଂ ବିକ� େହଉଛ�ି ଦୁ ଇଟି ଅଲଗା �କାରର େଡରି େଭଟିଭସl
ଏକ ଭବିଷ�ତ ଚୁ �ି ନାମା େହଉଛି ଏକ ଆଧାରଭୁତ ଉ�ାଦକୁ ଭବିଷ�ତେର ଏକ ପୂବନ
� ି�ା� ରି ତ ମୂଲ�େର କିଣବ
ି ା କି�ା ବିକିବା ନିମେ�
ଏକ ମାନକୀକୃତ ଏ�େଚ� େ�େଡଡ ଚୁ �ି ନାମାl
ଏକ ବିକ� ଚୁ �ି ନାମା େହଉଛି ଆଥ�କ ସର�ାମ ଯାହା ବିକ�ର େ�ତା�ୁ ଭବିଷ�ତେର ପୂବନ
� ି�ା� ରି ତ ତାରି ଖ ଏବଂ ମୂଲ�େର ବିକ�ଟି
ି ାର
କାଯ��େର ଲଗାଇବାକୁ ଅଧ �କାର ଦିଏ କି�ୁ କ��ବ� ଦିଏ ନାହିl ଁ େଗାଟିଏ କଲ୍ ବିକ� ଜେଣ ବ��ି �ୁ ଆଧାରଭୁତ ସି କୁ�ରି ଟି କିଣବ
ଅଧ �କାର ଦିଏ ଏବଂ େଗାଟିଏ ପୁଟ୍ ବିକ� ଜେଣ ବ��ି �ୁ ଆଧାରଭୁତ ସି କୁ�ରି ଟିକୁ ବି�ି କରି ବାର ଅଧ �କାର ଦିଏl ନିେବଶକାରୀମାେନ
େଗାଟିଏ ବିକ� ଚୁ �ି ନାମା କିଣବ
ି ା ସମୟେର େସମାନ� ଠାରୁ େଗାଟିଏ �ି ମିୟମ୍ ଆଦାୟ କରାଯାଏl
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ଦୟାକରି ମେନ ରଖ� େଯ, େଡରି େଭଟିଭଗୁଡ଼ିକ ଅଧ �କ ରି � ଉ�ାଦ ଅଟ�ି ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଖ�ତଃ େହଜିଂ ଉେ�ଶ�େର
ବ�ବହାର କରାଯାଏl ଖୁଚୁରା ନିେବଶକାରୀମାନ� ନିମେ� ଏହା ଅନୁ େମାଦିତ ନୁ େହl ଁ

ମୁ୍ୟଚୁଆଲ୍ ଫ� ଏବଂ ଇଟିଏଫ

୨୫
ମୁ୍ୟଚୁଆଲ ଫ�
େଗାଟିଏ ମୁ�ଚୁ ଆଲ ଫ� ଅେନକ ନିେବଶକାରୀ� ଠାରୁ ମନି
ଆଣିଥାଏ ଏବଂ େସହି ମନିକୁ �କଗୁଡିକେର, ବ�ଗୁଡ଼ିକେର,
��କାଳୀନ
ମନି-ମାେକ�ଟ
ସର�ାମଗୁଡ଼ିକେର,
ଅନ�
ସି କୁ�ରି ଟିଗଡ
ୁ ିକ କି�ା ସ��ି କି�ା ଏହି ନିେବଶଗୁଡ଼ିକର େକେତକ
ସମ�ି େର ନିେବଶ କର�ିl ସମ� ମୁ�ଚୁ ଆଲ ଫ�ଗୁଡ଼ିକ େକୗଣସି
�ି ମର ଶୁଭାର� କରି ବା ପୂବର
� ୁ ଏସଇବିଆଇ ସହିତ ପ�ୀକୃତ
େହବା ଦରକାରl ମୁ�ଚୁ ଆଲ ଫ� �ି ମର ଉେ�ଶ�ଗୁଡ଼ିକ ଉପେର
ଭି ତିକରି ମୁ�ଚୁ ଆଲ ଫ�ଗୁଡ଼ିକୁ ଭି � ଭି � େ�ଣୀେର ବିଭ�
କରାଯାଇପାରି ବl
ବିଭି�
�କାରର
ନିେବଶକାରୀମାନ�
ଆବଶ�କତାଗୁଡିକୁ ଦୃ �ିେର ରଖ � �ି ମଗୁଡ଼ିକର ଡିଜାଇନ
କରାଯାଏ- ରି � ଠାରୁ ଦୂ ରେର ରହୁ ଥ �ବା ନିେବଶକାରୀମାେନ
(ସାଧାରଣତଃ ଜେଣ ର�ଣଶୀଳ ନିେବଶକାରୀ ଯି ଏ ଅଧ �କ ରି �
େନବାକୁ ଚାହା�ି
ଁ ନାହି),ଁ ମ�ମ ଧରଣର ନିେବଶକାରୀମାେନ
(ନିେବଶକାରୀ ଯି ଏ କିଛି ପରି ମାଣର ରି � େନଇପାରି େବ) ଏବଂ
ଆ�ମକ ନିେବଶକାରୀମାେନ (ନିେବଶକାରୀ ଯି ଏ ଅଧ �କ ରି ଟ��
ସ�ାନେର ଅଧ �କ ରି � େନବାକୁ ଇଛୁକ ଅଟ�ି)l
ମୁ�ଚୁ ଆଲ ଫ�ଗୁଡ଼ିକର ବିଭାଗୀକରଣ: ମୁ�ଚୁ ଆଲ ଫ�ଗୁଡ଼ିକୁ ବ�ାପକ ଭାବେର ନି� � ଅନୁ ସାେର ପା� ଭାଗେର ବିଭାଗୀକରଣ
କରାଯାଏ:

ଇ�ିଟି �ି ମଗୁଡ଼ିକ: େଯଉ ଁ ମୁ�ଚୁ ଆଲ ଫ�ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ�ତଃ �କ/ଇ�ିଟିଗଡ଼
ୁ ିକ ଉପେର ନିେବଶ କର�ିl
ଋଣ �ି ମଗୁଡ଼ିକ: େଯଉ ଁ ମୁ�ଚୁ ଆଲ ଫ�ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ�ତଃ �ାୟୀ ଆୟ ସି କୁ�ରି ଟିଗଡ଼
ୁ ିକ ଉପେର ନିେବଶ
କର�ି, େଯପରି କି ବ�ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ େ�େଜରୀ ବିଲଗୁଡ଼ିକl
ହାଇ�ିଡ଼ �ି ମଗୁଡ଼ିକ: େଯଉ ମୁ
ଁ �ଚୁ ଆଲ ଫ�ଗୁଡ଼ିକ ଦୁ ଇ କି�ା ତେତାଧ �କ ସ��ି େ�ଣୀେର ନିେବଶ କର�ି
େଯପରି କି, ଇ�ିଟିଗଡ଼
ୁ ିକ, �ାୟୀ ଆୟ, କ�ାସ୍ ଇତ�ାଦିl
ସମାଧାନଭି ତିକ �ି ମଗୁଡ଼ିକ: େଯଉ ଁ ମୁ�ଚୁ ଆଲ ଫ� �ି ମଗୁଡ଼ିକ େସମାନ� ନିେବଶକୁ ବ��ି ବିେଶଷ�
ଲ�� ଅନୁ ସାେର କର�ି, ଯଥା ଅବସରକାଳୀନ ଏବଂ ସ�ାନ େଯାଜନା ଇତ�ାଦିl
ଅନ� �ି ମଗୁଡ଼ିକ: ଅନ� ସମ� �ି ମଗୁଡ଼ିକ େହଉଛି େଯପରି କି ଇେ�� ଫ�ସ୍, େସେ��ାରାଲ ଫ�ସ୍,
ଇତ�ାଦିl
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୨୬
ମୁ୍ୟଚୁଆଲ ଫ�ଗୁଡ଼କ
ି େର କିପରି ନିେବଶ କରିବାକୁ େହବ?
ସାଧାରଣତଃ ମୁ�ଚୁ ଆଲ ଫ�ଗୁଡ଼ିକ ଖବର କାଗଜଗୁଡ଼ିକେର ବି�ାପନ ସହିତ ଆସ�ି, ଏଥ �େର ନୂ ତନ �ି ମଗୁଡ଼ିକର
ଶୁଭାର� ତାରି ଖ �କାଶ ପାଇଥାଏl ନିେବଶକାରୀମାେନ ଏେଜ�ମାନ�ୁ ଏବଂ ମୁ�ଚୁ ଆଲ ଫ�ଗୁଡ଼ିକର
ବ�ନକାରୀମାନ�ୁ ମ� େଯାଗାେଯାଗ କରି ପାରି େବ, ଜରୁରୀ ସୂଚନା ଏବଂ ଆେବଦନ ଫମ�ଗଡ଼
ୁ ିକ ନିମେ� ଏମାେନ
ଭାରତ ସାରା ରହିଛ�ିl ମୁ�ଚୁ ଆଲ ଫ�ଗୁଡ଼ିକେର ନିେବଶ କରି ବା େବେଳ ନିେବଶକାରୀମାନ�ୁ �ଥେମ େସମାନ�ର
େକୱାଇସି ��ିୟାକୁ ସ�ୂ�� କରି ବାକୁ େହବl ଜେଣ ନିେବଶକାରୀ େଗାଟିଏ ବା�ବ େକୱାଇସି ଫ� ଶାଖାେର କି�ା
େରଜି��ାର କାଯ��ାଳୟେର କରି ପାରି େବl ବିକ� ଭାବେର ଜେଣ ବ��ି ତା�ର ଆଧାର ଏବଂ ପ�ାନ୍ କାଡ� ନ�ର
ବ�ବହାର କରି ଇ-େକୱାଇସି ମ� କରି ପାରି େବl
ଥେର େକୱାଇସି ��ିୟା ସମାପନ େହାଇଯି ବା ପେର ନିେବଶକାରୀ ନିେବଶ କରି ବାକୁ ଇଛା କରୁଥ �ବା �ି ମ ସ�କ�େର
ନି��ି କରି ବାକୁ େହବl ଏହି ନି��ି ରି � ଆେପଟାଇଟ୍ ଏବଂ ଆଥ�କ ଲ��ଗୁଡ଼ିକ ଉପେର ପଯ��େବସି ତl ନିେବଶକାରୀ
େଯେତେବେଳ ମୁ�ଚୁ ଆଲ ଫ�କୁ ବାଛିଛ�ି, େସେତେବେଳ ତା�ୁ େସହି �ି ମଗୁଡ଼ିକେର ନିେବଶ କରି ବା ନିମେ� ସ�କ�ତ
ଅତ�ାବଶ�କ ଫମ�ଗଡ଼
ୁ ିକ ପୂରଣ କରି ବାକୁ ପଡ଼ିବl ଏହିଭଳି େସବାଗୁଡ଼ିକୁ �ଦାନ କରୁଥ �ବା ଏେଜ� ଏବଂ
ବ�ନକାରୀମାନ� ମା�ମେର ମୁ�ଚୁ ଆଲ ଫ�ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଫମ�ଗଡ଼
ୁ ିକୁ ଜମା କରାଯି ବ କି�ା ସି ଧାସଳଖ ଏମଏଫେର
ଜମା କରାଯି ବl ଆେବଦନ ଫମ� ପୂରଣ କରି ବା ସମୟେର ଜେଣ ନିେବଶକାରୀ �� ଭାବେର ନି�ିତ ତା�ର ନାମ,
ଠିକଣା, ତା� ନିମେ� ଆେବଦନ କରି ଥ �ବା ୟୁନିଟ ସଂଖ�ା ଏବଂ ଆେବଦନ ଫମ� ନିମେ� ଆବଶ�କ ଏହି ଭଳି ଅନ�ାନ�
ସୂଚନା ଉେ�ଖ କରି େବl ଲାଭାଂଶ କି�ା ପୁନଃ�ୟ ଉେ�ଶ�େର ମୁ�ଚୁ ଆଲ ଫ� �ାରା ପରବ��ୀ ତାରି ଖେର ମ�ୁର
କରାଯାଇଥ �ବା େକୗଣସି େଚକ/�ା�� ର େନଣେଦଣ ଠେକଇ ଠାରୁ ଦୂ ର କରି ବା ନିମେ� େସ ନି�ିତ ତା�ର ବ�ା�
ଆକାଉ� ନ�ର �ଦାନ କରି େବl ପରବ��ୀ ସମୟେର ଠିକଣା, ବ�ା� ଆକାଉ� ନ�ର ଇତ�ାଦିେର େକୗଣସି �କାରର
ପରି ବ��ନ ସ�କ�େର ମୁ�ଚୁ ଆଲ ଫ�କୁ ସେ� ସେ� ଜଣାଇବା ଉଚିତl ନିେବଶକାରୀମାନ� ନିମେ� ନିେବଶ ପ�ତିକୁ
ଆହୁ ରି ଅଧ �କ ସହଜ କରି ବା ପାଇ ଁ ମୁ�ଚୁ ଆଲ ଫ�ଗୁଡ଼ିକ ଅଧ �କ ପରି ମାଣର ନିେବଶ ବିକ� �ଦାନ କରି ବା ସହିତ
ନି�ଲ
� ି ଖ �ତ ବିକ�ଗୁଡ଼ିକ ମ� �ଦାନ କର�ିl
ବ�ବ�ି ତ ନିେବଶ େଯାଜନାଗୁଡ଼ିକ: ବ�ବ�ି ତ ନିେବଶ େଯାଜନାଗୁଡ଼ିକ: େଗାଟିଏ ନି��� �ି ମେର
ନିୟମି ତ ଅବଧ �ଗୁଡ଼ିକେର �ି ର ପରି ମାଣର ନିେବଶ କରି ବାର ସୁବିଧାl
ବ�ବ�ି ତ ଉଠାଣ େଯାଜନାଗୁଡ଼ିକ: େଗାଟିଏ ନି��� �ି ମରୁ ନିୟମି ତ ଅବଧ �ଗୁଡ଼ିକେର �ି ର ପରି ମାଣର
ଅଥ� ଉଠାଇବା ସୁବିଧାl
ବ�ବ�ି ତ �ା� �ଫର େଯାଜନାଗୁଡ଼ିକ: େଗାଟିଏ �ି ମରୁ ଆଉ େଗାଟିଏ �ି ମକୁ ନିୟମି ତ ଅବଧ �ଗୁଡ଼ିକେର
ଫ�ଗୁଡ଼ିକ �ା� �ଫର କରି ବାର ସୁବିଧାl

୨୭
ମୁ୍ୟଚୁଆଲ ଫ�ଗୁଡ଼କ
ି ର ଉ�ାଦ ଲ୍ୟାବଲିଂ
ଏସଇବିଆଇ ନିୟମାବଳୀ ଅନୁ ସାେର େଯଉ ଁ �ରର ରି � ଜଡ଼ିତ େସହି ଅନୁ ଯାୟୀ
ମୁ�ଚୁ ଆଲ ଫ� �ି ମଗୁଡ଼ିକର ଲ�ାବଲି ଂ କରି ବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହାକୁ
ରି �-ଓ-ମି ଟରେର ବ��ନା କରି ବାକୁ େହବl ରି �ର ଭି � ଭି � ଲ�ାବଲ ଥ �ବା
ରି �-ଓ-ମି ଟର ନି�େ� ର ଦିଆଯାଇଛି:
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କମ: କମ ରି �େର ମୂଳଧନ
କମରୁ ମ�ମ: ମ�ମ କମ ରି �େର ମୂଳଧନ
ମ�ମ: ମ�ମ ରି �େର ମୂଳଧନ
ମ�ମଭାବେର ଉ�: ମ�ମଭାବେର ଉ� ରି �େର ମୂଳଧନ
ଉ�: ଉ� ରି �େର ମୂଳଧନ
ଅଧ �କ ଉ�: ଅଧ �କ ଉ� ରି �େର ମୂଳଧନ
-

ମାସି କ ଭି ତିେର ରି �-ଓ-ମି ଟର ହିସାବ କରାଯାଏl

�ତି ମାସ େଶଷର ୧୦ ଦିନ ମ�େର ମୁ�ଚୁ ଆଲ ଫ�ଗୁଡ଼ିକ/ଏମଏମସି ଗଡ଼
ୁ ିକ େସମାନ�ର
େୱବସାଇଟଗୁଡ଼ିକେର ଏବଂ ଏଏମଏଫଆଇ େୱବସାଇଟେର ସମ� �ି ମଗୁଡ଼ିକର େପାଟ�େଫାଲି ଓ �କାଶନ ସହିତ
ରି �-ଓ-ମି ଟରକୁ �କାଶ କରି େବl
େଗାଟିଏ ନି��� �ି ମେର ନିେବଶ କରି ବା ନିମେ� ନିେବଶକାରୀମାେନ ଏେଜ�/ବ�ନକାରୀମାନ�
କମି ଶନ/ଉପହାରଗୁଡ଼ିକ �ାରା ଭାସି ଯିବା ଉଚିତ ନୁ େହl ଁ ଅନ� ପ�େର ନି�ିତ ଭାବେର େସମାେନ ମୁ�ଚୁ ଆଲ ଫ�ର
�ାକ େରକଡ�କୁ ବିଚାର କରି ବା ଦରକାର ଲ��ଭି �ିକ ଏବଂ ଅବଗତ େହାଇଥ �ବା ନି�ତିଗଡ଼
ୁ ିକ �ହଣ କରି ବା ଉଚିତl

୨୮
ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଟ୍ରେଡେଡ ଫଣ୍ଡସ୍ (ଇଟିଏଫ)
େଗାଟିଏ ଏ�େଚ� େ�େଡଡ ଫ�ସ୍ (ଇଟିଏଫ) େହଉଛି
େଗାଟିଏ ସି କୁ�ରି ଟି, ଯାହା ଏକ ଇେ��, କେମାଡିଟି,
ବ�ଗୁଡ଼ିକୁ �ାକ କେର କି�ା େଗାଟିଏ ଇେ�� ଫ� ଭଳି
ଅେନକ ସ��ି ଗଡ଼
ୁ ିକୁ �ାକ କେର ଏବଂ ସି କୁ�ରି ଟିସ ୍
ମାେକ�ଟେର େ�ଡ଼ କରାଯାଏl ସାଧାରଣ କଥାେର କହିେଲ,
ଇଟିଏଫଗୁଡ଼ିକ େହଉଛି େସହି ଫ� ଯାହା େସନେସ�, ନି�ି�
ଇତ�ାଦି ଭଳି ସୂଚୀଗୁଡ଼ିକୁ �ାକ କେରl ଆପଣ େଯେତେବେଳ
େଗାଟିଏ ଇଟିଏଫର ୟୁନିଟଗୁଡ଼ିକୁ କିଣ�ି େସେତେବେଳ
ଆପଣ �କୃତେର େଗାଟିଏ େପାଟ�େଫାଲି ଓର ୟୁନିଟଗୁଡ଼ିକୁ
କିଣ�ି ଯାହା ଇେ��ର କାଯ�� ଦ�ତାକୁ �ାକ କେରl
ଇଟିଏଫଗୁଡ଼ିକ �ାକ କରୁଥ �ବା ଇେ��ର କାଯ�� ଦ�ତାକୁ
�ତିଫଳିତ କର�ିl

ଇ ଟ

ଏଫ

ଇଟିଏଫଗୁଡ଼ିକ �କ ଏ�େଚ�େର ଏକ ସାଧାରଣ �କ ଭାବେର େ�ଡ଼ କର�ି, ଯାହା ନିୟମି ତ ମୁ�ଚୁ ଆଲ ଫ� ପରି ନୁ ହ�ିଁ
ଏବଂ ମାେକ�ଟେର େ�ଡିଂ େହବା ଅନୁ ସାେର େଗାଟିଏ ଇଟିଏଫର ମୂଲ� ପରି ବ��ନ ହୁ ଏl େଗାଟିଏ ଇଟିଏଫର େ�ଡିଂ
ମୂଲ� ଏହା �ତିନିଧ �� � କରୁଥ �ବା ଆଧାରଭୂତ ସ��ି ଗଡ଼
ୁ ିକର େନଟ ସ��ି ମୂଲ� ଉପେର ନିଭର
� କେରl ଇଟିଏଫଗୁଡ଼ିକର
ସାଧାରଣତଃ ଅଧ �କ େଦ�ନିକ ଲି �ିଡିଟି ଏବଂ ମୁ�ଚୁ ଆଲ ଫ� �ି ମଗୁଡ଼ିକ ଅେପ�ା କମ େଦୟ ରହିଛିl
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ସି କୁ�ରି ଟିସ ୍ ମାେକ�ଟେର ଅଭି େଯାଗ ନିବାରଣ

୨୯
ଏସଇବିଆଇ ଅଭି େଯାଗ ନିବାରଣ ବ�ବ�ା (ଏସସି ଓଆରଇଏସ)
ସି କୁ�ରି ଟିସ ୍ ମାେକ�ଟ ସ�କ�ତ େକୗଣସି ଅଭି େଯାଗ େ��େର ଆପଣ �ଥେମ ଜଡ଼ିତ ମ�� କି�ା କ�ାନୀ ସହିତ
େଯାଗାେଯାଗ କରି ପାର�ିl ଜଡ଼ିତ ମ�� କି�ା କ�ାନୀ ଆପଣ� ଅଭି େଯାଗ ନିବାରଣେର ସହାୟତା କରି େବl ଅଭି େଯାଗ
ଅମୀମାଂସି ତ ରହିବା େ��େର ଆପଣ ନିଜର �କ େ�ାକର କି�ା ତାଲି କାଭୁ� କ�ାନୀ ବିେରାଧେର ଜଡ଼ିତ �କ
ଏ�େଚ� କି�ା ଡିେପାଜିଟରୀ ପାଖକୁ ଯାଇପାର�ିl
ଅଭି େଯାଗ ସମାଧାନେର ଯଦି ତଥାପି ଆପଣ ସ�ୁ � ନୁ ହ�ିଁ
େତେବ ଆପଣ େଗାଟିଏ େୱବଭି ତିକ େକ�ୀୟ ଅଭି େଯାଗ
ନିବାରଣ ମା�ମେର ଏସଇବିଆଇ ନିକଟେର େଗାଟିଏ
ଅଭି େଯାଗ ଦାଖଲ କରି ପାର�ି, ଯାହାକୁ ଏସସି ଓଆରଇଏସ
ଅଭି େଯାଗ
(ଏସଇବିଆଇ ଅଭି େଯାଗ ନିବାରଣ ବ�ବ�ା) କୁହାଯାଏl
ଏସସି ଓଆରଇଏସ
େପାଟ�ାଲର ଠିକଣା େହଉଛି
http://scores.gov.in. ଏସସି ଓଆରଇଏସ େମାବାଇଲ୍
ଆପ୍ ବ�ବହାର କରି ନିେବଶକାରୀମାେନ ମ� େସମାନ�ର
ଅଭି େଯାଗ ଦାଖଲ କରି ପାରି େବ ଯାହା ଆ�ଏଡ଼ ଏବଂ iOS
��ାଟଫମ�ଗଡ଼
ୁ ିକେର ଉପଲ� ଅେଟl ଏସସି ଓଆରଇଏସ
ବିଷୟେର ଅଧ �କ ଜାଣିବା ନିମେ� ଆପଣ ଏସଇବିଆଇ
େଦୟମୁ� େହ��ଲାଇନ ନ�ରଗୁଡ଼ିକ- ୧୫୦୦ ୨୨ ୭୫୭୫,
,େର େଯାଗାେଯାଗ କରି ପାର�ିl
୧୫୦୦ ୨୬୬ ୭୫୭୫. େଯ େକୗଣସି ସମୟେର ଏବଂ େଯ େକୗଣସି �ାନରୁ ଆପଣ ନିଜର ଅଭି େଯାଗକୁ ଅନଲାଇନେର
ଦାଖଲ କରି ବା ନିମେ�, ଫେଲାଅପ କରି ବା ନିମେ� ଏବଂ ଅନଲାଇନେର ଅଭି େଯାଗ ନିବାରଣଗୁଡ଼ିକର �ି ତି ଜାଣିବାେର
ଆପଣ�ୁ ଏସସି ଓଆରଇଏସ ସ�ମ କରାଏl

୩୦

�କ ଏ�େଚ�ର ନିେବଶକାରୀ େସବା େକ�
ନିେବଶକାରୀ େସବା େକ�ଗୁଡ଼ିକ ନିେବଶକାରୀମାନ� ���ଗଡ଼
ୁ ିକୁ
ସମାଧାନ କରି ନିେବଶକାରୀମାନ� ଆବଶ�କତା ପୂରଣ କେରl
ନିେବଶକାରୀମାନ�
ଅଭି େଯାଗଗୁଡ଼ିକର
ସମାଧାନ
କରି
ବିବାଦଗୁଡ଼ିକର ଅ��-ନ�ାୟି କ ବେ�ାବ� ନିମେ� ମ��ତା ବ�ବ�ା
�ଦାନ କେରl
�କ ଏ�େଚ�ଗୁଡ଼ିକ ନିେବଶକାରୀ ଅଭି େଯାଗ ସମାଧାନ ପ�ାେନଲ (ଆଇଜିଆରପି ) ମା�ମେର ଏନଏସଇେର ଏବଂ
ନିେବଶକାରୀ ଅଭି େଯାଗ ସମାଧାନ କମି ଟି (ଆଇଜିଆରସି )େର ବିଏସଇ ଏଲଟିଡି ଏବଂ ଏମଏସଇେର
ନିେବଶକାରୀମାନ� ଅଭି େଯାଗଗୁଡ଼ିକର ନିବାରଣେର ସହେଯାଗ କର�ିl
ନିେବଶକାରୀମାନ� ଅଭି େଯାଗ ସମାଧାନକୁ ସୁବିଧା �ଦାନ କରି ବା ନିମେ� ଏହି ଏ�େଚ�ଗୁଡ଼ିକର ସାରା ଭାରତର
ବିଭି� ଅ�ଳେର ନିେବଶକାରୀ େସବା େକ�ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛିl ଏହି େକ�ଗୁଡ଼ିକର ସବିେଶଷ ତାଲି କାଗୁଡ଼ିକ
ଏ�େଚ�ଗୁଡ଼ିକର େୱବ ସାଇଟଗୁଡ଼ିକେର ରହିଛିl
ପୃଷ୍ଠା ୨୬

୩୧
ମ��ତା
ମ��ତାର ଅଥ� େହଉଛି �କ େ�ାକର ଏବଂ
ନିେବଶକାରୀ� ମ�େର ବିବାଦଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନର ଏକ
ଅ��-ନ�ାୟି କ ��ିୟାl େଯେତେବେଳ େସମାନ� ମ�ରୁ
େଗାଟିଏ ପ� ଅନୁ ଭବ କେର େଯ ଅଭି େଯାଗଟି ପ��
�ାରା କି�ା ଏ�େଚ�ର ଅଭି େଯାଗ ସମାଧାନ ��ିୟା
�ାରା ସେ�ାଷଜନକ ଭାବେର ସମାଧାନ େହାଇନାହି ଁ
େତେବ ପ�ମାେନ �କ ଏ�େଚ�େର ଉପଲ� ଥ �ବା
ମ��ତା ��ିୟାର ପଥକୁ ବାଛି ପାର�ିl
ନିେବଶକାରୀ େସବା େକ�ଗୁଡ଼ିକର ତାଲି କା, ମ��ତା
��ିୟା ଏବଂ ଜଡ଼ିତ େଦୟ ଏବଂ ଶୁ�ଗୁଡ଼ିକ ସ�କ�େର
ଅଧ �କ ସୂଚନା ନିମେ� ଆପଣ ସଂ�ି�
�
�କ
ଏ�େଚ�ଗୁଡ଼ିକର
େୱବସାଇଟଗୁଡ଼ିକୁ
ପରି ଦଶ�ନ
କରି ପାର�ିl

ଦାବିବହ
ି ୀନ େସୟାରଗୁଡ଼କ
ି /ଅେଦୟ ଲାଭାଂଶ ପରିମାଣ ସ�କର୍େର ସୂଚନା - ଆଇଇପିଏଫ
ନିେବଶକାରୀମାନ�ର
ସେଚତନତା
ଏବଂ
ନିେବଶକାରୀମାନ� �ାଥ�ଗଡ଼
ୁ ିକର ସୁର�ା ନିମେ� କ�ାନିଜ
ନିୟମ, ୨୦୧୩ର ଭାଗ ୧୨୫ ଅନୁ ସାେର ନିେବଶକାରୀ ଶି�ା
ଏବଂ ସୁର�ା ପା�ି (ଆଇଇପି ଏଫ)ର �ତି�ା� କରାଯାଇଛିl
ଆଇଇପି ଏଫ କ��ୃପ� େଗାଟିଏ େବ�ଧାନିକ କ��ୃପ� ଅେଟ,
କ�ାନିଜ ନିୟମ, ୨୦୧୩ ଅଧୀନର ବ�ବ�ାଗୁଡ଼ିକ ଅନୁ ସାେର
ଏହା ଗଠିତ େହାଇଛିl

`

`

ଲଗାତାର ଭାବେର ସାତ ବଷ� ଧରି ଅେଦୟ ଏବଂ ଦାବିହୀନ
େହାଇ ରହିଥ �ବା ସମ� ଲାଭାଂଶ ଏବଂ େସୟାରଗୁଡ଼ିକୁ
ସଂ�ି�
� କ�ାନୀଗୁଡ଼ିକ �ାରା ନିେବଶକାରୀ ଶି�ା ଏବଂ
ସୁର�ା ପା�ି କ��ୃପ��ୁ (ଆଇଇପି ଏଫ) �ାନା�ରଣ
କରାଯାଏl ଅେଦୟ ଏବଂ ଦାବିହୀନ େହାଇ ରହିଥ �ବା ସମ�
ଲାଭାଂଶ ଏବଂ େସୟାରଗୁଡ଼ିକୁ �ା� କରି ବା ନିମେ�
ନିେବଶକାରୀ କି�ା ତା�ର �ତିନିଧ �ମାେନ ଆଇଇପି ଏଫ
କ��ୃପ�� ନିକଟେର େସମାନ�ର ଦାବିକୁ ଦାଖଲ କରି ବା
ଦରକାରl
ଅଧ �କ ବିବରଣୀ ନିମେ� ନିେବଶକାରୀମାେନ
http://www.iepf.gov.in/IEPF/refund.html
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ପରିଶ�
ି ଗୁଡ଼କ
ି

୩୨
ପରି ଶ�
ି -୧
(ସି କୁ�ରି ଟିସ ୍ ମାେକ�ଟେର ନିେବଶ/େ�ଡିଂ ନିମେ� କରଣୀୟ ଏବଂ ଅକରଣୀୟଗୁଡ଼ିକ)

ସି କୁ�ରି ଟିସ ୍ ମାେକ�ଟେର ଆପଣ�ର ନିେବଶ ପାଇ ଁ ଆପଣ ଜେଣ ଏସଇବିଆଇ ପ�ୀକୃତ ନିେବଶ ଉପେଦ�ା�
ସହିତ ପରାମଶ� କରି ପାର�ିl
ଆପଣ�ର ନିେବଶ ଲ�� ଏବଂ ରି � ଆେପଟାଇଟ୍ ଉପେର ନିଭର
� କରି ଆପଣ େଗାଟିଏ �ି ମ/ଉ�ାଦେର ନିେବଶ
କର�l
େନଣେଦଣର ୨୪ ଘ�ା ମ�େର କରାଯାଇଥ �ବା େ�ଡଗୁଡ଼ିକ ନିମେ� େଗାଟିଏ େବ�ଧ ଚୁ �ି ନାମା େନାଟ/ନି�ିତତା
େମେମା ଉପେର ଗୁରୁ� ଦିଅ�ୁ l ନିୟମି ତ ଭାବେର ନିଜର ଡିମାଟ ଆକାଉ�େର ଆପଣ�ର େପାଟ�େଫାଲି ଓର ହିସାବ
ରଖ�l
ସମ� ଡକୁ�େମ�ଗୁଡ଼ିକେର �ା�ର କରି ବା ପୂବର
� ୁ େସଗୁଡ଼ିକୁ ଯ�ର ସହିତ ପଢ�ୁ l
ଆପଣ� ଆକାଉ�ଗୁଡ଼ିକେର �ଯୁଜ� ସମ� ଶୁ�ଗୁଡ଼ିକ/େଦୟଗୁଡ଼ିକ/ଦଲାଲି କୁ ଆପଣ ଯ�ର ସହିତ େନାଟ୍ କରି ବା
ଉଚିତ ଏବଂ ଏହାର ଏକ େରକଡ� ରଖ �ବା ଉଚିତl
�ା�ରି ତ େହାଇଥ �ବା ଡକୁ�େମ�ଗୁଡ଼ିକ, ଆକାଉ� େ�ଟେମ�ଗୁଡ଼ିକ, �ହଣ କରାଯାଇଥ �ବା ଚୁ �ି ନାମା େନାଟ ଏବଂ
କରାଯାଇଥ �ବା େପେମ�ଗୁଡ଼ିକର ଏକ େରକଡ� ରଖ�ୁ l
ପଯ��ାୟ�ମି କ ଭାବେର ଆପଣ�ର ଆଥ�କ ଆବଶ�କତାଗୁଡ଼ିକ/ଲ��ଗୁଡ଼ିକର ସମୀ�ା କର�ୁ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ହାସଲ
କରି ବା ସ�ବ ଏହା ନି�ିତ କରି ବା ନିମେ� େପାଟ�େଫାଲି ଓର ସମୀ�ା ରଖ�ୁ l
ସବ�ଦା ବ�ା�ି � �ଣାଳୀେର ନିଜର େନଣେଦଣଗୁଡ଼ିକ ପଇଠ କର�ୁ , ଉଦାହରଣ; େକୗଣସି ନଗଦ ଟ�ା େନଣେଦଣ
ନୁ େହ ଁ
ସବ�ଦା ଆପଣ�ର ସୂଚନାକୁ ଅଦ�ତିତ କର�ୁ ଆପଣ�ର ଠିକଣା କି�ା ବ�ା� ବିବରଣୀ କି�ା ଇେମଲ ଆଇଡି କି�ା
େମାବାଇଲ ନ�ରେର େକୗଣସି �କାରର ପରି ବ��ନ ନିମେ� ଆପଣ� �କ େ�ାକର/ଡିେପାଜିଟରୀ
ଅଂଶ�ହଣକାରୀ�ୁ ଜଣା�ୁ l ବ��ମାନ ସି ମ ୍ କାଡ�ଗଡ଼
ୁ ିକେର ଅଲଗା େସବା �ଦାନକାରୀ�ୁ ବଦଳ କରି ବାର ବିେଶଷତା
ରହୁ ଥ �ବାରୁ ନିେବଶକାରୀମାେନ େସମାନ� ସ��ିତ ଆକାଉ�ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ େଗାଟିଏ େମାବାଇଲ ନ�ର
ରଖ �ପାର�ିl (ସମ� ଗୁରୁ�ପୂ�� େନଣେଦଣଗୁଡ଼ିକ ନିମେ� େମାବାଇଲ ନ�ର ମୁଖ� ଅେଟl)
ଆପଣ�ର ସମ� ନିେବଶଗୁଡ଼ିକ ନିମେ� ନାମା�ନ ସୁବିଧା ଉପଲ� କର�ୁ l ଡିମାଟ ଆକାଉ�େର ଏକାଧ �କ
ନାମା�ନଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁ ମତି ଦିଆଯାଏl
ପଯ��ାୟ�ମେର ଆପଣ�ର ଚାଲୁ ରହିଥ �ବା ଆକାଉ�ଗୁଡ଼ିକୁ େସଟଲ କର�ୁ (୩୦/୯୦ ଦିନେର ଥେର, ଆପଣ େଯପରି
ବାଛିଛ�ି)l
ପୃଷ୍ଠା ୨୮

ଆପଣ�ର ଚାଲୁ ରହିଥ �ବା ଆକାଉ�ଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟମି ତ ଯା� କର�ୁ l ପଯ��ାୟ�ମେର ଆପଣ�ର େ�ଡିଂ
ଆକାଉ�କୁ ପରୀ�ା କର� ଏବଂ ସମୀ�ା କର�ୁ l
େଗାଟିଏ ଦିନେର େହାଇଥ �ବା ବ�ବସାୟଗୁଡ଼ିକ ସ�କ�େର ଏ�େଚ�ରୁ �ତିଦିନ ଆସୁଥ �ବା ଏସଏମଏସ ଏବଂ ଇେମଲ୍
ନିୟମି ତ ଯା�l
େ�ଡିଂ ସଦସ�� ପାଖେର ନିେବଶକାରୀ�ର ରହିଥ �ବା ଫ� ଏବଂ ସି କୁ�ରି ଟିଗଡ଼
ୁ ିକ ସ�କ�େର ଏ�େଚ�ରୁ ଆସୁଥ �ବା
ମାସି କ ଏସଏମଏସ ଏବଂ ଇେମଲର ନିୟମି ତ ଯା�l

ନିେବଶ କରି ବା ନିମେ� ମନି ଧାର କର�ୁ ନାହିl ଁ
ଅଣପ�ୀକୃତ େ�ାକର/ଅନ�ାନ� ଅଣପ�ୀକୃତ ମ��ମାନ� ସହିତ କାରବାର କର�ୁ ନାହିl ଁ ମ���ୁ ଆପଣ
ରାଜିେହାଇଥ �ବା େ�ାକେରଜ/ଶୁ�ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଅଧ �କ ପଇଠ କର�ୁ ନାହିl ଁ
େକୗଣସି ଡକୁ�େମ�ର ସ��ାବଳୀକୁ ସ�ୂ�� ଭଲ ଭାବେର ନ ବୁ ଝି େକୗଣସି ମ��� ସହିତ କିଛି ବି କାଯ�� ନିବା� ହ
କର�ୁ ନାହିl ଁ
େକୗଣସି ଶୂନ� ରହିଥ �ବା ଫମ� କି�ା େଡଲି ଭରି ସୂଚନା ଚିଠାେର �ା�ର କର�ୁ ନାହିl ଁ
�କ େ�ାକର/ଡିେପାଜିଟରୀ ଅଂଶ�ହଣକାରୀ� ସପ�େର ସାଧାରଣ ଅଧ �କାରପ� (ପି ଓଏ) ମ�ୁରମ�ୁର କର�
ନାହିl ଁ ଯଦି ଆପଣ ପି ଓଏ ମ�ୁର କରି ବାକୁ ଚାହା�ି େତେବ ଏକ �ତ� ମ�ୁର କରି ତ�ରତା ଅବଲ�ନ କର�ୁ l
ବିବାଦଗୁଡ଼ିକ େ��େର ଏକ ଯଥାଥ� ସମୟ ମ�େର ମ��/�କ ଏ�େଚ�/ଏସଇବିଆଇକୁ ଲି ଖ �ତ ଅଭି େଯାଗ ଦିଅ�ୁ l
ଡବା େ�ଡିଂ େବଆଇନ ଅେଟl ଯଦି ଆପଣ ଖ��ଗଡ଼
ୁ ିକୁ ବ�ାଇଲା ପରି ଏହା ଜଣା ପେଡ଼ େତେବ ଡବା େ�ଡିଂେର ଲି �
ରୁହ�ୁ ନାହି ଁ କାରଣ ଏହା �କ ଏ�େଚ�ଗୁଡ଼ିକେର େହଉଥ �ବା ନିରାପଦ ଏବଂ ଗ�ାେର�ି ଯ�
ୁ େ�ଡ଼ଗୁଡ଼ିକର େକୗଣସି
ଲାଭ �ଦାନ କେର ନାହିl ଁ
ଆକଷ�ଣୀୟ କଥାେର ପଡ଼ି ନିେବଶ କରି ବାର ନି�ତି ଉପେର ନିଭର
� କର�ୁ ନାହି ଁ କାରଣ ସି କୁ�ରି ଟିସ ୍ ଅଫେଲାଡ଼
କରି ବାକୁ ଇଛା କରୁଥ �ବା ଜେଣ ବ��ି �ର ସି କୁ�ରି ଟିଗଡ଼
ୁ ିକ ମାେକ�ଟ େଯାଗ� େହାଇ ନପାେର, ଏଥ �େର ଲି �
ରହିପାେରl େଲାଭନୀୟ କଥାବା��ାକୁ �ସାର କରି ବା ମ� ଏକ େବଆଇନ କାଯ�� ଅେଟ, ଏହା ସ��େର
ଏସଇବିଆଇକୁ ଜଣାଇବା ଉଚିତl
ୁ ିକୁ
ଅନଲାଇନ ଆକାଉ� ନିମେ� ଆପଣ� ପାସୱାଡ଼�କୁ କାହାରି ସହିତ େକେବ ବି େସୟାର କର�ୁ ନାହିl ଁ ପାସୱାଡ଼�ଗଡ଼
ବାର�ାର ବଦଳା�ୁ l
ପୁ�ୀ �ି ମଗୁଡ଼ିକର, ଅଣପ�ି କୃତ ଚିଟଫ�, ଅଣପ�ି କୃତ ସାମୁହକ
ି ନିେବଶ କି�ା ଅଣପ�ି କୃତ ଜମା �ି ମଗୁଡ଼ିକର
ଶିକାର ହୁ ଅ�ୁ ନାହିl ଁ
ଆପଣ� େକୱାଇସି ଡକୁ�େମ�ଗୁଡ଼ିକର ଖାଲି �ାନେର ଛକ ଚି� ପକାଇବାକୁ ଭୁଲ�ୁ ନାହିl ଁ ଯଦି ଆପଣ କ�ୁ�ଟର
ସହିତ ପରି ଚିତ
ଯଦି ଆପଣ କ�ୁ�ଟର୍ ସହ ପରି ଚିତ ନୁ ହ� େତେବ ଡିଜଟ
ି ାଲ ଚୁ �ି ଗଡ଼
ୁ ିକୁ ଚୟନ ନାହି ଁl
ପୃଷ୍ଠା ୨୯

୩୩
ପରିଶ�
ି -୨
ନିେବଶକାରୀମାନ� ଅଧିକାର ଏବଂ କ�ର୍ବ୍ୟ

ଅଧିକାର
ଏବଂ
କ�ର୍ବ୍ୟ

ନିେବଶକାରୀମାନ� ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକ
େ�ାକର� ଠାରୁ ଦିଆଯାଇଥ �ବା �ତ� �ାହକ େକାଡ୍ (ୟୁସି ସି) ପାଆ�ୁ l
ମ��� �ାରା ନିବା� ହ େହାଇଥ �ବା େକୱାଇସି ଏବଂ ଅନ� ଡକୁ�େମ�ର େଗାଟିଏ ନକଲ ପାଆ�ୁ l
େକବଳ ଆପଣ� ୟୁସି ସିେର କରାଯାଇଥ �ବା େ�ଡ଼ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଆ�ୁ l
ସଦସ�� ସହିତ ରାଜି େହାଇଥ �ବା ସ��ାବଳୀ ପୂରଣ କରି ଅଡ�ର ରଖ�ୁ l ସେବ�ା�ମ ମୂଲ� ପାଆ�ୁ l
କରାଯାଇଥ �ବା େ�ଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ନିମେ� ଚୁ �ି େନାଟ ପାଆ�ୁ ବସାଯାଇଥ �ବା
ସମ� ଶୁ�ଗୁଡ଼ିକର ବିବରଣୀ ସ�କ�େର ପଚାର�ୁ l
ଠିକ୍ ସମୟେର ଫ� ଏବଂ ସି କୁ�ରି ଟିଗଡ଼
ୁ ିକ �ହଣ କର�ୁ l
େ�ଡିଂ ସଦସ�� ଠାରୁ ଆକାଉ�ସ େ�ଟେମ� �ହଣ କର�l ଆକାଉ�ସ
େସଟଲେମ� କରି ବାକୁ କୁ ହ�ୁ l
ରାଜି େହାଇଥ �ବା ସି ଡୁ�ଲ ଅନୁ ସାେର େ�ଟେମ�ଗୁଡ଼ିକ ପାଆ�ୁ l

ନିେବଶକାରୀମାନ� କ��ବ�ଗୁଡ଼ିକ
ଆପଣ� �ାହକ�ୁ ଜାଣ�ୁ (େକୱାଇସି ) ଡକୁ�େମ�ଗୁଡ଼ିକ ନିବା� ହ କର�ୁ ଏବଂ ସାହାଯ�କାରୀ ଡକୁ�େମ�ଗୁଡ଼ିକ
�ଦାନ କର�ୁ l
େ�ଡିଂ ସଦସ�� ସହିତ ରାଜିେହାଇଥ �ବା େ���ାକୃତ ସ��ଗଡ଼
ୁ ିକୁ ବୁ ଝ�l
େ�ଡିଂ ସଦସ�ମାନ�ୁ ଦିଆଯାଇଥ �ବା ଅଧ �କାରଗୁଡ଼ିକୁ ବୁ ଝ�ୁ l
ପୃଷ୍ଠା ୩୦

ରି � �କାଶନ ଡକୁ�େମ�କୁ ପଢ�ୁ l
ଉ�ାଦ ଏବଂ ପରି ଚାଳନା ଢା�ା ଏବଂ ସମୟସୀମାଗୁଡ଼ିକୁ ବୁ ଝ�ୁ l
ଠିକ୍ ସମୟେର ମାଜ�ନଗୁଡ଼ିକ ପଇଠ କର�ୁ l
େସଟଲେମ� ନିମେ� ଠିକ୍ ସମୟେର ଫ� ଏବଂ ସି କୁ�ରି ଟିଗଡ଼
ୁ ିକ
ପଇଠ କର�l େ�ଡଗୁଡ଼ିକର ବିବରଣୀ ଯା� କର�ୁ l
ଫ� ଏବଂ ସି କୁ�ରି ଟିଗଡ଼
ୁ ିକର ଚଳାଚଳ ନିମେ� ବ�ା� ଆକାଉ� ଏବଂ ଡିପି ଆକାଉ� ଯା� କର�ୁ l
ଆକାଉ�ର ଚୁ �ି େନାଟଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ େ�ଟେମ�କୁ ସମୀ�ା କର�ୁ l

୩୪
ପରି ଶ�
ି -୩
(ଅଣପ�ୀକୃତ ନିେବଶ ଉପେଦ�ାମାନ� ବିେରାଧେର େଚତାବନୀ)
ଅଣପ�ୀକୃତ ନିେବଶ ପରାମଶ�ଦାତାମାନ� ବିେରାଧେର
େଚତାବନୀ
ଏସଇବିଆଇ ନିୟମ ୨୦୧୩ (ନିେବଶ ଉପେଦ�ାମାେନ)
ଅଧୀନେର ଏସଇବିଆଇ ନିେବଶ ଉପେଦ�ାମାନ�ୁ
ପ�ୀକୃତ କେର, [ଜୁଲାଇ ୦୩, ୨୦୨୦ େର େଶଷ ଥର
ସଂେଶାଧନ େହାଇଥ �ଲା] ''ନିେବଶ ଉପେଦ�ା''ର ଅଥ�
େହଉଛି େଯ େକୗଣସି ବ��ି ଯି ଏ �ାହକମାନ�ୁ କି�ା
ଅନ� େଲାକମାନ�ୁ କି�ା େଲାକ� େଗା��ୀକୁ ନିେବଶ
ଉପେଦଶ େଦବାେର ନିେୟାଜିତ ଥାଆ�ି ଏବଂ ଜେଣ ବ��ି
େଯ େକୗଣସି ନାମେର ନିଜକୁ ଜେଣ ନିେବଶ ଉପେଦ�ା
ଭାବେର ପରି ଚିତ କର�ିl
ନିୟମଟିର ଲ�� େହଉଛି "ନିେବଶ ଉପେଦଶ"କୁ ନିୟ�ଣ କରି ବା, ଯାହା ନିେବଶ କରି ବା, �ୟ କରି ବା, ବି�ୟ କରି ବା
ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଉପେଦଶକୁ ବୁ ଝାଏ କି�ା ସି କୁ�ରି ଟିଗଡ଼
ୁ ିକର କି�ା ନିେବଶ ଉ�ାଦ କାରବାରଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଉପେଦଶକୁ
ବୁ ଝାଏ ଏବଂ ସି କୁ�ରି ଟିଗଡ଼
ୁ ିକର କି�ା ନିେବଶ ଉ�ାଦଗୁଡିକୁ ଧାରଣ କରୁଥ �ବା ନିେବଶ େପାଟ�େଫାଲି ଓ ସ�କ�େର
ଉପେଦଶକୁ ବୁ ଝାଏl ଏହା �ାହକ�ର ଲାଭ ନିମେ� ଲି ଖ �ତ, େମୗଖ �କ କି�ା େଯାଗାେଯାଗର ଅନ� େକୗଣସି ମା�ମ
େହାଇପାେର ଏବଂ ଆଥ�କ େଯାଜନାକୁ ଅ�ଭ�ୁ� କରି ବ: ସବ�ସାଧାରଣ� ନିମେ� ବହୁ ଳ ମା�ାେର ଉପଲ� ଖବରକାଗଜ,
ପ�ିକା, େକୗଣସି ଇେଲେ�� �ାନିକ �ସାରଣ କି�ା େଟଲି କମୁ�ନିେକସନ ମା�ମେର ନିେବଶ ଉପେଦଶ �ଦ� େହେଲ ମ�
ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଉେ�ଶ�େର ନିେବଶ ଉପେଦଶ ଭାବେର ବିଚାର କରାଯି ବ ନାହିl ଁ ନିେବଶ ଉପେଦ�ାମାେନ
ଏସଇବିଆଇ ଠାରୁ ପ�ୀକରଣ ଲାଭ କରି ବା କଥା ଏବଂ ଆଚାର ସଂହିତାକୁ ଅନୁ ସରଣ କରି ବା କଥାl
ଏସଇବିଆଇ ପ�ୀକରଣ ବିନା ନିେବଶ ଉପେଦ�ା ଭାବେର କାମ କରି ବା େବଆଇନ ଅେଟl ଏହି ଭଳି େବଆଇନ କାଯ��କୁ
ବ� କରି ବା ନିମେ� ଏସଇବିଆଇ ମି ଳିତ �େଚ�ାଗୁଡ଼ିକ କରୁଅଛିl େକେତକ ନୀତିହୀନ ଏବଂ ଅ�ାନୀ ସଂ�ାଗୁଡ଼ିକ ନିଜର
ପ�ୀକରଣ କରି ନ ପାର�ି କି�ା ଆଚାର ସଂହିତାକୁ ଅନୁ ସରଣ କରି ନପାର�ିl ନିେବଶ ଉପେଦ�ାମାନ�ର ଉପେଦଶ
େଦବାେର େକୗଣସି ସୀମା ନାହି ଁଏବଂ େସମାେନ ନଗଦ ଟ�ା କି�ା ସି କୁ�ରି ଟିଗଡ଼
ୁ ିକୁ ସ�ାଳ�ି ନାହିl ଁ
ପୃଷ୍ଠା ୩୧

ନିେବଶ ଉପେଦ�ାଗୁଡ଼ିକ (ଆଇଏ) ଭାବେର କାଯ�� କରୁଥ �ବା ପ�ୀକୃତ ଏବଂ ଅଣପ�ୀକୃତ ସଂ�ାଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଜଡ଼ିତ
େକେତକ ��ାଚାରକୁ ଏସଇବିଆଇକୁ ଜଣାଇଦିଆଯାଏ, େଯଉଥଁ �େର ନି�ଗ
� ଡ଼
ୁ ିକ ରହିଛି:

X

ନିେବଶ ଉପେଦ�ା� �ାରା �ାହକମାନ�ୁ ନି�ିତ ରି ଟନ�ଗଡ଼
ୁ ିକ �ଦାନ କରାଯି ବାl

X

ଅଧ �କ ରି ଟନ� ମି ଳିବାର ମି ଥ�ା �ତି�ା କରି �ାହକମାନ� ଠାରୁ ବହୁ ତ େଦୟ ଆଦାୟ କରି ବାl

X

�ାହକ�ର ରି � େ�ାଫାଇଲ ଅନୁ ପାଳନ ନକରି ଅଧ �କ େଦୟ ଅଜ�ନ କରି ବା ନିମେ�
ଆଇଏ� �ାରା �ଟିଯ�
ୁ ବି�ିl �ତି ନିମେ� �ାହକ� ଠାରୁ େଦୟ େଫର� ପାଇ ଁ
ଅଭି େଯାଗ ପାଇ ଆଇଏ �ାହକମାନ�ର �ତିଗଡ଼
ୁ ିକୁ ଭରଣା କରି ବାର �ତି�ା କରି
େସମାନ�ୁ ଅଧ �କ ରି � ଉ�ାଦ �ଦାନ କର�ିl

X

�ାହକମାନ� ତରଫରୁ େ�ଡିଂl

X

�ାହକମାନ�ର ମନି ହାନୀ କରି ଆଇଏ� �ାରା ମ� େସବା - େଫର� ସ�କ�ତ
ସମସ�ାଗୁଡ଼ିକ

େତଣୁ ନିେବଶକାରୀମାେନ ସାବଧାନ େହବା ଦରକାର ଏବଂ ମାେକ�ଟେର ଚାଲୁ ଥ �ବା ଉପର ଲି ଖ �ତ ଅଭ�ାସଗୁଡ଼ିକ
ବିେରାଧେର ନିଜକୁ ନିେଜ ସୁର�ା �ଦାନ କରି ବା ଦରକାର ଏବଂ ପୁ�ି ମାେକ�ଟଗୁଡ଼ିକେର ନିଜକୁ ଅଭି � ଦାବି କରୁଥ �ବା
ସଂ�ାଗୁଡ଼ିକ ସାବଧାନତାର ସହିତ କାରବାର କରି ବା ଦରକାରl େକବଳ ଏସଇବିଆଇ (ନିେବଶ ଉପେଦ�ା) ନିୟମ,
୨୦୧୩ [ଜୁଲାଇ ୦୩, ୨୦୨୦େର େଶଷ ଥର ସଂେଶାଧ �ତ] ଅଧୀନେର ପ�ୀକୃତ ସଂ�ାଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ନିେବଶ ନିମେ�
ଉପେଦଶ �ହଣ କରି ବା ନିମେ� ଉପେଦଶ ଦିଆଯାଏl
ନି� � େୱବସାଇଟେର ଏହି ଭଳି ସଂ�ାଗୁଡ଼ିକର ତାଲି କା ଉପଲ� ଅଛି: https://www.sebi.gov.in.
ନିେବଶ ଉପେଦ�ାମାନ� ସହିତ କାରବାର କରି ବା ସମୟେର କରଣୀୟ ଏବଂ ଅକରଣୀୟଗୁଡ଼ିକ

କଣ କରିବା

ଏବଂ କଣ ନକରିବା

ସବ�ଦା ଏସଇବିଆଇ ପ�ୀକୃତ ନିେବଶ ଉପେଦ�ାମାନ�
ସହିତ କାରବାର କର�ୁ l

ଅଣପ�ୀକୃତ ସଂ�ାଗୁଡ଼ିକ ସହିତ କାରବାର କର�ୁ ନାହିl ଁ

ଏସଇବିଆଇ ପ�ୀକରଣ ନ�ର ଯା� କର�l ଏସଇବିଆଇ
ପ�ୀକୃତ ସମ� ନିେବଶ ଉପେଦ�ାମାନ� ତାଲି କା େହଉଛି

ନିେବଶ ଉପେଦଶ ବାହାନାେର
ଟି�ଣୀେର ଫସ� ନାହିl ଁ

ପୃଷ୍ଠା ୩୨

ଦିଆଯାଉଥ �ବା

�କ

[୩ଏସଇବିଆଇ େୱବସାଇଟେର ଉପଲ�l
(https://www.sebi.gov.in)

ନିଜର ମନି ନିେବଶ କରି ବା ନିମେ� ନିେବଶ ଉପେଦ�ା�ୁ
ଦିଅ�ୁ ନାହିl ଁ

ନି�ିତ କର�ୁ େଯ, ନିେବଶ ଉପେଦ�ା�ର େବ�ଧ ପ�ୀକରଣ
�ମାଣପ� ରହିଛିl

ନି�ିତ ରି ଟନ� �ତି�ାେର ଫସ� ନାହିl ଁ

ଆପଣ� ନିେବଶ ଉପେଦ�ା�ୁ େକବଳ ପରାମଶ� େଦୟ
ପଇଠ କର�ୁ l

ଯୁ�ିସ�ତ ନିେବଶ ନି��ି ଗଡ଼
ୁ ିକ ଠାରୁ େଲାଭ ବଳିଯିବାକୁ
ଦିଅ�ୁ ନାହିl ଁ

େକବଳ ବ�ା�ି � �ଣାଳୀଗୁଡ଼ିକ ମା�ମେର ପରାମଶ�
େଦୟଗୁଡ଼ିକ ପଇଠ ଏବଂ ଆପଣ� େଦୟ ବିବରଣୀ ଉେ�ଖ
କରି ସଠିକ ଭାବେର �ା�ରି ତ ରସି ଦଗୁଡ଼ିକ ବଜାୟ କୁ ହ�ୁ l

ଆକଷ�କ ବି�ାପନ କି�ା ମାେକ�ଟ ଗୁଜବ ଭାସି ଯାଆ�ୁ ନାହିl ଁ

ନିେବଶ ଉପେଦଶ �ହଣ କରି ବା ପୂବର
� ୁ ସବ�ଦା ରି �
େ�ାଫାଇଲି ଂ ନିମେ� ରୁହ�ୁ l

େକୗଣସି ନିେବଶ ଉପେଦ�ା କି�ା ଏହାର �ତିନିଧ �ମାନ�
ଠାରୁ େକବଳ େଫାନ କଲ କି�ା ବା��ା ପାଇକରି
େନଣେଦଣଗୁଡ଼ିକ କରି ବାରୁ ଦୁ େରଇ ରୁହ�l

େଯପରି ନିେବଶ ଉପେଦ�ା ରି � େ�ାଫାଇଲି ଂ କଡ଼ାକଡ଼ି
ଆଧାର କରି ଏବଂ ଉପଲ� ନିେବଶ ବିକ�ଗୁଡ଼ିକୁ ହିସାବକୁ
େନଇ ପରାମଶ� �ଦାନ କର�ି ତାହା ଉପେର ଗୁରୁ� ଦିଅ�ୁ l

ନିେବଶ ଉପେଦ�ାମାନ�ର ବାର�ାର ବା��ା ଏବଂ କଲଗୁଡ଼ିକ
ଲାଗି ନି�ତି �ହଣ କର� ନାହିl ଁ

ଉପେଦଶେର କାମ କରି ବା ପୂବର
� ୁ ସମ� �ାସ�ିକ ���ଗଡ଼
ୁ ିକ
ପଚାର� ଏବଂ ଆପଣ� ନିେବଶ ଉପେଦ�ା� ସହିତ
ସେ�ହଗୁଡ଼ିକ ଦୂ ର କର�ୁ l

ନିେବଶ ଉପେଦ�ାମାନ� �ାରା ଦିଆଯାଉଥ �ବା ସୀମି ତ ସମୟ
ଅଫର କି�ା ଅନ� େ�ା�ାହନ, ଉପହାର, ଇତ�ାଦିର ଶିକାର
ହୁ ଅ�ୁ ନାହିl ଁ

ରି � ଆକଳନ କର�—ନିେବଶଗୁଡ଼ିକ କରି ବା ପୂବର
� ୁ ନିେବଶର
ରି ଟନ� େ�ାଫାଇଲ, ଲି �ିଡିଟି ଏବଂ ନିରାପ�ା ଦିଗଗୁଡ଼ିକl

ଆପଣ� ରି � �ହଣ କରି ବାର �ୁଧା ଏବଂ ନିେବଶ
ଲ��ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ େମଳ େହଉନଥ �ବା ନିେବଶଗୁଡ଼ିକୁ
ତରବରି ଆ ଭାବେର କର�ୁ ନାହିl ଁ

ସ��ାବଳୀକୁ ଲି ଖ �ତ ଆକାରେର, �ା�ରି ତ ଏବଂ �ା�
େହାଇଥ �ବା ପରି ପାଇବାକୁ ଗୁରୁ� ଦିଅ�l େକୗଣସି ନିେବଶ
ଉପେଦ�ା� ସହିତ କାରବାର କରି ବା ପୂବର
� ୁ ଏହି ସ��ାବଳୀକୁ
ଯ�ର ସହିତ ପଢ�ୁ , ନି��� ଭାବେର ପରାମଶ� େଦୟ,
ପରାମଶ� େଯାଜନାଗୁଡ଼ିକ, ଅନୁ େମାଦନଗୁଡ଼ିକର େ�ଣୀ
ଇତ�ାଦିl
ଆପଣ� େନଣେଦଣଗୁଡ଼ିକ �ତି ସଜାଗ ରୁହ�ୁ l
ଆପଣ� ସେ�ହ/ଅଭି େଯାଗଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ନିମେ�
ଉପଯୁ� କ��ୃପ�ମାନ� ପାଖକୁ ଯାଆ�ୁ l
ନିେବଶ
ଉପେଦ�ାମାନ�ର ନି�ିତ କି�ା ଗ�ାେର�ି
ଜଣା�ୁ l
ରି ଟନ�ଗଡ଼
ୁ ିକ ସ�କ�େର
ଏସଇବିଆଇକୁ

ପୃଷ୍ଠା ୩୩

୩୫
ପରିଶ�
ି –୪
ଏଏସବିଏେର (ଏକୀକୃ ତ େପେମ� ଇ�ରେଫସ (ୟୁ ପିଆଇ))
ଏକୀକୃତ େପେମ� ଇ�ରେଫସ (ୟୁପି ଆଇ)କୁ ଏକ େପେମ�
ବ�ବ�ା ଭାବେର ବ�ବହାର କରି ନିେବଶକାରୀମାେନ ଏେବ
ଆଇପି ଓଗୁଡ଼ିକେର ନିେବଶ କରି ପାରି େବl ଅେନକ ବ�ା�
ବିେଶଷତାଗୁଡ଼ିକୁ, ସହଜ ପା�ି �ାନା�ରଣ କରି ଏବଂ ବ�ବସାୟୀ
େପେମ�ଗୁଡ଼ିକୁ େଗାଟିଏ ବ�ବ�ାେର ଏକାଠି କରି ୟୁପି ଆଇ
େହଉଛି ଏକ ବ�ବ�ା ଯାହା ଏକାଧ �କ ବ�ା� ଆକାଉ�କୁ େଗାଟିଏ
େମାବାଇଲ ଆ�ିେ� କସନ (େଯ େକୗଣସି ଅଂଶ�ହଣକାରୀ
ବ�ା�)େର �ମତା ଦିଏl

ୟୁପି ଆଇ ବ�ବହାର କରି କିପରି ନିେବଶ କରି ବାକୁ େହବ:
ୟୁପି ଆଇ ମା�ମେର ଆଇପି ଓେର ନିେବଶ କରି ବାର ��ିୟାେର ୩ଟି ମୁଖ� େସାପାନ ସଂ�ି�
� ରହିଛି, ଯାହା ନି�େ� ର ଦିଆଯାଇଛି:

ୟୁପି ଆଇ ମା�ମେର ନିଲାମ ନିେବଶକାରୀମାେନ ଆେବଦନ ଫମ�େର େସମାନ� ୟୁପି ଆଇ ଆଇଡି
ସହିତ ବିଡ୍ ବିବରଣୀ ପୂରଣ କରି ବା ଉଚିତl ଆେବଦନଗୁଡ଼ିକ ମ��� ପାଖେର ଜମା କରାଯାଇପାେର
ଯି ଏ �କ ଏ�େଚ� ବିଡିଂ ��ାଟଫମ�େର ୟୁପି ଆଇ ଆଇଡି ସହିତ ବିଡ୍ ବିବରଣୀ ଅପେଲାଡ଼ କରି େବl
ମ�ୁରକାରୀ କ�ାନୀ �ାରା ନିେୟାଜିତ ଏସେ�ା/ପୃ�େ� ପାଷକ ବ�ା� ସହିତ �କ ଏ�େଚ�
ଇେଲେ���ାନି ଭାବେର ୟୁପି ଆଇ ଆଇଡି ସହିତ ବିଡ୍ ବିବରଣୀ େସୟାର କରି େବl

ଫ�ଗୁଡ଼ିକର ଅବେରାଧ: ଆେବଦନକାରୀ� ସହିତ ସମାନ ପରି ମାଣର ଫ�ଗୁଡ଼ିକୁ ଏବଂ ଆବ�ନ
େ��େର ପରବ��ୀ ଫ� େଡବିଟଗୁଡ଼ିକୁ ଅବେରାଧ କରି ବା ନିମେ� ଅଧ �କାର ପାଇବା ନିମେ�
ଏସେ�ା/ପୃ�େ� ପାଷକ ବ�ା� ନିେବଶକାରୀ�ୁ ଅନୁ େରାଧ କରି େବl ନିେବଶକାରୀ� �ାରା େହାଇଥ �ବା
ଅବେରାଧ ଅନୁ େରାଧର େବ�ଧକରଣେର ନିେବଶକାରୀ� ଆକାଉ� ପା�ିଗଡ଼
ୁ ିକୁ ଅବେରାଧ କରାଯି ବ
ଏବଂ ନିେବଶକାରୀମାନ�ୁ ଏ ସ�କ�େର ଜଣାଇଦିଆଯି ବl

ଆବ�ନ ��ିୟା ପେର େସୟାରଗୁଡ଼ିକ ନିମେ� େପେମ�: ଥେର େସୟାରଗୁଡ଼ିକ ଆବ�ନ େହାଇଗଲା
ପେର ନିେବଶକାରୀମାନ� ଆକାଉ�ରୁ ଫ�ଗୁଡ଼ିକର େଡବିଟ ��ିୟା ଆର� େହବ ଏବଂ ଅତିରି�
ମନିକୁ ମୁ� କରାଯି ବl ୟୁପି ଆଇ ପି ନ ବ�ବହାର କରି ଫ�ଗୁଡ଼ିକୁ ଆବ� କରି ବା ସମୟେର
ନିେବଶକାରୀ� �ାରା �ଦ� �ାଧ �କରଣ ଭି ତିେର ଏହି ��ିୟା ଚାଲି ବl

ପୃଷ୍ଠା ୩୪

ଆଇପି ଓେର ନିେବଶ କରି ବା ନିମେ� ୟୁପି ଆଇ ବ�ବହାର କରି ବା େବେଳ ମେନ ରଖ �ବା କଥାଗୁଡ଼ିକ:
ଆପଣ ନିଜର ୟୁପି ଆଇ ଆଇଡି େଗାଟିଏ ବ�ା� ସହିତ ��ୁ ତ କର�ୁ ଯାହାର ନାମ 'େସ��-ସାଟ�ଫାଏଡ ସି �ିେକଟ

-

-

-

ବ�ା�ସ (ଏସସି ଏସବିଏସ) ତାଲି କାେର ତାଲି କାଭୁ� େହାଇଛି, ଯାହା ଏକ ମ�ୁରକାରୀ ବ�ା� ଭାବେର କାଯ��
କରି ବାକୁ େଯାଗ� ଅେଟl ଏହା ଏସଇବିଆଇ େୱବସାଇଟେର ଉପଲ� ରହିଛିl
େକବଳ େସହି େମାବାଇଲ ଆ�ିେ� କସନ ଏବଂ ୟୁପି ଆଇ ହ�ା�ଲଗୁଡ଼ିକୁ ବ�ବହାର କର�ୁ , ଯାହା
ସବ�ସାଧାରଣ ଇସୁ�ଗୁଡ଼ିକେର ୟୁପି ଆଇ ବ�ବହାର ନିମେ� ଏସଇବିଆଇ େୱବସାଇଟେର େମାବାଇଲ ଆ�ିେ� କସନସ
ତାଲି କାେର ଉପଲ� ରହିଛିl
ୟୁପି ଆଇକୁ ଏକ େପେମ� ବ�ବ�ା ଭାବେର େକବଳ ଜେଣ ସି �ିେକଟ ସଦସ�� ପାଖେର କି�ା ଜେଣ ପ�ୀକୃତ �କ
େ�ାକର କି�ା ଜେଣ େରଜି��ାର ଏବଂ �ା� �ଫର ଏେଜ� କି�ା ଡିେପାଜିଟରୀ ଅଂଶ�ହଣକାରୀ� ପାଖେର
ଆପଣ�ର ଆେବଦନ ଫମ�ଗଡ଼
ୁ ିକୁ ଜମା କର�ୁ l
ୟୁପି ଆଇେର େନଣେଦଣ ପି ଛା ଆଇପି ଓ ଆେବଦନ �ତି ସୀମା େହଉଛି ୨ ଲ� ଟ�ା ଏବଂ େକବଳ
ଖୁଚୁରା ନିେବଶକାରୀ ବ��ି ମାନ� ନିମେ� ଉପଲ� ଅେଟl
ତୃ ତୀୟ ପ� ୟୁପି ଆଇ ଆଇଡି କି�ା ନିେବଶକାରୀ ବ�ବହାର କରୁଥ �ବା ତୃ ତୀୟ ପ� ବ�ା� ଆକାଉ�କୁ ଆବ�ନ
ନିମେ� ବିେବଚନା କରାଯି ବl

୩୬
ପରି ଶ�
ି –୫
ଶ�େକାଷ
�.ନଂ.

ସଂ�ି � ରୂପ

୧.
୨.
୩.
୪.
୫.
୬.
୭.
୮.
୯.
୧୦.
୧୧.
୧୨.
୧୩.
୧୪.
୧୫.
୧୬.
୧୭.
୧୮.
୧୯.
୨୦.
୨୧.
୨୨.
୨୩.
୨୪.

ଏଏମସି
ଏଏସବିଏ
ବିଏସଡିଏ
ସି ଏଏସ
ସି ଡିଏସଏଲ
ଡିମାଟ
ଡିପି
ଆଇଏ
ଆଇଜିଆରସି
ଆଇଜିଆରପି
ଆଇପି ଓ
େକଆଇଏନ
େକୱାଇସି
ଏମଆଇଆଇ
ଏମଏସଇ
ଏନଏସଡିଏଲ
ଏନଏସଇ ଏଲଟିଡି.
ପି ଏଏନ
ପି ଓଏ
ଏସସି ଓଆରଇଏସ
ଏସଇବିଆଇ
ଏସଏମଏସ
ୟୁସି ସି
ୟୁଆଇଡି

ପୂ�� ରୂପ
ବାଷ� କ ର�ଣାେବ�ଣ ଶୁ�ଗୁଡ଼ିକ
ଆବ� ପରି ମାଣ �ାରା ସମଥ�ତ ଆେବଦନ
େମୗଳିକ େସବାଗୁଡ଼ିକ ଡିମାଟ ଆକାଉ�
ସଂଗଠିତ ଆକାଉ� େ�ଟେମ�
େସ��ାଲ ଡିେପାଜିଟରୀ ସଭ� େସସ (ଇ�ିଆ) ଲି ମିେଟଡ
ଡିମ�ାେଟରି ଆଲାଇଜ େହାଇଛି
ଡିେପାଜିଟରୀ ଅଂଶ�ହଣକାରୀ
ନିେବଶ ଉପେଦ�ାମାେନ
ନିେବଶ ଅଭି େଯାଗ ନିବାରଣ କମି ଟି
ନିେବଶକାରୀ ଅଭି େଯାଗ ନିବାରଣ ପ�ାେନଲ
�ାର�ି କ ପ�ିକ
� ଅଫରି �
େକୱାଇସି ଚି�ଟୀକରଣ ନ�ର
ଆପଣ� �ାହକ�ୁ ଜାଣ�
ବଜାର ଭି ତିଭୂମି ମ��ମାେନ
େମେ�ାପଲି ଟାନ �କ ଏ�େଚ� ଅଫ ଇ�ିଆ ଲି ମିେଟଡ
ନ�ାସନାଲ ସି କୁ�ରି ଟିଜ ଡିେପାଜିଟରୀ ଲି ମିେଟଡ
ନ�ାସନାଲ �କ ଏ�େଚ� ଅଫ ଇ�ିଆ ଲି ମିେଟଡ
�ାୟୀ ଆକାଉ� ନ�ର
ଅଧ �କାରପ�
ଏସଇବିଆଇ ଅଭି େଯାଗ ନିବାରଣ ବ�ବ�ା
ସି କୁ�ରି ଟିଜ ଆ� ଏ�େଚ� େବାଡ� ଅଫ ଇ�ିଆ
େଛାଟ ବା��ା େସବା
�ତ� �ାହକ େକାଡ
�ତ� ଚି�ଟୀକରଣ
ପୃଷ୍ଠା ୩୫

ଏସଇବିଆଇର ନିେବଶକାରୀ ସେଚତନତା ଉଦ�ମଗୁଡ଼ିକ
ସ�ଳ ଅଧ �କାରୀ କାଯ���ମଗୁଡ଼ିକ:
ଏସଇବିଆଇ ତାଲି କାଭୁ� ସ�ଳ ଅଧ �କାରୀମାନ� �ାରା �ର II/�ର III ସହର/ନଗରଗୁଡ଼ିକେର େସମାନ�ର
�ାନୀୟ ଭାଷାେର ବିଭି� ଟାେଗ�ଟ େଗା��ୀ� ନିମେ� ଆଥ�କ ଶି�ା କାଯ���ମଗୁଡ଼ିକର ଆେୟାଜନ କରାଯାଏ,
େଯପରି କି ଅବସର�ା� ବ��ି , ଗୃହଣ
ି ୀ, �ୟଂ ସହାୟକ େଗା��ୀଗୁଡ଼ିକ, କାଯ��ନିବା� ହୀମାେନ ଇତ�ାଦିl
ଏସଇବିଆଇ କାଯ���ମଗୁଡ଼ିକୁ ପରି ଦଶ�ନ:
ଏସଇବିଆଇ କାଯ��ାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି କାଯ���ମ ନିମେ� ଆସୁଥ �ବା କେଲଜ, ବିଦ�ାଳୟ ଏବଂ େପସାଦାର ସଂ�ାର
ଛା�ଛା�ୀମାନ� ନିମେ� ନିେବଶକାରୀ ସେଚତନତା କାଯ���ମଗୁଡ଼ିକର ଆେୟାଜନ କରାଯାଏl
ଆ�ଳିକ େସମି ନାରଗୁଡ଼ିକ:
�କ ଏ�େଚ�, ଡିେପାଜିଟରୀ, ଏଏମଏଫଆଇ, କେମାଡିଟିଜ େଡରି େଭଟିଭସ ଏ�େଚ� ଇତ�ାଦି ସହେଯାଗେର
ଏସଇବିଆଇ �ାରା ନିେବଶକାରୀ ଶି�ଣ କାଯ���ମଗୁଡ଼ିକର ଆେୟାଜନ କରାଯାଏl
ନିେବଶକାରୀ ସମି ତିଗଡ଼
ୁ ିକ (ଆଇଏଏସ) ମା�ମେର ନିେବଶକାରୀ ସେଚତନତା କାଯ���ମଗୁଡ଼ିକ:
ସି କୁ�ରି ଟିସ ୍ ମାେକ�ଟେର ଏସଇବିଆଇ ଅନୁ େମାଦିତ ନିେବଶକାରୀ ସମି ତିଗଡ଼
ୁ ିକ (ଆଇଏଏସ) �ାରା �ରII/�ର II
ସହର/ନଗରଗୁଡ଼ିକେର ନିେବଶକାରୀ ଶି�ଣ କାଯ���ମଗୁଡ଼ିକର ଆେୟାଜନ କରାଯାଏl
କେମାଡିଟିଜ େଡରି େଭଟିଭସ
କାଯ���ମଗୁଡ଼ିକ:

�ଶି�ଣଦାତାମାନ�

(ସି ଓଟିଏସ)

ମା�ମେର

ନିେବଶକାରୀ

ସେଚତନତା

ଏସଇବିଆଇ ଅନୁ େମାଦିତ କେମାଡିଟିଜ େଡରି େଭଟିଭସ �ଶି�ଣଦାତାମାନ� (ସି ଓଟିଏସ) �ାରା �ର II/�ର II
ସହର/ନଗରଗୁଡ଼ିକେର ନିେବଶକାରୀ ଶି�ଣ କାଯ���ମଗୁଡ଼ିକର ଆେୟାଜନ କରାଯାଏl
ସି କୁ�ରି ଟିସ ୍ �ଶି�ଣଦାତାମାନ� (�ାଟ�ସ) �ାରା ନିେବଶକାରୀ ସେଚତନତା କାଯ���ମଗୁଡ଼ିକ:
ସି କୁ�ରି ଟିସ ୍ ମାେକ�ଟେର ଏସଇବିଆଇ ଅନୁ େମାଦିତ ସି କୁ�ରି ଟିସ ୍ �ଶି�ଣ ଦାତାମାନ� (�ାଟ�ସ) �ାରା ନିେବଶକାରୀ
ଶି�ଣ କାଯ���ମଗୁଡ଼ିକର ଆେୟାଜନ କରାଯାଏl
ଏହି ନିେବଶକାରୀ ସେଚତନତା କାଯ���ମଗୁଡ଼ିକର ସବିେଶଷ ବିବରଣୀ ଏସଇବିଆଇ ନିେବଶକାରୀ େୱବସାଇଟେର
ଉପଲ� ଅେଟl website: http://investor.sebi.gov.in

ପୃଷ୍ଠା ୩୬

େୱବସାଇଟଗୁଡ଼ିକେର ଥ �ବା ଏଫଏକୁ�ଏସ ଏବଂ ଅନଲାଇନ ସ�ଳଗୁଡ଼ିକ :
େୱବସାଇଟ :
www.sebi.gov.in
ନିେବଶକାରୀ� େୱବସାଇଟ :
http://investor.sebi.gov.in
େୱବସାଇଟ :
www.bseindia.com
େୱବସାଇଟ :
www.nseindia.com
େୱବସାଇଟ :
www.nsdl.co.in
େୱବସାଇଟ :
www.cdslindia.com
େୱବସାଇଟ :
www.msei.in

ପୃଷ୍ଠା ୩୭

ସି କୁ�ରି ଟିସ ୍ ଆ� ଏ�େଚ� େବାଡ� ଅଫ ଇ�ିଆ ଏସଇବିଆଇ ଭବନ
��ଟ ନଂ. ସି ୪-ଏ,'ଜି' � �କ, ବା�ା କୁଲା� କେ���, ବା�ା (ପୂବ)� , ମୁ�ାଇ – ୪୦୦୦୫୧
େଟଲି େଫାନ୍ : +୯୧-୨୨-୨୬୪୪୯୦୦୦ / ୪୦୪୫୯୦୦୦ l େୱବସାଇଟ: www.sebi.gov.in
ନିେବଶକାରୀ� େୱବସାଇଟ: http://investor.sebi.gov.in
ଇ�ରଆ�ି�ଭ ଭଏସ େରସପ� � ସି �ମ (ଆଇଭି ଆରଏସ): େଟଲି େଫାନ୍ : ନିେବଶକାରୀ�
େଦୟମୁ� େହ��ଲାଇନ: +୯୧-୨୨-୨୬୪୪୯୯୫୦ / ୪୦୪୫୯୯୫୦ ୧୮୦୦ ୨୨ ୭୫୭୫ and
୧୮୦୦ ୨୬୬ ୭୫୭୫
ନିେବଶକାରୀ� ଅଭି େଯାଗ ନିମେ�: https://scores.gov.in
ବିଏସଇ ଏଲଟିଡି.
୨୫ତମ େ�� ାର, ପି . େଜ. ଟାୱାରସ�, ଦଲାଲ �ି �ଟ, େଫାଟ�, ମୁ�ାଇ – - ୪୦୦ ୦୦୧
Tel. : ୦୨୨ ୨୨୭୨୨୨୩୩/୩୪
େୱବସାଇଟ: www.bseindia.com E-mail Id: is@bseindia.com
ନ�ାସନାଲ ସି କୁ�ରି ଟିସ ୍ ଡିେପାଜିଟରୀ ଲି ମିେଟଡ୍
େ�ଡ ୱାଲ�ଡ, ‘ଏ’ ଉଇ�, ୪ଥ� ଏବଂ ୫ମ େ�� ାସ�, କମଳା ମୀଲସ କ�ାଉ�, େଲାୟର ପାେରଲ,
ମୁ�ାଇ - ୪୦୦ ୦୧୩
େଟଲି େଫାନ୍ : (୦୨୨) ୨୪୯୯ ୪୨୦୦ | ଫ�ା� : (୦୨୨) ୨୪୯୭ ୬୩୫୧
ନିେବଶକାରୀ େହ��ଲାଇନ ନଂ.୧୮୦୦ ୧୦୨୦ ୯୯୦ / ୧୮୦୦ ୨୨୪ ୪୩୦
େୱବସାଇଟ: www.nsdl.co.in
ନ�ାସନାଲ �କ ଏ�େଚ� ଅଫ ଇ�ିଆ ଏଲଟିଡି.
ଏ�େଚ� ��ାଜା, ସି -୧, � �କ ଜି, ବା�ା କୁଲା� କେ���, ବା�ା (ଇ), ମୁ�ାଇ -୪୦୦ ୦୫୧
Tel No: (୦୨୨) ୨୬୫୯୮୧୦୦ - ୯୧୧୪
Fax No: (୦୨୨) ୨୬୫୯୮୧୨୦
େସ��ାଲ ଡିେପାଜିଟରୀ ସଭ� େସସ (ଇ�ିଆ) ଲି ମିେଟଡ୍
ମାରାଥନ ଫୁ �ଚେର�, ଏ ଉଇ�, ୨୫ତମ େ�� ାର, ମଫତଲାଲ ମୀଲସ କ�ାଉ�,
ଏନ. ଏମ. େଯାଶୀ ମାଗ�,େଲାୟର ପାେରଲ (ଇ), ମୁ�ାଇ - ୪୦୦ ୦୧୩.
େଦୟମୁ� େହ��ଲାଇନ: ୧୮୦୦-୨୦୦-୫୫୩୩
େୱବସାଇଟ : www.cdslindia.com
େମେ�ାପଲି ଟାନ �କ ଏ�େଚ� ଅଫ୍ ଇ�ିଆ ଲି ମିେଟଡ୍
Vଭି ବେଜ�ାର ଟାୱାରସ�, ୪ଥ� େ�� ାର, ��ଟ ନଂ. ସି -୬୨, �ାଇେଡ� େହାେଟଲ ସା��ା,
ବା�ା କୁଲା� କେ���, ବା�ା (ଇ), ମୁ�ାଇ - ୪୦୦ ୦୯୮
କାଯ��ାଳୟ : +୯୧ ୨୨ ୬୧୧୨ ୯୦୦୦
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