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ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਉਦੇ ਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇ ਅਰ ਮਾਰਿਕਟ ਬਾਰੇ ਸੰ ਖੇਪ, ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਹੋ ਰ ਸਵਾਲ ਹੋ ਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ, ਤੁਸੀਂ ਸੇ ਬੀ, ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ., ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਈ.,
ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਈ.ਆਈ., ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਲ. ਅਤੇ ਸੀ.ਡੀ.ਐੱਸ.ਐੱਲ. ਦੀਆਂ ਵੈ ਬੱ ਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੱ ਗਰੀ ਵੇ ਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
“ਇਸ ਸਮੱ ਗਰੀ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਸਰਫ਼ ਸ਼ੇ ਅਰ ਮਾਰਿਕਟ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰਿਧਤ ਿਵੱ ਿਦਅਕ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂ ਕਤਾ ਦੇ ਉਦੇ ਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਆਮ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਗੈ ਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ,
ਿਵੱ ਿਦਅਕ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂ ਕਤਾ ਸੰ ਬੰਧੀ ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗੀ।
ਸੇ ਬੀ ਜਾਂ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇ ਂ ਜ ਜਾਂ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋ ਂ ਿਬਨਾਂ ਇਸ ਸਮੱ ਗਰੀ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਹੱ ਸੇ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਡਸਕ, ਟੇ ਪ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੁਰਾਖ਼ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਹੋ ਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸਟੋ ਰੇਜ ਿਡਵਾਈਸ, ਆਿਦ ’ਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਕਸਮ ਿਵੱ ਚ ਮੁੜ ਪ੍ਰ ਕਾਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਸੇ ਬੀ ਜਾਂ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇ ਂ ਜ ਜਾਂ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀਜ਼ ਇਸ ਸਮੱ ਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰਕੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਕਸਮ ਦੀ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ
ਨਹੀਂ ਹੋ ਣਗੀਆਂ ।
ਇਸ ਸਮੱ ਗਰੀ ਿਵੱ ਚ ਤਰੁ ੱ ਟੀਆਂ ਜਾਂ ਚੂਕਾਂ ਤੋ ਂ ਬਚਣ ਦੀ ਹਰ ਮੁਮਿਕਨ ਕੋ ਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਮਾਰਿਕਟ ਿਵੱ ਚ ਹਾਲ ਹੀ ਿਵੱ ਚ ਹੋ ਏ ਿਵਕਾਸਾਂ ਅਤੇ ਪਿਹਲਾਂ ਦੇ ਸੰ ਬੰਧ ਿਵੱ ਚ, ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ
ਸਮੇ ਂ -ਸਮੇ ਂ 'ਤੇ ਘੋ ਿਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਕਨੂੰਨਾਂ, ਿਦਸ਼ਾਿਨਰਦੇ ਸ਼ਾਂ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇ ਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋ ਰ ਸੰ ਬੰਿਧਤ ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਖਣ ਦੀ ਬੇ ਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ । ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਫੀਡਬੈ ਕ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ visitsebi@sebi.gov.in ’ਤੇ ਈਮੇ ਲ ਕਰੋ ।
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ਸਿਤ ਸ਼੍ਰ ੀ ਅਕਾਲ ਅਤੇ ਨਮਸਤੇ ...

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹੇ ਿਨਵੇ ਸ਼ਕ ਹੋ ਜੋ ਸ਼ੇ ਅਰ ਮਾਰਿਕਟ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇ ਅਰਾਂ ਅਤੇ ਿਮਊਚੁਅਲ ਫੰ ਡਸ
ਿਵੱ ਚ ਿਨਵੇ ਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ ?

ਜੇ ਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇ ਅਰ ਮਾਰਿਕਟ ਿਵੱ ਚ ਿਨਵੇ ਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਿਸਧਾਂਤ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੋ ।
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਿਕਸੇ ਖ਼ਾਸ ਿਨਵੇ ਸ਼ ਲਈ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਪਰ ਇਹ ਸ਼ੇ ਅਰ ਮਾਰਿਕਟ ਬਾਰੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਹੋ ਰ
ਿਨਯੰ ਤਰਕਾਂ ਿਜਵੇ ਂ ਭਾਰਤੀ ਿਰਜ਼ਰਵ ਬੈ ਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾ ਿਨਯੰ ਤਰਕ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਆਈ.ਆਰ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ.), ਪੈ ਨਸ਼ਨ
ਫ਼ੰ ਡ ਿਨਯੰ ਤਰਕ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀ.ਐੱਫ਼.ਆਰ.ਡੀ.ਏ.), ਕਾਰਪੋ ਰੇਟ ਮਾਮਿਲਆਂ ਦਾ ਮੰ ਤਰਾਲੇ (ਐੱਮ.ਸੀ.ਏ.) ਆਿਦ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਿਵੱ ਚ ਿਨਵੇ ਸ਼ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਪੰਨਾ ੦੧

੧
ਸ਼ੇ ਅਰ ਮਾਰਿਕਟਸ ਲਈ ਿਨਯੰ ਤਰਕ ਢਾਂ ਚਾ

`
`
ਿਵਕਰੀ

ਖਰੀਦ

`
`

`

`

ਿਕਸੇ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇ ਅਰ, ਿਮਊਚੁਅਲ ਫੰ ਡਸ ਦੇ ਯੂਿਨਟਸ, ਡੈ ਰੀਵੇ ਿਟਵਜ਼ ਿਜਹੀਆਂ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇ ਂ ਿਜਜ਼, ਕਮੋ ਿਡਟੀ ਡੈ ਰੀਵੇ ਿਟਵ
ਐਕਸਚੇ ਂ ਿਜਜ਼ ਅਤੇ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀਜ਼ ਿਵੱ ਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਿਵਕਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋ ਬਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਿਨਯਮ ਸੇ ਬੀ ਐਕਟ, ੧੯੯੨ (ਸੇ ਬੀ ਐਕਟ) ਅਤੇ
ਸੇ ਬੀ ਦੇ ਵੱ ਖੋ-ਵੱ ਖ ਿਨਯਮਾਂ/ ਸਰਕੁਲਰਾਂ/ ਿਦਸ਼ਾਿਨਰਦੇ ਸ਼ਾਂ/ ਆਦੇ ਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰ ਬੰਧ ਿਵੱ ਚ ਿਸਕਉਰਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇ ਂ ਜ ਬੋ ਰਡ ਆਫ਼ ਇੰ ਡੀਆ (ਸੇ ਬੀ) ਦੇ
ਦਾਇਰੇ ਿਵੱ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ।
ਸੇ ਬੀ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰ ਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ੧੨ ਅਪ੍ਰੈ ਲ, ੧੯੯੨ ਨੂੰ ਸੇ ਬੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੇ ਬੀ ਦਾ ਅਿਧਆਦੇ ਸ਼ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਿਵੱ ਚ ਿਨਵੇ ਸ਼ਕਾਂ
ਦੇ ਿਹਤਾਂ ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੇ ਅਰ ਮਾਰਿਕਟ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਿਨਯੰ ਿਤ੍ਰ ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਾਂ ਇਤਫਾਕੀਆ
ਮਾਮਿਲਆਂ ਲਈ ਹੈ ।
ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱ ਚ, “ਸ਼ੇ ਅਰ ਮਾਰਿਕਟ” ਨੂੰ ਿਨਯੰ ਿਤ੍ਰ ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਕਨੂੰਨ ਹਨ:
ਸੇ ਬੀ ਐਕਟ, ੧੯੯੨, ਜੋ ਸੇ ਬੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਲਈ ਕਨੂੰਨੀ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ
(੧) ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਿਵੱ ਚ ਿਨਵੇ ਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਿਹਤਾਂ ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਕਰਨਾ, (੨) ਸ਼ੇ ਅਰ ਮਾਰਿਕਟ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਅਤੇ
(੩) ਸ਼ੇ ਅਰ ਮਾਰਿਕਟ ਨੂੰ ਿਨਯੰ ਿਤ੍ਰ ਤ ਕਰਨਾ।
ਕੰ ਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ, ੨੦੧੩, ਜੋ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈ ਂਟ ਅਤੇ ਟ੍ਰ ਾਂਸਫਰ, ਅਤੇ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਪਬਿਲਕ ਇਸ਼ੂਜ਼
ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਲਈ ਿਨਯਮ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ;
ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਕਾਨਟ੍ਰੈ ਕਟਸ (ਰੈ ਗੂਲੇ ਸ਼ਨ) ਐਕਟ, ੧੯੫੬ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇ ਂ ਜ ਿਵੱ ਚ ਲੈ ਣ-ਦੇ ਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਿਨਯੰ ਤ੍ਰਣ
ਦਾ ਪ੍ਰ ਬੰਧ ਹੈ ।
ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ, ੧੯੯੬, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਡੀਮੈ ਟੀਰੀਅਲਾਇਜ਼ ਕੀਤੇ (ਡੀਮੈ ਟ) ਸ਼ੇ ਅਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈ ਕਟ੍ਰ ਾਿਨਕ ਸਰੂ ਪ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ
ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਟ੍ਰ ਾਂਸਫਰ ਦਾ ਪ੍ਰ ਬੰਧ ਹੈ ।
ਪੰਨਾ ੦੨

੨
ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੇ ਅਰ ਮਾਰਿਕਟ ਕੀ ਹਨ?
ਇਕਿਵਟੀ ਸ਼ੇ ਅਰ ਜਾਂ ਆਮ ਤੌ ਰ ’ਤੇ ਿਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇ ਅਰ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਿਕਸੇ ਕੰ ਪਨੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ
ਿਵੱ ਚ ਿਹੱ ਸੇ ਦਾਰੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱ ਕ ਿਨਵੇ ਸ਼ਕ ਜੋ ਿਕਸੇ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇ ਅਰਾਂ ਿਵੱ ਚ ਿਨਵੇ ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੇ ਅਰਧਾਰਕ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਿਵੱ ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਪੋ ਰੇਟ ਫ਼ਾਇਦੇ , ਿਜਵੇ ਂ
ਿਡਿਵਡੈ ਂ ਡ, ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱ ਕ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ । ਇੱ ਕ ਿਨਵੇ ਸ਼ਕ ਨੂੰ ਕੰ ਪਨੀ ਦੀ ਜਨਰਲ ਮੀਿਟੰ ਗ ਿਵੱ ਚ
ਕੰ ਪਨੀ ਦੀ ਫੈ ਸਲੇ ਲੈ ਣ ਦੀ ਪ੍ਰ ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਸੰ ਬੰਧ ਿਵੱ ਚ ਵੋ ਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱ ਕ
ਵੀ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ।
ਡੈ ਟ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਉਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕੰ ਪਨੀ / ਸੰ ਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਿਕਸੇ ਿਨਵੇ ਸ਼ਕ ਤੋ ਂ
ਉਧਾਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਿਨਵੇ ਸ਼ਕ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਹੈ । ਡੈ ਟ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ
ਿਡਬੈ ਂਚਰਸ ਜਾਂ ਬਾਂਡਸ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇੱ ਕ ਿਨਵੇ ਸ਼ਕ ਜੋ ਡੈ ਟ ਸ਼ੇ ਅਰਾਂ ਿਵੱ ਚ ਿਨਵੇ ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਉਸਨੂੰ ਿਵਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ/ਕੂਪਨ ਅਤੇ ਮੂਲ ਰਕਮ (ਯਾਨੀ ਿਨਵੇ ਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ) ਲਈ ਮੁੜ
ਭੁਗਤਾਨ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱ ਕ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ । ਡੈ ਟ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਿਮਆਦ ਲਈ ਜਾਰੀ
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਸਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ’ਤੇ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਜਾਰੀਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੇ ਅਰ ਛੁਡਾਏ ਜਾ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡੈ ਟ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਸੁਰੱ ਿਖਅਤ (ਅਮਾਨਤ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਿਥਤ) ਜਾਂ ਅਸੁਰੱ ਿਖਅਤ ਹੋ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਾਨਟ੍ਰੈ ਕਟ

ਡੈ ਰੀਵੇ ਿਟਵਜ਼ ਉਹ ਿਵੱ ਤੀ ਇੰ ਸਟ੍ਰੁ ਮੈ ਂਟਸ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ ਿਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਿਕਸੇ ਹੋ ਰ ਸੰ ਪਦਾ ਦੇ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਿਨਰਭਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇ ਂ ਸ਼ੇ ਅਰ, ਡੈ ਟ ਸ਼ੇ ਅਰ, ਕਮੋ ਿਡਟੀਜ਼, ਆਿਦ। ਐਕਸਚੇ ਂ ਜ ਟ੍ਰੇ ਿਡਡ ਡੈ ਰੀਵੇ ਿਟਵਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ
ਿਕਸਮਾਂ ਿਫਊਚਰਸ ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹਨ।
ਿਮਊਚੁਅਲ ਫੰ ਡਸ ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਿਵੱ ਤੀ ਇੰ ਸਟ੍ਰੁ ਮੈ ਂਟਸ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਈ ਿਨਵੇ ਸ਼ਕਾਂ ਤੋ ਂ ਇੱ ਕਠੀ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਸਮੂਹਕ ਰਕਮ ਤੋ ਂ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਿਫਰ, ਇਹ ਫੰ ਡਸ/ ਿਮਊਚੁਅਲ ਫੰ ਡਸ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼, ਿਜਵੇ ਂ
ਸ਼ੇ ਅਰ, ਬਾਂਡਸ, ਮਨੀ ਮਾਰਿਕਟ ਦੇ ਇੰ ਸਟ੍ਰੁ ਮੈ ਂਟਸ ਅਤੇ ਹੋ ਰ ਸੰ ਪਦਾਵਾਂ, ਿਵੱ ਚ ਿਨਵੇ ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਨਾ ੦੩

ਸ਼ੇ ਅਰ ਮਾਰਿਕਟ ਅਿਜਹੀ ਥਾਂ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ਿਜੱ ਥੇ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਿਨਵੇ ਸ਼ਕਾਂ
(ਪਬਿਲਕ/ਲੋ ਕਾਂ) ਨੂੰ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼, ਿਜਵੇ ਂ ਇਕਿਵਟੀ ਸ਼ੇ ਅਰ, ਡੈ ਟ
ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼, ਆਿਦ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਰਕਮ ਇਕੱ ਠੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
ਅਤੇ ਅਿਜਹੀ ਥਾਂ ਵੀ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ਿਜੱ ਥੇ ਿਨਵੇ ਸ਼ਕ ਵੱ ਖੋ-ਵੱ ਖ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼
(ਸ਼ੇ ਅਰ, ਬਾਂਡਸ, ਆਿਦ) ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਵੇ ਚ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਬਿਲਕ/ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇ ਅਰ (ਜਾਂ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ,
ਕੰ ਪਨੀ ਲਈ ਸ਼ੇ ਅਰਾਂ (ਜਾਂ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼) ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਸਟਾਕ
ਐਕਸਚੇ ਂ ਜ ਿਵੱ ਚ ਿਲਸਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੇ ਅਰ
ਮਾਰਿਕਟ ਕੈ ਿਪਟਲ ਮਾਰਿਕਟ ਦਾ ਿਹੱ ਸਾ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ।

ਸ਼ੇ ਅਰ ਮਾਰਿਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰ ਾਥਿਮਕ ਕਾਰਜ ਿਨਵੇ ਸ਼ਕਾਂ ਤੋ ਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਿਵੱ ਚ ਬਚਤ ਦੀ
ਵੰ ਡ ਨੂੰ ਯੋ ਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਿਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਓਦੋ ਂ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ
ਜਦੋ ਂ ਿਨਵੇ ਸ਼ਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਕੰ ਪਨੀਆਂ / ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਿਵੱ ਚ
ਿਨਵੇ ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ ਰਕਮ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ । ਿਨਵੇ ਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਿਵਆਜ,
ਿਡਿਵਡੈ ਂ ਡ, ਰਕਮ ਿਵੱ ਚ ਵਾਧਾ, ਬੋ ਨਸ ਸ਼ੇ ਅਰ, ਆਿਦ ਿਜਹੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹਾਿਸਲ
ਕਰਨ ਦਾ ਹੱ ਕ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ । ਅਿਜਹੇ ਿਨਵੇ ਸ਼ ਦੇ ਸ਼ ਦੇ ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ ਿਵੱ ਚ
ਯੋ ਗਦਾਨ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ੇ ਅਰ ਮਾਰਿਕਟ ਦੇ ਦੋ ਸੁਤੰ ਤਰ ਅਤੇ ਅਟੁ ੱ ਟ ਿਹੱ ਸੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੇ ਠਾਂ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਹਨ:
01 ੧ 01

01

੧ 01 ਉਦੇ ਸ਼: ਰਕਮ ਇਕੱ ਠੀ ਕਰਨਾ

02

੨ 02 ਇਸ

01

੧ 01 ਉਦੇ ਸ਼: ਰਕਮ ਿਵੱ ਚ ਵਾਧਾ

01

੨ 01 ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਹਲਾਂ ਪੇ ਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ

ਪ੍ਰ ਾਇਮਰੀ ਮਾਰਿਕਟ

ਸ਼ੇ ਅਰ ਮਾਰਿਕਟ

02 ੨ 02

ਿਵੱ ਚ ਆਈ.ਪੀ.ਓ., ਯਾਨੀ
ਇਿਨਸ਼ਲ ਪਬਿਲਕ ਆਫ਼ਰ, ਰਾਹੀਂ
ਨਵੀਆਂ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ।

ਸੈ ਕੰ ਡਰੀ ਮਾਰਿਕਟ

ਗਈਆਂ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਿਵੱ ਚ ਅੱ ਗੇ ਟ੍ਰੇ ਿਡੰ ਗ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ।

ਪੰਨਾ ੦੪

੩
ਪ੍ਰ ਾਇਮਰੀ ਮਾਰਿਕਟ ਅਤੇ ਸੈ ਕੰ ਡਰੀ ਮਾਰਿਕਟ

ਪ੍ਰ ਾਇਮਰੀ ਮਾਰਿਕਟ

ਸੈ ਕੰ ਡਰੀ ਮਾਰਿਕਟ

ਪ੍ਰ ਾਇਮਰੀ ਮਾਰਿਕਟ: ਇਸ ਮਾਰਿਕਟ ਨੂੰ ਿਨਊ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਮਾਰਿਕਟ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਜੱ ਥੇ ਕੰ ਪਨੀਆਂ / ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨਵੀਆਂ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ (ਸ਼ੇ ਅਰ,
ਿਡਬੈ ਂਚਰ, ਬਾਂਡ, ਆਿਦ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਲੋ ਕਾਂ ਤੋ ਂ ਰਕਮ (ਕੈ ਿਪਟਲ) ਇਕੱ ਠੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੋ ਮੁੱਖ ਿਕਸਮ ਦੇ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਜਾਰੀਕਰਤਾ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ:
ਕਾਰਪੋ ਰੇ ਟ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ (ਕੰ ਪਨੀਆਂ ) ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌ ਰ ’ਤੇ ਇਕਿਵਟੀ ਇੰ ਸਟ੍ਰੁ ਮੈ ਂਟਸ (ਸ਼ੇ ਅਰ) ਅਤੇ ਡੈ ਟ ਇੰ ਸਟ੍ਰੁ ਮੈ ਂਟਸ (ਬਾਂ ਡ, ਿਡਬੈ ਂਚਰ, ਆਿਦ) ਜਾਰੀ
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ (ਕੇ ਂ ਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ) ਜੋ ਡੈ ਟ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ (ਡੇ ਿਟਡ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇ ਜ਼ਰੀ ਿਬੱ ਲਜ਼) ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ।
ਪ੍ਰ ਾਇਮਰੀ ਮਾਰਿਕਟ ਿਵੱ ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮਾਂ ਇਹ ਹਨ:

੧

ਪਬਿਲਕ ਇਸ਼ੂ

ਆਮ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋ ਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ
ਸਬਸਕ੍ਰਾਇਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਕਿਵਟੀ ਸ਼ੇ ਅਰਾਂ ਦੇ ਪਬਿਲਕ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਵੰ ਿਡਆ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ :

`

`

`

`

`

`

`

`

`

`

`

`

i. ਇਿਨਸ਼ਲ ਪਬਿਲਕ ਆਫ਼ਰ (ਆਈ.ਪੀ.ਓ.):

`

`

ਇੱ ਕ ਆਈ.ਪੀ.ਓ. ਉਹ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਕੰ ਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੇ ਅਰਾਂ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਪਬਿਲਕ ਆਫ਼ਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਆਈ.ਪੀ.ਓ. ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਸਰੂ ਪਾਂ
ਿਵੱ ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ :
ਪੰਨਾ ੦੫

ਸ਼ੇ ਅਰਾਂ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਇਸ਼ੂ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਕੰ ਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤੱ ਕ ਿਨਵੇ ਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇ ਂ ਸ਼ੇ ਅਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਿਵੱ ਚ,
ਿਨਵੇ ਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਕੰ ਪਨੀ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਗੀ ਿਜਸਨੂੰ ਉਸ ਉਦੇ ਸ਼ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਵੇ ਗਾ ਿਜਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ਼ੂ ਿਲਆਇਆ ਿਗਆ ਸੀ।
ਆਫ਼ਰ ਫ਼ਾਰ ਸੇ ਲ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਮੌ ਜੂਦਾ ਸ਼ੇ ਅਰਧਾਰਕ, ਿਜਵੇ ਂ ਪ੍ਰ ਮੋਟਰ ਜਾਂ ਿਵੱ ਤੀ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੋ ਈ ਹੋ ਰ ਿਵਅਕਤੀ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋ ਲਿਡੰ ਗ
ਦੀ ਪੇ ਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਿਵੱ ਚ, ਿਨਵੇ ਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਅਿਜਹੇ ਸ਼ੇ ਅਰ ਿਵਕਰੇ ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਗੀ ਅਤੇ ਕੰ ਪਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।
ii. ਫ਼ਾਲੋ -ਆਨ ਪਬਿਲਕ ਆਫ਼ਰ (ਐੱਫ਼.ਪੀ.ਓ.):
ਇਹ ਉਸ ਕੰ ਪਨੀ/ ਜਾਰੀਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਹਲਾਂ ਇੱ ਕ ਆਈ.ਪੀ.ਓ. ਕਰ ਚੁੱਕੀ/ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁ ਣ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਦਾ
ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ਼ੂ ਪੇ ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ/ਿਰਹਾ ਹੈ ।

੨

ਤਰਜੀਹੀ ਇਸ਼ੂ

ਇਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਿਵੱ ਚ, ਿਨਵੇ ਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਇੱ ਕ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਵੇ ਂ ਪ੍ਰ ਮੋਟਰ, ਰਣਨੀਤਕ ਿਨਵੇ ਸ਼ਕ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਆਿਦ।

੩

ਰਾਇਟਸ ਇਸ਼ੂ

ਜਦੋ ਂ ਕੰ ਪਨੀ ਆਪਣੇ ਮੌ ਜੂਦਾ ਸ਼ੇ ਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਮੌ ਜੂਦਾ ਸ਼ੇ ਅਰਹੋ ਲਿਡੰ ਗ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਿਵੱ ਚ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ
ਨੂੰ ਨਵੇ ਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੇ ਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਇਬ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱ ਕ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰਾਇਟਸ
ਇਸ਼ੂ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

੪

ਬੋ ਨਸ ਇਸ਼ੂ

ਜਦੋ ਂ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਮੌ ਜੂਦਾ ਸ਼ੇ ਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਮੌ ਜੂਦਾ ਸ਼ੇ ਅਰਹੋ ਲਿਡੰ ਗ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਿਵੱ ਚ ਅਤੇ ਿਕਸੇ
ਵਾਧੂ ਕੀਮਤ ਤੋ ਂ ਿਬਨਾਂ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸ਼ੇ ਅਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬੋ ਨਸ ਇਸ਼ੂ ਿਕਹਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਲੋ ਕਾਂ ਤੋ ਂ ਰਕਮ ਇਕੱ ਠੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇ ਬੀ ਕੋ ਲ ਇੱ ਕ ਆਫ਼ਰ ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂ ਰਤ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ਿਜਸਨੂੰ ਡ੍ਰ ਾਫ਼ਟ ਰੈ ਡੱ ਹੈ ਿਰੰ ਗ
ਪ੍ਰ ਾਸਪੈ ਕਟਸ ਜਾਂ ਡ੍ਰ ਾਫ਼ਟ ਪ੍ਰ ਾਸਪੈ ਕਟਸ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਪ੍ਰ ਾਸਪੈ ਕਟਸ ਿਵੱ ਚ ਅਿਜਹਾ ਿਬਓਰਾ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇ ਂ ਕੰ ਪਨੀ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ, ਪ੍ਰ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ
ਿਬਓਰਾ, ਿਬਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ, ਕੰ ਪਨੀ ਦਾ ਿਵੱ ਤੀ ਇਿਤਹਾਸ, ਉਸ ਕਾਰੋ ਬਾਰ ਿਵੱ ਚ ਜੋ ਖਮ, ਉਹ ਉਦੇ ਸ਼ ਿਜਸ ਲਈ ਰਕਮ ਇਕੱ ਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ , ਇਸ਼ੂ
ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਿਜਹੀ ਕੋ ਈ ਹੋ ਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਉਸ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇ ਅਰਾਂ ਿਵੱ ਚ ਿਨਵੇ ਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਫੈ ਸਲਾ ਲੈ ਣ ਿਵੱ ਚ ਿਨਵੇ ਸ਼ਕ ਲਈ
ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਵੇ ਗੀ। ਪ੍ਰ ਾਇਮਰੀ ਮਾਰਿਕਟ ਿਵੱ ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼, ਇਸ਼ੂ ਬੰ ਦ ਹੋ ਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਛੇ (੦੬) ਤੋ ਂ ਘੱ ਟ
ਕਾਰੋ ਬਾਰੀ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਿਕਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇ ਂ ਜ ਿਵੱ ਚ ਿਲਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਫਰ ਸ਼ੇ ਅਰ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਸਟਾਕ
ਐਕਸਚੇ ਂ ਜਾਂ ਿਵੱ ਚ ਿਲਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਿਜੱ ਥੇ ਸ਼ੇ ਅਰਾਂ ਿਵੱ ਚ ਅੱ ਗੇ ਟ੍ਰੇ ਿਡੰ ਗ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ।
ਕੰ ਪਨੀ ਵੱ ਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੇ ਅਰ ਿਨਵੇ ਸ਼ਕ ਦੇ ਡੀਮੈ ਟ ਅਕਾਉਂਟ ਿਵੱ ਚ ਕ੍ਰੈਿਡਟ ਕਰ ਿਦੱ §ਤੇ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ, ਜੋ ਸੇ ਬੀ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਰਿਜਸਟਰਡ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀ ਪਾਰਿਟਿਸਪੈ ਂਟ (ਡੀ.ਪੀ.) ਰਾਹੀਂ ਿਕਸੇ
ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀ ਿਵੱ ਚ ਕਾਇਮ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਿਨਵੇ ਸ਼ਕ ਸੇ ਬੀ ਿਵੱ ਚ ਰਿਜਸਟਰਡ ਿਕਸੇ ਸਟਾਕ
ਬ੍ਰੋ ਕਰ ਰਾਹੀਂ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇ ਂ ਜਾਂ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ੇ ਅਰ ਵੇ ਚ ਕੇ ਰਕਮ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਸੈ ਕੰ ਡਰੀ ਮਾਰਿਕਟ: ਪ੍ਰ ਾਇਮਰੀ ਮਾਰਿਕਟ ਿਵੱ ਚ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇ ਂ ਜਾਂ ਿਵੱ ਚ ਿਲਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇ ਂ ਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਿਨਵੇ ਸ਼ਕ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਿਲਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਵੇ ਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇ ਂ ਜਾਂ ਦੇ ਦੋ
ਮੁੱਖ ਖੰ ਡ ਹਨ - ਕੈ ਸ਼ ਮਾਰਿਕਟ ਸੇ ਗਮੈ ਂਟ ਅਤੇ ਡੈ ਰੀਵੇ ਿਟਵਜ਼ ਮਾਰਿਕਟ ਸੇ ਗਮੈ ਂਟ।
ਪੰਨਾ ੦੬

੪
ਸ਼ੇ ਅਰ ਮਾਰਿਕਟ ਿਵੱ ਚ ਮਾਰਿਕਟ ਇਨਫ੍ਰ ਾਸਟ੍ਰ ਕਚਰ ਇੰ ਸਿਟਟੂ ਸ਼ਨਸ ਅਤੇ ਮਾਰਿਕਟ
ਇੰ ਟਰਮੀਡੀਅਰੀਜ਼ ਿਵੱ ਚ ਕੌ ਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ?

ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇ ਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਜਸਟਰਡ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋ ਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਮਾਰਿਕਟ ਦੁਆਰਾ
ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ , ਇੱ ਕ ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਅਤੇ
ਵੇ ਚਣਾ ਸੌ ਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਦੇ ਸ਼-ਿਵਆਪੀ ਕੰ ਿਪਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਸਕ੍ਰੀਨ ਅਧਾਰਤ ਟ੍ਰੇ ਿਡੰ ਗ
ਪਲੇ ਟਫ਼ਾਰਮ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਮੌ ਜੂਦ ਸੇ ਬੀ ਵੱ ਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰ ਾਪਤ
ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇ ਂ ਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇਸ ਿਲੰ ਕ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ :
https://www.sebi.gov.in/stock-exchanges.html.

ਵੇ ਚਣਾ

ਮਾਰਿਕਟ ਇਨਫ੍ਰ ਾਸਟ੍ਰ ਕਚਰ ਇੰ ਸਿਟਟੂ ਸ਼ਨਸ: ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇ ਂ ਜਾਂ, ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀਜ਼ ਅਤੇ
ਕਲੀਅਿਰੰ ਗ ਕਾਰਪੋ ਰੇਸ਼ਨਸ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੇ ਅਰ ਮਾਰਿਕਟ ਿਵੱ ਚ ਲੈ ਣ-ਦੇ ਣ (ਿਜਵੇ ਂ
ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਖਰੀਦਣਾ ਅਤੇ ਵੇ ਚਣਾ) ਨੂੰ ਸੌ ਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਿਨਆਦੀ
ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਕਟ ਇਨਫ੍ਰ ਾਸਟ੍ਰ ਕਚਰ
ਇੰ ਸਿਟਟੂ ਸ਼ਨਸ (ਐੱਮ.ਆਈ.ਆਈ.) ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸੇ ਬੀ ਿਵੱ ਚ ਰਿਜਸਟਰਡ ਮਾਰਿਕਟ
ਇਨਫ੍ਰ ਾਸਟ੍ਰ ਕਚਰ ਇੰ ਸਿਟਟੂ ਸ਼ਨਸ (ਐੱਮ.ਆਈ.ਆਈ.) ਦੀ ਸੂਚੀ ਇਸ ਿਲੰ ਕ ’ਤੇ
ਉਪਲਬਧ ਹੈ :
https://www.sebi.gov.in/intermediaries.html.

ਖਰੀਦਣਾ

ਦੇ ਸ਼-ਿਵਆਪੀ ਪ੍ਰ ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇ ਂ ਜਾਂ ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਿਲਿਮਿਟਡ (ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ.),
ਨੈ ਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇ ਂ ਜ ਆਫ਼ ਇੰ ਡੀਆ ਿਲਿਮਿਟਡ (ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਈ.) ਅਤੇ
ਮੇ ਟ੍ਰੋਪਾਿਲਟਨ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇ ਂ ਜ ਆਫ਼ ਇੰ ਡੀਆ ਿਲਿਮਿਟਡ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਈ.) ਹਨ।
ਕਲੀਅਿਰੰ ਗ ਕਾਰਪੋ ਰੇਸ਼ਨਸ: ਕਲੀਅਿਰੰ ਗ ਕਾਰਪੋ ਰੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰ ਮ ਸਟਾਕ
ਐਕਸਚੇ ਂ ਜਾਂ ਿਵੱ ਚ ਹੋ ਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋ ਬਾਰ ਦੀ ਸੈ ਟਲਮੈ ਂਟ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ । ਹੋ ਰ ਸ਼ਬਦਾਂ
ਿਵੱ ਚ, ਕਲੀਅਿਰੰ ਗ ਕਾਰਪੋ ਰੇਸ਼ਨਸ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਹਰ ਖਰੀਦਦਾਰ
ਨੂੰ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਹੋ ਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼
ਦੇ ਹਰ ਿਵਕਰੇ ਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਵੇ ਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰ ਾਪਤ
ਹੋ ਵੇਗਾ।
ਪੰਨਾ ੦੭

ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀਜ਼: ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀਜ਼ ਉਹ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਹੁ ੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਿਨਵੇ ਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ
ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਡੀਮੈ ਟੀਰੀਅਲਾਇਜ਼ ਕੀਤੇ / ਇਲੈ ਕਟ੍ਰ ਾਿਨਕ ਸਰੂ ਪ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖਦੀਆਂ ਹਨ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀ ਪਾਰਿਟਿਸਪੈ ਂਟਸ (ਡੀ.ਪੀ.) ਰਾਹੀਂ ਿਨਵੇ ਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀਮੈ ਟ ਸੇ ਵਾਵਾਂ
ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇ ਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਦੋ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀਜ਼ ਹਨ ਿਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ,
ਨੈ ਸ਼ਨਲ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀ ਿਲਿਮਿਟਡ (ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਲ.) ਅਤੇ ਸੈ ਂਟ੍ਰਲ
ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ (ਇੰ ਡੀਆ) ਿਲਿਮਿਟਡ (ਸੀ.ਡੀ.ਐੱਸ.ਐੱਲ.)। ਹਰ
ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀ ਦੇ ਤਿਹਤ, ਰਿਜਸਟਰਡ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀ ਪਾਰਿਟਿਸਪੈ ਂਟਸ (ਡੀ.ਪੀ.) (ਿਜਵੇ ਂ
ਬੈ ਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ) ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਿਨਵੇ ਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱ ਖੋ-ਵੱ ਖ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਿਜਵੇ ਂ ਡੀਮੈ ਟ ਅਕਾਉਂਟ ਖੋ ਲ੍ਹਣਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣਾ, ਸ਼ੇ ਅਰਾਂ ਨੂੰ
ਡੀਮੈ ਟੀਰੀਅਲਾਇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਆਿਦ।
ਮਾਰਿਕਟ ਇੰ ਟਰਮੀਡੀਅਰੀਜ਼ ਪ੍ਰ ਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈ ਕੰਡਰੀ ਮਾਰਿਕਟ ਦੇ ਿਨਰਿਵਘਨ
ਕੰ ਮਕਾਜ ਿਵੱ ਚ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰ ਤੀਭਾਗੀ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਰਿਕਟ ਇੰ ਟਰਮੀਡੀਅਰੀਜ਼
ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵੇ ਚਣ ਦੇ ਆਰਡਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰ ਿਕਿਰਆ, ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼
ਿਵੱ ਚ ਕਾਰੋ ਬਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਿਵੱ ਚ ਕਾਰੋ ਬਾਰ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰ ਦਾਨ
ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਇੰ ਟਰਮੀਡੀਅਰੀਜ਼ ਹਨ
ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋ ਕਰਸ, ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀ ਪਾਰਿਟਿਸਪੈ ਂਟਸ, ਮਰਚੈ ਂਟ ਬੈ ਂਕਰਜ਼, ਸ਼ੇ ਅਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰ ਾਂਸਫਰ
ਏਜੰ ਟਸ, ਰਿਜਸਟ੍ਰ ਾਰਸ, ਆਿਦ। ਅਿਜਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰ ਟਰਮੀਡੀਅਰੀਜ਼ ਸੇ ਬੀ ਿਵੱ ਚ
ਰਿਜਸਟਰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਲਈ
ਿਨਵੇ ਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱ ਿਖਆ ਲਈ ਿਨਰਧਾਿਰਤ
ਿਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਹੈ । ਸੇ ਬੀ ਵੱ ਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰ ਾਪਤ
ਮਾਰਿਕਟ
ਇੰ ਟਰਮੀਡੀਅਰੀਜ਼ ਦੀ
ਸੂਚੀ ਇਸ ਿਲੰ ਕ ’ਤੇ ਵੇ ਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ :
https://www.sebi.gov.in.

ਿਨਵੇ ਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਿਸਧਾਂਤ
ਇਸ ਤੋ ਂ ਪਿਹਲਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇ ਅਰ ਮਾਰਿਕਟ ਿਵੱ ਚ ਿਨਵੇ ਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ , ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਿਨਵੇ ਸ਼ ਦੇ ਟੀਿਚਆਂ , ਉਦੇ ਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਖਮ ਲੈ ਣ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ (ਉਹ ਹੱ ਦ ਿਜਸ ਤੱ ਕ ਤੁਸੀਂ
ਜੋ ਖਮ ਲੈ ਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ ) ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਗੀ। ਿਨਵੇ ਸ਼ ਨਾਲ
ਜੁੜੇ ਹਰ ਫੈ ਸਲੇ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂ ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋ ੜਾਂ ਿਵਖਾਈ ਦੇ ਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ
ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋ ੜੀਂਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਉਦਾਹਰਨ
ਲਈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਥਰ ਿਰਟਰਨ ਦੇ ਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱ ਿਖਅਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਿਵੱ ਚ ਿਨਵੇ ਸ਼ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋ ੜ੍ਹਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜੋ ਖਮ ਲੈ ਕੇ ਅਿਜਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਿਵੱ ਚ ਿਨਵੇ ਸ਼ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਰਟਰਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਿਨਵੇ ਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਉਸ ਿਨਵੇ ਸ਼ ਦੇ
ਅੰ ਦਰੂ ਨੀ ਮੁੱਲ ਿਵੱ ਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਜੋ ਖਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ । ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ,
ਆਟੋ ਮੋਬਾਈਲ ਉੱਦਯੋ ਗ ਦੇ ਸ਼ੇ ਅਰਾਂ ਿਵੱ ਚ ਿਨਵੇ ਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਆਟੋ ਮੋਬਾਈਲ ਉੱਦਯੋ ਗ ਨਾਲ
ਜੁਿੜਆ ਜੋ ਖਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਵੇ ਗਾ (ਿਵਕਰੀ ਵੱ ਧ ਜਾਂ ਘੱ ਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੱ ਡੀਆਂ ਦੇ ਿਕਸੇ
ਇੱ ਕ ਬ੍ਰ ਾਂਡ ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਦੂਜੇ ਬ੍ਰ ਾਂਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ , ਆਿਦ।)

ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਜਦੋ ਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਖਮ ਲੈ ਣ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ
ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲੈ ਂ ਦੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਕਮ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿਨਵੇ ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ ,
ਅਤੇ ਿਮਆਦ ਤੈ ਅ ਕਰੋ ਿਜਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਿਨਵੇ ਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ । ਇੱ ਕ ਿਨਵੇ ਸ਼ਕ ਤੋ ਂ ਦੂਜੇ
ਿਨਵੇ ਸ਼ਕ ਿਵੱ ਚ ਜੋ ਖਮ ਲੈ ਣ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਵੱ ਖਰੀ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਿਨਵੇ ਸ਼ਕ ਦੇ ਟੀਿਚਆਂ
ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ’ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਪੰਨਾ ੦੮

`

ਿਨਵੇ ਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਹੱ ਕਾਂ, ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ , ਿਨਵੇ ਸ਼ ਲਈ ਕਰਨ ਯੋ ਗ ਅਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਯੋ ਗ
ਕੰ ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼ ਸੇ ਬੀ
ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇ ਂ ਜਾਂ ਅਤੇ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀਜ਼ ਦੀ(ਆਂ ) ਵੈ ਬੱ ਸਾਈਟ(ਵੈ ਬੱ ਸਾਈਟਾਂ) ’ਤੇ
ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਸ਼ੇ ਅਰ ਮਾਰਿਕਟ ਿਵੱ ਚ ਿਨਵੇ ਸ਼ ਲਈ ਕਰਨ ਯੋ ਗ ਅਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਯੋ ਗ ਕੰ ਮ
ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਅਨੁਲੱ ਗ-I ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਤੋ ਂ ਇਲਾਵਾ, ਿਨਵੇ ਸ਼ਕਾਂ
ਦੇ ਹੱ ਕ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਅਨੁਲੱ ਗ-II ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀਆਂ
ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਿਨਵੇ ਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇ ਅਰਾਂ ਿਵੱ ਚ ਿਨਵੇ ਸ਼ ਕਰਨ ਤੋ ਂ ਪਿਹਲਾਂ ਸੂਿਚਤ ਫੈ ਸਲਾ ਲੈ ਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ ਕੰ ਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਨੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ ਿਜਵੇ ਂ ਕੰ ਪਨੀ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰਿਧਤ ਖੁਲਾਸੇ , ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰ ਮੋਟਰ, ਪ੍ਰੋ ਜੈਕਟ ਦਾ ਿਬਓਰਾ, ਿਵੱ ਤੀ
ਿਬਓਰਾ, ਆਿਦ। ਇਹ ਿਬਓਰਾ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇ ਂ ਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈ ਬੱ ਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਵੇ ਿਖਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਸ਼ੇ ਅਰ ਮਾਰਿਕਟ ਿਵੱ ਚ ਿਨਵੇ ਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਨਵੇ ਸ਼ਕ ਸੇ ਬੀ ਿਵੱ ਚ ਰਿਜਸਟਰਡ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਿਨਵੇ ਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੇ ਬੀ ਿਵੱ ਚ ਰਿਜਸਟਰਡ ਿਨਵੇ ਸ਼
ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇਸ ਿਲੰ ਕ ’ਤੇ ਵੇ ਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ :
https://www.sebi.gov.in.
ਹਾਲਾਂਿਕ, ਿਨਵੇ ਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੰ ਜੀਿਕ੍ਰਤ ਿਨਵੇ ਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਤੋ ਂ ਿਨਵੇ ਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਿਬਓਰੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਅਨੁਲੱ ਗ-III ਵੇ ਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

੫
ਸ਼ੇ ਅਰ ਮਾਰਿਕਟ ਿਵੱ ਚ ਿਨਵੇ ਸ਼ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮੁੱਖ ਜੋ ਖਮ
ਮਾਰਿਕਟ ਦਾ ਜੋ ਖਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰ ਣਾਲੀਗਤ ਜੋ ਖਮ: ਇਹ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੇ ਸ਼ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਅਰਥ
ਿਵਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰ ਭਾਿਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਕਰਕੇ ਿਨਵੇ ਸ਼ ਨੂੰ ਪੇ ਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਖਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ।
ਗੈ ਰ-ਪ੍ਰ ਣਾਲੀਗਤ ਜੋ ਖਮ: ਗੈ ਰ-ਪ੍ਰ ਣਾਲੀਗਤ ਜੋ ਖਮ ਦਾ ਵਰਣਨ ਿਕਸੇ ਖ਼ਾਸ ਕੰ ਪਨੀ ਜਾਂ ਉੱਦਯੋ ਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋ ਖਮ ਦੇ ਤੌ ਰ ’ਤੇ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਮਿਹੰ ਗਾਈ ਦਾ ਜੋ ਖਮ: ਮਿਹੰ ਗਾਈ ਦੇ ਜੋ ਖਮ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਦਾ ਜੋ ਖਮ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਇਸ ਸੰ ਭਾਵਨਾ
ਦੇ ਤੌ ਰ ’ਤੇ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਨਵੇ ਸ਼ ਤੋ ਂ ਕੈ ਸ਼ ਫਲੋ ਮਿਹੰ ਗਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਘੱ ਟਣ ਦੀ
ਵਜ੍ਹ ਾ ਨਾਲ ਭਿਵੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣਾ ਮੁੱਲ ਗੁਆ ਦੇ ਵੇ ਗਾ।
ਨਕਦੀ ਦਾ ਜੋ ਖਮ: ਨਕਦੀ ਦਾ ਜੋ ਖਮ ਓਦੋ ਂ ਪੇ ਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਂ ਕੋ ਈ ਿਨਵੇ ਸ਼ ਛੇ ਤੀ ਖਰੀਿਦਆ ਜਾਂ ਵੇ ਿਚਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ ।
ਕਾਰੋ ਬਾਰ ਦਾ ਜੋ ਖਮ: ਇਹ ਇਸ ਜੋ ਖਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ, ਮਾਰਿਕਟ ਜਾਂ ਿਵੱ ਤੀ ਸਿਥਤੀ
ਵਜੋ ਂ ਿਕਸੇ ਕੰ ਪਨੀ ਦਾ ਕਾਰੋ ਬਾਰ ਪ੍ਰ ਭਾਿਵਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਓਪਰੇ ਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰੋ ਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਪੰਨਾ ੦੯

ਅਸਿਥਰਤਾ ਦਾ ਜੋ ਖਮ: ਅਸਿਥਰਤਾ ਦਾ ਜੋ ਖਮ ਓਦੋ ਂ ਪੇ ਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਂ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇ ਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਮੇ ਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਘੱ ਟ ਜਾਂ ਵੱ ਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਰੰ ਸੀ ਦਾ ਜੋ ਖਮ: ਇਹ ਿਕਸੇ ਿਨਵੇ ਸ਼ਕ ਨੂੰ ਘੱ ਟਦੇ -ਵੱ ਧਦੇ ਿਵਦੇ ਸ਼ੀ ਐਕਸਚੇ ਂ ਜ ਰੇ ਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਓਦੋ ਂ ਪੇ ਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਦੇ
ਸੰ ਭਾਵੀ ਜੋ ਖਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਂ ਉਸਨੇ ਿਕਸੇ ਿਵਦੇ ਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਿਵੱ ਚ ਿਨਵੇ ਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋ ਵੇ ਜਾਂ ਿਵਦੇ ਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਿਵੱ ਚ ਟ੍ਰੇ ਡ ਹੋ ਣ
ਵਾਲੇ ਿਨਵੇ ਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋ ਣ।

੬
ਜੋ ਖਮ ਨੂੰ ਿਕਵੇ ਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ?
ਿਨਵੇ ਸ਼ਕ ਵੱ ਖੋ-ਵੱ ਖ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋ ਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਟ ਐਲੋ ਕੇ ਸ਼ਨ ਇੱ ਕ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਿਜਸ ਰਾਹੀਂ ਇੱ ਕ ਿਨਵੇ ਸ਼ਕ
ਆਪਣੇ ਿਨਵੇ ਸ਼ ਨੂੰ ਵੱ ਖੋ-ਵੱ ਖ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਐਸੇ ਟ ਕਲਾਸਾਂ ਿਵੱ ਚ ਵੰ ਡ ਕੇ ਜੋ ਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਅਕਾਉਂਟ ਖੋ ਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰ ਿਕਿਰਆ

੭
ਸ਼ੇ ਅਰ ਮਾਰਿਕਟ ਿਵੱ ਚ ਿਨਵੇ ਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਬਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਇਕਿਵਟੀ ਸ਼ੇ ਅਰਾਂ ਿਵੱ ਚ ਿਨਵੇ ਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱ ਕ ਿਨਵੇ ਸ਼ਕ ਨੂੰ ਿਤੰ ਨ ਅਕਾਉਂਟ ਖੋ ਲ੍ਹ ਣੇ ਪੈ ਣਗੇ ਯਾਨੀ:

ਬੈ ਂਕ ਅਕਾਉਂਟ

ਟ੍ਰੇ ਿਡੰ ਗ ਅਕਾਉਂਟ

ਡੀਮੈ ਟ ਅਕਾਉਂਟ

ਬੈ ਂਕ ਅਕਾਉਂਟ।
ਟ੍ਰੇ ਿਡੰ ਗ ਅਕਾਉਂਟ ਜਾਂ ਬ੍ਰੋ ਿਕੰ ਗ ਅਕਾਉਂਟ ਜੋ ਿਕਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇ ਂ ਜ ਦੇ ਸੇ ਬੀ ਿਵੱ ਚ ਰਿਜਸਟਰਡ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋ ਕਰ ਕੋ ਲ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ।
ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇ ਂ ਜਾਂ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ੇ ਅਰ ਵੇ ਚਣ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇਹ ਅਕਾਉਂਟ ਵਰਿਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਟ੍ਰੇ ਿਡੰ ਗ ਅਕਾਉਂਟ ਖੋ ਲ੍ਹਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਤਾ ਖੋ ਲ੍ਹਣ ਦਾ
ਫ਼ਾਰਮ ਭਰਨਾ ਪਵੇ ਗਾ ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਨੋ ਯੋ ਰ ਕਲਾਇੰ ਟ (ਕੇ .ਵਾਈ.ਸੀ.) ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬਿਮਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਗਾ।

ਪੰਨਾ ੧੦

ਖਾਤਾ ਖੋ ਲ੍ਹ ਣ ਦਾ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰਨ ਵੇ ਲੇ ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੋ :
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱ ਖੋ-ਵੱ ਖ ਐਕਸਚੇ ਂ ਜਾਂ ਿਵੱ ਚ ਟ੍ਰੇ ਡ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋ ਏ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਕਾਉਂਟਸ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਲਕ/ ਫ਼ੀਸ/ ਬ੍ਰੋ ਕਰੇ ਜ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਨੋ ਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ
ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਸੇ ਗਮੈ ਂਟਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਿਜਨ੍ਹ ਾਂ ਿਵੱ ਚ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇ ਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ (ਕੈ ਸ਼, ਐੱਫ਼. ਐਂਡ ਓ., ਕਰੰ ਸੀ ਡੈ ਰੀਵੇ ਿਟਵ ਜਾਂ ਕੋ ਈ ਹੋ ਰ ਸੇ ਗਮੈ ਂਟ)।
ਡੈ ਰੀਵੇ ਿਟਵਜ਼ ਿਵੱ ਚ ਟ੍ਰੇ ਿਡੰ ਗ ਲਈ ਡੈ ਰੀਵੇ ਿਟਵ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ।
ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਧੂ ਸਹੂ ਲਤਾਂ ਲੈ ਣੀਆਂ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ ਿਜਵੇ ਂ ਰਿਨੰਗ ਅਕਾਉਂਟ ਸੁਿਵਧਾ, ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ, ਆਿਦ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਭਿਵੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਵਾਦ ਤੋ ਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋ ਕਰ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ ਣੇ ਪੈ ਣਗੇ ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਤਾ ਖੋ ਲ੍ਹਣ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣਾ ਈਮੇ ਲ ਪਤਾ ਅਤੇ ਮੋ ਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਿਲਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਬ੍ਰੋ ਕਰ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇ ਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ
ਟ੍ਰੇ ਿਡੰ ਗ ਅਪਡੇ ਟਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸੰ ਪਰਕ ਿਬਓਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਹੈ ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਰਕਾਰਡ ਲਈ ਹਮੇ ਸ਼ਾ ਖਾਤਾ ਖੋ ਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫ਼ਾਰਮ ਮੰ ਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਨਕਲ ਰੱ ਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

੮
ਅਕਾਉਂਟ ਖੋ ਲ੍ਹ ਣ ਦੀ ਪ੍ਰ ਿਕਿਰਆ: ਨੋ ਯੋ ਰ ਕਲਾਇੰ ਟ (ਕੇ .ਵਾਈ.ਸੀ.) ਪ੍ਰ ਿਕਿਰਆ
ਡੀਮੈ ਟ/ ਟ੍ਰੇ ਿਡੰ ਗ/ ਬੈ ਂਕ ਅਕਾਉਂਟ ਖੋ ਲ੍ਹਦੇ ਹੋ ਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋ ਯੋ ਰ ਕਲਾਇੰ ਟ (ਕੇ .ਵਾਈ.ਸੀ.) ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼ ਸਬਿਮਟ ਕਰਨੇ ਪੈ ਣਗੇ । ਆਓ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਿਕ
ਕੇ .ਵਾਈ.ਸੀ. ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿਕਉਂ ਹੈ ?
ਿਪ੍ਰ ਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਿਰੰ ਗ ਐਕਟ, ੨੦੦੨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਤਿਹਤ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤੇ
ਗਏ ਿਨਯਮਾਂ ਹੇ ਠ ਕੇ .ਵਾਈ.ਸੀ. ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ । ਡੀਮੈ ਟ/ ਟ੍ਰੇ ਿਡੰ ਗ/ ਬੈ ਂਕ ਅਕਾਉਂਟ ਖੋ ਲ੍ਹਦੇ
ਹੋ ਏ, ਕਲਾਇੰ ਟ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰ ਮਾਣ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰ ਮਾਣ ਦੇ ਤੌ ਰ ’ਤੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਤੌ ਰ
’ਤੇ ਵੈ ਧ ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼ (ਓ.ਵੀ.ਡੀ.) ਸਬਿਮਟ ਕਰਨੇ ਪੈ ਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼
ਕੇ .ਵਾਈ.ਸੀ. ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਇੱ ਕ ਿਹੱ ਸਾ ਹਨ। ਇੱ ਕ ਿਨਵੇ ਸ਼ਕ ਸੰ ਬੰਿਧਤ ਸਹਾਇਕ
ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਤਾ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਿਜਵੇ ਂ ਪੈ ਨ ਕਾਰਡ / ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ.-ਆਧਾਰ/ ਪਾਸਪੋ ਰਟ/ ਵੋ ਟਰ ਆਈ.ਡੀ.
ਕਾਰਡ/ ਡ੍ਰ ਾਈਿਵੰ ਗ ਲਸੰ ਸ, ਆਿਦ। ਕੇ .ਵਾਈ.ਸੀ. ਫ਼ਾਰਮ ਸਬਿਮਟ ਕਰਨ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ,
ਇੱ ਕ ਯੂਨੀਕ ਕੇ .ਵਾਈ.ਸੀ. ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ (ਕੇ .ਆਈ.ਐੱਨ.) ਜਨਰੇ ਟ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਸ/ ਈਮੇ ਲ ਦੁਆਰਾ ਕਲਾਇੰ ਟ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕੇ .ਵਾਈ.ਸੀ.
ਇੱ ਕ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰ ਿਕਿਰਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰ ਟਰਮੀਡੀਅਰੀਜ਼ ਿਵੱ ਚ
ਵੈ ਧ ਹੈ । ਸ਼ੇ ਅਰ ਮਾਰਿਕਟ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਹੋ ਰ ਇੰ ਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਨਾਲ ਅਕਾਉਂਟ ਖੋ ਲ੍ਹਦੇ
ਸਮੇ ਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਪ੍ਰ ਿਕਿਰਆ ਮੁੜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ

ਪਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ

ਈ.-ਕੇ .ਵਾਈ.ਸੀ.
ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ.-ਆਧਾਰ/ ਿਡਜੀ ਲਾਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਰਾਹੀਂ ਿਨਵੇ ਸ਼ਕ ਈ.-ਕੇ .ਵਾਈ.ਸੀ. ਸਹੂ ਲਤ ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਕੇ .ਵਾਈ.ਸੀ. ਪ੍ਰ ਿਕਿਰਆ
ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਨਾ ੧੧

ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋ ਕਰ ਦੀ ਵੈ ਬੱ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਖਾਤਾ ਖੋ ਲ੍ਹਣ ਦਾ ਿਬਓਰਾ/ ਫ਼ਾਰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰੋ ।
ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼ਾਂ/ਪੀ.ਓ.ਏ. (ਪਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰ ਮਾਣ) / ਪੀ.ਓ.ਆਈ. (ਪਛਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰ ਮਾਣ) ਦੀਆਂ ਸਕੈ ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਬਿਮਟ ਕਰੋ ।
ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ’ਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਵੀ. (ਇਨ-ਪਰਸਨ ਵੇ ਿਰਿਫ਼ਕੇ ਸ਼ਨ) ਪ੍ਰ ਿਕਿਰਆ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ।
ਿਡਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰੋ ।
ਅਕਾਉਂਟ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗਾ।

ਸੁਝਾਅ

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋ ਂ ਪਿਹਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ।
ਿਕਸੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾ ਕਰੋ ।
ਹਮੇ ਸ਼ਾ ਖਾਤਾ ਖੋ ਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਿਕਟ ਦੇ ਅਨੁਲੱ ਗ ਿਵੱ ਚ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਕਰਨ ਯੋ ਗ ਅਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਯੋ ਗ ਕੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇ ਖੋ।
ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਸ ਅਤੇ ਈਮੇ ਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਉਂਟ ਿਵੱ ਚ ਲੈ ਣ-ਦੇ ਣ ਦੇ ਸੰ ਬੰਧ ਿਵੱ ਚ ਅਲਰਟਸ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈ ਂਕ,
ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀ ਪਾਰਿਟਿਸਪੈ ਂਟ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋ ਕਰ ਕੋ ਲ ਆਪਣਾ ਮੋ ਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇ ਲ ਪਤਾ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰੋ ।

੯
ਬੇ ਿਸਕ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਡੀਮੈ ਟ ਅਕਾਉਂਟ (ਬੀ.ਐੱਸ.ਡੀ.ਏ.)
ਬੇ ਿਸਕ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਡੀਮੈ ਟ ਅਕਾਉਂਟ (ਬੀ.ਐੱਸ.ਡੀ.ਏ.):
ਬੇ ਿਸਕ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਡੀਮੈ ਟ ਅਕਾਉਂਟ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਡੀਮੈ ਟ ਅਕਾਉਂਟ ਸਹੂ ਲਤ ਹੈ ਿਜਨ੍ਹ ਾਂ ਕੋ ਲ ਿਸਰਫ਼ ਇੱ ਕ ਡੀਮੈ ਟ ਅਕਾਉਂਟ
(ਸਾਰੀਆਂ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀਜ਼ ਿਵੱ ਚ) ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇ ਂ ਗੈ ਰ-ਡੈ ਟ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ (ਿਜਵੇ ਂ ਇਕਿਵਟੀਜ਼) ਅਤੇ ਡੈ ਟ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਲਈ ਹਰ ਇੱ ਕ ਿਵੱ ਚ
ਹੋ ਲਿਡੰ ਗਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਰੁ . ੨ ਲੱ ਖ ਤੋ ਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਬੀ.ਐੱਸ.ਡੀ.ਏ. ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਰੱ ਖਰਖਾਵ ਦਾ ਸ਼ੁਲਕ (ਏ.ਐੱਮ.ਸੀ.) ਦੀ ਸੰ ਰਚਨਾ ਹੇ ਠਾਂ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ :
ਿਸਕਯੁਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰ ਕਾਰ
ਗੈ ਰ-ਡੈ ਟ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼
ਲਈ
ਡੈ ਟ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਲਈ
ਪੰਨਾ ੧੨

ਹੋ ਲਿਡੰ ਗਸ ਦਾ ਸਲੈ ਬ ਮੁੱਲ
ਰੁ . ੫੦,੦੦੦/- ਤੱ ਕ
ਰੁ . ੫੦,੦੦੧ ਤੋ ਂ ਰੁ . ੨,੦੦,੦੦੦/- ਤੱ ਕ
ਰੁ . ੨,੦੦,੦੦੦/- ਤੱ ਕ
ਰੁ . ੧,੦੦,੦੦੧ ਤੋ ਂ ਰੁ . ੨,੦੦,੦੦੦/- ਤੱ ਕ

ਸ਼ੁਲਕ
ਕੋ ਈ ਏ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਨਹੀਂ
ਰੁ . ੧੦੦/- ਤੱ ਕ
ਕੋ ਈ ਏ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਨਹੀਂ
ਰੁ . ੧੦੦/- ਤੱ ਕ

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰ ਬੰਧ ਿਵੱ ਚ ਨਵੀਨਤਮ ਿਨਯਮਾਂ ਲਈ ਸੇ ਬੀ ਜਾਂ ਸੰ ਬੰਿਧਤ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀ ਦੀ ਵੈ ਬੱ ਸਾਈਟ ਵੇ ਖੋ।
ਉੱਪਰ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਿਤੰ ਨ ਅਕਾਉਂਟਸ (ਯਾਨੀ, ਇੱ ਕ ਬੈ ਂਕ ਅਕਾਉਂਟ, ਇੱ ਕ ਡੀਮੈ ਟ ਅਕਾਉਂਟ, ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਟ੍ਰੇ ਿਡੰ ਗ ਅਕਾਉਂਟ) ਦੇ ਮੇ ਲ ਨੂੰ ਅਕਸਰ “੩-ਇਨ-੧”
ਅਕਾਉਂਟ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਿਨਵੇ ਸ਼ਕ ਵੱ ਖਰੇ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀ ਪਾਰਿਟਿਸਪੈ ਂਟ/ ਬ੍ਰੋ ਕਰ/ ਸੰ ਸਥਾ ਕੋ ਲ ਵੱ ਖਰੇ ਤੌ ਰ ’ਤੇ ਉੱਪਰ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਿਤੰ ਨ ਅਕਾਉਂਟਸ ਿਵੱ ਚੋਂ
ਕੋ ਈ ਵੀ ਖੋ ਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਿਕਸੇ ਇੱ ਕ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀ ਪਾਰਿਟਿਸਪੈ ਂਟ/ ਬ੍ਰੋ ਕਰ/ ਸੰ ਸਥਾ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਿਤੰ ਨੋ ਂ ਅਕਾਉਂਟਸ ਇਕੱ ਠੇ
ਖੋ ਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸਹੂ ਲਤ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਸੇ ਬੀ ਿਵੱ ਚ ਰਿਜਸਟਰਡ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋ ਕਰਸ ਅਤੇ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀ ਪਾਰਿਟਿਸਪੈ ਂਟਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੇ ਬੀ ਦੀ ਅਿਧਕਾਰਤ ਵੈ ਬੱ ਸਾਈਟ (www.sebi.gov.in)
ਜਾਂ ਸੰ ਬੰਿਧਤ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇ ਂ ਜਾਂ ਜਾਂ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਵੈ ਬੱ ਸਾਈਟਾਂ ਤੋ ਂ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

੧੦
ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ (ਮੁਖਿਤਆਰਨਾਮਾ)

ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਬੇ ਹੱਦ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂ§ਿਕ ਇਹ
ਿਕਸੇ ਹੋ ਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਉਂਟਸ ਅਤੇ ਰਕਮ ’ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਿਧਕਾਰ
ਅਤੇ ਪਹੁ ੰ ਚ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸ਼ੇ ਅਰ ਮਾਰਿਕਟ ਿਵੱ ਚ, ਇੱ ਕ ਕਲਾਇੰ ਟ
ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋ ਕਰ ਅਤੇ /ਜਾਂ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀ ਪਾਰਿਟਿਸਪੈ ਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ੇ ਅਰਾਂ ਦੀ ਿਡਿਲਵਰੀ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਪੇ -ਇਨ/ ਪੇ -ਆਉਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡੀਮੈ ਟ ਅਤੇ ਬੈ ਂਕ
ਅਕਾਉਂਟ ਨੂੰ ਓਪਰੇ ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ ਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਹੱ ਕ ਿਵੱ ਚ ਪਾਵਰ
ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਿਤਆਰ (ਪੀ.ਓ.ਏ.) ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸੇ ਬੀ ਦੇ
ਿਦਸ਼ਾਿਨਰਦੇ ਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਲਾਇੰ ਟ ਦੁਆਰਾ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋ ਕਰ /
ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀ ਪਾਰਿਟਿਸਪੈ ਂਟ ਦੇ ਹੱ ਕ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਖ਼ਾਸ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ
(ਪੀ.ਓ.ਏ.) ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਪੀ.ਓ.ਏ.

ਸੇ ਬੀ ਦੇ ਿਦਸ਼ਾਿਨਰਦੇ ਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ’ਤੇ
ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਿਵਕਲਪਕ ਅਤੇ ਸਵੈ ਇੱਛਕ ਹੈ – ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱ ਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇ ਂ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਨੂੰ ਰੱ ਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋ ਕਰ ਦੁਆਰਾ, ਪੀ.ਓ.ਏ. ਦੇ ਤਿਹਤ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋ ਂ ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਹੋ ਰ ਕਾਰਨ ਵਜੋ ਂ, ਤੁਹਾਡੇ
ਅਕਾਉਂਟ ਿਵੱ ਚ ਕੋ ਈ ਸ਼ੇ ਅਰ ਟ੍ਰ ਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰ ਤ ਆਪਣੇ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋ ਕਰ ਨਾਲ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਕਰ ਉਸ ਵੱ ਲੋਂ
ਕੋ ਈ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਤੋ ਂ ਸੰ ਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ , ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰ ਤ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀ/ਐਕਸਚੇ ਂ ਜ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋ ਕਰ / ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀ ਪਾਰਿਟਿਸਪੈ ਂਟ ਦੇ ਹੱ ਕ
ਿਵੱ ਚ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ (ਪੀ.ਓ.ਏ.) ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ ,
ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੇ ਬੀ/ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇ ਂ ਜਾਂ/ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀਜ਼ ਵੱ ਲੋਂ
ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਦਸ਼ਾਿਨਰਦੇ ਸ਼ ਵੇ ਖੋ ਜੋ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰ ਬੰਿਧਤ
ਅਿਧਕਾਰਤ ਵੈ ਬੱ ਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਿਦਸ਼ਾਿਨਰਦੇ ਸ਼
https://www.sebi.gov.in/
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੧੧
ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ
ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਇੱ ਕ ਸਹੂ ਲਤ ਹੈ ਜੋ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਨਵੇ ਸ਼ਕ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ
ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋ ਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ , ਜੋ ਿਨਵੇ ਸ਼ਕ ਦੀ ਮੌ ਤ ਹੋ ਣ ਦੀ
ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਉਸਦੇ ਡੀਮੈ ਟ ਅਕਾਉਂਟਸ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖੀਆਂ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਤੋ ਂ ਪ੍ਰ ਾਪਤ
ਹੋ ਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ (ਿਮਊਚੁਅਲ ਫੰ ਡ ਯੂਿਨਟਸ ਦੇ ਸੰ ਬੰਧ ਿਵੱ ਚ) ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਮੈ ਂ ਸ਼ੇ ਅਰ ਮਾਰਿਕਟ ਿਵੱ ਚ ਿਕਵੇ ਂ ਿਨਵੇ ਸ਼ ਕਰਾਂ?

੧੨
ਪ੍ਰ ਾਇਮਰੀ ਮਾਰਿਕਟ ਰਾਹੀਂ ਿਨਵੇ ਸ਼

ਜਦੋ ਂ ਕੋ ਈ ਜਾਰੀਕਰਤਾ ਕੰ ਪਨੀ ਪਬਿਲਕ ਆਫ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇ ਅਰ ਜਾਰੀ
ਕਰਦੀ ਹੈ , ਓਦੋ ਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ਾਰਮ ਸਬਿਮਟ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ੇ ਅਰਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ
ਸਕਦੇ ਹੋ । ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਰੀਕਰਤਾ ਕੰ ਪਨੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਿਨਯਮਾਂ,
ਿਵਿਨਯਮਾਂ, ਆਿਦ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂ ਰਤ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ । ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ
ਿਵਿਨਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੇ ਅਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੇ ਅਰ
ਡੀ.ਪੀ. ਕੋ ਲ ਕਾਇਮ ਿਬਨੈ ਕਾਰ ਦੇ ਡੀਮੈ ਟ ਅਕਾਉਂਟ ਿਵੱ ਚ ਕ੍ਰੈਿਡਟ ਕਰ ਿਦੱ §ਤੇ ਜਾਣਗੇ ।
ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈ ਂਟ ਡੀਮੈ ਟ ਸਰੂ ਪ ਿਵੱ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗੀ ਅਤੇ ਿਨਵੇ ਸ਼ਕਾਂ ਕੋ ਲ
ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ ਭੌ ਿਤਕ ਸ਼ੇ ਅਰਾਂ ਿਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਿਵਕਲਪ ਹੋ ਵੇਗਾ
। ਪਬਿਲਕ ਇਸ਼ੂ ਬੰ ਦ ਹੋ ਣ ’ਤੇ , ਇਸ਼ੂ ਬੰ ਦ ਹੋ ਣ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਛੇ (੦੬) ਕਾਰੋ ਬਾਰੀ ਿਦਨਾਂ
ਦੇ ਅੰ ਦਰ, ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੇ ਅਰ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇ ਂ ਜਾਂ ਿਵੱ ਚ
ਿਲਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਿਜੱ ਥੇ ਸ਼ੇ ਅਰਾਂ ਿਵੱ ਚ ਅੱ ਗੇ ਟ੍ਰੇ ਿਡੰ ਗ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ।

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋ ਟ ਕਰੋ :
ਸੇ ਬੀ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਿਦਸ਼ਾਿਨਰਦੇ ਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੁਸੀਂ ਭੌ ਿਤਕ ਸਰੂ ਪ ਜਾਂ ਡੀਮੈ ਟ ਸਰੂ ਪ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ੇ ਅਰ ਸਰਟੀਿਫਕੇ ਟਜ਼ ਿਜਹੀਆਂ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼
ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਚੋ ਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਹਾਲਾਂਿਕ, ੦੧ ਅਪ੍ਰੈ ਲ, ੨੦੧੯ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ, ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਿਸਰਫ਼ ਓਦੋ ਂ ਟ੍ਰ ਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇ ਕਰ ਉਹ ਡੀਮੈ ਟ ਸਰੂ ਪ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇੱ ਕ ਡੀਮੈ ਟ ਅਕਾਉਂਟ ਖੋ ਲ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਿਵੱ ਚ ਸਾਰੀਆਂ
ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਿਵਰਾਸਤ ਜਾਂ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰ ਵਜੋ ਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਕਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇ ਅਰ ਟ੍ਰ ਾਂਸਫਰ ਕਰਨ
ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਿਨਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦਾ।
ਪੰਨਾ ੧੪

੧੩
ਪ੍ਰ ਾਇਮਰੀ ਮਾਰਿਕਟ ਿਵੱ ਚ ਿਨਵੇ ਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰ ਿਕਿਰਆ
ਵੇ ਚੋ

ਆਮ ਲੋ ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ਼ੂ ਲਈ ਿਕਸੇ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਪਬਿਲਕ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ
ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌ ਰਾਨ ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ
ਪਬਿਲਕ ਆਫ਼ਰ / ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਦੌ ਰਾਨ ਿਸੱ ਧਾ ਉਸ ਕੰ ਪਨੀ ਤੋ ਂ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇ ਅਰ
ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ਾਰਮ ਿਵੱ ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਬਓਰਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇ ਗਾ, ਿਜਵੇ ਂ,
ਨਾਂ, ਪਤਾ, ਸ਼ੇ ਅਰਾਂ ਦੀ ਸੰ ਿਖਆ ਿਜਨ੍ਹ ਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ , ਬੈ ਂਕ
ਅਕਾਉਂਟ ਦਾ ਿਬਓਰਾ, ਡੀਮੈ ਟ ਅਕਾਉਂਟ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ੇ ਅਰ ਕ੍ਰੈਿਡਟ ਹੋ ਣੇ ਹਨ,
ਆਿਦ।

ਿਫਰ ਉਸ ਆਈ.ਪੀ.ਓ. ਿਵੱ ਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਿਨਵੇ ਸ਼ਕ ਬਲਾਕ
ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਿਥਤ ਅਰਜ਼ੀ (ਏ.ਐੱਸ.ਬੀ.ਏ.) ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ
ਭੁਗਤਾਨ ਿਵਧੀ ਦੇ ਤੌ ਰ ’ਤੇ ਯੂਿਨਫ਼ਾਇਡ ਪੇ ਮੈਂਟ ਇੰ ਟਰਫੇ ਸ (ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ.)
(ਪੁਸਤਕ ਿਵੱ ਚ ਅੱ ਗੇ ਿਵਸਥਾਰ ਿਵੱ ਚ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਦੱ ਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ ) ਨੂੰ ਵਰਤ
ਕੇ ਉਹ ਉਸ ਆਈ.ਪੀ.ਓ. ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਫਰ ਿਨਵੇ ਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ
ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰਨਾ ਪਵੇ ਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ
ਲਈ ਸ਼ੇ ਅਰਾਂ ਦੀ ਐਲੋ ਕੇ ਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਣੀ ਪਵੇ ਗੀ। ਿਜਨ੍ਹ ਾਂ ਸ਼ੇ ਅਰਾਂ
ਲਈ ਿਨਵੇ ਸ਼ਕ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱ ਤੀ ਹੈ , ਿਫਰ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਿਨਵੇ ਸ਼ਕ ਦੇ
ਬੈ ਂਕ ਅਕਾਉਂਟ ਿਵੱ ਚ ਬਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਆਈ.ਪੀ.ਓ. ਦੀ ਿਲਸਿਟੰ ਗ ਦੀ
ਪੂਰੀ ਪ੍ਰ ਿਕਿਰਆ ਿਵੱ ਚ ਇਸ਼ੂ ਬੰ ਦ ਹੋ ਣ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਛੇ (੦੬) ਕਾਰੋ ਬਾਰੀ ਿਦਨ
ਲੱ ਗਦੇ ਹਨ। ਿਜਨ੍ਹ ਾਂ ਿਨਵੇ ਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇ ਅਰ ਜਾਰੀ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਡੀਮੈ ਟ
ਅਕਾਉਂਟ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ੇ ਅਰ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਬੈ ਂਕ ਅਕਾਉਂਟ ਤੋ ਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ
ਸ਼ੇ ਅਰਾਂ ਲਈ ਰਕਮ ਡੈ ਿਬਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਕਰ ਸ਼ੇ ਅਰ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦੇ, ਤਾਂ
ਿਬਨੈ ਕਾਰ ਦੇ ਬੈ ਂਕ ਅਕਾਉਂਟ ਿਵੱ ਚ ਬਲਾਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਹੋ ਰ ਵਰਤੋ ਂ ਲਈ
ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਖਰੀਦੋ

੬ ਿਦਨ

ਸਾਵਧਾਨ:
-

ਿਕਸੇ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇ ਅਰਾਂ ਿਵੱ ਚ ਿਨਵੇ ਸ਼ ਕਰਨ ਤੋ ਂ ਪਿਹਲਾਂ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰ ਾਸਪੈ ਕਟਸ/ ਰੈ ਡੱ ਹੈ ਿਰੰ ਗ ਪ੍ਰ ਾਸਪੈ ਕਟਸ/ ਆਫ਼ਰ ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼ ਨੂੰ
ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ।
ਪਬਿਲਕ ਇਸ਼ੂ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ੇ ਅਰਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋ ਏ ਸ਼ੇ ਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਿਧਆਨ ਰੱ ਖੋ।
ਤੁਸੀਂ ਿਜਸ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸ਼ੇ ਅਰਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱ ਤੀ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਨੋ ਟ ਕਰੋ ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਿਨਵੇ ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ , ਬਲਿਕ ਕੰ ਪਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਿਵੱ ਤੀ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਿਸਆਣਪ ਨਾਲ ਿਨਵੇ ਸ਼ ਕਰੋ ।
ਪੰਨਾ ੧੫

੧੪
ਬਲਾਕ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਿਥਤ ਅਰਜ਼ੀ (ਏ.ਐੱਸ.ਬੀ.ਏ.)
ਹੁ ਣ ਿਨਵੇ ਸ਼ਕ ਏ.ਐੱਸ.ਬੀ.ਏ. ਰਾਹੀਂ ਆਈ.ਪੀ.ਓ. ਿਵੱ ਚ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਲਈ
ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਏ.ਐੱਸ.ਬੀ.ਏ. ਿਵੱ ਚ, ਿਜਨ੍ਹ ਾਂ ਸ਼ੇ ਅਰਾਂ ਲਈ ਿਨਵੇ ਸ਼ਕ
ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱ ਤੀ ਹੈ , ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਸ਼ੇ ਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮ ਬਲਾਕ ਹੋ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ , ਪਰ ਅਲਾਟਮੈ ਂਟ ਤੱ ਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਉਂਟ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ ।
ਸ਼ੇ ਅਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈ ਂਟ, ਆਿਦ ਹੋ ਣ ’ਤੇ , ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਉਂਟ ਿਵੱ ਚੋਂ ਲੋ ੜੀਂਦੀ
ਰਕਮ ਡੈ ਿਬਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਬਲਾਕ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ’ਤੇ ਿਵਆਜ ਿਮਲਣਾ ਜਾਰੀ
ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈ ਂਟ ਨਾ ਹੋ ਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਰਕਮ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਕੋ ਈ
ਜ਼ਰੂ ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਆਈ.ਪੀ.ਓ. ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ
ਦੇ ਣ ਲਈ ਚੈ ਕੱ ਭੇ ਜਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਹੁ ਣ ਤੁਸੀਂ ਬਲਾਕ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦੁਆਰਾ
ਸਮਰਿਥਤ ਅਰਜ਼ੀ (ਏ.ਐੱਸ.ਬੀ.ਏ.) ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਜਸਨੂੰ
ਰਕਮ ਇਕੱ ਠੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈ ਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹੂ ਲਤ
ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਬੈ ਂਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੇ ਬੀ ਦੀ ਵੈ ਬੱ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ
। ਹੁ ਣ ਿਨਵੇ ਸ਼ਕ ਭੁਗਤਾਨ ਿਵਧੀ ਦੇ ਤੌ ਰ ’ਤੇ ਯੂਿਨਫ਼ਾਇਡ ਪੇ ਮੈਂਟ ਇੰ ਟਰਫੇ ਸ
(ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਆਈ.ਪੀ.ਓ. ਿਵੱ ਚ ਿਨਵੇ ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਿਨਵੇ ਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰ ਿਕਿਰਆ ਅਨੁਲੱ ਗ-IV ਿਵੱ ਚ
ਸਮਝਾਈ ਗਈ ਹੈ ।

੧੫
ਸੈ ਕੰ ਡਰੀ ਮਾਰਿਕਟ ਰਾਹੀਂ ਿਨਵੇ ਸ਼

`
ਿਕਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇ ਂ ਜ ਦੇ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋ ਕਰ ਕੋ ਲ
ਟ੍ਰੇ ਿਡੰ ਗ/ਬ੍ਰੋ ਿਕੰ ਗ ਅਕਾਉਂਟ ਖੋ ਲ੍ਹਣ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇ ਂ ਜ ਦੇ
ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋ ਕਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਿਕਸੇ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇ ਅਰ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਵੇ ਚ ਸਕਦੇ ਹੋ
। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੋ ਕਰ ਦੀ ਵੈ ਬੱ ਸਾਈਟ, ਬ੍ਰੋ ਕਰ ਦੀ ਮੋ ਬਾਈਲ ਟ੍ਰੇ ਿਡੰ ਗ ਐਪ
’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇ ਿਡੰ ਗ ਅਕਾਉਂਟ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ , ਕਾਲ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇ ਡ ਦੀ
ਸਹੂ ਲਤ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਫ਼ੋ ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਭੌ ਿਤਕ ਤੌ ਰ ’ਤੇ ਬ੍ਰੋ ਕਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ
ਕੇ ਜਾਂ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋ ਕਰਾਂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਬ੍ਰੋ ਕਰ ਦੇ
ਜ਼ਰੀਏ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵੇ ਚਣ ਲਈ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

ਪੰਨਾ ੧੬

`
`

`

`

`

`

`

ਆਰਡਰ ਦੇ ਣ ਦੇ ਮੋ ਡ

ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇ ਿਡੰ ਗ
ਐਪ

ਮੋ ਬਾਈਲ ਟ੍ਰੇ ਿਡੰ ਗ
ਐਪ
ਫ਼ੋ ਨ ’ਤੇ
ਆਰਡਰ ਿਦਓ

ਐਕਸਚੇ ਂ ਜ ਿਵੱ ਚ ਸਟਾਕ
ਖਰੀਦੋ

ਬ੍ਰੋ ਕਰ ਕੋ ਲ
ਭੌ ਿਤਕ ਆਰਡਰ

ਸਾਵਧਾਨ:
-

ਿਸਰਫ਼ ਸੇ ਬੀ ਿਵੱ ਚ ਰਿਜਸਟਰਡ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋ ਕਰ ਜਾਂ ਅਿਧਕਾਰਤ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਸ਼ੇ ਅਰ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂ ਵੇ ਚੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

-

ਸੈ ਕੰਡਰੀ ਮਾਰਿਕਟ ਿਵੱ ਚ ਟ੍ਰੇ ਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਏ, ਹਮੇ ਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਵੱ ਲੋਂ ਬ੍ਰੋ ਕਰ ਨੂੰ ਿਦੱ §ਤੇ ਗਏ ਆਰਡਰਸ ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ ਰੱ ਖੋ।

੧੬
ਟ੍ਰੇ ਿਡੰ ਗ ਦੇ ਿਦਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇ ਿਡੰ ਗ ਅਤੇ ਸੈ ਟਲਮੈ ਂਟ ਸਾਈਕਲ

ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇ ਂ ਜਾਂ ਿਵੱ ਚ ਟ੍ਰੇ ਿਡੰ ਗ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਦਨ (ਸ਼ਿਨੱਚਰਵਾਰ,
ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇ ਂ ਜ ਦੁਆਰਾ ਘੋ ਿਸ਼ਤ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ )
ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ । ਸ਼ੇ ਅਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ, ਸੰ ਬੰਿਧਤ ਸੈ ਟਲਮੈ ਂਟ ਲਈ
ਪੇ -ਇਨ ਦੇ ਿਦਨ ਤੋ ਂ ਪਿਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋ ਕਰ ਦੇ ਬੈ ਂਕ ਅਕਾਉਂਟ
ਿਵੱ ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂ ਰਤ ਹੋ ਵੇ ਗੀ (ਤਰਜੀਹੀ ਤੌ ਰ ’ਤੇ ਬ੍ਰੋ ਕਰ ਤੋ ਂ
ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋ ਂ ਤੁਰੰ ਤ ਬਾਅਦ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰੀਦ ਆਰਡਰ
ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ )। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹ ਾਂ, ਸ਼ੇ ਅਰ ਵੇ ਚਣ ਦੀ
ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ, ਸੰ ਬੰਿਧਤ ਸੈ ਟਲਮੈ ਂਟ ਲਈ ਪੇ -ਇਨ ਦੇ ਿਦਨ ਤੋ ਂ ਪਿਹਲਾਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੋ ਕਰ ਦੇ ਡੀਮੈ ਟ ਅਕਾਉਂਟ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ੇ ਅਰ ਿਡਿਲਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂ ਰਤ
ਹੋ ਵੇਗੀ।

ਪੇ -ਇਨ ਦਾ ਿਦਨ ਅਤੇ ਪੇ -ਆਉਟ ਦਾ ਿਦਨ ਕੀ ਹਨ? ਪੇ -ਇਨ ਦਾ ਿਦਨ ਉਹ ਿਦਨ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਂ ਬ੍ਰੋ ਕਰ ਐਕਸਚੇ ਂ ਜ ਦੀ ਕਲੀਅਿਰੰ ਗ ਕਾਰਪੋ ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ
ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਿਡਿਲਵਰੀ ਕਰਨਗੇ । ਪੇ -ਆਉਟ ਦਾ ਿਦਨ ਉਹ ਿਦਨ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਂ ਕਲੀਅਿਰੰ ਗ ਕਾਰਪੋ ਰੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰੋ ਕਰ ਨੂੰ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਦਾ
ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਿਡਿਲਵਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ । ੧ ਅਪ੍ਰੈ ਲ, ੨੦੧੩ ਤੋ ਂ ਸੈ ਟਲਮੈ ਂਟ ਸਾਈਕਲ ਟੀ+੨ ਰੋ ਿਲੰ ਗ ਸੈ ਟਲਮੈ ਂਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋ ਵੇਗਾ (ਿਜੱ ਥੇ ਟੀ ਟ੍ਰੇ ਡ ਦਾ
ਿਦਨ ਹੈ )। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸੋ ਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟ੍ਰੇ ਡਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌ ਰ ’ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈ ਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
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(ਟ੍ਰੇ ਡ ਦੇ ਿਦਨ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ੨ ਕਾਰੋ ਬਾਰੀ ਿਦਨ ਮੰ ਨਦੇ ਹੋ ਏ)। ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇ ਂ ਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇ ਗਾ ਿਕ ਰਕਮ ਅਤੇ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਦੇ
ਪੇ -ਇਨ ਅਤੇ ਪੇ -ਆਉਟ ਟੀ+੨ ਿਦਨ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਰਕਮ/ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਪੇ -ਇਨ ਬ੍ਰੋ ਕਰ ਦੇ ਅਕਾਉਂਟ ਤੋ ਂ ਐਕਸਚੇ ਂ ਜ ਦੇ ਅਕਾਉਂਟ ਿਵੱ ਚ ਰਕਮ/
ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਟ੍ਰ ਾਂਸਫਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ।

ਪੇ -ਆਉਟ: ਰਕਮ/ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਪੇ -ਆਉਟ ਐਕਸਚੇ ਂ ਜ ਦੇ ਅਕਾਉਂਟ ਤੋ ਂ ਬ੍ਰੋ ਕਰ ਦੇ ਅਕਾਉਂਟ
ਿਵੱ ਚ ਰਕਮ/ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਟ੍ਰ ਾਂਸਫਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ।

ਸਾਵਧਾਨ:
ਹਮੇ ਸ਼ਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇ ਡ ਦੇ ਸੈ ਟਲਮੈ ਂਟ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪੇ -ਇਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋ ਂ ਪਿਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੈ ਂਕ/ ਡੀਮੈ ਟ
ਅਕਾਉਂਟ ਿਵੱ ਚ ਪਰਯਾਪਤ ਰਕਮ/ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋ ।
-

ਸੈ ਟਲਮੈ ਂਟ ਲਈ ਪਰਯਾਪਤ ਰਕਮ/ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੈ ਰ-ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਜੋ ਂ ਿਨਵੇ ਸ਼ਕ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਹੋ ਰ ਨੁਕਸਾਨ
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

੧੭
ਕਾਨਟ੍ਰੈ ਕਟ ਨੋ ਟ
ਕਾਨਟ੍ਰੈ ਕਟ ਨੋ ਟ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋ ਕਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟ੍ਰੇ ਡ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ । ਇਹ
ਇੱ ਕ ਕਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਲੈ ਣ-ਦੇ ਣ ਦਾ ਿਬਓਰਾ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇ ਂ
ਖਰੀਦੀਆਂ / ਵੇ ਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼, ਟ੍ਰੇ ਡ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਟ੍ਰੇ ਡ ਦਾ ਸਮਾਂ,
ਬ੍ਰੋ ਕਰੇ ਜ, ਆਿਦ। ਕਾਨਟ੍ਰੈ ਕਟ ਨੋ ਟਸ ਭੌ ਿਤਕ ਜਾਂ ਇਲੈ ਕਟ੍ਰ ਾਿਨਕ ਸਰੂ ਪ ਿਵੱ ਚ
ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈ ਕਟ੍ਰ ਾਿਨਕ ਕਾਨਟ੍ਰੈ ਕਟ ਨੋ ਟ ਦੀ
ਚੋ ਣ ਕਰਦੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋ ਕਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਈਮੇ ਲ ਆਈ.ਡੀ. ਦੇ ਨਾਲ ਇੱ ਕ
ਖ਼ਾਸ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ ਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂ ਰਤ ਹੋ ਵੇ ਗੀ। ਅਿਜਹੇ ਇਲੈ ਕਟ੍ਰ ਾਿਨਕ ਕਾਨਟ੍ਰੈ ਕਟ
ਨੋ ਟਸ ’ਤੇ ਿਡਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ , ਇਹ ਐਨਿਕ੍ਰਪਟ
ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਛੇ ੜ-ਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਿਜਹੇ
ਕਾਨਟ੍ਰੈ ਕਟ ਨੋ ਟਸ ਿਨਵੇ ਸ਼ਕ ਦੁਆਰਾ ਭਿਵੱ ਖ ਦੇ ਹਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱ ਿਖਅਤ
ਰੱ ਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁ ਤ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਤੌ ਰ ’ਤੇ ਓਦੋ ਂ
ਜੇ ਕਰ ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਕੋ ਈ ਿਵਵਾਦ ਪੈ ਦਾ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ।
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ਿਨਵੇ ਸ਼ਕ ਦੁਆਰਾ ਭਿਵੱ ਖ ਦੇ ਹਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱ ਿਖਅਤ ਰੱ ਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁ ਤ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਤੌ ਰ ’ਤੇ ਓਦੋ ਂ ਜੇ ਕਰ ਬਾਅਦ
ਿਵੱ ਚ ਕੋ ਈ ਿਵਵਾਦ ਪੈ ਦਾ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ।

ਸਾਵਧਾਨ:
-

ਟ੍ਰੇ ਡ ਕਰਨ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ੨੪ ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋ ਕਰ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨਟ੍ਰੈ ਕਟ ਨੋ ਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ। ਕਾਨਟ੍ਰੈ ਕਟ ਨੋ ਟ ਿਵੱ ਚ
ਕੋ ਈ ਫ਼ਰਕ ਹੋ ਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ, ਿਨਵੇ ਸ਼ਕ ਨੂੰ ਤੁਰੰ ਤ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋ ਕਰ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

-

ਮਾਰਿਕਟ ਿਵੱ ਚ ਆਰਡਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋ ਏ, ਆਪਣੇ ਕੋ ਲ ਰੱ ਖੇ ਗਏ ਿਰਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨਟ੍ਰੈ ਕਟ ਨੋ ਟ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ §ਤੇ ਗਏ ਿਬਓਰੇ ਨਾਲ ਹਮੇ ਸ਼ਾ
ਕ੍ਰਾਸ ਚੈ ਕੱ ਕਰੋ । ਕੋ ਈ ਫ਼ਰਕ ਹੋ ਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ, ਤੁਰੰ ਤ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੋ ਕਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ।

ਕਲਾਇੰ ਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ:
ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋ ਕਰਸ ਲਈ ਿਸਰਫ਼ ਕਲਾਇੰ ਟਸ ਦੁਆਰਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਰੱ ਖਣ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਹੀ
ਕਲਾਇੰ ਟ ਦੇ ਟ੍ਰੇ ਡਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਹੈ , ਜੋ , ਹੋ ਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਸਰੂ ਪਾਂ ਿਵੱ ਚ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ :
ਕਲਾਇੰ ਟ ਵੱ ਲੋਂ ਿਲਖਤੀ ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਭੌ ਿਤਕ ਿਰਕਾਰਡ,
ਟੈ ਲੀਫ਼ੋ ਨ ਿਰਕਾਰਿਡੰ ਗ,
ਅਿਧਕਾਰਤ ਈਮੇ ਲ ਆਈ.ਡੀ. ਤੋ ਂ ਈਮੇ ਲ,
ਇੰ ਟਰਨੈ ਟੱ ਟ੍ਰ ਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਸ ਲਈ ਲੌ ਗ,
ਮੋ ਬਾਈਲ ਫ਼ੋ ਨਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਨੇ ਿਹਆਂ ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ,
ਕਨੂੰਨੀ ਤੌ ਰ ’ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਯੋ ਗ ਕੋ ਈ ਹੋ ਰ ਿਰਕਾਰਡ।

੧੮
ਿਨਵੇ ਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਈਮੇ ਲ ਅਲਰਟਸ

ਿਨਵੇ ਸ਼ਕ ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਈਮੇ ਲ ਅਲਰਟਸ ਦੀ ਸਹੂ ਲਤ ਦੀ ਚੋ ਣ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਸਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇ ਿਡੰ ਗ ਅਤੇ ਡੀਮੈ ਟ ਅਕਾਉਂਟ ਿਵੱ ਚ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇ ਿਡੰ ਗ/ ਲੈ ਣ-ਦੇ ਣ ਦੀ ਿਕਿਰਆ ਲਈ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ
ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਈਮੇ ਲ ਅਲਰਟਸ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਹੋ ਣਗੇ । ਇਹ ਸਹੂ ਲਤ
ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਨਵੇ ਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋ ਕਰਸ ਅਤੇ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀ ਪਾਰਿਟਿਸਪੈ ਂਟਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ
ਮੋ ਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇ ਲ ਆਈ.ਡੀ. ਸਾਂਝੇ ਅਤੇ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌ ਰ ’ਤੇ
ਅਪਡੇ ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
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੧੯
ਰਿਨੰਗ ਅਕਾਉਂਟ ਓਥਰਾਇਜ਼ੇ ਸ਼ਨ
ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਿਕਸੇ ਬ੍ਰੋ ਕਰ ਦੁਆਰਾ ਿਕਸੇ ਲੈ ਣ-ਦੇ ਣ (ਖਰੀਦ/ਿਵਕਰੀ)
ਦੀ ਸੈ ਟਲਮੈ ਂਟ ਰਕਮ / ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਪੇ -ਆਉਟ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ੨੪ ਘੰ ਿਟਆਂ
ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਿਕ, ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌ ਰ ’ਤੇ
ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇ ਂ ਜ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ੇ ਅਰਸ ਿਵੱ ਚ ਟ੍ਰੇ ਡ ਕਰਦੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋ ਕਰ
ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਰਿਨੰਗ ਅਕਾਉਂਟ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਤੌ ਰ ’ਤੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਜੱ ਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੇ ਅਰ ਜਾਂ ਰਕਮ, ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਵੇ , ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋ ਕਰ ਕੋ ਲ ਇੱ ਕ
ਵੱ ਖਰੇ ਅਕਾਉਂਟ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖੇ ਜਾਣਗੇ ।
ਰਿਨੰਗ ਅਕਾਉਂਟ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਿਵੱ ਚ ਲੈ ਣ-ਦੇ ਣ ਕਰਨਾ ਸੌ ਖਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਿਜਸਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋ ਕਰ ਕੋ ਲ ਰਿਨੰਗ ਅਕਾਉਂਟ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖੇ ਸ਼ੇ ਅਰ ਜਾਂ
ਰਕਮ ਭਿਵੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਲੈ ਣ-ਦੇ ਣ ਦੀਆਂ ਸੈ ਟਲਮੈ ਂਟ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੱ ਲ
ਅਡਜਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਰਿਨੰਗ ਅਕਾਉਂਟ ਓਥਰਾਇਜ਼ੇ ਸ਼ਨ ਸਵੈ ਇੱਛਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਿਨਵੇ ਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਅਤੇ ਵੇ ਚਦੇ ਹਨ।
ਰਿਨੰਗ ਅਕਾਉਂਟ ਓਥਰਾਇਜ਼ੇ ਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਹੋ ਵੇ ਗੀ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇ ਂ ਰੱ ਦ ਹੋ ਣ ਯੋ ਗ ਹੋ ਵੇਗਾ। ਿਨਵੇ ਸ਼ਕਾਂ (ਕਲਾਇੰ ਟਸ) ਵੱ ਲੋਂ ਚੋ ਣ ਕੀਤੇ
ਅਨੁਸਾਰ ੩੦ ਿਦਨਾਂ / ੯੦ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱ ਚ ਘੱ §ਟੋ-ਘੱ ਟ ਇੱ ਕ ਵਾਰੀ, ਬ੍ਰੋ ਕਰ ਦੁਆਰਾ ਰਕਮ ਅਤੇ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਸੈ ਟਲਮੈ ਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗੀ।

੨੦
ਟ੍ਰੇ ਡ ਦੀ ਤਸਦੀਕ
ਐਕਸਚੇ ਂ ਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈ ਬੱ ਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਟ੍ਰੇ ਡ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦਾ ਮਾਿਡਊਲ
ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਉਂਟ ਿਵੱ ਚ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟ੍ਰੇ ਡਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁ ਤ
ਸੌ ਖਾ ਟੂ ਲ ਹੈ । ਟ੍ਰੇ ਡਸ ਬਾਰੇ ਡੇ ਟਾ ਟੀ+੧ ਿਦਨ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਵੇ ਗਾ।

ਪੰਨਾ ੨੦

੨੧
ਮਾਰਿਜਨ ਮਨੀ ਕੀ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ?
ਮਾਰਿਜਨ ਮਨੀ ਐਕਸਚੇ ਂ ਜਾਂ / ਕਲੀਅਿਰੰ ਗ ਕਾਰਪੋ ਰੇਸ਼ਨਸ ਦੁਆਰਾ
ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਨਵੇ ਸ਼ਕਾਂ ਵੱ ਲੋਂ ਟ੍ਰੇ ਡ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋ ਂ ਪਿਹਲਾਂ
ਬ੍ਰੋ ਕਰਸ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਤੋ ਂ ਿਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਮਾਰਿਜਨ ਮਨੀ ਿਕਸੇ ਿਨਵੇ ਸ਼ਕ
ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਟ੍ਰੇ ਡਸ ਲਈ ਰਕਮ ਦੇ ਗੈ ਰ-ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਿਵਕਰੀ ਦੇ
ਟ੍ਰੇ ਡਸ ਲਈ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੈ ਰ-ਿਡਿਲਵਰੀ ਦੇ ਜੋ ਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ
ਿਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਮਾਰਿਜਨ ਨਕਦ ਜਾਂ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਨਕਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ
ਸਰੂ ਪ ਿਵੱ ਚ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਿਫਕਸਡ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ, ਬੈ ਂਕ
ਗਰੰ ਟੀ, ਿਮਊਚੁਅਲ ਫੰ ਡਸ ਦੇ ਯੂਿਨਟਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼, ਅਤੇ
ਡੀਮੈ ਟ ਸਰੂ ਪ ਿਵੱ ਚ ਟ੍ਰੇ ਜ਼ਰੀ ਿਬੱ ਲਜ਼ ਆਿਦ।
੧ ਸਤੰ ਬਰ, ੨੦੦੨ ਤੋ ਂ ਿਨਵੇ ਸ਼ਕ (ਕਲਾਇੰ ਟ) ਿਸਰਫ਼ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋ ਕਰ ਦੇ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਡੀਮੈ ਟ ਅਕਾਉਂਟ ਦੇ ਹੱ ਕ ਿਵੱ ਚ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਿਗਰਵੀ ਰੱ ਖ ਕੇ

“ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼” ਦੇ ਰੂ ਪ ਿਵੱ ਚ ਮਾਰਿਜਨ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਰਲੀ ਪੇ -ਇਨ: ਜੇ ਕਰ ਿਨਵੇ ਸ਼ਕ ਮਾਰਿਜਨ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋ ਂ ਛੋ ਟ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਿਨਵੇ ਸ਼ਕ “ਅਰਲੀ ਪੇ -ਇਨ” ਸਹੂ ਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਿਜੱ ਥੇ ਬ੍ਰੋ ਕਰ ਨੂੰ ਪੇ -ਇਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋ ਂ ਪਿਹਲਾਂ ਜਾਂ ਬ੍ਰੋ ਕਰ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਸਮੇ ਂ /ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ / ਸ਼ੇ ਅਰਸ ਦੀ ਿਡਿਲਵਰੀ
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗੀ।

੨੨
ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋ ਕਰ ਅਤੇ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀ ਪਾਰਿਟਿਸਪੈ ਂਟਸ ਤੋ ਂ ਸਟੇ ਟਮੈ ਂਟ ਆਫ਼ ਅਕਾਉਂਟ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੈ ਣ-ਦੇ ਣ ਦੇ ਸੰ ਬੰਧ ਿਵੱ ਚ ਬ੍ਰੋ ਕਰਸ ਅਤੇ
ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀਜ਼ ਤੋ ਂ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌ ਰ ’ਤੇ ਅਿਜਹੀਆਂ ਿਰਪੋ ਰਟਸ, ਮੁਫ਼ਤ, ਪ੍ਰ ਾਪਤ
ਕਰਨ ਦਾ ਹੱ ਕ ਹੈ ਿਜਵੇ ਂ ਮਹੀਨੇ ਵਾਰ ਿਰਪੋ ਰਟ, ਿਤਮਾਹੀ ਿਰਪੋ ਰਟ, ਆਿਦ।
ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇ ਂ ਜਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਉਂਟਸ ਿਵੱ ਚ ਲੈ ਣ-ਦੇ ਣ
ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜਸਟਰਡ ਮੋ ਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਈਮੇ ਲ ਆਈ.ਡੀ.
’ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਣਗੀਆਂ ।
ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੇ ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ , ਤਾਂ ਬੈ ਂਕ, ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀ, ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀ ਪਾਰਿਟਿਸਪੈ ਂਟ, ਆਪਣੀ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇ ਂ ਜ, ਬ੍ਰੋ ਕਰ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ
ਕਰੋ , ਜਾਂ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਸੇ ਬੀ ਦੀ ਟੋ ਲ-ਫ੍ਰ ੀ ਹੈ ਲਪਲਾਈਨ ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ । ਇੰ ਟਰਮੀਡੀਅਰੀਜ਼ ਕੋ ਲ ਆਪਣਾ ਸੰ ਪਰਕ ਿਬਓਰਾ ਹਮੇ ਸ਼ਾ ਅਪਡੇ ਟ ਰੱ ਖੋ
ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇ ਂ ਿਸਰ ਅਲਰਟਸ ਅਤੇ ਅਕਾਉਂਟ ਸਟੇ ਟਮੈ ਂਟਸ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋ । ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਿਜਹੀ ਿਰਪੋ ਰਟ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰ ਬੰਿਧਤ
ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋ ਕਰ ਤੋ ਂ ਹਰ ਸਾਲ ੩੧ ਮਾਰਚ ਤੱ ਕ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਤੇ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਸਟੇ ਟਮੈ ਂਟ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱ ਕ ਹੈ ।
ਪੰਨਾ ੨੧

੨੩
ਕਨਸਾਿਲਡੇ ਿਟਡ ਅਕਾਉਂਟ ਸਟੇ ਟਮੈ ਂਟ (ਸੀ.ਏ.ਐੱਸ.)
ਕਨਸਾਿਲਡੇ ਿਟਡ ਅਕਾਉਂਟ ਸਟੇ ਟਮੈ ਂਟ (ਸੀ.ਏ.ਐੱਸ.) ਇੱ ਕ ਏਕਲ/ ਸੰ ਯੁਕਤ
ਅਕਾਉਂਟ ਸਟੇ ਟਮੈ ਂਟ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਿਕਸੇ ਿਨਵੇ ਸ਼ਕ ਦੁਆਰਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌ ਰਾਨ
ਸਾਰੇ ਿਮਊਚੁਅਲ ਫੰ ਡਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡੀਮੈ ਂਟ ਅਕਾਉਂਟ(ਅਕਾਉਂਟਾਂ) ਿਵੱ ਚ
ਰੱ ਖੀਆਂ ਹੋ ਰ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਿਵੱ ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੈ ਣ-ਦੇ ਣ ਦਾ ਿਬਓਰਾ
ਿਵਖਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਆਪਣੀ ਸੀ.ਏ.ਐੱਸ. ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋ ਕਰ/ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀ ਪਾਰਿਟਿਸਪੈ ਂਟ ਕੋ ਲ ਆਪਣਾ ਪੈ ਨ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ
ਅਪਡੇ ਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਗਾ।

ਸੀ.ਏ.ਐੱਸ.

੨੪
ਡੈ ਰੀਵੇ ਿਟਵਜ਼ ਮਾਰਿਕਟ
ਡੈ ਰੀਵੇ ਿਟਵਜ਼ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਿਵੱ ਤੀ ਇੰ ਸਟ੍ਰੁ ਮੈ ਂਟਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕਸੇ ਬੁਿਨਆਦੀ
ਿਸਕਯੁਰਟੀ ਜਾਂ ਿਵੱ ਤੀ ਇੰ ਸਟ੍ਰੁ ਮੈ ਂਟ ਤੋ ਂ ਆਪਣਾ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬੁਿਨਆਦੀ ਉਤਪਾਦ ਇਕਿਵਟੀ, ਕਮੋ ਿਡਟੀ, ਕਰੰ ਸੀ, ਆਿਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਡੈ ਰੀਵੇ ਿਟਵਜ਼ ਮੁੱਖ ਤੌ ਰ ’ਤੇ ਿਨਵੇ ਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਪੋ ਿਜ਼ਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੇ ਜ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਜੋ ਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ
ਿਵੱ ਚ ਹੈ ਿਜੰ ਗ ਇੱ ਕ ਜੋ ਖਮ ਪ੍ਰ ਬੰਧਨ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਿਨਵੇ ਸ਼ਕ ਕੀਮਤ
ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰ ਿਤਕੂਲ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਜੋ ਖਮ ਤੋ ਂ ਬਚਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰ ਸਟ੍ਰੁ ਮੈ ਂਟਸ ਿਵੱ ਚ ਿਨਵੇ ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

`

ਡੈ ਰੀਵੇ ਿਟਵਜ਼ ਿਵੱ ਚ ਕਾਰੋ ਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਹੈ ਜਰਸ, ਸਪੈ ਕੁਲੇ ਟਰਸ ਅਤੇ ਆਰਿਬਟ੍ਰੇ ਗਰਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱ ਖੋ-ਵੱ ਖ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਵੱ ਖੋ-ਵੱ ਖ
ਭੂਿਮਕਾਵਾਂ ਿਨਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਿਫਊਚਰਸ ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨਸ, ਜਾਂ ਆਮ ਤੌ ਰ ’ਤੇ ਿਜਸਨੂੰ ਐੱਫ਼. ਐਂਡ ਓ. ਸੇ ਗਮੈ ਂਟ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਸ਼ੇ ਅਰ ਮਾਰਿਕਟ ਦੇ ਡੈ ਰੀਵੇ ਿਟਵਜ਼ ਸੇ ਗਮੈ ਂਟ ਦਾ ਇੱ ਕ
ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਿਹੱ ਸਾ ਹਨ। ਿਫਊਚਰਸ ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਡੈ ਰੀਵੇ ਿਟਵਜ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱ ਖਰੀਆਂ ਿਕਸਮਾਂ ਹਨ।
ਿਫਊਚਰਸ ਕਾਨਟ੍ਰੈ ਕਟ ਭਿਵੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਪੂਰਵ-ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕੋ ਈ ਬੁਿਨਆਦੀ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵੇ ਚਣ ਲਈ ਇੱ ਕ
ਮਾਨਕੀਿਕ੍ਰਤ ਐਕਸਚੇ ਂ ਜ ਟ੍ਰੇ ਿਡਡ ਕਾਨਟ੍ਰੈ ਕਟ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ।
ਆਪਸ਼ਨਸ ਕਾਨਟ੍ਰੈ ਕਟ ਅਿਜਹੇ ਿਵੱ ਤੀ ਇੰ ਸਟ੍ਰੁ ਮੈ ਂਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਪੂਰਵ-ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ’ਤੇ
ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱ ਕ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਿਦੰ ਦਾ। ਕਾਲ ਆਪਸ਼ਨ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੁਿਨਆਦੀ ਿਸਕਯੁਰਟੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ
ਪੁੱਟ ਆਪਸ਼ਨ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੁਿਨਆਦੀ ਿਸਕਯੁਰਟੀ ਨੂੰ ਵੇ ਚਣ ਦਾ ਹੱ ਕ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ । ਜਦੋ ਂ ਿਨਵੇ ਸ਼ਕ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕਾਨਟ੍ਰੈ ਕਟ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਓਦੋ ਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਤੋ ਂ
ਪ੍ਰ ੀਮੀਅਮ ਵਸੂਿਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਪੰਨਾ ੨੨

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋ ਟ ਕਰੋ ਿਕ ਡੈ ਰੀਵੇ ਿਟਵਜ਼ ਵੱ ਧ ਜੋ ਖਮ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌ ਰ ’ਤੇ ਹੈ ਿਜੰ ਗ ਦੇ ਉਦੇ ਸ਼ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਿਰਟੇ ਲ
ਿਨਵੇ ਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਿਮਊਚੁਅਲ ਫੰ ਡਸ ਅਤੇ ਈ.ਟੀ.ਐੱਫ਼.

੨੫
ਿਮਊਚੁਅਲ ਫੰ ਡਸ

ਇੱ ਕ ਿਮਊਚੁਅਲ ਫੰ ਡ ਕਈ ਿਨਵੇ ਸ਼ਕਾਂ ਤੋ ਂ ਰਕਮ ਇਕੱ ਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਸਟਾਕਸ, ਬਾਂਡਸ, ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਮਨੀ-ਮਾਰਿਕਟ ਇੰ ਸਟ੍ਰੁ ਮੈ ਂਟਸ, ਹੋ ਰ
ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਸੰ ਪੱਤੀਆਂ , ਜਾਂ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਿਨਵੇ ਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੇ ਲ ਿਵੱ ਚ ਉਸ ਰਕਮ
ਨੂੰ ਿਨਵੇ ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਕੋ ਈ ਵੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋ ਂ ਪਿਹਲਾਂ ਸਭ
ਿਮਊਚੁਅਲ ਫੰ ਡਸ ਲਈ ਸੇ ਬੀ ਿਵੱ ਚ ਰਿਜਸਟਰਡ ਹੋ ਣਾ ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਹੈ ।
ਿਮਊਚੁਅਲ ਫੰ ਡ ਸਕੀਮ ਦੇ ਉਦਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਿਮਊਚੁਅਲ ਫੰ ਡਸ ਨੂੰ
ਵੱ ਖੋ-ਵੱ ਖ ਸ਼ਰੇ ਣੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਵੰ ਿਡਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਵੱ ਖੋ-ਵੱ ਖ
ਿਕਸਮਾਂ ਦੇ ਿਨਵੇ ਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂ ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖ ਕੇ ਿਡਜ਼ਾਈਨ
ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ - ਜੋ ਖਮ ਤੋ ਂ ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਿਨਵੇ ਸ਼ਕ (ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ
ਘੱ ਟ ਜੋ ਖਮ ਲੈ ਣ ਵਾਲਾ ਿਨਵੇ ਸ਼ਕ ਜੋ ਵਧੇ ਰੇ ਜੋ ਖਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦਾ),
ਦਰਿਮਆਨੇ ਿਨਵੇ ਸ਼ਕ (ਉਹ ਿਨਵੇ ਸ਼ਕ ਜੋ ਥੋ ੜ੍ਹਾ ਿਜਹਾ ਜੋ ਖਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ)
ਅਤੇ ਵਧੇ ਰੇ ਜੋ ਖਮ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਿਨਵੇ ਸ਼ਕ (ਉਹ ਿਨਵੇ ਸ਼ਕ ਜੋ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਰਟਰਨਸ
ਦੀ ਭਾਲ ਿਵੱ ਚ ਵਧੇ ਰੇ ਜੋ ਖਮ ਲੈ ਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹਨ)।
ਿਮਊਚੁਅਲ ਫੰ ਡਸ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਣ: ਹੁ ਣ ਿਮਊਚੁਅਲ ਫੰ ਡਸ ਹੇ ਠਾਂ ਦੱ ਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰ ਜ ਿਕਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਿਵੱ ਚ ਿਵਆਪਕ ਤੌ ਰ ’ਤੇ ਵਰਗੀਿਕ੍ਰਤ
ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:

ਇਕਿਵਟੀ ਸਕੀਮਾਂ : ਿਮਊਚੁਅਲ ਫੰ ਡਸ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌ ਰ ’ਤੇ ਸਟਾਕਜ਼/ ਇਕਿਵਟੀਜ਼ ਿਵੱ ਚ ਿਨਵੇ ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਡੈ ਟ ਸਕੀਮਾਂ : ਿਮਊਚੁਅਲ ਫੰ ਡਸ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌ ਰ ’ਤੇ ਬਾਂਡਸ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇ ਜ਼ਰੀ ਿਬੱ ਲਜ਼ ਿਜਹੀਆਂ ਿਫਕਸਡ ਇਨਕਮ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਿਵੱ ਚ ਿਨਵੇ ਸ਼
ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਈਿਬ੍ਰ ਡ ਸਕੀਮਾਂ : ਿਮਊਚੁਅਲ ਫੰ ਡਸ ਜੋ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱ ਧ ਐਸੇ ਟ ਕਲਾਸਾਂ ਿਵੱ ਚ ਿਨਵੇ ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਵੇ ਂ ਇਕਿਵਟੀਜ਼, ਿਫਕਸਡ ਇਨਕਮ,
ਕੈ ਸ਼, ਆਿਦ।
ਸਮਾਧਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੇ ਂ ਿਦ੍ਰ ਤ ਸਕੀਮਾਂ : ਿਮਊਚੁਅਲ ਫੰ ਡ ਸਕੀਮਾਂ ਜੋ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਟੀਿਚਆਂ , ਿਜਵੇ ਂ ਿਰਟਾਇਰਮੈ ਂਟ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ
ਪਲਾਿਨੰਗ, ਆਿਦ, ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਿਨਵੇ ਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹੋ ਰ ਸਕੀਮਾਂ : ਹੋ ਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਿਜਵੇ ਂ ਇੰ §ਡੈਕਸ ਫੰ ਡਸ, ਸੈ ਕਟਰਲ ਫੰ ਡਸ, ਆਿਦ।
ਪੰਨਾ ੨੩

੨੬
ਿਮਊਚੁਅਲ ਫੰ ਡਸ ਿਵੱ ਚ ਿਨਵੇ ਸ਼ ਿਕਵੇ ਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ?
ਆਮ ਤੌ ਰ ’ਤੇ ਿਮਊਚੁਅਲ ਫੰ ਡਸ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਿਵੱ ਚ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ ਿਜਨ੍ਹ ਾਂ ਿਵੱ ਚ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਪ੍ਰ ਕਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ਾਰਮਾਂ ਲਈ ਿਨਵੇ ਸ਼ਕ ਿਮਊਚੁਅਲ ਫੰ ਡਸ ਦੇ ਏਜੰ ਟਾਂ ਅਤੇ ਿਡਸਿਟ੍ਰ ਿਬਊਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੂਰੇ
ਦੇ ਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਮੌ ਜੂਦ ਹਨ। ਿਮਊਚੁਅਲ ਫੰ ਡਸ ਿਵੱ ਚ ਿਨਵੇ ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਏ, ਿਨਵੇ ਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਹਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕੇ .ਵਾਈ.ਸੀ. ਪ੍ਰ ਿਕਿਰਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਗੀ। ਇੱ ਕ
ਿਨਵੇ ਸ਼ਕ, ਫੰ ਡ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਿਵੱ ਚ ਜਾਂ ਰਿਜਸਟ੍ਰ ਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵੱ ਚ ਭੌ ਿਤਕ ਕੇ .ਵਾਈ.ਸੀ. ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਿਵਕਲਪਕ ਤੌ ਰ ’ਤੇ , ਕੋ ਈ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ
ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈ ਨ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰ ਕੇ ਈ.-ਕੇ .ਵਾਈ.ਸੀ. ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਕੇ .ਵਾਈ.ਸੀ. ਪ੍ਰ ਿਕਿਰਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਣ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ, ਿਨਵੇ ਸ਼ਕ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈ ਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਗਾ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸ ਸਕੀਮ ਿਵੱ ਚ ਿਨਵੇ ਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ।
ਇਹ ਫੈ ਸਲਾ ਜੋ ਖਮ ਲੈ ਣ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਅਤੇ ਿਵੱ ਤੀ ਟੀਿਚਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ । ਿਮਊਚੁਅਲ ਫੰ ਡ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਚੋ ਣ ਕਰਨ ’ਤੇ , ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਸੰ ਬੰਿਧਤ
ਸਕੀਮਾਂ ਿਵੱ ਚ ਿਨਵੇ ਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਵੇ ਸ਼ਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰਨੇ ਪੈ ਣਗੇ । ਇਹ ਫ਼ਾਰਮ ਅਿਜਹੀਆਂ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਜੰ ਟਾਂ ਅਤੇ
ਿਡਸਿਟ੍ਰ ਿਬਊਟਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਿਸੱ ਧੇ ਿਮਊਚੁਅਲ ਫੰ ਡਸ ਿਵੱ ਚ ਜਮ੍ਹ ਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰਦੇ ਹੋ ਏ, ਇੱ ਕ ਿਨਵੇ ਸ਼ਕ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼
ਆਪਣਾ ਨਾਂ, ਪਤਾ, ਯੂਿਨਟਸ ਦੀ ਸੰ ਿਖਆ ਿਜਨ੍ਹ ਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਿਵੱ ਚ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਅਿਜਹੀ ਹੋ ਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱ ਈਆ
ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਗੀ। ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੈ ਂਕ ਅਕਾਉਂਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਣਾ ਪਵੇ ਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਿਡਿਵਡੈ ਂ ਡ ਜਾਂ ਮੁੜ-ਖਰੀਦ ਦੇ ਉਦੇ ਸ਼ ਲਈ ਿਮਊਚੁਅਲ ਫੰ ਡ ਦੁਆਰਾ
ਬਾਅਦ ਦੀ ਿਕਸੇ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਚੈ ਕੱ / ਡ੍ਰ ਾਫ਼ਟ ਨੂੰ ਧੋ ਖੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੈ ਸ਼ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੋ ਂ ਬਚ ਸਕੇ । ਬਾਅਦ ਦੀ ਿਕਸੇ ਤਾਰੀਖ਼
ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਤੇ , ਬੈ ਂਕ ਅਕਾਉਂਟ ਨੰਬਰ, ਆਿਦ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰ ਤ ਿਮਊਚੁਅਲ ਫੰ ਡ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਿਨਵੇ ਸ਼ਕਾਂ ਲਈ
ਿਨਵੇ ਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰ ਿਕਿਰਆ ਨੂੰ ਹੋ ਰ ਸੌ ਖਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਿਨਵੇ ਸ਼ ਤੋ ਂ ਇਲਾਵਾ ਿਮਊਚੁਅਲ ਫੰ ਡਸ ਇਹ ਿਵਕਲਪ ਪੇ ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ:
ਿਸਸਟਮੈ ਿਟਕ ਇਨਵੈ ਸਟਮੈ ਂਟ ਪਲਾਨਸ: ਿਨਯਿਮਤ ਅੰ ਤਰਾਲਾਂ ’ਤੇ ਿਕਸੇ ਖ਼ਾਸ ਸਕੀਮ ਿਵੱ ਚ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਰਕਮ ਿਨਵੇ ਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ
ਸਹੂ ਲਤ।

ਿਸਸਟਮੈ ਿਟਕ ਿਵਦਡ੍ਰ ੌ ਅਲ ਪਲਾਨਸ: ਿਨਯਿਮਤ ਅੰ ਤਰਾਲਾਂ ’ਤੇ ਿਕਸੇ ਖ਼ਾਸ ਸਕੀਮ ਿਵੱ ਚੋਂ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਰਕਮ ਕੱ ਢਣ ਦੀ ਸਹੂ ਲਤ।

ਿਸਸਟਮੈ ਿਟਕ ਟ੍ਰ ਾਂ ਸਫਰ ਪਲਾਨਸ: ਿਨਯਿਮਤ ਅੰ ਤਰਾਲਾਂ ’ਤੇ ਇੱ ਕ ਸਕੀਮ ਿਵੱ ਚੋਂ ਿਕਸੇ ਹੋ ਰ ਸਕੀਮ ਿਵੱ ਚ ਰਕਮ ਟ੍ਰ ਾਂਸਫਰ ਕਰਨ
ਦੀ ਸਹੂ ਲਤ।

੨੭
ਿਮਊਚੁਅਲ ਫੰ ਡਸ ਿਵੱ ਚ ਉਤਪਾਦ ਲੇ ਬਿਲੰ ਗ
ਸੇ ਬੀ ਦੇ ਿਦਸ਼ਾਿਨਰਦੇ ਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਿਮਊਚੁਅਲ ਫੰ ਡ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਜੋ ਖਮ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੇ ਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਰਸਕ-ਓ-ਮੀਟਰ ’ਤੇ ਉਹ
ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਖਮ ਦੇ ਵੱ ਖੋ-ਵੱ ਖ ਲੇ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਿਰਸਕ-ਓ-ਮੀਟਰ ਹੇ ਠਾਂ
ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ :

ਪੰਨਾ ੨੪

ਘੱ ਟ: ਘੱ ਟ ਜੋ ਖਮ ’ਤੇ ਮੂਲ ਰਕਮ
ਘੱ ਟ ਤੋ ਂ ਦਰਿਮਆਨਾ: ਦਰਿਮਆਨੇ ਘੱ ਟ ਜੋ ਖਮ ’ਤੇ ਮੂਲ ਰਕਮ
ਦਰਿਮਆਨਾ: ਦਰਿਮਆਨੇ ਜੋ ਖਮ ’ਤੇ ਮੂਲ ਰਕਮ
ਦਰਿਮਆਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ: ਦਰਿਮਆਨੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜੋ ਖਮ ’ਤੇ ਮੂਲ ਰਕਮ
ਿਜ਼ਆਦਾ: ਿਜ਼ਆਦਾ ਜੋ ਖਮ ’ਤੇ ਮੂਲ ਰਕਮ
ਬਹੁ ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ: ਬਹੁ ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜੋ ਖਮ ’ਤੇ ਮੂਲ ਰਕਮ
-

ਇੱ ਕ ਮਾਿਸਕ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਿਰਸਕ-ਓ-ਮੀਟਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਿਮਊਚੁਅਲ ਫੰ ਡਸ/ਏ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਹਰ ਮਹੀਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਣ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ੧੦ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰ ਬੰਿਧਤ ਵੈ ਬੱ ਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਅਤੇ
ਏ.ਐੱਮ.ਐੱਫ਼.ਆਈ. ਦੀ ਵੈ ਬੱ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਪੋ ਰਟਫੋ ਲੀਓ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਿਰਸਕ-ਓ-ਮੀਟਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਕਰਨਗੀਆਂ ।
ਿਨਵੇ ਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਖ਼ਾਸ ਸਕੀਮ ਿਵੱ ਚ ਿਨਵੇ ਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਏਜੰ ਟਾਂ/ਿਡਸਿਟ੍ਰ ਿਬਊਟਰਾਂ ਵੱ ਲੋਂ ਿਦੱ §ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਮੀਸ਼ਨ/ਤੋ ਹਿਫ਼ਆਂ ਵੱ ਲ ਆਕਰਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ
ਹੋ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਲਿਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ ਿਮਊਚੁਅਲ ਫੰ ਡ ਦੇ ਟ੍ਰੈ ਕ ਿਰਕਾਰਡ ’ਤੇ ਿਧਆਨ ਦੇ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੇ ਸ਼ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੂਿਚਤ ਫੈ ਸਲੇ ਲੈ ਣੇ ਚਾਹੀਦੇ
ਹਨ।

੨੮
ਐਕਸਚੇ ਂਜ ਟ੍ਰੇ ਿਡਡ ਫੰ ਡਸ (ਈ.ਟੀ.ਐੱਫ਼.)
ਐਕਸਚੇ ਂ ਜ ਟ੍ਰੇ ਿਡਡ ਫੰ ਡ (ਈ.ਟੀ.ਐੱਫ਼.) ਇੱ ਕ ਅਿਜਹੀ ਿਸਕਯੁਰਟੀ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ
ਜੋ ਿਕਸੇ ਇੰ §ਡੈਕਸ, ਕਮੋ ਿਡਟੀ, ਬਾਂਡਸ, ਜਾਂ ਇੱ ਕ ਇੰ §ਡੈਕਸ ਫੰ ਡ ਿਜਹੇ ਐਸੇ ਟ
ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈ ਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੇ ਅਰ ਮਾਰਿਕਟ ਿਵੱ ਚ ਉਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇ ਿਡੰ ਗ ਹੁ ੰ ਦੀ
ਹੈ । ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿਵੱ ਚ, ਈ.ਟੀ.ਐੱਫ਼. ਉਹ ਫੰ ਡਸ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੈ ਨਸੈ ਕਸ,
ਿਨਫ਼ਟੀ, ਆਿਦ ਿਜਹੇ ਇੰ §ਡੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈ ਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋ ਂ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ
ਈ.ਟੀ.ਐੱਫ਼. ਦੇ ਯੂਿਨਟ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਕ
ਪੋ ਰਟਫੋ ਲੀਓ ਦੇ ਯੂਿਨਟ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਜੋ ਇੰ §ਡੈਕਸ ਦੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈ ਕ
ਕਰਦਾ ਹੈ । ਈ.ਟੀ.ਐੱਫ਼. ਬੱ ਸ ਉਸ ਇੰ §ਡੈਕਸ ਦੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ
ਹਨ ਿਜਸਨੂੰ ਉਹ ਟ੍ਰੈ ਕ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਈ ਟੀ

ਐਫ਼ੱ

ਿਨਯਿਮਤ ਿਮਊਚੁਅਲ ਫੰ ਡਸ ਤੋ ਂ ਉਲਟ, ਈ.ਟੀ.ਐੱਫ਼. ਿਵੱ ਚ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇ ਂ ਜ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਆਮ ਸਟਾਕ ਵਾਂਗ ਟ੍ਰੇ ਿਡੰ ਗ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਈ.ਟੀ.ਐੱਫ਼. ਦੀ
ਕੀਮਤ ਮਾਰਿਕਟ ਿਵੱ ਚ ਟ੍ਰੇ ਿਡੰ ਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲਦੀ ਹੈ । ਈ.ਟੀ.ਐੱਫ਼. ਦੀ ਟ੍ਰੇ ਿਡੰ ਗ ਵੈ ਲਯੂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਬੁਿਨਆਦੀ ਐਸੇ ਟਸ ਦੀ ਨੈ ਟੱ ਐਸੇ ਟ ਵੈ ਲਯੂ ’ਤੇ ਿਨਰਭਰ
ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਆਮ ਤੌ ਰ ’ਤੇ , ਈ.ਟੀ.ਐੱਫ਼. ਿਵੱ ਚ ਿਮਊਚੁਅਲ ਫੰ ਡ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਰੋ ਜ਼ਾਨਾ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਘੱ ਟ ਫ਼ੀਸ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ।

ਪੰਨਾ ੨੫

ਸ਼ੇ ਅਰ ਮਾਰਿਕਟ ਿਵੱ ਚ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਿਨਵਾਰਣ

੨੯
ਸੇ ਬੀ ਕੰ ਪਲੇ ਂ ਟਸ ਰੀਡ੍ਰ ੈ ਸਲ ਿਸਸਟਮ (ਸਕੋ ਰਸ)
ਸ਼ੇ ਅਰ ਮਾਰਿਕਟ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰਿਧਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਹਲਾਂ ਸੰ ਬੰਿਧਤ ਇੰ ਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਜਾਂ ਕੰ ਪਨੀ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ । ਸੰ ਬੰਿਧਤ ਇੰ ਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਜਾਂ ਕੰ ਪਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਿਨਵਾਰਣ ਦੀ ਸਹੂ ਲਤ ਦੇ ਵੇ ਗੀ। ਜੇ ਕਰ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਅਣਸੁਲਝੀ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਆਪਣੇ
ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋ ਕਰ ਜਾਂ ਿਲਸਿਟਡ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੰ ਬੰਿਧਤ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇ ਂ ਜ ਜਾਂ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਿਨਪਟਾਰੇ ਤੋ ਂ ਸੰ ਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ , ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੋ ਰਸ ਨਾਂ ਦੇ
ਵੈ ਬੱ ਅਧਾਰਤ ਸੈ ਂਟ੍ਰਲਾਈਜ਼ਡ ਗ੍ਰ ੀਵੈ ਂਸ ਰੀਡ੍ਰ ੈ ਸਲ ਿਸਸਟਮ (ਸੇ ਬੀ ਕੰ ਪਲੇ ਂ ਟਸ
ਰੀਡ੍ਰ ੈ ਸ ਿਸਸਟਮ) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੇ ਬੀ ਿਵੱ ਚ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
ਸਕੋ ਰਸ ਪੋ ਰਟਲ ਦਾ ਪਤਾ http://scores.gov.in ਹੈ । ਿਨਵੇ ਸ਼ਕ ਵੀ
ਸਕੋ ਰਸ ਮੋ ਬਾਈਲ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਐਂਡਰਾਇਡ ਅਤੇ ਆਈਓਐਸ ਪਲੇ ਟਫ਼ਾਰਮ ’ਤੇ
ਉਪਲਬਧ ਹੈ । ਸਕੋ ਰਸ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਸੇ ਬੀ ਦੇ ਟੋ ਲ-ਫ੍ਰ ੀ
ਹੈ ਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰਾਂ ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ - ੧੮੦੦ ੨੨ ੭੫੭੫,
੧੮੦੦ ੨੬੬ ੭੫੭੫. ਸਕੋ ਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇ ਂ ਅਤੇ ਿਕਤੋ ਂ ਵੀ,
ਆਪਣੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਆਨਲਾਈਨ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਫ਼ਾਲੋ -ਅੱ ਪ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਿਸ਼ਕਾਇਤ(ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ) ਦੇ ਿਨਪਟਾਰੇ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈ ਕ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਯੋ ਗ
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ।

ਿਸ਼ਕਾਇਤ

੩੦
ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇ ਂਜ ਦਾ ਇਨਵੈ ਸਟਰ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਸੈ ਲ
ੱ
ਇਨਵੈ ਸਟਰ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਸੈ ਲ
ੱ
ਿਨਵੇ ਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ,
ਿਨਵੇ ਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱ ਲ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਿਵਵਾਦਾਂ ਦੇ
ਅਰਧ-ਿਨਆਇਕ ਿਨਪਟਾਰੇ ਲਈ ਆਰਿਬਟਰੇ ਸ਼ਨ ਮਕੈ ਿਨਜ਼ਮ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰ
ਕੇ ਿਨਵੇ ਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂ ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਈ. ਿਵੱ ਚ ਇਨਵੈ ਸਟਰ ਗ੍ਰ ੀਵੈ ਂਸ ਰੇ ਜ਼ਿਲਉਸ਼ਨ ਪੈ ਨਲ (ਆਈ.ਜੀ.ਆਰ.ਪੀ) ਅਤੇ ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਿਲਿਮਿਟਡ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਈ. ਿਵੱ ਚ
ਇਨਵੈ ਸਟਰ ਗ੍ਰ ੀਵੈ ਂਸ ਰੀਡ੍ਰ ੈ ਸਲ ਕਮੇ ਟੀ (ਆਈ.ਜੀ.ਆਰ.ਸੀ.) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇ ਂ ਜਾਂ ਿਨਵੇ ਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਿਨਪਟਾਰੇ ਦੀ ਸਹੂ ਲਤ
ਿਦੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਿਨਵੇ ਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂ ਲਤ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਵੱ ਖੋ-ਵੱ ਖ ਖੇ ਤਰਾਂ ਿਵੱ ਚ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਐਕਸਚੇ ਂ ਜਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ
ਇਨਵੈ ਸਟਰ ਸਰਿਵਸ ਸੈ ਂਟਰਸ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇ ਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਫੈ ਲੇ ਹੋ ਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਸੈ ਂਟਰਸ ਦੀਆਂ ਿਬਓਰੇ ਵਾਰ ਸੂਚੀਆਂ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਐਕਸਚੇ ਂ ਜਾਂ ਦੀਆਂ
ਵੈ ਬੱ ਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਪੰਨਾ ੨੬

੩੧
ਆਰਿਬਟਰੇ ਸ਼ਨ ਮਕੈ ਿਨਜ਼ਮ
ਆਰਿਬਟਰੇ ਸ਼ਨ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋ ਕਰ ਅਤੇ ਿਨਵੇ ਸ਼ਕ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਪੈ ਦਾ ਹੋ ਣ ਵਾਲੇ
ਿਵਵਾਦਾਂ ਦੇ ਅਰਧ-ਿਨਆਇਕ ਿਨਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰ ਿਕਿਰਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ
। ਜਦੋ ਂ ਿਕਸੇ ਇੱ ਕ ਪੱ ਖ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਦੂਜੇ ਪੱ ਖ ਜਾਂ
ਐਕਸਚੇ ਂ ਜ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰ ਿਕਿਰਆ ਦੁਆਰਾ ਿਸ਼ਕਾਇਤ
ਤਸੱ ਲੀਬਖਸ਼ ਹੱ ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ , ਤਾਂ ਉਹ ਪੱ ਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇ ਂ ਜ
ਿਵੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਆਰਿਬਟਰੇ ਸ਼ਨ ਪ੍ਰ ਿਕਿਰਆ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਨਵੈ ਸਟਰ ਸਰਿਵਸ ਸੈ ਂਟਰਸ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਆਰਿਬਟਰੇ ਸ਼ਨ ਪ੍ਰ ਿਕਿਰਆ ਅਤੇ
ਉਸ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਸ਼ੁਲਕ ਬਾਰੇ ਵਧੇ ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ
ਸੰ ਬੰਿਧਤ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇ ਂ ਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈ ਬੱ ਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

ਦਾਅਵਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੇ ਅਰਾਂ / ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਡਿਵਡੈ ਂਡ ਦੀ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ - ਆਈ.ਈ.ਪੀ.ਐੱਫ਼.

ਿਨਵੇ ਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂ ਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਿਨਵੇ ਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਿਹਤਾਂ ਦੀ
ਸੁਰੱ ਿਖਆ ਲਈ ਕੰ ਪਨੀ ਐਕਟ, ੨੦੧੩ ਦੇ ਸੈ ਕਸ਼ਨ ੧੨੫ ਦੇ ਤਿਹਤ
ਇਨਵੈ ਸਟਰ ਐਜੁਕੇ ਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋ ਟੈਕਸ਼ਨ ਫੰ ਡ (ਆਈ.ਈ.ਪੀ.ਐੱਫ਼.)
ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ । ਆਈ.ਈ.ਪੀ.ਐੱਫ਼. ਅਥਾਰਟੀ ਇੱ ਕ ਕਨੂੰਨੀ
ਸੰ ਸਥਾ ਹੈ , ਕੰ ਪਨੀ ਐਕਟ, ੨੦੧੩ ਦੇ ਪ੍ਰ ਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਜਸਦਾ ਗਠਨ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।
ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਡਿਵਡੈ ਂ ਡ ਅਤੇ ਸ਼ੇ ਅਰਸ, ਲਗਾਤਾਰ ਸੱ ਤ ਸਾਲਾਂ ਤੱ ਕ ਿਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ
ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰ ਬੰਿਧਤ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ
ਇਨਵੈ ਸਟਰ ਐਜੁਕੇ ਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋ ਟੈਕਸ਼ਨ ਫੰ ਡ ਅਥਾਰਟੀ
(ਆਈ.ਈ.ਪੀ.ਐੱਫ਼.) ਿਵੱ ਚ ਟ੍ਰ ਾਂਸਫਰ ਕਰ ਿਦੱ §ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਡਿਵਡੈ ਂ ਡ ਅਤੇ /ਜਾਂ ਦਾਅਵਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੇ ਅਰ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਿਨਵੇ ਸ਼ਕ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਨੁਮਾਇੰ ਿਦਆਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਈ.ਪੀ.ਐੱਫ਼. ਅਥਾਰਟੀ
ਿਵੱ ਚ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇ ਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂ ਰਤ ਹੋ ਵੇ ਗੀ।
ਵਧੇ ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਨਵੇ ਸ਼ਕ ਇਹ ਵੇ ਖ ਸਕਦੇ ਹਨ
http://www.iepf.gov.in/IEPF/refund.html

ਪੰਨਾ ੨੭

ਅਨੁਲੱ ਗ

੩੨
ਅਨੁਲੱ ਗ – ੧
(ਸ਼ੇ ਅਰ ਮਾਰਿਕਟ ਿਵੱ ਚ ਿਨਵੇ ਸ਼/ ਟ੍ਰੇ ਿਡੰ ਗ ਲਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਯੋ ਗ ਕੰ ਮ)

ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇ ਅਰ ਮਾਰਿਕਟ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਿਨਵੇ ਸ਼-ਸੰ ਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂ ਰਤਾਂ ਲਈ ਸੇ ਬੀ ਿਵੱ ਚ ਰਿਜਸਟਰਡ ਿਕਸੇ ਿਨਵੇ ਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੋ ਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
ਆਪਣੇ ਿਨਵੇ ਸ਼ ਦੇ ਉਦੇ ਸ਼ ਅਤੇ ਜੋ ਖਮ ਲੈ ਣ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਿਕਸੇ ਸਕੀਮ/ਉਤਪਾਦ ਿਵੱ ਚ ਿਨਵੇ ਸ਼ ਕਰੋ ।
ਟ੍ਰ ਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਣ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ੨੪ ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟ੍ਰੇ ਡਸ ਲਈ ਇੱ ਕ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਨਟ੍ਰੈ ਕਟ ਨੋ ਟ/ ਕਨਫਰਮੇ ਸ਼ਨ ਮੇ ਮੋ ’ਤੇ ਜ਼ੋ ਰ ਿਦਓ।
ਿਨਯਿਮਤ ਤੌ ਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਡੀਮੈ ਟ ਅਕਾਉਂਟ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੇ ਪੋ ਰਟਫੋ ਲੀਓ ਦਾ ਟ੍ਰੈ ਕ ਰੱ ਖੋ।
ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋ ਂ ਪਿਹਲਾਂ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਕਾਉਂਟਸ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਲਕ/ ਫ਼ੀਸ/ ਬ੍ਰੋ ਕਰੇ ਜ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਨੋ ਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ ਰੱ ਖਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼ਾਂ, ਅਕਾਉਂਟ ਸਟੇ ਟਮੈ ਂਟਸ, ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਹੋ ਏ ਕਾਨਟ੍ਰੈ ਕਟ ਨੋ ਟਸ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ ਰੱ ਖੋ।
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇ ਂ -ਸਮੇ ਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਿਵੱ ਤੀ ਜ਼ਰੂ ਰਤਾਂ / ਟੀਿਚਆਂ ਅਤੇ ਪੋ ਰਟਫੋ ਲੀਓ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰੋ ਿਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ
ਮੁਮਿਕਨ ਹੈ ।
ਹਮੇ ਸ਼ਾ ਬੈ ਂ§ਿਕੰ ਗ ਚੈ ਨਲ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟ੍ਰ ਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ , ਯਾਨੀ ਨਕਦ ਿਵੱ ਚ ਕੋ ਈ ਸੌ ਦਾ ਨਹੀਂ।
ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਮੇ ਸ਼ਾ ਅਪਡੇ ਟ ਰੱ ਖੋ । ਜਦੋ ਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੇ ਜਾਂ ਬੈ ਂਕ ਦੇ ਿਬਓਰੇ ਜਾਂ ਈਮੇ ਲ ਆਈ.ਡੀ. ਜਾਂ ਮੋ ਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਿਵੱ ਚ ਕੋ ਈ
ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਵੇ ਓਦੋ ਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋ ਕਰ/ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀ ਪਾਰਿਟਿਸਪੈ ਂਟ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰੋ । ਿਕਉਂ§ਿਕ ਹੁ ਣ ਿਸਮ ਕਾਰਡਾਂ ਿਵੱ ਚ ਵੱ ਖੋ-ਵੱ ਖ ਸੇ ਵਾ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾਵਾਂ
’ਤੇ ਪੋ ਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੀਚਰ ਮੌ ਜੂਦ ਹੈ , ਿਨਵੇ ਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਸੰ ਬੰਿਧਤ ਅਕਾਉਂਟਸ ਨਾਲ ਇੱ ਕੋ ਮੋ ਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਜੋ ੜ ਕੇ ਰੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
(ਮੋ ਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਸਾਰੇ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਲੈ ਣ-ਦੇ ਣਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਹੈ ।)
ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਨਵੇ ਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਸਹੂ ਲਤ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰੋ । ਡੀਮੈ ਟ ਅਕਾਉਂਟ ਿਵੱ ਚ ਕਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ।
ਸਮੇ ਂ -ਸਮੇ ਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਨੰਗ ਅਕਾਉਂਟਸ ਨੂੰ ਸੈ ਟਲ ਕਰੋ (੩੦ / ੯੦ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਵਾਰ, ਿਜਵੇ ਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋ ਣ ਕੀਤੀ ਹੋ ਵੇ )।
ਰਿਨੰਗ ਅਕਾਉਂਟ ਦੀ ਿਨਯਿਮਤ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ।
ਸਮੇ ਂ -ਸਮੇ ਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇ ਿਡੰ ਗ ਅਕਾਉਂਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰੋ ।
ਪੰਨਾ ੨੮

ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਿਵੱ ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟ੍ਰੇ ਡਸ ਦੇ ਸੰ ਬੰਧ ਿਵੱ ਚ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌ ਰ ’ਤੇ ਐਕਸਚੇ ਂ ਜ ਤੋ ਂ ਰੋ ਜ਼ ਦੇ ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਈਮੇ ਲ ਚੈ ਕੱ ਕਰੋ ।
ਟ੍ਰੇ ਿਡੰ ਗ ਮੈ ਂਬਰ ਕੋ ਲ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖੀ ਗਈ ਰਕਮ ਅਤੇ ਿਨਵੇ ਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਬਕਾਇਆਂ ਦੇ ਸੰ ਬੰਧ ਿਵੱ ਚ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌ ਰ ’ਤੇ ਐਕਸਚੇ ਂ ਜ ਤੋ ਂ
ਮਹੀਨੇ ਵਾਰ ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਈਮੇ ਲ ਚੈ ਕੱ ਕਰੋ ।

ਿਨਵੇ ਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਕਮ ਉਧਾਰ ਨਾ ਲਵੋ ।
ਅਪੰ ਜੀਿਕ੍ਰਤ ਬ੍ਰੋ ਕਰਾਂ / ਹੋ ਰ ਅਪੰ ਜੀਿਕ੍ਰਤ ਇੰ ਟਰਮੀਡੀਅਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਾਰੋ ਬਾਰ ਨਾ ਕਰੋ ।
ਇੰ ਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਨੂੰ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਈ ਬ੍ਰੋ ਕਰੇ ਜ/ਸ਼ੁਲਕ ਤੋ ਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰੋ ।
ਿਕਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼ ਦੇ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਸਮਝੇ ਿਬਨਾਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਇੰ ਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਨਾਲ ਉਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰੋ ।
ਿਕਸੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਫ਼ਾਰਮ ਜਾਂ ਿਡਿਲਵਰੀ ਇਨਸਟ੍ਰ ਕਸ਼ਨ ਸਿਲੱ ਪ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾ ਕਰੋ ।
ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋ ਕਰ/ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀ ਪਾਰਿਟਿਸਪੈ ਂਟ ਦੇ ਹੱ ਕ ਿਵੱ ਚ ਜਨਰਲ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ (ਪੀ.ਓ.ਏ.) ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰੋ । ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੀ.ਓ.ਏ. ਜਾਰੀ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਬਹੁ ਤ ਸਟੀਕ ਪੀ.ਓ.ਏ. ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਪੜਚੋ ਲ ਕਰੋ ।
ਿਵਵਾਦ ਹੋ ਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ, ਸਮੇ ਂ ਦੀ ਉਿਚਤ ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌ ਰਾਨ ਇੰ ਟਰਮੀਡੀਅਰੀ/ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇ ਂ ਜ/ਸੇ ਬੀ ਕੋ ਲ ਿਲਖਤੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ
ਕਰੋ ।
ਡੱ ਬਾ ਟ੍ਰੇ ਿਡੰ ਗ ਗੈ ਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਹੈ । ਭਾਵੇ ਂ ਇਹ ਲੱ ਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਲਾਗਤ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚਤ ਹੋ ਵੇਗੀ, ਡੱ ਬਾ ਟ੍ਰੇ ਿਡੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋ ਵੋ ਿਕਉਂ§ਿਕ ਉਹ
ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇ ਂ ਜਾਂ ਿਵੱ ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱ ਿਖਅਤ ਅਤੇ ਗਰੰ ਟੀਸ਼ੁਦਾ ਟ੍ਰੇ ਡਸ ਦਾ ਕੋ ਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਆਪਣੇ ਿਨਵੇ ਸ਼-ਸੰ ਬੰਧੀ ਫੈ ਸਲੇ ਲੈ ਣ ਲਈ ਹੌ ਟ ਿਟੱ ਪਸ ’ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਨਾ ਕਰੋ ਿਕਉਂ§ਿਕ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਅਿਜਹਾ ਿਵਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ
ਆਪਣੀਆਂ ਨਾ ਵੇ ਚਣ ਯੋ ਗ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇ ਚਣਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦਾ ਹੋ ਵੇ। ਹੌ ਟ ਿਟੱ ਪਸ ਦੇ ਣਾ ਵੀ ਇੱ ਕ ਗੈ ਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਿਕਿਰਆ ਹੈ , ਸੇ ਬੀ ਨੂੰ ਿਜਸਦੀ ਿਰਪੋ ਰਟ
ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਨਲਾਈਨ ਅਕਾਉਂਟ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰੋ । ਅਕਸਰ ਪਾਸਵਰਡ ਬਦਲੋ ।
ਪੋ ਂਜ਼ੀ ਸਕੀਮਾਂ, ਅਪੰ ਜੀਿਕ੍ਰਤ ਿਚੱ ਟ ਫੰ ਡਸ, ਅਪੰ ਜੀਿਕ੍ਰਤ ਸਮੂਹਕ ਿਨਵੇ ਸ਼ ਜਾਂ ਅਪੰ ਜੀਿਕ੍ਰਤ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਨਾ ਬਣੋ ।
ਆਪਣੇ ਕੇ .ਵਾਈ.ਸੀ. ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼ਾਂ ਿਵੱ ਚ ਖਾਲੀ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱ ਟਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ।
ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰ ਿਪਊਟਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਰਿਚਤ ਨਹੀਂ ਹੋ , ਤਾਂ ਿਡਜੀਟਲ ਕਾਨਟ੍ਰੈ ਕਟਸ ਦੀ ਚੋ ਣ ਨਾ ਕਰੋ ।

ਪੰਨਾ ੨੯

੩੩
ਅਨੁਲੱ ਗ - ੨
(ਿਨਵੇ ਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹੱ ਕ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰ ਮੇ ਵਾਰੀਆਂ )

ਹੱ ਕ ਅਤੇ
ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ

ਿਨਵੇ ਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹੱ ਕ
ਬ੍ਰੋ ਕਰ ਵੱ ਲੋਂ ਯੂਨੀਕ ਕਲਾਇੰ ਟ ਕੋ ਡ (ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ.) ਅਲਾਟ ਕਰਵਾਓ।
ਇੰ ਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਤੋ ਂ ਕੇ .ਵਾਈ.ਸੀ. ਅਤੇ ਹੋ ਰ ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਐਗਿਜ਼ਿਕਉਟ ਕਰਵਾਓ।
ਿਸਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਿਵੱ ਚ ਟ੍ਰੇ ਡਸ ਐਗਿਜ਼ਿਕਉਟ ਕਰਵਾਓ।
ਮੈ ਂਬਰ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਏ ਿਨਯਮਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਣ 'ਤੇ ਆਰਡਰ ਿਦਓ।
ਸਭ ਤੋ ਂ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰੋ ।
ਐਗਿਜ਼ਿਕਉਟ ਹੋ ਏ ਟ੍ਰੇ ਡਸ ਲਈ ਕਾਨਟ੍ਰੈ ਕਟ ਨੋ ਟ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰੋ ।
ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਸ਼ੁਲਕ ਦਾ ਿਬਓਰਾ ਮੰ ਗੋ।
ਸਹੀ ਸਮੇ ਂ ’ਤੇ ਰਕਮ ਅਤੇ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰੋ ।
ਟ੍ਰੇ ਿਡੰ ਗ ਮੈ ਂਬਰ ਤੋ ਂ ਸਟੇ ਟਮੈ ਂਟ ਆਫ਼ ਅਕਾਉਂਟਸ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰੋ ।
ਅਕਾਉਂਟਸ ਦੀ ਸੈ ਟਲਮੈ ਂਟ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰੋ
ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਏ ਿਸ਼ਿਡਊਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਟੇ ਟਮੈ ਂਟਸ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰੋ ।
ਿਨਵੇ ਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ੰ ਮੇ ਵਾਰੀਆਂ
ਨੋ ਯੋ ਰ ਕਲਾਇੰ ਟ (ਕੇ .ਵਾਈ.ਸੀ.) ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼ ਐਗਿਜ਼ਿਕਉਟ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰੋ ।
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਸਵੈ ਇੱਛਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਿਜਨ੍ਹ ਾਂ ਲਈ ਟ੍ਰੇ ਿਡੰ ਗ ਮੈ ਂਬਰ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਟ੍ਰੇ ਿਡੰ ਗ ਮੈ ਂਬਰਸ ਨੂੰ ਿਦੱ §ਤੇ ਗਏ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ।
ਜੋ ਖਮ ਖੁਲਾਸਾ ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ ।
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ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਓਪਰੇ ਸ਼ਨਲ ਫ੍ਰੇ ਮਵਰਕ ਅਤੇ ਡੈ ਡੱ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ।
ਸਹੀ ਸਮੇ ਂ ’ਤੇ ਮਾਰਿਜਨਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ ।
ਸਹੀ ਸਮੇ ਂ ’ਤੇ ਸੈ ਟਲਮੈ ਂਟ ਲਈ ਰਕਮ ਅਤੇ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ ।
ਟ੍ਰੇ ਡਸ ਦੇ ਿਬਓਰੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ ।
ਰਕਮ ਅਤੇ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਬੈ ਂਕ ਅਕਾਉਂਟ ਅਤੇ ਡੀ.ਪੀ. ਅਕਾਉਂਟ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ ।
ਕਾਨਟ੍ਰੈ ਕਟ ਨੋ ਟਸ ਅਤੇ ਸਟੇ ਟਮੈ ਂਟ ਆਫ਼ ਅਕਾਉਂਟ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰੋ ।

੩੪
ਅਨੁਲੱ ਗ - ੩
(ਅਪੰ ਜੀਿਕ੍ਰਤ ਿਨਵੇ ਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁ ੱ ਧ ਸਾਵਧਾਨ)
ਅਪੰ ਜੀਿਕ੍ਰਤ ਿਨਵੇ ਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁ ੱ ਧ ਸਾਵਧਾਨ
ਸੇ ਬੀ (ਇਨਵੈ ਸਟਮੈ ਂਟ ਐੱਡਵਾਇਜ਼ਰਸ) ਰੈ ਗੁਲੇ ਸ਼ਨਸ, ੨੦੧੩ [ਆਖ਼ਰੀ
ਵਾਰ ੦੩ ਜੁਲਾਈ, ੨੦੨੦ ਨੂੰ ਸੋ ਧ ਕੀਤਾ ਿਗਆ] ਦੇ ਤਿਹਤ ਸੇ ਬੀ ਿਨਵੇ ਸ਼
ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । “ਿਨਵੇ ਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ" ਦਾ ਮਤਲਬ
ਅਿਜਹਾ ਕੋ ਈ ਿਵਅਕਤੀ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਗੌ ਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਲਾਇੰ ਟਸ ਜਾਂ
ਹੋ ਰ ਲੋ ਕਾਂ ਜਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਿਨਵੇ ਸ਼-ਸੰ ਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਨ
ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਅਿਜਹਾ ਕੋ ਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਨਵੇ ਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੰ ਨਦਾ ਹੈ , ਭਾਵੇ ਂ
ਉਸਨੂੰ ਕੋ ਈ ਵੀ ਨਾਂ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇ ।
ਇਸ ਰੈ ਗੁਲੇ ਸ਼ਨ ਦਾ ਟੀਚਾ "ਿਨਵੇ ਸ਼-ਸੰ ਬੰਧੀ ਸਲਾਹ” ਨੂੰ ਿਨਯੰ ਿਤ੍ਰ ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਲਾਇੰ ਟ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਿਲਖਤੀ, ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਾਂ ਸੰ ਚਾਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਹੋ ਰ
ਸਾਧਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਿਨਵੇ ਸ਼-ਸੰ ਬੰਧੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਿਵੱ ਚ ਿਨਵੇ ਸ਼ ਕਰਨ, ਖਰੀਦਣ, ਵੇ ਚਣ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋ ਰ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਸੌ ਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ
ਸੰ ਬੰਿਧਤ ਸਲਾਹ, ਅਤੇ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਿਨਵੇ ਸ਼-ਸੰ ਬੰਧੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਾਲੇ ਿਨਵੇ ਸ਼ ਪੋ ਰਟਫੋ ਲੀਓ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਿਵੱ ਤੀ
ਿਨਯੋ ਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਵੇ ਗਾ: ਬਸ਼ਰਤੇ ਿਕ ਅਖ਼ਬਾਰ, ਮੈ ਗਜ਼ੀਨ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਇਲੈ ਕਟ੍ਰ ਾਿਨਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰ ਸਾਰਣ ਜਾਂ ਦੂਰ-ਸੰ ਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ
ਿਨਵੇ ਸ਼-ਸੰ ਬੰਧੀ ਸਲਾਹ, ਜੋ ਿਵਆਪਕ ਤੌ ਰ ’ਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਵੇਗੀ, ਨੂੰ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਰੈ ਗੁਲੇ ਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉਦੇ ਸ਼ ਲਈ ਿਨਵੇ ਸ਼-ਸੰ ਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰ ਿਨਆ
ਜਾਵੇ ਗਾ। ਿਨਵੇ ਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇ ਬੀ ਤੋ ਂ ਰਿਜਸਟਰੇ ਸ਼ਨ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਗਾ ਅਤੇ ਕੋ ਡ ਆਫ਼ ਕੰ ਡਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਗੀ।
ਸੇ ਬੀ ਰਿਜਸਟ੍ਰ ਸ਼ਨ ਤੋ ਂ ਿਬਨਾਂ ਿਨਵੇ ਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਤੌ ਰ ’ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਗੈ ਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਹੈ । ਸੇ ਬੀ ਅਿਜਹੀ ਗੈ ਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਿਕਿਰਆ ਨੂੰ ਰੋ ਕਣ ਲਈ ਠੋ ਸ ਜਤਨ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਬੇ ਈਮਾਨ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣਾ ਰਿਜਸਟਰੇ ਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਵਾ ਪਾਉਣ, ਅਤੇ , ਜਾਂ, ਕੋ ਡ ਆਫ਼ ਕੰ ਡਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਨਾ ਕਰਨ। ਿਨਵੇ ਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਣ ਤੱ ਕ ਸੀਿਮਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨਕਦ ਜਾਂ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਿਵੱ ਚ ਕਾਰੋ ਬਾਰ ਨਹੀਂ
ਕਰਦੇ ।
ਿਨਵੇ ਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ (ਆਈ.ਏ.) ਵਜੋ ਂ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰ ਜੀਿਕ੍ਰਤ ਅਤੇ ਅਪੰ ਜੀਿਕ੍ਰਤ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ , ਸੇ ਬੀ ਨੂੰ ਿਰਪੋ ਰਟ ਕੀਤੇ
ਗਏ, ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੰ ਮਾਂ ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
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X

ਿਨਵੇ ਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਲਾਇੰ ਟਸ ਨੂੰ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਿਰਟਰਨਸ ਦੀ ਪੇ ਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ।

X

ਵੱ ਧ ਿਰਟਰਨਸ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਇੰ ਟ ਤੋ ਂ ਬਹੁ ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਣਾ।

X

ਵੱ ਧ ਫ਼ੀਸ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕਲਾਇੰ ਟ ਦੇ ਜੋ ਖਮ ਪ੍ਰੋ ਫ਼ਾਈਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾਂ ਆਈ.ਏ. ਦਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ
ਨਾਲ ਿਵਕਰੀ ਕਰਨਾ। ਕਲਾਇੰ ਟ ਨੂੰ ਹੋ ਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਫ਼ੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਹੋ ਣ ’ਤੇ ,
ਆਈ.ਏ. ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਇੰ ਟਸ ਨੂੰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜੋ ਖਮ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਪੇ ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ
ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨਗੇ ।

X

ਕਲਾਇੰ ਟਸ ਵੱ ਲੋਂ ਟ੍ਰੇ ਿਡੰ ਗ ਕਰਨਾ।

X

ਆਈ.ਏ. ਵੱ ਲੋਂ ਮਾੜੀ ਸਰਿਵਸ ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਕਲਾਇੰ ਟਸ ਨੂੰ ਰਕਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ । - ਿਰਫੰ ਡ -ਸੰ ਬੰਧੀ
ਸਮੱ ਿਸਆਵਾਂ।

X

ਸਰਿਵਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜੋ ਖਮ ਵਾਲੇ ਅਿਜਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇ ਡ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬਦਲਣਾ, ਜੋ
ਕਲਾਇੰ ਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋ ਫ਼ਾਈਲ ਨਾਲ ਮੇ ਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਲਈ ਕਲਾਇੰ ਟ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦੀ।

ਇਸਲਈ ਿਨਵੇ ਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਕਟ ਿਵੱ ਚ ਮੌ ਜੂਦ ਉੱਪਰ ਦੱ ਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱ ਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋ ਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਤੋ ਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੈ ਿਪਟਲ
ਮਾਰਿਕਟਸ ਿਵੱ ਚ ਮਹਾਰਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਜੱ ਠਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂ ਰਤ ਹੈ । ਿਨਵੇ ਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਿਸਰਫ਼ ਸੇ ਬੀ
(ਇਨਵੈ ਸਟਮੈ ਂਟ ਐੱਡਵਾਇਜ਼ਰਸ) ਰੈ ਗੁਲੇ ਸ਼ਨਸ, ੨੦੧੩ [ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ੦੩ ਜੁਲਾਈ, ੨੦੨੦ ਨੂੰ ਸੋ ਧ ਕੀਤਾ ਿਗਆ] ਦੇ ਤਿਹਤ ਰਿਜਸਟਰਡ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ
ਤੋ ਂ ਹੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈ ਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
ਅਿਜਹੀਆਂ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇਸ ਵੈ ਬੱ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਉਪਲਧਬ ਹੈ : https://www.sebi.gov.in.
ਿਨਵੇ ਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਤੋ ਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਂ ਦੇ ਹੋ ਏ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਯੋ ਗ ਕੰ ਮ
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ਕਰਨ ਯੋ ਗ ਕੰ ਮ

ਨਾ ਕਰਨ ਯੋ ਗ ਕੰ ਮ

ਹਮੇ ਸ਼ਾ ਸੇ ਬੀ ਿਵੱ ਚ ਰਿਜਸਟਰਡ ਿਨਵੇ ਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਤੋ ਂ ਸਲਾਹ ਲਵੋ ।

ਅਪੰ ਜੀਿਕ੍ਰਤ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਤੋ ਂ ਸਲਾਹ ਨਾ ਲਵੋ ।

ਸੇ ਬੀ ਰਿਜਸਟਰੇ ਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਚੈ ਕੱ ਕਰੋ । ਸੇ ਬੀ ਿਵੱ ਚ ਰਿਜਸਟਰਡ ਸਾਰੇ
ਿਨਵੇ ਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀਸੇ ਬੀ
ਦੀ
ਵੈ ਬੱ ਸਾਈਟ
’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ । (https://www.sebi.gov.in)

ਿਨਵੇ ਸ਼-ਸੰ ਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੇ ਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਕ ਿਟੱ ਪਸ
ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਨਾ ਬਣੋ ।

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਿਨਵੇ ਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੋ ਲ ਇੱ ਕ ਜਾਇਜ਼
ਰਿਜਸਟਰੇ ਸ਼ਨ ਸਰਟੀਿਫਕੇ ਟ ਹੈ ।

ਿਨਵੇ ਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਿਨਵੇ ਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਕਮ ਨਾ ਿਦਓ।

ਆਪਣੇ ਿਨਵੇ ਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਿਸਰਫ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫ਼ੀਸ ਿਦਓ।

ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਿਰਟਰਨਸ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਨਾ ਬਣੋ ।

ਿਸਰਫ਼ ਬੈ ਂ§ਿਕੰ ਗ ਚੈ ਨਲਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਿਬਓਰੇ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ
ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖੋ।

ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰ ਗਤ ਿਨਵੇ ਸ਼ ਦੇ ਫੈ ਸਿਲਆਂ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋ ਣ ਿਦਓ।
ਲੁਭਾਵਣੇ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰਾਂ
ਜਾਂ ਮਾਰਿਕਟ
ਦੀਆਂ
ਅਫਵਾਹਾਂ ਵੱ ਲ ਆਕਰਿਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋ ਵੋ।

ਹਮੇ ਸ਼ਾ ਿਨਵੇ ਸ਼-ਸੰ ਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋ ਂ ਪਿਹਲਾਂ ਆਪਣੇ
ਜੋ ਖਮ ਪ੍ਰੋ ਫ਼ਾਈਲ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ।

ਿਸਰਫ਼ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਨਵੇ ਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਨੁਮਾਇੰ ਿਦਆਂ ਵੱ ਲੋਂ ਫ਼ੋ ਨ
ਕਾਲਾਂ ਜਾਂ ਸੁਨੇ ਿਹਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਲੈ ਣ-ਦੇ ਣ ਕਰਨ ਤੋ ਂ ਬਚੋ ।

ਇਸ ’ਤੇ ਜ਼ੋ ਰ ਿਦਓ ਿਕ ਿਨਵੇ ਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਤੌ ਰ ’ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਜੋ ਖਮ ਪ੍ਰੋ ਫ਼ਾਈਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਨਵੇ ਸ਼
ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਿਵਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖੋ।

ਿਸਰਫ਼ ਿਨਵੇ ਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਤੋ ਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਨੇ ਿਹਆਂ ਅਤੇ
ਕਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਫੈ ਸਲੇ ਨਾ ਲਵੋ ।

ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਕੋ ਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋ ਂ ਪਿਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਿਨਵੇ ਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ
ਤੋ ਂ ਸਾਰੇ ਢੁ ੱ ਕਵੇ ਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੱ ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ ।

ਿਨਵੇ ਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵੱ ਲੋਂ ਪੇ ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੀਿਮਤ ਸਮੇ ਂ ਲਈ
ਛੋ ਟ ਜਾਂ ਹੋ ਰ ਲਾਭ, ਤੋ ਹਿਫ਼ਆਂ , ਆਿਦ ਵੱ ਲ ਆਕਰਿਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋ ਵੋ।

ਿਨਵੇ ਸ਼ ਕਰਨ ਤੋ ਂ ਪਿਹਲਾਂ ਿਨਵੇ ਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਖਮ - ਿਰਟਰਨ ਪ੍ਰੋ ਫ਼ਾਈਲ ਦੇ
ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱ ਿਖਆ ਦੇ ਪਿਹਲੂਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ
ਕਰੋ ।

ਅਿਜਹੇ ਿਨਵੇ ਸ਼ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਖਮ ਲੈ ਣ
ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਅਤੇ ਿਨਵੇ ਸ਼ ਦੇ ਟੀਿਚਆਂ ਨਾਲ ਮੇ ਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ।

ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਿਲਖਤੀ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ
ਅਤੇ ਮੁਹਰ ਲੱ ਗੇ ਰੂ ਪ ਿਵੱ ਚ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋ ਰ ਿਦਓ। ਿਕਸੇ ਵੀ
ਿਨਵੇ ਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੋ ਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਣ ਤੋ ਂ ਪਿਹਲਾਂ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ
ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ , ਖ਼ਾਸ ਤੌ ਰ ’ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫ਼ੀਸ,
ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਪਲਾਨਸ, ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇ ਣੀ ਆਿਦ ਦੇ ਸੰ ਬੰਧ
ਿਵੱ ਚ।
ਆਪਣੇ ਲੈ ਣ-ਦੇ ਣ ਿਵੱ ਚ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ।
ਆਪਣੇ ਸ਼ੱ ਕਾਂ / ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਿਨਪਟਾਰੇ ਲਈ ਉਿਚਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ
ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ।
ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਜਾਂ ਗਰੰ ਟੀਸ਼ੁਦਾ ਿਰਟਰਨਸ ਪੇ ਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਨਵੇ ਸ਼
ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੇ ਬੀ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰੋ ।

ਪੰਨਾ ੩੩

੩੫
ਅਨੁਲੱ ਗ – ੪
(ਏ.ਐੱਸ.ਬੀ.ਏ. ਿਵੱ ਚ ਯੂਿਨਫ਼ਾਇਡ ਪੇ ਮੈ ਂਟ ਇੰ ਟਰਫੇ ਸ (ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ.))
ਹੁ ਣ ਿਨਵੇ ਸ਼ਕ ਭੁਗਤਾਨ ਿਵਧੀ ਦੇ ਤੌ ਰ ’ਤੇ ਯੂਿਨਫ਼ਾਇਡ ਪੇ ਮੈਂਟ ਇੰ ਟਰਫੇ ਸ
(ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਆਈ.ਪੀ.ਓ. ਿਵੱ ਚ ਿਨਵੇ ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਇੱ ਕ ਿਸਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਬੈ ਂਕ ਅਕਾਉਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱ ਕੋ ਮੋ ਬਾਈਲ
ਐਪ (ਿਕਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰ ਤੀਭਾਗੀ ਬੈ ਂਕ ਦੀ) ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ
ਕਈ ਬੈ ਂ§ਿਕੰ ਗ ਫ਼ੀਚਰਸ, ਸਿਹਜ ਰਕਮ ਟ੍ਰ ਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋ ਬਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨ
ਇੱ ਕੋ ਮਕੈ ਿਨਜ਼ਮ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ।

ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਿਨਵੇ ਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਈ.ਪੀ.ਓ. ਿਵੱ ਚ ਿਨਵੇ ਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰ ਿਕਿਰਆ ਿਵੱ ਚ ਹੇ ਠਾਂ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ੩ ਮੁੱਖ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਏ.
ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੋ ਲੀ ਲਗਾਉਣਾ: ਿਨਵੇ ਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ਾਰਮ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੇ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਆਈ.ਡੀ. ਦੇ ਨਾਲ ਬੋ ਲੀ
ਦਾ ਿਬਓਰਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇ ਗਾ। ਇੰ ਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਕੋ ਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹ ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇ ਂ ਜ ਦੇ
ਿਬਿਡੰ ਗ ਪਲੇ ਟਫ਼ਾਰਮ ਿਵੱ ਚ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਆਈ.ਡੀ. ਦੇ ਨਾਲ ਬੋ ਲੀ ਦਾ ਿਬਓਰਾ ਅਪਲੋ ਡ ਕਰੇ ਗਾ। ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇ ਂ ਜ
ਜਾਰੀਕਰਤਾ ਕੰ ਪਨੀ ਵੱ ਲੋਂ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐੱਸਕ੍ਰੋ/ ਪ੍ਰ ਾਯੋ ਜਕ ਬੈ ਂਕ ਨਾਲ ਇਲੈ ਕਟ੍ਰ ਾਿਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਨਵੇ ਸ਼ਕਾਂ ਦੇ
ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਆਈ.ਡੀ. ਸਮੇ ਤ ਬੋ ਲੀ ਦਾ ਿਬਓਰਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇ ਗੀ।

ਬੀ.
ਰਕਮ ਬਲਾਕ ਕਰਨਾ: ਐੱਸਕ੍ਰੋ/ ਪ੍ਰ ਾਯੋ ਜਕ ਬੈ ਂਕ ਿਨਵੇ ਸ਼ਕ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨਯੋ ਗ ਰਕਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਅਲਾਟਮੈ ਂਟ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਰਕਮ ਦੇ ਡੈ ਿਬਟ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ ਣ ਲਈ ਬੇ ਨਤੀ ਕਰੇ ਗਾ। ਿਨਵੇ ਸ਼ਕ ਵੱ ਲੋਂ ਬਲਾਕ
ਕਰਨ ਦੀ ਬੇ ਨਤੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਣ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ, ਿਨਵੇ ਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਕਾਉਂਟ ਿਵੱ ਚ ਰਕਮ ਬਲਾਕ ਕਰ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇ ਗੀ ਅਤੇ ਿਨਵੇ ਸ਼ਕਾਂ
ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ।

ਸੀ.
ਐਲੋ ਕੇ ਸ਼ਨ ਪ੍ਰ ਿਕਿਰਆ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇ ਅਰਸ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ: ਸ਼ੇ ਅਰ ਐਲੋ ਕੇ ਟ ਹੋ ਣ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ, ਿਨਵੇ ਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਕਾਉਂਟ ਿਵੱ ਚੋਂ ਰਕਮ
ਡੈ ਿਬਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰ ਿਕਿਰਆ ਹੋ ਵੇ ਗੀ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਅਨਬਲਾਕ ਕਰ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇ ਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰ ਿਕਿਰਆ ਰਕਮ ਬਲਾਕ ਕਰਨ
ਵੇ ਲੇ ਿਨਵੇ ਸ਼ਕ ਦੁਆਰਾ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਿਪੰ ਨ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਿਦੱ §ਤੇ ਗਏ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋ ਵੇਗੀ।

ਪੰਨਾ ੩੪

ਆਈ.ਪੀ.ਓ. ਿਵੱ ਚ ਿਨਵੇ ਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਏ ਯਾਦ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ :
- ਉਸ ਬੈ ਂਕ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣਾ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਆਈ.ਡੀ. ਬਣਾਓ ਿਜਸਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ, ਸੇ ਬੀ ਦੀ ਵੈ ਬੱ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ, ‘ਜਾਰੀਕਰਤਾ ਬੈ ਂਕ
ਵੱ ਜੋਂ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋ ਗ ਸੈ ਲਫ਼-ਸਰਿਟਫਾਇਡ ਿਸੰ ਡੀਕੇ ਟ ਬੈ ਂਕਸ (ਐੱਸ.ਸੀ.ਐੱਸ.ਬੀ.) ਦੀ ਸੂਚੀ’ ਿਵੱ ਚ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ।
- ਿਸਰਫ਼ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਮੋ ਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇ ਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਹੈ ਂਡਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰੋ , ਸੇ ਬੀ ਦੀ ਵੈ ਬੱ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ, ‘ਪਬਿਲਕ ਇਸ਼ੂਜ਼
ਿਵੱ ਚ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋ ਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇ ਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ’ ਿਵੱ ਚ ਿਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ।
- ਭੁਗਤਾਨ ਿਵਧੀ ਦੇ ਤੌ ਰ ’ਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ਾਰਮ ਿਸਰਫ਼ ਿਕਸੇ ਿਸੰ ਡੀਕੇ ਟ ਮੈ ਂਬਰ, ਜਾਂ ਰਿਜਸਟਰਡ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋ ਕਰ, ਜਾਂ
ਰਿਜਸਟ੍ਰ ਾਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰ ਾਂਸਫਰ ਏਜੰ ਟ ਜਾਂ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀ ਪਾਰਿਟਿਸਪੈ ਂਟ ਕੋ ਲ ਜਮ੍ਹ ਾਂ ਕਰੋ ।
- ਆਈ.ਪੀ.ਓ. ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਸੀਮਾ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ’ਤੇ ਰੁ . ੨ ਲੱ ਖ ਪ੍ਰ ਤੀ ਟ੍ਰ ਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਿਰਟੇ ਲ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਨਵੇ ਸ਼ਕਾਂ ਲਈ
ਉਪਲਬਧ ਹੈ ।
- ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਆਈ.ਡੀ. ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਬੈ ਂਕ ਅਕਾਉਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਨਵੇ ਸ਼ਕਾਂ ਬਾਰੇ ਐਲੋ ਕੇ ਸ਼ਨ ਲਈ
ਿਵਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ।

੩੬
ਅਨੁਲੱ ਗ - V
ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ
ਸੰ ਖੇਪ
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੨
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੧੬
੧੭
੧੮
੧੯
੨੦
੨੧
੨੨
੨੩
੨੪

ਏਐੱਮਸੀ
ਏਐੱਸਬੀਏ
ਬੀਐੱਸਡੀਏ
ਸੀਏਐੱਸ
ਸੀਡੀਐੱਸਐੱਲ
ਡੀਮੈ ਟ
ਡੀਪੀ
ਆਈਏ
ਆਈਜੀਆਰਸੀ
ਆਈਜੀਆਰਪੀ
ਆਈਪੀਓ
ਕੇ ਆਈਐੱਨ
ਕੇ ਵਾਈਸੀ
ਐੱਮਆਈਆਈ
ਐੱਮਐੱਸਈ
ਐੱਨਐੱਸਡੀਐੱਲ
ਐੱਨਐੱਸਈ ਿਲਿਮ.
ਪੈ ਨ
ਪੀਓਏ
ਸਕੋ ਰਸ
ਸੇ ਬੀ
ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ
ਯੂਸੀਸੀ
ਯੂਆਈਡੀ

ਪੂਰਾ ਰੂ ਪ
ਸਾਲਾਨਾ ਰੱ ਖਰਖਾਵ ਦਾ ਸ਼ੁਲਕ
ਬਲਾਕ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਿਥਤ ਅਰਜ਼ੀ
ਬੇ ਿਸਕ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਡੀਮੈ ਟ ਅਕਾਉਂਟ
ਕਨਸਾਿਲਡੇ ਿਟਡ ਅਕਾਉਂਟ ਸਟੇ ਟਮੈ ਂਟ
ਸੈ ਂਟ੍ਰਲ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ (ਇੰ ਡੀਆ) ਿਲਿਮਿਟਡ
ਡੀਮੈ ਟੀਰੀਅਲਾਇਜ਼ ਕੀਤੇ
ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀ ਪਾਰਿਟਿਸਪੈ ਂਟ
ਿਨਵੇ ਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ
ਇਨਵੈ ਸਟਰ ਗ੍ਰ ੀਵੈ ਂਸ ਰੀਡ੍ਰ ੈ ਸਲ ਕਮੇ ਟੀ
ਇਨਵੈ ਸਟਰ ਗ੍ਰ ੀਵੈ ਂਸ ਰੇ ਜ਼ਿਲਉਸ਼ਨ ਪੈ ਨਲ
ਸ਼ੁਰੂ ਆਤੀ ਜਨਤਕ ਪੇ ਸ਼ਕਸ਼
ਕੇ ਵਾਈ ਸੀ ਪਛਾਣ ਸੰ ਿਖਆ
ਨੋ ਯੋ ਰ ਕਲਾਇੰ ਟ
ਮਾਰਿਕਟ ਇਨਫ੍ਰ ਾਸਟ੍ਰ ਕਚਰ ਇੰ ਟਰਮੀਡੀਅਰੀਜ਼
ਮੇ ਟ੍ਰੋਪਾਿਲਟਨ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇ ਂ ਜ ਆਫ਼ ਇੰ ਡੀਆ ਿਲਿਮਿਟਡ
ਨੈ ਸ਼ਨਲ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀ ਿਲਿਮਿਟਡ
ਨੈ ਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇ ਂ ਜ ਆਫ਼ ਇੰ ਡੀਆ ਿਲਿਮਿਟਡ
ਸਥਾਈ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ
ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ
ਸੇ ਬੀ ਕੰ ਪਲੇ ਂ ਟਸ ਰੀਡ੍ਰ ੈ ਸ ਿਸਸਟਮ
ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇ ਂ ਜ ਬੋ ਰਡ ਆਫ਼ ਇੰ ਡੀਆ
ਸੰ ਖੇਪ ਸੁਨੇ ਹਾ ਸੇ ਵਾ
ਯੂਨੀਕ ਕਲਾਇੰ ਟ ਕੋ ਡ
ਿਵਲੱ ਖਣ ਪਛਾਣ
ਪੰਨਾ ੩੫

ਸੇ ਬੀ ਦੀਆਂ ਿਨਵੇ ਸ਼ਕ ਜਾਗਰੂ ਕਤਾ ਪਿਹਲਕਦਮੀਆਂ
ਿਰਸੋ ਰਸ ਪਰਸਨਸ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ:
ਵੱ ਖੋ-ਵੱ ਖ ਟੀਚਾ ਸਮੂਹਾਂ ਿਜਵੇ ਂ ਸੇ ਵਾਿਨਿਵਰਤ ਲੋ ਕ, ਗਿਰਹਣੀਆਂ , ਸਵੈ -ਸੇ ਵਾ ਸਮੂਹ, ਨੌ ਕਰੀਪੇ ਸ਼ਾ ਐਗਿਜ਼ਿਕਉਿਟਵਜ਼, ਆਿਦ ਲਈ ਟੀਅਰ ੨/
ਟੀਅਰ ੩ ਸ਼ਿਹਰਾਂ/ ਕਸਿਬਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਸੇ ਬੀ ਦੁਆਰਾ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਿਰਸੋ ਰਸ ਪਰਸਨਸ ਦੁਆਰਾ ਸੰ ਚਾਿਲਤ ਿਵੱ ਤੀ
ਿਸੱ ਿਖਆ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ।
ਸੇ ਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮਸ ਿਵੱ ਚ ਿਵਿਜ਼ਟ:
ਕਾਲਜ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਪੇ ਸ਼ੇਵਰ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੰ ਚਾਿਲਤ ਿਨਵੇ ਸ਼ਕ ਜਾਗਰੂ ਕਤਾ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮਸ ਜੋ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮਸ ਲਈ
ਸੇ ਬੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਿਵੱ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਖੇ ਤਰੀ ਸੈ ਮੀਨਾਰ:
ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇ ਂ ਿਜਜ਼, ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀਜ਼, ਏ.ਐੱਮ.ਐੱਫ਼.ਆਈ., ਕਮੋ ਿਡਟੀਜ਼ ਡੈ ਰੀਵੇ ਿਟਵ ਐਕਸਚੇ ਂ ਿਜਜ਼ ਆਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇ ਲ ਿਵੱ ਚ ਸੇ ਬੀ ਦੁਆਰਾ
ਸੰ ਚਾਿਲਤ ਿਨਵੇ ਸ਼ਕ ਿਸੱ ਿਖਆ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ।
ਇਨਵੈ ਸਟਰ ਐਸੋ ਿਸਏਸ਼ਨਸ (ਆਈ.ਏ.) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਿਨਵੇ ਸ਼ਕ ਜਾਗਰੂ ਕਤਾ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ:
ਟੀਅਰ ੨/ ਟੀਅਰ ੩ ਸ਼ਿਹਰਾਂ/ ਕਸਿਬਆਂ ਿਵੱ ਚ ਸੇ ਬੀ ਵੱ ਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਇਨਵੈ ਸਟਰ ਐਸੋ ਿਸਏਸ਼ਨਸ (ਆਈ.ਏ.) ਦੁਆਰਾ ਸੰ ਚਾਿਲਤ ਸ਼ੇ ਅਰ
ਮਾਰਿਕਟ ਿਵੱ ਚ ਿਨਵੇ ਸ਼ਕ ਿਸੱ ਿਖਆ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ।
ਕਮੋ ਿਡਟੀਜ਼ ਡੈ ਰੀਵੇ ਿਟਵ ਟ੍ਰੇ ਨਰਸ (ਸੀ.ਓ.ਟੀ.) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਿਨਵੇ ਸ਼ਕ ਜਾਗਰੂ ਕਤਾ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ:
ਟੀਅਰ ੨/ ਟੀਅਰ ੩ਸ਼ਿਹਰਾਂ/ ਕਸਿਬਆਂ ਿਵੱ ਚ ਸੇ ਬੀ ਵੱ ਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਮੋ ਿਡਟੀਜ਼ ਡੈ ਰੀਵੇ ਿਟਵ ਟ੍ਰੇ ਨਰਸ (ਸੀ.ਓ.ਟੀ.) ਦੁਆਰਾ ਸੰ ਚਾਿਲਤ
ਕਮੋ ਿਡਟੀਜ਼ ਡੈ ਰੀਵੇ ਿਟਵਜ਼ ਿਵੱ ਚ ਿਨਵੇ ਸ਼ਕ ਿਸੱ ਿਖਆ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ।
ਿਸਕਯੁਰਟੀ ਮਾਰਿਕਟ ਟ੍ਰੇ ਨਰਸ (ਸਮਾਰਟਸ) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਿਨਵੇ ਸ਼ਕ ਜਾਗਰੂ ਕਤਾ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ:
ਟੀਅਰ ੨/ ਟੀਅਰ ੩ ਸ਼ਿਹਰਾਂ/ ਕਸਿਬਆਂ ਿਵੱ ਚ ਸੇ ਬੀ ਵੱ ਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਿਸਕਯੁਰਟੀ ਮਾਰਿਕਟ ਟ੍ਰੇ ਨਰਸ (ਸਮਾਰਟਸ) ਦੁਆਰਾ ਸੰ ਚਾਿਲਤ ਸ਼ੇ ਅਰ
ਮਾਰਿਕਟ ਿਵੱ ਚ ਿਨਵੇ ਸ਼ਕ ਿਸੱ ਿਖਆ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ।
ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਿਨਵੇ ਸ਼ਕ ਜਾਗਰੂ ਕਤਾ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਿਬਓਰਾ ਸੇ ਬੀ ਦੀ ਿਨਵੇ ਸ਼ਕ ਵੈ ਬੱ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਵੇ ਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ : http://investor.sebi.gov.in

ਪੰਨਾ ੩੬

ਆਮ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵਸੀਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ:
ਵੈੱਬਸਾਈਟ:

www.sebi.gov.in

ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ:

http://investor.sebi.gov.in

ਵੈੱਬਸਾਈਟ:

www.bseindia.com

ਵੈੱਬਸਾਈਟ:

www.nseindia.com

ਵੈੱਬਸਾਈਟ:

www.nsdl.co.in

ਵੈੱਬਸਾਈਟ:

www.cdslindia.com

ਵੈੱਬਸਾਈਟ:

www.msei.in

ਪੰਨਾ ੩੭

ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇ ਂ ਜ ਬੋ ਰਡ ਆਫ਼ ਇੰ ਡੀਆ ਸੇ ਬੀ ਭਵਨ
ਪਲਾਟ ਨੰ. ਸੀ੪-ਏ,'ਜੀ' ਬਲਾਕ, ਬਾਂਦਰਾ ਕੁਰਲਾ ਕੰ ਪਲੈ ਕਸ,
ਬਾਂਦਰਾ (ਈਸਟ), ਮੁੰਬਈ - ੪੦੦ ੦੫੧
ਟੈ ਲੀ.: +੯੧-੨੨-੨੬੪੪੯੦੦੦/ ੪0੪੫੯੦੦੦
ਵੈ ਬੱ ਸਾਈਟ: www.sebi.gov.in
ਿਨਵੇ ਸ਼ਕ ਵੈ ਬੱ ਸਾਈਟ: http://investor.sebi.gov.in
ਇੰ ਟਰਐਕਿਟਵ ਵੌ ਇਸ ਿਰਸਪਾਂਸ ਿਸਸਟਮ (ਆਈ.ਵੀ.ਆਰ.ਐੱਸ.):
ਟੈ ਲੀ.: +੯੧-੨੨-੨੬੪੪੯੯੫੦ / ੪੦੪੫੯੯੫੦
ਟੋ ਲ-ਫ੍ਰ ੀ ਿਨਵੇ ਸ਼ਕ ਹੈ ਲਪਲਾਈਨ: ੧੮੦੦ ੨੨ ੭੫੭੫ ਅਤੇ ੧੮੦੦ ੨੬੬ ੭੫੭੫
ਿਨਵੇ ਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਲਈ: https://scores.gov.in
ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਿਲਿਮਿਟਡ
੨੫ ਵੀਂ ਮੰ ਿਜ਼ਲ, ਪੀ. ਜੇ . ਟਾਵਰਸ, ਦਲਾਲ ਸਟ੍ਰ ੀਟ,
ਫ਼ੋ ਰਟ, ਮੁੰਬਈ - ੪੦੦ ੦੦੧
ਟੈ ਲੀ. : ੦੨੨ ੨੨੭੨੧੨੩੩/੩੪
ਵੈ ਬੱ ਸਾਈਟ: www.bseindia.com
ਈ-ਮੇ ਲ ਆਈ.ਡੀ.: is@bseindia.com
ਨੈ ਸ਼ਨਲ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀ ਿਲਿਮਿਟਡ
ਟ੍ਰੇ ਡ ਵਰਲਡ, ‘ਏ’ ਿਵੰ ਗ, ਚੌ ਥੀ ਅਤੇ 5ਵੀਂ ਮੰ ਿਜ਼ਲ, ਕਮਲਾ ਿਮਲਸ ਕੰ ਪਾਉਂਡ,
ਲੋ ਅਰ ਪਰੇ ਲ, ਮੁੰਬਈ - ੪੦੦ ੦੧੩
ਟੈ ਲੀ.: (੦੨੨) ੨੪੯੯ ੪੨੦੦ | ਫ਼ੈ ਕਸ: (੦੨੨) ੨੪੯੭ ੬੩੫੧
ਿਨਵੇ ਸ਼ਕ ਹੈ ਲਪਲਾਈਨ ਨੰ. ੧੮੦੦ ੧੦੨੦ ੯੯੦ / ੧੮੦੦ ੨੨੪ ੪੩੦
ਵੈ ਬੱ ਸਾਈਟ: www.nsdl.co.in
ਨੈ ਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇ ਂ ਜ ਆਫ਼ ਇੰ ਡੀਆ ਿਲਿਮਿਟਡ
ਐਕਸਚੇ ਂ ਜ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਸੀ-੧,ਬਲਾਕ ਜੀ, ਬਾਂਦਰਾ ਕੁਰਲਾ ਕੰ ਪਲੈ ਕਸ,
ਬਾਂਦਰਾ (ਈ.), ਮੁੰਬਈ - ੪੦੦ ੦੫੧
ਟੈ ਲੀ. ਨੰ.: (੦੨੨) ੨੬੫੯੮੧੦੦ - ੮੧੧੪
ਫ਼ੈ ਕਸ ਨੰ.: (੦੨੨) ੨੬੫੯੮੧੨੦
ਸੈ ਂਟ੍ਰਲ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ (ਇੰ ਡੀਆ) ਿਲਿਮਿਟਡ
ਮੈ ਰਾਥਨ ਿਫਊਚਰੈ ਕਸ, ਏ ਿਵੰ ਗ, ੨੫ ਵੀਂ ਮੰ ਿਜ਼ਲ, ਮਫ਼ਤਲਾਲ ਿਮਲਸ ਕੰ ਪਾਉਂਡ,
ਐੱਨ. ਐੱਮ. ਜੋ ਸ਼ੀ ਮਾਰਗ, ਲੋ ਅਰ ਪਰੇ ਲ (ਈ.), ਮੁੰਬਈ - ੪੦੦ ੦੧3.
ਟੋ ਲ-ਫ੍ਰ ੀ ਹੈ ਲਪਲਾਈਨ: ੧੮੦੦-੨੦੦-੫੫33
ਵੈ ਬੱ ਸਾਈਟ: www.cdslindia.com
ਮੇ ਟ੍ਰੋਪਾਿਲਟਨ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇ ਂ ਜ ਆਫ਼ ਇੰ ਡੀਆ ਿਲਿਮਿਟਡ
੨੦੫ ਏ, ਦੂਜੀ ਮੰ ਜ਼ਲ, ਪੀਰਮਲ ਅਗਸੱ ਤਯ ਕਾਰਪੋ ਰੇਟ ਪਾਰਕ,
ਸੁੰਦਰ ਬੰ ਗ ਲੇ ਨ, ਕਮਨੀ ਜੰ ਕਸ਼ਨ, ਐਲ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਰੋ ਡ,
ਕੁਰਲਾ-ਵੈ ਸਟ, ਮੁੰਬਈ -੪੦੦੦੭੦
ਦਫ਼ਤਰ: +੯੧ ੨੨ ੬੧੧੨ ੯੦੦੦

ਮੁਫ਼ਤ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਲਈ

