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ெசக்�ரிட�்ஸ் மாரெ்கட ்பற்�ய ஒ� அ��கம். 

நீங்கள் ஒ� நி�வனத�்ன் பங்�களி�ம், ெசக�்ரிட�்ஸ் 
மாரக்ெ்கட ் ��ச�்வல் ஃபண்�களி�ம் �த�� ெசய்ய 
��ம்�ம் ஒ� �த�டட்ாளரா?

அப்ப�யானால், ெசக�்ரிட�்ஸ் மாரக்ெ்கட�்ல் �த�� ெசய்வதற்கான 
அ�ப்பைடகைள நீங்கள் �ரிந�் ெகாள்ள ��ம்��ரக்ள். 

இநத்க ் ைகேய� எநத்ெவா� ��ப்�டட் �த�ட�்ற்�ம் வ�காட�் அல்ல, ஆனால் 
ெசக�்ரிட�்ஸ் மாரக்ெ்கட ் பற்�ய அ�ப்பைடத ் தகவல்கைள இ� வழங்��ற�.  
இநத்க ்ைகேய�, இந�்ய ரிசரவ்் வங்� (ரிசரவ்் வங்�), இந�்ய காப்�ட�் ஒ�ங்��ைற 
மற்�ம் ேமம்பாட�் ஆைணயம் (ஐஆர�்ஐ), ஓய்��ய நி� ஒ�ங்��ைற மற்�ம் 
ேமம்பாட�் ஆைணயம் (�எஃப்ஆர�்ஏ), காரப்்பேரட ் �வகார அைமசச்கம் (எம்�ஏ) 
ேபான்ற மற்ற கட�்ப்பாடட்ாளரக்ளின் கடட்ைமப்�ன் �ழ் உள்ள நி�வனங்களில் 
�த�� ெசய்வ� ெதாடரப்ான� அல்ல.

ெவளி�டட்வரக்ள் 

வாழ்த�்க்கள், வணக்கம்…



ெச� சடட்ம், 1992, �ன்வ�வனவற்�கக்ாக ெச�க�் சடட்ர�ீயான அ�காரங்கைள 
வழங்��ற� (i) ெசக�்ரிட�்�ல் �த�டட்ாளரக்ளின் நலன்கைளப் பா�காதத்ல், (ii) 
ெசக�்ரிட�்ஸ் மாரக்ெ்கட�்ன் வளரச்�்ைய ஊக�்�தத்ல் மற்�ம் (iii) ெசக�்ரிட�்ஸ் 
மாரக்ெ்கடை்ட ஒ�ங்�ப�த�்தல். 

நி�வனங்கள் சடட்ம், 2013, ெசக�்ரிட�்ைஸ  வழங்�தல், ஒ�க�்� மற்�ம் 
பரிமாற்றம், மற்�ம் ெசக�்ரிட�்�ன்  ெபா� வழங்கல் ெதாடர�்ைடய �கக்ல்கள் 
ஆ�யவற்�கக்ான ���ைறகைள வழங்��ற�;

ெசக�்ரிட�்ஸ் காண்டர்ாகட்ஸ்் (ஒ�ங்��ைற) சடட்ம், 1956, பங்�ச ் சநை்த�ல் 
ெசக�்ரிட�்ஸ் பரிவரத்த்ைனகைள அங்�கரித�் ஒ�ங்�ப�த�்�ற�.

� ெடபா�டட்ரஸ்ீ சடட்ம் 1996, �ெமட�்ரியல் ெசய்யப்படட் (�ேமட)் பங்�களின் 
உரிைமைய �ன்ன� �ைற�ல் பராமரித�், மாற்�வதற்� வ� வ�க�்ற�. 
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பக்கம ்02

ெசக்�ரிட�்ஸ் மாரக்்ெகட�்க்கான ஒ�ங்��ைறக் கடட்ைமப்�

ஒ� நி�வனத�்ன் பங்�கள், ��ச�்வல் ஃபண்ட ் �னிட�்கள், ெடரிேவட�்வ்ஸ்  
ேபான்றவற்ைற வாங்�வ�, �ற்ப� மற்�ம் ைகயாள்வ� மற்�ம் பங்�ச ் சநை்தகள் 
ஆ�யைவ ெச� சடட்ம், 1992 இன் ப� ெசக�்ரிட�்ஸ் அண்� எகஸ்்ேசஞ் ேபார�் ஆப் 
இந�்யா (ெச�) (ெச� சடட்ம்) மற்�ம் பல்ேவ� ெச� ���ைறகள் / �ற்ற�கை்ககள் / 
வ�காட�்தல்கள் / வ��ைறகள் ஆ�யவற்�ற்� உடப்டட்ைவ.

ெச� சடட்த�்ன் ��களின்ப� ஏப்ரல் 12, 1992 அன்� ெச� நி�வப்படட்�.  
ெசக�்ரிட�்ஸ் �ஷயங்களில் �த�டட்ாளர ் நலன்கைளப் பா�காப்ப�ம், 
வளரச்�்ைய ேமம்ப�த�்வ�ம், ெசக�்ரிட�்ஸ் மாரக்ெ்கடை்ட ஒ�ங்�ப்ப�த�்வ�ம், 
அத�டன் ெதாடர�்ைடய அல்ல� மற்ற �ஷயங்க�கக்ாக�ம் ெச� 
உ�வாகக்ப்படட்�.

தற்ேபா�, ”ெசக�்ரிட�்ஸ் மாரக்ெ்கடை்ட” நிரவ்�க�்ம் நான்� �க�்ய சடட்ங்கள்:

`

` `

`

`
`

விற்க வாங்க
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ெசக்�ரிட�்ஸ் மற்�ம் ெசக்�ரிட�்ஸ் மாரக்்ெகட ்என்றால் என்ன?

ஈக�்ட�் பங்�கள்  அல்ல� ெபா�வாக பங்�கள் என 
அைழகக்ப்ப�பைவ, ஒ� நி�வனத�்ல் ஒ�வ�க�் 
உரிதத்ான பங்ைகக ் ��க�்ம். ஒ� நி�வனத�்ன் 
பங்�களில் �த�� ெசய்�ம் ஒ� �த�டட்ாளர ்பங்�தாரர ்
என்� அைழகக்ப்ப��றார், ேம�ம் நி�வனத�்ன் 
லாபத�்��ந�் ��ெடண்ட ் ேபான்ற அைனத�் 
காரப்்பேரட ் ச�ைககைள�ம் ெபற அவ�க�் உரிைம 
உண்�.  நி�வனத�்ன் ெபா�க ் �டட்த�்ல் பங்ேகற்� 
நி�வனத�்ன் ��ெவ�க�்ம் ெசயல்�ைற ெதாடரப்ாக 
வாகக்ளிக�்ம் உரிைமையப் ெபற�ம் �த�டட்ாள�க�் 
உரிைம உண்�.

ெடப்ட ்ெசக�்ரிட�்ஸ்  என்பைவ ஒ� �த�டட்ாளரிட��ந�் 
நி�வனம் / ஸ்தாபனம் கடனாகப் ெபற்ற பணமா�ம் மற்�ம் 
அ� �த�டட்ாள�க�் ��ப்�ச ் ெச�தத்ப்பட ேவண்�ம்.  
ெடப்ட ் ெசக�்ரிட�்ஸ் �ெபன்சரஸ்் அல்ல� பாண்டஸ்் 
என்�ம் அைழகக்ப்ப��ன்றன.  ெடப்ட ் ெசக�்ரிட�்�ல் 
�த�� ெசய்�ம் ஒ� �த�டட்ாள�க�் வட�் ெபற�ம் 
மற்�ம் அசைல ��ம்பப் ெபற�ம் (அதாவ� �த�� 
ெசய்யப்படட் பணம்) உரிைம உண்�.  ெடப்ட ்ெசக�்ரிட�்ஸ் 
ஒ� ��ப்�டட் காலத�்ற்� வழங்கப்ப��ன்றன., அதன் 
���ல் ெடப்ட ் ெசக�்ரிட�்ஸ் வழங்�பவர ் அவற்ைற 
�டெ்ட�கக்லாம்.  ெடப்ட ் ெசக�்ரிட�்ஸ் 
பா�காகக்ப்படட்ைவயாக (�ைண வா�லாக) அல்ல� 
பா�காப்பற்றைவயாக இ�கக்லாம்.

ெடரிேவட�்வ்ஸ்  என்பைவ பங்�கள், ெடப்ட ் ெசக�்ரிட�்ஸ், 
கமா�ட�்ஸ் ேபான்ற ேவெறா� ெசாத�்ன் ம�ப்ைபப் 
ெபா�த�் இ�க�்ம் இன்ஸ்ட�்ெமன்டஸ்் ஆ�ம். பரிமாற்ற 
வரத்த்க ெடரிேவ�வ்�ன் �க�்ய வைககள் ஃப்�சரஸ்் 
மற்�ம் ஆப்ஷன்ஸ் ஆ�ம். 

��ச�்வல் ஃபண்�கள்  என்ப� பல 
�த�டட்ாளரக்ளிட��ந�் ேசகரிகக்ப்படட் 
ஃைபனான்�யல் இன்ஸ்ட�்ெமன்ட ் ஆ�ம். இநத் நி�கள் / 
��ச�்வல் ஃபண்�கள், �ன்னர், பங்�கள், பத�்ரங்கள், 
மணி மாரக்ெ்கட ் இன்ஸ்ட�்ெமன்டஸ்் மற்�ம் �ற 
ெசாத�்கக்ள் ேபான்ற ெசக�்ரிட�்�ல் �த�� 
ெசய்�ன்றன. 

ஒப்பநத்
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ெசக�்ரிட�்ஸ் மாரக்ெ்கட ் என்ப� 
�த�டட்ாளரக்�க�் (ெபா�மகக்ள்) பங்�கள், 
ெடப்ட ்ெசக�்ரிட�்ஸ், ெடரிேவட�்வ்ஸ், ��ச�்வல் 
ஃபண்�கள் ேபான்ற ெசக�்ரிட�்ைஸ 
வழங்�வதன் �லம் நி�வனங்கள் நி� 
�ரடட்க�்�ய இடமா�ம், ேம�ம் 
�த�டட்ாளரக்ள் பல்ேவ� பத�்ரங்கைள 
(பங்�கள்,) வாங்க அல்ல� �ற்கக�்�ய 
இடமா�ம்.  பங்�கள் (அல்ல� பத�்ரங்கள்) 
ெபா�மகக்�க�் வழங்கப்படட்�டன், நி�வனம் 
அங்�கரிகக்ப்படட் பங்�ச ் சநை்தகளில் 
பங்�கைள (அல்ல� ெசக�்ரிட�்ைஸ) பட�்ய�ட 
ேவண்�ம்.  ெசக�்ரிட�்ஸ் மாரக்ெ்கட ் என்ப� 
�லதன மாரக்ெ்கட�்ன் ஒ� ப��யா�ம்.

ெசக�்ரிட�்ஸ் மாரக்ெ்கட�்ன் �தன்ைம 
ெசயல்பா� �த�டட்ாளரக்ளிட��ந�் ெபற்ற 
ேச�ப்�கைள, நி� ேதைவப்ப�பவரக்�க�் 
ஒ�க�்� ெசய்வதா�ம். நி� ேதைவப்ப�ம் 
நி�வனங்கள் / ஸ்தாபனங்களின் 
ெசக�்ரிட�்ஸ்களில் �த�டட்ாளரக்ள் �த�� 
ெசய்�ம் ேபா� இ� ெசய்யப்ப��ற�. 
�த�டட்ாளரக்ள் வட�், ��ெடண்ட், ேகப்�டட்ல் 
அப்ரி�ேயஷன், ேபானஸ் ேபான்ற ச�ைககைளப் 
ெபற உரிைம�ள்ளவரக்ள்.  இதத்ைகய �த��கள் 
நாட�்ன் ெபா�ளாதார வளரச்�்க�்ப் 
பங்களிக�்ன்றன.

ெசக�்ரிட�்ஸ் மாரக்ெ்கட�்ல் ஒன்ேறாெடான்� ெதாடர�்ைடய மற்�ம் �ரிகக் 
��யாத இரண்� �ரி�கள் உள்ளன. அைவ �ேழ ��ப்�டப்பட�்ள்ளன:

ெசக�்ரிட�்
ஸ் 

மாரக்ெ்கட்

�ைரமரி 
மாரக்ெ்கட:்

ெசகக்ண்டரி 
மாரக்ெ்கட்

��கே்காள்: நி�ைய 
ைகவரப் ெப�தல்

ஆரம்ப ெபா� ெவளி��, 
அதாவ� ஐ�ஓ �லம் 
��ய ெசக�்ரிட�்ைஸ 
ெவளி��வைத�ம் 
உள்ளடக�்�ற�. 

��கே்காள்: �லதன 
வளரச்�்

ெபா�மகக்�க�் ஆஃபர ்
ெசய்யப்படட் 
ெசக�்ரடீ�்�ன் 
ேமற்ெகாண்ட 
வணிகதை்த 
உள்ளடக�்�ற�.
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�ைரமரி மாரக்்ெகட ்மற்�ம் ெசகண்டரி மாரக்்ெகட்

�ைரமரிமா
ரக்ெ்கட்:

ெசகக்ண்டரி
மாரக்ெ்கட்

�ைரமரி மாரக்ெ்கட ் நி� இஷ்�ஸ் மாரக்ெ்கட ் என்�ம் இநத் மாரக்ெ்கட ்
அைழகக்ப்ப��ற�. ��ய ெசக�்ரிட�்ைஸ (பங்�கள், �ெபன்சரஸ்், பாண்�கள் 
ேபான்றைவ) வழங்�வதன் �லம் நி�வனம் / ஸ்தாபனங்கள் ெபா�மகக்ளிட��ந�் 
நி� (�லதனம்) �ரட�்�ற�.

ெசக�்ரிட�்ைஸ வழங்�பவரக்ளில் இரண்� �க�்ய வைக�னர ் உள்ளனர:்

�க�்யமாக ஈக�்ட�் இன்ஸ்ட�்ெமன்டஸ்் (பங்�கள்) மற்�ம் கடன் 
இன்ஸ்ட�்ெமன்டஸ்் (பாண்�கள், �ெபன்சரஸ்் ேபான்றைவ) ஆ�யவற்ைற 
வழங்�ம் காரப்்பேரட ்அைமப்�கள் (நி�வனங்கள்)

கடன் பத�்ரங்கைள (ேத��டட் பத�்ரங்கள் மற்�ம் க��ல �ல்கள்) வழங்�ம் 
அரசாங்கம் (மத�்ய மற்�ம் மாநிலம்).   

�ைரமரி மாரக்ெ்கட�்ல் வழங்கப்ப�பவற்�ன் வைககள்:

ெசக�்ரிட�்ஸ் அைனத�் மகக்�க�்ம் 
வழங்கப்ப��ன்றன. ேம�ம் யார ் ேவண்�மானா�ம் 
அவற்ைற வாங்கலாம். ஈக�்ட�் பங்�களின் ெபா� 
ெவளி�� �ன்வ�மா� வைகப்ப�தத்ப்படலாம்:

i. ஆரம்ப ெபா� ெவளி�� (ஐ�ஓ):

ஒ� நி�வனத�்ன் பங்�களின் �தல் ெபா� ெவளி��. ஒ� ஐ�ஓ �ன்வ�ம் 
வ�வங்களில் இ�கக்லாம்:

-  பங்�களின் ��ய ெவளி��  ெபா� �த�டட்ாளரக்�க�் நி�வனம் ��ய 
பங்�கைள வழங்�தல். இநத் வைகயான ெவளி�ட�்ல், எநத் நி�வனம் ஒ� 
ேநாகக்த�்ற்காக ெவளி�டட்ேதா �த�டட்ாளரக்ளின் நி� அநத் நி�வனத�்ற்�ச ்
ெசல்�ம்.

ெபா� ெவளி��

`

`

`

`

`

`
`

` `
`

`

``
`
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- �ற்பைனகக்ான ெவளி�� தற்ேபா�ள்ள பங்�தாரரக்ளான ஸ்பான்ஸரக்ள்  
அல்ல� நி� நி�வனங்கள் அல்ல� ேவ� எநத் நப�ம் தங்கள் பங்�கைள 
ெபா�மகக்�க�் வழங்�தல். இநத் வைகயான ெவளி�ட�்ல், �த�டட்ாளரக்ளின் நி� 
அநத் பங்�கைள �ற்பவரக்�க�்ச ்ெசல்�ம், நி�வனத�்ற்� அல்ல.

கடநத் காலத�்ல் ஏற்கனேவ ஒ� IPOைவ ெவளி�ட�், தற்ேபா� ��ய 
ெசக�்ரிட�்ைஸ- ெபா�மகக்�க�் ெவளி��ம் ஒ� ெவளி�டட்ாளர ்/ நி�வனம்.

ii. �ன்ெதாடரெ்பா�ெவளி�� :

�ன்�ரிைம

இநத் ெவளி�ட�்ல், ஸ்பான்ஸரக்ள், �டட்�டட் 
�த�டட்ாளரக்ள், ஊ�யரக்ள் ேபான்ற அைடயாளம் 
காணப்படட் �த�டட்ாளரக்�க�் ெசக�்ரிட�்ஸ் 
வழங்கப்ப��ன்றன.

ஒ� நி�வனம் ��தாக ெவளி�டப்ப�ம் பங்�கைள வாங்�ம் 
உரிைமைய தற்ேபா�ள்ள பங்�தாரரக்�க�் அவரக்ளின் 
தற்ேபாைதய பங்�களின் ��தத�்ல் வழங்�ம்ேபா�, இ� 
உரிைமகள் ெவளி�� என்� அைழகக்ப்ப��ற�.

ஒ�நி�வனத�்ல் தற்ேபா�ள்ள பங்�தாரரக்�க�் அவரக்ள் 
வச�ள்ள பங்�களின் ��தத�்க�் ஏற்ப ��தல் கடட்ணம் 
ஏ��ன்� ��தல் பங்�கள் தரப்படட்ால், அ� ேபானஸ் 
வழங்கல் என்� அைழகக்ப்ப�ம். 

இரண்டாம் நிைல சநை்த :  �தலாம் சநை்த�ல் ெசக�்ரிட�்ஸ்கள் வழங்கப்பட 
உடேன, அைவகள் பங்�சச்நை்த�ல் பட�்ய�டப்ப�ம், மற்�ம் �த�டட்ாளரக்ள் 
அநத் பட�்ய�டப்படட் ெசக�்ரிட�்ஸ்கைள பங்�சச்நை்த வ�யாக வாங்கேவா 
அல்ல� �ற்கேவா ெசய்யலாம்.  பங்�சச்நை்தகள் இரண்� �க�்ய �ரி�கைள 
ெகாண்�ள்ளன.- ேகஷ் மாரக்ெ்கட ்�ரி� மற்�ம் ெடரிேவட�்வ்ஸ் மாரக்ெ்கட ்�ரி�.  

ெபா�மகக்ளிட��ந�் நி� �ரடட் ��ம்�ம் நி�வனங்கள், ஒ� வழங்கல் 
ஆவணதை்த ெச��ல் தாகக்ல் ெசய்ய ேவண்�ம், அ� ெரடெ்ஹரர்ிங் வைர� தகவல் 
��ப்� அல்ல� வைர� தகவல் ��ப்� என்� அைழகக்ப்ப�ம்.  நி�வனத�்ன் 
வரலா�, நி�வனம் �வங்�பவரக்ள் பற்�ய தகவல்கள், வணிக �ைற, நி�வனத�்ன் 
நி� வரலா�, அநத் வணிகத�்�ள்ள ஆபத�்கக்ள், நி� �ரட�்வதன் ேநாகக்ம், 
வழங்கப்ப�வதற்கான நிபநத்ைனகள், நி�வனத�்ன் பங்�கைள வாங்க தகவல் 
ெதரி�கக்ப்படட் ���கைள எ�கக் �த�டட்ாளரக்�க�் உத�ம் இைவ ேபான்ற 
ேம�ம் இதர தகவல்கள்  தகவல் ��ப்�ல் அடங்�ம்.  �தன்ைம சநை்த�ல் 
ெவளி�டப்படட் ெசக�்ரிட�்ஸ்கள் அங்�கரிகக்ப்படட் பங்�சச்நை்த�ல் ெவளி�� 
��வைட�ம் நாளி��ந�் ஆ� (06) ேவைல நாடக்�க�்ள்  பட�்ய�டப்பட�்�க�்ம். 
அதன் �ற� பங்�கள் அங்�கரிகக்ப்படட் பங்�சச்நை்த�ல் பட�்ய�டப்பட�் அங்� 
பங்�களின் அ�தத் வணிக நடவ�கை்ககள் நைடெப�ம்.

உரிைமகள் 

ேபானஸ் வழங்கல் 

ஒப்பநத்

நி�வனதத்ால் ஒ�க�்� ெசய்யப்படட் பங்�கள், 
�த�டட்ாரின் �ேமட ்கணக�்களில் வர� ைவகக்ப்பட�், 
அ�, ெச� ப�� ெபற்ற ெடப்பா�டட்ரி வ�யாக ஒ� 
ெடப்பா�டட்ரி�ல் பராமரிகக்ப்ப�ம்.  பங்ேகற்பாளர ்
(��)  ஒ� �த�டட்ாளர ் பங்�கைள ெச� ப�� ெபற்ற 
பங்�த ்தரகர ்�லமாக பங்�சச்நை்தகளில் �ற்�, பணம் 
ெபறலாம்.
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ெசக்�ரிட�்ஸ் சந்ைத�ல் சந்ைத கடட்ைமப்� நி�வனங்கள் 
மற்�ம் சந்ைத இைடதத்ரகரக்ள் யார?்

சநை்த கடட்ைமப்� நி�வனங்கள்.:  ெசக�்ரிட�்ஸ் 
சநை்த�ல் பரிமாற்றங்கைள ெசய்�ம் (அதாவ�, 
ெசக�்ரிட�்ஸ் வழங்கல், வாங்கல் மற்�ம் �ற்பைன 
ெசய்தல்) வச�கக்ாக பங்�சச்நை்த, ெடப்பா�டட்ரஸ்ீ 
மற்�ம் �ர�் �ட�்நி�வனங்கள் ஒ� கடட்ைமப்ைப 
வழங்���க�்ன்றன:  இநத் நி�வனங்கள் சநை்த 
கடட்ைமப்� நி�வனங்கள் என்� 
அைழகக்ப்ப��ன்றன. (எம்ஐஐ-கள்)  ெச��ல் ப�� 
ெசய்யப்பட சநை்த கடட்ைமப்� நி�வனங்களின் 
(எம்ஐஐ-கள்) பட�்யல் இநத் இைணப்�ல் உள்ள�: 
https://www.sebi.gov.in/intermediaries.html.

பங்�ச ் சநை்தயான� அவரக்ள� ப�� ெபற்ற 
பங்�த ் தரகரக்ள் �லம் சநை்த நிரண்�க�்ம் 
�ைலகளில், ஒ� நியாயமான வ��ல் 
ெசக�்ரிட�்ஸ்கைள வாங்க�ம் �ற்க�ம், நா� 
த��ய அள�ல் கணினிமயமாகக்ப்படட் �ைரைய 
அ�ப்பைடயாக ெகாண்ட வணிக தளதை்த  
வழங்��ற�. இந�்யா�ல் ெச� அங்�காரம் ெபற்ற 
பங்�ச ் சநை்தகளின் பட�்யல் இநத் இைணப்�ல் 
உள்ள�: https://www.sebi.gov.in/stock-exchanges.html.

நா� த��ய �க�்யமான பங்�சச்நை்தகள் 
�எஸ்இ ��டெ்டட ் (�எஸ்இ), ேநஷனல் ஸ்டாக ் 
எகஸ்்ேசஞ் ஆஃப் இந�்யா ��ெடட ் (என்எஸ்இ) 
மற்�ம் ெமடே்ராபா�டட்ன் ஸ்டாக ் எகஸ்்ேசஞ் ஆப் 
இந�்யா ��ெடட ்

�ர�்க ் �ட�்நி�வனங்கள்:   �ர�்க ்
�ட�்நி�வனங்களின் �க�்ய ெசயல்பா� பங்�ச ்
சநை்தகளில் ேமற்ெகாள்ளப்படட் வணிக 
பரிமாற்றங்களின் �ர�்க�் 
உதத்ரவாதமளிப்பதா�ம். ேவ� வைக�ல் 
ெசால்வெதன்றால், வாங்�ம் ஒவ்ெவா� நப�ம் அவர ்
வாங்�ம் ெசக�்ரிட�்ைஸ ெப�வைத�ம் , 
ெசக�்ரிட�்ஸ்கைள �ற்பைன ெசய்�ம் 
ஒவ்ெவா�வ�ம் அவர ் �ற்ற ெசக�்ரிட�்ஸ�கக்ான 
பணதை்த ெப�வைத�ம் �ர�் �ட�்நி�வனங்கள் 
உ�� ெசய்�ன்றன.  
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ெசக�்ரிட�்ஸ் மாரக்ெ்கட�்ல் நீங்கள் �த�� ெசய்யத ்
ெதாடங்�ம் �ன், உங்கள� �த�ட�் இலக�்கள், ��கே்காள்கள், 
ஆபத�் நாடட்ம் (ஆபதை்த எநத் அள� எ�த�்கெ்காள்ள நீங்கள் 
��ம்���ரக்ள்) ஆ�யவற்ைற �ரிந�், அைடயாளம் கண்� 
ெகாள்வ� �க அவ�யம். ஒவ்ெவா� �த�ட�் ���ம் உங்கள� 
ேதைவகள் மற்�ம் அத�்யாவ�யதை்த �ர�ப�கக் ேவண்�ம் 
மற்�ம் அைவ உங்கள் ��ப்பத�்ற்� ஏற்றாற் ேபால் இ�கக் 
ேவண்�ம்.  உதாரணமாக, ஒ� �ரான வ�மானதை்த 
அளிகக்க�்�ய �டட்த�்ல் �த�� ெசய்ய நீங்கள் 
��ம்���ரக்ளா அல்ல� உங்க�க�் அ�க வ�மானதை்த 
அளிகக்க�்�ய ஒ� ��ய ஆபத�்டன் ��ய �டட்ங்களில் 
�த�� ெசய்ய ��ம்���ரக்ளா? ஒவ்ெவா� �த��ம் அநத் 
�த�ட�்ன் ம�ப்ேபா� ��ய மா�த�கக்ான  ஆபதை்தக ்
ெகாண்��க�்ற�. உதாரணமாக, தானியங்� வாகன உற்பத�்த ்
�ைற�ன் பங்�களில் �த�� ெசய்வ�, அநத் தானியங்� வாகன 
தயாரிப்� �ைற�ல் உள்ள ஆபத�்கக்�டன் இைணநே்த 
இ�க�்ம் (�ற்பைன அ�கரிகக்லாம் அல்ல� �ைறயலாம் 
அல்ல� ஒ� �ராண்� வாகனங்கள் ேவெறா� �ராண்� 
வாகனங்கைள �ட அ�கமாக �ற்பைனயாகலாம் ேபான்றைவ.)   

உங்கள� இலக�்கைள நீங்கள் ��� ெசய்�, ஆபதை்த எ�ர ்
ெகாள்வதற்கான உங்கள் ��ப்பதை்த அைடயாளம் கண்� 
�டட்ால், நீங்கள் �த�� ெசய்ய ��ம்�ம் ெதாைகைய�ம், 
நீங்கள் �த�� ெசய்ய ��ம்�ம் கால அளைவ�ம் தய�ெசய்� 
��� ெசய்� ெகாள்�ங்கள்.   ஆபதை்த எ�ரெ்காள்�ம் �றன் 
�த�டட்ாள�க�் �த�டட்ாளர ் மா�ப�ம் மற்�ம் 
�த�டட்ாளரின் இலக�்கள் மற்�ம் வய� ேபான்றவற்ைறச ்
சாரந்�்ம் இ�க�்ம். 

�த�� ெசய்வதற்கான அ�ப்பைட

ெடப்பா�டட்ரஸ்ீ:  �த�டட்ாளரக்ளின் ெசக�்ரிட�்ஸ்கைள 
�ன்ெபா�ளாகக்ம் ெசய்�/ �ன்ன��யல் வ�வத�்ல் 
ைவத�்�ந�் �த�டட்ாளரக்�க�் �ேமட ் ேசைவகைள 
அவரக்ள� ெடபா�டட்ரி பங்ேகற்பாளரக்ள் (��) �லமாக 
அளிக�்ம்  நி�வனங்கள் தான் ெடப்பா�டட்ரஸ்ீ எனபைவ.  நம� 
நாட�்ல் இ� ெடப்பா�டட்ரிகள் இ�க�்ன்றன, அைவ ேநஷனல் 
ெசக�்ரிட�்ஸ் ெடப்பா�டட்ரி ��டெ்டட ்  (என்எஸ்�எல்) மற்�ம் 
ெசன்டர்ல் ெடப்பா�டட்ரி சர�்ஸஸ் (இந�்யா) ��ெடட ்
(��எஸ்எல்)  ஒவ்ெவா� ெடப்பா�டட்ரி�ன் ��ம், ப�� ெபற்ற 
ெடபா�டட்ரி பாரட்�்�ப்பன்டக்ள் (��கக்ள்) (வங்� �ைளகள் 
ேபால) இ�க�்ன்றன. அைவ ஒ� �ேமட ் கணகை்கத ் �வங்க, 
அைதப்  பராமரிகக், பங்�கைள �ன்ெபா�ளாகக்ம் ெசய்வ� 
ேபான்ற பல்ேவ� ேசைவகைள �த�டட்ாளரக்�க�் 
வழங்��ன்றன.  
�ைரமரி மற்�ம் ெசகண்டரி மாரக்ெ்கட�்கள் �றப்பாக ெசயல்பட மாரக்ெ்கட ்
இன்டர�்�யரஸ்ீ] �க�்யமான பங்ேகற்பாளரக்ளாக �ளங்��றாரக்ள்.  
ெசக�்ரிட�்ஸ்கைள வாங்க மற்�ம் �ற்க, ெசக�்ரிட�்ஸ்கைள ைகயாள மற்�ம் 
ெசக�்ரிட�்ஸ் வணிகத�்ற்� ெபா�தத்மான தகவல்கைள அளிகக் 
ேபான்றவற்�ற்கான ஆைணகைள நிைறேவற்�ம் நைட�ைறக�க�் இநத் 
மாரக்ெ்கட ் இன்டர�்�யரஸ்ீ ஆதரவாக இ�ப்பாரக்ள்.   பங்�த ் தரகரக்ள், 
ெடப்பா�டட்ரி பங்ேகற்பாளரக்ள், வணிக வங்�கள், பங்� மற்�ம் மாற்�தத்�ம் 
�கவரக்ள், ப�வாளரக்ள் ேபான்றவரக்ள் �ல �க�்யமான இன்ெடர�்�யரக்ள் 
ஆவாரக்ள்.   அவ்வாறான அைனத�் இன்ெடர�்�யரக்�ம் ெச��ல் ப�� 
ெசய்யப்படட்வரக்ள். மற்�ம்  �த�டட்ாளரக்ைள பா�காப்பதற்காக 
�ைறப்ப�தத்ப்படட் ��க�க�் இணங்� அவரக்ள் ெசயல்பட ேவண்�ம்.   
ெச��னால் அங்�கரிகக்ப்படட்  மாரக்ெ்கட ்இன்ெடர�்�யர�ீன் ஒ�  
பட�்யைல  இநத் இைணப்�ல் காணலாம்:  https://www.sebi.gov.in.

`
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�த�டட்ாளரக்ள் தங்கள� உரிைமகள், ெபா�ப்�கள், �த�� 
ெதாடரப்ாக என்ன ெசய்ய ேவண்�ம் மற்�ம் ெசய்யக�்டா� 
என்பைவ பற்��ம் �கத ் ெதளிவாக அ�ந�்�கக் ேவண்�ம். 
இநத் ஆவணங்கள் ெச�, பங்�சச்நை்த மற்�ம் ெடப்பா�டட்ரஸ்ீ 
வைலதத்ளங்களில் உள்ள�. ெசக�்ரிட�்ஸ் சநை்த�ல் �த�� 
ெசய்வ� ெதாடரப்ாக என்ன ெசய்ய ேவண்�ம் மற்�ம் 
ெசய்யக�்டா� என்பைவ ��தத் தகவல்கள் இநத் ைகேயட�்ன் 
இைணப்�-I ஆக இைணகக்ப்பட�்ம் இ�க�்ற�.  ��தலாக, 
�த�டட்ாளரக்ளின் உரிைமகள் மற்�ம் கட�்ப்பா�கள் 
ஆ�யைவ�ம் இைணப்�-II ஆக இநத்க ் ைகேயட�்டன் 
இைணகக்ப்பட�்�க�்ற�. 

ஒ� நி�வனத�்ன் பங்�களில் �த�� ெசய்வதற்� �ன் 
தகவல�நத் ���கைள �த�டட்ாளரக்ள் ேமற்ெகாள்ள 
ேவண்�ம்.  நி�வனம் சம்பநத்ப்படட் மற்�ம் நி�வனம் 
ெதாடங்�பவரக்ள் ��தத் ெவளி��கள், �டட் �வரங்கள், நி� 
�வரங்கள் ேபான்ற நி�வனம் ெதாடரப்ான அைனத�்த ்
தகவல்கைள�ம் அவரக்ள் கவனமாகப் ப�கக் ேவண்�ம்.  இநத் 
தகவல்கைள பங்�சச்நை்த வைலதத்ளங்களில் காணலாம்.

ெசக�்ரிட�்ஸ் சநை்த�ல் �த�� ெசய்ய �த�டட்ாளரக்ள் 
எநத் ஒ� ெச� ப�� ெபற்ற �த�ட�் ஆேலாசகைர�ம் 
அ�கலாம். �ழ்கண்ட இைணப்�ல் ெச� ப�� ெபற்ற 
�த�ட�் ஆேலாசகரக்ளின் பட�்யைலக ்காணலாம்: 
https://www.sebi.gov.in.

இ�ப்��ம் �த�டட்ாளரக்ள் ேவண்டப்படாத �த�ட�் ஆேலாசைனகைள ப�� 
ெசய்யப்படாத �த�ட�் ஆேலாசகரிட��ந�் ெப�வ�ல் கவனமாக இ�கக் 
ேவண்�ம்.  �வரங்க�க�், இநத் ைகேயட�்�ள்ள இைணப்�-III ஐ பா�ங்கள்.

ெசக்�ரிட�்ஸ் சந்ைத�ல் �த�� ெசய்வ�ல் உள்ள �க்�ய ஆபத�்க்கள்

சநை்த ஆபத�் அல்ல� அைமப்�சார ் ஆபத�்:  இ� ெசக�்ரிட�்�ன் 
ஒட�்ெமாதத் ெசயல்�றன் மற்�ம் ெபா�வாக நாட�்ன் ெபா�ளாதாரதை்த 
பா�க�்ம் காரணிகளால் �த��கள் எ�ரெ்காள்�ம் அபாயதை்தக ்
��க�்ற�. 

அைமப்� சாரா ஆபத�்:  அைமப்�சாரா ஆபத�் என்பைத ஒ� ��ப்�டட் 
நி�வனம் அல்ல� ெதா�ல்�ைறேயா� இைணநத் ஆபத�் என்� 
�ளகக்லாம்.

பண�கக் ஆபத�்:  பண�கக் ஆபத�் என்பைத வாங்�ம் �றன் ஆபத�் 
என்�ம் அைழகக்லாம். பண�கக்ம் காரணமாக ஒ� �த�ட�்ல் இ�ந�் 
�ைடக�்ம் வ�வா�ன் வாங்�ம் �றன் எ�ரக்ாலத�்ல் �ைற�ம் என்பதால் 
அதன் ம�ப்�ழப்� வாய்ப்� என்� இ� வைரய�கக்ப்ப��ற�.

�க�்�ட�் (எளி�ல் பணமாகக்��ய தன்ைம) ஆபத�்: ஒ� �த�டை்ட 
�ைரவாக வாங்க அல்ல� �ற்க ��யாத நிைல�ல் �க�்�ட�் ஆபத�் 
ஏற்ப��ற�. 

வணிக ஆபத�்: இயகக் ெசயல்பா�கள், சநை்த அல்ல� நி� நிைலைம 
ஆ�யவற்�ல் சாதகமற்ற �ழல் காரணமாக ஒ� நி�வனத�்ன் வணிகம் 
பா�கக்ப்படலாம் அல்ல� அதன் இயகக்தை்த நி�த�்கெ்காள்ள ேநரி�ம் 
ஆபதை்த இ� ��க�்ற�. 

ெசய்

ேவண்டாம்
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ேவாலட�்�ட�் (�ைல மா�ம் தன்ைம) ஆபத�்  காலப்ேபாக�்ல் 
நி�வனத�்ன் பங்� �ைல ஏற்றதத்ாழ்ைவ கா�ம் ேபா� �ைல மாற்ற 
ஆபத�் �ைள�ற�.

ெசலாவணி ஆபத�்: ெவளிநாட�்ப் பணத�்ல் அல்ல� ெவளிநாட�்ப் பண 
வணிக �த�ட�்ல் �த�� ெசய்த ஒ� �த�டட்ாளர ் அன்னியச ் ெசலாவணி 
�ைல ஏற்ற தாழ்�களால் �ைளயக�்�ய ஆபதை்த எ�ரெ்காள்வைத இ� 
��க�்ற�.

ஆபதை்த எவ்வா� �ைறப்ப�?

ஒ� �த�டட்ாளர ் பல்ேவ� வ�களில் ஆபதை்தக ் �ைறகக் �யற்�கைள 
ேமற்ெகாள்ளலாம்.  ெசாத�் ஒ�க�்� �க�்களின் �லம் அவரக்ள� �த�டை்ட 
பல்ேவ� நி�வனங்களில் ெசாத�் வைககளில் பலவைகப்ப�த�் �த�� ெசய்வதன் 
�லம் ஒ� �த�டட்ாளர ்ஆபதை்தக ்�ைறகக்லாம். 

கணக்�த ்�வங்�ம் நைட�ைற 

ெசக்�ரிட�்ஸ் சந்ைத�ல் �த�� ெசய்வதற்கான �ன்-ேதைவகள். 

ஈக�்ட�் பங்�களில் �த�� ெசய்ய ஒ� �த�டட்ாளர ் �ன்� கணக�்கைளத ்
�வங்க ேவண்�ம் அைவ: 

வங்�க ்கணக�் வணிகக ்கணக�் �ேமட ்கணக�்

வங்� கணக�் 

ெச��ல் ப�� ெசய்� அங்�காரம் ெபற்ற ஒ� பங்� தரகரிடம் வணிகக ் கணக�் 
அல்ல� தர� கணக�் ைவத�்க ் ெகாள்வ�.  பங்�சச்நை்த�ல் ெசக�்ரிட�்ஸ்கைள 
வாங்க மற்�ம் �ற்க இநத் கணக�் பயன்ப�தத்ப்ப�ம்.  ஒ� வணிகக ் கணகை்கத ்
�வங்க கணக�்த ் �வங்�ம் ப�வம் ஒன்ைற நீங்கள் �ரத்�் ெசய்�, 
வா�கை்கயாளைரத ் ெதரிந�் ெகாள்�ங்கள் (ேகஒய்�) என்ற உங்கள் 
ைகெய�த�்டட் ஆவணதை்த சமரப்்�கக் ேவண்�ம்.   

உங்கள் கணக�்த ் ெதாடங்�ம் ப�வதை்த �ரத்�் ெசய்�ம் ெபா�� �ழ்கண்ட 
�ன்ெனசச்ரிகை்க நடவ�கை்ககைள ேமற்ெகாள்�ங்கள்:

பல்ேவ� பங்�சச்நை்தகளில் வணிகதை்த ேமற்ெகாள்ள உங்கள் ��ப்பத ்
ேதர�்கைள ��ப்��ம்ேபா� உங்கள் ைகெய�தை்த நீங்கள் இடேவண்�ம்.  

உங்கள் கணக�்ற்� ெபா�நத்க�்�ய ெசல�கள்/கடட்ணங்கள்/தர� கடட்ணம் 
அைனதை்த�ம் நீங்கள் கவனமாக பாரக்க் ேவண்�ம் மற்�ம் அதன் ப��கைள 
ைவத�்�கக் ேவண்�ம். 

நீங்கள் வணிகம் ேமற்ெகாள்ள ��ம்�ம் �ரி�கைள அைடயாளம் கா�ங்கள் 
(ெராகக்ப் பணம், எஃப்&ஓ, கரன்� ெடரிேவட�்வ் அல்ல� ேவ� இதர �ரி�கள்)    
ெடரிேவட�்வ்களில் வணிகம் ெசய்வதற்� ெடரிேவட�்வ் ெபா�டக்ள் பற்�ய �ரிதல் 
ேவண்�ம். 

ெதாடர ் கணக�் வச�, பவர ் ஆப் அடட்ரன்ி நிைறேவற்றல் ேபான்ற ��தல் 
வச�கைள நீங்கள் அைடய ��ம்�னால், எ�ரக்ாலத�்ல் எழக�்�ய 
�ரசச்ைனகைளத ் த�ரக்க், நீங்கள் பங்�த ் தரக�க�் ��ப்�டதத்கக் அ�காரம் 
வழங்க ேவண்�ம்.  

உங்கள் �ன்னஞ்சல் �கவரி, ைகேப� எண் ஆ�யவற்ைற கணக�்த ் �வங்�ம் 
ப�வத�்ல் நீங்கள் வழங்க ேவண்�ம்.  நீங்கள் அத�்யாவ�யமாகத ் ெதரிந�் 
ெகாள்ள ேவண்�ய வணிக நிைலகைள உங்க�க�் அவ்வப்ேபா� ெதரி�கக் 
வணிக தரகர ் மற்�ம் பங்�ச ் சநை்தகள் இநத் ெதாடர�்த ் தகவல்கைள 
பயன்ப�த�்வாரக்ள்.  

கணக�் �வங்�ம் ப�வத�்ன் ஒ� நகைல உங்கள் ஆவணங்க�கக்ாக நீங்கள் 
எப்ேபா�ம் ேகட�்ப் ெபற்�கெ்காள்ள ேவண்�ம்.
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ஒ� கணக்ைகத ்�வங்�ம் நைட�ைறகள்:  உங்கள் வா�க்ைகயாளைரத ்
ெதரிந்� ெகாள்�ங்கள் (ேகஒய்�) நைட�ைறகள்

�ேமட/்வணிகம்/வங்� கணக�்கைள �வங்�ைக�ல் உங்கள் வா�கை்கயாளைரத ்
ெதரிந�் ெகாள்�ங்கள் (ேகஒய்�) ஆவணங்கைள நீங்கள் சமர�்கக் ேவண்�ம்  
ேகஒய்� என்ப� என்ன மற்�ம் அ� ஏன் அவ�யமா�ற� என்ப� பற்� நாம் அ�ந�் 
ெகாள்ளலாம்

பண ேமாச� த�ப்�ச ் சடட்ம், 2002 மற்�ம் அதன் 
��ள்ள ��களின் �ழ் ேகஒய்� என்ப� 
கடட்ாயமாகக்ப்பட�்ள்ள�.   �ேமட/்வணிகம்/வங்� 
கணக�்கைள �வங்�ைக�ல் வா�கை்கயாளர ்
தன� அைடயாளச ் சான்�  மற்�ம் �கவரிச ் சான்� 
ஆ�யவற்�க�் ெசல்லதத்கக் அ�கார�ரவ் 
ஆவணங்கைள (ஓ��) சமர�்கக் ேவண்�ம் 
அைவகள் ேகஒய்� ேதைவகளின் ஒ� ப��யாக 
இ�க�்ம்.     ஒ� �த�டட்ாளர ் தன� அைடயாளம் 
�கவரிைய பரிந�்ைரகக்ப்படட் ெபா�தத்மான 
ஆவணங்களான பான் அடை்ட / �ஐ�ஏஐ ஆதார/் 
கட�ச�்ட�்/ வாகக்ாளர ் அடை்ட/ ஓட�்னர ் உரிமம், 
ேபான்றவற்�ன் �லம் நிைலநாடட்லாம்.  ேகஒய்� 
ப�வம் சமரப்்�கக்ப்படட் உடன், ஒ� தனித�்வமான 
ேகஒய்� அைடயாள எண். (ேகஐஎன்) உ�வாகக்ப்பட�் 
அ� வா�கை்கயாள�க�் ��ஞ்ெசய்�/ �ன்னஞ்சல் 
�லமாக அ�ப்பப்ப�ம்.  ேகஒய்� என்ப� 
ஒ��ைறகக்ான நைட�ைற மற்�ம் அைனத�் 
இன்டர�்�யரிக�க�்ம் ெசல்லதத்கக்�.  
ெசக�்ரிட�்ஸ் சநை்த�ல் மற்ெறா� 
இன்டர�்�யரி�டம் கணக�்த ் �வங்�ைக�ல் 
�ண்�ம் இேத நைட�ைறகைள நீங்கள் 
ேமற்ெகாள்ளத ்ேதைவ�ல்ைல. 

அைடயாள அடை்ட

�கவரி சான்�

பல்ேவ� பங்�சச்நை்தகளில் வணிகதை்த ேமற்ெகாள்ள உங்கள் ��ப்பத ்
ேதர�்கைள ��ப்��ம்ேபா� உங்கள் ைகெய�தை்த நீங்கள் இடேவண்�ம்.  

உங்கள் கணக�்ற்� ெபா�நத்க�்�ய ெசல�கள்/கடட்ணங்கள்/தர� கடட்ணம் 
அைனதை்த�ம் நீங்கள் கவனமாக பாரக்க் ேவண்�ம் மற்�ம் அதன் ப��கைள 
ைவத�்�கக் ேவண்�ம். 

நீங்கள் வணிகம் ேமற்ெகாள்ள ��ம்�ம் �ரி�கைள அைடயாளம் கா�ங்கள் 
(ெராகக்ப் பணம், எஃப்&ஓ, கரன்� ெடரிேவட�்வ் அல்ல� ேவ� இதர �ரி�கள்)    
ெடரிேவட�்வ்களில் வணிகம் ெசய்வதற்� ெடரிேவட�்வ் ெபா�டக்ள் பற்�ய �ரிதல் 
ேவண்�ம். 

ெதாடர ் கணக�் வச�, பவர ் ஆப் அடட்ரன்ி நிைறேவற்றல் ேபான்ற ��தல் 
வச�கைள நீங்கள் அைடய ��ம்�னால், எ�ரக்ாலத�்ல் எழக�்�ய 
�ரசச்ைனகைளத ் த�ரக்க், நீங்கள் பங்�த ் தரக�க�் ��ப்�டதத்கக் அ�காரம் 
வழங்க ேவண்�ம்.  

உங்கள் �ன்னஞ்சல் �கவரி, ைகேப� எண் ஆ�யவற்ைற கணக�்த ் �வங்�ம் 
ப�வத�்ல் நீங்கள் வழங்க ேவண்�ம்.  நீங்கள் அத�்யாவ�யமாகத ் ெதரிந�் 
ெகாள்ள ேவண்�ய வணிக நிைலகைள உங்க�க�் அவ்வப்ேபா� ெதரி�கக் 
வணிக தரகர ் மற்�ம் பங்�ச ் சநை்தகள் இநத் ெதாடர�்த ் தகவல்கைள 
பயன்ப�த�்வாரக்ள்.  

கணக�் �வங்�ம் ப�வத�்ன் ஒ� நகைல உங்கள் ஆவணங்க�கக்ாக நீங்கள் 
எப்ேபா�ம் ேகட�்ப் ெபற்�கெ்காள்ள ேவண்�ம்.
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இ-ேகஒய்� - இ-ேகஒய்� வச�ைய �ஐ�ஏஐ-ஆதார/்�� லாகக்ர ்வச�களின் �லமாக 
பயன்ப�த�் ேகஒய்� நைட�ைறகைள நிைறேவற்றலாம். 

பங்�தத்ரகரின் வைலதத்ளம் வ�யாக கணக�்த ்�வங்�ம் தகவல்கள் / 
ப�வதை்த இைணய வ��ல் �ரத்�் ெசய்�ங்கள். 

�ஓஏ(�கவரிச ்சான்�)/�ஓஐ (அைடயாளச ்சான்�) ேபான்ற கடட்ாய 
ஆவணங்களின் ஸ்ேகன் ெசய்யப்படட் உ�வப்படங்கைள சமரப்்��ங்கள்.  

ஐ��(தனிநபர ்ேநர� சரிபாரப்்�) நைட�ைறைய காெணாளிக ்காட�் 
அைழப்� �லம் நிைறேவற்�ங்கள்.  

ஆவணத�்ல் ��டட்ல் ைகெய�த�் இ�ங்கள். 

கணக�் நைட�ைறப்ப�தத்ப்ப�ம் 

சமரப்்�ப்பதற்� �ன் அைனத�் ஆவணங்கைள�ம் ப�த�் �ரிந�் ெகாள்வைத 
உ��ெசய்�க ்ெகாள்�ங்கள்.

ெவற்� ஆவணங்கள் எ��ம் ைகெய�த�்டா�ரக்ள்.

கணக�்த ்�வங்�ம் ெதா�ப்� இைணப்�ல் ��ப்�ட�்ள்ள ெசய்ய ேவண்�யைவ 
ெசய்யக�்டாதைவகைள எப்ேபா�ம் சரிபாரத்�்க ்ெகாள்�ங்கள். 

உங்கள் கணக�்ல் நைடெப�ம் பரிவரத்த்ைனகள் ��தத் ��ஞ்ெசய்� மற்�ம் 
�ன்னஞ்சல் எசச்ரிகை்ககைள ெப�வதற்� உங்கள் ைகேப� எண், �ன்னஞ்சல் 
�கவரி ஆ�யவற்ைற உங்கள் வங்�, ெடப்பா�டட்ரி பங்�கே்கற்பாளர ் மற்�ம் 
பங்�த ்தரகர ்ஆ�ேயாரிடம் ப�� ெசய்வைத உ��ெசய்�க ்ெகாள்�ங்கள்..

உத�க�்�
ப்�கக்ள் 

-

-

-

-

அ�ப்பைட ேசைவகள் �ேமட ்கணக்� (�எஸ்�ஏ) 
அ�ப்பைட ேசைவகள் �ேமட ்கணக�் (�எஸ்�ஏ):

�ேமட ் கணக�் அ�ப்பைட ேசைவகள் (�எஸ்�ஏ) என்ப� கடனல்லாத 
ெசக�்ரிட�்ஸ்கள் (ஈக�்�ட�்கைளப் ேபால) மற்�ம் கடன் ெசக�்ரிட�்களின் ெமாதத் 
ம�ப்� �.2 இலடச்த�்க�் �காமல், ஒேர ஒ� �ேமட ் கணகை்க (அைனத�் 
ெடப்பா�டட்ரிகளி�ம் ேசரத்�்) ைவத�்�க�்ம் தனி நபரக்�கக்ான �ேமட ் கணக�் 
அ�ப்பைட ேசைவ வச�கைள ��க�்ற�.
 
�எஸ்�ஏ�கக்ான ஆண்� பராமரிப்� கடட்ணம் (ஏஎம்�) கடட்ைமப்� �ேழ 
��ப்�டப்பட�்ள்ள�: 

பா�காப்� வைக ைக��ப்� ம�ப்� 
அ�க�்கள்

கடட்ணங்கள்

கடனல்லாத- 
ெசக�்ரிட�்ஸ் 

கடன் 
ெசக�்ரிட�்ஸ்க�
க�் 

  �  50,000/- வைர                                           ஏஎம்� இல்லாத�
�. � 50,001 �பா���ந�்  
2,00,000/- வைர 

� 100/- வைர    

� 1,00,000/- வைர   ஏஎம்� இல்லாத�
�. 1,00,001 �பா���ந�் . 
2,00,000/- வைர � 100/- வைர  
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ெச� அல்ல� ெபா�தத்மான ெடப்பா�டட்ரி வைலதத்ளத�்ல் இ� பற்�ய ச�பத�்ய 
��கைள சரிபாரத்�்க ்ெகாள்�ங்கள்.

ேமேல ��ப்�டட் �ன்� கணக�்களின் ஒ� ெதா�ப்� (அதாவ�, ஒ� 
வங்�கக்ணக�், ஒ� �ேமட ் கணக�் மற்�ம் ஒ� வணிகக ் கணக�்) ெப�ம்பாலான 
சநத்ரப்்பங்களில் “1 இல் 3”  கணக�் என்� ��ப்�டப்ப��ற�.      �த�டட்ாளரக்ள் 
ேமேல ��ப்�டட் �ன்� கணக�்கைள தனிதத்னியாக ெவவ்ேவ� ெடப்பா�டட்ரி 
பங்ேகற்பாளர/் தரகர/் நி�வனங்களில் ெதாடங்கலாம் அல்ல� இநத் �ன்� 
கணக�்கைள�ம் ெதாடங்�வதற்கான வச�ைய அளிக�்ம் ஒ� தனிப்படட் 
ெடப்பா�டட்ரி பங்ேகற்பாளர/் தரகர/்நி�வனத�்ல் ெதாடங்கலாம் 

ெச� ப�� ெபற்ற பங்�த ் தரகரக்ள் மற்�ம் ெடப்பா�டட்ரி பங்ேகற்பாளரக்ளின் 
பட�்யைல ெச��ன் அ�கார�ரவ்மான வைலதத்ளம் (www.sebi.gov.in) அல்ல� 
��ப்�டட் அநத்நத் பங்�சச்நை்த அல்ல� ெடப்பா�டட்ரிகளின் 
வைலதத்ளத�்��ந�் ெபற்�க ்ெகாள்ளலாம். 

உரிைம வழங்கல் ஆவணம் (பவர ்ஆப் அடட்ரன்ி) 

உரிைம வழங்கல் ஆவணம் (பவர ்ஆப் அடட்ரன்ி) என்ப� உங்கள� 
கணக�் மற்�ம் பணத�்ன்  �� உங்க�க�்ள்ள உரிைம மற்�ம் 
அ�கல்கைள ேவெறா�வ�க�் ெகா�கக்க�்�ய� என்பதால் 
அ�  ஒ�  அ�க �க�்யத�்வம் வாய்நத் ஆவணமா�ம்.   
ெசக�்ரிட�்ஸ் சநை்த�ல், ஒ� வா�கை்கயாளர ் உரிைம வழங்கல் 
ஆவணதை்த (பவர ் ஆப் அடட்ரன்ி) பங்�தத்ரகர ் மற்�ம் /அல்ல� 
ெடப்பா�டட்ரி பங்ேகற்பாளர ் ஆ�ேயா�க�் நிைறேவற்�  தன� 
பங்�கள் வர� மற்�ம் நி��ன் வர� /ெசல� ��தத்  �ேமட ்மற்�ம் 
வங்�க ் கணக�்கைள ெசயல்ப�த�்ம் அ�காரதை்த வழங்கலாம். 
ெச� வ�காட�்தல்களின்ப� ��ப்பாக ஒ� உரிைம வழங்கல் 
ஆவணதை்த (பவர ் ஆப் அடட்ரன்ி) வா�கை்கயாளர், பங்�தத்ரகர ் மற்�ம் / 
ெடப்பா�டட்ரி பங்ேகற்பாள�க�் நிைறேவற்றலாம். 

ெச� வ�காட�்தல்களின் ப� ஒ� உரிைம வழங்கல் ஆவணதை்த (பவர ் ஆப் 
அடட்ரன்ி) வழங்க ேவண்�ம் என்ப� கடட்ாய�ல்ைல.  ஒ� உரிைம வழங்கல் 
ஆவணதை்த (பவர ் ஆப் அடட்ரன்ி) வழங்�வ� என்ப� �ற்��ம் ��ப்பதே்தர�் 
மற்�ம் தன்னாரவ்தத்ாலான�–ஒ� உரிைம வழங்கல் ஆவணதை்த (பவர ் ஆப் 
அடட்ரன்ி) ைகெய�த�்ட�் அளிப்ப� உங்க�க�் பயனளிக�்ம் என்� நீங்கள் 
க��னால், அ�ல் ைகெய�த�்டலாம். ஒ� உரிைம வழங்கல் ஆவணதை்த (பவர ்ஆப் 
அடட்ரன்ி) நீங்கள் எநத் சநத்ரப்்பத�்�ம் ��ம்பப் ெபறலாம். 
ஒ� உரிைம வழங்கல் ஆவணத�்ன் (பவர ் ஆப் அடட்ரன்ி) �லம் நீங்கள் அ�காரம் 
அளித�்�ப்பைவக�க�் மாறாக, ஏேதா ஒ� காரணத�்ற்காக உங்கள் 
கணக�்��ந�் பங்�கைள மாற்�ம் ஏதாவ� நடவ�கை்கைய உங்கள் பங்�தத்ரகர ்
ெசய்��நத்ால், நீங்கள் அ� பற்� உங்கள் பங்�த ் தரகரிடம் உடன�யாகக ்
ேகடக்ேவண்�ம்.  ஒ� ேவைள அதற்கான ப�ல் அவரக்ளிட��ந�் வர�ல்ைல 
என்றாேலா அல்ல� அவரக்ள் அளிதத் ப�ல் உங்க�க�் ��ப்�கரமாக 
இல்லா�டட்ாேலா, நீங்கள் உடன�யாக அநத் �ஷயதை்த ெடப்பா�டட்ரி/ 
பங்�சச்நை்தக�் எ�த�்செ்சல்ல ேவண்�ம் 

ஒ� ேவைள ஒ� உரிைம வழங்கல் ஆவணதை்த (�ஓஏ) பங்�தத்ரகர ் / 
ெடப்பா�டட்ரி பங்ேகற்பாளரின் ேபரில்  நீங்கள் நிைறேவற்ற ��ம்�னால், தய� 
ெசய்� ெச� / பங்�ச ்சநை்தகள் / ெடப்பா�டட்ரஸ்ீகள் ஆ�யவற்�ன் அ�கார�ரவ் 
வைலதத்ளங்களில் ெவளி�ட�்�க�்ம் வ�காட�்தல்கைள சரிபாரத்�்க ்
ெகாள்�ங்கள். 

�ஓஏ  
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நியமனம்

நியமனம் ெசய்வ� என்ப� ஒ� தனிப்படட் 
�த�டட்ாளர ் அவர ் மரணமைடய ேந�ம் 
படச்த�்ல், அவர� �ேமட ் கணக�்களில் ைவத�்க ்
ெகாண்��க�்ம் ெசக�்ரிட�்ஸ்கள் அல்ல� அதன் 
�லம் ��ம்பப்ெபற்றைவகைள (��ச�்வல் 
பண்� ெதாடரப்ான �னிடக்ள்) ேகட�்ப் ெப�ம் 
உரிைமைய அளிப்பதற்� ஒ�வைர நியமனம் 
ெசய்� ெகாள்�ம் வச�ைய அளிக�்ற�. 

ெசக்�ரிட�்ஸ் சந்ைத�ல் நான் எவ்வா� �த�� ெசய்வ�?

ப்ைரமரி சந்ைத வ� �த�� ெசய்வ�

ெபா� வழங்கல் �லமாக ெபா�மகக்�க�் ஒ� 
நி�வனம் பங்�கைள ெவளி��ம் சநத்ரப்்பத�்ல், அநத்ப் 
பங்�கைள ெப�வதற்� ேதைவயான ப�வங்கைள 
நீங்கள் சமரப்்�கக்லாம்.  வழங்�ம் நி�வனம் 
ெசக�்ரிட�்ஸ்கைள வழங்�வதற்� �ல ��ப்�டட் 
��கள், ஒ�ங்��ைறகள் ேபான்றவற்ைற �ன்பற்ற 
ேவண்�ம். பரிந�்ைரகக்ப்படட் ��கள் மற்�ம் 
ஒ�ங்��ைறக�க�் உடப்ட�் பங்�கள் ஒ�க�்� 
ெசய்யப்ப�ம்.  ஒ�க�்� ெசய்யப்படட் பங்�கள் ���ல் 
பராமரிகக்ப்பட�் வ�ம் �ண்ணப்பதாரரின் �ேமட ்
கணக�்களில் வர� ைவகக்ப்ப�ம். பங்�கள் ஒ�க�்� 
�ேமட ்வ�வங்களில் ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் மற்�ம் �ன்னர ்
அவற்ைற ரிெமட�்ரியலாக  மாற்�கெ்காள்�ம் 
��ப்பதே்தர�் �த�டட்ாளரக்�க�் இ�க�்ற�.  ெபா� 
ெவளி�� ��வைட�ம் ேபா� ெவளி�� ��நத் ஆ� (06) 
நாடக்�க�்ள், அநத்ப் பங்�களின் வணிகம் ெதாடரந்�் 
நடதத்ப்ப�ம் அங்�காரம் ெபற்ற பங்�சச்நை்த�ல், 
ஒ�க�்� ெசய்யப்படட் பங்�களின் பட�்யல் 
ெவளி�டப்ப�ம்.

தய� ெசய்� கவனிகக்�ம்:
ெச��ன் ச�பத�்ய வ�காட�்தல்களின்ப� பங்�ச ் சான்�தழ்கைள 
இயற்வ�வத�்ல் அல்ல� �ேமட ்வ�வத�்ல் ைவத�்கெ்காள்ள நீங்கள் ��ம்பலாம். 
இ�நத்ா�ம், ஏப்ரல் 01, 2021 �தல் ெசக�்ரிட�்ஸ்கள் �ேமட ் வ�வத�்ல் 
ைவத�்�நத்ால் மட�்ேம பங்� மாற்றம் ெசய்ய ���ம்.  ஆகேவ ஒ� �ேமட ்
கணகை்கத ் �வங்� அைனத�் ெசக�்ரிட�்ஸ்கைள�ம் �ேமட ் வ��ல் 
ைவத�்கெ்காள்வ� ��ம்பதத்கக்�.  பங்�கள் ஒ�வர� சடட்ப்ப�யான 
வாரி�க�க�் வாரி�ரிைம அல்ல� மர�ரிைம காரணமாக மாற்றப்ப�வதற்� 
இநத் �� ெபா�நத்ா�. 
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6 நாட்கள் 

பக்கம ்15

�ைரமரி சந்ைத�ல் �த�� ெசய்வதற்கான  நைட�ைறகள்.

எசச்ரிகை்க: 
ஒ� நி�வனத�்ன் பங்�கைள வாங்�ம் �ன் நி�வனத�்ன் �டட்�ளகக் 
அ��ப்�/ெரட ் ெஹரர்ிங் �ன் �வரம்/வழங்�ம் ஆவணம் ஆ�யவற்ைற 
கவனமாகப் ப��ங்கள்.  
ெபா� ெவளி�ட�்ன் ேபா�, பங்�கைள வாங்க �ண்ணப்�க�்ம் ேபா�, 
பங்�களின் �ைல மற்�ம் எண்ணிகை்ககளில் �ைறயான கவனம்  
ெச�த�்ங்கள்.  
நீங்கள் என்ன �ைலக�் �ண்ணப்�த�்ரக்ேளா அநத் �ைலைய ��ப்ெப�த�் 
ைவத�்க ்ெகாள்�ங்கள்.  
சநை்த நிைல ��த�் உணரச்�்வசப்பட�் �த�� ெசய்யா�ரக்ள், மாறாக 
நி�வனதை்த பற்��ம் அதன் நி�நிைல பற்��ம் ப�தத்ாய்� ெசய்�  �த�� 
ெசய்�ங்கள்.   

-

-

-

-

ஒ� நி�வனத�்ன் பங்�கைள ெபா� 
ெவளி�ட�்ன்/வழங்கல்களின் ேபா� ஒ� �ண்ணப்ப 
ப�வதை்த �ரத்�் ெசய்�, ெபா� மகக்�கக்ான 
ெவளி�� அம�ல் இ�க�்ம் காலத�்ல் அதற்கான 
கடட்ணதை்த ெச�த�்  ேநர�யாக நி�வனத�்��நே்த 
வாங்கலாம்.  அநத் �ண்ணப்ப ப�வத�்ல், உங்கள் ெபயர், 
�கவரி, �ண்ணப்�க�்ம் பங்�களின் எண்ணிகை்க, 
வங்�க ் கணக�் �வரங்கள், பங்�கள் எநத் �ேமட ்
கணக�்ல் ெச�தத் ேவண்�ம் என்ற �வரம் 
ேபான்றவற்ைற நீங்கள் �ரத்�் ெசய்ய ேவண்�ம்.  

அநத் ஐ�ஓ�ல் �த�� ெசய்ய ��ம்�ம்  
�த�டட்ாளரக்ள் அதற்காக �டகக்ப்படட் ெதாைக 
ஆதர�டன் ��ய �ண்ணப்பம்(ஏஎஸ்�ஏ) �ல�ம் 
மற்�ம் ஒ� �னிஃைபட ்ேபெமண்ட ்இண்டரஃ்ேபஸ் (��ஐ) 
�ைறைய பயன்ப�த�்�ம் �ண்ணப்�கக்லாம். (இநத்க ்
ைகேயட�்ல் �ன்னால் �ரிவாக ��ப்�டப்பட�்ள்ள�)  
அதன் �ற� �த�டட்ாளரக்ள் �ண்ணப்ப ப�வதை்த 
�ரத்�் ெசய்ய ேவண்�ம் மற்�ம் அவரக்ள� 
��ப்பதே்தர�்களின் அ�ப்பைட�ல் பங்�கைள 
ஒ�க�்� ெசய்ய �ண்ணப்�கக் ேவண்�ம்.  
�த�டட்ாளர ் �ண்ணப்�தத் பங்�க�கக்ான ெதாைக 
�த�டட்ாளரின் வங்� கணக�்ல் �டகக்ப்ப�ம்.  ஒ� ஐ �
 ஓ�ன் பட�்ய��ம் நைட�ைறகள் ��ைமயாக  
நடநே்தற ெவளி�� ��நத் �ற� ஆ� (06) ேவைலநாடக்ள் 
ஆ�ம். பங்�கள் வழங்கப்படட் �த�டட்ாளரக்ள், அநத் 
பங்�கைள அவரக்ள� �ேமட ் கணக�்ல் ெப�வாரக்ள் 
மற்�ம் அதற்கான ெதாைக அவரக்ள� வங்� 
கணக�்��ந�் ��கக்ப்ப�ம்.  பங்�கள் ஒ� ேவைள 
ஒ�க�்� ெசய்யப்படா�டட்ால், �த�டட்ாளரின் 
வங்�கக்ணக�்ல் �டகக்ப்படட் ெதாைக அ�தத் 
பயன்பாட�்கக்ாக ���கக்ப்ப�ம்.  

�ற்க

�ற்க

வாங்க
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பக்கம ்16

�டக்கப்படட் ெதாைகக்� ஆதரவளிக்�ம் �ண்ணப்பம் (ஏஎஸ்�ஏ)

இப்ேபா� �த�டட்ாளரக்ள் ஐ�ஓ�ல் 
ெசக�்ரிட�்ஸ் வாங்க ஏஎஸ்�ஏ �லமாக 
�ண்ணப்�கக்லாம்.  ஏஎஸ்�ஏ�ல் 
�ண்ணப்பதாரர ் �ண்ணப்�தத் பங்�க�க�் 
இைணயான ெதாைக �டகக்ப்பட�்�க�்ம், அ� 
ஒ�க�்� ெசய்யப்ப�ம் வைர அவரின் 
வங்�கக்ணக�்ேலேய இ�க�்ம்.  பங்�கள் 
ஒ�க�்� ெசய்யப்படட்�டன் உங்கள் 
கணக�்��ந�் ெதாைக ��கக்ப்ப�ம்.  
�டகக்ப்படட் ெதாைக ெதாடரந்�் வட�்ைய 
ெப�ம், ஒ�க�்� ெசய்யப்படா��ல் அைதத ்
��ப்�செ்ச�தத் ேவண்�ய அவ�ய�ல்ைல.  
அவ்வா�, ஐ�ஓ�ல் �ண்ணப்�கக் காேசாைல 
அ�ப்�வதற்� ப�லாக, இப்ேபா� நீங்கள் 

ெசகண்டரி சந்ைத வ� �த�� ெசய்தல்

பங்�சச்நை்த�ன் அங்�காரம் ெபற்ற ஒ� 
பங்�த ்தரகரிடம் வணிக கணகை்க நீங்கள் 
ெதாடங்�ய�டன், நீங்கள் ஒ� 
நி�வனத�்ன் பங்�கைள பங்�த ் தரகர ்
�லம் பங்�சச்நை்த�ல் வாங்கலாம் 
அல்ல� �ற்கலாம்  இைணயவ� வணிக 
கணகை்க பயன்ப�த�் தரகரின் 
வைலதத்ளம், தரகரின் ைகேப� வணிக 
ெசய�, ெதாைலேப� வ�யாக  கால் & 
�ேரட ் வச�ைய பயன்ப�த�், தரகரின் 
அ�வலகத�்ற்� ேநர�யாகச ் ெசன்� 
அல்ல� பங்�த ் தரகரக்ளின் அ�காரம் 
ெபற்ற நபரக்ள் �லம் ெசக�்ரிட�்ஸ்கைள 
வாங்க அல்ல� �ற்பதற்கான ஆைணைய 
நீங்கள் சமரப்்�கக்லாம்.

`

`

`

`

`

` ``

�டகக்ப்படட் ெதாைக ஆதர� �ண்ணப்பம் (ஏஎஸ்�ஏ) �லம் �ண்ணப்�கக்லாம். 
இநத் வச�ைய �ல வ�ல் வங்�கள் அளிக�்ன்றன.  ெச� வைலதத்ளத�்ல் இநத் 
வங்�களின் பட�்யல் இ�க�்ற�.  �த�டட்ாளரக்ள் இப்ேபா� ஐ�ஓ�ல் �னிஃைபட ்
ேபெமண்ட ் இண்டரஃ்ேபஸ் (��ஐ) �ைறைய பயன்ப�த�் �த�� ெசய்யலாம்.  
��ஐ-ைய பயன்ப�த�் �த�� ெசய்�ம் நைட�ைறகள் இைணப்�-IV இல் 
�ளகக்ப்பட�்ள்ள�. 
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பக்கம ்17 

ேகடப்ாைண சமரப்்�ப்பதற்கான �ைறகள்:

ைகேப� 
வணிகம் 
ெசய� 

ஆரட்ர ்ெசய்வ�
ெதாைலேப� 
�லம்

பங்� 
சநை்தகளில் 
பங்�கைள 
வாங்க�ம்

இைணயவ
� வணிகம் 

ெசய� 

ேநர� 
ேகடப்ாைண 

தரகரிடம் 

எசச்ரிகை்க: 
-   பங்�கைள வாங்�வ�ம் �ற்ப�ம் ெச� ப�� ெபற்ற பங்�த ் தரகர ் அல்ல� 
அ�காரம் ெபற்ற நபர ்�லம் மட�்ேம நடதத்ப்பட ேவண்�ம்.
- ெசகண்டரி சநை்த�ல் வணிகம் ெசய்�ம் ேபா� உங்களால் தரகரிடம் 
வழங்கப்படட் ேகடப்ாைணகளின் ப�ேவ� ஒன்ைற எப்ேபா�ம் ைவத�்�ங்கள்.  

வணிக நாடக்ள் மற்�ம் வணிகம் மற்�ம் �ர�் �ழற்�. 

பங்�ச ் சநை்த�ல் வணிகம் வாரத�்ன் அைனத�் 
நாடக்ளி�ம் நடக�்ம் (சனிக�்ழைம, 
ஞா�ற்�க�்ழைம, மற்�ம் பங்�ச ் சநை்த�ல் 
���ைற அ��கக்ப்படட் �னங்கள் த�ர)  
ஒ�ேவைள பங்�கைள வாங்க ேவண்�ம் என்றால், 
அ� ெதாடரப்ான �ர�்க�் ெதாைக ெச�த�்ம் 
நா�க�் �ன்னதாகேவ உங்கள் பங்� தரகரின் 
வங்� கணக�்ல் பணம் ெச�தத் ேவண்�ம். (உங்கள் 
ேகடப்ாைண ெதாடரப்ான ெசயல்பா� 
ெவற்�கரமாக நிைறேவற்றப்படட்ைத உ�� ெசய்� 
உங்கள் தரகரிடம் இ�ந�் தகவல் வநத் உடேன 
ெச�த�்வ� ��ம்பதத்கக்�) அேதேபான்�, 
பங்�கைள �ற்பைன ெசய்ய ேவண்�ம் என்றால், 
அ� ெதாடரப்ான �ரை்வ அைடவதற்� பணம் 
ெச�த�்ம் நா�க�் �ன்னதாகேவ, பங்�கைள 
தரகரின் �ேமட ்கணக�்ல் வழங்கப்படேவண்�ம்.  

பணம் ெச�த�்ம் நாள் மற்�ம் பணம் வழங்�ம் நாள் என்றால் என்ன?  பணம் 
ெச�த�்ம் நாள் என்ப� தரகரக்ள் �ர�் �ட�் நி�வனங்க�க�்த ் ெதாைக 
ெச�த�்ம் அல்ல� ெசக�்ரிட�்ஸ்கைள வழங்�ம் நாள் ஆ�ம். பணம் வழங்�ம் நாள் 
என்ப� �ர�் �ட�் நி�வனங்கள் தரக�க�் பணம் அல்ல� ெசக�்ரிட�்ஸ்கைள 
வழங்�ம் நாள் ஆ�ம் �ர�் �ழற்� ஒ� �+2 �ழல் �ைற அ�ப்பைட�ல்  
அமல்ப�தத்ப்ப��ற�  ஏப்ரல் 01, 2003 �தல் (T என்ப� வணிக நாைள ��க�்ற�)  
உதாரணமாக, �ங்கட�்ழைம ேமற்ெகாள்ளப்படட் வணிகங்கள் ��ப்பாக அ�த�் 
வ�ம் �தன்�ழைம �ர�் ெசய்யப்ப�ம். 
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பக்கம ்18 

(வணிக நாளி��ந�் 2 ேவைல நாடக்ைள க�த�்ல் ெகாள்�ற�) பணம் மற்�ம் 
ெசக�்ரிட�்ஸ் ெச�தத்ப்ப�வ� மற்�ம் வழங்கப்ப�வ� ஆ�யைவ �+2 நாடக்ளில் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப�வைத பங்�சச்நை்தகள் உ�� ெசய்�ற�.  

ெச�தத்ப்ப�ம் பணம்/ெசக�்ரிட�்ஸ்கள் என்ப� 
தரகரக்ளின் கணக�்��ந�் எகஸ்்ேசஞ் கணக�்க�் 
மாற்றப்ப�வைதக ்��க�்ற�. 

பணம் வழங்கப்ப�வ�:  வழங்கப்ப�ம் 
பணம்/ெசக�்ரிட�்ஸ்கள் என்ப� எகஸ்்ேசஞ் 
கணக�்��ந�் பணம்/ெசக�்ரிட�்ஸ்கள் தரகரக்ளின்  
கணக�்க�் மாற்றப்ப�வைதக ்��க�்ற�.

எசச்ரிகை்க: 
வணிக �ர�்
-  �ழற்��ன் பணம் ெச�த�்ம் நா�க�் �ன்ேப உங்கள் வங்�/�ேமட ்
கணக�்ல் �ைறேய ேபா�மான பணம்/ெசக�்ரிட�்ஸ் எப்ேபா�ம் இ�ப்பைத 
உ�� ெசய்�ங்கள், 
- �ர�்க�் ேதைவயான அள� பணம்/ெசக�்ரிட�்ஸ் இல்ைலெயன்றால் 
�த�டட்ாள�க�் அபராதம் ��கக் ேநரி�ம் மற்�ம் அவ�க�் ேம�ம் 
இழப்�கக்ைள ஏற்ப�தத்க�்�ம். 

ஒப்பந்தக் ��ப்� 

தரகரால் ேமற்ெகாள்ளப்படட் வணிகத�்க�் 
ஆதாரமாக �ளங்�வ� ஒ� ஒப்பநத்க ் ��ப்�.  அ� 
ெசக�்ரிட�்கள் வாங்�ய�/�ற்ற�, வணிக �ைல, 
வணிக ேநரம், தர�த ்ெதாைக ேபான்ற �வரங்கேளா� 
��ய ஒ� சடட்�ரவ்மான ஆவணம்.    ஒப்பநத்க ்
��ப்�கள் இயற்வ�வத�்ல் அல்ல� �ன்ன� 
வ�வத�்ல் வழங்கப்படலாம்.  ஒ� ேவைள �ன்ன� 
ஒப்பநத்க ் ��ப்ைப ெபற நீங்கள் ேதர�் ெசய்தால், 
உங்கள் �ன்னஞ்சல் �கவரிேயா� ஒ� 
�டட்வடட்மான உரிைமைய பங்�த ்தரக�க�் வழங்க 
ேவண்�ம்.  அம்மா�ரியான ஒப்பநத்க ் ��ப்�கள் 
�ன்ன� �ைற�ல் ைகெய�த�்டப்பட�், 
மைறெபா�ளாகக்ப்ப�ம் மற்�ம் அைத ேமாச�யாக 

��தத்ம் ெசய்ய ��யா�. அம்மா�ரியான ஒப்பநத் ��ப்�கள் எ�ரக்ாலத�்ல் 
சரிபாரப்்பதற்காக �த�டட்ளரால் பா�காகக்ப்பட ேவண்�ம், ஏெனனில்    
�ன்னாளில் ஏதாவ� தாவா ஏற்ப�மானால், இைவ �க�்யத�்வம் ெப�ம். 
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எசச்ரிகை்க: 

-  ஒப்பநத்க ் ��ப்� பங்�த ் தரகரால் வணிகம் ேமற்ெகாள்ளப்படட் 24 மணி 
ேநரத�்ற்�ள் வழங்கப்பட ேவண்�ம்.  ஒப்பநத்க ் ��ப்�ல் ஏதாவ� �ரண்பா� 
இ�நத்ால், �த�டட்ாளர ் உடன�யாக அ�பற்� பங்� தரகரிடம் ெதரியப்ப�தத் 
ேவண்�ம். 
- ஒப்பநத் ��ப்�ல் தரப்பட�்ள்ள �வரங்கேளா�, சநை்த�ல் உங்கள� 
ஆைணகைள அளிக�்ம் ேபா� உங்களால் பராமரிகக்ப்ப�ம் ப�ேவ�கைள 
எப்ேபா�ம் ம�சரிபாரப்்�க�் உடப்�த�்ங்கள்.  ஏதாவ� �ரண்பா� இ�நத்ால், 
உடன�யாக அ� ��த�் உங்கள் பங்� தரகைர ெதாடர�் ெகாள்�ங்கள். .

வா�கை்கயாளர ்ஆைண ப�ேவ�:
பங்� தரகரக்ள் வா�கை்கயாளரக்ள் வணிகங்கைள 
ேமற்ெகாள்�ம் �ன் வா�கை்கயாளர ் அவ்வாறான ஒ� ஆைண 
ெகா�தத்தற்கான ஆதாரதை்த ைவத�்கெ்காண்ட  �றேக 
ேமற்ெகாள்ள ேவண்�ம், அைவ இநத் வ�வத�்ல் இ�கக்லாம்: 
 எ�தப்படட் தாள் வ��ல் வா�கை்கயாளரால்    
 ைகெய�த�்டப்பட�்,       
 ெதாைலேப� ஒ�ப்ப�� 
 அங்�கரிகக்ப்படட் �ன்னஞ்சல் �கவரி���ந�் வநத்   
 �ன்னஞ்சல்.         
 இைணய பரிமாற்றங்க�கக்ான �ற்ேற�     
 ைகேப� �லம் அ�ப்பப்பட ெசய்�களின் ப��   
 சடட்ப்ப� சரிபாரக்க்க�்�ய ேவ� எநத் ப�ேவ�ம்.

�த�டட்ாளரக்ள் அவரக்ள� வணிக மற்�ம் 
�ேமட ் கணக�்களில் நைடெபறக�்�ய எநத் 
ஒ� வணிகம்/பரிவரத்த்ைன 
நடவ�கை்கக�க�் ��ஞ்ெசய்� மற்�ம் 
�ன்னஞ்சல் எசச்ரிகை்க வச�கைள 
இலவசமாகப் ெபற ��ஞ்ெசய்� மற்�ம் 
�ன்னஞ்சல் எசச்ரிகை்ககைள ேதர�் 
ெசய்யலாம்.  இநத் வச�ையப் ெபற, 
�த�டட்ாளரக்ள், அவரக்ள� ைகேப� 
எண்கள்  மற்�ம் �ன்னஞ்சல் �கவரிைய  
அவரக்ள� பங்�த ் தரகரக்ள் மற்�ம் 
ெடப்பா�டட்ரி பங்�தாரரக்ளிடம் �ைறயாக 
ப�ரந்�் ெகாண்� ��ப்�கக் ேவண்�ம்.

�த�டட்ாளரக்�க்� அ�ப்பப்ப�ம் ��ஞ்ெசய்� 
மற்�ம் �ன்னஞ்சல் எசச்ரிக்ைககள் 

தரகரால் ேமற்ெகாள்ளப்படட் வணிகத�்க�் 
ஆதாரமாக �ளங்�வ� ஒ� ஒப்பநத்க ் ��ப்�.  அ� 
ெசக�்ரிட�்கள் வாங்�ய�/�ற்ற�, வணிக �ைல, 
வணிக ேநரம், தர�த ்ெதாைக ேபான்ற �வரங்கேளா� 
��ய ஒ� சடட்�ரவ்மான ஆவணம்.    ஒப்பநத்க ்
��ப்�கள் இயற்வ�வத�்ல் அல்ல� �ன்ன� 
வ�வத�்ல் வழங்கப்படலாம்.  ஒ� ேவைள �ன்ன� 
ஒப்பநத்க ் ��ப்ைப ெபற நீங்கள் ேதர�் ெசய்தால், 
உங்கள் �ன்னஞ்சல் �கவரிேயா� ஒ� 
�டட்வடட்மான உரிைமைய பங்�த ்தரக�க�் வழங்க 
ேவண்�ம்.  அம்மா�ரியான ஒப்பநத்க ் ��ப்�கள் 
�ன்ன� �ைற�ல் ைகெய�த�்டப்பட�், 
மைறெபா�ளாகக்ப்ப�ம் மற்�ம் அைத ேமாச�யாக 

��தத்ம் ெசய்ய ��யா�. அம்மா�ரியான ஒப்பநத் ��ப்�கள் எ�ரக்ாலத�்ல் 
சரிபாரப்்பதற்காக �த�டட்ளரால் பா�காகக்ப்பட ேவண்�ம், ஏெனனில்    
�ன்னாளில் ஏதாவ� தாவா ஏற்ப�மானால், இைவ �க�்யத�்வம் ெப�ம். 
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ெதாடர ்கணக்� பராமரிக்க அ�காரம் வழங்�தல்.

வழகக்மான சநத்ரப்்பங்களில், ஒ� தரகரால் 
நிைறேவற்றப்ப�ம் ஒ� பரிமாற்றத�்ற்கான 
(வாங்க/�ற்க) �ர�் பணம்/ெசக�்ரிட�்ஸ் வழங்கப்படட் 
ேநரத�்��ந�் 24 மணி ேநரத�்ற்�ள் ��கக்ப்பட 
ேவண்�ம்.  இ�ப்��ம், நீங்கள் பங்�ச ் சநை்த�ல் 
ெதாடரந்�் பங்�கள் வணிகத�்ல் ஈ�படட்ால், உங்கள் 
பங்�கள் அல்ல� நி�ைய இவற்�ல் ெபா�தத்மான 
ஒன்ைற பங்�த ் தரகரிடத�்ல் தனியாக 
ைவத�்கெ்காள்ளக ் ��ய ஒ� ெதாடர ் கணகை்க 
பராமரிகக்ச ் ெசால்�, உங்கள் தரக�க�் ��ப்�டட் 
வைக�ல் நீங்கள் அ�காரம் அளிகக்லாம் ெசக�்ரிட�்ஸ் 

ெதாடர ் கணக�்கக்ான அ�காரம் வழங்�தல் தானாரவ்தத்ாலான� மற்�ம் 
அ�கக்� ெசக�்ரிட�்ஸ்கைள வாங்� �ற்�ம் �த�டட்ாளரக்�க�் 
உத�கரமான�.  ெதாடர ்கணக�்கக்ான அ�காரம் வழங்�த�ல் ேத� ��ப்�ட 
ேவண்�ம் மற்�ம் அைத எப்ேபா� ேவண்�மானா�ம் ��ம்ப ெபற்�க ்
ெகாள்ளலாம். நி� மற்�ம் ெசக�்ரிட�்ஸ்களின் உண்ைமயான �ர�்கள் 
�ைறநத்படச்ம் 30 நாடக்ள் /90 நாடக்�க�் ஒ��ைற �த�டட்ாரக்ள் 
(வா�கை்கயாளர)் ேதர�் ெசய்ததற்� ஏற்ப தரகரால் ெசய்யப்ப�ம்   

வணிக சரிபாரப்்� 

பரிமாற்ற வைலதத்ளங்களில் உள்ள 
வணிக சரிபாரப்்� �� உங்கள் 
கணக�்ல் நிைறேவற்றப்படட் 
வணிகங்கைள சரிபாரப்்பதற்கான ஒ� 
எளிய க��. வணிகத�்ன் தர�கள் �+1 
நாளில் �ைடக�்ம். 

ெதாடரப்ான பரிமாற்றங்கைள எளிதாக ெசய்ய ெதாடர ்கணக�் உத�ம், அநத் பங்� 
தரகரிடம் ைவத�்ள்ள ெதாடர ்கணக�்ல் உள்ள பங்�கள் அல்ல� நி�, எ�ரக்ாலத�்ல் 
�ர�் ெசய்யேவண்�ய பரிமாற்ற ெசட�்ல்ெமண்�க�க�் எ�ராக சரிெசய்�க ்
ெகாள்ளப்ப�ம்.   
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மார�்ன் என்றால் என்ன? 

பரிமாற்றங்கள்/ �ர�் �ட�் நி�வனங்களால் மார�்ன் 
��கக்ப்ப��ற� மற்�ம் �த�டட்ாளரக்ள் சார�்ல் 
ஒ� வணிகதை்த நிைறேவற்�வதற்� �ன் 
அவரக்ளிட��ந�் தரகரக்ளால் வ�ல் 
ெசய்யப்ப��ற�. ஒ� �த�டட்ாளரால் வாங்�ம் 
வணிகத�்க�்ப் பணம் ெச�தத்ப்பட�ல்ைல அல்ல� 
�ற்�ம் வணிகத�்க�் ெசக�்ரிட�்ஸ்கள் 
வழங்க�ல்ைல என்ற ஆபதை்த �ைறப்பதற்காக 
மார�்ன் ெதாைக வ��கக்ப்ப��ற�.  மார�்ன் 

ெசப்டம்பர ்01, 2020 �தல் �த�டட்ாளரக்ள்  (வா�கை்கயாளர)் மார�்ன் ெதாைகைய  
“ெசக�்ரிட�்ைஸ” ெகாண்� மட�்ேம ெச�தத் ���ம், இதற்ெகன �றப்பாக 
வைரய�கக்ப்படட் பங்� தரகரின் �ேமட ் கணக�்ன் ேபரில் அடமானம் ைவப்பதன் 
�லம் �ன்�ட�்ேய பணம் ெச�த�்தல்:  ஒ�ேவைள �த�� ெசய்பவர ் மார�்ன் 
ெதாைகைய ெச�த�்வ���ந�் �லக�் ெபற ��ம்�னால், �த�டட்ாளர ்
“�ன்�ட�்ேய பணம் ெச�த�்வைத" பயன்ப�தத்லாம், அப்ெபா�� தரக�க�் 
பணம் ெச�த�்தல் / பங்�கள் வழங்�தல் என்ப� தரகரால் ��ப்�டப்பட 
ேநரம்/ேத�க�் �ன்பாகேவ ெகா�கக் ேவண்�ம்.  

பங்�தத்ரகர ்மற்�ம் ெடப்பா�டட்ரி பங்ேகற்பாளரக்ள் 
வழங்�ம் கணக்� அ�க்ைக

உங்களால் ேமற்ெகாள்ளப்படட் பரிமாற்றங்களின் மாதாந�்ர, 
காலாண்� அ�கை்ககள் ேபான்ற இதர அ�கை்ககைள 
இலவசமாக�ம், ெதாடரந்�்ம் பங்�தத்ரகர ் மற்�ம்  
ெடப்பா�டட்ரி பங்ேகற்பாளரக்ளிட��ந�் ெப�வதற்� 
உங்க�க�் உரிைம உள்ள�.  ெடப்பா�டட்ரஸ்ீ மற்�ம் 
பங்�சச்நை்தகள் உங்கள் ப�� ெபற்ற ைகேப� அல்ல� 
�ன்னஞ்சல் �கவரிக�் உங்க�க�்த ்தகவல் அளிப்பாரக்ள்
உங்கள் கணக�் ெதாடரப்ான பரிமாற்றங்கள் பற்� 
உங்களால் அநத் ெசய்�கைள �ரிந�் ெகாள்ள ��ய�ல்ைல 

ெதாைகைய ெராகக் பணம் அல்ல� ெசக�்ரிட�்ஸ் அல்ல� பணத�்ற்� ஈடான 
ஒன்�, அதாவ� காலவைர ைவப்�த ் ெதாைக, வங்� உத�்ரவாதம், ஃபண்டஸ்் 
�னிட�்கக்ள், அர� கடனீட�்ப் பத�்ரங்கள், க��ல �ல்கள் ேபான்றைவ �மாட ்
வ�வத�்ல் வழங்கலாம்.

என்றால் அநத் �ஷயம் பற்� உங்கள் வங்�, ெடப்பா�டட்ரி பங்ேகற்பாளர், உங்கள் 
பங்�சச்நை்த, தரகர ் ஆ�ேயாரிடம் �ளகக்ம் ேக�ங்கள் அல்ல� 
வ�காட�்தல்க�க�் ெச��ன் கடட்ண�ல்லா ேசைவைய அைழ�ங்கள்.    
இைடதத்ரகரக்ளிடம் உங்கள் ெதாடர�் தகவல்கைள எப்ேபா�ம் ��ப்�த�் 
ைவத�்�ங்கள், அப்ேபா� தான் எசச்ரிகை்ககைள�ம் கணக�் அ�கை்ககைள�ம் 
சரியான காலத�்ல் உங்களால் ெபற���ம்.  அம்மா�ரியான அ�கை்கைய நீங்கள் 
ெபற�ல்ைல என்றால், ெபா�தத்மான அைமப்�களிடம் அ� பற்� நீங்கள் ேகள்� 
எ�ப்ப ேவண்�ம் 
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ெதா�கக்ப்படட் கணக�் அ�கை்க (�ஏஎஸ்) என்ப�, ஒ� 
�த�டட்ாளரால் ஒ� மாதத�்ல் அைனத�் ஃபண்டக்ளி�ம் 
மற்�ம் இதர ெசக�்ரிட�்ஸ்கைள ெகாண்ட �ேமட ்
கணக(்�ல்)�களில் ேமற்ெகாள்ளப்படட் 
பரிவரத்த்ைனகளின் �வரங்கைளக ் ெகாண்ட ஒ� 
தனி/�ட�் கணக�் அ�கை்கயா�ம்.  உங்கள� �ஏஎஸ்-ஐ 
நீங்கள் ெபற்�கெ்காள்�ம் ெபா�ட�் உங்கள� பான் 
அடை்ட எண்ைண உங்கள� பங்�த ்தரகர ்/ ெடப்பா�டட்ரி 
பங்ேகற்பாளர ்ஆ�ேயாரிடம் ��ப்�கக் ேவண்�ம்.

நி� மற்�ம் ெசக�்ரிட�்ஸ்களின் இ�ப்� அ�கை்கைய ஒவ்ெவா� வ�ட�ம் மாரச் ் 
31 ஆம் ேத� உங்கள் பங்�த ் தரகரிட��ந�் ெப�வதற்� உங்க�க�் உரிைம 
உண்� 

ெதா�க்கப்படட் கணக்� அ�க்ைக (�ஏஎஸ்)

ெடரிேவட�்வ்ஸ் சந்ைத

ெடரிேவட�்வ்ஸ் என்ப� அதன் ம�ப்ைப அ�ப்பைடயான 
பா�காப்� அல்ல� நி�சார ் �ைறயாவணங்கள் �லம் 
ெப�ம் ஒ� நி�சார ் �ைறயாவணம் ஆ�ம். 
அ�ப்பைடயான பா�காப்� என்ப�, ஈக�்ட�்யாக, 
ெபா�ளாக, பணமாக, இதர வைககளாக இ�கக்லாம். 
அ�ப்பைட�ல் ெடரிேவட�்வ்ஸ் �த�டட்ாளரக்ளால் 
அவரக்ள� நிைலைய நடட்த�்��ந�் பா�காத�்க ்
ெகாள்ள�ம் மற்�ம் �ைல ஆபதை்த �ைறத�்க ்
ெகாள்ள�ம் பயன்ப�தத்ப்ப��ற�.      நடட்த�்��ந�் 

`

பா�காத�்க ் ெகாள்வெதன்ப�, ஒ� அ�ப்பைட ஆபத�் ேமலாண்ைம �க�், அ�ல் 
�த�டட்ாளரக்ள் பாதகமான �ைல ஏற்ற இறகக் ஆபதை்த சரிெசய்� ெகாள்�ம் 
�தமாக நி�சார ்�ைறயாவணங்களில் �க�்�ரவ்மாக �த�� ெசய்வாரக்ள்.   
ெடரிேவட�்வ்�ல் பங்�ெப�பவரக்ள், நடட் பா�காப்பாளரக்ள், �க வணிகரக்ள், 
மத�்யஸ்தரக்ள் மற்�ம் பல்ேவ� �ழ்நிைலகளில் பல்ேவ� வைக�ல் 
பங்�ெப�பவரக்ளாக இ�ப்பாரக்ள். 
ஃப்�சரஸ்் அண்ட ் ஆப்ஷன்ஸ் அல்ல� ெபா�வாக எஃப்&ஓ �ரி� என்� 
அைழகக்ப்ப�வ� ெசக�்ரிட�்ஸ் சநை்த�ல் ெடரிேவட�்வ்ஸ் �ரி�ல் ஒ� 
�க�்யமான பங்ைக வ�க�்ற�.  ஃப்�சரஸ்் அண்ட ்ஆப்ஷன்ஸ் என்பைவ இ�ேவ� 
வைகயான ெடரிேவட�்வ்கள் ஆ�ம். 
ஃப்�சரஸ்் ஒப்பநத்ம் என்ப� ஒ� அ�ப்பைடயான ெபா�ைள �ன்�ரம்ானிகக்ப்படட் 
�ைல�ல் எ�ரக்ால ேத��ல் வாங்க அல்ல� �ற்க வைரய�கக்ப்படட் வணிக 
ஒப்பநத்ம். 
ஆப்ஷன்ஸ் ஒப்பநத்ம் என்ப� ஒ� நி��ைறயாவணம், அ� ஆப்ஷன்ஸ் 
வாங்�பவ�க�், �ன் �ரம்ானிகக்ப்படட் ேத� மற்�ம் �ைல�ல் வாங்�வதற்கான  
��ப்ப உரிைமைய அதன் கடப்பா� இல்லாமல் வழங்��ற�.  ஒ� அைழப்� ஆப்ஷன் 
என்ப� ஒ�வ�க�் அ�ப்பைடயான ெசக�்ரிட�்ைய வாங்�ம் உரிைமைய 
அளிக�்ற� மற்�ம் அளிக�்ம் ஆப்ஷன் என்ப� ஒ�வ�க�் அ�ப்பைடயான 
ெசக�்ரிட�்ைய �ற்�ம் உரிைமைய அளிக�்ற�.  ஆப்ஷன்ஸ் ஒப்பநத்ங்கைளப் 
ெப�ம் �த�டட்ாளரக்ளிடம்  ஒ� ��தல் ம�ப்� கடட்ணம் வ��கக்ப்ப��ற�,
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தய�ெசய்� கவனத�்ல் ெகாள்�ங்கள் ெடரிேவட�்வ்ஸ் அ�க ஆபத�் நிைறநத் 
ெபா�ளா�ம் அைவ �க�்யமாக இழப்�கக்ாப்� ேபரங்க�க�் 
பயன்ப�தத்ப்ப��ற�.  ��வணிக �த�டட்ாளரக்�க�் இ� 
பரிந�்ைரகக்ப்ப�வ�ல்ைல.

��ச�்வல் ஃபண்டஸ்்  மற்�ம் இ�எஃப்கள் 

��ச�்வல் ஃபண்டஸ்்

ஒ� ��ச�்வல் ஃபண்ட ் ஆன� அ�கள�லான 
�த�டட்ாளரக்ளிட��ந�் ெபற்ற பணதை்த ஒ�ேசர 
ேச�த�் அநத்ப் பணதை்த, பங்�கள், கடன் 
பத�்ரங்கள், ���ய கால பணசச்நை்த ஆவணங்கள் 
மற்�ம் இதர ெசக�்ரிட�்ஸ் அல்ல� ெசாத�்கக்ள் 
அல்ல� இநத் அைனத�் �த��களின் ஒ� 
ெதா�ப்�ல் �த�� ெசய்�ற�.   ��ச�்வல் 
ஃபண்டஸ்் �டட்ங்கள் எ�ெவான்ைற�ம் 
ெவளி�டப்ப�வதற்� �ன்�ம் ெச��ல் ப�� 
ெபறேவண்�ம்.  ��ச�்வல் ஃபண்டஸ்் �டட்ங்களின் 
��கே்காள் அ�ப்பைட�ல் ��ச�்வல் ஃபண்டஸ்் 
பல்ேவ� வைககளாக �ரிகக்ப்படலாம்.  அநத்த ்
�டட்ங்கள் பல்ேவ� வைகயான �த�டட்ாளரக்ளின் 

சாதாரணப் பங்�த ் �டட்ங்கள்: அ�ப்பைட�ல் பங்��ரள்/பங்�களில் 
�த�� ெசய்�ம் ��ச�்வல் ஃபண்டஸ்்

கடன் ஆவணத ் �டட்ங்கள்  அ�ப்பைட�ல் நிரண்�கக்ப்படட் வ�மானம் 
ஈட�்ம் கடன் பத�்ரம் மற்�ம் அர� பத�்ரங்கள் ேபான்ற ெசக�்ரிட�்களில் 
�த�� ெசய்�ம் ��ச�்வல் ஃபண்டஸ்் 

கலப்�த ் �டட்ங்கள்  ஒன்� அல்ல� அதற்� ேமற்படட் பங்�கள், 
நிரண்�கக்ப்படட் வ�மானம், ெராகக்ப் பணம் ேபான்ற ெசாத�் 
வைககளில் �த�� ெசய்�ம் ��ச�்வல் ஃபண்டஸ்்.

�ர�் ேநாக�்ய �டட்ங்கள்  பணி ஓய்�, �ழநை்தக�கக்ான �டட்ம் ேபான்ற 
தனிமனிதரின் ��கே்காள்க�க�் இணங்க �த�� ெசய்�ம் ��ச�்வல் 
ஃபண்ட ்�டட்ங்கள். 

இதர �டட்ங்கள்  இன்ெடகஸ்் பண்�, ெசகே்டாரல் பண்� ேபான்ற இதர 
அைனத�்த ்�டட்ங்க�ம்

ேதைவகைள க�த�்ல் ெகாண்� வ�வைமகக்ப்படட்ைவ- இடர ் த�ரப்்� 
�த�டட்ாளரக்ள், (அ�ப்பைட�ல் ெபரிய ஆபதை்த எ�கக் ��ம்பாத ஒ� 
பழைமவாத �த�டட்ாளர)் �த �த�டட்ாளர ் (ஓரள� ஆபதை்த ேமற்ெகாள்ள 
��ம்�ம் �த�டட்ாளரக்ள்) ��ரமான �த�டட்ாளரக்ள் (அ�க லாபதை்த 
எ�ரப்ாரத்�் அ�கள� ஆபதை்த எ�ரெ்காள்ள ��ம்�ம் �த�டட்ாளரக்ள்). 

��ச�்வல் ஃபண்டை்ஸ வைகப்ப�த�்தல்  தற்ேபா� ��ச�்வல் ஃபண்டஸ்் �ரிவாக 
ஐந�் வைகயாக �ழ்கண்டவா� �ரிகக்ப்பட�்ள்ளன: 

உங்கள் வா�கை்கயாளைரத ் ெதரிந�் ெகாள்�ங்கள் (ேகஒய்�) ஆவணங்கைள 
நிைறேவற்�ங்கள் மற்�ம் அதற்� ஆதரவான ஆவணங்கைள அளி�ங்கள். 

வணிக உ�ப்�ன�டன் ஒப்�கெ்காள்ளப்படட் தன்னிசை்சயான நிபநத்ைனகைள 
�ரிந�்க ்ெகாள்�ங்கள்.
  

வணிக உ�ப்�னரக்�க�் ெகா�கக்ப்படட் உரிைமகள் பற்� அ�ந�்க ் 
ெகாள்�ங்கள். 

ஆபத�் ெவளிப்பா� ஆவணதை்த ப��ங்கள். 

�டட்ம் மற்�ம் ெசயல்பா� கடட்ைமப்� மற்�ம் காலகெ்க� பற்� அ�ந�்க ்
ெகாள்�ங்கள்

மார�்ன் ெதாைகைய சரியான ேநரத�்ல் ெச�த�்ங்கள். 

�ர�்கக்ான நி� மற்�ம் ெசக�்ரிட�்ஸ்கைள சரியான ேநரத�்ல் ெச�த�்ங்கள்.  

வணிக �வரங்கைள சரிபா�ங்கள். 

நி� மற்�ம் ெசக�்ரிட�்ஸ்களின் பரிவரத்த்ைனகளின் வங்� மற்�ம் �� 
கணக�்கைள சரிபா�ங்கள்.

ஒப்பநத் ��ப்�கள் மற்�ம் கணக�் அ�கை்ககைள ம�ப்�� ெசய்�ங்கள். 
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��ச�்வல் ஃபண்ட�்ல் எவ்வா� �த�� ெசய்வ�?

�ைறயான �த�ட�்த ் �டட்ங்கள்: ஒ� ��ப்�டட் �டட்த�்ல் 
��ப்�டட் இைடெவளிகளில் நிரண்�கக்ப்படட் ஒ� ெதாைகைய 
�த�� ெசய்�ம் வச�.

�ைறயாக ��ம்பப்ெப�ம் �டட்ங்கள்  ஒ� ��ப்�டட் �டட்த�்ல் 
��ப்�டட் இைடெவளிகளில் நிரண்�கக்ப்படட் ஒ� ெதாைகைய 
��ம்பப்ெப�ம் வச�

�ைறயாக மாற்றம் ெசய்�ம் �டட்ம். ஒ� �டட்த�்��ந�் நி�ைய 
மற்ெறா� �டட்த�்ற்� ��ப்�டட் இைடெவளிகளில் மாற்�ம் வச�. 

ெபா�வாக ��ச�்வல் ஃபண்ட�்ன் �டட் ெவளி��கள் பற்� ெசய்�த ் தாள்களில் 
�ளம்பரப்ப�தத்ப்ப�ம். ேதைவயான தகவல்கள் மற்�ம் �ண்ணப்ப 
ப�வங்க�கக்ாக நாெடங்��ம் பர���க�்ம் ��ச�்வல் ஃபண்டஸ்் �கவரக்ள் 
மற்�ம் �ற்பைனயாளரக்ைள �த�டட்ாளரக்ள் அ�கலாம்.  ��ச�்வல் 
ஃபண்ட�்ல் �த�� ெசய்�ம் ேபா�, �த�டட்ாளர ் �த�ல் அவரக்ள� ேகஒய்� 
நைட�ைறகைளப் �ரத்�் ெசய்ய ேவண்�ம்.  ஒ� �த�டட்ாளர ் ேகஒய்�-ைய நி� 
�ைள அல்ல� தைலைம ப�வாளர ் அ�வலகத�்ல்  ேநர�யாக ப�� ெசய்யலாம். 
மாறாக, ஒ� தனிநபர ் இ-ேகஒய்�ைய அவர� ஆதார ் அடை்ட அல்ல� பான் அடை்ட 
எண்ைண பயன்ப�த�் நிைறேவற்றலாம். 

ேகஒய்� நைட�ைறகள் ��நத் உடன், அதன் �ற� �த�டட்ாளர ் அவர ் �த�� 
ெசய்ய ��ம்�ம் �டட்ம் பற்� ��� ெசய்ய ேவண்�ம்.  அநத் ��� ஆபத�் ��ப்பம் 
மற்�ம் நி� இலக�் ஆ�யவற்�ன் அ�ப்பைட�ல் இ�க�்ம்.  ��ச�்வல் ஃபண்ட ்
�டட்ங்கைள கணித�்  எண்ணிகை்ககைள �ைறதத்�டன், �ைறயாக அநத்த ்
�டட்ங்களில் �த�� ெசய்ய ேதைவயான �ண்ணப்ப ப�வங்கைள �த�டட்ாளர ்
நிரப்ப  ேவண்�ய��க�்ம்.  ��ச�்வல் ஃபண்ட�்ல் அம்மா�ரியான ேசைவகைள 
வழங்�ம் �கவரக்ள் மற்�ம் �ற்பைனயாளரக்ள் �லமாக ப�வங்கைள 
சமரப்்�கக்லாம் அல்ல� ��ச�்வல் ஃபண்ட�்ல் அல்ல� ேநர�யாக அளிகக்லாம். 
�ண்ணப்பப் ப�வதை்த நிரப்�ம்ேபா� ஒ� �த�டட்ாளர், தன� ெபயர், �கவரி, 
�ண்ணப்�க�்ம் �னிட�்களின் எண்ணிகை்க ேபான்ற இதர ேதைவயான 
�வரங்கள் அைனதை்த�ம் �ண்ணப்பப் ப�வத�்ல் ெதளிவாகக ்
��ப்�டேவண்�ம்.  �ன்னாளில் பங்�தெ்தாைக அல்ல� �ள்வாங்�தல் 
ேபான்றைவக�கக்ாக ��ச�்வல் ஃபண்டட்ால் வழங்கப்படட் 
காேசாைல/வைரேவாைல ேபான்றவற்ைற �ைறேகடான வைககளில் 
பணமாக�்வைத த�ரக்க் அவர� வங்�க ் கணக�் எண்ைணக ் �த�டட்ாளர ்
ெகா�கக் ேவண்�ம்.  �ன்னாளில் �கவரி, வங்�கக்ணக�் எண் ேபான்றவற்�ல் 
ஏதாவ� மாற்றம் இ�க�்மானால், அைத உடன�யாக ��ச�்வல் ஃபண்ட�்க�் 
ெதரி�கக் ேவண்�ம்.   �த�டட்ாளரக்�க�் �த�ட�் நைட�ைறகைள ேம�ம் 
எளிதாகக் ஒட�்ெமாதத் ெதாைக �த�ட�்க�்ம் ��தலாக  �ழ்கண்ட ��ப்பத ்
ேதர�்கைள ��ச�்வல் ஃபண்டஸ்் அளிக�்ற�. 

உங்கள் வா�கை்கயாளைரத ் ெதரிந�் ெகாள்�ங்கள் (ேகஒய்�) ஆவணங்கைள 
நிைறேவற்�ங்கள் மற்�ம் அதற்� ஆதரவான ஆவணங்கைள அளி�ங்கள். 

வணிக உ�ப்�ன�டன் ஒப்�கெ்காள்ளப்படட் தன்னிசை்சயான நிபநத்ைனகைள 
�ரிந�்க ்ெகாள்�ங்கள்.
  

வணிக உ�ப்�னரக்�க�் ெகா�கக்ப்படட் உரிைமகள் பற்� அ�ந�்க ் 
ெகாள்�ங்கள். 

ஆபத�் ெவளிப்பா� ஆவணதை்த ப��ங்கள். 

�டட்ம் மற்�ம் ெசயல்பா� கடட்ைமப்� மற்�ம் காலகெ்க� பற்� அ�ந�்க ்
ெகாள்�ங்கள்

மார�்ன் ெதாைகைய சரியான ேநரத�்ல் ெச�த�்ங்கள். 

�ர�்கக்ான நி� மற்�ம் ெசக�்ரிட�்ஸ்கைள சரியான ேநரத�்ல் ெச�த�்ங்கள்.  

வணிக �வரங்கைள சரிபா�ங்கள். 

நி� மற்�ம் ெசக�்ரிட�்ஸ்களின் பரிவரத்த்ைனகளின் வங்� மற்�ம் �� 
கணக�்கைள சரிபா�ங்கள்.

ஒப்பநத் ��ப்�கள் மற்�ம் கணக�் அ�கை்ககைள ம�ப்�� ெசய்�ங்கள். 



27

28

பக்கம ்25

ெச��ன் வ�காட�்தல்களின் ப�, ��ச�்வல் ஃபண்ட ்
�டட்ங்கள் அவற்�ன் ஆபத�் நிைலக�க�் இணங்க 
வைகப்ப�தத்ப்பட ேவண்�ம் மற்�ம் அ� ஆபத�் அள�ட�் 
மானி�ல் காட�்ப்ப�தத்ப்பட ேவண்�ம்.  பல்ேவ� வைகயான 
ஆபத�் நிைலகைள ெகாண்ட ஆபத�் அள�ட�்மானி �ேழ 
ெகா�கக்ப்பட�்ள்ள�: 

��ச�்வல் ஃபண்ட ்�டட்ங்கைள வைகப்ப�த�்தல் 

�ைறநத் அள�  �த�ட�்த ்ெதாைக �ைறநத் அள� ஆபத�்க�்டப்டட்� 
�ைறநத் அள���ந�் �தமான அள� வைர �த�ட�்த ் ெதாைக �தமான 
அள�ல்  ஆபத�்க�்டப்டட்� . 
�தமான�:  �த�ட�்த ்ெதாைக �தமான ஆபத�்க�்டப்டட்� 
ஓரள� அ�கமான�:  �த�ட�்த ்ெதாைக ஓரள� அ�க ஆபத�்க�்டப்டட்�
அ�கமான�:  �த�ட�்தெ்தாைக அ�க ஆப�க�்டப்டட்� 
�க அ�கமான�  �த�ட�்தெ்தாைக �க அ�க ஆபத�்க�்டப்டட்� 

ஆபத�் அள�ட�் மானி மாதாந�்ர அ�ப்பைட�ல் ம�ப்�� ெசய்யப்ப�ம். 

��ச�்வல் ஃபண்டஸ்்/ஏஎம்�கக்ள் அவரக்ள� �டட்த ்ெதா�ப்� ெவளி��கேளா� 
ேசரத்�்  அவரக்ள� அைனத�்த ் �டட்ங்களின் ஆபத�் அள�ட�் மானிைய 
�ைறேய அவரக்ள� வைலதத்ளம் மற்�ம் ஏஎம்எஃப்ஐ வைலதத்ளத�்ல் ஒவ்ெவா� 
மாதம் ��வைடவதற்� 10 நாடக்�க�் �ன் ெவளி�டேவண்�ம். 

ஒ� ��ப்�டட் �டட்த�்ல் �த�� ெசய்வதற்� �கவரக்ள்/�ற்பைனயாளரக்ள் 
அளிக�்ம் ஊகக்தெ்தாைக/பரி�கள் ேபான்றவற்�னால் �த�டட்ாளரக்ள், �ைச 
��ம்��டக ் �டா�.  அதற்� மாறாக, ��ச�்வல் ஃபண்ட�்ன் கடநத்கால 
ெசயல்பாடை்ட க�த�்ல் ெகாள்�ங்கள் மற்�ம் ��கே்கா�டன் ��ய 
தகவல�நத் ���கைள எ�கக் ேவண்�ம். 

-

-

-

பங்�சச்ந்ைத வணிக நி� (இ�எஃப்) 

பங்�சச்நை்த வணிக நி� (இ�எஃப்) என்ப� ஒ� பா�காப்� 
���டெ்டண், ெபா�ள், கடனாவணம், அல்ல� நி�க ்
���டெ்டண் ேபான்ற ெசாத�்கக்ளின் ெதா�ப்� ஆ�யவற்ைற 
கண்காணித�் ெசக�்ரிட�்ஸ் சநை்த�ல் வணிகம் 
ேமற்ெகாள்�ற�.  ��கக்மாகச ் ெசால்லப் ேபானால், 

இ �எஃ ப்

இ�எஃப்கள் ெசன்ெசகஸ்், நிஃப்� ேபான்ற ����கைள �ன்ெதாடர�்ற�.  
இ�எஃப்-இல் �னிட�்கக்ைள நீங்கள் வாங்�ம் ேபா� உண்ைம�ல் நீங்கள் ���ட�் 
எண்களின் ெசயல்பா�கைள ெதாட�ம் ஒ� �டட்வரிைச��ள்ள �னிட�்கக்ைள 
வாங்���ரக்ள். இ�எஃப்கள் ெபா�வாக அைவ �ன்ெதாட�ம் ���ட�் எண்களின் 
ெசயல்�றைன �ர�ப�க�்ன்ற�. 
வழகக்மான ��ச�்வல் ஃபண்டஸ்் ேபா�ல்லாமல், இ�எஃப்கள் ஒ� ெபா� பங்காக 
பங்�சச்நை்த�ல் வணிகம் ேமற்ெகாள்�ன்றன மற்�ம் ஒ� இ�எஃப்-இன் �ைல 
சநை்த�ல் நைடெப�ம் வணிகத�்க�்த ் த�நத்ாற்ேபால் மாற்றம் காண்�ன்ற�.  
இ�எஃப்-இன் வணிக ம�ப்� அ� �ர�நி�த�்வப்ப�த�்ம் அ�ப்பைடச ் ெசாத�்ன் 
ெமாதத் ெசாத�் ம�ப்ைபச ்  சாரந்�் இ�க�்ம். இ�எஃப்கள் ெபா�வாக இதர 
��ச�்வல் ஃபண்ட ் �டட்ங்கைள �ட அன்றாடம் பணப்�ழகக்த�்ல் அ�க �றன் 
மற்�ம் �ைறநத் கடட்ணம் உைடய�.   

உங்கள் வா�கை்கயாளைரத ் ெதரிந�் ெகாள்�ங்கள் (ேகஒய்�) ஆவணங்கைள 
நிைறேவற்�ங்கள் மற்�ம் அதற்� ஆதரவான ஆவணங்கைள அளி�ங்கள். 

வணிக உ�ப்�ன�டன் ஒப்�கெ்காள்ளப்படட் தன்னிசை்சயான நிபநத்ைனகைள 
�ரிந�்க ்ெகாள்�ங்கள்.
  

வணிக உ�ப்�னரக்�க�் ெகா�கக்ப்படட் உரிைமகள் பற்� அ�ந�்க ் 
ெகாள்�ங்கள். 

ஆபத�் ெவளிப்பா� ஆவணதை்த ப��ங்கள். 

�டட்ம் மற்�ம் ெசயல்பா� கடட்ைமப்� மற்�ம் காலகெ்க� பற்� அ�ந�்க ்
ெகாள்�ங்கள்

மார�்ன் ெதாைகைய சரியான ேநரத�்ல் ெச�த�்ங்கள். 

�ர�்கக்ான நி� மற்�ம் ெசக�்ரிட�்ஸ்கைள சரியான ேநரத�்ல் ெச�த�்ங்கள்.  

வணிக �வரங்கைள சரிபா�ங்கள். 

நி� மற்�ம் ெசக�்ரிட�்ஸ்களின் பரிவரத்த்ைனகளின் வங்� மற்�ம் �� 
கணக�்கைள சரிபா�ங்கள்.

ஒப்பநத் ��ப்�கள் மற்�ம் கணக�் அ�கை்ககைள ம�ப்�� ெசய்�ங்கள். 
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ெசக்�ரிட�்ஸ் மாரக்்ெகட�்ல் �ைற�ற்ேறார ்�ைற�ரத்த்ல் 

ெச� �ைற�ற்ேறார ்�ைற�ரக்்�ம் அைமப்� 

ெசக�்ரிட�்ஸ் சநை்த ��த�் ஏதாவ� �கார ் இ�க�்மானால், நீங்கள் �தலாவதாக 
அ� சம்பநத்படட் இைடதத்ரகரக்ள் அல்ல� நி�வனதை்த ெதாடர�் ெகாள்ளலாம். 
சம்பநத்ப்படட் இைடதத்ரகர ் அல்ல� நி�வனம் உங்கள் �கா�கக்ான �ைற �ரக்க் 
உத�ம்.  ஒ� ேவைள அநத்க ் �ைற �ரக்க்ப்படாமல் இ�நத்ால், உங்கள் பங்� தரகர ்
அல்ல� பட�்ய�டப்படட் நி�வனத�்க�் எ�ராக நீங்கள் பங்�சச்நை்த அல்ல� 
ெடப்பா�டட்ரிைய அ�கலாம்.       

பங்�சச்ந்ைத �த�டட்ாளரக்ள் ேசைவகள் �ரி� 

�த�டட்ாளரக்ளின் ேகள்�க�க�் �ர�் 
காண்ப�ன் �லம் �த�டட்ாளரக்ளின் 
ேதைவகைள �த�டட்ாளரக்ள் ேசைவகள் �ரி� 
�ரத்�்ெசய்�ற�,  �த�டட்ாளர ் �காரக்ைளத ்
�ரத்�் ைவப்ப� மற்�ம் தாவாகக்�க�் ப�� 
நீ�த�்ைற சாரந்த் �ர�்கைள ந�வர ் �ரப்்பாய 
நைட�ைறகளின் வ�யாக வழங்��ற�.  

�த�டட்ாளரக்�க�் அவரக்ள� �ைறக�க�்த ் �ர�் கா�ம் இநத் வச�கைள 
வழங்�வதற்காக, இநத் பங்�சச்நை்தகள் அவரக்ளின் �த�டட்ாளரக்ள் ேசைவ 
ைமயங்கைள நாெடங்��ம் பல்ேவ� இடங்களில் ெகாண்�ள்ளன.   இநத் 
ைமயங்களின் �ரிவான பட�்யல் இநத் பங்�சச்நை்த வைலதத்ளங்களில் 
இ�க�்ன்றன. 

�கார்

அப்ேபா�ம் நீங்கள் ��ப்� அைடய�ல்ைல என்றால் 
ஸ்ேகாரஸ்் (ெச� �கார ் �ர�் அைமப்�) என்� 
அைழகக்ப்ப�ம் ஒ� வைலதத்ள அ�ப்பைட�லான 
�ைற�ற்ேறார ் �ைற�ரக்�்ம் ைமயத�்ன் �லமாக �கார ்
அளிகக்லாம்.  SCORES இைணய �கப்�ன் �கவரி : 
http://scores.gov.in.  �த�டட்ாளரக்ள் ஆண்டர்ாய்ட ் மற்�ம் 
ஐஓஎஸ் தளங்களி�ள்ள ஸ்ேகாரஸ்் ைகேப� ெசய�ைய 
பயன்ப�த�்�ம் அவரக்ள� �காரக்ைள ப�� ெசய்யலாம்.  
ஸ்ேகாரஸ்் பற்� ேம�ம் அ�கம் ெதரிந�் ெகாள்ள நீங்கள் 
ெச��ன் கடட்ண�ல்லா உத� எண்கைள அைழகக்லாம் 
1800 22 7575, 1800 266 7575. ஸ்ேகாரஸ்் உங்கள் �காைர ப�� 
ெசய்ய, ெதாடர மற்�ம் �கார(்கள்)�கக்ான �ர�் நிைலைய 
இைணயத�்ல் �ன்ெதாடர எநத் ேநரத�்�ம், எங்��ந�்ம் 
ேமற்ெகாள்ள  உங்க�க�் உத��ற�.

பங்�சச்நை்தகள் என்எஸ்இ-��ள்ள இன்ெவஸ்டார ்கர்ெீவன்ஸ் ெரசல்�ஷன் ேபனல் 
(ஐ� ஆர�்) மற்�ம் �எஸ்இ �ட ்மற்�ம் எம்எஸ்இ-��ள்ள இன்ெவஸ்டார ்கர்ெீவன்ஸ் 
ெரசல்�ஷன் க�ட�் (ஐ�ஆர�்) �லம்  �த�டட்ாளரக்ளின் �ைறகைள �ரக்க் 
வ�வ�க�்ற�.  

உங்கள் வா�கை்கயாளைரத ் ெதரிந�் ெகாள்�ங்கள் (ேகஒய்�) ஆவணங்கைள 
நிைறேவற்�ங்கள் மற்�ம் அதற்� ஆதரவான ஆவணங்கைள அளி�ங்கள். 

வணிக உ�ப்�ன�டன் ஒப்�கெ்காள்ளப்படட் தன்னிசை்சயான நிபநத்ைனகைள 
�ரிந�்க ்ெகாள்�ங்கள்.
  

வணிக உ�ப்�னரக்�க�் ெகா�கக்ப்படட் உரிைமகள் பற்� அ�ந�்க ் 
ெகாள்�ங்கள். 

ஆபத�் ெவளிப்பா� ஆவணதை்த ப��ங்கள். 

�டட்ம் மற்�ம் ெசயல்பா� கடட்ைமப்� மற்�ம் காலகெ்க� பற்� அ�ந�்க ்
ெகாள்�ங்கள்

மார�்ன் ெதாைகைய சரியான ேநரத�்ல் ெச�த�்ங்கள். 

�ர�்கக்ான நி� மற்�ம் ெசக�்ரிட�்ஸ்கைள சரியான ேநரத�்ல் ெச�த�்ங்கள்.  

வணிக �வரங்கைள சரிபா�ங்கள். 

நி� மற்�ம் ெசக�்ரிட�்ஸ்களின் பரிவரத்த்ைனகளின் வங்� மற்�ம் �� 
கணக�்கைள சரிபா�ங்கள்.

ஒப்பநத் ��ப்�கள் மற்�ம் கணக�் அ�கை்ககைள ம�ப்�� ெசய்�ங்கள். 
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பக்கம ்27

ந�வர ்�ரப்்பாய நைட�ைற 

ந�வர ் �ரப்்பாயம் என்ப� பங்� தரகர ் மற்�ம் 
� த � ட் ட ா ள ர் க � க் � ை ட ே ய ய ா ன 
தாவாகக்�க�்த ் �ர�் காண 
ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் ப�� நீ�த�்ைற 
நைட�ைறகைள ��க�்ற�.  ஏதாவ� ஒ� 
தரப்� அவரின் �கா�க�் அ�தத் தரப்� அல்ல� 
பங்� சநை்த�ன் �கார ் �ர�் நைட�ைறகள் 
�லம் ��ப்�கரமாக �ர�் காணப்பட�ல்ைல 
என்� நிைனக�்ம் நிைல�ல், இ�தரப்�ன�ம் 
பங்�சச்நை்த��ள்ள ந�வர ் �ரப்்பாய 
நைட�ைறகள் வ�ையத ்ேதரந்ெ்த�கக்லாம். 

�த�டட்ாளர ் ேசைவ ைமயங்கள், ந�வர ்
�ரப்்பாய நைட�ைறகள், மற்�ம் அதற்கான 
கடட்ணங்கள் ெசல�கள் பற்� ேம�ம் ��தல் 
தகவல்க�க�் நீங்கள் சம்பநத்ப்படட் 
பங்�சச்நை்த வைலதத்ளங்க�க�் வ�ைக 
தரலாம்.  

ேகாரப்படாத பங்�கள்/ வழங்கப்படாத ஈ�த ்ெதாைககள் பற்�ய 
தகவல்கள் - ஐஇ�எஃப்

�த�டட்ாளரின் ��ப்�ணரை்வ ேமம்ப�தத்�ம் 
மற்�ம் �த�டட்ாளரின் ��ப்பதை்த 
பா�காகக்�ம், �த�டட்ாளர ் கல்�ய�� மற்�ம் 
பா�காப்� நி� (ஐஇ�எஃப்) நி�வனசச்டட்ம், 2013 
�ரி� 125 இன் �ழ் நி�வப்பட�்�க�்ற�.  
நி�வனசச்டட்ம், 2013 �ரி� 125 இன் �ழ் 
வழங்கப்பட�்ள்ள ��களின் அ�ப்பைட�ல் 
அைமகக்ப்படட் ஐஇ�எஃப் ஆைணயம் என்ப� ஒ� 
சடட்�ைற அைமப்�க�்�.  

ெதாடரந்�் ஏ� வ�டங்களாக வழங்கப்படாமல் 
அல்ல� ேகட�் எ�ப்பப்படாமல் இ�க�்ம் 
அைனத�் பங்�தெ்தாைககள் மற்�ம் பங்�கள் 
சம்பநத்ப்படட் நி�வனங்களால், �த�டட்ாளர ்
கல்�ய�� மற்�ம் பா�காப்� நி� (ஐஇ�எஃப்) க�் 
மாற்றப்ப�ம்.  �த�டட்ாளர ் அல்ல� அவர� 
�ர�நி�கள் வழங்கப்படாத பங்�தெ்தாைக 
மற்�ம்/அல்ல� ேகட�் எ�ப்பப்படாத பங்�கைளப் 
ெபற அவரக்ள� ேகட�் ��த�் ஐஇ�எஃப் 
ஆைணயத�்க�் சமரப்்�கக் ேவண்�ம்.   

ேம�ம் அ�க தகவல்க�க�் �த�டட்ாளரக்ள் 
http://www.iepf.gov.in/IEPF/refund.html இைணப்ைப 
பாரை்வ�டலாம்.

`
`

உங்கள் வா�கை்கயாளைரத ் ெதரிந�் ெகாள்�ங்கள் (ேகஒய்�) ஆவணங்கைள 
நிைறேவற்�ங்கள் மற்�ம் அதற்� ஆதரவான ஆவணங்கைள அளி�ங்கள். 

வணிக உ�ப்�ன�டன் ஒப்�கெ்காள்ளப்படட் தன்னிசை்சயான நிபநத்ைனகைள 
�ரிந�்க ்ெகாள்�ங்கள்.
  

வணிக உ�ப்�னரக்�க�் ெகா�கக்ப்படட் உரிைமகள் பற்� அ�ந�்க ் 
ெகாள்�ங்கள். 

ஆபத�் ெவளிப்பா� ஆவணதை்த ப��ங்கள். 

�டட்ம் மற்�ம் ெசயல்பா� கடட்ைமப்� மற்�ம் காலகெ்க� பற்� அ�ந�்க ்
ெகாள்�ங்கள்

மார�்ன் ெதாைகைய சரியான ேநரத�்ல் ெச�த�்ங்கள். 

�ர�்கக்ான நி� மற்�ம் ெசக�்ரிட�்ஸ்கைள சரியான ேநரத�்ல் ெச�த�்ங்கள்.  

வணிக �வரங்கைள சரிபா�ங்கள். 

நி� மற்�ம் ெசக�்ரிட�்ஸ்களின் பரிவரத்த்ைனகளின் வங்� மற்�ம் �� 
கணக�்கைள சரிபா�ங்கள்.

ஒப்பநத் ��ப்�கள் மற்�ம் கணக�் அ�கை்ககைள ம�ப்�� ெசய்�ங்கள். 
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பக்கம ்28

இைணப்�க்கள் 

இைணப்�-I
ெசக்�ரிட�்ஸ் சந்ைத�ல் �த�� ெசய்ய/வணிகம் ெசய்�ம் ேபா� 

ெசய்யக்��யைவ மற்�ம் ெசய்யக்�டாதைவ  

ெசக�்ரிட�்ஸ் சநை்த�ல் உங்கள் �த�ட�்த ் ேதைவக�க�், ெச��ல் ப�� 
ெபற்ற ஒ� �த�ட�் ஆேலாசகரிடம் நீங்கள் ஆேலாசைன ேகடக்லாம். 

உங்கள� ��கே்காள் மற்�ம் ஆபத�் ��ப்பம் சாரந்�் ஒ� �டட்ம்/ெபா�ளில் 
�த�� ெசய்�ங்கள். 

ெசல்லதத்கக் ஒப்பநத்க ் ��ப்�/ உ��ெசய்யப்படட் ��ப்பாைண ஒன்ைற 
வணிகம் ேமற்ெகாள்ளப்படட் 24 மணி ேநரத�்ற்�ள் அளிக�்மா� வற்��த�்ங்கள்.  
உங்கள் �ேமட ் கணக�்ல் �ைறயாக உங்கள் பங்�கள் பட�்யைல ெதாடரந்�் 
கண்காணி�ங்கள்.

ைகெய�த�்�வதற்� �ன் அைனத�் ஆவணங்கைள�ம் கவனமாகப் 
ப��ங்கள். 

உங்கள் கணக�்க�்ப் ெபா�நத்க�்�ய ெசல�கள்/கடட்ணங்கள்/தர� கடட்ணம் 
அைனதை்த�ம் நீங்கள் கவனமாக பாரக்க் ேவண்�ம் மற்�ம் அதன் ப��கைள 
ைவத�்�கக் ேவண்�ம். 

ைகெய�த�்டட் ஆவணங்கள், கணக�் அ�கை்ககள், ெபற்ற ஒப்பநத் ��ப்�கள் 
மற்�ம் ெச�த�்ய பணம் ஆ�யவற்�ன் ப�ேவடை்ட ைவத�்�ங்கள். 

உங்கள் நி�தே்தைவ/இலக�் ஆ�யவற்ைற �ைறயாக ம�ப்�� ெசய்�ங்கள் 
மற்�ம் இைத நிைறேவற்ற ���மா என்பைத உ��ெசய்வதற்� 
ேபாரட்ஃ்ேபா�ேயாைவ  ம�ப்�� ெசய்�ங்கள். 

வங்� வ�யாகேவ உங்கள் பணப்பரிவரத்ைனகைள எப்ேபா�ம் 
ேமற்ெகாள்�ங்கள், அதாவ� ெராகக் பணதை்த பயன்ப�தத் ேவண்டாம். 

உங்கள் தகவல்கைள எப்ேபா�ம் ��ப்�த�் ைவத�்�ங்கள்.  உங்கள் �கவரி 
அல்ல� வங்� �வரங்கள் அல்ல� �ன்னஞ்சல் அைடயாளம் இவற்�ல் ஏதாவ� 
மாற்றம் இ�நத்ால், உங்கள் பங்�த ் தரகர/்ெடப்பா�டட்ரி பங்ேகற்பாளர ்
ஆ�ேயா�க�் தகவல் அளி�ங்கள்.  இப்ேபா� �ம் கார�்கள் பல்ேவ� ேசைவ 
அளிப்பவரக்�க�் இைணய �கப்பாக ெசயல்ப�வதால் �த�டட்ாளரக்ள் 
அவரக்ள� ஒற்ைற ைகேப� எண்ைண அவரக்�க�்ப் ெபா�தத்மான கணக�்ல் 
இைணத�்கெ்காள்ளலாம். (ைகேப� எண் அைனத�் பரிமாற்றங்க�க�்ம் �க 
�க�்யமான ஒன்�.) 

உங்களின் அைனத�் �த��க�க�்ம் நியமனதை்த பயன்ப�த�்க ்
ெகாள்�ங்கள். �ேமட ் கணக�்க�க�் ஒன்�க�் ேமற்படட் நியமனங்கள் 
ஏற்�கெ்காள்ளப்ப��ன்றன. 

உங்கள் ெதாடர ்கணகை்க �ைறயாக காலவைரப்ப� �ர�் ெசய்� ெகாள்�ங்கள் 
(நீங்கள் ேதர�் ெசய்தப� 30/90 நாடக்�க�் ஒ��ைற)

ெசய்

உங்கள் ெதாடர ்கணகை்க �ைறயாக சரிபாரத்�் வா�ங்கள்.  

��ப்�டட் காலவைரயைற�ல் உங்கள் வணிகக ்கணகை்க சரிபாரத்�் ம�ப்�� 
ெசய்� வா�ங்கள்.

அன்ைறய �னத�்ல் ேமற்ெகாள்ளப்படட் வணிகம் ��த�் பங்�ச ்
சநை்த���ந�் அ�ப்பப்ப�ம் அன்றாட ��ஞ்ெசய்� மற்�ம் 
�ன்னஞ்சல்கைள �ைறயாக சரிபாரக்க் ேவண்�ம். 

வணிக உ�ப்�னர ் பராமரித�் வ�ம் �த�டட்ாளரக்ளின் நி� மற்�ம் 
ெசக�்ரிட�்ஸ்களின் இ�ப்� பற்�ய மாதத�்கக்ான ��ஞ்ெசய்� மற்�ம் 
�ன்னஞ்சல்கைள �ைறயாக சரிபாரக்க் ேவண்�ம்.
 

உங்கள் வா�கை்கயாளைரத ் ெதரிந�் ெகாள்�ங்கள் (ேகஒய்�) ஆவணங்கைள 
நிைறேவற்�ங்கள் மற்�ம் அதற்� ஆதரவான ஆவணங்கைள அளி�ங்கள். 

வணிக உ�ப்�ன�டன் ஒப்�கெ்காள்ளப்படட் தன்னிசை்சயான நிபநத்ைனகைள 
�ரிந�்க ்ெகாள்�ங்கள்.
  

வணிக உ�ப்�னரக்�க�் ெகா�கக்ப்படட் உரிைமகள் பற்� அ�ந�்க ் 
ெகாள்�ங்கள். 

ஆபத�் ெவளிப்பா� ஆவணதை்த ப��ங்கள். 

�டட்ம் மற்�ம் ெசயல்பா� கடட்ைமப்� மற்�ம் காலகெ்க� பற்� அ�ந�்க ்
ெகாள்�ங்கள்

மார�்ன் ெதாைகைய சரியான ேநரத�்ல் ெச�த�்ங்கள். 

�ர�்கக்ான நி� மற்�ம் ெசக�்ரிட�்ஸ்கைள சரியான ேநரத�்ல் ெச�த�்ங்கள்.  

வணிக �வரங்கைள சரிபா�ங்கள். 

நி� மற்�ம் ெசக�்ரிட�்ஸ்களின் பரிவரத்த்ைனகளின் வங்� மற்�ம் �� 
கணக�்கைள சரிபா�ங்கள்.

ஒப்பநத் ��ப்�கள் மற்�ம் கணக�் அ�கை்ககைள ம�ப்�� ெசய்�ங்கள். 
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ெசக�்ரிட�்ஸ் சநை்த�ல் உங்கள் �த�ட�்த ் ேதைவக�க�், ெச��ல் ப�� 
ெபற்ற ஒ� �த�ட�் ஆேலாசகரிடம் நீங்கள் ஆேலாசைன ேகடக்லாம். 

உங்கள� ��கே்காள் மற்�ம் ஆபத�் ��ப்பம் சாரந்�் ஒ� �டட்ம்/ெபா�ளில் 
�த�� ெசய்�ங்கள். 

ெசல்லதத்கக் ஒப்பநத்க ் ��ப்�/ உ��ெசய்யப்படட் ��ப்பாைண ஒன்ைற 
வணிகம் ேமற்ெகாள்ளப்படட் 24 மணி ேநரத�்ற்�ள் அளிக�்மா� வற்��த�்ங்கள்.  
உங்கள் �ேமட ் கணக�்ல் �ைறயாக உங்கள் பங்�கள் பட�்யைல ெதாடரந்�் 
கண்காணி�ங்கள்.

ைகெய�த�்�வதற்� �ன் அைனத�் ஆவணங்கைள�ம் கவனமாகப் 
ப��ங்கள். 

உங்கள் கணக�்க�்ப் ெபா�நத்க�்�ய ெசல�கள்/கடட்ணங்கள்/தர� கடட்ணம் 
அைனதை்த�ம் நீங்கள் கவனமாக பாரக்க் ேவண்�ம் மற்�ம் அதன் ப��கைள 
ைவத�்�கக் ேவண்�ம். 

ைகெய�த�்டட் ஆவணங்கள், கணக�் அ�கை்ககள், ெபற்ற ஒப்பநத் ��ப்�கள் 
மற்�ம் ெச�த�்ய பணம் ஆ�யவற்�ன் ப�ேவடை்ட ைவத�்�ங்கள். 

உங்கள் நி�தே்தைவ/இலக�் ஆ�யவற்ைற �ைறயாக ம�ப்�� ெசய்�ங்கள் 
மற்�ம் இைத நிைறேவற்ற ���மா என்பைத உ��ெசய்வதற்� 
ேபாரட்ஃ்ேபா�ேயாைவ  ம�ப்�� ெசய்�ங்கள். 

வங்� வ�யாகேவ உங்கள் பணப்பரிவரத்ைனகைள எப்ேபா�ம் 
ேமற்ெகாள்�ங்கள், அதாவ� ெராகக் பணதை்த பயன்ப�தத் ேவண்டாம். 

உங்கள் தகவல்கைள எப்ேபா�ம் ��ப்�த�் ைவத�்�ங்கள்.  உங்கள் �கவரி 
அல்ல� வங்� �வரங்கள் அல்ல� �ன்னஞ்சல் அைடயாளம் இவற்�ல் ஏதாவ� 
மாற்றம் இ�நத்ால், உங்கள் பங்�த ் தரகர/்ெடப்பா�டட்ரி பங்ேகற்பாளர ்
ஆ�ேயா�க�் தகவல் அளி�ங்கள்.  இப்ேபா� �ம் கார�்கள் பல்ேவ� ேசைவ 
அளிப்பவரக்�க�் இைணய �கப்பாக ெசயல்ப�வதால் �த�டட்ாளரக்ள் 
அவரக்ள� ஒற்ைற ைகேப� எண்ைண அவரக்�க�்ப் ெபா�தத்மான கணக�்ல் 
இைணத�்கெ்காள்ளலாம். (ைகேப� எண் அைனத�் பரிமாற்றங்க�க�்ம் �க 
�க�்யமான ஒன்�.) 

உங்களின் அைனத�் �த��க�க�்ம் நியமனதை்த பயன்ப�த�்க ்
ெகாள்�ங்கள். �ேமட ் கணக�்க�க�் ஒன்�க�் ேமற்படட் நியமனங்கள் 
ஏற்�கெ்காள்ளப்ப��ன்றன. 

உங்கள் ெதாடர ்கணகை்க �ைறயாக காலவைரப்ப� �ர�் ெசய்� ெகாள்�ங்கள் 
(நீங்கள் ேதர�் ெசய்தப� 30/90 நாடக்�க�் ஒ��ைற)

�த�ட�்��ந�் பணம் கடன் வாங்கா�ரக்ள். 

ப�� ெபறாத தரகரக்ள் / இதர ப�� ெபறாத இைடதத்ரகரக்ளிடம் ெதாடர�் 
ைவத�்க ்ெகாள்ளா�ரக்ள்.  

ஒப்�கெ்காள்ளப்படட் தர�க ் கடட்ணம்/ இைடதத்ரகர ் கடட்ணங்கைள �ட 
��தலாக வழங்கா�ரக்ள்.  

��கள் மற்�ம் நிபநத்ைனகைள ��ைமயாக ெதரிந�் ெகாள்ளாமல் எநத் ஒ� 
இைடதத்ரகரிட�ம் எநத் ஒ� ஆவணதை்த�ம் நிைறேவற்றா�ரக்ள். 

எநத் ஒ� ெவற்� ப�வத�்�ம் அல்ல� வழங்�ம் அ���தத்ல் �ட�்�ம் 
ைகெய�த�்டா�ரக்ள். 

ெஜனரல் பவர ் ஆஃப் ஆடட்ரன்ி �கவரி சான்� அ�காரதை்த பங்� 
தரகர/்ெடப்பா�டட்ரி பங்ேகற்பாளரக்�க�் வழங்கா�ரக்ள்  நீங்கள் ஒ� �கவரி 
சான்�  ஐ வழங்க  ��ம்�னால், �க கவனமாக �டட்வடட்மாக ��ப்�டட் ஒன்ைற 
வழங்�ங்கள்.

தாவா ஏற்படட்ால், இைடதத்ரகரக்ள்/பங்�சச்நை்த/ெச� ஆ�ேயா�க�் 
ஏற்�கெ்காள்ளக�்�ய காலவைரக�்ள் எ�த�் �லம் �கார ்அளி�ங்கள். 

டப்பா வணிகம் சடட் �ேராதமான�.  உங்க�க�் ெசலைவ �சச்ப்ப�த�்வ� 
ேபால் ேதான்�னா�ம் டப்பா வணிகத�்ல் ஈ�படா�ரக்ள், அ� பங்�ச ்
சநை்தையப் ேபால் பா�காப்பாக வணிகம் நிைறேவற்றப்ப�ம் பயைன 
அளிப்ப�ல்ைல.

�ற்க இயலாத ெசக�்ரிட�்ஸ்கைள �ற்க �யன்� ெகாண்��க�்ம் ஒ� நபரின் 
ஆைச வாரத்ை்தகைள நம்� உங்கள� �த�ட�் ���கைள எ�கக்ா�ரக்ள்.  
ெபாய்யான தகவல்கைள பரப்�வ�ம் சடட்த�்க�் �றம்பான நடவ�கை்க, அ� 
பற்� ெச��ல் �கார ்அளிகக்ப்படேவண்�ம். 

இைணயவ� கணக�்ன் கட�செ்சால்ைல எவரிட�ம் ப�ரந்�் ெகாள்ளா�ரக்ள்.  
கட�செ்சால்ைல அ�கக்� மாற்�கெ்காள்�ங்கள்.

ெபாய்யான கணக�்கைள காட�் ஏமாற்�ம் ேபான்� �டட்ங்கள், ப�� ெபறாத 
�ட�் �த��கள் அல்ல� ப�� ெபறாத வாய்ப்� நி� �டட்ங்க�க�் 
இைரயாகா�ரக்ள்.

உங்கள் ேகஒய்� ஆவணங்களில் கா��டங்கைள அ�த�் �ட மறகக்ா�ரக்ள்.  

கணினி ��தத் அ��கம் அ�க�ல்லாதவரா��நத்ால், ��டட்ல் 
ஒப்பநத்ங்கைள ேதரந்ெ்த�கக்ா�ரக்ள். 

ேவண்டாம்

உங்கள் ெதாடர ்கணகை்க �ைறயாக சரிபாரத்�் வா�ங்கள்.  

��ப்�டட் காலவைரயைற�ல் உங்கள் வணிகக ்கணகை்க சரிபாரத்�் ம�ப்�� 
ெசய்� வா�ங்கள்.

அன்ைறய �னத�்ல் ேமற்ெகாள்ளப்படட் வணிகம் ��த�் பங்�ச ்
சநை்த���ந�் அ�ப்பப்ப�ம் அன்றாட ��ஞ்ெசய்� மற்�ம் 
�ன்னஞ்சல்கைள �ைறயாக சரிபாரக்க் ேவண்�ம். 

வணிக உ�ப்�னர ் பராமரித�் வ�ம் �த�டட்ாளரக்ளின் நி� மற்�ம் 
ெசக�்ரிட�்ஸ்களின் இ�ப்� பற்�ய மாதத�்கக்ான ��ஞ்ெசய்� மற்�ம் 
�ன்னஞ்சல்கைள �ைறயாக சரிபாரக்க் ேவண்�ம்.
 

உங்கள் வா�கை்கயாளைரத ் ெதரிந�் ெகாள்�ங்கள் (ேகஒய்�) ஆவணங்கைள 
நிைறேவற்�ங்கள் மற்�ம் அதற்� ஆதரவான ஆவணங்கைள அளி�ங்கள். 

வணிக உ�ப்�ன�டன் ஒப்�கெ்காள்ளப்படட் தன்னிசை்சயான நிபநத்ைனகைள 
�ரிந�்க ்ெகாள்�ங்கள்.
  

வணிக உ�ப்�னரக்�க�் ெகா�கக்ப்படட் உரிைமகள் பற்� அ�ந�்க ் 
ெகாள்�ங்கள். 

ஆபத�் ெவளிப்பா� ஆவணதை்த ப��ங்கள். 

�டட்ம் மற்�ம் ெசயல்பா� கடட்ைமப்� மற்�ம் காலகெ்க� பற்� அ�ந�்க ்
ெகாள்�ங்கள்

மார�்ன் ெதாைகைய சரியான ேநரத�்ல் ெச�த�்ங்கள். 

�ர�்கக்ான நி� மற்�ம் ெசக�்ரிட�்ஸ்கைள சரியான ேநரத�்ல் ெச�த�்ங்கள்.  

வணிக �வரங்கைள சரிபா�ங்கள். 

நி� மற்�ம் ெசக�்ரிட�்ஸ்களின் பரிவரத்த்ைனகளின் வங்� மற்�ம் �� 
கணக�்கைள சரிபா�ங்கள்.

ஒப்பநத் ��ப்�கள் மற்�ம் கணக�் அ�கை்ககைள ம�ப்�� ெசய்�ங்கள். 
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ெடரிேவட�்வ்ஸ் என்ப� அதன் ம�ப்ைப அ�ப்பைடயான 
பா�காப்� அல்ல� நி�சார ் �ைறயாவணங்கள் �லம் 
ெப�ம் ஒ� நி�சார ் �ைறயாவணம் ஆ�ம். 
அ�ப்பைடயான பா�காப்� என்ப�, ஈக�்ட�்யாக, 
ெபா�ளாக, பணமாக, இதர வைககளாக இ�கக்லாம். 
அ�ப்பைட�ல் ெடரிேவட�்வ்ஸ் �த�டட்ாளரக்ளால் 
அவரக்ள� நிைலைய நடட்த�்��ந�் பா�காத�்க ்
ெகாள்ள�ம் மற்�ம் �ைல ஆபதை்த �ைறத�்க ்
ெகாள்ள�ம் பயன்ப�தத்ப்ப��ற�.      நடட்த�்��ந�் 

இைணப்�-II 
(�த�டட்ாளரக்ளின் உரிைமகள் மற்�ம் கட�்ப்பா�கள்) 

உரிைமக
ள் &

கட�்ப்பா
�கள் 

�த�டட்ாளரக்ளின் உரிைமகள் 

தனித�்வமான வா�கை்கயாளர ் ���டை்ட தரகரிட��ந�் ஒ�க�்� ெபற்�க ்
ெகாள்�ங்கள்.  

இைடதத்ரகரக்ளால் ேமற்ெகாள்ளப்படட் ேகஒய்� மற்�ம் இதர ஆவணங்களின் ஒ� 
நகைல ெபற்�கெ்காள்�ங்கள். 

உங்கள் UCC ���ந�் மட�்ேம வணிகதை்த ேமற்ெகாள்�ங்கள். 

ஏற்�கெ்காள்ளப்படட் வைரயைறகைள �ரத்�் ெசய்தால் மட�்ேம 
உ�ப்�னரிடத�்ல் ேகடப்ாைண வழங்�ங்கள்.  

�றநத் �ைலைய ெப�ங்கள். 

வணிகத�்கக்ான ஒப்பநத்க ்��ப்ைப நிைறேவற்�ங்கள். 

��கக்ப்படட் கடட்ணங்கள் ��தத் �வரங்கைள ேக�ங்கள். 

நி� மற்�ம் ெசக�்ரிட�்ஸ்கைள ��ப்�டட் ேநரத�்ல் ெபற்�கெ்காள்�ங்கள்.

வணிக உ�ப்�னரிடத�்��ந�் கணக�் அ�கை்கைய ெபற்�க ்ெகாள்�ங்கள். 

கணகை்க ��த�்ைவகக் ேகா�ங்கள்.

ஒப்�கெ்காள்ளப்படட் கால அடட்வைணப்ப� அ�கை்ககைளப் ெப�ங்கள். 

�த�டட்ாளரக்ளின் கட�்ப்பா�கள்  

பா�காத�்க ் ெகாள்வெதன்ப�, ஒ� அ�ப்பைட ஆபத�் ேமலாண்ைம �க�், அ�ல் 
�த�டட்ாளரக்ள் பாதகமான �ைல ஏற்ற இறகக் ஆபதை்த சரிெசய்� ெகாள்�ம் 
�தமாக நி�சார ்�ைறயாவணங்களில் �க�்�ரவ்மாக �த�� ெசய்வாரக்ள்.   
ெடரிேவட�்வ்�ல் பங்�ெப�பவரக்ள், நடட் பா�காப்பாளரக்ள், �க வணிகரக்ள், 
மத�்யஸ்தரக்ள் மற்�ம் பல்ேவ� �ழ்நிைலகளில் பல்ேவ� வைக�ல் 
பங்�ெப�பவரக்ளாக இ�ப்பாரக்ள். 
ஃப்�சரஸ்் அண்ட ் ஆப்ஷன்ஸ் அல்ல� ெபா�வாக எஃப்&ஓ �ரி� என்� 
அைழகக்ப்ப�வ� ெசக�்ரிட�்ஸ் சநை்த�ல் ெடரிேவட�்வ்ஸ் �ரி�ல் ஒ� 
�க�்யமான பங்ைக வ�க�்ற�.  ஃப்�சரஸ்் அண்ட ்ஆப்ஷன்ஸ் என்பைவ இ�ேவ� 
வைகயான ெடரிேவட�்வ்கள் ஆ�ம். 
ஃப்�சரஸ்் ஒப்பநத்ம் என்ப� ஒ� அ�ப்பைடயான ெபா�ைள �ன்�ரம்ானிகக்ப்படட் 
�ைல�ல் எ�ரக்ால ேத��ல் வாங்க அல்ல� �ற்க வைரய�கக்ப்படட் வணிக 
ஒப்பநத்ம். 
ஆப்ஷன்ஸ் ஒப்பநத்ம் என்ப� ஒ� நி��ைறயாவணம், அ� ஆப்ஷன்ஸ் 
வாங்�பவ�க�், �ன் �ரம்ானிகக்ப்படட் ேத� மற்�ம் �ைல�ல் வாங்�வதற்கான  
��ப்ப உரிைமைய அதன் கடப்பா� இல்லாமல் வழங்��ற�.  ஒ� அைழப்� ஆப்ஷன் 
என்ப� ஒ�வ�க�் அ�ப்பைடயான ெசக�்ரிட�்ைய வாங்�ம் உரிைமைய 
அளிக�்ற� மற்�ம் அளிக�்ம் ஆப்ஷன் என்ப� ஒ�வ�க�் அ�ப்பைடயான 
ெசக�்ரிட�்ைய �ற்�ம் உரிைமைய அளிக�்ற�.  ஆப்ஷன்ஸ் ஒப்பநத்ங்கைளப் 
ெப�ம் �த�டட்ாளரக்ளிடம்  ஒ� ��தல் ம�ப்� கடட்ணம் வ��கக்ப்ப��ற�,

உங்கள் வா�கை்கயாளைரத ் ெதரிந�் ெகாள்�ங்கள் (ேகஒய்�) ஆவணங்கைள 
நிைறேவற்�ங்கள் மற்�ம் அதற்� ஆதரவான ஆவணங்கைள அளி�ங்கள். 

வணிக உ�ப்�ன�டன் ஒப்�கெ்காள்ளப்படட் தன்னிசை்சயான நிபநத்ைனகைள 
�ரிந�்க ்ெகாள்�ங்கள்.
  

வணிக உ�ப்�னரக்�க�் ெகா�கக்ப்படட் உரிைமகள் பற்� அ�ந�்க ் 
ெகாள்�ங்கள். 

ஆபத�் ெவளிப்பா� ஆவணதை்த ப��ங்கள். 

�டட்ம் மற்�ம் ெசயல்பா� கடட்ைமப்� மற்�ம் காலகெ்க� பற்� அ�ந�்க ்
ெகாள்�ங்கள்

மார�்ன் ெதாைகைய சரியான ேநரத�்ல் ெச�த�்ங்கள். 

�ர�்கக்ான நி� மற்�ம் ெசக�்ரிட�்ஸ்கைள சரியான ேநரத�்ல் ெச�த�்ங்கள்.  

வணிக �வரங்கைள சரிபா�ங்கள். 

நி� மற்�ம் ெசக�்ரிட�்ஸ்களின் பரிவரத்த்ைனகளின் வங்� மற்�ம் �� 
கணக�்கைள சரிபா�ங்கள்.

ஒப்பநத் ��ப்�கள் மற்�ம் கணக�் அ�கை்ககைள ம�ப்�� ெசய்�ங்கள். 
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இைணப்�-III 
(ப�� ெபறாத �த�ட�் ஆேலாசகரக்�க்� எ�ரான 

�ன்ெனசச்ரிக்ைக)

ப�� ெபறாத �த�ட�் ஆேலாசகரக்ள் பற்�ய 
எசச்ரிகை்க 

ெச� (�த�ட�் ஆேலாசகரக்ள்) ஒ�ங்��ைற, 2013 
[ஜ�ைல 03, 2020 அன்� இ��யாக ��தத்ப்படட்�) இன் �ழ் 
ெச� ப��ெபற்ற �த�ட�் ஆேலாசகரக்ள்  “�த�ட�் 
ஆேலாசகர”் என்பவர ்  வா�கை்கயாளரக்ள் அல்ல� �ற 

உங்கள் வா�கை்கயாளைரத ் ெதரிந�் ெகாள்�ங்கள் (ேகஒய்�) ஆவணங்கைள 
நிைறேவற்�ங்கள் மற்�ம் அதற்� ஆதரவான ஆவணங்கைள அளி�ங்கள். 

வணிக உ�ப்�ன�டன் ஒப்�கெ்காள்ளப்படட் தன்னிசை்சயான நிபநத்ைனகைள 
�ரிந�்க ்ெகாள்�ங்கள்.
  

வணிக உ�ப்�னரக்�க�் ெகா�கக்ப்படட் உரிைமகள் பற்� அ�ந�்க ் 
ெகாள்�ங்கள். 

ஆபத�் ெவளிப்பா� ஆவணதை்த ப��ங்கள். 

�டட்ம் மற்�ம் ெசயல்பா� கடட்ைமப்� மற்�ம் காலகெ்க� பற்� அ�ந�்க ்
ெகாள்�ங்கள்

மார�்ன் ெதாைகைய சரியான ேநரத�்ல் ெச�த�்ங்கள். 

�ர�்கக்ான நி� மற்�ம் ெசக�்ரிட�்ஸ்கைள சரியான ேநரத�்ல் ெச�த�்ங்கள்.  

வணிக �வரங்கைள சரிபா�ங்கள். 

நி� மற்�ம் ெசக�்ரிட�்ஸ்களின் பரிவரத்த்ைனகளின் வங்� மற்�ம் �� 
கணக�்கைள சரிபா�ங்கள்.

ஒப்பநத் ��ப்�கள் மற்�ம் கணக�் அ�கை்ககைள ம�ப்�� ெசய்�ங்கள். 

நபரக்ள் அல்ல� நபரக்ளின் �� ேபான்றவரக்�க�் �த�ட�் ஆேலாசைனகைள 
வழங்�ம் வணிகத�்ல் பயன் க�� ஈ�பட�்ள்ள எநத் ஒ� நப�ம்  மற்�ம் ஒ� 
�த�ட�் ஆேலாசகராக எநத் ஒ� ெபயரி�ம் தன்ைன �ன்னி�த�்கெ்காள்�ம் 
எநத்ெவா� நபைர�ம் உள்ளடக�்ய�.

"�த�ட�் ஆேலாசைன”ைய" ஒ�ங்��ைறப்ப�த�்ம் ேநாகக்தை்த இநத் 
ஒ�ங்��ைற ��கே்காளாகக ்ெகாண்�ள்ள�, இ� ��ப்��வ�, �த�� ெசய்தல், 
வாங்�வ�, �ற்ப� அல்ல� ெசக�்ரிட�்ஸ் அல்ல� �த�ட�்த ் �டட்ங்கைள 
ைகயாள்வ� ��தத் ஆேலாசைன  மற்�ம் �த�ட�் உைடைமப்பட�்ய�ன் 
உள்ளடகக்மாக உள்ள  ெசக�்ரிட�்ஸ்கள் அல்ல� �த�ட�் �டட்ங்கள் பற்� எ�த�், 
வாய்ெமா� அல்ல� ேவ� எநத் ஒ� ெதாடர�் வைக �லமாக�ம் 
வா�கை்கயாள�கக்ான பயன் ��த�் ஆேலாசைன வழங்�தல், அதே்தா� 
நி�த�்டட்��தல் உடப்டட்வற்ைறக ்��க�்ம்.   இ�நத்ேபா��ம், ெபா�மகக்�க�் 
பரவலாகக ் �ைடகக்க�்�ய, ெசய்�த ் தாள், பத�்ரிைககள், எநத்ெவா� �ன்ன� 
அல்ல� ஒளிபரப்� அல்ல� ெதாைலதெ்தாடர�் ஊடகம் �லமாக வழங்கப்ப�ம் 
�த�ட�் ஆேலாசைனகள், இநத் ஒ�ங்��ைறகளின் �ழ் �த�ட�் 
ஆேலாசைனயாக க�தப்படா�. �த�ட�் ஆேலாசகரக்ள் ெச��ட��ந�் ப�� 
ெபற்� நன்னடதை்த ��கைளப் �ன்பற்ற ேவண்�ம்.

ெச��ல்  ப�� ெசய்யாமல் �த�ட�் ஆேலாசகராக ெசயல்ப�வ� 
சடட்�ேராதமான�. இ�ேபான்ற சடட்�ேராத நடவ�கை்ககைளத ் த�கக் ெச� 

ஒ�ங்�ைணநத் �யற்�கைள ேமற்ெகாண்� வ��ற�. �ல ேநரை்மயற்ற மற்�ம் 
அ�யாத நி�வனங்கள் தங்கைள ப�� ெசய்�ெகாள்ளாமல் இ�கக்லாம்  அல்ல�, 
நன்நடதை்த ��கைள �ன்பற்றாமல் இ�கக்லாம். �த�ட�் ஆேலாசகரக்ள் அ��ைர 
வழங்�வேதா� தங்கைளக ் கட�்ப்ப�த�்கெ்காள்ள ேவண்�ம், அவரக்ள் பணம் அல்ல� 
ெசக�்ரிட�்ஸ்கைள ைகயாளக ்�டா�. 

�த�ட�் ஆேலாசகரக்ளாக (ஐஏ) ெசயல்ப�ம் ப��ெசய்யப்படட் மற்�ம் ப�� 
ெசய்யப்படாத நி�வனங்களின் நடவ�கை்ககள் ��த�் ெச�க�் �கார ் அளிகக்ப்படட் 
�ல �ைறேகடான ெசயல்பா�கள் �ன்வ�வனவற்�ல் அடங்��ள்ள�:
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X
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X

X

உ�� ெசய்யப்படட் வ�மானதை்த அளிப்பதாக �த�ட�் 
ஆேலாசகரக்ள் வா�கை்கயாளரக்ளிடம் ெதரி�க�்றாரக்ள்.

ெப�ம் இலாபதை்த அைடயலாம் என்ற தவறான வாக�்���டன் 
வா�கை்கயாளரிட��ந�் அ�கப்ப�யான கடட்ணங்கைள 
வ��தத்ல்.

அ�கக ் கடட்ணம் சம்பா�கக் வா�கை்கயாளரின் ஆபத�் 
�ய�வரதை்த �ன்பற்றாமல் தவறாக �ற்பைன�ல் ஐஏ ஈ�ப�வ�.  
இழப்� ஏற்ப்ப�த�்யதற்காக கடட்ணங்கைளத ் ��ம்பக ் ேகட�் �கார ்
ெசய்�ம் வா�கை்கயாளரக்�க�் அவரக்ளின் இழப்�கைள 
�டெ்ட�கக்க ் ��ய� என்� வாக�்�� அளித�் அ�க ஆபத�்ள்ள  
�டட்ங்கைள �த�ட�் ஆேலாசகர ்வழங்�வ�.

வா�கை்கயாளரக்ள் சாரப்ாக வணிகம் நடத�்வ�.

வா�கை்கயாளர ் �ய�வரத�்டன் ெபா�நத்ாத மற்�ம் 
வா�கை்கயாளரின் ஒப்�தல் இல்லாமல் ேசைவைய தன்னிசை்சயாக 
�தத்ாகக்ம் ெசய்தல் அல்ல� அ�க ஆபத�் நிைறநத் �டட்ங்க�க�் 
மாற்�வ�, 

வா�கை்கயாளரக்�க�் பண இழப்ைப ஏற்ப�த�்ம் வைக�லான 
ஐஏ�ன் ேமாசமான ேசைவகள்.  - ��ம்பப்ெப�வ� ெதாடரப்ான 
�ரச�்ைனகள் 

ஆகேவ �த�டட்ாளரக்ள் கண்காணிப்�டன் இ�ந�் ேமேல �றப்படட், தற்ேபா� 
சநை்த�ல் நில�ம் நடவ�கை்ககளி��ந�் தங்கைளக ் காத�்கெ்காள்ள ேவண்�ம் 
மற்�ம் �லதனச ்சநை்தகளில் தங்கைள �றைம வாய்நத்வரக்ளாக ��கெ்காள்�ம் 
நி�வனங்களிடம் �ன்ெனசச்ரிகை்கேயா� நடந�் ெகாள்ளேவண்�ம். ெச� 
(�த�ட�் ஆேலாசகரக்ள்) ஒ�ங்��ைற, 2013 [ஜ�ைல 03, 2020 அன்� இ��யாக 
��தத்ப்படட்�)  இன் �ழ் ெச� ப��ெபற்ற �த�ட�் நி�வனங்களிட��ந�் 
மட�்ேம ஆேலாசைனகைளப் ெப�மா� �த�டட்ாளரக்�க�் ஆேலாசைன 
வழங்கப்ப��ற�.
அம்மா�ரியான நி�வனங்களின் பட�்யல்  �ழ் கா�ம் வைலதத்ளத�்ல் உள்ள�: 
https://www.sebi.gov.in.
�த�ட�் ஆேலாசகரக்ேளா� ெதாடர�்��க�்ம் ேபா� ெசய்யக�்�யைவ மற்�ம் 
ெசய்யக�்டாதைவ.

ெசய்யக�்�யைவ ெசய்யக�்டாதைவ 

எப்ேபா�ம் ெச� ப��ெபற்ற �த�ட�் 
ஆேலாசகரக்ேளா� மட�்ேம ெதாடர�் 
ைவத�்கெ்காள்�ங்கள். 

ப�� ெபறாத நி�வனங்கேளா� 
ெதாடர�் ைவத�்க ்ெகாள்ளா�ரக்ள்.

ெச� ப�� எண்ைண சரிபா�ங்கள்.  
ெச� ப�� ெபற்ற அைனத�் �த�ட�் 
ஆேலாசகரக்ளின் பட�்யல் ெச� 

வைலதத்ளத�்ல்உள்ள�   
(https://www.sebi.gov.in) 

�த�ட�் ஆேலாசைன என்ற ெபயரில் 
பங்�சச்நை்த நிலவர உத�க ்
��ப்ைபக ்ேகட�் ஏமாந�்�டா�ரக்ள்.

உங்கள் வா�கை்கயாளைரத ் ெதரிந�் ெகாள்�ங்கள் (ேகஒய்�) ஆவணங்கைள 
நிைறேவற்�ங்கள் மற்�ம் அதற்� ஆதரவான ஆவணங்கைள அளி�ங்கள். 

வணிக உ�ப்�ன�டன் ஒப்�கெ்காள்ளப்படட் தன்னிசை்சயான நிபநத்ைனகைள 
�ரிந�்க ்ெகாள்�ங்கள்.
  

வணிக உ�ப்�னரக்�க�் ெகா�கக்ப்படட் உரிைமகள் பற்� அ�ந�்க ் 
ெகாள்�ங்கள். 

ஆபத�் ெவளிப்பா� ஆவணதை்த ப��ங்கள். 

�டட்ம் மற்�ம் ெசயல்பா� கடட்ைமப்� மற்�ம் காலகெ்க� பற்� அ�ந�்க ்
ெகாள்�ங்கள்

மார�்ன் ெதாைகைய சரியான ேநரத�்ல் ெச�த�்ங்கள். 

�ர�்கக்ான நி� மற்�ம் ெசக�்ரிட�்ஸ்கைள சரியான ேநரத�்ல் ெச�த�்ங்கள்.  

வணிக �வரங்கைள சரிபா�ங்கள். 

நி� மற்�ம் ெசக�்ரிட�்ஸ்களின் பரிவரத்த்ைனகளின் வங்� மற்�ம் �� 
கணக�்கைள சரிபா�ங்கள்.

ஒப்பநத் ��ப்�கள் மற்�ம் கணக�் அ�கை்ககைள ம�ப்�� ெசய்�ங்கள். 

"�த�ட�் ஆேலாசைன”ைய" ஒ�ங்��ைறப்ப�த�்ம் ேநாகக்தை்த இநத் 
ஒ�ங்��ைற ��கே்காளாகக ்ெகாண்�ள்ள�, இ� ��ப்��வ�, �த�� ெசய்தல், 
வாங்�வ�, �ற்ப� அல்ல� ெசக�்ரிட�்ஸ் அல்ல� �த�ட�்த ் �டட்ங்கைள 
ைகயாள்வ� ��தத் ஆேலாசைன  மற்�ம் �த�ட�் உைடைமப்பட�்ய�ன் 
உள்ளடகக்மாக உள்ள  ெசக�்ரிட�்ஸ்கள் அல்ல� �த�ட�் �டட்ங்கள் பற்� எ�த�், 
வாய்ெமா� அல்ல� ேவ� எநத் ஒ� ெதாடர�் வைக �லமாக�ம் 
வா�கை்கயாள�கக்ான பயன் ��த�் ஆேலாசைன வழங்�தல், அதே்தா� 
நி�த�்டட்��தல் உடப்டட்வற்ைறக ்��க�்ம்.   இ�நத்ேபா��ம், ெபா�மகக்�க�் 
பரவலாகக ் �ைடகக்க�்�ய, ெசய்�த ் தாள், பத�்ரிைககள், எநத்ெவா� �ன்ன� 
அல்ல� ஒளிபரப்� அல்ல� ெதாைலதெ்தாடர�் ஊடகம் �லமாக வழங்கப்ப�ம் 
�த�ட�் ஆேலாசைனகள், இநத் ஒ�ங்��ைறகளின் �ழ் �த�ட�் 
ஆேலாசைனயாக க�தப்படா�. �த�ட�் ஆேலாசகரக்ள் ெச��ட��ந�் ப�� 
ெபற்� நன்னடதை்த ��கைளப் �ன்பற்ற ேவண்�ம்.

ெச��ல்  ப�� ெசய்யாமல் �த�ட�் ஆேலாசகராக ெசயல்ப�வ� 
சடட்�ேராதமான�. இ�ேபான்ற சடட்�ேராத நடவ�கை்ககைளத ் த�கக் ெச� 

ஒ�ங்�ைணநத் �யற்�கைள ேமற்ெகாண்� வ��ற�. �ல ேநரை்மயற்ற மற்�ம் 
அ�யாத நி�வனங்கள் தங்கைள ப�� ெசய்�ெகாள்ளாமல் இ�கக்லாம்  அல்ல�, 
நன்நடதை்த ��கைள �ன்பற்றாமல் இ�கக்லாம். �த�ட�் ஆேலாசகரக்ள் அ��ைர 
வழங்�வேதா� தங்கைளக ் கட�்ப்ப�த�்கெ்காள்ள ேவண்�ம், அவரக்ள் பணம் அல்ல� 
ெசக�்ரிட�்ஸ்கைள ைகயாளக ்�டா�. 

�த�ட�் ஆேலாசகரக்ளாக (ஐஏ) ெசயல்ப�ம் ப��ெசய்யப்படட் மற்�ம் ப�� 
ெசய்யப்படாத நி�வனங்களின் நடவ�கை்ககள் ��த�் ெச�க�் �கார ் அளிகக்ப்படட் 
�ல �ைறேகடான ெசயல்பா�கள் �ன்வ�வனவற்�ல் அடங்��ள்ள�:
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ெச� ப�� எண்ைண சரிபா�ங்கள்.  
ெச� ப�� ெபற்ற அைனத�் �த�ட�் 
ஆேலாசகரக்ளின் பட�்யல் ெச� 

வைலதத்ளத�்ல்உள்ள�   
(https://www.sebi.gov.in) 

�த�� ெசய்வதற்காக உங்கள் 
பணதை்த �த�ட�் ஆேலாசகரிடம் 
ெகா�கக்ா�ரக்ள். 

�த�ட�் ஆேலாசகரிடம் ெசல்லதத்கக் 
ப�� சான்�தழ் இ�ப்பைத உ�� 
ெசய்� ெகாள்�ங்கள்.

உ��யான இலாபதை்தத ்
��ம்பப்ெப�ம் வாக�்��கைள 
நம்பா�ரக்ள். 

உங்கள் �த�ட�் ஆேலாசகரிடம் 
ஆேலாசைனகக்ான கடட்ணதை்த 
மட�்ேம ெச�த�்ங்கள். 

�த�� ெசய்ய ��ெவ�க�்ம் ேபா� 
�ேவகதை்த �� ேபராைசக�் இடம் 
ெகா�த�்�டா�ரக்ள். 

ஆேலாசைனகக்ான கடட்ணங்கைள 
வங்� �லம் மட�்ேம ெச�த�்ங்கள் 
மற்�ம் �ைறயாக 
ைகெய�த�்டப்படட், நீங்கள் 
ெச�த�்ய கடட்ண �வரங்கள் 
அடங்�ய இர��கைள பராமரி�ங்கள்.

ஆரவ்தை்தத ்  �ண்�ம்  
�ளம்பரங்கள் அல்ல� சநை்த 
வதந�்கைள நம்� மயங்� 
�டா�ரக்ள்

�த�ட�் ஆேலாசைனகைள 
ஏற்பதற்� �ன் எப்ேபா�ம் உங்கள் 
ஆபத�் �வரங்கைள ேக�ங்கள். 

எநத் ஒ� �த�ட�் ஆேலாசகர ் அல்ல� 
அவரக்ளின் �ர�நி�கள் வா�லாக, 
ெதாைலேப� அைழப்� அல்ல� ெசய்� 
அ�ப்�தல் ஆ�யவற்�ன் வ�யாக 
மட�்ேம பரிவரத்த்ைன 
ேமற்ெகாள்�வைத த��ங்கள்.

உங்கள் ஆபத�் �ய�வரத�்ன் 
அ�ப்பைட�ல் மட�்ேம ஆேலாசைன 
வழங்�மா�ம் மற்�ம் �த�ட�்கக்ான 
இதர �டட்ங்கைள�ம் க�த�்ல் 
ெகாள்�மா� �த�ட�் 
ஆேலாசகரிடம் கண்�ப்பாகச ்
ெசால்�ங்கள். 

�த�ட�் ஆேலாசகரக்ள் 
��ம்பத�்�ம்ப ெசய்�கள் 
அ�ப்�ய� மற்�ம் அைழப்� ��தத் 
காரணத�்ற்காக மட�்ேம ���கைள 
எ�கக்ா�ரக்ள். 

ஆேலாசைன ��த�் ேமல் 
நடவ�கை்க எ�ப்பதற்� �ன் உங்கள் 
�த�ட�் ஆேலாசகரிடம்் 
ெபா�தத்மான ேகள்�கைளக ் ேகட�் 
உங்கள் சநே்தகங்கைளத ் �ரத்�்க ்
ெகாள்�ங்கள்.

�த�ட�் ஆேலாசகரக்ள் அளிக�்ம் 
�ைறநத் கால தள்�ப� அல்ல� இதர 
ஊகக்த ் ெதாைககள், பரி�கள் 
ேபான்றவற்�க�் இைரயாகா�ரக்ள்.

ஆபதை்த ம�ப்�� ெசய்�ங்கள்—அநத் 
�த�ட�்ன் வ�மான �வரம் அத�்டன் 
ெசலாவணியா�ம் தன்ைம மற்�ம் 
பா�காப்�க ் ��கள் ஆ�யவற்ைற 
�த�� ெசய்�ம் �ன் ம�ப்�� 
ெசய்�ங்கள். 

உங்கள் ஆபத�் நடட்ம் மற்�ம் 
�த�ட�் இலக�்க�க�் ஒத�்வராத 
�த�டை்டச ் ெசய்வ�ல் அவசரம் 
காடட்ா�ரக்ள். 

எ�த�் �லம், �ைறயாக 
ைகெய�த�்ட�் அச�்ப்ப�தத் 
��கள் மற்�ம் நிபநத்ைனகைள 
வற்��த�்ப் ெப�ங்கள்.  �த�ட�் 
ஆேலாசகரிடம் ெசயல்படத ் �வங்�ம் 
�ன்பாக  ��கள் மற்�ம் 
நிபநத்ைனகைள, ��ப்பாக 
ஆேலாசைன கடட்ணங்கள், 
ஆேலாசைன �டட்ங்கள், பரிந�்ைரதத் 
வைககள் ேபான்றவற்ைற கவனமாக 
ப��ங்கள்

உங்கள் வா�கை்கயாளைரத ் ெதரிந�் ெகாள்�ங்கள் (ேகஒய்�) ஆவணங்கைள 
நிைறேவற்�ங்கள் மற்�ம் அதற்� ஆதரவான ஆவணங்கைள அளி�ங்கள். 

வணிக உ�ப்�ன�டன் ஒப்�கெ்காள்ளப்படட் தன்னிசை்சயான நிபநத்ைனகைள 
�ரிந�்க ்ெகாள்�ங்கள்.
  

வணிக உ�ப்�னரக்�க�் ெகா�கக்ப்படட் உரிைமகள் பற்� அ�ந�்க ் 
ெகாள்�ங்கள். 

ஆபத�் ெவளிப்பா� ஆவணதை்த ப��ங்கள். 

�டட்ம் மற்�ம் ெசயல்பா� கடட்ைமப்� மற்�ம் காலகெ்க� பற்� அ�ந�்க ்
ெகாள்�ங்கள்

மார�்ன் ெதாைகைய சரியான ேநரத�்ல் ெச�த�்ங்கள். 

�ர�்கக்ான நி� மற்�ம் ெசக�்ரிட�்ஸ்கைள சரியான ேநரத�்ல் ெச�த�்ங்கள்.  

வணிக �வரங்கைள சரிபா�ங்கள். 

நி� மற்�ம் ெசக�்ரிட�்ஸ்களின் பரிவரத்த்ைனகளின் வங்� மற்�ம் �� 
கணக�்கைள சரிபா�ங்கள்.

ஒப்பநத் ��ப்�கள் மற்�ம் கணக�் அ�கை்ககைள ம�ப்�� ெசய்�ங்கள். 
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��ஐ வ�யாக �ைல ேகடட்ல்:  வா�கை்கயாளரக்ள் �ைல ேகடட்ால் 
�வரங்கைள அவரக்ள� ��ஐ ஐ� ேயா� ேசரத்�் �ண்ணப்ப 
ப�வத�்ல் �ரத்�் ெசய்யேவண்�ம்.  �ண்ணப்பங்கள் 
இைடதத்ரகரக்ளிடம் சமரப்்�கக்லாம் அவரக்ள் அநத் �ைல ேகட�் 
�வரங்கைள ��ஐ ஐ�ேயா� ேசரத்�் பங்�ச ் சநை்த �ைல ேகட�் 
தளத�்ல் ப�ேவற்றம் ெசய்வார்.  பங்�சச்நை்த �ன்னியல் �ைற�ல் 
�ைல ேகட�் �வரங்கைள �த�டட்ாளரின் ��ஐ ஐ�-ைய ேசரத்�், 
வழங்�ம் வங்�யால் நிய�கக்ப்படட் �ன்றாம் தரப்� (எஸ்கே்ரா) 
/ஆதரவாளர ்வங்�ேயா� ப�ரந்�்க ் ெகாள்�ம். 
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உங்கள் பரிவரத்த்ைனகளில் 
கண்காணிப்ேபா� இ�ங்கள் 

உங்கள் சநே்தகங்கள்/�ைறகைள 
�ரக்க் சம்பநத்ப்படட் அ�காரிகைள 
நா�ங்கள் 

�த�ட�்  ஆேலாசகரக்ள் 
உத�்ரவாதமளிகக்ப்படட் அல்ல� 
உ��ெசய்யப்படட் வ�மானதை்த 
வழங்�வதாக ெசான்னால் ெச�க�் 
 தகவல் அளி�ங்கள். 

இைணப்�-IV
(ஏஎஸ்�ஏ �லம் �னிஃைபட ்ேபெமண்ட ்இண்டரஃ்ேபஸ்  (��ஐ)

இப்ேபா� ஐ�ஓகக்ளில் �னிஃைபட ் ேபெமண்ட ் இண்டரஃ்ேபைஸ (��ஐ) பணம் 
ெச�த�்ம் வ� �ைறயாக இப்ேபா� �த�டட்ாளரக்ள் பயன்ப�தத்லாம். ��ஐ 
என்ப� பல வங்� அம்சங்கைள ஒன்�ைணத�், தைடயற்ற நி� பரிமாற்றங்கள் 
மற்�ம் வணிக கடட்ண ெச�தத்ல்கள் ஆ�யவற்ைற ஒேர இயகக் �ைறயாக 
ெகாண்� பல வங்�க ் கணக�்கைள ஒேர ெமாைபல் ெசய��ல் (பங்ேகற்�ம் 
எநத்ெவா� வங்��ைடய�ம்), இயக�்ம் ஒ� அைமப்�.

��ஐ ைய பயன்ப�த�் எவ்வா� �த�� ெசய்வ�: 
��ஐ �லம் ஐ�ஓ�ல் �த�� ெசய்�ம் நைட�ைற �ேழ ��ப்�டட் 3 �க�்ய 
ப�நிைலகைளக ்ெகாண்ட�: 

எ

நி�ைய �டக�்தல்:  �ன்றாம் தரப்� (எஸ்கே்ரா) /ஆதரவாளர ் வங்� 
�ண்ணப்�கக்ப்படட் ெதாைக மற்�ம் அைதத ் ெதாடரந்�் ஒ�ேவைள 
ஒ�க�்� ெசய்யப்படட்ால், ேதைவப்ப�ம் நி�ைய ��தத்ம் ெசய்ய 
�த�டட்ாளரிடம் நி� �டகக்த�்கக்ான அ�காரதை்த வழங்�மா� 
ேகட�்ம்.  �டகக் ேவண்�ேகாள் �த�டட்ாளரால் 
நிைறேவற்றப்படட்�டன் அநத் நி� �த�டட்ாளரின் கணக�்ல் 
�டகக்ப்பட�்��ம் மற்�ம் அ�பற்� �த�டட்ாளரக்�க�் 
அ��கக்ப்ப�ம். 

�

உங்கள் வா�கை்கயாளைரத ் ெதரிந�் ெகாள்�ங்கள் (ேகஒய்�) ஆவணங்கைள 
நிைறேவற்�ங்கள் மற்�ம் அதற்� ஆதரவான ஆவணங்கைள அளி�ங்கள். 

வணிக உ�ப்�ன�டன் ஒப்�கெ்காள்ளப்படட் தன்னிசை்சயான நிபநத்ைனகைள 
�ரிந�்க ்ெகாள்�ங்கள்.
  

வணிக உ�ப்�னரக்�க�் ெகா�கக்ப்படட் உரிைமகள் பற்� அ�ந�்க ் 
ெகாள்�ங்கள். 

ஆபத�் ெவளிப்பா� ஆவணதை்த ப��ங்கள். 

�டட்ம் மற்�ம் ெசயல்பா� கடட்ைமப்� மற்�ம் காலகெ்க� பற்� அ�ந�்க ்
ெகாள்�ங்கள்

மார�்ன் ெதாைகைய சரியான ேநரத�்ல் ெச�த�்ங்கள். 

�ர�்கக்ான நி� மற்�ம் ெசக�்ரிட�்ஸ்கைள சரியான ேநரத�்ல் ெச�த�்ங்கள்.  

வணிக �வரங்கைள சரிபா�ங்கள். 

நி� மற்�ம் ெசக�்ரிட�்ஸ்களின் பரிவரத்த்ைனகளின் வங்� மற்�ம் �� 
கணக�்கைள சரிபா�ங்கள்.

ஒப்பநத் ��ப்�கள் மற்�ம் கணக�் அ�கை்ககைள ம�ப்�� ெசய்�ங்கள். 
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36
இைணப்�-V 
அ�ஞ்ெசால்

ஒ�க�்ட�் நைட�ைறக�க�்ப் �ன் பங்�க�க�் ெச�தத் ேவண்�ய 
ெதாைக:  பங்�கள் ஒ�கக்ப்படட்�டன், �த�டட்ாளரின் கணக�்��ந�் 
நி�ைய ��த�்கெ்காள்�ம் நைட�ைற ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் மற்�ம் 
��தல் ெதாைக �டகக்த�்��ந�் ���கக்ப்ப�ம். இநத் நைட�ைற 
�த�டட்ாளரால் வழங்கப்பட அ�காரத�்ன் அ�ப்பைட�ல் அல்ல�  
நி�ைய �டக�்ய ேநரத�்ல் பயன்ப�தத்ப்படட் ��ஐ (�ன்) அைடயாள 
எண் ெகாண்� நிைறேவற்றப்ப�ம்.    

�

ஐ�ஓ�ல் �த�� ெசய்ய ��ஐ ஐ பயன்ப�த�்ம் ேபா� கவனத�்ல் 
ெகாள்ளேவண்�ய ��ப்�கக்ள்:  

ெச� வைலதத்ளத�்ல் உள்ள �ய சான்றளிகக்ப்படட் �ண்�ேகட ் வங்�களின் 
பட�்ய�ல் (எஸ்.�.எஸ்.�) ஒ� வழங்�ம்  வங்�யாக ெசயல்பட த��ெபற்ற 
��ப்�டப்படட் ஒ� வங்��டன் உங்கள் ��ஐ ஐ�ைய உ�வாகக்�ம். 
ைகேப� ெசய�கள் மற்�ம் ��ஐகக்ைள மட�்ேம பயன்ப�த�்ங்கள்- 
ெச� வைலதத்ளத�்ல் உள்ள ெபா� ெவளி��களில் பயன்ப�த�்வதற்கான 
ைகேப� ெசய�களின் பட�்ய�ல் உள்ளைவ  
உங்கள் �ண்ணப்ப ப�வங்கைள ��ஐைய ஒ� கடட்ணம் ெச�த�்ம் 
�ைறயாக ெகாண்�  ஒ� �ண்�ேகட ்உ�ப்�னர,் அல்ல� ப�� ெபற்ற பங்� 
தரகர ் அல்ல� ஒ� ப�வாளர ் மற்�ம் பரிமாற்ற �கவர ் அல்ல� ஒ� 
ெடப்பா�டட்ரி பங்ேகற்பாளர ்ஆ�ேயாரிடம் மட�்ேம சமரப்்�கக்�ம். 
��ஐ �ல் ஐ�ஓ �ண்ணப்பத�்ற்கான வரம்� ஒ� பரிவரத்த்ைனக�் �.2 
லடச்ம் மற்�ம் இ� �ல்லைற வணிக தனிநபர ் �த�டட்ாளரக்�க�் மட�்ேம 
�ைடக�்ம். 
�ன்றாம் தரப்� ��ஐ ஐ� அல்ல� �ன்றாம் தரப்� வங்�க ் கணகை்கப் 
பயன்ப�த�்ம் �த�டட்ாளரக்ள் ஒ�க�்ட�்ற்� கணக�்ல் ெகாள்ளப்பட 
மாடட்ாரக்ள்.

         ��க்கம்     �� வ�வம் 

      ஏஎம்�          ஆண்� பராமரிப்�க ்கடட்ணம் (ஏஎம்�)
      ஏஎஸ்�ஏ  �டகக்ப்படட் ெதாைக ஆதர�டன் �ண்ணப்பம் (ஏஎஸ்�ஏ)
      �எஸ்இ   �எஸ்இ ��ெடட்
      �எஸ்�ஏ   அ�ப்பைட ேசைவகள் �ேமட ்கணக�் (�எஸ்�ஏ)
      �ஏஎஸ்  ெதா�கக்ப்படட் கணக�் அ�கை்க (�ஏஎஸ்)
      ��எஸ்எல் ெசன்டர்ல் ெடப்பா�டட்ரி சர�்ஸஸ் (இந�்யா) ��ெடட ் 
      �ேமட ்  �ெமட�்ரியைலஸ்�
      ��  ெடப்பா�டட்ரி பாரட்�்�பன்ட ்(��)
      ஐஏ   �த�ட�் ஆேலாசகரக்ள்
      ஐ�ஆர�்  இன்ெவஸ்டார ்கர்ெீவன்ஸ் ெரசல்�ஷன் க�ட�் (ஐ�ஆர�்)
      ஐ.�ஆர�் இன்ெவஸ்டார ்கர்ெீவன்ஸ் ெரசல்�ஷன் ேபனல் (ஐ.�ஆர�்)
      ஐ.�.ஓ  ஆரம்ப ெபா� ெவளி�� 
      ேகஐஎன்  ேகஒய்� அைடயாள எண்

ேகஒய்�  உங்கள் வா�கை்கயாளைர ெதரிந�்ெகாள்�ங்கள்   
எம்ஐஐ  மாரக்ெ்கட ்இன்ஃப்ராஸ்டர்கச்ர ்இண்டர�்�யரஸ்ீ
எம்எஸ்இ  ெமடே்ராபா�டட்ன் ஸ்டாக ்எகஸ்்ேசஞ் ஆஃப் இந�்யா   
   ��ெடட ்
என்எஸ்�எல் ேநஷனல் ெசக�்ரிட�்ஸ் ெடப்பா�டட்ரி ��ெடட்
என்எஸ்இ   ேநஷனல் ஸ்டாக ் எகஸ்்ேசஞ் ஆப் இந�்யா �ட ்
�ஏஎன்  நிரநத்ர கணக�் எண் 
�ஓஏ    உரிைம வழங்கல் ஆவணம் (பவர ்ஆப் அடட்ரன்ி) 
ஸ்ேகாரஸ்்   ெச� �ைற�ற்ேறார ்�ைற�ரக்�்ம் அைமப்� 
ெச�   ெசக�்ரிட�்ஸ் மற்�ம் எகஸ்்ேசஞ் ேபாரட் ்ஆஃப் இந�்யா   
எஸ்எம்எஸ்  ��நத்கவல் ேசைவ 
���   �னிக ்�ைளயண்ட ்ேகாட்
�ஐ�   �னிக ்ஐெடண்ட�்ஃ�ேகஷன்  

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25

வரிைச 
எண்

உங்கள் வா�கை்கயாளைரத ் ெதரிந�் ெகாள்�ங்கள் (ேகஒய்�) ஆவணங்கைள 
நிைறேவற்�ங்கள் மற்�ம் அதற்� ஆதரவான ஆவணங்கைள அளி�ங்கள். 

வணிக உ�ப்�ன�டன் ஒப்�கெ்காள்ளப்படட் தன்னிசை்சயான நிபநத்ைனகைள 
�ரிந�்க ்ெகாள்�ங்கள்.
  

வணிக உ�ப்�னரக்�க�் ெகா�கக்ப்படட் உரிைமகள் பற்� அ�ந�்க ் 
ெகாள்�ங்கள். 

ஆபத�் ெவளிப்பா� ஆவணதை்த ப��ங்கள். 

�டட்ம் மற்�ம் ெசயல்பா� கடட்ைமப்� மற்�ம் காலகெ்க� பற்� அ�ந�்க ்
ெகாள்�ங்கள்

மார�்ன் ெதாைகைய சரியான ேநரத�்ல் ெச�த�்ங்கள். 

�ர�்கக்ான நி� மற்�ம் ெசக�்ரிட�்ஸ்கைள சரியான ேநரத�்ல் ெச�த�்ங்கள்.  

வணிக �வரங்கைள சரிபா�ங்கள். 

நி� மற்�ம் ெசக�்ரிட�்ஸ்களின் பரிவரத்த்ைனகளின் வங்� மற்�ம் �� 
கணக�்கைள சரிபா�ங்கள்.

ஒப்பநத் ��ப்�கள் மற்�ம் கணக�் அ�கை்ககைள ம�ப்�� ெசய்�ங்கள். 
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ெச��ன் �த�டட்ாளர ்��ப்�ணர�் �ன்ென�ப்�க்கள்

ரிேசாரஸ்் பரச்ன்ஸ் ப்ேராக்ேரம்ஸ்:
ெச�யால் ெதரி� ெசய்யப்பட�் பட�்ய�டப்படட் ரிேசாரஸ்் பரச்ன்ஸால்  அ�க�் 
II/அ�க�் III நகரங்கள் / ஊரக்ளில் மற்�ம் அவரக்ள� ெமா�களில் பத� ஓய்� 
ெபற்ற நபரக்ள், இல்லதத்ர�கள், �ய உத� ��கக்ள், பணி���க�்ம் 
ெசயல�காரிகள் ேபான்றவரக்ைள ���லகக்ாகக ்ெகாண்� நடதத்ப்ப�ம் நி�க ்
கல்�த�்டட்ங்கள்.

ெச� �டட்ங்க�க்� வ�ைக:
இநத் �டட்ங்க�கக்ாக ெச� அ�வலகங்க�க�் வ�ைக த�ம் கல்�ரி, பள்ளிகள் 
மற்�ம் ெதா�ல்�ைற நி�வனங்கைளச ் ேசரந்த் மாணவரக்�க�் �த�டட்ாளர ்
��ப்�ணர�் ப்ேராகர்ாம் நடதத்ப்ப��ன்றன.

�ராந்�ய க�தத்ரங்�கள்:
பங்�சச்நை்தகள் ெடப்பா�டட்ரஸ்ீ, ஏ.எம்.எஃப்.ஐ, கம்மா�ட�்ஸ் ெடரிேவட�்வ்ஸ் 
எகஸ்்ேசஞ்ஜஸ் ேபான்றவற்�டன் ஒ�ங்�ைணந�் ெச� நடத�்ம்  
�த�டட்ாளரக்ள் கல்�த ்�டட்ங்கள்.

�த�டட்ாளரக்ள் சங்கத�்ன் (ஐஏக்கள்) �லம் நடதத்ப்ப�ம் �த�டட்ாளர ்
��ப்�ணர�்த ்�டட்ங்கள்: 
ெச�யால் அங்�கரிகக்ப்படட் �த�டட்ாளரக்ள் சங்கத�்னால் (ஐஏகக்ள்) அ�க�் 
II/அ�க�்III நகரங்கள்/ஊரக்ளில் நடதத்ப்ப�ம்  ெசக�்ரிட�்ஸ் சநை்த பற்�ய  
�த�டட்ாளரக்ள்  கல்� �டட்ங்கள். 

கம்மா�ட�்ஸ் ெடரிேவட�்வ்ஸ் �ெரய்னரக்ள் (�ஓ �க்கள்) �லமாக 
�த�டட்ாளரக்ள் கல்� �டட்ங்கள்: 
ெச�யால் அங்�கரிகக்ப்படட் கம்மா�ட�்ஸ் ெடரிேவட�்வ்ஸ் டெ்ரய்னரக்ள் (�ஓ 
�கக்ள்) அ�க�் II/அ�க�்III நகரங்கள்/ஊரக்ளில் நடத�்ம்  கம்மா�ட�்ஸ் 
ெடரிேவட�்வ்ஸ் பற்�ய �த�டட்ாளரக்ள்  கல்� �டட்ங்கள்.

ெசக்�ரிட�்ஸ் சந்ைத ப�ற்�யாளரக்ள் �லமாக நடதத்ப்ப�ம் 
�த�டட்ாளரக்ள் கல்� �டட்ங்கள்

ெச�யால் அங்�கரிகக்ப்படட் ெசக�்ரிட�்ஸ் சநை்த ப�ற்�யாளரக்ள் அ�க�் 
II/அ�க�்III நகரங்கள்/ஊரக்ளில் நடத�்ம் ெசக�்ரிட�்ஸ் சநை்த பற்�ய  
�த�டட்ாளரக்ள் கல்� �டட்ங்கள்.

இநத் �த�டட்ாளரக்ள் ��ப்�ணர�் �டட்ங்கள் பற்�ய �வரங்கள் ெச� 
�த�டட்ாளர ்வைலதத்ளத�்ல் காணலாம். http://investor.sebi.gov.in

         ��க்கம்     �� வ�வம் 

      ஏஎம்�          ஆண்� பராமரிப்�க ்கடட்ணம் (ஏஎம்�)
      ஏஎஸ்�ஏ  �டகக்ப்படட் ெதாைக ஆதர�டன் �ண்ணப்பம் (ஏஎஸ்�ஏ)
      �எஸ்இ   �எஸ்இ ��ெடட்
      �எஸ்�ஏ   அ�ப்பைட ேசைவகள் �ேமட ்கணக�் (�எஸ்�ஏ)
      �ஏஎஸ்  ெதா�கக்ப்படட் கணக�் அ�கை்க (�ஏஎஸ்)
      ��எஸ்எல் ெசன்டர்ல் ெடப்பா�டட்ரி சர�்ஸஸ் (இந�்யா) ��ெடட ் 
      �ேமட ்  �ெமட�்ரியைலஸ்�
      ��  ெடப்பா�டட்ரி பாரட்�்�பன்ட ்(��)
      ஐஏ   �த�ட�் ஆேலாசகரக்ள்
      ஐ�ஆர�்  இன்ெவஸ்டார ்கர்ெீவன்ஸ் ெரசல்�ஷன் க�ட�் (ஐ�ஆர�்)
      ஐ.�ஆர�் இன்ெவஸ்டார ்கர்ெீவன்ஸ் ெரசல்�ஷன் ேபனல் (ஐ.�ஆர�்)
      ஐ.�.ஓ  ஆரம்ப ெபா� ெவளி�� 
      ேகஐஎன்  ேகஒய்� அைடயாள எண்

ேகஒய்�  உங்கள் வா�கை்கயாளைர ெதரிந�்ெகாள்�ங்கள்   
எம்ஐஐ  மாரக்ெ்கட ்இன்ஃப்ராஸ்டர்கச்ர ்இண்டர�்�யரஸ்ீ
எம்எஸ்இ  ெமடே்ராபா�டட்ன் ஸ்டாக ்எகஸ்்ேசஞ் ஆஃப் இந�்யா   
   ��ெடட ்
என்எஸ்�எல் ேநஷனல் ெசக�்ரிட�்ஸ் ெடப்பா�டட்ரி ��ெடட்
என்எஸ்இ   ேநஷனல் ஸ்டாக ் எகஸ்்ேசஞ் ஆப் இந�்யா �ட ்
�ஏஎன்  நிரநத்ர கணக�் எண் 
�ஓஏ    உரிைம வழங்கல் ஆவணம் (பவர ்ஆப் அடட்ரன்ி) 
ஸ்ேகாரஸ்்   ெச� �ைற�ற்ேறார ்�ைற�ரக்�்ம் அைமப்� 
ெச�   ெசக�்ரிட�்ஸ் மற்�ம் எகஸ்்ேசஞ் ேபாரட் ்ஆஃப் இந�்யா   
எஸ்எம்எஸ்  ��நத்கவல் ேசைவ 
���   �னிக ்�ைளயண்ட ்ேகாட்
�ஐ�   �னிக ்ஐெடண்ட�்ஃ�ேகஷன்  

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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உங்கள் வா�கை்கயாளைரத ் ெதரிந�் ெகாள்�ங்கள் (ேகஒய்�) ஆவணங்கைள 
நிைறேவற்�ங்கள் மற்�ம் அதற்� ஆதரவான ஆவணங்கைள அளி�ங்கள். 

வணிக உ�ப்�ன�டன் ஒப்�கெ்காள்ளப்படட் தன்னிசை்சயான நிபநத்ைனகைள 
�ரிந�்க ்ெகாள்�ங்கள்.
  

வணிக உ�ப்�னரக்�க�் ெகா�கக்ப்படட் உரிைமகள் பற்� அ�ந�்க ் 
ெகாள்�ங்கள். 

ஆபத�் ெவளிப்பா� ஆவணதை்த ப��ங்கள். 

�டட்ம் மற்�ம் ெசயல்பா� கடட்ைமப்� மற்�ம் காலகெ்க� பற்� அ�ந�்க ்
ெகாள்�ங்கள்

மார�்ன் ெதாைகைய சரியான ேநரத�்ல் ெச�த�்ங்கள். 

�ர�்கக்ான நி� மற்�ம் ெசக�்ரிட�்ஸ்கைள சரியான ேநரத�்ல் ெச�த�்ங்கள்.  

வணிக �வரங்கைள சரிபா�ங்கள். 

நி� மற்�ம் ெசக�்ரிட�்ஸ்களின் பரிவரத்த்ைனகளின் வங்� மற்�ம் �� 
கணக�்கைள சரிபா�ங்கள்.

ஒப்பநத் ��ப்�கள் மற்�ம் கணக�் அ�கை்ககைள ம�ப்�� ெசய்�ங்கள். 



பக்கம ்37

www.sebi.gov.in
http://investor.sebi.gov.in
www.bseindia.com
www.nseindia.com
www.nsdl.co.in
www.cdslindia.com
www.msei.in

இைணயவ� வள ஆதாரங்கள் �ழ்கா�ம் 
வைலதத்ளங்களில் இ�க்�ன்றன:

வைலதத்ளம்: 
�த�டட்ாளர ் வைலதத்ளம் : 
வைலதத்ளம்: 
வைலதத்ளம்:
வைலதத்ளம்:
வைலதத்ளம்:
வைலதத்ளம்:

உங்கள் வா�கை்கயாளைரத ் ெதரிந�் ெகாள்�ங்கள் (ேகஒய்�) ஆவணங்கைள 
நிைறேவற்�ங்கள் மற்�ம் அதற்� ஆதரவான ஆவணங்கைள அளி�ங்கள். 

வணிக உ�ப்�ன�டன் ஒப்�கெ்காள்ளப்படட் தன்னிசை்சயான நிபநத்ைனகைள 
�ரிந�்க ்ெகாள்�ங்கள்.
  

வணிக உ�ப்�னரக்�க�் ெகா�கக்ப்படட் உரிைமகள் பற்� அ�ந�்க ் 
ெகாள்�ங்கள். 

ஆபத�் ெவளிப்பா� ஆவணதை்த ப��ங்கள். 

�டட்ம் மற்�ம் ெசயல்பா� கடட்ைமப்� மற்�ம் காலகெ்க� பற்� அ�ந�்க ்
ெகாள்�ங்கள்

மார�்ன் ெதாைகைய சரியான ேநரத�்ல் ெச�த�்ங்கள். 

�ர�்கக்ான நி� மற்�ம் ெசக�்ரிட�்ஸ்கைள சரியான ேநரத�்ல் ெச�த�்ங்கள்.  

வணிக �வரங்கைள சரிபா�ங்கள். 

நி� மற்�ம் ெசக�்ரிட�்ஸ்களின் பரிவரத்த்ைனகளின் வங்� மற்�ம் �� 
கணக�்கைள சரிபா�ங்கள்.

ஒப்பநத் ��ப்�கள் மற்�ம் கணக�் அ�கை்ககைள ம�ப்�� ெசய்�ங்கள். 



ெசக�்ரிட�்ஸ் அண்� எகஸ்்சே்சஞ் ேபார�் ஆப் இந�்யா,
ெச� பவன்

�ளாட ்எண் �4-ஏ '�'�ளாக,் பாநத்ர்ா �ரல்ா காம்ப்ெளகஸ்், 
பாநத்ர்ா (�ழக�்), �ம்ைப - 400 051 

ெதாைலேப�:  +91-22-26449000 / 40459000 l வைலதத்ளம்: www.sebi.gov.in 
�த�டட்ாளர ்வைலதத்ளம்: http://investor.sebi.gov.in

இண்டட்ராக�்வ் வாய்ஸ் ெரஸ்பான்ஸ் �ஸ்டம் (ஐ�ஆரஎ்ஸ்)  
ெதாைலேப�: +91-22-26449950 / 40459950 கடட்ண�ல்லா 

�த�டட்ாளர ்ெஹல்ப்ைலன்: 1800 22 7575 மற்�ம்1800 266 7575
�த�டட்ாளர ்�காரக்�க�்: https://scores.gov.in

�எஸ்இ �ட ்
25 ஆவ� மா�, �ேஜ டவரஸ்், தலால் ஸ்டர்டீ,் ஃேபாரட்,் 

�ம்ைப - 400 001.  
ெதாைலேப�:  022 22721233/34 

வைலதத்ளம்  : www.bseindia.com �ன்னஞ்சல் ஐ�: is@bseindia.com

ேநஷனல் ெசக�்ரிட�்ஸ் ெடப்பா�டட்ரி ��டெ்டட ்
�ேரட ்ஒரல்்ட,் ஏ�ங், 4&5 ஆவ� மா�, கமலா �ல்ஸ் 

காம்ப�ண்�, ேலாயர ்பேரல் �ம்ைப 400 013 
 ெதாைலேப�: (022) 2499 4200 | ெதாைலநகல்: (022) 2497 6351

�த�டட்ாளர ்உத� அைழப்� எண் 1800 1020 990 / 1800 224 430 
வைலதத்ளம்: www.nsdl.co.in

ேநஷனல் ஸ்டாக ் எகஸ்்ேசஞ் ஆப் இந�்யா �ட ்
எகஸ்்ேசஞ் �ளாசா �-1 �ளாக ்�,  பாநத்ர்ா �ரல்ா 

காம்ப்ெளகஸ்் பாநத்ர்ா(�), �ம்ைப-400 051 
ெதாைலேப� எண்: (022) 26598100 - 8114

ெதாைலநகல் எண்:  (022) 26598120

     ெமடே்ராெபா�டட்ன் பங்�சச்நை்த இந�்யா ��டெ்டட ்
205 ஏ, 2 வ� மா�, �ரமால் அகஸ்�யா காரப்்பேரட ்பாரக்,்

�நத்ர ்பங்க ்ேலன், கமானி சந�்ப்�, 
எல்.�.எஸ் சாைல, �ரல்ா-ேமற்�, �ம்ைப-400070 

ெதாைலேப� எண்: (022) 26598100 - 8114
ெதாைலநகல் எண்:  (022) 26598120

ெசன்டர்ல் ெடப்பா�டட்ரி சர�்ஸஸ் (இந�்யா)��டெ்டட ் 
மராதத்ான் ஃப்�சச்ெரகஸ்், ஏ-�ங்,25 ஆவ� மா�, மாபாதல்ால் 

�ல்ஸ் காம்ப�ண்ட்
என்.எம்.ேஜா� மாரக்,் ேலாயர ்பேரல்,(�) �ம்ைப 400 013.  

கடட்ண�ல்லா ெஹல்ப்ைலன்: 1800-200-5533
வைலதத்ளம் : www.cdslindia.com

இலவச �ழற்� �னிேயாகத�்ற்காக 

உங்கள் வா�கை்கயாளைரத ் ெதரிந�் ெகாள்�ங்கள் (ேகஒய்�) ஆவணங்கைள 
நிைறேவற்�ங்கள் மற்�ம் அதற்� ஆதரவான ஆவணங்கைள அளி�ங்கள். 

வணிக உ�ப்�ன�டன் ஒப்�கெ்காள்ளப்படட் தன்னிசை்சயான நிபநத்ைனகைள 
�ரிந�்க ்ெகாள்�ங்கள்.
  

வணிக உ�ப்�னரக்�க�் ெகா�கக்ப்படட் உரிைமகள் பற்� அ�ந�்க ் 
ெகாள்�ங்கள். 

ஆபத�் ெவளிப்பா� ஆவணதை்த ப��ங்கள். 

�டட்ம் மற்�ம் ெசயல்பா� கடட்ைமப்� மற்�ம் காலகெ்க� பற்� அ�ந�்க ்
ெகாள்�ங்கள்

மார�்ன் ெதாைகைய சரியான ேநரத�்ல் ெச�த�்ங்கள். 

�ர�்கக்ான நி� மற்�ம் ெசக�்ரிட�்ஸ்கைள சரியான ேநரத�்ல் ெச�த�்ங்கள்.  

வணிக �வரங்கைள சரிபா�ங்கள். 

நி� மற்�ம் ெசக�்ரிட�்ஸ்களின் பரிவரத்த்ைனகளின் வங்� மற்�ம் �� 
கணக�்கைள சரிபா�ங்கள்.

ஒப்பநத் ��ப்�கள் மற்�ம் கணக�் அ�கை்ககைள ம�ப்�� ெசய்�ங்கள். 


