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ெபா�ளடக்கம்

அ) அ�ப்பைடக�டன் ெதாடங்கலாம்

1.  சந்ைத என்றால் என்ன?

2. �த�ட�் பத�்ரங்கள் என்றால் என்ன? �தன்ைம மற்�ம் 

    இரண்டாம் நிைல சந்ைதகள் என்பைவ யாைவ? 

3. சந்ைதகளில் என்.எஸ்.�.எல் -இன் பங்� என்ன?

4. எவ்வா� ஒ� �ேமட ்கணக்ைகத ்ெதாடங்�வ�?

5. உங்கள் என்.எஸ்.�.எல். �ேமட ்கணக்ைகக் ெகாண்� நீங்கள் 

    என்னெவல்லாம் ெசய்யலாம்?

ஆ) என்.எஸ்.�.எல் �ேமட் கணக்�டன் வழங்கப்ப�பைவ

1. என்.எஸ்.�.எல் ஸ்�ட-்இ ேசைவ 

2. என்.எஸ்.�.எல் ைகப்ேப� ெசய� மற்�ம் ஐ.�.இ .ஏ.எஸ் ேசைவ 

3. என்.எஸ்.�.எல் ஒ�ங்�ைணந்த கணக்� அ�க்ைக (�.ஏ.எஸ்)

4. என்.எஸ்.�.எல் இ-வாக்களிப்� ேசைவ

இ) ஒ� �ேவகமான �த�ட்டாளராக இ�த்தல்

1. நீங்கள் ஒ� �ேவகமான �த�டட்ாளராக இ�ப்பைத உ�� 

   ெசய்தல்

2. உங்கள் �ேமட ்கணக்ைக கவனித�்க் ெகாள்�தல்

இந்த ெவளி��, என்.எஸ்.�.எல் �த�டட்ாளர ்பா�காப்� நி� டர்ஸ்�ன் ஒ� �யற்�யா�ம்.

ஈ. ��தல் �வரங்கள்                                                             
1. �ைடக்கப்ெபறாத ��டண்ட ்/ பங்�க�க்காக 

   ஐ.இ .�.எஃப் -�ட��ந்� பணதை்த ��ம்பக் ேகா�தல்

2. பங்� பாத�்ரங்கைள மற்ெறா�வ�க்� மாற்�வதற்� 

   �ேமட ்கடட்ாயமா�ம் 

3. பட�்ய�டப்படாத ெபா� நி�வனங்க�க்� �ேமட ்

   கடட்ாயமா�ம்

4. �த�டட்ாளர ்��ப்�ணர�் நிகழ்ச�்கள்

5. �காரக்ள் �ரத்த்ல் 

6. �ற பய�ள்ள ேசைவகள்



அன்பார்ந்த வாசகேர,

என்.எஸ்.�.எல் �தான உங்கள் ஆரவ்த�்க்� எங்கள் 

நன்�ையத ்ெதரி�த�்க் ெகாள்�ேறாம்.

நாங்கள், என்.எஸ்.�.எல் -இல், ஒவ்ெவா� இந்�ய�ம் 

ெவ�ம் ஒ� �த�டட்ாளராக மட�்ம் இல்லாமல், ஒ� 

'�ேவகமான �த�டட்ாளராக இ�ப்பாரக்ள் என 

நாங்கள் நம்��ேறாம். இந்தக் ைகேயடை்ட ப�க்க 

ேவண்�ம் என்ற உங்கள் ��ைவ நாங்கள் 

பாராட�்�ேறாம், மற்�ம் இ�ல் வழங்கப்பட�்ள்ள 

�வரங்கள் �லம் நீங்கள் பயன் ெப��ரக்ள் என 

நாங்கள் உ��யளிக்�ேறாம். இந்த ைகேயட�்ல் 

வழங்கப்பட�்ள்ள �வரங்கள், ஒ� '�ேவகமான 

�த�டட்ாளர'் ஆவதற்கான �தல் அ�ைய நீங்கள் 

எ�த�் ைவப்பதற்� உத�கரமாக இ�க்�ம். 

என்.எஸ்.�.எல் பற்�ய ஒ� ��ய அ��கதை்தத ்

த�ர, நீங்கள் என்.எஸ்.�.எல் �ேமட ் கணக்ைகத ்

ெதாடங்�ய�டேன உங்க�க்� நாங்கள் அளிக்கக் 

��ய பல்ேவ� ேசைவகைளப் பற்��ம் ��க்கமாக 

�வரித�்ள்ேளாம். ஒ� ேவைள, உங்க�க்� ��தல் 

�வரங்கள் அல்ல� ஏேத�ம் �ளக்கம் 

ேதைவப்படட்ால், தயக்க�ன்� எங்கைளத ் ெதாடர�் 

ெகாள்ள�ம். 

வாழ்த்�க்க�டன்,

என்.எஸ்.�.எல் அணி



அ. அ�ப்பைடக�டன் ெதாடங்கலாம்

1) �த�ட�் சந்ைத என்றால் என்ன?

�த�ட�் சந்ைத, எளிய வாரத்ை்தகளில் ��வெதன்றால், இ� தங்கள் 

�யாபாரத ் ேதைவக�க்காக நி� ேதைவப்ப�பவரக்ள், அவற்ைற அளிக்க 

��ம்��ன்றவரக்ைளத ் ேத��ன்ற, �த�� அல்ல� நி�க�க்கான ஒ� 

சந்ைதயா�ம். ேவ� வாரத்ை்தகளில் ��வெதன்றால், �த�ட�் சந்ைத 

என்ப�, மக்கள் பல்ேவ� வைகயான நி�சார ் உபகரணங்கைள வாங்�தல், 

மற்�ம் �ற்பைன ெசய்த�ல் ஈ�ப�ம் ஒ� சந்ைதயா�ம். இ� ஒ� 

கட�்ப்பாட�் அைமப்� (ெச�), பங்� சந்ைதகள் (என்.எஸ்.இ/�.எஸ்.இ, இன்ன 

�ற.,) �த�டட்கங்கள் (என்.எஸ்.�.எல்/�.�.எஸ்.எல்) மற்�ம், பங்� தரகரக்ள், 

�.�-க்கள், காப்பாளரக்ள், வணிக வங்�யாளரக்ள், இன்ன �ற இைடதத்ரகரக்ள் 

ஆ�ேயாைர உள்ளடக்��ள்ள�.

2) ைவப்� பத்�ரங்கள் என்பைவ என்ன? �தன்ைம மற்�ம் இரண்டாம் 

நிைல சந்ைத என்பைவ எைதக் ��க்�ன்றன?

 ைவப்� பத�்ரங்கள் என்பைவ, �த�ட�் சந்ைதகளில் வணிகம் ெசய்யப்ப�ம் 

பல்ேவ� வைகயான நி�சார ் உபகரணங்கள் ஆ�ம். ேவ� வாரத்ை்தகளில் 

��வெதன்றால், நி� ேவண்�ேவா�க்� நி�ைய அளிப்பவரால் 

அளிக்கப்ப��ன்ற நி�க�க்கானைவ இந்த உபகரணங்கள் ஆ�ம். இைதப் 

�ரிந்� ெகாள்வதற்� நாம் ஒ� எ�த�்க்காடை்டக் காணலாம். ��.அ என்பவர ்

ஒ� �ரபலமான ெதா�ல் �ைனேவாராக�ம், ஏ.�.� ��ெடட ்நி�வனத�்ன் 

நிரவ்ாக இயக்�னராக�ம் இ�க்�றார.் அவர,் ஏ.�.� ��ெடட ் ெபயரில் ஒ� 

��ய �ெமண்ட ்ெதா�ற்சாைலைய நி�வ ��ம்��றார.் அதற்�, அவராேலா 

அல்ல� ஏ.�.� ��ெடட ் நி�வனதத்ாேலா �ரடட் இயலாத அள�க்�, �கப் 

ெபரிய அள�லான பணம் (�த��) ேதைவப்ப��ற�. அதனால் அ�, 

நி�ையத ் �ரட�்வதற்காக அதன் சாதாரண பங்�கைள ெவளி��வதன் 

�லம், �த�ட�் சந்ைதக்�ள் �ைழயத ்�ரம்ானிக்�ற�. எனேவ, அ� ஆரம்ப 

கடட் ெபா� அ��ப்�, அல்ல� ஐ.�.ஓ -உடன் ( ெபரிய அள�ல் 

ெபா�மக்களிடம் இ�ந்� நி�ைய ஏ.�.� ��ெடட ்எ�ரே்நாக்�வ� இ� தான் 

�தல் �ைற என்பதால் ஆரம்ப கடட்ம்) ெவளி வ��ற�. ெபா�மக்கள் ஒ� 

ஒப்�கெ்காள்ளப்படட் �ைலைய ெச�த�்வதன் �லமாகப் பங்�க�க்� 

�ண்ணப்�க்கலாம். த�ந்த நைட�ைறகள் நிைற� ெபற்ற �ற�, நி�வனம் 

தன� வங்� கணக்�ல் நி�கைளப் ெபற்�, �ண்ணப்பதாரரக்�க்� 

பங்�கைள வழங்�, அவரக்ைள நி�வனத�்ன் பங்�தாரரக்ளாக்��ற�.



ேமேல �வரிக்கப்படட் பங்� என்ப�, பத�்ரத�்ன் ஒ� வைகயா�ம். மற்ற 

உதாரணங்களாக -கடன் பத�்ரங்கள், ஒப்பந்த பத�்ரங்கள், பரஸ்பர நி� 

அல�கள், வணிகர�ீ யான ஆவணங்கள், ைவப்� நி�க�க்கான சான்�தழ்கள், 

அர� பத�்ரங்கள், இன்ன �ற., உள்ளன. 

ெபா� மக்க�க்� ெவளி��பவரக்ளால் பங்�கள், அல்ல� ைவப்� 

பத�்ரங்கள் அளிக்கப்ப�வ� '�தன்ைம சந்ைத' எனப்ப��ற�. ஏற்கனேவ 

ெவளி�டப்பட�், வணிகம் ெசய்யப்ப�ம் பங்�களில் வணிகம் 

ெசய்வதற்கான (வாங்�தல் மற்�ம் �ற்பைன ெசய்தல்) ஒ� சந்ைத இடமான 

பங்� சந்ைதயான�, 'இரண்டாம் நிைல சந்ைத' என அைழக்கப்ப��ற�. 

�.எஸ்.இ அல்ல� என்.எஸ்.இ ேபான்ற பங்� சந்ைதகளால் அளிக்கப்ப�ம் 

இயங்�தளத�்ல் உள்ள ெச��ல் ப�� ெசய்த ஒ� பங்� தரகர ்�லமாக, எந்த 

பங்�தார�ம் தன� பங்�கைள �ற்பைனக்� வழங்கலாம். ஒப்�க் 

ெகாள்ளப்படட் �ைலைய ெச�த�்வதன் �லமாக, எந்த ஒ� நப�ம் தன� 

பங்� தரகர ்�லம் இந்தப் பங்�கைள வாங்கலாம்.

3) �த�ட�் சந்ைதகளில் என்.எஸ்.�.எல் -இன் பங்� என்ன?

என்.எஸ்.�.எல், 1996 இல் நி�வப்படட் இ�, தற்ேபா� உலகத�்ல் உள்ள �கப் 

ெபரிய �த�டட்கங்களில் ஒன்றாக இ�க்�ற�. ஒ� �த�டட்கமாக இ� 

பங்�கள் மற்�ம் ேவ� வைகயான பத�்ரங்கைள �ன்ன� �ைற�ல், 

அதாவ� ப�ப்ெபா�ள் அற்ற வ�வத�்ல் ைவத�் �க்�ம் வச�ைய 

அளிக்�ற�. ஒ� �ேமட ் கணக்ைக ைவத�் �ப்பதன் �லமாக, ஒ�வர ்

பத�்ரங்கைள �ன்ன� வ�வத�்ல் ைவத�் �க்க�ம், மற்�ம் எந்த 

பத�்ரதை்த�ம் அவர/் அவள� கணக்�ல் இ�ந்� ேவ� �ேமட ் கணக்�க்� 

மாற்ற�ம் �ட ���ம்.

இந்�ய �த�ட�் சந்ைதகளில் என்.எஸ்.�.எல் -இன் பங்களிப்பான�, அைத 

உலக அள�ல் பல்ேவ� நிைலகளில் உள்ள �ன்னணி நி� சந்ைதகளில் 

ஒன்றாக ஆக்��ள்ள�. பல்ேவ� ெபா�டக்ள் மற்�ம் ேசைவக�க்கான �க 

உயர ்��க்க ெதா�ல்�டப்தை்தப் �ன்பற்�தல், மற்�ம் இந்த ேதசத�்க்�ள் 

ஈ�-இைணயற்ற அள�ல் மக்கைள ெசன்றைடதல் �லம், �த�டட்ாளரக்ள் 

மற்�ம் �ற தர� நி�வனங்களின் நம்�க்ைகையப் ெபற்�, அதன் �லம் தன� 

ேடக் ைலன் - ெதா�ல்�டப்ம், நம்�க்ைக & மக்கைள ெசன்றைடதல்  - 

ெமய்யான� எனக் காட�்�ற�.

என்.எஸ்.�.எல் 278 க்�ம் ேமற்படட் �.� -க்கைள(�த�டட்ாக பங்ேகற்பாளரக்ள்) 

ெகாண்��க்�ம் தன� வைலக்கடட்ைமப்�ன் �லமாக, �த�டட்ாளரக்ள், 

பங்� தரகரக்ள், பங்� சந்ைதகள், காப்பாளரக்ள், இன்ன �ற�க்�, பல்ேவ� 

ேசைவகளின் மலரக்ெ்காதை்த வழங்��ற�. ெப�ம்பாலான ெபரிய வங்�கள் 

(ேத�யமயமாக்கப்படட்ைவ, தனியார ் மற்�ம் �ட�்ற�), பங்� தரகரக்ள் 

மற்�ம் நி�சார ் நி�வனங்கள் ஆ�யைவ �.� -க்களாக என்.எஸ்.�.எல் -இல் 

இைணந்�ள்ளன. என்.எஸ்.�.எல் -இன் �.�- க்கள் நா� ��வ�ம் பர��ள்ள 

31,100க்�ம் ேமற்படட் ேசைவ ைமயங்களில் இ�ந்�ம், �ல ெவளிநா�களி�ம் 

�ட ெசயல்பட�்க் ெகாண்��க்�ன்றன. என்.எஸ்.�.எல் -இன் 

பங்ேகற்பாளரக்ள், மற்�ம் அவரக்ளின் ேசைவ ைமயங்களின் பட�்யல், 

என்.எஸ்.�.எல் இைணயதளமான www.nsdl.co.in இல் �ைடக்�ற�.



4) எவ்வா� ஒ� என்.எஸ்.�.எல் �ேமட் கணக்ைக ெதாடங்�வ�?

ஒ� �ேமட ் கணக்ைகத ் ெதாடங்�வ� �க�ம் எளிதான�. நீங்கள் ெசய்ய 

ேவண்�யெதல்லாம், நைட�ைறகைள நீங்கள் �ரத்�் ெசய்ய உத��ன்ற ஒ� 

என்.எஸ்.�.எல் �.� ைய அ�க ேவண்�ய� மட�்ம் தான். நீங்கள் அைடயாள 

சான்ைற�ம், �கவரி சான்ைற�ம் சமரப்்�க்க ேவண்�ம். ேம�ம், �ேமட ்

கணக்� ெதாடங்�வதற்� நிரந்தர கணக்� எண் அவ�யம் ஆ�ம். ��தலாக, 

உங்கள் வங்� கணக்� �வரங்கைள�ம் நீங்கள் அளிக்க ேவண்� இ�க்�ம்.

உங்கள் �ேமட ் கணக்� ெதாடங்கப்படட் �ற�, உங்க�க்� உங்கள் �.�  

அைடயாள எண், மற்�ம் பயனாளர ்அைடயாள எண், உங்கள் �ேமட ்கணக்� 

ெதாடரப்ான �வரங்கள், கடட்ண �வரங்கள் மற்�ம் பயன்ெப�ம் 

உரிைமயாளர ் மற்�ம் �த�டட்க பங்ேகற்பாளரின் உரிைமகள் & 

ெபா�ப்�கள் ஆ�யவற்ைறக் ெகாண்��க்�ம் பயனாளர ்மாஸ்டர ்அ�க்ைக 

ஆ�யவற்ைற உங்கள் �.� வழங்�வார.் உங்கள� அைனத�் �வரங்க�ம் 

சரியாகப் ப�� ெசய்யப்பட�்ள்ளன என்பைத உ�� ெசய்� ெகாள்வதற்காக, 

பயனாளர ் மாஸ்டர ் அ�க்ைகைய நீங்கள் சரி பாரக்்க ேவண்�ம். நீங்கள் 

பங்�கள், இன்ன �றவற்�ல் வணிகம் ெசய்ய ��ம்�னால் (அதாவ�, 

வாங்�தல் அல்ல� �ற்பைன ெசய்தல்), ெச��ல் ப�� ெபற்ற ஏேத�ம் ஒ� 

தரகைரக் ெகாண்�, ஒ� வணிக / தர� கணக்ைக�ம் நீங்கள் ெதாடங்க 

ேவண்���க்�ம். �த�டட்ாளரக்ளின் நன்ைமக்காக 1-இல்-3 ஏற்பாட�்ைன 

வழங்��ன்ற பல வங்�கள் உள்ளன (1-இல்-3 என்ப�, �ேமட ்கணக்�, வணிக 

கணக்� மற்�ம் வங்� கணக்� �ன்�ன் இைணப்பா�ம்).

5) உங்கள் என்.எஸ்.�.எல் �ேமட் கணக்ைகக் ெகாண்� நீங்கள் 

என்னெவல்லாம் ெசய்யலாம்?

உங்கள் என்.எஸ்.�.எல் �ேமட ் கணக்ைகக் ெகாண்� நீங்கள் ெசய்யக் ��ய 

�ல �க்�யமான �ஷயங்கள் �ேழ பட�்ய�டப்பட�் உள்ளன –

I )  நீங்கள் ஐ.�.ஓ -க்கள் மற்�ம் என்.எஃப்.ஓ-க்க�க்� �ண்ணப்�க்கலாம். 

�ண்ணப்ப ப�வத�்ல் உங்கள் அைடயாள எண், மற்�ம் பயனாளர ்அைடயாள 

எண்ைண சரியாகக் ��ப்�ட மறக்க ேவண்டாம். ஒேர �ேமட ் கணக்ைக, 

பங்�கள் மற்�ம் �ற வைக பத�்ரங்கைள வாங்க, மற்�ம் ைவத�் �க்கப் 

பயன்ப�தத்லாம்.

I I )  உங்கள் �ேமட ் கணக்�ல் நி�வனத�்ன் அைனத�் நன்ைமகைள�ம் 

(ஊக்கதெ்தாைக, உரிைமகள் ெவளி��, இன்ன �ற.) நீங்கள் தானாகேவ 

ெப��ரக்ள். உங்கள் நி�வனத�்னால் அ��க்கப்படட் ��ெடண்ட், வட�் 

அல்ல� உங்கள் பத�்ர �த��களின் �� அளிக்க ேவண்�ய ��ர�்த ்

ெதாைக ேபான்ற பணப் பலன்கள், உங்கள் �ேமட ் கணக்�டன் 

இைணக்கப்பட�்�க்�ம் வங்� கணக்�ல் வர� ைவக்கப்ப�ம். உங்கள் �ேமட ்

கணக்�ல் சரியான வங்� �வரங்கள் ப�� ெசய்யப்பட�் உள்ளைத உ�� 

ெசய்� ெகாள்ள�ம்.



I I I )  உங்கள் நி�த ் ேதைவகைள �ரத்�் ெசய்வதற்காக உங்கள் �த�ட�் 

பங்�கைள �ற்பைன ெசய்ய ேவண்�ய அவ�யம் இல்லாமல், பல 

வங்�களால் அளிக்கப்ப�ம் 'பங்�களின் �� கடன்' வச�, இன்ன �ற 

வச�கைளப் ெபற நீங்கள் உங்கள் �ேமட ்கணக்ைகப் பயன்ப�தத்லாம்.

IV) உங்கள் �.� வா�லாக, கா�த வ�வத�்ல் உள்ள உங்க�ைடய பங்�கள், 

ஒப்பந்த பத�்ரங்கள், கடன் பத�்ரங்கள், அர� பத�்ரங்கள், அர� தங்க �த�� 

பத�்ரங்கள் மற்�ம் அ�க்ைக வ�வத�்ல் உள்ள பரஸ்பர நி� அல�கள் ஆ�ய 

அைனத�் �த��கைள�ம் �ேமட ்வ�வத�்க்� மாற்றலாம்.

V)  அேத �ேமட ் கணக்�ல் உங்கள் பரஸ்பர நி� �த��கைள�ம் நீங்கள் 

ைவத�் க் ெகாள்ளலாம். �ேமட ்கணக்�ல் பரஸ்பர நி� அல�கைள ைவத�் க் 

ெகாள்வ�, உங்கள் ேவைலகைள �க எளிதானைவயாக மாற்��ற�. 

என்.எஸ்.�.எல் -�.ஏ.எஸ் வ�யாக ஒேர இடத�்ல் உங்கள் ஆவணங்கைளக் 

கண்காணிப்ப� மட�்ம் அல்லாமல், உங்கள் தனிப்படட் �வரங்கள், 

எ�த�்க்காட�்க்�, உங்கள் �கவரி அல்ல� வங்� �வரங்கள், அல்ல� 

வாரி�தாரர ் ேபான்றவற்�ல் ஏேத�ம் மா�தல்கள் ெசய்ய நீங்கள் 

��ம்�னால், அதற்காக பல்ேவ� பரஸ்பர நி�யகங்க�டன் ெதாடர�் 

ெகாள்�ம் ேதைவ�ல் இ�ந்�ம் உங்கைளக் காக்�ற�. �ண்ணப்பப் 

ப�வத�்ல் உங்கள் �.� எண், மற்�ம் பயனாளர ் எண்ைண மட�்ம் 

��ப்��வதன் �லமாகேவ, �ேமட ் வ�வத�்ல் நீங்கள் பரஸ்பர நி� 

அல�க�க்� சந்தாதாரர ் ஆகலாம். �ேமட ் கணக்� �லமாக, எஸ்.ஐ.� 

வ��ைற�லான பரஸ்பர நி�களில் �த�� ெசய்வ�ம் �ட இய�ம். பரஸ்பர 

நி� அல�கள் �தான �ட�் அல்ல� ம�ெகாள்�த�க்�, நீங்கள் உங்கள் �.� -

க்� ஒ� அ���தத்ைல வழங்கலாம், அல்ல� என்.எஸ்.�.எல் -இன் ஸ்�ட-்இ 

வச�ையப் பயன்ப�தத்லாம்.

V I )  உங்கள் �ேமட ் கணக்� வ�யாக உங்கள் பங்�கைள நி�வனத�்க்� 

�ைலப்�ள்ளி அளிப்பதன் �லம், ��ம்ப வாங்�த�ல் நீங்கள் பங்� 

ெபறலாம்.

V I I )  உங்கள் �ேமட ் கணக்ைக இயக்�வதற்�, நீங்கள் பரிந்�ைரக்கப்படட் 

ப�வத�்ல் உங்கள் �.�- க்� அ���தத்ைல வழங்க ேவண்�ம். மாறாக, 

என்.எஸ்.�.எல் -இன் ஸ்�ட-்இ ேசைவையப் பயன்ப�த�், எந்த இடத�்�ம், எந்த 

ேநரத�்�ம் �ன்ன� �ைற�ல் உங்கள் �.� -க்� நீங்கள் அ���தத்ைல 

அளிக்க ���ம்.

to find if physical securi�es are available for demat

Visit : h�ps://nsdl.co.in/master_search.php

to find if physical securi�es are available for demat

Visit : nsdl.co.in/master_search.php



ஆ) என்.எஸ்.�.எல் �ேமட ்கணக்�டன் அளிக்கப்ப�பைவ

1) என்.எஸ்.�.எல் ஸ்�ட்-இ ேசைவ

ஸ்�ட-்இ ேசைவ (ஸ்�� என உசச்ரிக்கப்ப��ற�) என்ப�, 

என்.எஸ்.�.எல் �லம் வழங்கப்ப��ன்ற, ஒ� இைணயதை் த 

அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ட ேசைவயா�ம்.  இ�, ஒ� �ேமட ்

கணக்� ைவத�் �ப்பவ�க்� அளிதத்ல், அடமானம் ைவதத் ல் 

மற்�ம் பரஸ்பர நி� �ட�் ெதாடரப்ான �வரங்கைள �ன்ன� 

வ�வத�்ல் ெப�ம் வச�ைய அளித�், அதன் �லம் அந்த 

ெசயல்�ைறைய �க �ைரவாக, பா�காப்பாக மற்�ம் 

�ற�டன் ேமற்ெகாள்ள உத��ற�. அவ�ைடய/அவ�ைடய  

�.� இந்த ேசைவைய வழங்�னால் அந்த  �ேமட ் கணக்� 

ைவத�் �ப்பவர ்இந்த ேசைவையப் ெபறலாம்.

ேம�ம் �வரங்க�க்�, வ�ைக �ரிய�ம்: https://eservices.nsdl.com/

2) என்.எஸ்.�.எல் ைகப்ேப� ெசய� மற்�ம் ஐ.�.இ .ஏ.எஸ். 

ேசைவ

என்.எஸ்.�.எல் அதன் �த�டட்ாளரக்�க்காக ஒ� ைகப்ேப� 

ெசய�ைய உ�வாக்��ள்ள�. எந்த இடத�்�ம், எந்த 

ேநரத�்�ம் உங்கள் ைகப்ேப� �லமாக இ�ப்� ெதாைககைளப் 

பாரக்்க, மற்�ம் இ-ஓட�்ங்�ல் பங்� ெபற, நீங்கள் என்.எஸ்.�.எல் 

ைகப்ேப� ெசய�ையப் ப��றக்கம் ெசய்� பயன்ப�தத்லாம். 

இ� ��ள் �ேள ஸ்ேடார,் மற்�ம் ஆப் ஸ்ேடாரில் �ற்��ம் 

இலவசமாகக் �ைடக்�ற�.   

3) என்.எஸ்.�.எல் இ-ஓட்�ங் ேசைவ

என்.எஸ்.�.எல் -இன் �ன்ன� ஓடெ்ட�ப்� (இ-ஓட�்ங்) 

இயங்�தளம், �டட்ம் நைடெப�ம் இடத�்க்� ேநர�யாக வர 

ேவண்�ய அவ�யம் இல்லாமல், அைனத�் பங்�தாரரக்�ம் 

தங்கள் ஓட�்ரிைமைய இைணய வ��ல் ெப�ம் வச�ைய 

அளிக்�ற�. இ-ஓட�்ங் ேசைவயான�, ஸ்�ட-்இ, மற்�ம் 

என்.எஸ்.�.எல் ைகப்ேப� ெசய��டன் 

ஒ�ங்�ைணக்கப்ட�்ள்ள�.

ேம�ம் �வரங்க�க்�, வ�ைக �ரிய�ம்: https://evoting.nsdl.com/

ஒேர இடத்�ல் பல்ேவ� பாண்டக்ள் & கடன் 

பத்�ரங்களின் �வரங்கள். : 

https://www.indiabondinfo.nsdl.comhttps://www.indiabondinfo.nsdl.com

https://eservices.nsdl.com/
https://evoting.nsdl.com/
http://indiabondinfo.nsdl.com/
https://www.indiabondinfo.nsdl.com


4) என்.எஸ்.�.எல் ஒ�ங்�ைணந்த கணக்� அ�க்ைக (�.ஏ.எஸ்)

 

iI) ஒவ்ெவா� �ேமட ்கணக்� ைவத�் �ப்பவ�க்�ம் அவ�ைடய/அவ�ைடய 

அைனத�் �ேமட ்கணக்�(கள்) மற்�ம் பரஸ்பர நி� �த��க�க்�ரிய 

ஒ�ங்�ைணந்த கணக்� அ�க்ைகைய (�.ஏ.எஸ்), கணக்� அ�க்ைகப் 

ப�வத�்ல் என்.எஸ்.�.எல் அ�ப்��ற�. 

I I )  அந்த மாதத�்ல் ஏேத�ம் ஒ� பரிவரத்த்ைன ேமற்ெகாள்ளப்பட�் 

இ�ந்தால், ஒவ்ெவா� மாதத�்க்�ம் இந்த அ�க்ைக அ�ப்பப்ப��ற�. 

உங்கள் �ன்னஞ்சல் �கவரி, மற்�ம் அ�ம�ைய நீங்கள் உங்கள் �.� -

க்� அளித�் இ�ந்தால், இந்த அ�க்ைக உங்க�க்� �ன்னஞ்ச�ல் 

அ�ப்� ைவக்கப்ப�ம்.

III) உங்கள் �ேமட ் கணக்�கள் மற்�ம் பரஸ்பர நி� இ�ப்�களில் உள்ள 

ஒவ்ெவா� �த�ட�்ன் அ�க்ைக காலகடட்ம், மற்�ம் இ�� இ�ப்ைப 

பரிேசா�க்க�ம்.

IV) உங்கள் ஒவ்ெவா� �த�ட�்ன் �ைல, ஒ�ங்�ைணந்த ேபாரட்ே்பா�ேயா 

ம�ப்�, மற்�ம் ��ப்�டட் காலகடட்த�்ல் ெமாதத் ேபாரட்ே்பா�ேயா�ல் 

ஏற்பட�்ள்ள மா�தல்கைள காட�்�ன்ற வைரபடம் ஆ�யவற்ைற�ம் 

அ�க்ைக காட�்�ற�.

V) ேம�ம் இ�, உங்கள் ேக.ஒய்.� தற்ேபாைதயதாக உள்ளதா, உங்கள் எம்.எஃப் 

��ப்�களில் ��ப்�டப்பட�்�க்�ம் �ன்னஞ்சல் �கவரி, மற்�ம் 

ைகப்ேப� எண் ஆ�யவற்ைற�ம் காட�்�ற�. நீங்கள் ஏேத�ம் 

�ரண்பாடை்டக் கண்டாேலா, அல்ல� உங்க�க்� ஒ� தகவல் ��ப்�ப்� 

ெசய்ய ேவண்���ந்தாேலா, நீங்கள் பரஸ்பர நி� நி�வனம் அல்ல� 

அதன் ப�வாளைரத ்ெதாடர�் ெகாள்ளலாம்.

V I ) ஒ�ேவைள அ�க்ைக �ைடக்கப்ெபற�ல்ைல எனில் அல்ல� அ�ல் 

ஏேத�ம் �ரண்பாடை்ட நீங்கள் கண்டால், உடன�யாக உங்கள் �.� -

ையத ்ெதாடர�் ெகாள்ள�ம்.

V I I ) என்.எஸ்.�.எல் �ேமட ் கணக்� ைவத�் �ப்பவரக்ள், என்.எஸ்.�.எல் -

இட��ந்� �ன்னஞ்சல் �லம் �.ஏ.எஸ் அ�க்ைகைய (இ-�.ஏ.எஸ்) 

ெப�வதற்காக, அவரக்ள் ேநர�யாக என்.எஸ்.�.எல் -�டம் �ன்னஞ்சல் 

�கவரிைய அளிப்பதற்காக, -இல் என்.எஸ்.�.எல் ஒ� https://nsdlcas.nsdl.com/  

இைணயவ� வச�ைய உ�வாக்��ள்ள�.

S
இந்த ��.ஆர் ேகாைட ஸ்ேகன் ெசய்� இன்ேற, 

இ-�.ஏ.எஸ் -க்� சந்தாதாரர் ஆ�ங்கள்

https://nsdlcas.nsdl.com/
https://nsdlcas.nsdl.com/


இ) ஒ� �ேவகமான 

�த�ட்டாளராகத் �கழ்தல்

1) நீங்கள் ஒ� �ேவகமான �த�ட்டாளர் என உ�� ெசய்தல். 

    ஒ� �ேவகமான �த�ட்டாளர…்

�த�ட�் சந்ைத�ல் எந்த ஒ� �த�� ெசய்வதற்�ம், 

ெச��ல் ப�� ெசய்த பங்� தரகர,் அல்ல� அங்�கரி

க்கப்பட்டவைர மட�்ேம எப்ேபா�ம் ெதாடர்� ெகாள்�றார.்

ைகெயாப்பம் இ�ம் �ன்னர் அைனத்� ஆவணங்கைள�ம் 

கவனமாகப் ப�க்�றார.்

ைகெயாப்ப�டப்பட்ட ஆவணங்கள், கணக்� அ�க்ைககள், 

ெபறப்பட்ட ஒப்பந்த ��ப்�கள் மற்�ம் ெசய்யப்பட்ட பணம் 

ெச�த்தல்களின் ஒ� ப��க் ��ப்ைப  ைவத்��க்�றார.்

அவர� / அவள� இலக்�கள் மற்�ம் ேபார்ட்ேபா�ேயாைவ 

��ப்�ட்ட கால இைடெவளி�ல் �ள்பாரை்வ ெசய்�றார.்

�றன் வாய்ந்த கண்காணிப்�க்காக ைகப்ேப� எண் 
மற்�ம் �ன்னஞ்சல் �கவரிையப் ப�� ெசய்�றார,் 
மற்�ம் ைகப்ேப� ெசய�, என்.எஸ்.�.எல் இ-�.ஏ.எஸ், 
ஐ.�.இ.ஏ.எஸ் ேபான்ற என்.எஸ்.�.எல் -இன் வச�கைளப் 
பயன்ப�த்��றார.்

பரஸ்பர நி�கள் ெதாடர்பான எந்த ஒ� ேசைவக்�ம், 

எப்ேபா�ம் ஏ.எம்.எஃப்.ஐ -�ல் ப�� ெசய்த பரஸ்பர நி� 

�நிேயாகஸ்தைர மட�்ேம ெதாடர்� ெகாள்�றார.்

எப்ேபா�ம் வங்� வ� பரிவரத்்தைனகள் �லேம 

�த��கைள ேமற்ெகாள்�றார,் அதாவ�, ெராக்கத்ைத 

ைகயாள்வ� �ைடயா�.



2) �ேமட் கணக்ைகக் கவனித்�க் ெகாள்�தல்

I) உங்கள் தனிப்படட் �வரங்கள் (எ�த�்க்காட�்க்�, �கவரி), அல்ல� உங்கள் 

�ேமட ் கணக்�டன் இைணக்கப்பட�்�க்�ம் வங்� கணக்� �வரங்களில் 

ஏேத�ம் மா�தல்கள் இ�ந்தால், உடன�யாக பரிந்�ைரக்கப்படட் 

ப�வத�்ல் உங்கள் �.�.-க்�த ் ெதரி�த�் , கணினி�ல் அந்த �வரம் 

மாற்றப்படட்தற்கான உ��ப்ப�தத்ைலப் ெபற்�க் ெகாள்ள�ம்.

I I )  உங்கள் �ேமட ் கணக்�ல் வாரி�தாரர ் வச�ையப் பயன்ப�தத்�ம். 

ஒ�ேவைள கணக்� ைவத�் �ப்பவர ்இறக்க ேநரி�ம் படச்த�்ல், பங்�கைள 

மாற்�ம் நைட�ைறைய இ� எளிதாக்�ம். உங்கள் �ேமட ் கணக்�ல் 3 

வாரி�தாரரக்ள் வைர நீங்கள் ��ப்�டலாம். நீங்கள் ��ம்�ம் எந்த 

ேநரத�்�ம் வாரி�தாரரக்ளின் ெபயரக்ைள நீங்கள் மாற்றலாம்.

I I I )  உங்கள் �ேமட ் கணக்ைக இயக்�வதற்கான பவர ் ஆஃப் அடட்ரன்ிைய 

அளிப்பதற்� �ன்னால், அளிக்கப்ப�ம் அ�ம��னால் ஏற்படக் ��ய 

நன்ைம மற்�ம் �க்கல்கைள கவன�டன் ஆராய�ம்.

IV) உங்கள் பயனாளர ்எண்�டன், ஒவ்ெவா� தாளி�ம் வரிைச எண் �ன்னேர-

அச�்டப்பட�் இ�ந்தால் மட�்ேம, உங்கள் �.� -�ட��ந்� வழங்கல் 

அ���தத்ல் ஸ்�ப்ைப (�.ஐ.எஸ்) ஏற்� ெபற்�க் ெகாண்�, அைதப் 

பா�காப்பான இடத�்ல் ைவக்க�ம். எந்த ஒ� ெவற்� ப�வம் அல்ல� 

�.ஐ.எஸ் -இல் ஒ�ேபா�ம் ைகெயாப்ப�ட ேவண்டாம். ப�வதை்த 

��ைமயாக நிரப்�ய �றேக ைகெயாப்பம் இட ேவண்�ம் என்பைத 

நிைன�ல் ெகாள்�ங்கள்.

V )  என்.எஸ்.�.எல் -�ட��ந்� ேநர�யாக ��ஞ்ெசய்� தகவல்கள் மற்�ம் 

ெதாடரந்்த �� தகவல்கைளப் ெப�வதற்�, கணக்� �வங்�ம் ப�வத�்ல் 

உங்கள் �ன்னஞ்சல் �கவரி மற்�ம் ைகப்ேப� எண்ைணக் ��ப்�ட�ம். 

இந்த வச� எந்த�த கடட்ண��ன்� உங்க�க்� இலவசமாகக் 

�ைடக்�ற�. உங்கள் ைகப்ேப� எண் அல்ல� �ன்னஞ்சல் �கவரிைய 

நீங்கள் மாற்�ம் படச்த�்ல், பரிந்�ைரக்கப்படட் 

�ைற�ல் உங்கள் �.� -க்� உடன�யாகத ் ெதரி�த�் , 

கணினி�ல் அந்த �வரம் மாற்றப்படட்தற்கான 

உ��ப்ப�தைலப் ெபற�ம். இ�, என்.எஸ்.�.எல் -

�ட��ந்� ெதாடரந்்� நீங்கள் தகவல்கைளப் ெப�வைத 

உ�� ெசய்�ம்.

VI) என்.எஸ்.�.எல் -இட��ந்� ேநர�யாக �ன்னஞ்சல் �லமாக 

உங்கள் அைனத�் �த��களின் ஒ�ங்�ைணந்த அ�க்ைகையப் 

ெப�வதற்�, https://nsdl.co.in/e-newsletter.php -இல் என்.எஸ்.�.எல் இ-�.ஏ.எஸ் -

க்� சப்ஸ்�ைரப் ெசய்ய�ம்.

VII) என்.எஸ்.�.எல் -இன் பல்ேவ� ெபா�டக்ள் / ேசைவகள் மற்�ம் �த�டட்க 

அைமப்�ன் �ற �க்�ய அம்சங்கைளப் பற்� ெதாடரந்்� நீங்கள் அ�ந்� 

ைவத�் �ப்பதற்காக, என்.எஸ்.�.எல் '� ைபனான்�யல் கைலடாஸ்க்ேகாப்' 

எ�ம் ஒ� மாதாந்�ர ெசய்�தத்ாைள ெவளி���ற�.

https://nsdl.co.in/e-newsletter.php -இல் உங்கள் �ன்னஞ்சல் �கவரிைய அளிப்பதன் 

�லம், இப்ெபா�ேத அதற்� சந்தாதாரர ்ஆ�ங்கள்.

உங்கள் �ேமட ்கணக்�ல் ம�ப்��க்க �த��கைள நீங்கள் ைவத�் ள்ளரீக்ள். 
நீங்கள் என்.எஸ்.�.எல் �ேமட ்கணக்�ன் பல்ேவ� அம்சங்கைளப் 
பயன்ப�த�்�ன்ற ேவைள�ல், உங்கள் �த��கள் பா�காப்பாக 
இ�க்�ன்றன என்பைத உ�� ெசய்வதற்�, �ேழ பட�்ய�டப்பட�்ள்ள, 
��ப்�டட் அ�ப்பைட �ஷயங்களில் கவனம் ெச�த�்வ� �க�ம் 
�க்�யமா�ம்.

https://nsdl.co.in/e-newsletter.php
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ஈ. ��தல் �வரங்கள்

1. ெபறப்படாத ��ெடண்ட் / பங்�க�க்காக ஐ.இ.�.எஃப் -இட��ந்� 

பணத்ைதத் ��ம்பக் ேகா�தல்

எந்த ஒ� காரணத�்க்காக�ம் ெதாடரந்்� ஏ� வ�டங்க�க்� 

ெச�தத்ப்படாமல், அல்ல� ேகாரப்படாமல் இ�க்�ன்ற அைனத�் 

��ெடண்டக்ள் மற்�ம் பங்�கள், அதற்�ரிய நி�வனங்களால் 

�த�டட்ாளர ்கல்� மற்�ம் பா�காப்� நி�க்� (ஐ.இ.�.எஃப்) மாற்றப்ப�ம். 

ஐ.இ.�.எஃப் அ�கார அைமப்பான�, நி�மங்கள் சடட்ம், 2013 இன் ��களின் 

�ழ் உ�வாக்கப்படட் ஒ� சடட்ப்�ரவ் அைமப்பா�ம். அளிக்கப்படாத 

��ெடண்ட ் மற்�ம்/அல்ல� ேகாரப்பப்படாத பங்�கைளப் ெப�வதற்� 

�த�டட்ாளர ் அல்ல� அவர ் / அவளால் அங்�கரிக்கப்படட் �ர�நி�, 

ஐ.இ.�.எஃப் அ�கார அைமப்�டம் ேகா�தைல சமரப்்�க்க ேவண்�ம். 

ேகா�பவர ் ஐ.இ.�.எஃப் -5 ப�வதை்த ப��றக்கம் ெசய்�, �ரத்�் ெசய்�, 

அைத இைணய வ��ல் ஐ.இ.�.எஃப் அ�கார அைமப்�க்� ப�ேவற்றம் 

ெசய்ய ேவண்�ம். ேம�ம், இைணயவ��ல் உ�வாக்கப்படட் ேகா�தல் 

ப�வம் மற்�ம் ஒப்�ைக அச�்டப்பட�், உரிய நி�வனதத்ால் 

நிய�க்கப்படட் �டட் அ�காரி�டம் ப�ப்ெபா�ள் வ�வத�்ல் 

சமரப்்�க்கப்பட ேவண்�ம். ேகா�தைலப் பரி��தத் �ற�, நி�வனம் 

ஐ.இ.�.எஃப்  அ�கார அைமப்�க்� ேகா�தைல உ��ப்ப�த�்ய �ன்னர,் 

�ன்ன� பரிவரத்த்ைன �லமாக ேகா�பவ�க்� அவர ் /அவளின் 

இைணக்கப்பட�்ள்ள வங்� கணக்�ல் பணம் ��ம்ப ெச�தத்ப்ப�ம். 

ேகா�தல் பங்�க�க்காக இ�க்�ம் படச்த�்ல், அைவ ேகா�தல் ப�வத�்ல் 

��ப்�டப்பட�் இ�க்�ம் �த�டட்ாளரின் �ேமட ் கணக்�ல் வர� 

ைவக்கப்ப�ம். ஒ� �ண்ணப்பதாரர,் ஒ� நி� ஆண்�ல் ஒவ்ெவா� 

நி�வனத�்க்�ம் ஒ� ேகா�தைலத ்தாக்கல் ெசய்யலாம்.

இ� பற்�ய ேம�ம் �வரங்க�க்� வ�ைக �ரிய�ம் http://www.iepf.gov.in/, 

அைனத�் நி�வனங்க�ம் ேகாரப்படாத பங்�கள், மற்�ம் ��ெடண்டக்ள் 

பற்�ய �வரங்கைளத ்தங்கள் இைணயதளத�்ல் ெவளி��வ� அவ�யம் 

என்பைத அ�ந்� ெகாள்வ� �க�ம் �க்�யமானதா�ம்.

2.ைவப்� பத்�ரங்கைள ேவெறா�வ�க்� மாற்�வதற்� 

�ேமட் கட்டாயம்    

பட�்ய�டப்படட் நி�வனத�்ன் பத�்ரங்க�ைடய எந்த ஒ� 

பரிவரத்த்ைன�ம் �ேமட ் வ�வத�்ல் மட�்ேம இ�க்க ேவண்�ம் 

என்பைத ஏப்ரல் 1, 2019 ��ந்� ெச� கடட்ாயமா��ள்ள�. நீங்கள் 

ஒ� பட�்ய�டப்படட் நி�வனத�்ன் பங்�கைள கா�த வ�வத�்ல் 



ைவத�்�ந்�, அைத ேவ� ஒ�வ�க்� மாற்ற ��ம்�னால், ஏப்ரல் 1, 

2019 ��ந்�, அவற்ைற நீங்கள் �ேமட ் வ�வத�்க்� மாற்�ய �ற� 

மட�்ேம அவ்வா� ெசய்ய இய�ம். இந்த ேத��ல் இ�ந்� பங்�கள் 

மற்�ம் இன்ன �றவற்�க்�, ெச�த�்தல் (அதாவ� பங்�தாரர ்

மரணமைட�ம் படச்த�்ல் பங்�கைள மாற்�தல்), மற்�ம் மாற்� 

ைவதத்ல் (அதாவ� பங்�தாரக்ளின் ெபயரக்�க்காக மாற்�தல்) 

மட�்ேம கா�த வ�வத�்ல் அ�ம�க்கப்ப�ம். அதனால் ��ய 

�ைர�ல் ஒ� �ேமட ் கணக்ைகத ் ெதாடங்�, உங்கள் பங்�கைள 

�ேமட ்வ�வத�்ல் மாற்�வ� நன்ைமகரமானதா�ம்.

3. பட்�ய�டப்படாத ெபா� நி�வனங்க�க்� �ேமட் கட்டாயம்

ெசப்டம்பர ் 10, 2018 இல், ெப�நி�வனங்கள் �வகாரங்க�க்கான 

அைமசச்கம், பட�்ய�டப்படாத ெபா� ��ெடட ் நி�வனங்கள் 

ஏமைவப்� பா�காப்� அைமப்�ல் இைணய ேவண்�ம், மற்�ம் 

அவரக்ளின் பங்�கைள �ேமட ் வ�வத�்ல் �ைடக்�மா� ெசய்ய 

ேவண்�ம் என ஒ� அ��ப்ைப ெவளி�ட�்ள்ள�. இதற்� �ன்பாக 

நி�வனங்களின் பங்� ெவளி��கள் �ேமட ் வ�வத�்ல் மட�்ம் 

சாத�்யமாக இ�க்�ம். இந்த இரண்�ம், அக்ேடாபர ் 2, 2018 �தல் 

அம�க்� வ��ற�. �த�டட்ாளரக்ளின் பாரை்வ�ல், அவரக்ள் 

ைவத�்�க்�ம் இ� ேபான்ற பட�்ய�டப்படாத நி�வனங்களின் 

பங்�கைள இப்ெபா�� �ேமட ் வ�வத�்ல் மாற்�, அத�டன் 

இைணந்த பலன்கைளப் ெபறலாம். நீங்கள் ஏற்கனேவ ஒ� �ேமட ்

கணக்ைக ைவத�்�ந்தால், இந்த பங்�கைள ைவத�் க் ெகாள்ள 

மற்ெறா� �ேமட ் கணக்ைக நீங்கள் ெதாடங்க ேவண்�ய 

அவ�ய�ல்ைல என்பைதக் கவனித�் �க்கலாம். கா�த வ�வத�்ல் 

நீங்கள் ைவத�் �க்�ன்ற உங்கள் �த��கைள, ைவத�் �க்�ம் அேத 

வைக�ைற�ல், அேத �ேமட ்கணக்�ல் �ேமட ்வ�வத�்க்� மாற்�க் 

ெகாள்ளலாம்.

4. �த�ட்டாளர் ��ப்�ணர�் நிகழ்ச�்கள்

என்.எஸ்.�.எல், நா� ��வ�ம் �த�டட்ாளர ் ��ப்�ணர�் 

நிகழ்ச�்கைள ஒ�ங்�ைணக்�ற�. அந்த நிகழ்ச�்களின் கால 

அடட்வைணகள் https://nsdl.co.in/Investor-Awareness-Programmes.php �ல் 

�ைடக்�ன்றன. உங்கள் ஊரில், ����ப்� வளாகத�்ல், 

கல்�ரி�ல், நி�வனத�்ல் �த�டட்ாளர ் ��ப்�ணர�் 

நிகழ்ச�்கைள ஒ�ங்�ைணக்க நீங்கள் ��ம்�னால், info@nsdl.co.in -

�ல் எங்க�க்� எ�த�ம்.

5. �கார் �ரத்்� ைவத்தல் 

உங்கள் �ேமட ் கணக்� ெதாடரப்ாக உங்க�க்� ஏேத�ம் �கார ்

இ�ந்தால் relations@nsdl.co.in இல் எங்க�க்� எ�த�ம், அல்ல� அைத 

இைணயெவளி�ல் https://scores.gov.in/scores/Welcome.html �ல் ெச��ல் 

தாக்கல் ெசய்யலாம்.



6.ஒ� என்.எஸ்.�.எல் -இன் 100% �ைண நி�வனமான என்.�.எம்.எல், �ற 
பயன்�க்க ேசைவகள்

I)     என்.எஸ்.ஆர ்(ேத�ய �றன்கள் ப�ேவ�): என்.எஸ்.ஆர ்என்ப�, இந்�யா�ல் 
உள்ள ஐ.� & ஐ.�.இ.எஸ் /��ஓ ெதா�ல்�ைற�ல் பணி �ரி�ம் 
பணியாளரக்ளாக உள்ள மற்�ம் எ�ரப்ாரக்்கக் ��ய நபரக்ளின் 
�வரங்கைளக் ெகாண்��க்�ம் ஒ� இைணய-அ�ப்பைட�லான 
அைமப்பா�ம். இ� ஒ� நாஸ்காம் �ன்ென�ப்�. ேம�ம் �வரங்க�க்� 
வ�ைக �ரிக https://nationalskillsregistry.com/

I I ) ேக.ஒய்.� ப�� �கைம: �த�டட்ாளரக்ளின் ைமயப்ப�தத்ப்படட் 
ேக.ஒய்.� ஆவணங்கைள ப�ேவற்��ற� மற்�ம் ப��றக்��ற�. 
ேம�ம் �வரங்க�க்� வ�ைக �ரிய�ம்https://kra.ndml.in/

I I I ேத�ய கல்� ஆவண ேச�ப்பகம் (என்.ஏ.�): அங்�கரிக்கப்படட் கல்� 
சான்�தழ்கைள, மாணவரக்ள், சரிபாரப்்பவரக்ள் மற்�ம் கல்� 
நி�வனங்க�க்� �ைடக்�ம் வைக�ல் �ன்ன� �ைறக்� 
மாற்��ற�.ேம�ம் �வரங்க�க்� வ�ைக �ரிய�ம் https://nad.ndml.in/

IVஎன்.ஐ.ஆர ்கணக்� (இ-காப்�ட�் கணக்�): என்.எம்.�.எல், காப்�ட�் ஒ�ங்� 
ஆைணயம் மற்�ம் இந்�ய வளரச்�் ஒ�ங்� ஆைணயத�் ன் சார�்ல், ஒ� 
காப்�ட�் ஏமநி� அைமப்ைப நி�� உள்ள�. அ�, ஒ� ஒற்ைற இ-
காப்�ட�் கணக்�ல் �ன்ன� வ�வத�்ல் அைனத�் வைகயான 
காப்�ட�் பா��கைள ைவத�் �க்�ம் வச�ைய�ம், ஒ� ஒற்ைற உள் 
�ைழதைலக் ெகாண்� அைனத�் காப்�ட�் பா��கைள�ம் அ��ம் 
வச�ைய�ம் அளிக்�ற�. இந்த கணக்ைக இலவசமாகத ்ெதாடங்கலாம். 
ேம�ம் �வரங்க�க்� வ�ைக �ரிய�ம் https://www.nir.ndml.in/

https://nad.ndml.in/
https://nad.ndml.in/
https://nad.ndml.in/
https://nad.ndml.in/
https://nad.ndml.in/


நிகழ்ச�்ைய ேம�ம் �றப்பாக்�வதற்� உங்க�ைடய ஆேலாசைன?

DD MM YYYY

�ன்�ட்ட ப�வம்
(நீங்கள் எங்கள் �த�ட்டாளர ் ��ப்�ணர�் நிகழ்ச�்�ல் பங்� ெப�ம் படச்த்�ல், 

இந்தப் ப�வம் பயன்ப�த்தப்ப��ற�)

ேத�:  இடம்

நிகழ்ச�் �வரங்கள்   ேமாசம்  �மார் நன்� �க நன்�

இந்த நிகழ்ச�்க்காக ெசய்யப்படட்
 ஏற்பா�கள் உங்க�க்� எந்த 
அள�க்�ப் ��த�்�ந்த�?

ெகா�க்கப்படட் �லப் 
ெபா�ளின் தரம்

ப�� 1 க்கான ப�ற்�யாளர் ம�ப்பாய்� - ெபயர்:

அ. �ைற பற்�ய அ��

ஆ. தகவல் ெதாடர�் & 

      ெவளிப்ப�தத்ல் 

இ. பாரை்வயாளரக்�டன் 
     உைரயாடல்

ப�� 2 க்கான ப�ற்�யாளர் ம�ப்பாய்� - ெபயர்:    

அ. �ைற பற்�ய அ��

இந்த �த�ட்டாளர் ��ப்�ணர�் மாநா� பற்� உங்க�க்� 

எவ்வா� ெதரிய வந்த�? ெபா�த்தமான ெபட்��ல் �க் �� இட�ம்.

�ன்னஞ்சல் ��ஞ்ெசய்� ெசய்�த்தாள் மற்றைவ

எங்கள் ெசய்�த்தாளான '� ைபனான்�யல் கைலடாஸ்ேகாப்' ஐ 

ெபற நீங்கள் ��ம்�னால் உங்கள் �ன்னஞ்சல் �கவரிையக் 

��ப்�ட�ம்

ெபயர் ைகப்ேப� எண்

ஆ. தகவல் ெதாடர�் & 

      ெவளிப்ப�தத்ல் 

இ. பாரை்வயாளரக்�டன் 
     உைரயாடல்



ஆம் இல்ைல 

உங்களிடம் ஒ� �ேமட் கணக்� உள்ளதா? 

இல்ைல எனில், ஒ� �ேமட் கணக்ைகத் ெதாடங்க நீங்கள் 

��ம்���ரக்ளா?

ஆம் எனில், ஒ� �ேமட் கணக்ைகத் ெதாடங்�வதற்காக 

எங்கள் �.� -க்களில் ஒ�வர் உங்கைளத் ெதாடர்� 

ெகாள்வைத நீங்கள் ��ம்���ரக்ளா?

உங்கள் பரஸ்பர நி� அல�கைள �ேமட் வ�வத்�க்� 

மாற்�க் ெகாள்ளலாம் என்ப� உங்க�க்�த் ெதரி�மா?   

பரஸ்பர நி� அல�கைள ேநர�யாக �ேமட் வ�வத்�ல் 

வாங்கலாம் என்ப� பற்� நீங்கள் அ�ந்�ள்ளரீக்ளா?

�ேமட் வ�வத்�ல் உள்ள உங்க�ைடய அைனத்� 

�த��கள் மற்�ம் பரஸ்பர நி� அல�களின் 

�வரங்கைளக் ெகாண்��க்�ம் ஒ� ஒ�ங்�ைணந்த 

கணக்� அ�க்ைகைய என்.எஸ்.�.எல் அ�ப்��ற� 

என்ப� உங்க�க்�த் ெதரி�மா?

ஆம் இல்ைல 

ஆம் இல்ைல 

ஆம் இல்ைல 

ஆம் இல்ைல 

ஆம் இல்ைல 

(இந்த ப�வதை்தப் �ரத்�் ெசய்� எங்களிடம் ஒப்பைடக்க�ம் /அ�ப்ப�ம்)



என்.எஸ்.�.எல் -இன் �த�ட்டாளைர ைமயப்ப�த்�ய 

ெபா�டக்ள் & ேசைவகள்

I) ஐ.�.இ.ஏ.எஸ்
இைணயவ��ல் ��ப்�க்கப்படட் ைக��ப்�கள் மற்�ம் 

ம�ப்�கைள �த�டட்ாளரக்ள் பாரை்வ��ம் வச�.

இந்த ��.ஆர ்ேகாைட ஸ்ேகன் ெசய்ய�ம் அல்ல� 

�ேழ�ள்ள இைணப்�ல் வ�ைக தர�ம்.

https://eservices.nsdl.com/ 

ii) என்.எஸ்.�.எல் ைகப்ேப� ெசய�

   

 

ஆப் ஸ்ேடா�க்�

iii) ேத�ய காப்�ட�் ேச�ப்பகம் (என்.ஐ.ஆர)்  

    

      

iv) ேத�ய கல்� ஆவண காப்பகம் (என்.ஏ.�)
    অகல்� சான்�தழ்கைள பாரப்்பதற்கான இலவச இைணயவ� 

     மாணவர ்கணக்�. இன்ேற ஒ� இலவச என்.ஏ.� கணக்ைகத ்

    ெதாடங்�ங்கள்!  

    ��.ஆர ்���டை்ட ஸ்ேகன் ெசய்ய�ம் அல்ல� �ேழ�ள்ள 

    இைணப்�ல் வ�ைக �ரிய�ம்

��ப்�கள்

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.msf.NSDL.Android

https://itunes.apple.com/in/app/nsdl/id922834763?mt=8 

https://nironline.ndml.in/NIR/onlineEiaApplicationFormEkyc.html 

https://nad.ndml.in/NAD/newStudentRegistrationScreen.html

�ேள ஸ்ேடா�க்�

உடன�யாக எந்த ேநரத�்�ம், எந்த இடத�்�ம் இ�ப்� அ�

க்ைகையப் பாரப்்பதற்கான ைகப்ேப� ெசய�. இந்த 

ெசய�ையப் ப��றக்க ��.ஆர ்���டை்ட ஸ்ேகன் 

ெசய்ய�ம். ��ள் �ேள ஸ்ேடார ்மற்�ம் ஆப் 

ஸ்ேடாரில் �ைடக்�ற�. �ேள ஸ்ேடா�க்�

 

அைனத�் காப்�ட�் பா��கைள�ம், அதாவ�, ஆ�ள் 

மற்�ம் ஆ�ள் இல்லாத மற்ற காப்��கைள�ம் ஒேர இடத�்ல் 

ைவத�் �ப்பதற்கான இலவச இ-காப்�ட�் கணக்�.

இன்ேற ஒ� இலவச இ-காப்�ட�் கணக்ைகத ்�வங்�ங்கள்!

��.ஆர ்���டை்ட ஸ்ேகன் ெசய்ய�ம் அல்ல� �ேழ�ள்ள 

இைணப்�ல் வ�ைக �ரிய�ம்

https://eservices.nsdl.com/
https://eservices.nsdl.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.msf.NSDL.Android
https://itunes.apple.com/in/app/nsdl/id922834763?mt=8
https://itunes.apple.com/in/app/nsdl/id922834763?mt=8
https://nironline.ndml.in/NIR/onlineEiaApplicationFormEkyc.html
https://nironline.ndml.in/NIR/onlineEiaApplicationFormEkyc.html
https://nad.ndml.in/NAD/newStudentRegistrationScreen.html
https://eservices.nsdl.com/
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தைலைம அ�வலகம்

4 வ� தளம், 'A' �ரி�, டே்ரட ்ேவரல்்�, கமலா �ல்ஸ் வளாகம், 

ேசனாப� பாபட ் மாரக்்,  ேலாயர ்ேபரல், �ம்ைப -400013 

ெதாைலேப�: (022) 2499 4200 �ன்னஞ்சல்: info@nsdl.co.in

�ைள அ�வலகங்கள்

அஹமதாபாத்

402, 4 வ� தளம், ெஹரிேடஜ் ஹாரிேசான், �.�. சாைல எ�ர�்றம், நவரங்�ரா,

 அஹமதாபாத-்380009. ெதாைலேப�: (079) 2646 1375

ெபங்க��

அ�வலக எண் 106, �.�.எஸ் இல்லம், 26, கன்னிங்காம் சாைல, 

ெபங்க�� – 560052 ெதாைலேப�: (080) 4040 7106

ெசன்ைன
6A, 6 வ� தளம், ெகன்ெசஸ் டவரஸ்், #1 ராம��ஷ்ண ெத�, வடக்� உஸ்மான் சாைல, 

�.நகர,் ெசன்ைன-600017. ெதாைலேப�: (044) 2814 3911 / (044) 2814 3917

ைஹதராபாத்

அ�வலக எண் 123, ைஹதராபாத ்ரகீஸ் �ட-்ட�ன், 1 வ� தளம், �ட ்ட�ன் �ளாசா, 

சாைல எண் 1,  பஞ்சாரா �ல்ஸ், ைஹதராபாத ்-500033. ெதாைலேப�: (040) 4433 4178    

ெகாச�்

அைற எண். S -105, ேமான்லாஸ் வணிக ைமயம், 4 வ� தளம், கெ்ரெசன்ஸ் டவர,் 

என்.எச ்47, �ங்கம்�ழா நகர ்அஞ்சல், ெகாச�் - 682033. ெதாைலேப�: (0484) 2933 075

ெகால்கத்தா

�னிட ் 2E, 2 வ� தளம், � �ல்ேலனியம், 235/2A, A.J.C. ேபாஸ் சாைல, 

ெகால்கதத்ா -700020. ெதாைலேப�: (033) 2290 4243 / (033) 2290 4246

�� ெடல்�

�னிட ் எண் 601,603,604, 6 வ� தளம், டவர ்- A, ந�ரங் இல்லம், கஸ்�ரிபாய் காந்� 

மாரக்், ெகான்ன�ட ்�ேளஸ், �� ெடல்�. ெதாைலேப�: (011) 2335 3814 / (011) 2335 3815

�த�ட்டாளர் ெதாடர்� அைமப்�

�ன்னஞ்சல்◌ঃ relations@nsdl.co.in  

�த�ட்டாளர் உத� ெதாைலேப� எண் 

(கட்டணம் அற்ற�): 1800 222 990

�ம்ைப

N
o

v
e

m
b

e
r 

- 
2

0
1

9

www.nsdl.co.in
mailto:relations@nsdl.co.in
mailto:relations@nsdl.co.in

