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സൂചിക

എ. നമു� ്അടി�ാന കാര��ളിൽ നി� ്ആരംഭി�ാം  

1. എ�ാണ് മൂലധന വിപണി?

2. കട��ത�ൾ എ�ാൽ എ�ാണ്? �പാഥമിക വിപണി, 

    ര�ാംഘ� വിപണി എ�ിവ എ�ാണ് അർ�മാ�ു�ത്?

3. മൂലധന വിപണിയിൽ എൻ.എസ് ഡി.എലിനു� പ�് എ�ാണ്?

4. ഒരു എൻ.എസ്.ഡി.എൽ ഡീമാ�് അെ�ൗ�് എ�െന തുറ�ാം?

5. നി�ളുെട എൻ.എസ്.ഡി.എൽ ഡീമാ�് അെ�ൗ�ുെകാ�് 

   നി�ൾ�് എ�് െച�ാൻ സാധി�ും? 

ബി. എൻ.എസ്.ഡി.എൽ ഡീമാ�് അെ�ൗ�് നൽകു� 

�വാ�ാന�ൾ 

1.  േവഗതേയറിയ എൻ.എസ്.ഡി.എൽ ഇ-േസവന�ൾ

2. എൻ.എസ്.ഡി.എൽ െമാൈബൽ ആ�ും ഐഡിയാസ് 

   േസവന�ളും

3. എൻ.എസ്.ഡി.എലിന്െറ ഏകീകരി� അെ�ൗ�്  

   വിശദാംശ�ൾ( സി.എ.എസ്)

4. എൻ.എസ്.ഡി.എൽ ഇ-സ�തിദാന/േവാ�ിങ് േസവനം

സി. ഒരു വിേവകശാലിയായ നിേ�പകനായിരി�ുക

1. നി�ൾ ഒരു വിേവകശാലിയായ നിേ�പകനാെണ�് 

  ഉറ�ുവരു�ുക

2. നി�ളുെട ഡീമാ�് അെ�ൗ�് �ശ�േയാെട ൈകകാര�ം 

  െച�ുക

ഡി. കൂടുതൽ വിവര�ൾ

1. ലഭി�ാ� ഓഹരികൾ/ ഐ.ഇ.പി.എഫ് ഇൽ നി�ു� 

  ഡിവിഡന്റ് ഇവ മട�ി കി�ു�തിനു� അവകാശവാദം 

  ഉ�യി�ൽ

2. കട��ത�ൾ ൈകമാ�ം െച�ു�തിന് ഡീമാ�് നിർബ�ം

3. പ�ികയിൽ െപടു�ാ� ക�നികൾ�് ഡീമാ�് നിർബ�ം

4. നിേ�പക േബാധവൽ�രണ പരിപാടികൾ

5. പരാതി പരിഹരി�ൽ

6. മ�് ഉപകാര�പദമായ േസവന�ൾ

ഈ �പസി�ീകരണം എൻ.എസ.്ഡി.എൽ നിേ�പക ധന സുര�ാ �ട�ിന്െറ ഒരു സംരംഭമാണ്.
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�പിയ വായന�ാരാ,

�എൻ.എസ.്ഡി.എലിേനാടു� താ�ര��ിന് ഞ�ൾ ന�ി 

പറയു�ു.

ഞ�ൾ, എൻ.എസ.്ഡി.എൽ- ൽ ഉ�വർ, ഓേരാ ഇൻഡ�ാ�ാരനും 

െവറുെമാരു നിേ�പകന�, തീർ�യായും ഒരു 

വിേവകശാലിയായ നിേ�പകനാകണെമ� ്ആ�ഗഹി�ു�ു. 

ഈ ലഘുേലഖ വായി�ാനു� നി�ളുെട തീരുമാനെ� ഞ�ൾ 

അഭിന�ി�ു�ു, ഒ�ം ഇതിൽ നൽകിയിരി�ു� വിവര�ൾ 

നി�ൾ�് �പേയാജനം െച�ുെമ� ്ഞ�ൾ� ്ഉറ�ു�.് ഈ 

ലഘുേലഖയിൽ നൽകിയിരി�ു� വിവര�ൾ നി�െള ഒരു 

'വിേവകശാലിയായ നിേ�പക'നായി�ീരാനു� ചുവട ്

െവ�ിനു സഹായി�ും.

എൻ.എസ.്ഡി.എൽ- േന�ുറി�ു� ഒരു െചറിയ ആമുഖം 

കൂടാെത, നി�ൾ എൻ.എസ.്ഡി.എൽ ഡീമാ� ്അെ�ൗ� ്തുറ� ്

കഴി�ാൽ ഉടൻ തെ� ഞ�ൾ നി�ൾ�് നൽകു�  വിവിധ 

�േസവന�െള�ുറി�ു� സം�ി� വിവരണവും ഇതിൽ 

നൽകിയി�ു�.് നി�ൾ�് കൂടുതൽ വിവര�ൾ അറിയുവാേനാ, 

ഏെത�ിലും കാര��ളിൽ കൂടുതൽ വ��ത ആവശ�െമ�ിേലാ, 

ഞ�ളുമായി ബ�െ�ടാൻ യാെതാരു മടിയും േവ�.

ആദരേവാെട

എൻ.എസ്.ഡി.എൽ സംഘം



എ. നമു�് അടി�ാന കാര��ളിൽ നി�് 

ആരംഭി�ാം

1) എ�ാണ് മൂലധന വിപണി?

വളെര ലളിതമായി പറ�ാൽ,  മൂലധന വിപണി എ�ാൽ,  ബിസിന� ്

ആവശ��ൾ�ായി പണം ആവശ�മു�വർ, അതു നൽകാൻ കഴിയു�വെര 

അേന�ഷി�ു� മൂലധന�ിന ് അഥവാ പണ�ിനു� വിപണി ആണ.് 

മെ�ാരു തര�ിൽ പറ�ാൽ, ആളുകൾ വിവിധ തര�ിലു� സാ��ിക 

ഉപകരണ�ൾ വാ�ുകയും,  വിൽ�ുകയും െച�ു� �പവർ�ിയിൽ 

ഏർെ��ിരി�ു� വിപണിയാണ ് മൂലധന വിപണി.  ഇതിൽ,  ഒരു 

നിയ��കൻ( എസ.് ഇ. ബി. ഐ) ,  േ�ാ� ് എക്സ്േച�ുകൾ 

( എൻ. എസ.് ഇ/ ബി. എസ.് ഇ മുതലായവ) ,  നിേ�പകർ( എൻ. എസ.് ഡി. എൽ/ 

സി. എസ.് ഡി. എൽ)  മ� ് ഇടനില�ാരായ ഓഹരി ദ�ാള�ാർ,  ഡി. പി കൾ, 

സൂ�ി�ുകാർ, വ�ാപാര പണമിടപാടു നട�ി�ുകാർ തുട�ിയവെരാെ� 

ഉൾെ�ടു�ു.

2)  കട��ത�ൾ എ�ാൽ എ�ാണ്? �പാഥമിക വിപണി, ര�ാം 

വിപണി എ�ിവ എ�ാണ് അർ�മാ�ു�ത്?

മൂലധന വിപണിയിൽ വ�ാപാരം നട�ു� വിവിധ തരം സാ��ിക 

ഉപകരണ�ളാണ ് കട��ത�ൾ.  മെ�ാരു തര�ിൽ പറ�ാൽ,  ഈ 

ഉപകര�ളിേ�ലാണ,് പണം നൽകു�വർ, പണം ആവശ�മു�വർ� ് അത് 

നൽകു�ത.് ഇതു മന�ിലാ�ാൻ നമു� ് ഒരു ഉദാഹരണം എടു�ാം. മി�ർ. 

�എ,  എ. ബി. സി ലിമി�ഡിന്െറ മാേനജി� ് ഡയറ�റും,  അറിയെ�ടു� ഒരു 

സംരംഭകനുമാണ.് അേ�ഹം എ.ബി.സി ലിമി�ഡ് എ� േപരിൽ ഒരു പുതിയ 

സിമന്റ ്നിർ�ാണശാല തുട�ാൻ ആ�ഗഹി�ു�ു. അേ�ഹ�ിന ്സ�യേമാ, 

എ.ബി.സി ലിമി�ഡിേനാ കെ��ാൻ കഴിയു�തിലും വളെര വലിയ തുക 

(മൂലധനം) ഇതിനായി ആവശ�മു�.്  അതിനാൽ അത,്  മൂലധന വിപണിയിൽ 

�അതിന്െറ ഓഹരി വിഹിത�ൾ പണ�ിേ�ൽ വാ�ാനം െച�ു�ു. 

അതിനാൽ അത് ഇനിഷ�ൽ പ�ി� ് ഓഫർ അഥവാ ഐ. പി. ഒ ആയി 

അവതരി�ി�ു�ു. (ഇനിഷ�ൽ ആയി, അതായത ്െപാതുജന�ളിൽ നി�ും 

ആദ�മായി വലിയ േതാതിൽ ധനേശഖരണം നട�ു�ു). 



എ. നമു�് അടി�ാന കാര��ളിൽ നി�് 

ആരംഭി�ാം

�െപാതുജന�ൾ� ് ഇവയ്� ് പര�ര സ�ത�പകാരമു� പണം നൽകി 

ഓഹരികൾ�ായി അേപ�ി�ാം. �പാരംഭ നടപടികൾ പൂർ�ിയായ േശഷം, 

ഓഹരികൾ അേപ�കർ� ് നൽകി,  പണം ബാ� ് അെ�ൗ�ിേല� ്

സ�ീകരി�ു�ു,  അ�െന അവെര ക�നിയുെട ഓഹരിയുടമകളാ�ി 

മാ�ു�ു.

മുകളിൽ സൂചി�ി� ഓഹരി ഒരു തരം കട��തമാണ്.  കട��ത�ൾ, 

േബാ�ുകൾ,  മ�ൂച�ൽ ഫ� ് യൂണി�ുകൾ,  വാണിജ� പ�ത�ൾ,  നിേ�പ 

സർ�ിഫി��ുകൾ,  സർ�ാർ കട��ത�ൾ ഇവെയാെ� മ� ്

ഉദാഹരണ�ളാണ.്

െപാതു ജന�ൾ� ് ഓഹരിയുടമകൾ ഓഹരി/  കട��ത�ൾ വിതരണം 

െച�ു� വിപണിയാണ ്  '�പാഥമിക വിപണി.' േനരെ�തെ� വിതരണവും 

�വ�ാപാരവും െച�ി�ു� ഓഹരികൾ/  കട��ത�ൾ വ�ാപാരം 

( വാ�ൽ/ വിൽ�ൽ)  നട�ു� ' ര�ാംഘ� വിപണി' യാണ ് േ�ാ� ്

എക്സ്േച�.്  ബി. എസ.് ഇ,  എൻ. എസ.് ഇ േപാെലയു� േ�ാ� ്

എക്സ്േച�ുകൾ ഒരു�ു� സംവിധാന�ിലൂെട,  ഒരു എസ.് ഇ. ബി. ഐ 

�രജി�ർ െച� ഓഹരി ദ�ാൾ മുേഖന, ഏെതാരു ഓഹരിയുടമ�ും അയാളുെട 

�ഓഹരികൾ വിൽ�നയ്� ് െവ�ാം.  പര�രം ധാരണയിെല�ിയ പണം 

നൽകി ഏെതാരാൾ�ും ഈ ഓഹരികൾ ഓഹരി ദ�ാൾ മുേഖന വാ�ാനും 

സാധി�ും.
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3) മൂലധന വിപണിയിൽ എൻ.എസ് ഡി.എലിനു� പ�് എ�ാണ്?

1996-ൽ �ാപിതമായ എൻ.എസ.് ഡി.എൽ, ഇ� ് േലാക�ിെല ഏ�വും വലിയ 

നിേ�പകരിൽ ഒ�ാണ്. ഒരു നിേ�പകൻ എ� നില�്, ഓഹരികളും മ� ്

തര�ിലു� കട��ത�ളും അത് ഇലക്േ�ടാണിക് രൂപ�ിൽ,  അതായത ്

കടലാ�് രൂപ�ില�ാെത,  ൈകവശം െവ�ു�ു.  ഒരു ഡീമാ� ് അെ�ൗ� ്

ൈകവശമു�ായിരി�ുേ�ാൾ,  ഒരാൾ�് കട��ത�ൾ ഇലക്േ�ടാണിക് 

രൂപ�ിൽ സ��മാ�ാൻ സാധി�ും, കൂടാെത അവന്െറ/അവളുെട ഡീമാ� ്

അെ�ൗ�ിൽ നി� ്ഏത് കട��തവും ഏെതാരു ഡീമാ� ്അെ�ൗ�ിേല�ും 

മാ�ാൻ സാധി�ുകയും െച�ും.

ഇ��ൻ മൂലധന വിപണിയിൽ എൻ.എസ.്ഡി.എൽ നൽകിയ സംഭാവനകൾ 

അതിെന േലാക�ിെല വിവിധ മുൻനിര മൂലധന വിപണികളിൽ 

�പമുഖമാ�ി മാ�ിയിരി�ു�ു.  വിവിധ ഉൽ���ളുേടയും, 

േസവന�ളുേടയും ഏ�വും മിക� സാേ�തികവിദ�കൾ സ�ീകരി�ലും, 

�രാജ��ിനകെ� സമാനതകളി�ാ� വിധമു� വ�ാ�ിയും മൂലം, 

എൻ. എസ.് ഡി. എൽ അതിന്െറ നിേ�പകരുേടയും,  ഇടനില�ാരുേടയും 

വിശ�ാസം പിടി�ുപ�ുകയും,  അതിന്െറ ഉപനാമേ�ാട ് കൂറു പുലർ�ി 

�നിൽ�ുകയും െച�ു�ു- സാേ�തികവിദ�, വിശ�ാസം & വ�ാ�ി ഇവ.

എൻ.എസ.്ഡി.എൽ അതിന്െറ 278-ൽ പരം ഡി.പി (നിേ�പക പ�ാളികൾ) 

കളുെട ശൃംഖലയിലൂെട നിേ�പകർ,  ഓഹരിദ�ാള�ാർ,  സൂ�ി�ുകാർ, 

തുട�ിയവർ� ്ഒരു നിര  േസവന�ൾ നൽകു�ു. പല വൻകിട ബാ�ുകളും( 

േദശസാൽ�രി�വ,  സ�കാര�,  സഹകരണ എ�ിവെയ�ാം) , 

ഓഹരിദ�ാള�ാരും,  സാ��ിക �ാപന�ളും എൻ. എസ.് ഡി. എ�ിലും, 

ഡി. പികളിലും േചർ�ി�ു�.്  രാജ��ുടനീളം വ�ാപി�ു കിട�ു� 3 1 , 1 0 0 

ലധികം േസവനേക���ളിലൂെടയാണ ് എൻ. എസ.് ഡി. എൽ ഡി. പികൾ 

�പവർ�ി�ു�ത,്  കുറ� ് വിേദശ�ുമു�.്  എൻ. എസ.് ഡി. എൽ 

പ�ാളികളുെട പ�ികയും അവരുെട േസവനേക���ളും എൻ.എസ.്ഡി.എൽ 

െവബ്ൈസ� ്ആയ  ൽ ലഭ�മാണ.്nsdl.co.in

4) ഒരു എൻ.എസ്.ഡി.എൽ ഡീമാ�് അെ�ൗ�് എ�െന തുറ�ാം?

ഒരു ഡീമാ� ്അെ�ൗ� ്തുറ�ു�ത ്വളെര ലളിതമാണ.് നി�ൾ എ�ാവരും 

െചേ��ത,് എൻ.എസ.്ഡി.എൽ ഡി.പിെയ സമീപി�ുക എ�താണ,് അവർ 

നി�െള എ�ാ ഘ��ളും പൂർ�ിയാ�ാൻ സഹായി�ും.  നി�ൾ 

നി�ളുെട വ��ിവിവര�ളുെടയും,  േമൽവിലാസ�ിന്െറയും േരഖകൾ 

ഹാജരാ�ണം. കൂടാെത, ഡീമാ� ്അെ�ൗ� ്തുറ�ാൻ പാൻ നിർബ�മാണ.് 

ഇതും കൂടാെത,  നി�ൾ നി�ളുെട ബാ� ് അെ�ൗ�ിന്െറ  

വിശദാംശ�ളും  നൽകണം.
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നി�ളുെട ഡീമാ� ് അെ�ൗ� ് തുറ� ് കഴി�ാൽ,  നി�ളുെട ഡി. പി 

നി�ൾ�് ഡി.പി ഐ.ഡി, �യന്റ ് ഐ.ഡി, നി�ളുെട ഡീമാ� ് അെ�ൗ� ്

വിവര�ൾ,  നിര� ് പ�ിക,  നിേ�പ പ�ാളിയുേടയും, 

അനുഭവാവകാശ�ാരനായ ഉടമ�ന്െറയും അവകാശ�ളും,  ധാർ�ിക 

ബാധ�തകളും ഉൾെ�� �യന്റ ് മാ�ർ റിേ�ാർ�,് എ�ിവ നൽകും. നി�ൾ 

നി�ളുെട �യന്റ ് മാ�ർ റിേ�ാർ�ിൽ വിവര�െള�ാം കൃത�മായാേണാ 

േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�െത�് ഉറ�ാ�ണം.  നി�ൾ�് ഓഹരികളിേലാ 

മേ�ാ വ�ാപാരം നട�ാനാ�ഗഹമുെ��ിൽ                   (അതായത,് വാ�ൽ, 

�അെ��ിൽ വിൽ�ൽ), എസ.്ഇ.ബി.ഐ രജി�ർ െച� ഏെത�ിലും ഓഹരി 

ദ�ാളുമായി ഒരു വ�ാപാര/  പണമിടപാട ് അെ�ൗ� ് തുറേ��താണ.് 

നിരവധി ബാ� ് ഡി. പികൾ നിേ�പകർ� ് �പേയാജനം െച�ു� 

�തര�ിലു� �തീ ഇൻ വൺ സംവിധാനം വാ�ാനം െച�ു�ു�.് (�തീ ഇൻ വൺ 

എ�ാൽ ഡിമാ� ് അെ�ൗ�,്  വ�ാപാര അെ�ൗ�,്  ബാ� ് അെ�ൗ� ്

എ�ിവ മൂ�ും േചർ� ഒ�ാണ)്

5) നി�ളുെട എൻ.എസ്.ഡി.എൽ ഡീമാ�് അെ�ൗ�് ഉപേയാഗി�് 

നി�ൾ�് എ�് െച�ാൻ കഴിയും?

നി�ളുെട എൻ.എസ.്ഡി.എൽ ഡീമാ� ് അെ�ൗ� ് ഉപേയാഗി� ് നി�ൾ�് 

െച�ാൻ കഴിയു� ചില �പധാന കാര��ൾ ചുവെട െകാടു�ിരി�ു�ു.

I . )  നി�ൾ� ് ഐ. പി. ഒ കളിലും,  എൻ. എഫ.് ഒ കളിലും അേപ�ി�ാം. 

അേപ�ാ േഫാറ�ിൽ നി�ളുെട ഡി.പി.ഐ.ഡിയും, �യന്റ ് ഐ.ഡിയും 

കൃത�മായി േരഖെ�ടു�ാൻ മറ�രുത.്  ഓഹരികളും അതുേപാെല മ� ്

വിധ�ിലു� കട��ത�ളും വാ�ു�തിനും,  ൈകവശം െവ�ു�തിനും 

ഇേത ഡീമാ� ്അെ�ൗ� ്തെ� മതി.

I I )  െഭൗതികമായ എ�ാ  �പേയാജന�ളും( േബാണസ,്  അവകാശ�ൾ, 

�പസി�ീകരണ�ൾ മുതലായവ)  നി�ളുെട ഡീമാ� ് അെ�ൗ�ിേല� ്

സ�യേമവ എ�ിേ�രും.  പണമായി ലഭി�ു� �പേയാജന�ളായ ക�നി 

�പഖ�ാപി� ലാഭവീതം,  േബാ� ് നിേ�പ�ളുെട പലിശേയാ,  അെ��ിൽ 

കാലാവധി പൂർ�ിയാ�ിയ ലഭിേ�� തുകേയാ ഒെ�,  ഡീമാ� ്

അെ�ൗ�ുമായി ബ�ി�ി� ബാ� ് അെ�ൗ�ിേല� ് എ�ിേ�രും. 

നി�ളുെട ഡീമാ� ്അെ�ൗ�ിൽ ബാ� ്അെ�ൗ� ്വിവര�ൾ കൃത�മായി 

േരഖെ�ടു�ിയി�ുെ�� ്ഉറ�ുവരു�ണം.
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III) നിേ�പ�ൾ വിൽ�ാെത തെ�, നി�ളുെട സാ��ിക ആവശ��ൾ 

�േനരിടു�തിന,്  മി� ബാ�ുകളും വാ�ാനം നൽകു� ' ഓഹരിയിേ�ലു� 

�വാ�'  എ� സംവിധാനം നി�ളുെട ഡീമാ� ് അെ�ൗ� ് വഴി 

േനടാവു�താണ.്

I V )  നി�ളുെട ഡി. പിയിലൂെട,  ഓഹരികളാേയാ,  േബാ�ുകളാേയാ, 

കട��ത�ളാേയാ,  സർ�ാർ കട��ത�ളാേയാ,  സ�ർ��വൻ 

േബാ�ുകളാേയാ ഉ� എ� നിേ�പ�ളുേടയും പ�തിക രൂപ�ൾ, പ�തിക 

രൂപ�ിലു� മ�ുച�ൽ ഫ� ്യൂണി�ുകൾ ഇവ ഡീമാ� ്രൂപ�ിേല� ്മാ�ാൻ 

സാധി�ും.

V) നി�ളുെട മ�ുച�ൽ ഫ� ്നിേ�പ�ൾ അേത ഡീമാ� ്അെ�ൗ�ിേല� ്

ൈകമാ�ം െച�ാവു�താണ.് ഇ�െന മ�ുച�ൽ ഫ� ്നിേ�പ�ൾ ഡീമാ� ്

അെ�ൗ�ിേല� ് മാ�ു�ത ് നി�ൾ�് ഒരുപാട ് കാര��ൾ 

ഏളു��ിലാ�ും.  എൻ. എസ.് ഡി. എൽ സി.  എ.  എസിലൂെട ഒരു 

�ല�ിരു�് നി�ളുെട േപാർ�്േഫാളിേയാ നിരീ�ി�ാെമ�് മാ�തമ�, 

വിവിധ മ�ൂച�ൽ ഫ� ് �ാപന�ളുമായി സ�ർ�ം നട�ി നി�ളുെട 

വ��ിപരമായ വിവര�ൾ മാ�ണെമ�ുെ��ിൽ,  ഉദാഹരണ�ിന,് 

േമൽവിലാസം, ബാ� ്വിവര�ൾ, അനുഭവാവകാശി, മുതലായവ മാ�ാനു� 

സമയം ലാഭി�ു തരു�ു.  മ�ുച�ൽഫ� ് യൂണി�ുകെള വളെര ലളിതമായി 

ഡി. പി ഐ. ഡിയും,  �യന്റ ് ഐ. ഡിയും നൽകി  ഡീമാ� ് രൂപ�ിേല� ്

മാ�ാനാകും.  എ�ിന ് പറയു�ു,  എസ.് ഐ. പി വഴിയു� മ�ുച�ൽഫ� ്

നിേ�പ�ൾ േപാലും ഡിമാ� ്അെ�ൗ� ്വഴി സാ��മാണ.് മ�ുച�ൽഫ� ്

യൂണി�ുകൾ വീെ�ടു�ു�തിേനാ,  അെ��ിൽ വീ�ും വാ�ു�തിേനാ 

നി�ൾ�് ഒ�ുകിൽ നി�ളുെട ഡി.പി യിൽ ഒരു നിർേ�ശം നൽകുകേയാ, 

�അെ��ിൽ എൻ.എസ.്ഡി.എ�ിന്െറ �ീഡ-്ഇ സംവിധാനം ഉപേയാഗി�ാേലാ 

മതി.

V I )   ഡീമാ� ് അെ�ൗ�ിലൂെട ക�നികൾ�് ഓഹരികൾ ഹാജരാ�ി 

�നി�ൾ�് ൈബബാ� ്വാ�ാന�ളിൽ പ�ാളികളാകാൻ സാധി�ും.

V I I )  നി�ളുെട ഡീമാ� ് അെ�ൗ� ് �പവർ�ി�ി�ു�തിന,് 

നിർേ�ശി�ിരി�ു� േഫാറ�ിൽ നി�ളുെട ഡി. പി�് നിർേ�ശം 

�നൽകണം.  ഇതുകൂടാെത,  എൻ. എസ.് ഡി. എ�ിന്െറ �ീഡ-് ഇ േസവനം 

ഉപേയാഗി�,്  എവിെടയിരു�ും,  എേ�ാൾ േവണെമ�ിലും നി�ളുെട 

ഡി.പി�് ഇലക്േ�ടാണിക ്നിർേ�ശം നൽകാം.

െഭൗതിക കട��ത�ൾ ഡീമാ�ിന ്ലഭ�മാേണാ എ�റിയാൻ 

https://nsdl.co.in/master_search.php  സ�ർശി�ുക.https://nsdl.co.in/master_search.php
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ബി. എൻ.എസ്.ഡി,എൽ ഡീമാ�് അെ�ൗ�് 

�നൽകു� വാ�ാന�ൾ

�1)എൻ.എസ്.ഡി,എൽ �ീഡ്-ഇ േസവനം

� ��ീഡ-് ഇ ( �ീഡി എ�ാണ ് ഉ�ാരണം)  എ�ത ്

എൻ. എസ.് ഡി, എൽ നൽകു� ഒരു ഇന്റർെന� ്

അടി�ാനമായു� െസൗകര�മാണ.്  ഇത്,  ഒരു ഡീമാ� ്

അെ�ൗ� ് ഉടമ�ന്,  വിതരണം,  �പതി�,  മ�ൂച�ൽഫ� ്

വീെ�ടു�ൽ മുതലായവ�ു� നിർേ�ശ�ൾ 

ഇലക്േ�ടാണിക ് രൂപ�ിൽ നൽകാൻ സാധി�ും,  അ�െന 

നടപടികൾ േവഗ�ിലും, സുര�ിതമായും കാര��മമായും 

നട�ാൻ കഴിയും.  ഒരു ഡീമാ� ് അെ�ൗ� ് ഉടമ�ന് 

അയാളുെട/ അവളുെട ഡി. പി ഈ േസവനം 

നൽകു�ുെ��ിൽ, ഈ േസവനം ലഭ�മാകും.

കൂടുതൽ വിവര�ൾ�്,  ദയവായി   h t t p s : / / e s e r v i c e s . n s d l . c o m /

സ�ർശി�ുക.

2) എൻ.എസ്.ഡി.എൽ െമാൈബൽ ആ�ും 

ഐഡിയാസ് േസവന�ളും

എൻ. എസ.് ഡി. എൽ അവരുെട നിേ�പകർ�ായി ഒരു 

െമാൈബൽ ആ� ് വികസി�ി�ി�ു�.്  നി�ൾ�് ഈ 

�െമാൈബൽ ആ� ് െഡൗൺേലാഡ ് െച�,്  എവിെടയിരു�ും, 

ഏത് സമയ�ും,  ബാ�ി തുക അറിയാനും,   ഡീമാ� ്

അെ�ൗ�ിലൂെട ഇ- സ�തിദാനം നട�ാനും സാധി�ും. 

ഇത് ഗൂഗിൾ േ� േ�ാർ, ആ� ് േ�ാർ എ�ിവയിൽ ലഭ�മാണ,് 

തെ�യുമ� ഇത് തിക�ും െസൗജന�വുമാണ.്

3) എൻ.എസ്.ഡി.എൽ ഇ-സ�തിദാന േസവനം 

എൻ.എസ്.ഡി.എൽ ഇലക്േ�ടാണിക് 

സ�തിദാനം/േവാ�ിങ(്ഇ-േവാ�ിങ)് വ�വ� േനരി� ് മീ�ി�് 

�ല�് വരാെത തെ�,  എ�ാ ഓഹരിയുടമ�നും, 

ഓൺൈലനായി േവാ�വകാശം േരഖെ�ടു�ാനു� 

�െസൗകര�ം അനുവദി�ു�ു.  ഇ- േവാ�ിങ ് േസവനം �ീഡ-് ഇ, 

െമാൈബൽ ആ� ്ഇവയുമായി സമന�യി�ി�ിരി�ു�ു.

വിവിധ തരം േബാ�ുകേള�ുറി�ും,

കട��ത�െള�ുറി�ുമു� വിവര�ൾ ഒരു �ല�ു നി�്

സ�ർശി�ു:  https://www.indiabondinfo.nsdl.comhttps://www.indiabondinfo.nsdl.com
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1)എൻ.എസ്.ഡി.എലിന്െറ ഏകീകരി� അെ�ൗ�്  വിവരണം( 

.എ.എസ്)

I)     എൻ.എസ.് ഡി.എൽ, അതിന്െറ എ�ാ ഡീമാ� ് അെ�ൗ� ് ഉടമ�നും, 

അയാളുെട/ അവളുെട ഡീമാ� ്അെ�ൗ�ുകളുേടയും, മ�ൂച�ൽ ഫ� ്

നിേ�പ�ിന്േറയും ഒരു ഏകീകരി� അെ�ൗ� ്  വിവരണം( 

�സി. എ. എസ ് ) അെ�ൗ�ിന്െറ �പ�ാവനാ രൂപ�ിൽ( േ��്െമന്റ)് 

അയ�ു�ു ആദ� ൈകവശ�ാരന്െറ പാൻ ന�റിന്െറ 

അടി�ാന�ിലാണ്, േഹാൾഡിങുകൾ സം�ഗഹി�ു�ത.്

II)   പണമിടപാടുകൾ ഉ� ് എ�ിൽ ഓേരാ മാസ�ിലും ഈ േ��്െമന്റ ്

അയ�ുെകാടു�ും. നി�ൾ ഇ െമയിൽ ഐ.ഡി നൽകുകയും, ഡി.പി 

��് അനുമതി നൽകുകയും െച�ാൽ,  േ��്െമന്റ,്  നി�ളുെട ഇ-

െമയിലിേല�് അയ�ു തരു�താണ.്

I I I ) നി�ളുെട എ�ാ ഡീമാ� ് അെ�ൗ�ിേലയും,  മ�ൂച�ൽ ഫ� ്

േപജിേലയും നിേ�പ�ളുെട േ��്െമന്റ ് കാലയളവും,  അവസാന 

ബാകി തുകയും പരിേശാധി�ാം.

IV)    നി�ളുെട നിേ�പ�ിന്െറ മൂല�ം, സം�ഗഹി� ർ�്േഫാളിേയായുെട 

മൂല�ം,  ആ കാലയളവിെല േപാർ�്േഫാളിേയാ മൂല��ിന്െറ ആെക 

തുക, ഇവെയാെ� േ��്െമന്റ ്കാണി� ്തരും.

V)    കൂടാെത, നി�ളുെട എം.എഫ ് േഫാളിേയായിൽ നൽകിയിരി�ു� മ� ്

വിവര�ളായ നി�ളുെട െക. ൈവ. സി വിവര�ൾ,  ഇ-  െമയിൽ 

ഐ. ഡി,  െമാൈബൽ ന�ർ ഇവ പുതു�ിയി�ുേ�ാ,  എ�ും 

േ��്െമന്റ ്കാണി�ു തരു�ു.

  ഇതിൽ ഏെത�ിലും തര�ിലു� വ�ത�ാസ�ൾ കാണുകേയാ, 

അെ��ിൽ പുതു�ലുകൾ ആവശ�െമ�ിേലാ,  നി�ൾ�് മ�ൂച�ൽ 

ഫ� ് ക�നിേയേയാ,  അതിന്െറ രജിസ്�ടാേറേയാ 

ബ�െ�ടാവു�താണ.്

V I ) േ��്െമന്റ ് ലഭി�ി� എ�ിേലാ,  ലഭി�തിൽ ൈവരു���ൾ 

കാണുകയാെണ�ിേലാ,  നി�ളുെട ഡി. പിയുമായി ഏ�തയും േവഗം 

ബ�െ�ടണം.

 V I I ) എൻ. എസ.് ഡി. എൽ- ൽ നി�ും േനരി� ് സി. എ. എസ ് ( ഇ- സി. എ. എസ)്  

ലഭി�ു�തിന്, എൻ.എസ.്ഡി.എൽ ഡീമാ� ് അെ�ൗ� ് ഉടമ�ർ�് 

േനരി� ്ഇ െമയിൽ ഐ.ഡി..ലഭി�ു�തിന്  എ� ഒരു https://nsdlcas.nsdl.com 

ഓൺൈലൻ സംവിധാനം വികസി�ി�ി�ു�.്

S
ഇ�ു തെ� ഇ-സി എ സിൽ വരി�ാരാവൂ
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സി. ഒരു വിേവകശാലിയായ 

നിേ�പകനായിരി�ുക

1. നി�ൾ ഒരു വിേവകശാലിയായ നിേ�പകനാെണ�് 

ഉറ�ു വരു�ുക. ഒരു വിേവകശാലിയായ നിേ�പകൻ…..

മൂലധന വിപണിയിെല ഏത് നിേ�പ�ിനും, 

എ�ായ്േ�ാഴും, ഒരു എസ്.ഇ.ബി.ഐ രജിേ�ഡ് ഓഹരി 

ദ�ാളുമാേയാ, അെ��ിൽ അംഗീകൃത വ��ിയുമേയാ 

മാ�തം ഇടെപടു�ു.

ഒ�ിടു�തിന് മുൻപ്, ഏത് �പമാണവും �ശ�േയാെട 

വായി�് േനാ�ു�ു

�ഒ�ി� �പമാണ�ൾ, അെ�ൗ�് �പ�ാവനകൾ 

(േ��്െമന്റുകൾ), ലഭി� കരാർ േരഖകൾ, നട�ിയ 

പണെമാടു�ലുകൾ ഇവയുെട േരഖകൾ സൂ�ി�ു�ു.

കൃത�മായ ഇടേവളകളിൽ അവന്െറ/അവളുെട 

സാ��ിക േന��ളും, േപാർ�്േഫാളിേയായും 

അവേലാകനം െച�ു�ു.

മ�ൂച�ൽഫ�ുമായി ബ�െ�� ഏെതാരു 
�േസവന�ിനും, എ.എം.എഫ്.ഐ യിൽ രജി�ർ െച� 

മ�ൂച�ൽഫ�് വിതരണ�ാരുമായി മാ�തം ഇടപാട് 
നട�ു�ു.

എേ�ാഴും ബാ�് വഴി മാ�തം നിേ�പം നട�ു�ു, 

അതായത് േനരി�ു� പണമിടപാട് നട�ു�ി�.

കാര��മമായ നിരീ�ണ�ിന്, െമാൈബൽ ന�ർ, 
ഇ-െമയിൽ ഐ ഡി ഇവ രജി�ർ െച�ണം കൂടാെത, 
എൻ.എസ്.ഡി.എൽ െസൗകര��ളായ െമാൈബൽ ആ�്, 
എൻ.എസ്.ഡി.എൽ ഇ-സി.എ.എസ്, ഐ.ഡി.ഇ.എ.എസ് 
ഇവ ഉപേയാഗി�ു�ു.
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2) നി�ളുെട ഡീമാ�് അെ�ൗ�് �ശ�േയാെട ൈകകാര�ം െച�ു�തിന്

I)      നി�ളുെട വ��ിപരമായ വിവര�ളിൽ മാ�ം വ�ാൽ ഉടൻ തെ� 

നി�ളുെട ഡി.പി െയ യഥാസമയം അറിയി�ുക (ഉദാഹരണ�ിന് 

േമൽവിലാസം) അെ��ിൽ ഡീമാ�് ആെ�ൗ�ുമായി 

ബ�െ�ടു�ിയ ബാ�് അെ�ൗ�് വിവര�ൾ നിർ�ി� 

രൂപ�ിൽ നൽകി, സി��ിൽ ഇവ മാ�ി എ�തിന് ഉറ�ു േനടുക.

I I )  ഡീമാ�് അെ�ൗ�ിൽ േനാമിേനഷൻ/നാമനിർേ�ശ െസൗകര�ം 

േനടുക. ഇത് അഥവാ അെ�ൗ�് ഉടമ�ൻ മരി�ാൽ 

ഓഹരികളുെട ൈകമാ� നടപടികൾ ലഘൂകരി�ും. നി�ളുെട 

ഡീമാ�് അെ�ൗ�ിൽ നി�ൾ�് മൂ�് േപെര നാമനിർേ�ശം 
�െച�ാം. നി�ൾ�് ഏതു സമയ�ും, നാമനിർേ�ശം െച�വരുെട 

േപരുകൾ മാ�ാവു�താണ്.

III)   നി�ളുെട ഡീമാ�് അെ�ൗ�് �പവർ�ി�ി�ാനു� അനുവാദം 
�നൽകു�തിന് മുൻപ്, അനുവദി� അധികാര�ളുെട വ�ാ�ിയും 

�എ�തയുെ��ും, ഇതുമൂലം വരാൻ സാധ�തയു� �പ��ളും 

�ശ�േയാെട പരിേശാധി�ണം.

IV)    നി�ളുെട ഡി.പിയിൽ നി�് ഡലിവറി ഇൻസ്�ട�ൻ �ിപ് (ഡി.ഐ 

എസ്) ബു�് സ�ീകരി�ു�തിന് മുൻപ് �ി�ിൽ �കമ ന�റുകൾ 

േനരെ� തെ� അ�ടി�ി�ുേ�ാ എ�ും, ഒ�ം നി�ളുെട �യന്റ് 

ഐ.ഡി േരഖെ�ടു�ിയി�ുേ�ാ എ�ും േനാ�ണം, വാ�ിയി�് 

അത് വളെര �ശ�േയാെട സൂ�ി�് െവ�ണം. ഒരി�ലും, ഒ�ും 

എഴുതാ� േഫാമുകളിേലാ ഡി.ഐ.എസിേലാ ഒ�ിടരുത്. േഫാം 

പൂർ�മായും പൂരി�ി�തിനു േശഷം മാ�തേമ ഒ�ിടാവൂ, എ�ത് 

ഓർ�ി�ുക.

�V ) എൻ.എസ്.ഡി.എലിൽ നി�് തുടർ�യായി പരി�രണ�ൾ, 

എസ്.എം.എസ് അേലർ�ുകൾ ഇവ േനരി�് ലഭി�ു�തിന്, 

അെ�ൗ�് തുറ�ു� സമയ�ു തെ� േഫാമിൽ െമാൈബൽ 

ന�റും ഇ-െമയിൽ ഐ.ഡിയും നൽകണം. ഈ െസൗകര�ം 

നി�ൾ�് തിക�ും െസൗജന�മാണ്, ഒരു തുകയും നി�ളിൽ നി�് 

ഈടാ�ി�. എേ�ാെഴ�ിലും, െമാൈബൽ ന�േറാ, ഇ െമയിൽ 

ഐ.ഡിേയാ മാറിയാൽ, അത് കൃത�മായി, ശരിയായ വിധ�ിൽ 

നി�ളുെട ഡി.പി െയ അറിയി�ുകയും, അവിടു�് മാ�ം വരു�ി 

എ� ഉറ�് േനടുകയും േവണം. ഇത്  എൻ.എസ്.ഡി.എലിൽ നി�് 

തുടർ�യായി നി�ൾ�് അറിയി�ുകൾ ലഭി�ു�ത് ഉറ�ാ�ു�ു.

�V I ) നി�ളുെട എ� നിേ�പ�ളുേടയും േ�കാഡീകരി� �പ�ാവന 

എൻ.എസ്.ഡി.എ�ിൽ നി�് േനരി�് ലഭി�ു�തിന്, 

എൻ.എസ്.ഡി.എൽ ഇ-സി.എ.എസ് ന്െറ വിലാസമായ 

https://nsdlcas.nsdl.com/ ൽ  വരി�ാരാകൂ. 

നി�ൾ നി�ളുെട വിലപിടി�ു� നിേ�പ�ളാണ ്ഡീമാ�് അെ�ൗ�ി
േല� ്േചർ�ു�ത.് എൻ.എസ.്ഡി.എൽ ഡീമാ� ്ആെ�ൗ�ിന്െറ വിവിധ 

സവിേശഷതകൾ ആസ�ദി�ുേ�ാൾ നി�ളുെട നിേ�പം സുര�ിതമാ
യിരി�ു�ത് ഉറ�ാ�ാൻ താെഴ െകാടു�ിരി�ു� ചില അടി�ാന 
കാര��ൾ �ശ�ി�ു�ത ്വളെര �പധാനെ��താണ.്
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VII) എൻ.എസ്.ഡി.എൽ അതിന്െറ വിവിധ ഉൽ���ൾ/ േസവന�ൾ 
      കൂടാെത നിേ�പ വ�വ�യിെല മ�് �പധാന കാര��ൾ ഇവെയ�ാം 
      നി�െള യഥാസമയം 

അറിയി�ു�തിനായി ഒരു �പതിമാസ 

വാർ�ാ�ുറി�് 'ദ ഫിനാൻഷ�ൽ 

കൈലേഡാസ്േകാപ്' �പസി�ീകരി�ു�ു.

 നി�ളുെട https://nsdl.co.in/e-newsletter.php

ഇ-ൈമൽ ഐ ഡി നൽകി ദയവായി ഇതിന്െറ 

വരി�ാരാകൂ.

ഈ വാർ�ാ�ുറി�ിന്െറ പഴയ ല��ൾ 

 ൽ നി�് വായി�ാവു�താണ്.https://nsdl.co.in/publications/nest.php
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ഡി. കൂടുതൽ വിവര�ൾ

1.ലഭി�ാ� ഓഹരികൾ/ ഐ.ഇ.പി.എഫ് ഇൽ നി�ു� 

ഡിവിഡന്റ് ഇവ മട�ി കി�ു�തിനു� അവകാശവാദം 

ഉ�യി�ൽ

തുടർ�യായ ഏഴ് വർഷ�ളായി, ഏെത�ിലും കാരണ�ളാൽ 

നൽകാെതേയാ, ന�പരിഹാരം ആവശ�െ�ടാെതേയാ കിട�ു� എ�ാ 

ലാഭവിഹിത�ളും, ഓഹരികളും, അതാത്  ക�നികൾ ഇൻെവ�ർ 

എഡ�ുേ�ഷൻ ആൻഡ് െ�പാ��ൻ ഫ�്(ഐ.ഇ.പി.എഫ്) അധികാരി�് 

ൈകമാേറ�താണ്. ഐ.ഇ.പി.എഫ് അധികാരി എ�ത് 2013-െല ക�നി 

നിയമ�ൾ�് അനുസൃതമായി ഉ�ാ�ിയ ഒരു സ�യംഭരണ 

�ാപനമാണ്. നിേ�പകേനാ, അെ��ിൽ അയാളുെട/അവളുെട 

അധികാരെ�ടു�ിയ �പതിനിധിേയാ, കി�ാെത കിട�ു� ലാഭവിഹിതം 

അെ��ിൽ ഓഹരി ലഭി�ു�തിനായി ഐ.ഇ.പി.എഫ് അധികാരി�് 

അവകാശവാദം സമർ�ി�ണം. അേപ�കൻ  ഐ.ഇ.പി.എഫ് -5 േഫാം 

�െഡൗൺേലാഡ് െച�,് പൂരി�ി�്, ഓൺൈലനായി ഐ.ഇ.പി.എഫ് 

അധികാരി�് സമർ�ി�ണം. അേപ�ാ േഫാമും, ഓൺൈലനിൽ ലഭി� 

അക്േനാളജ്െമന്റും, �പിന്െറടു�്, ആവശ�മായ എ�ാ േരഖകളും 

േചർ�്, ക�നി നി�യി�ി�ു� േനാഡൽ ഓഫീസർ�് േനരി�് 

നൽകണം. അവകാശവാദം പുനഃപരിേശാധി� േശഷം, ക�നി ആ വാദം  

ഐ.ഇ.പി.എഫ് അധികാരി�് സ�തി�് ഉറ�് നൽകുകയും, 

ഇലക്േ�ടാണിക് ൈകമാ�ം വഴി അത് വാദിയായ ആളുെട 

ബ�െ�ടു�ിയി�ു� ബാ�് അെ�ൗ�ിേല�് തിരിെക 

നൽകു�തിനു� നടപടികൾ ആരംഭി�ുകയും െച�ും. അവകാശവാദം 

ഓഹരിയിേ�ലാെണ�ിൽ, അത്, അേപ�യിൽ നൽകിയിരി�ു�, 

നിേ�പകന്െറ ഡീമാ�് അെ�ൗ�ിേല�ായിരി�ും നൽകു�ത്. ഒരു 

അേപ�കന്, ഓേരാ ക�നിയിേല�ും, ഒരു അവകാശവാദേമ ഒരു 

സാ��ിക വർഷ�ിൽ നൽകാനാവൂ.

കൂടുതൽ വിവര�ൾ� ്ദയവായി സ�ർശി�ൂ. എ�ാ http://www.iepf.gov.in/ 

ക�നികളും അവരുെട െവബ്ൈസ�ിൽ അവകാശവാദമു�യി�ാെത 

കിട�ു� ഓഹരികളുേടയും, ലാഭവിഹിത�ളുേടയും വിശദാംശ�ൾ 

�പസി�ീകരി�ണെമ�ത് നിർബ�മാെണ�ത് വളെര �പധാനമായി 

അറി�ിരി�ണം.
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2. കട��ത�ൾ ൈകമാ�ം െച�ു�തിന് ഡീമാ�് നിർബ�ം

പ�ികെ�ടു�ിയ ക�നികൾ 2019 ഏ�പിൽ 1 മുതൽ കട��ത�ൾ 

ൈകമാ�ം െച�ു�ത് ഡീമാ�് രൂപ�ിൽ ആയിരി�ണെമ�ത് 

നിർബ�മാെണ�് എസ്.ഇ.ബി.ഐ പറയു�ു. മെ�ാരു തര�ിൽ 

പറ�ാൽ, പ�ികെ�ടു�ിയ ഏെത�ിലും ഒരു ക�നിയുെട ഓഹരികൾ 

നി�ൾ െഭൗതികമായി ൈകവശം െവ�ുകയും, അത് മ�ാർെ��ിലും 

�ൈകമാ�ം െച�ണെമ�് ആ�ഗഹി�ുകയും െച�ാൽ, 2019 ഏ�പിൽ 1 

മുതൽ അത് ഡിമാ�് രൂപ�ിേല�് മാ�ിയാൽ മാ�തേമ സാധി�ുകയു�ൂ. 

�ഈ ദിവസം മുതൽ �ടാൻ�ിഷനും( ഓഹരിയുടമ മരി�ാൽ ഓഹരി 

ൈകമാ�ം െച�ു�ത്) �ടാൻസ്െപാസിഷനും( ഓഹരിയുടമകളുെട 

േപരുകളുെട �കമ�ിൽ മാ�ം വരു�ു�ത്) മാ�തേമ െഭൗതിക 

രൂപ�ിലു� ഓഹരിയിൽ അനുമതി ഉ�ായിരി�ുകയു�ൂ.അതിനാൽ, 

എ�തയും േവഗം നി�ൾ ഒരു ഡീമാ�് അെ�ൗ�് തുറ�ുകയും, 

ഓഹരികൾ ഡീമാ�ിേല�് മാ�ുകയും െചേ��താണ്.

3. പ�ികയിൽ െപടു�ാ� ക�നികൾ�് ഡീമാ�് നിർബ�ം

േകാർ�േറ�് കാര��ൾ�ു� മ��ാലയം ( എം.സി.എ) 2018, െസപ്�ംബർ 10 

�ന് ഒരു �പ�ാവന പുറ�ിറ�ി, ഇതനുസരി�്, പ�ികയിൽ െപടാ� െപാതു 

ലിമി�ഡ് ക�നികൾ, നിേ�പ വ�വ�യിൽ േചർ�്, അവരുെട 

ഓഹരികൾ ഡീമാ�ിൽ ലഭ�മാ�ണെമ�് പറയു�ു. അതിനു േശഷമു� 

അവരുെട ഓഹരികൾ എ�ാം തെ� ഡീമാ�് രൂപ�ിൽ മാ�തേമ വിതരണം 

െച�ാവൂ. ഈ ര�് ഉപാധികളും 2018 ഒക്േ�ാബർ 2 മുതൽ �പാബല��ിൽ 

വ�ു. നിേ�പകരുെട കാഴ്��ാടിൽ, പ�ികയിൽ െപടാ� 

ക�നികളിലു� അവരുെട ഓഹരികൾ ഇേ�ാൾ ഡീമാ�് രൂപ�ിൽ 

ആ�ി മാ�ാൻ സാധി�ുകയും, അതിേനാടനുബ�ി�ു� �പേയാജന�ൾ 

ലഭി�ുകയും െച�ും. ഒരു കാര�ം �പേത�കം �ശ�ി�ണം, നി�ൾ�് 

നിലവിൽ ഒരു ഡീമാ�് അെ�ൗ�് ഉെ��ിൽ ഈ ഓഹരികൾ 

നിേ�പി�ാൻ  മെ�ാരു ഡീമാ�് അെ�ൗ�് എടുേ�� ആവശ�മി�. 

കടലാ�് രൂപ�ിലു� നി�ളുെട നിേ�പ�ൾ ഇേത ഡീമാ�് 

അെ�ൗ�ിൽ തെ�, ഡീമാ�് രൂപ�ിലാ�ാം, അതായത്, ൈകവശം 

െവ�ു� രീതി ഒ�ാണ് എ�്.

4. നിേ�പക േബാധവൽ�രണ പരിപാടികൾ

രാജ�െമാ�ാെക, എൻ.സ്.ഡി.എൽ നിേ�പക േബാധവൽ�രണ 

പരിപാടികൾ സംഘടി�ി�ു�ു. അ�രം പരിപാടികളുെട സമയ�കമം 

https://nsdl.co.in/Investor-Awareness-Programmes.php  ൽ ലഭ�മാണ്. നി�ൾ�് 

നി�ളുെട പ�ണ�ിേലാ, െഹൗസിംഗ് െസാൈസ�ിയിേലാ, േകാേളജിേലാ, 

�ാപന�ിേലാ എവിെടെയ�ിലും നിേ�പക േബാധവൽ�രണ 

പരിപാടികൾ സംഘടി�ി�ണെമ�ിൽ, ഞ�ൾ�് േല�് info@nsdl .co. in

എഴുതുക .

5. പരാതി പരിഹരി�ൽ

നി�ൾ�് നി�ളുെട ഡീമാ�് അെ�ൗ�ിെന�ുറി�് എെ��ിലും 

പരാതിയുെ��ിൽ, ഞ�ൾ�് re la t ions@nsd l . co . in   േല�് എഴുതുക, 

അെ��ിൽ അത് നി�ൾ�് എസ്.ഇ.ബി.ഐ യുെട ഓൺൈലൻ 

https://scores.gov.in/scores/Welcome.html േല�് പരാതിയായി അയ�ാം.
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6.എൻ.എം.ഡി.എ�ിന്െറ മ�് ഉപകാര�പദമായ േസവന�ൾ, 
എൻ.എസ്.ഡി.എ�ിന്െറ 100% അനുബ�മായ ഒരു ക�നി

I �) എൻ.എസ്.ആർ (നാഷണൽ �ിൽ രജിസ്�ടി): എൻ.എസ്.ആർ എ�ത്, ഐ.�ി 
& ഐ.�ി.ഇ.എസ് / ബി.പി.ഓ വ�വസായം എ�ിവിട�ളിൽ നിലവിലു�തും, 
പി�ീട് വരു�തുമായ െതാഴിലാളികളുെട വിവര�ൾ നൽകു� ഒരു െവബ് 
അടി�ാനമായ സംവിധാനമാണിത്. ഇത്  എൻ.എ.എസ്.എസ്.സി.ഓ.എം 
(നാസ്േകാം) സംരംഭമാണ്. കൂടുതൽ വിവര�ൾ�് ദയവായി 
https://nationalskillsregistry.com/ സ�ർശി�ൂ.

I I )  െക.ൈവ.സി രജിസ്േ�ടഷൻ ഏജൻസി: നിേ�പകരുെട േക��ീകൃത 
െക.ൈവ.സി േരഖകളുെട അേ�ാഡും, െഡൗൺേലാഡും. കൂടുതൽ 
വിവര�ൾ�് ദയവായി സ�ർശി�ൂ.https://kra.ndml.in/         

i i i )  നാഷണൽ അ�ാദമിക് െഡേപാസി�റി( എൻ.എ.ഡി): കു�ികൾ�ും, 
പരിേശാധകർ�ും, അ��യന �ാപന�ൾ�ും എടു�ാൻ പ�ു� 

�തര�ിൽ ഡിജിൈ�സ് െച� ആധികാരികമായ സർ�ിഫി��ുകൾ. 
കൂടുതൽ വിവര�ൾ�് ദയവായി https://nad.ndml.in/ സ�ർശി�ൂ.

iv) എൻ.ഐ.ആർ അെ�ൗ�് (ഇ- ഇൻഷുറൻസ് അെ�ൗ�്) : ഇൻഷുറൻസ് 
െറഗുേല�റി ആന്റ് ഡെവലപ്െമന്റ് അേതാറി�ി ഓഫ് ഇൻഡ�യുെട 
(ഐ.ആർ.ഡി.എ.ഐ) ഭാഗമായി എൻ.എം.ഡി.എൽ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് 
സേ�തം ഉ�ാ�ിയി�ു�്. ഒരു ഒ� ഇൻഷുറൻസ് അെ�ൗ�ിൽ(ഇ-ഐ എ) 
എ�ാ തര�ിലു� ഇൻഷുറൻസ് േപാളിസികളും ൈകവശം െവ�ു�തിന് 
ഇത് സഹായി�ു�ു, മാ�തമ�, ഒെരാ� േലാഗിനിലൂെട, എ�ാ ഇൻഷുറൻസ് 
േപാളിസികളും ഇലക്േ�ടാണി�് രൂപ�ിൽ പരിേശാധി�ാനും ഇത് 
സഹായി�ു�ു. ഈ അെ�ൗ�് െസൗജന�മായി തുറ�ാവു�താണ്.

കൂടുതൽ വിവര�ൾ�് ദയവായി https://www.nir.ndml.in/ സ�ർശി�ൂ.
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· ഈ പരിപാടി കൂടുതൽ മിക�താ�ാനു� നി�ളുെട നിർേ�ശ�ൾ?

DD MM YYYY

�പതികരണ േഫാം
(നിേ�പക േബാധവൽ�രണ പരിപാടികളിൽ പെ�ടു�ുേ�ാഴാണ ് ഈ േഫാം ഉപേയാഗി�ു�ത)്

ദിവസം �ലം:

പരിപാടിയുെട
വിശദാംശ�ൾ 

േമാശം �തൃ�ികരം ന�ത് മിക�ത്

 ഈ പരിപാടിയുെട സ�ീകരണ�ൾ 
നി�ൾ�് എ�െന ഇ�െ��ു? 

�ത� വ�ു�ളുെട ഗുണനിലവാരം

ആദ� െസഷനിെല പരിശീലകന്െറ വിലയിരു�ൽ 

എ. വിഷയ�ിലു� അറിവ്

ബി, ആശയവിനിമയവും, 
അവതരണവും

സി. സദസ�രുമായു� 
സംേവദനം

ര�ാം െസഷനിെല പരിശീലകന്െറ വിലയിരു�ൽ

ഈ നിേ�പക േബാധവൽ�രണ പരിപാടിെയ�ുറി�് നി�ൾ എ�െന 

അറി�ു? ദയവായി താെഴയു� ക�ികളിൽ േയാജി�തിൽ ശരി ചി�ം ഇടു

ഇ- െമയിൽ    എസ്.എം .എസ്    ദിനപ�തം മെ�െ��ിലും

ഞ�ളുെട വാർ�ാ�ുറി�്  'ദ ഫിനാൻഷ�ൽ കെലയ്േഡാസ്േകാ�്' 

ലഭി�ണെമ�ുെ��ിൽ നി�ളുെട ഇ-െമയിൽ വിലാസം നൽകുക

േപര്. െമാൈബൽ ന�ർ:

എ. വിഷയ�ിലു� അറിവ്

ബി, ആശയവിനിമയവും, 
അവതരണവും

സി. സദസ�രുമായു� 
സംേവദനം



     ഉ�്                ഇ�

     ഉ�്                ഇ�

     ഉ�്                ഇ�

     ഉ�്                ഇ�

     ഉ�്                ഇ�

     ഉ�്                ഇ�

1)  നി�ൾ�് ഒരു ഡീമാ�് അെ�ൗ�് ഉേ�ാ?

2) ഇ� എ�ിൽ, ഒരു ഡീമാ�് അെ�ൗ�് 

   തുറ�ാൻ നി�ൾ�് ആ�ഗഹമുേ�ാ?

3) ഉ�് എ�ിൽ , ഞ�ളുെട ഡി.പി 

   മാരിെലാരാൾ ഒരു ഡീമാ�് അെ�ൗ�് 

   തുറ�ാൻ നി�െള സമീപി�ാൻ താത്പര�മു

   േ�ാ?

4) മ�ൂച�ൽഫ�് യൂണി�ുകൾ ഡീമാ�് രൂപ�ിൽ 

   മാ�ാൻ സാധി�ുെമ�് നി�ൾ�് അറിയാേമാ?

5) ഡീമാ�് രൂപ�ിൽ മ�ൂച�ൽഫ�് യൂണി�ുകൾ 

   നി�ൾ�് വാ�ാൻ സാധി�ുെമ�് അറിയാേമാ

6) എൻ.എസ്.ഡി.എൽ നി�ളുെട ഡീമാ�് 

   രൂപ�ിലു� എ�ാ നിേ�പ�ളുേടയും, 

   മ�ൂച�ൽഫ�് യൂണി�ുകളുേടയും വിവര�ളുെട 

�   സം�ഗഹി� അെ�ൗ�് �പ�ാവന (േ��്െമന്റ്) 

   അയ�ു തരുെമ�് നി�ൾ�് അറിയാേമാ? 

(ദയവായി ഈ േഫാം പൂരി�ി�് ഞ�ൾ�് േനരി�് തരികേയാ അെ��ിൽ അയ�ുകേയാ െച�ുക)



എൻ.എസ.്ഡി.എൽ ന്െറ നിേ�പ േക��ീകൃത 

ഉൽ���ളും േസവന�ളും.

I) ഐ.ഡി.ഇ.എ.എസ്

നിേ�പകർ� ്ഓൻൈലനിലൂെട േഹാൾഡി�ിന്െറ ഏ�വും പുതിയ 

വിവരവും, മൂല� നിർ�യവും നട�ാനു� െസൗകര�ംക�ു ആർ േകാഡ ്

��ാൻ െച�ുക അെ��ിൽ താെഴ കാണു� ലി� ്സ�ർശി�ുക.

https://eservices.nsdl.com/

ii) എൻ.എസ്.ഡി.എൽ െമാൈബൽ ആ�്

     എവിെട േപാകുേ�ാഴും, ഏതുസമയ�ും േഹാൾഡിങ് േ��്െമന്റ് 

� �       കാണാൻ സാധി�ു� െമാബൽ ആ�്. ക�ു ആർ േകാഡ് �ാൻ െച� ്ആ�് 

       െഡൗൺേലാഡ് െച�ുക

     ഗൂഗിൾ േ� േ�ാറിലും, ആ�ിൾ ആ�് േ�ാറിലും 

      ലഭ�മാണ്.േ� േ�ാറിൽ

     

ആ�് േ�ാറിൽ

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

iii) നാഷണൽ ഇൻഷുറൻസ് റിേപാസി�റി(എൻ.ഐ.ആർ)

     എ�ാ ഇൻഷുറൻസ ് േപാളിസികളും ൈകവശം െവ�ാൻ ഒരു

       െസൗജന� ഇൻഷുറൻസ ് അെ�ൗ�,്  അതായത,്  ജീവിതവും, 

    ജീവിതമി�ാ�തും ഒ� �ല�്.  ഒരു െസൗജന� ഇൻഷുറൻസ ്

�   അെ�ൗ� ്ഇ�ു തെ� തുറ�ുക.  ക�ു ആർ േകാഡ ്�ാൻ െച�ുക 

   അെ��ിൽ താെഴ കാണു� ലി� ്സ�ർശി�ുക.

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

vi) നാഷണൽ അ�ാദമിക് െഡേപാസി�റി(എൻ.എ.ഡി)

വിദ�ാർ�ികൾ�് വിദ�ാഭ�ാസ സർ�ിഫി��ുകൾ ഓൺ ൈലനിൽ 

െസൗജന�മായി കാണാൻ കഴിയു�ത.്  ഇ�ുതെ� ഒരു െസൗജന� 

�എൻ.എ.ഡി അെ�ൗ� ്തുറ�ുക! ക�ു ആർ േകാഡ ്�ാൻ െച�ുക 

അെ��ിൽ താെഴ കാണു� ലി� ്സ�ർശി�ുക.

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

കുറി�ുകൾ

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

https://eservices.nsdl.com/
https://eservices.nsdl.com/
https://eservices.nsdl.com/
https://itunes.apple.com/in/app/nsdl/id922834763?mt=8
https://nironline.ndml.in/NIR/onlineEiaApplicationFormEkyc.html
https://nad.ndml.in/NAD/newStudentRegistrationScreen.html
https://eservices.nsdl.com/
https://eservices.nsdl.com/
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െഹഡ് ഓഫീസ്

4th േ�ാർ, എ വി�്, േ�ടഡ് േവൾഡ്, കമല മിൽസ് േകാെ�ൗ�്, 

േസനാപതി ബപത് മാർ�്, േലാവർ പേരൽ, മുംൈബ-400013, 

െടലിേഫാൺ: (022) 2499 4200, ഇ െമയിൽ: info@nsdl.co.in

�ബാ�് ഓഫീസുകൾ

അഹ�ദാബാദ്

�402, 4th േ�ാർ, െഹറിേ�ജ് െഹാൈറസൺ, ഓഫ് സി.ജി.േറാഡ്, നവരം�ുര, 

അഹ�ദാബാദ്-380009 െടലിേഫാൺ: (079) 26461375

ബംഗളുരു

ഓഫീസ് നം.106, ഡിബിഎസ് െഹൗസ്, 26, ക�ിംഹാം േറാഡ്, 

ബംഗളുരു- 560052, െടലേഫാൺ: (080) 40407106

െചൈ�

� � �6എ, 6th േ�ാർ, െകൻെസസ് ടേവ�,് #1 രാമകൃ� സ്�ടീ�്, േനാർ�് ഉ�ാൻ േറാഡ്, 

�ി നഗർ, െചൈ�-600017 െടലേഫാൺ: (044) 2814 3911 / (044) 2814 3917

ൈഹദരാബാദ്

ഓഫീസ് നം. 123, ൈഹദരാബാദ് റീഗസ് മിഡ്-െടൗൺ, 1st  േ�ാർ, മിഡ്-െടൗൺ �ാസ, 

േറാഡ് നം.1, ബൻജാരാ ഹിൽസ്, ൈഹദരാബാദ്-500033, െടലേഫാൺ: (040) 4433 4178

െകാ�ി

സ�ൂ�് നം. എസ്-105, െമാൻലാഷ് ബിസിന�് െസന്റർ, 4th  േ�ാർ, െ�കെസൻസ് ടവർ, 

എൻ.എ�് 47, ച��ുഴ നഗർ പി.ഒ,  െകാ�ി -682033, െടലേഫാൺ: (0484) 2933 075

െകാൽ��

യൂണി�് 2ഇ, 2nd  േ�ാർ, ദ മിെ�നിയം, 235/2 എ, എ.ഐ.സി.േബാസ് േറാഡ്, 

െകാൽ��-700020 െടലേഫാൺ: (033) 2290 4243 /  (033) 2290 4246

ന�ൂ ഡൽഹി

�യൂണി�് നം. 601, 603,604, 6th േ�ാർ, ടവർ-എ, നവ് രംഗ് െഹൗസ്, ക�ൂർബ ഗാ�ി മാർഗ്, 

േകാണാ�് േ�സ്, ന�ൂ ഡൽഹി- 110001, െടലേഫാൺ: (011) 2335 3814 /(011) 2335 3815

ഇൻെവ�ർ റിേലഷൻഷിപ ്െസൽ

: rela�ons@nsdl.co.in ഇ-െമയിൽ

1800 222 990
ഇൻെവ�ർ െഹൽപ ്ൈലൻ (േടാൾ �ഫീ) 
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