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प्रस्तावना 
 

प्रिय वाचक, 
 

एनएसिीएलिधील तुिच्या अलिरुचीबद्दल आम्ही ‘तुिच ेआिािी आहोत’. 
 

एनएसिीएल जी िाितातील पहहली व िुख्य डिपॉझिटिी आहे, ततने आपले काि नोव्हेंबि 
1996 िध्ये सुरु केले. तेव्हापासून, एनएसिीएल डिपॉझिटिी िणालीच्या वापिकर्तयाांिध्ये सतत 
वाढ होते आहे. एनएसिीएल डिपॉझिटिी िणालीच्या वततिान आझण संिाप्रवत वापिकर्तयाांना 
एनएसिीएल डिपॉझिटिी िणालीचा वापि तसेच उपलब्ध सुप्रवधा आझण फायदयांची िाहहती 
देण्याचा आझण खबिदाऱयांप्रवषयी जागरूक किण्याचा आिचा पूणत ियर्तन आहे. 
   

एनएसिीएलिध्ये, आम्ही अस े िानतो की िर्तयेक िाितीय केवळ गुतंवणूकदाि नाही, ति 
‘दिूदशी गुंतवणूकदाि’ असावा. ही पुस्ततका वाचण्याच्या तुिच्या तनणतयाला आम्ही िोर्तसाहन 
देतो. या पुस्ततकेतील िाहहतीिुळे तुम्ही ‘दिूदशी गुंतवणूकदाि’ बनण्याच्या हदशनेे पाउल 
उचलण्यास सिर्त व्हाल.  

 

एनएसिीएलप्रवषयी िाहहती व्यततरिक्त, आम्ही अनेक सेवांबद्दल िाहहती हदली आहे, जयांचा 
अनुिव तुम्ही एनएसिीएल डििॅट खाते उघिल्यानंति घेऊ शकाल. तुम्हाला आणखी िाहहती 
ककंवा काही तपष्टीकिण हवे असल्यास, तन:संकोचपणे आिच्याशी संपकत  साधा. अधधक 
सुधािणा किण्यासाठी आम्ही तुिच्या सूचनांची आझण िततकियांची अपेक्षा कितो.  

 

 

 

 

 
आपली, 
एनएसिीएल टीि 
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सामान्य माहितीपासनू सरुुवात करुया 
 

कॅपपटल माकेट म्ििजे काय? 

 

साध्या आझण सोप्या शब्दांिध्ये, कॅप्रपटल िाकेट म्हणजे कॅप्रपटल ककंवा फंि यासाठी असलेले 
िाकेट, जयात आपल्या व्यवसायासाठी पैशांची गिज असलेले लोक अशा लोकांना शोधतात जे 
पैसे पुिप्रवण्यास इच्छुक असतात. दसुऱया शब्दांिध्ये, कॅप्रपटल िाकेट म्हणजे अस ेतर्ान जेरे् 
लोक प्रवलिन्न िकािच्या आधर्तक साधनांची खिेदी आझण प्रविी कितात. यािध्ये तनयािक 
(सेबी), तटॉक एक्तचेंजेस (एनएसई/ बीएसई इ.), डिपॉझिटिीज (एनएसिीएल/ सीिीएसएल) 
आझण इति िध्यतर् िाध्यिे जस ेतटॉकब्रोकसत, िीपीज, कतटडियन्स, आिटीएज, िचांट बँका 
इर्तयादी सिाप्रवष्ट आहेत. िाितातील कॅप्रपटल िाकेटची व्यापक संिचना आकृती ििांक 1 
िध्ये हदलेली आहे. 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          आकृती 1 

 

इांडियन कॅपपटल माकेटची सांरचना 

सेबी 

तटॉक्स आझण किोिीटी 
िेरिव्हेहटव््ज एक्सचेंजेस डिपॉझिटिीज 

 एनएसिीएल सीिीएसएल 

इति िध्यतर् 

तटॉक ब्रोकसत, आिटीएज, म्यचु्यअुल 
फंड्स, गुंतवणूक सल्लागाि, इ. 

एनएसई 

बीएसई 

एिएसई 

एिसीएक्स 

एनसीिीईएक्स, इ.  
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सेक्यरुरटीज म्ििजे काय?  

 

सेक्युरिटीज म्हणजे प्रवप्रवध िकािची आधर्तक साधने असतात, जयांची कॅप्रपटल िाकेटिध्ये 
खिेदी-प्रविी होते. दसुऱया शब्दांिध्ये, ही अशी साधने असतात, जयांच्यादवािे तनधी 
पुिप्रवणाऱयांदवािे तनधीची गिज असणाऱयांना तनधी पुिप्रवला जातो. हे सिजून घेण्यासाठी एक 
उदाहिण घेऊ. श्री. अ हे एबीसी लललिटेिच े एक सुिलसद्ध उदयोजक आझण व्यवतर्ापकीय 
संचालक आहेत. र्तयांना एबीसी लललिटेि या नावान ेएक नवीन लसिेंट कािखाना सुरु किायचा 
आहे. यासाठी र्तयांना फाि िोठ्या िकिेची (कॅप्रपटलची) आवश्यकता आहे, जयासाठी ते तवतः 
ककंवा एबीसी लललिटेि पैसे उिे करू शकत नाहीत. र्तयािुळे, ते कॅप्रपटल िाकेटिध्ये येऊन 
तनधीच्या िोबदल्यात र्तयांच्या कंपनीच े शअेसत देऊ किण्याचा तनणतय घेतात. त े इतनलशयल 
पस्ब्लक ऑफि ककंवा आयपीओच्या िाध्यिान े िवेश कितात (इतनलशयल कािण एबीसी 
लललिटेि पहहल्यांदाच िोठ्या ििाणात जनतेकिून तनधी उिाित आहे). तवीकृत ककितीचा 
ििणा करून जनता शअेसतसाठी आवेदन करू शकते. योग्य ती िकिया पूणत िाल्यानंति, 
कंपनीला र्तयांच्या खार्तयात पैसे लिळतात आझण आवेदकांना शअेसत जािी करून कंपनीचे 
शअेिहोल्िसत बनवले जाते.  

       

शअेि म्हणजे वि निूद केल्याििाणे एक िकािची सेक्युरिटी असते. इति उदाहिणे म्हणजे – 
डिबेंचसत, बॉिंस,् म्युच्युअल फंि युतनट्स, किलशतअल पेपसत, ठेवी ििाणपत्र,े गव्हनतिेंट 
सेक्युरिटीज इर्तयादी.  

 

 

सेक्यरुरटीजच ेप्रायमरी आणि सेकां िरी माकेट म्ििजे काय? 

 

इश्युअसत दवािा जनतेस शअेसत ककंवा सेक्युरिटीज जािी किण्याला ‘िायििी िाकेट’ असे 
म्हणतात. तटॉक एक्तचेंज, असे िाकेट असते जेरे् आधीच जािी केलेल्या सेक्युरिटीजच ेटे्रडिगं 
(खिेदी आझण प्रविी) होते, र्तयाला ‘सेकंििी िाकेट’ असे म्हणतात. कोणताही शअेिहोल्िि 
एखादया सेबी नोंदणीकृत तटॉकब्रोकिकिून बीएसई ककंवा एनएसई सािख्या तटॉक 
एक्तचेंजेसदवािा पुिप्रवलेल्या िंचावि आपले शअेसत प्रवकण्याचा ितताव करू शकतात.   
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कोणतीही व्यक्ती शअेसतची तत्कालिक ककंित देऊन आपल्या तटॉकब्रोकिदवािा हे शअेसत खिेदी 
करू शकते.  

 

कॅपपटल माकेटमध्ये सेबीची भमूमका काय असते?  

 

सेबी ककंवा सेक्युरिटीज अिँ एक्तचेंज बोित ऑफ इंडिया िाितातील िांिवल बाजािांसाठी 
असलेली एक तनयािक संतर्ा आहे. याची तर्ापना 1988 िध्ये एक गैि-सांप्रवधधक संतर्ा 
म्हणून िाली होती. नंति, 1992 िध्ये सेक्युरिटीज अिँ एक्तचेंज बोित ऑफ इंडिया अॅक्ट, 
1992 पारित िाल्यानंति ती वैधातनक अधधकाि असलेली तवायर्तत संतर्ा िाली जी 
सेक्युरिटीज िधील गुंतवणूकदािांच्या हहताच्या िक्षणासाठी आझण सेक्युरिटीज बाजािाच्या 
प्रवकासाच्या सिर्तन आझण तनयिन किणािी संतर्ा बनली. सेबीला व्यापक अधधकाि असून त े
कॅप्रपटल िाकेटिध्ये प्रवप्रवध िध्यतर्ांच्या नोंदणी करून, र्तया सवत िध्यतर्ांच्या तनयिनाचे 
तनिंति तनिीक्षण करू शकतात आझण तनयिांच े उल्लंघन केल्यास कोणर्तयाही बाजाि 
िध्यतर्ाला दंि सुद्धा करू शकतात.  

 

कॅपपटल माकेटमध्ये एनएसिीएलची भमूमका काय आिे? 

 

1996 िध्ये ितर्ाप्रपत एनएसिीएल आज जगातील एक सवातत िोठी डिपॉझिटिी आहे. एक 
डिपॉझिटिी म्हणून, ती शअेसत आझण सेक्युरिटीजच्या इति िकािांना इलेक्ट्रॉतनक तवरुपात 
म्हणजेच, डििटेरियलाईि तवरुपात ठेवण्यात सक्षि आहे. एक डििॅट खाते उघिून एखादी 
व्यक्ती सेक्युरिटीज, इलेक्ट्रॉतनक तवरुपात ठेवू शकते आझण र्तयाच्या/ ततच्या डििॅट खार्तयातून 
अन्य कोणर्तयाही डििॅट खार्तयात सेक्युरिटीजचे हततांतिण करू शकते. कॅप्रपटल िाकेटिध्ये 
डिपॉझिटिी आझण प्रवप्रवध तटेकहोल्िसत िधील आंतरिक दवु्यांना आकृती ििांक 2 िध्ये 
दाखप्रवले आहे.   
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आकृती 2 

 

 

िाितातील कॅप्रपटल िाकेटसाठी एनएसिीएलच्या योगदानाने र्तयाला जगातील प्रवप्रवध 
आघाड्यांवि असलेल्या िांिवली बाजािांिधील अग्रगण्य िांिवल बाजाि बनप्रवले आहे. प्रवप्रवध 
उर्तपादने आझण सेवांसाठी अर्तयाधतुनक तंत्रज्ञानाच्या अवलंबनासह आझण देशात सवतत्र सेवाजाळे 
पसिवून एनएसिीएलने गुंतवणूकदािांचा आझण इति िध्यतर्ांचा ििवसा स्जंकला आहे आझण 
Technology, Trust and Reach (तंत्रज्ञान, प्रवश्वास आझण पोहोच) या आपल्या िचाि वाक्यास 
सर्तयात उतिप्रवले आहे.  

 

एनएसिीएल र्तयाच्या गुतंवणूकदाि, तटॉक ब्रोकसत, तटॉक एक्तचेंजेस, कतटोडियन्स इर्तयादींना 
र्तयाच्या 275 पेक्षा जातत िीपीजच्या (डिपॉझिटिी पाहटतलसपंट) नेटवकत दवािा अनेक सेवा पुिप्रवते. 
अनेक िोठ्या बँका (िाष्ट्रीयीकृत, खाजगी आझण सहकािी), तटॉक ब्रोकसत आझण प्रवर्ततसंतर्ा 
िीपीज म्हणून एनएसिीएलिध्ये सािील िाल्या आहेत. एनएसिीएल िीपीज संपूणत देशििात 
30,700 पेक्षा जातत सवेा कें द्ांिधनू तसेच, प्रवदेशातील काही कें द्ांदवािे सुद्धा कायतित आहे. 
एनएसिीएल िीपीज आझण र्तयांच्या सेवा कें द्ांची यादी https://nsdl.co.in/dpsch.php वि 
उपलब्ध आहे.  

 

 

 

एनएसिीएल डिपॉणिटरी प्रिाली 
जािीकतात कंपनी / आिटीए 

इति डिपॉस्जटिी 

NSDL तटॉक एक्तचेंज 

ब्रोकि गंुतवणूकदाि गंुतवणूकदाि ब्रोकि 

https://nsdl.co.in/dpsch.php
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डिमॅट जािून घेिे 

 

‘डिमॅट’ चा अर्थ काय आिे? 

 

डििॅट हे सेक्युरिटीज इलेक्ट्रॉतनक तवरुपात ठेवण्याच ेककंवा िाखण्याच ेएक तवरूप आहे. कागदी 
तवरुपात असलेल्या सेक्युरिटीजला िाखण्यासाठी हा एक कायदेशीि पयातय आहे.  

 

डिपॉणिटरी म्ििजे काय? 

 

डिपॉझिटिी ही शअेसतसाठी असलेल्या एखादया बँकेसािखी आहे. जसे आपण एखादया बँकेत 
एका बचत खार्तयात पैसे ठेवतो, तसेच आपण शअेसत इ. िधील आपली गुंतवणूक, 
डिपॉझिटिीकि ेएका डििॅट खार्तयात ठेवू शकतो. जसे बँक आपल्या खार्तयातून िक्कि दसुऱया 
व्यक्तीच्या खार्तयात हततांतरित किण्यात िदत किते, तसेच डिपॉझिटिी सुद्धा शअेसत, 
सेक्युरिटीज इ. एका डििॅट खार्तयातून दसुऱया डििॅट खार्तयात हततातंरित किण्यात आपली 
िदत किते. जसे, बँक ग्राहकांसाठी र्तयाच्या शाखादंवािे सेवांचा प्रवतताि किते, तसेच 
डिपॉझिटिी र्तयांच्या एजंट्सच्या नेटवकत दवािा जयांना िीपी (डिपॉझिटिी पाहटतलसपंट) म्हणतात, 
र्तयाच्या दवािे सेवांचा प्रवतताि किते. या सोबतच, कॅप्रपटल िाकेटिध्ये प्रवप्रवध 
शअेिहोल्िसतसाठी इति अनेक सेवा िततुत किते.    

 

डिपॉणिटरी खात ेकाय असते? 

 

डिपॉझिटिी खाते हे एका बँकेच्या खार्तयाििाणे असते, जे डिपॉझिटिीकिे ठेवलेले असते. जसे 
एखादे बँकेच ेखाते पैसे ठेवण्यासाठी आझण र्तयांचा व्यवहाि किण्यासाठी वापिले जाते, तसेच 
डिपॉझिटिी खाते डििॅट खातेधािकांसाठी सेक्यरुिटीज ठेवण्यासाठी आझण र्तयांचा व्यवहाि 
किण्यासाठी वापिले जाते. डिपॉझिटिी खाते डििॅट खाते म्हणून सुपरिधचत आहे.  
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डिपॉणिटरी पाहटथमसपांट कोि असतो? 

 

डिपॉझिटिी ही र्तयांच्या एजंट्सदवािा गुंतवणूकदािांना सेवा पुिप्रवते जयांना डिपॉझिटिी 
पाहटतलसपंट्स (िीपीज) म्हणतात. हे एजंट्स एनएसिीएलदवािा, सेबीसोबत र्तयांच्या नोंदणीनंति 
तनयुक्त केलेले असतात. डिपॉझिटिीदवािा देऊ केल्या जाणाऱया सेवा गुंतवणूकदािाला हव्या 
असतील, ति र्तयाला/ ततला कोणर्तयाही िीपीकिे एक डििॅट खाते उघिण्याची गिज असते. हे 
बँकेच्या सेवांचा वापि किण्यासाठी बँकेत उघिलेले एक बचत खार्तयासािखेच असते. तुम्हाला 
https://nsdl.co.in/dpsch.php वि िीपीजची यादी लिळू शकते.  

 

डिमॅट खाते असण्याच ेकोित ेफायदे आिेत?  

 

डििॅट खार्तयाच ेफायदे खालीलििाणे आहेत: 
a. सेक्युरिटीजच ेतर्तकाळ हततांतिण. 

b. सेक्युरिटीजच्या हततांतिणावि िुद्ांक शुल्क नाही.1 

c. कफस्जकल सहटतकफकेटिध्ये असलेले धोके दिू होतात, जसे प्रवलंबाने पोच, बनावट 

सेक्युरिटीज, इ. 

d. सेक्युरिटीजच्या हततांतिणात सािील कागदोपत्री व्यवहाि किी होतात. 

e. व्यवहाि खचत किी होतो. 

f. पर्तता/ बँक खार्तयाच ेतपशील, इ. िध्ये बदल किावयाचा असल्यास ते सहजपणे होते, 

कािण डििॅट खार्तयात केलेला पर्तताबदल, िो. नं. बदल, ईिेल आयिीबदल इ. सवत 

संबंधधत कंपन्यांना कळप्रवली जातात आझण िर्तयेकाशी तवतंत्र पत्रव्यवहाि किण्याची 

गिज टाळली जाते.  

 

 

 

 

 

 

 

1प्रवर्ततवषत 2019-20 साठी ितताप्रवत आधर्तक प्रवधेयकातील बदलांच्या अधीन 

https://nsdl.co.in/dpsch.php
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g. संपूणत िकिया िीपीदवािा केली जात असल्यािुळे सेक्युरिटीज पाठप्रवण्यात सुलिता येते 

आझण कंपन्यांशी पत्रव्यवहािाची गिज पित नाही. 

h. फ़ोललओच/े खार्तयांच ेएकत्रीकिण किण्याची सुप्रवधा. 

i. इस्क्वटी, डिबेंचसत, बाँड्स, गव्हिेंट सेक्युरिटीज, सॉव्हरिजन गोल्ि बाँड्स, म्युच्युअल 

फंि युतनट्स यांच्यासािखे प्रवप्रवध िकािच्या सेक्युरिटीज एकाच खार्तयात िाखण्याची 

सोय. 

j. प्रविागणी / एकत्रीकिण / प्रवलीनीकिण इ. दवािे तनिातण होणािे शअेसत, म्युच्युअल फंि 

युतनट्स डििॅट खार्तयािध्ये आपोआप जिा होणे.  
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एनएसिीएलद्वारे परुपवल्या जािाऱ्या सेवा  

 

एक डिपॉझिटिी या नार्तयाने, एनएसिीएल गुंतवणूकदाि, इश्यूअि कंपन्या, तटॉकब्रोकसत आझण 
स्क्लयरिगं कॉपोिेशन्स यांना प्रवप्रवध सेवा पुिप्रवते. अशा कोणर्तयाही सेवा िाप्त किण्यासाठी 
गुंतवणूकदािाला एखादया डिपॉझिटिी पाहटतलसपंटकिे जावे लागते. 
 

डिमॅट खाते उघििे  

 

1. एनएसिीएल डििॅट खाते कसे उघिावे? 

 

डििॅट खाते उघिणे अततशय सोपे आहे. तुम्हाला केवळ एनएसिीएल िीपीकि े जावे 
लागेल, जे तुम्हाला औपचारिकता पूणत किण्यास िदत कितील. तुम्हाला एक अजत 
ििावा लागेल, 2 फोटोज, पॅन काित आझण पर्तर्तयाचा पुिावा दयावा लागेल. यासोबत 
तुम्हाला तुिच्या बँकेच्या खार्तयाच ेतपशील दयावे लागतील.  

 

तुिच े डििॅट खाते उघिल्यानंति, तुिचा िीपी तुम्हाला िीपीआयिी आझण क्लायंट 
आयिी, तुिच्या डििॅट खार्तयाशी संबंधधत तपशील असलेल्या तुिच्या क्लायंट िातटि 
रिपोटतची एक ित, शुल्क पत्रक आझण बेनेकफशीअिी ओनिच े ‘िाईट्स आझण 
ऑब्लीगेशनस’् हे पत्रक उपलब्ध करून देतील. िीपी आयिी हा 8 अक्षिांचा लांब कोि 
असतो, (उदा. IN3XXXXX) जो सवत िीपीजला ओळखण्यासाठी एनएसिीएलदवािे 
हदलेला असतो. क्लायंट आयिी 8 अकंी लांब कोि असतो, जो लसतटीि िधील 
क्लायंट्स ओळखण्यासाठी वापिला जातो. िीपी आयिी आझण क्लायंट आयिी लिळून 
तुिचा एनएसिीएलिध्ये एक प्रवशषे खाते ििांक बनतो.  

 

तुम्ही डिपॉझिटिी लसतटीििध्ये अचकूपणे नोंदप्रवलेल्या तुिच्या सवत तपलशलांची खात्री 
किण्यासाठी क्लायंट िातटि रिपोटतची पिताळणी केली पाहहजे. तुम्हाला शअेसतची 
खिेदी-प्रविी किावयाची असेल, ति तुम्हाला कोणर्तयाही एका सेबी नोंदणीकृत 
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तटॉकब्रोकिसोबत टे्रडिगं/ ब्रोककंग खाते उघिण्याची देखील गिज असेल. असे अनेक 
िीपीज आहेत, जे गुंतवणूकदािांच्या फायदयासाठी 3-इन-1 व्यवतर्ा देऊ कितात (3-
इन-1 म्हणजे डििॅट खाते, टे्रडिगं खाते आझण बँक खाते हे एकत्र देणे).  

 

 

2. िी िीपी कसा तनविावा? 

 

तुम्ही बचत खाते उघिण्यासाठी जशी बँक तनविता र्तयाचििाणे डििॅट खाते 
उघिण्यासाठी तुिचा िीपी तनविू शकता. िीपीच्या तनविीसाठी काही िहर्तर्तवाच ेघटक 
खालीलििाणे असू शकतात: 
 

a. अनुकुलता – तुिच्या कायातलयाच्या/ तनवासतर्ानाच्या सास्न्नध्यात, तुम्हाला 

सोयीच्या कािाच्या वेळा. 

b. सिाधान - िीपीची िततष्ठा, संतरे्शी इति संबंध, तुम्हाला गिज असलेल्या सेवा 

देण्याची िीपीिध्ये क्षिता आहे का? 

c. सेवेचा खचत/ पातळी – िीपीदवािा आकािली जाणािी सेवा शुल्के आझण सेवेचा दजात. 

िीपी असलेल्या तर्ानांची यादी आझण र्तयांच्या तुलनार्तिक शुल्कांची संिचना 

यांच्यासाठी कृपया https://nsdl.co.in/joining/joincharges.php वि िेट दया.   

 
3. सवत िीपीज सािखेच असतात काय? 

 

िीपी बनण्यासाठी एनएसिीएलने काही ठिाप्रवक िलुिूत पात्रता तनदेलशत केल्या आहेत. 
हे तनकष काही बाबींिध्ये सेबी तनयिनाच्या सबंंधधत तितुदींििाणेच ककंवा र्तयाहून 
अधधक आहेत. एनएसिीएलदवािा तनयुक्त असल्यािुळे सवत िीपीज सािख्याच िकािच्या 
सुप्रवधा देत असतात. र्तयांना सेबीकिून नोंदणी ििाणपत्र लिळाल्यानंति िीपी बनवले 
जाते. तर्ाप्रप, हदल्या जाणाऱया सेवांचा िकाि, सेवेची पातळी आझण हदल्या जाणाऱया 
सेवांसाठी शुल्के वेगवेगळ्या िीपीिध्ये वेगवेगळे असू शकतात. 
 

 

 

 

https://nsdl.co.in/joining/joincharges.php
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4. जि िला डििॅट खाते उघिायच ेअसल्यास िी काय किावे? 

 

एखादया ठिाप्रवक िीपीकि े तुम्ही खाते उघिायचे ठिप्रवल्यानंति, तुम्ही र्तया िीपीकि े

जाऊ शकता आझण खाते उघिण्याचा अजत िरू शकता. तुम्हाला तुिची 2 छायाधचत्रे 

आझण खालील कागदपत्रांची तवयं-ििाझणत ित दयावी लागेल- 

a. पॅन काित (लसक्कीिच ेिहहवासी, जयांच्याकि ेकदाधचत पॅन नसू शकतो, र्तयांच्यासाठी 

अन्य ओळखपत्र) 

b. पर्तर्तयाचा पुिावा (पािपत्र, वाहनचालक पिवाना, ितदाि ओळखपत्र, आधाि काित 

आझण एनआिईजीए जॉब काित यापैकी कोणतेही एक). 

c. िद्द केलेला धनादेश ककंवा पासबुक ककंवा खार्तयाचे प्रवविण जयात तुिच ेनाव, खात े

ििांक, आयएफएससी ककंवा एिआयसीआि कोि असेल. 

 

िीपीकि े जाताना पिताळणीसाठी कृपया िूळ कागदपत्र े घेऊन जाण्याच े लक्षात ठेवा. जि 
पिताळणीसाठी तुम्ही िळू कागदपत्र ेसादि करू शकला नाहीत, ति र्तयाची छायाित कोणर्तयाही 
अधधकृत व्यक्ती, जसे पस्ब्लक नोटिीदवािा अधधकृत केलेली असावी. तुिच ेिीपी वि उल्लेझखत 
कागदपत्रांच्या सोबत र्तयांच्या आवश्यकता पूणत किण्यासाठी ओळख/ पर्तर्तयाचा अततरिक्त पुिावा 
िागू शकतात. खाते उघिण्याची िकिया आकृती ि. 3 िध्ये दाखप्रवलेली आहे. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



डिमॅट खातधेारकाांसाठी ई-गाईि  पान 15 

 

 

 

 

 

 

 

            डिमॅट खाते उघिण्याची प्रक्रक्रया 
 

 

 
 िाईट्स आझण 
ऑस्ब्लगेशनची कागदपत्र े

 क्लायटं िातटि रिपोटत  

 डिललव्हिी इन्तट्रक्शन 
स्तलप्स बकुलेट 

 आवेदन + केवायसी फॉित  

         िीपी          अकाऊंट अॅक्टीवशेन 

   

 

केआिए / सेन्ट्रल 
केवायसी िस्जतटे्रशन 
एजन्सी 

 केवायसी 
 पॅन 

 पर्तर्तयाचा पिुावा  

 िद्द केलेला धनादेश  

 व्यस्क्तगत पिताळणी  

आकृती 3 

 

 

5. व्यस्क्तगत पिताळणी काय असते? 

खाते उघिताना आवेदकाची ओळख ितर्ाप्रपत किणे सेबीच्या िागतदशतक तर्तर्तवांनुसाि 
अतनवायत आहे. िीपीच्या किातचाऱयांदवािे ही पिताळणी खाते उघिण्याच्या अजातवि 
जोिलेल्या छायाधचत्राची र्तया व्यक्तीच्या पॅन काितवि असलेल्या छायाधचत्रासोबत िर्तयक्ष 
व्यक्तीला पाहून केली जाते. जॉइंट (जॉइंट) खातेधािकांसाठी, सवत धािकांसाठी 
‘व्यस्क्तगत पिताळणी’ आवश्यक असते.   

 

 

 

गुंतवणूकदाि 
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6. िी एकपेक्षा जातत डििॅट खाती उघिू शकतो/ शकते काय? 

होय. तुम्ही तुिच्या गिजेनुसाि आझण पसंतीनुसाि एकाच िीपीसोबत ककंवा प्रवलिन्न 
िीपीजसोबत एकापेक्षा जातत खाती उघिू शकता. तुम्हाला अशा सवत उघिलेल्या 
खार्तयांसाठी शुल्के देण्याची गिज पिू शकते याची कृपया नोंद घ्यावी. 

7. िला िाझ्या डििॅट खार्तयािध्ये सेक्युरिटीजची ककिान लशल्लक िाखणे जरुिी असते 
काय? 

नाही. डिपॉझिटिीनी कोणर्तयाही ककिान लशल्लक असण्याबद्दल कोणताही तनयि केलेला 
नाही. तुिच्या डििॅट खार्तयािध्ये तुम्ही शून्य लशल्लक देखील िाख ूशकता. 

8. खाते उघिताना िी िाझ्या बँकेच्या खार्तयाच ेतपशील का दयावेत? 

डििॅट खाते उघिताना बँकेच्या खार्तयाच ेतपशील देणे अतनवायत आहे. हे बँकेच ेतपशील 
जािीकतात कंपन्या / आिटीएज यांना तुम्हाला रे्ट तुिच्या बँकेच्या खार्तयात देय 
असलेल्या कोणर्तयाही िकिेच्या हेतूसाठी (जसे िीवीििं, व्याज ककंवा िॅच्युरिटी पेिेंट 
ककंवा रिडमे्प्शन िक्कि यांसािखे) कळप्रवले जातील. यािुळे खाते उघिण्याच्या अजातत 
तुम्ही तुिच्या सिीय बँक खार्तयाच ेतपशील पुिप्रवण्याचा तुम्हाला सल्ला हदला जातो. 
नंति, र्तयात बदल िाल्यास कृपया तुिच्या िीपीला ते कळप्रवण्याच ेलक्षात ठेवा.  

9. खाते उघिण्याच्या अजातत हदलेली ‘ऑटोिॅटीक िेडिट िाप्त किण्यासाठी तटँडिगं 
इंतट्रक्शन’ काय असते? 

 

डििॅट खार्तयािध्ये िबेबट ककंवा िेडिट व्यवहाि हे फक्त तेव्हाच किण्यास अनुिती 
आहे, जेव्हा त े संबंधधत धािका(कां)ने अधधकृत केले आहे. डििॅट खार्तयातील िर्तयेक 
िबेबट हततांतिणासाठी डिललव्हिी इन्तट्रक्शन स्तलपची (िीआयएस) गिज पित 
असल्यािुळे, र्तया डििॅट खार्तयातील िर्तयेक िेडिट हततांतिणासाठी एक ‘रिसीट 
इन्तट्रक्शन स्तलप’ची आवश्यकता असते. तुिच्या िीपीला एकदाच तटँडिगं इंतट्रक्शन 
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देऊन, र्तया खार्तयािध्ये एखादया िेिीटची अपेक्षा असताना, तुिच्या िीपीला िाप्तीच्या 
सूचना देणे टाळू शकता.  
 
 

10.  िी बँकेतील एखादया खार्तयाििाणेच ‘इदि ऑि सिव्हायवि’ आधािावि जॉइंट खाते 
चालवू शकतो/ शकते काय? 

 
नाही. सध्या लागू असलेल्या तनयिांनुसाि, डििॅट खाते बँकेच्या खार्तयििाणे ‘इदि ऑि 
सिव्हायवि’ आधािावि चालप्रवले जाऊ शकत नाही. र्तयािुळे जॉइंटपणे असलेल्या 
एखादया डििॅट खार्तयासाठी हदलेल्या िर्तयेक सूचनेवि सवत जॉइंट धािकांची तवाक्षिी 
असणे आवश्यक असेल.  

  
11. िी िािे सवत सेक्यरुिटीज दसुऱया िीपीकि े असलेल्या खार्तयात हततांतरित करून एखादया 

िीपीकि ेअसललेे  िािे डििॅट बदं करु शकतो/ शकत ेका? 

 

होय. तुिच्याकि ेएक ककंवा एकापेक्षा जातत िीपीजकि ेएकापेक्षा जातत डििॅट खाती 
असल्यास आझण तुम्हाला ती चालू ठेवायची नसल्यास, तुम्ही प्रवहहत तवरुपात तुिच्या 
िीपी(ज)ना खाते बंद किण्याचा अजत सादि करू शकता. र्तया अजातत तुम्हाला तुिची 
लशल्लक कोठे हततांतरित किावयाची आहे र्तया खार्तयाचा िीपी आयिी, िीपीच े नाव 
आझण क्लायंट आयिी ललहावे लागेल. तुिचा िीपी तुिच्या सवत सेक्युरिटीज तुिच्या 
सुचनेनुसाि हततांतरित किेल आझण तुिच े डििॅट खाते बंद किेल. डििॅट खार्तयािध्ये 
कोणतीही लशल्लक असल्यास ते खात ेबंद केले जाऊ शकणाि नाही हे जाणणे देखील 
िहर्तर्तवाच ेआहे.  

 

12. िाझ्या एनएसिीएल डििॅट खार्तयािधनू िी काय करू शकतो/ शकते? 

 

एनएसिीएल डििॅट खार्तयाच े अनेक उपयोग आहेत. तुिच्या एनएसिीएल डििॅट 
खार्तयासह तुम्ही करू शकत असलेल्या काही िहर्तर्तवाच्या गोष्टी खाली सूधचत केल्या 
आहेत – 
a. तुम्ही आयपीओज आझण एनएफओजसाठी अजत करू शकता. र्तया अजातवि तुिचा 

िीपी आयिी आझण क्लायंट आयिी अचकूपणे नोंदप्रवण्यास प्रवसरू नका. तेच डििॅट 
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खाते शअेसत खिेदी किण्यासाठी आझण र्तयांना िाखण्यासाठी आझण इति िकािच्या 

सेक्युरिटीजसाठी वापिले जाऊ शकते. 

 

b. तुम्हाला तुिच्या डििॅट खार्तयािध्ये आपोआप सवत कॉपोिेट लाि (बोनस, िाईट्स 

इश्यू, इ.) लिळतील. तुिच्या कंपनीदवािा घोप्रषत िीवीििंसािखे िोख लाि, तुिच्या 

बािँिधील गुंतवणुकींविील व्याज ककंवा िॅच्युरिटी पेिेंट इ. तुिच्या डििॅटला 

जोिलेल्या बँकेच्या खार्तयात जिा होतील. तुिच्या डििॅट खार्तयात तुिच्या बँकेच्या 

खार्तयाच ेअचूक तपशील नोंदप्रवल्याची खात्री किा. 

 

c. तमु्ही ‘शअेसतवि कजत’ लिळप्रवण्यासाठी तिुच्या डििॅट खार्तयाचा वापि करू शकता, अशी 

सेवा गुतंवणुकी न प्रवकता तिुच्या आधर्तक गिजा िागप्रवण्यासाठी अनेक बँकांदवािा 

पिुप्रवली जात.े  

 

d. तमु्ही शअेसत, बाडँ्स, डिबेंचसत, गव्हिेंट सेक्यरुिटीज, सॉव्हरिजन गोल्ि बाँड्स, इ. िधील 

तिुच्या गुतंवणुकी तिुच्या िीपीदवािा कागदी तवरूपातनू डििॅट तवरुपात बदल ूशकता.  

 

e. तमु्ही तिुच्या म्यचु्यअुल फंििधील गुतंवणकुी र्तयाच डििॅट खार्तयात ठेव ू शकता. 

म्यचु्यअुल फंि यतुनट्स डििॅट खार्तयात ठेवल्याने तिुच्यासाठी अनेक गोष्टी सोप्या होतील. 

तमु्ही एनएसिीएल सीएएसदवािा एकाच हठकाणी तिुच्या पोटतफोललओचे सतंनिीक्षण करू 

शकता. तसेच यािळेु तिुच्या व्यस्क्तगत िाहहतीिध्ये तमु्हाला कोणताही बदल किावयाचा 

असेल, उदा. पर्तता ककंवा बँकेचा तपशील ककंवा नॉलिनी इ., ति तमु्हाला प्रवप्रवध म्यचु्यअुल 

फंि हाउसेसशी सपंकत  साधण्याची गिज िाहणाि नाही. तमु्ही अजातिध्ये केवळ तिुचा िीपी 

आयिी आझण क्लायटं आयिी ललहून तमु्ही डििॅट तवरुपात म्यचु्यअुल फंि यतुनट्स 

सबतिाईब करू शकता. तिुच्या डििॅट खार्तयादवािे एसआयपी काढून म्यचु्यअुल 

फंड्सिधील गुतंवणूक देखील शक्य आहे. म्यचु्यअुल फंि यतुनट्सच्या रििम्पशन ककंवा रि-
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पचेस किण्यासाठी तमु्ही तिुच्या िीपीला सचूना देऊ शकता ककंवा एनएसिीएलची तपीि-ई 

सपु्रवधा वापरू शकता. 

f. तमु्ही तिुच्या डििॅट खार्तयादवािे शअेसत देऊन कंपनीच्या शअेसत बाय बॅक िततावात देखील 

सहिागी होऊ शकता.  

g. तमु्ही तिुच्या डििॅट खार्तयात तनस्ष्िय असलेल्या सेक्यरुिटीज लेंडिगं आझण बॉिोइंग 

तकीिदवािे सेक्यरुिटीज लेंडिगंिध्ये सहिागी होऊन बाजािपेठेचे फायदे लिळव ूशकता.  

 

बेमसक सपवथसेज डिमॅट खात े 

 

1. बेलसक सप्रवतसेज डििॅट खाते (बीएसिीए) म्हणजे काय? 

 

बीएसिीए हे एक िेग्युलि डििॅट खाते असते, जयात वाप्रषतक देखिाल शुल्के नसतात 
ककंवा अर्तयल्प असतात.  

 

2. बीएसिीएच ेफायदे लिळण्यासाठी कोणर्तया अटी आहेत? 

 

खालील अटींच ेपालन केले असलेल्या व्यक्तींना बीएसिीएच ेफायदे लिळू शकतात –  

a. अशा व्यक्ती जयांच्याकि ेएकच डििॅट खाते असते आझण त ेएकिेव ककंवा पहहले 

धािक असतात (सवत डिपॉझिटिीजिध्ये).  

b. व्यक्ती अन्य डििॅट खाते(ती) असलेले दसुिे ककंवा ततसिे व्यक्ती असू शकतात.  

c. कोणर्तयाही क्षणी र्तया डििॅट खार्तयात असलेले सेक्युरिटीजच े िूल्य ₹4,00,000 

पेक्षा जातत नसेल.  

d. बीएसिीएची सुप्रवधा लिळप्रवण्यासाठी िोबाईल ििांक पुिप्रवणे आझण एसएिएस 

अलटत सुप्रवधा तनविणे गिजेच ेअसते.  
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3. बीएसिीएसाठी वाप्रषतक देखिाल शुल्क (एएिसी) काय असतात?     

 

खालील तक्ता बीएसिीएसाठी प्रवप्रवध परिस्तर्तीत लाग ूअसलेल्या शलु्कांच ेप्रवविण देतो – 
 

अनु. 
क्र. 

िटे 
सेक्यरुरटीज 
मूल्य 

िटे सेक्यरुरटीजच्या 
व्यनतररक्त सेक्यरुरटीज 

सेक्यरुरटीज िोजल्िांगच े
एकूि मूल्य एएमसी 

1 ` 50,000/- ` 50,000/- ` 1,00,000/- एएिसी नाही 

2 `1,00,000/- ` 50,000/- ` 1,50,000/- एएिसी नाही 

3 ` 1,50,000/- ` 50,000/- ` 2,00,000/- किाल ` 100 

4 ` 1,50,000/- ` 1,00,000/- ` 2,50,000/- किाल ` 100 

5 ` 2,00,000/- ` 2,00,000/- ` 4,00,000/- किाल ` 100 

6 ` 2,00,000/- ` 2,50,000/- ` 4,50,000/- िेग्युलि अकाउंटििाणे 

7 ` 3,00,000/- ` 3,00,000/- ` 6,00,000/- िेग्यलुि अकाउंटििाणे 

8 ` 2,50,000/- ` 2,00,000/- ` 4,50,000/- िेग्युलि अकाउंटििाणे 

9 ` 50,000/- ` 2,50,000/- ` 3,00,000/- िेग्युलि अकाउंटििाणे 

10 ` 2,50,000/- ` 50,000/- ` 3,00,000/- िेग्युलि अकाउंटििाणे 
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सेक्यरुरटीजच ेडिमटेररयलायिशेन  

 

1. डििटेरियलायिशेन म्हणज ेकाय? 

 

डििटेरियलायिशेन एक अशी िकिया असते, जयादवािे सेक्युरिटीजच्या कागदी 
ििाणपत्रांना िीपीकि े असलेल्या गुंतवणूकदािाच्या डििॅट खार्तयातील िेडिटच्या िागे 
इलेक्ट्रॉतनक तवरुपात बदलले जातात. डििटेरियलायिशेन हे होस्ल्िगंच्या तवरूपातील बदल 
किणे आहे, यािुळे िालकीहक्क बदलत नाही.  

 

2. िी िाझ्या सेक्यिुीटीज ििाणपत्रांना डििटेरियलाइि कसे करू शकतो/ शकत?े  

 

ििाणपत्र े डििटेरियलाइि किण्यासाठी, तुम्हाला एक डििॅट खाते उघिावे लागेल. एकदा 
डििॅट खाते उघिले की तुम्हाला प्रवहहत तवरुपात ‘डििटेरियलायिशेन प्रवनंती अजत’ ििावा 
लागेल आझण सेक्युरिटीज ििाणपत्रांसह तुम्हाला िीपीला सादि किावे लागेल. तुिचा िीपी 
डििॅट प्रवनंतीला पुढील िकियेसाठी संबंधधत जािीकतात कंपनी ककंवा र्तयाच्या िस्जतट्राि आझण 
ट्रान्सफि एजंटकि े पाठवतील. संबंधधत जािीकतात कंपनी ककंवा र्तयाच्या िस्जतट्राि आझण 
ट्रान्सफि एजंटदवािा प्रवनंतीची पुष्टी िाली की िग र्तयाची नोंदणी संबंधधत 
गुंतवणूकदािाच्या डििॅट खार्तयात इलेक्ट्रॉतनक सेक्युरिटीज म्हणून जिा किण्यात येते. 
डििटेरियलायिशेनची िकिया आकृती ििांक 4 िध्ये दशतप्रवली आहे: 
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डिमटेररयलायिशेन प्रक्रक्रया 
                              

                        डििॅट आदेश (2) 
 

  िीपी                                                       डिपॉणिटरी 
                                                           

(1)                        (4) िर्तयक्ष ििाणपत्र        

िीआिएफ +      

 ििाणपत्र                       िीआिएफ + िीआिएन (3)                            

                                             

(7) पषु्टी/नकाि                                                                                                    

 

 

                                                        जारीकताथ/आरटीए                                             

ग्रािक                                           

                             (8) खार्तयाचे प्रवविणपत्र 

 

आकृती 4 

                                            

3. िी कोणर्तयाही शअेि सहटतकफकेटस ्ला डििटेरियलाइि करू शकतो/ शकते काय? 

 

नाही, सवत शअेि ििाणपत्रांना डििटेरियलाइि केले जाऊ शकत नाही. 
डििटेरियलायिशेनसाठी, खालील अटींच ेपालन किणे आवश्यक आहे – 
 

a. तमु्ही केवळ र्तयाच शअेि सहटतकफकेटस ्ला डििटेरियलाइि करू शकता, जे अगोदिच 
जािीकतात कंपनी / र्तयाच्या आिटीएच्या नोंदींिध्ये तुिच्या नावाने नोंदणी िाले आहेत. 
 

b. जािीकतात कंपनी एनएसिीएलिध्ये सािील िालेली असली पाहहजे आझण र्तया 
शअेसतसाठी आयएसआयएन घेतलेला असला पाहहजे. 

 

c. शअेि कोणर्तयाही लीन ककंवा चाजत ककंवा बोजयापासून िुक्त असले पाहहजेत. 
 

(6) तटेटस इंटीिेशन 

(5) पुष्टी 
/ नकाि 

डििॅट 

प्रवनतंी                
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बहुतेक ललतटेि आझण सिीय कंपन्या एनएसिीएलिध्ये सािील िाल्या आहेत आझण र्तयांच े
शअेसत आझण इति िकािच्या सेक्युरिटीज डििॅटसाठी उपलब्ध आहेत. इति अनेक कंपन्या 
एनएसिीएलिध्ये सािील होण्याच्या िकियेत आहेत. तुिच्या ताब्यात असलेले शअेसत 
डििॅटसाठी उपलब्ध आहेत ककंवा नाही ते तपासण्यासाठी येरे् पहा: 
https://nsdl.co.in/master_search.php. 
 

4. डििटेरियलायिशेनसाठी िीपीकि े िािी ििाणपत्र े सोपप्रवण्याआधी िी कोणर्तया 
खबिदाऱया घेतल्या पाहहजे? 

 

तुम्ही खालील बाबींची काळजी घेतली पाहहजे – 

 

a. तुम्ही र्तया सेक्युिीटीजच ेनोंदणीकृत िालक असल्याची पिताळणी किा. 

 

b. सेक्युिीटीजच्या िालकीहक्काची िचना डििॅट खार्तयात असल्याििाणेच पाहहजे, जयातून 

तुम्ही डििॅट प्रवनंती सुरु करू इस्च्छत आहात. (जि िचना वेगळी असेल ति, खालील 

ि. 13 च ेउर्तति बघा). 

 

c. तुम्हाला डििटेरियलाइि किावयाच े सेक्युरिटीज एनएसिीएलिध्ये डििॅटसाठी खिंच 

उपलब्ध असल्याची पिताळणी किा. 

 

d. तुिच्याकि े असलेल्या शअेसतच्या कंपनीच्या सेवा आिटीएदवािा र्ांबप्रवल्या गेल्या 

नसल्याच े तपासून घ्या. याला https://nsdl.co.in/list-comp.php वि शोधले जाऊ 

शकते.   

 

e. विील चिण पूणत िाल्यानंति, तुम्हाला डििटेरियलाइि किावयाची इच्छा असलेल्या 

शअेसत ििाणपत्रांना ‘सिंिित फॉि डििटेरियलायिशेन’ असे ललहून धचन्हांककत केले 

पाहहजे. यासाठी तुिचा िीपी तुम्हाला िबि तटँप देईल.   

https://nsdl.co.in/master_search.php
https://nsdl.co.in/list-comp.php
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सहटतकफकेटस ् विीलििाणे योग्य रितीने धचन्हांककत केल्याची खात्री िाल्यानंति, पुढील 

िकियेसाठी तुिचा िीआिएफ शअेि सहटतकफकेटस ्सह िीपीकि ेसादि करू शकता.  

 

5. डििटेरियलायिशेन िकिया कशी घिते? 

 

सेबीच्या िागतदशतक तर्तर्तवांनुसाि, िीपीने 7 हदवसांच्या आत डििॅट प्रवनंतीवि िकिया किणे 
आवश्यक असते. पुढे, जािीकतात कंपनी / र्तयाचा आिटीए र्तयाला लिळालेल्या डििॅट 
प्रवनंतीच्या िकियेसाठी 15 हदवसांपयांत2 वेळ घेऊ शकतात. िीपीकिून कागदपत्रांच्या 
हततांतिणासाठी लागणाऱया वेळेस लक्षात घेता, जािीकतात कंपनी / आिटीए, 
डििटेरियलायिशेनसाठी सािान्यपणे 30 हदवसांचा वेळ लागतो.  

 

6. तवतंत्र िालकी असलेल्या सेक्युिीटीजसाठी आझण िाझ्या पर्तनीसोबत/ पतीसोबत जॉइंट 
िालकी असलेल्या सेक्युिीटीजला डििटेरियलाइि किण्यासाठी िी एकच खाते उघिू 
शकतो/ शकते काय? 

 

नाही. डििॅट र्तयाच िालकीहक्काच्या िचनेत उघिले पाहहजे, जयात सेक्युिीटीज कागदी 
तवरुपात ठेवलेले असेल. उदा. एक शअेि सहटतकफकेट तुिच्या नावावि असेल आझण दसुिे 
शअेि सहटतकफकेट तुिच्या आझण पर्तनीच्या नावासोबत असेल, ति तुम्हाला दोन डििॅट 
खाती उघिावी लागतील (एक तुिच्या नावावि आझण दसुिे तुिच्या पर्तनी आझण तुिच्या 
जॉइंट नावाने). 
 

7.  िािी प्रवकण्याची इच्छा नसलेल्या सेक्युरिटीजना डििटेरियलाइि किण्याची 
आवश्यकता आहे काय? 

 

 

 

 
2सेबीने आिटीएजना डििॅट प्रवनंर्तयांवि िकिया किण्यासाठी 30 जून 2019 पयांत 30 हदवसांची िुदत 
हदली आहे. 
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डिपॉझिटिीज कायदा, 1996 गुंतवणूकदािांना सके्युरिटीज कागदी तवरुपात ककंवा डििॅट 
तवरुपात िाखण्याचा पयातय देते. र्तयािुळे तुम्हाला सेक्युरिटीज प्रवकण्याची इच्छा नसेल, ति 
तुम्हाला र्तयांना डििटेरियलाइि किण्याची गिज नाही. तर्ाप्रप, सेक्युरिटीज डििॅट तवरुपात 
िाखण्याच े अनेक फायदे आहेत आझण र्तयािुळे र्तयाची खास लशफािस केली जाते. पुढे, 
कागदी तवरुपात असल्यास, ललतटेि कंपन्या आझण ललतटेि नसलेल्या पस्ब्लक लललिटेि 
कंपन्यांच्या सेक्युरिटीजच्या हततांतिणावि प्रवदयिान / ितताप्रवत िततबधं आहेत. र्तयािुळे 
सेक्युरिटीज डििटेरियलाइि किणे योग्य ठिेल. सेबीच्या नवीन तनयिानुसाि 1 एप्रिल 19 
पासून सेक्युरिटीज प्रवकल्यास र्तयाची सेटलिेंट िकिया फक्त िीिॅट िधेच होईल. म्हणजेच 
ही गोष्ट अतनवायत आहे. 
 

8. िी लॉक-इनिध्ये असलेल्या टॅक्स-फ्री बाँड्सिधील िािी गुंतवणूक डििटेरियलाइि 
करू शकतो/ शकते काय? 

 

होय. तुम्ही लॉक-इनिध्ये असताना देखील तुिच े टॅक्स-फ्री बाँड्स डििटेरियलाइि करू 
शकता. डििॅटची िकिया शअेसतच्या डििॅटसाठी लागू असलेल्या ििीयेसािखीच आहे. 
तुम्हाला पूणत ििलेला आझण तवाक्षिी केलेला िीआिएफ तुिच्या िीपीला बाँड्स 
ििाणपत्रांसह सादि किावा लागेल. िीपी संबंधधत जािीकर्तयातकि/े र्तयाच्या आिटीएकि ेती 
प्रवनंती पाठवेल आझण पुष्टीनंति तुिच्या डििॅट खार्तयात ते िेिीट किण्यात येतील.  

 

9. िी रे्ट डििॅट तवरुपात गव्हनतिेंट सेक्युरिटीज खिेदी करू शकतो/ शकते काय? 

 

होय. आता बाँड्स आझण टे्रििी बबल्स (टी-बबल्स) सािख्या गव्हनतिेंट सेक्युरिटीज रिटेल 
गुंतवणूकदािांना सहजपणे उपलब्ध आहेत. खिं ति, आिबीआय नव्या इशजुचा एक िाग 
रिटेल गुंतवणूकदािांसाठी िाखनू ठेवत.े तुम्ही नव्या सेक्युरिटीजच्या लललावात सहिागी 
होऊन ककंवा प्रवदयिान सेक्युरिटीज सेकंििी िाकेटिध्ये प्रवकत घेऊन जी-सेकिध्ये 
गुंतवणूक करू शकता. दोन्हीसाठी, तुम्हाला तुिच्या डििॅट खार्तयाच्या तपलशलांचा (िीपी 
आयिी आझण क्लायंट आयिी) उल्लेख करून कोणर्तयाही अधधकृत बँक ककंवा िायििी 
िीलि ककंवा तटॉक ब्रोकिकि ेजावे लागेल.  

 

 

10. िी डििॅट तवरुपात सॉव्हरिन गोल्ि बाँड्स (एसजीबी) साठी कस े सबतिाइब करू 
शकतो/ शकते?  
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सोन्याला कागदी तवरुपात िाखण्यासाठी एसजीबी हा एक शे्रष्ठ पयातय आहे. डििॅट 
तवरुपात एसजीबी िाखण्याचा पयातय याला अजूनच उर्तति आझण सुप्रवधाजनक बनप्रवतो. 
सॉव्हरिन गोल्ि बाँड्स डििॅट तवरुपात खिेदी किण्याची ककंवा र्तयाच्यासाठी सबतिाइब 
किण्याची िकिया अततशय सोपी आहे. तुम्हाला केवळ तुिच्या सबस्तिप्शन अजातवि िीपी 
आयिी आझण क्लायंट आयिीचा उल्लेख किावा लागेल. काही बँका ऑनलाइन अजातच्या 
सुप्रवधा देखील देऊ कितात (जि गुंतवणूकदािाने ऑनलाइन अजत केला आझण इलेक्ट्रॉतनक 
पेिेंट केले, ति सध्या र्तया ककितीत काही सूट देखील हदली जाते). आिबीआयदवािे वाटप 
िाल्यानंति, तुिच्या डििॅट खार्तयात िागणी केलेली बाँड्सची संख्या जिा केली जाते.  

   

11. िी पेपि तवरुपात (होस्ल्िगं ििाणपत्राच्या तवरुपात) असलेले सॉव्हरिन गोल्ि 
बाँड्सिधील िाझ्या गुंतवणुकीस डििॅट तवरुपात बदलू शकतो/ शकते का? 

 

होय, तुम्ही असे करू शकता. यासाठी, तुम्ही जयांच्याकिून एसजीबीज खिेदी केले, र्तया 
बँकेशी/ एजंटशी संपकत  साधावा लागेल. ते तुम्हाला एसजीबीज होस्ल्िगं ििाणपत्राच्या 
तवरुपातून डििॅट तवरुपात बदलण्यास िदत कितील.  

 

12.  िी एसजीएलिध्ये असलेल्या गव्हनतिेंट सेक्युरिटीजिधील िाझ्या गुंतवणुकीस 
एनएसिीएल िीपीकि ेअसलेल्या िाझ्या डििॅट खार्तयािध्ये बदलू शकतो/ शकते काय? 

 

होय. तुम्हाला प्रवहहत तवरूपातील पूणत  ििलेला आझण तवाक्षिी केलेला फॉित 
(डििटेरियलायिशेन प्रवनंती अजत – गव्हनतिेंट सेक्युरिटीज म्हणून सिजले जाते) ‘फॉित 
ऑफ ट्रान्सफि’सह तुिच्या िीपीला सोपवावे लागेल. तुिचा िीपी ती प्रवनंती 
एनएसिीएलकि े पाठवेल. एनएसिीएल तुिच्या डििॅट खार्तयात आवश्यक िेिीट जिा 
किेल.  

 

 

 

 

 

 

13. िाझ्याकि े कागदी तवरुपात सिान कॉम्बीनेशनिध्ये असलेल्या नावाची ििाणपत्र े
आहेत, पण नावांचा िि वेगवेगळा आहे. काही ििाणपत्रांिध्ये, िी पहहला धािक आहे 
आझण िािी पर्तनी दसुिी धािक आहे, ति इति काही ििाणपत्रांिध्ये, िािी पर्तनी 
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पहहली धािक आहे आझण िी दसुिा धािक आहे. या ििाणपत्रांच े डििटेरियलायिशेन 
किण्यासाठी िला दोन वेगवेगळी खाती उघिावी लागतील काय? 

 

जॉइंट धािकांना र्तया कंपनीला ललझखत प्रवनंती पाठवून नावांचा िि बदलून घेण्याचा हक्क 
असतो. अस े किणे म्हणज े हततांतिण होत नाही. जॉइंट धािकांच्या िि बदलण्याला 
‘ट्रांसपोस्जशन’ असे म्हणतात. तर्ाप्रप, ट्रांसपोस्जशन सुप्रवधा एखादया फोललयोिधील संपूणत 
होस्ल्िगंसाठी उपलब्ध असते, पण पाटत होस्ल्िगंसाठी याची अनुिती नसते. 
  

जि जॉइंट होल्िसतचा एकच गट प्रवप्रवध नावांच्या ििाने सेक्युरिटीज धािण कित असेल, 
ति अशा सेक्युरिटीजच्या डििटेरियलायिशेनसाठी एकाधधक डििॅट खाती उघिण्याची गिज 
नसते. ‘ट्रांसपोस्जशन कि डििॅट सुप्रवधा’ वापरून प्रवलिन्न संयोजनांिधील ििाणपत्रांिध्ये 
असलेल्या सेक्युरिटीज एकाच डििॅट खार्तयािध्ये डििटेरियलाइि केल्या जाऊ शकतात. 
यासाठी, डििटेरियलायिशेन रिक्वेतट फॉित (िीआिएफ) आझण एक अततरिक्त फॉित 
‘‘ट्रांसपोस्जशन कि डििॅट फॉित’ िीपीला सादि किावा लागेल. हे आकृती 5 िध्ये तपष्ट 
केले आहे –  
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‘ट्राांसपोजजशन कम डिमॅट सुपवधा 
 

 

 

मधील नाव 

 

शअेर प्रमािपत्र डिमॅट खात े

दोन धारक अ आणि ब 

क्रकां वा 
ब आणि अ 

 

अ आणि ब 

तीन धारक अ, ब, क 

क्रकां वा अ, क, ब 

क्रकां वा ब, अ, क 

क्रकां वा ब, क, अ 

क्रकां वा क, अ, ब 

क्रकां वा क, ब, अ 

 

 

 

अ, ब आणि क 

  ट्रान्सपोजजशन अजाथसि डिमटेररयलायिशेन पवनांती फॉमथ (िीआरएफ) तुमच्या िीपीला सादर करा.  

आकृती 5 

 

सेक्यरुरटीजच ेररमटेररयलायिशेन 

 

1. िाि ेइलेक्ट्रॉतनक होस्ल्िंग पित पेपि ििाणपत्रांिध्ये बदलले जाऊ शकतील काय? 

 

होय. जि तुम्हाला तुिच्या सेक्युरिटीज पित कागदी तवरुपात हव्या असतील, ति तुम्हाला 
प्रवहहत तवरुपात ‘रििटेरियलायिशेन प्रवनंती अजत’ तुिच्या िीपीला सादि लागेल. आवश्यक 
तपासण्यांनंति, तुिचा िीपी तुिची प्रवनंती एनएसिीएलच्या डिपॉझिटिी लसतटीिदवािा 
संबंधधत जािीकतात कंपनी / आिटीएकि ेपाठवेल. कंपनी / आिटीए ििाणपत्र ेछापेल आझण 
तुम्हाला रे्ट पाठवून देईल. प्रवनंती किण्यापूवी िीपीकिून रििटेरियलायिशेनच ेदि जाणून 
घ्या. 
 

 

  

माकेट टे्रि आणि सेक्यरुरटीज िस्ताांतरि पिूथ करिे 

 

1. डििटेरियलाइि िालेल्या सेक्युरिटीज प्रवकण्याची िकिया काय आहे? 
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डििटेरियलाइि िालेल्या सेक्युरिटीज प्रवकण्याची िकिया अततशय सोपी आहे, ती खालील 
ििाणे आहे – 
 

a. तुम्हाला तुिच्या तटॉकब्रोकिला प्रविीच्या सूचना दयाव्या लागतील. 

b. एकदा तुिचा प्रविीचा आदेश कायातस्न्वत िाला आझण तुिच्या आदेशाच्या 

अिंलबजावणीची तुम्हाला पुष्टी लिळाली, की तुम्हाला तुिच्या तटॉकब्रोकिला, 

प्रवकलेल्या सेक्युरिटीज दयाव्या लागतील जेणेकरून सेक्युरिटीज जिा किण्याचे 

दातयर्तर्तव पूणत किता येईल. यासाठी पूणत ििलेली ‘डिललव्हिी इन्तट्रक्शन स्तलप’ प्रवहहत 

कालावधीत तुम्हाला तुिच्या िीपीला सादि किावी लागेल. 

  

c. िीआयएसिध्ये िीपीसाठी सूचना असेल की तुम्ही प्रवकलेल्या सेक्युरिटीज तुिच्या 

खार्तयातून वजा किणे आझण ब्रोकिच्या स्क्लयरिगं खार्तयात जिा किणे. याव्यततरिक्त 

हीच सूचना ऑनलाइन इलेक्ट्रॉतनक तवरुपात देण्यासाठी एनएसिीएल तपीि-ई सेवा 

वापिली जाऊ शकते. 

 

d. एकदा तुिच्या िीपीन े सूचनांची सफलतापूवतक िकिया केली की, तुिच्या ब्रोकिला 

शअेसत लिळतील आझण तो स्क्लयरिगंच्या कायातसाठी सेक्युरिटीज जिा किण्याची 

व्यवतर्ा किेल. 

  

e. स्क्लयरिगं कॉपोिेशनकिून (फंि) पैशांच्या िाप्तीनंति, तुिचा ब्रोकि तुिच्या जोिलेल्या 

बँकेच्या खार्तयात प्रविीच्या योग्य िेिीट जिा किण्याची व्यवतर्ा किेल. 

 

 

 

2. िी डििॅट तवरुपात सेक्यरुिटीज कशा िकािे खिेदी करू शकतो/ शकते? 
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डििॅट तवरुपात सेक्युरिटीज खिेदी किण्याची िकिया अततशय सोपी आहे, जी खालील 
ििाणे आहे – 

  

a. तुम्हाला तुिच्या तटॉकब्रोकिला खिेदीच्या सूचना दयाव्या लागतील. 

 

b. एकदा तुिच्या खिेदीच्या आदेशाची अिंलबजावणी िाली आझण तुम्हाला तुिच्या 

आदेशाच्या अिंलबजावणीची पुष्टी लिळाली की पैसे देण्याची िकिया पूणत किण्यासाठी 

तुम्हाला तुिच्या तटॉकब्रोकिला उधचत िक्कि पुिवावी लागेल. 

  

c. तुिच्या ब्रोकिकि े (सेक्युरिटीज) पे-आऊट िचे्या हदवशी र्तयाच्या स्क्लयरिगं खार्तयात 

सेक्युरिटीज जिा होतील. 

  

d. तिुचा ब्रोकि र्तयाच्या िीपीला र्तयाच्या स्क्लयरिगं खार्तयातनू सेक्यरुिटीज वजा किण्याची आझण 

तमु्ही खिेदी केलेल्या सेक्यरुिटीज तिुच्या डििॅट खार्तयात जिा किण्याची सचूना देतील. 

  

e. जि तमु्ही तिुच्या डििॅट खार्तयािध्ये तटँडिगं इंतट्रकशन हदल्या नसतील, ति तमु्हाला िेिीट 

लिळवण्यासाठी तिुच्या िीपीला ‘रिलसप्ट इंतट्रकशन’ देण्याची गिज पिले. 

  

f. तमु्ही बकु क्लोजिच्या आधी याची खात्री करून घेतली पाहहज ेकी तिुचा ब्रोकि सेक्यरुिटीज 

तिुच्या खार्तयािध्ये हततांतरित कितो आहे की नाही. जि सेक्यरुिटीज तिुच्या ब्रोकिच्या 

खार्तयािध्ये िाहहल्या, ति कंपनी कॉपोिेट लाि (िीवीििं, बोनस इ.) ब्रोकिला देईल. अशा 

िकिणी तमु्हाला तिुच्या ब्रोकिकिून त ेलाि िागनू घ्याव ेलागतील.  

 

 

 

 

 

 

 

3. ‘िाकेट टे्रड्स’ आझण ‘ऑफ िाकेट टे्रड्स’ काय आहेत? 



डिमॅट खातधेारकाांसाठी ई-गाईि  पान 31 

 
स्क्लयरिगं कॉपोिेशनदवािा सेटल िालेल्या कोणर्तयाही व्यवहािाला ‘िाकेट टे्रि’ असे 
म्हणतात. हे टे्रड्स िान्यतािाप्त तटॉक एक्तचेंजच्या प्लॅटफॉितवि तटॉकब्रोकिदवािा केले 
जातात. ‘ऑफ िाकेट टे्रि’ असा टे्रि असतो, जयात स्क्लयरिगं कॉपोिेशनच्या सिावेशाप्रवना 
दोन पक्षादंिम्यान व्यवहाि पूणत केला जातो. 
 

4. ‘इंटि डिपॉझिटिी ट्रान्सफि’ काय असते? कोणतेही आयएसआयएन इति डिपॉझिटिीकि े
तर्ानांतिीत किणे शक्य आहे काय? 

 

एका डिपॉझिटिीकि ेअसलेल्या डििॅट खार्तयाकिून दसुऱया डिपॉझिटिीकि ेअसलेल्या डििॅट 
खार्तयाकि े सेक्युरिटीजच्या हततांतिणाला इंटि डिपॉझिटिी ट्रान्सफि’ (आयिीटी) असे 
म्हणतात. आयिीटी केवळ र्तयाच आयएसआयएनसाठी शक्य असते, जेरे् दोन्ही 
डिपॉझिटिीजिध्ये सिीय असतात. 
 

5. पाशतल अकाउंट ट्रांसफि म्हणजे काय?    

 

जि तुम्ही सेटलिेंटच्या वेळी डििॅट खार्तयािध्ये उपलब्ध असलेल्या क्वांटीटीपेक्षा जातत 
क्वाटंीटीच े पे-इन इंतट्रक्शन हदले, ति तुिच्या डििॅट खार्तयातून उपलब्ध क्वांटीटी वजा 
केली जाईल. ऑफ िाकेट ट्रान्सफिच्या िकिणी, जि पयातप्त लशल्लक उपलब्ध नसेल ति 
संपूणत सूचना असफल होते, याचा अर्त सेक्युरिटीज वजा होत नाही.  

 

6. िाकेटचा िकाि आझण सेटलिेंट ििांक काय असतात? 

 

िर्तयेक तटॉक एक्तचेंजवि खिेदी-प्रविीच्या प्रवलिन्न िकािच्या टे्रि प्रविंोजवि व्यवहाि 
घितात. या प्रविंोज िाकेटचा िकाि आझण सेटलिेंट ििांक यांच्या संयोजनादवािे 
ओळखल्या जातात. तुम्ही डिललव्हिी इंतट्रक्शन स्तलपिध्ये अचकू िाकेट िकाि आझण 
सेटलिेंट ििांक (डिपॉझिटिी लसतटीििध्ये याला सेटलिेंट डिटेल्स असे म्हणतात) ललहहणे 
िहर्तर्तवाच े असते, जेणेकरून तुिची पे-इन ऑब्लीगेशन बिोबि सेटल होईल. हे तपशील 
ब्रोकिदवािे जािी काँटॅ्रक्ट नोटिध्ये आढळू शकतात. 
 

 

 

7. टी+2 िोललगं सेटलिेंट सायकल म्हणजे काय? 
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टी+2 िोललगं सेटलिेंट यंत्रणेच्या अतंगतत, हदवस 1 (टी) िोजी तटॉक एक्तचेंजच्या 
प्लॅटफॉितवि िालेल्या व्यापािाच े(खिेदी आझण प्रविी) दोन हदवसांनति संबंधधत स्क्लयरिगं 
कॉपोिेशनदवािा सेटलिेंट केले जाते, म्हणजेच हदवस 3 (टी+2). उदा. सोिवािी िालेल्या 
टे्रड्सच े सेटलिेंट बुधवािी (सवत कायातलयीन हदवस असल्याच े गहृीत धरून) केले जाते. 
तसेच, िंगळवािी िालेल्या टे्रड्सच ेसेटलिेंट गुरुवािी केले जाते आझण असे चालत िाहते. 
अशा िकािच्या सेटलिेंट िणालीला टी+2 िोललगं सेटलिेंट असे म्हणतात.  

स्क्लयरिगं कॉपोिेशन्स िर्तयेक सेटलिेंटसाठी सेक्युरिटीज तसेच पैशांच्या देण्या आझण 
घेण्यासाठी सियिेखा प्रवहहत किते. तटॉकब्रोकसतनी र्तयाच े पालन किावयाच े असते. असे 
किण्यात र्तयांची िदत किण्यासाठी, िीपीज प्रविी व्यापाि (पैशांचा तनपटािा बँकांिधनू 
घितो, र्तयािुळे ते डिपॉझिटिी लसतटीिच्या बाहेि असतात) किणाऱया ग्राहकांसाठी 
सेक्युरिटीजच्या पे-इनसाठी कालियातदा तनस्श्चत कितात.  

 

8. टी+2 िोललगं सेटलिेंट सायकल िकिणी, जि िी िाझ्या ब्रोकि / अधधकृत व्यक्तीदवािे 
सोिवािी शअेसत प्रवकले, ति िला िाझ्या िीपीला डिललव्हिी इंतट्रक्शन केव्हा दयावे 
लागतील? 

 

टे्रि सोिवािी घिल्यािुळे, सेक्युरिटीजच ेपे-इन बधुवािी होईल, याचा अर्त तुिच्या ब्रोकिला 
बुधवािी जस े स्क्लयरिगं कॉपोिेशनदवािा प्रवहहत केले आहे, र्तयाच्या अगोदि सेक्युरिटीज 
लिळाल्या पाहहजेत. तुिच्या िीपीला तुम्ही हदलेल्या डिललव्हिी इंतट्रक्शन स्तलपच ेिकियण 
किण्यास काही वेळ लागत असल्यािुळे, र्तयाने सूचनांशी संबंधधत पे-इनच्या 
सादिीकिणासाठी काही सियिेखा तनधातरित केलेली असेल (साधािणपणे पे-इनच्या आधीच्या 
हदवशी). तुिची डिललव्हिी इंतट्रक्शन स्तलप हदलेल्या वेळ आझण तािखेअगोदि पोहोचण्याची 
खात्री तुम्ही केली पाहहजे. र्तयािुळे, एकदा तुिच्या ब्रोकिकिून तुिच्या प्रविी आदेशाला 
पुष्टी लिळाली की तुिच्या िीपीला तुिच ेडिललव्हिी इंतट्रक्शन स्तलप तुम्ही र्तवरित सादि 
केली पाहहजे.  

  

 

 

 

 

 

9. िला प-ेइनसाठी इंतट्रक्शन स्तलप सादि किण्यासाठी अतंति िुदतीप्रवषयी कसे कळेल? 
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तुिचा िीपी तुम्ही डिललव्हिी इंतट्रक्शन स्तलप सादि किण्यासाठीची सियिेखा तनस्श्चत 
किेल आझण तुम्हाला कळवेल. हे सािान्यपणे तिुच्या िाहहतीसाठी िीपीदवािा िीआयएस 
पुस्ततकेवि छापलेले असते. 
 

10. जेव्हा िी शेअसत खिेदी कितो, तेव्हा िला िाझ्या ब्रोकिकिून ककती वेळात सेक्युरिटीज 
लिळाले पाहहजेत? 

 

तुम्ही आवश्यक िक्कि हदल्यानंति, ब्रोकिने र्तयाच्या स्क्लयरिगं सदतयाच्या खार्तयािध्ये 
सेक्युरिटीज हततांतरित िाल्यानंति एका कायातलयीन हदवसात र्तया सेक्यरुिटीज तुम्हाला 
हदल्या पाहहजेत. 
 

11. ‘अॅट क्लायंट्स रितक’ बेलससवि िीपीदवािा इंतट्रक्शन स्तलपच्या तवीकृतीचा अर्त काय 
आहे आझण र्तयाच ेकाय िहर्तर्तव आहे?  

 

िर्तयेक िीपी डिललव्हिी इंतट्रक्शन स्तलप्सच्या सादिीकिणासाठी तनस्श्चत सियिेखा प्रवहहत 
किते. तुिच े इंतट्रक्शन स्तलप तुिच्या िीपीकि े अशी िुदत संपल्यानंति पोहोचल्यास, 
तुिचा िीपी डिपॉझिटिी लसतटीििध्ये र्तयाच्या अिंलबजावणीसाठी सीलित दातयर्तर्तवासह 
र्तयाला तवीकारू शकतो/ शकते. अशा िकिणी, िीपीज ‘रिलसव्हड् लेट, सब्जेक्ट टू बेतट 
एफटतस’् ककंवा ‘लेट रिलसव्हड् अॅट क्लायंट्स रितक’ अशा िकािच े वणतन असलेल्या 
लशक्क्यासह इंतट्रक्शन स्तलप्सवि (ग्राहकाची आझण तसेच र्तयाच्या कायातलयाची ित) 
धचन्हांककत कितात. जि काही कािणाततव िीपी डिपॉझिटिी लसतटीििधील प्रवलंबाने िाप्त 
सूचनांची अिंलबजावणी करू शकले नाहीत, आझण परिणािी ग्राहक आपली पे-इन दातयर्तव े
पूणत करू शकला नाही, कािण र्तयाच ेआधर्तक नुकसान िाले आहे (लललावाची शुल्के, इ.), 
ति र्तयासाठी िीपीला जबाबदाि ठिप्रवले जाऊ शकत नाही. 
 

 

 

 

 

 

 

 

12. डिललव्हिी इंतट्रक्शन स्तलपच्या संदिातत िी कोणर्तया खबिदाऱया घेतल्या पाहहजेत? 
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डिललव्हिी इंतट्रक्शन स्तलप्स हे बँक खार्तयाच्या धनादेश पुस्ततकेसािखेच असतात. 
िीआयएसच्या संदिातत तमु्ही खालील िुद्दयांची काळजी घेतली पाहहजे – 
 

a. तुम्हाला तुिच्या िीपीकिून िीआयएस पुततक लिळाले आहे याची खात्री किा. वेगवेगळ्या 

(सुट्या) स्तलप्स  तवीकारू नका (तातिीच्या परिस्तर्तीतील गिजांना वगळता). 

 

b. िर्तयेक िीआयएस पुस्ततका पूवत-छापील आझण अनुििांक असलेली असल्याची खात्री किा. 

  

c. िर्तयेक िीआयएसवि तुिच्या क्लायंट आयिीचा लशक्का आधीपासून असेल ककंवा पूवत-छापील 

असल्याची खात्री किा.  

 

d. तुिच ेिीआयएस अन्य कोणाकिहेी ठेवू नका. तुम्हाला गिज पिले तेव्हा ते ििा आझण तुिच्या 

िीपीकि ेसोपवा. 

  

e. तुिची िीआयएस पुस्ततका सुिक्षक्षतपणे ठेवा. जि कोणतीही स्तलप ककंवा पुस्ततका हिवल्यास, 

र्तवरित तुिच्या िीपीला ललझखत तवरुपात कळवा.  

 

f. जि िीआयएसिध्ये एकापेक्षा जातत सूचनांसाठी जागा असेल, आझण तुम्ही सवत जागा वापित 

नसाल, ति कोणादवािेही गैिवापि टाळण्यासाठी र्तयाला तुिच्या िीपीला देण्याअगोदि, न 

वापिलेल्या ओळी / जागांवि काट िािा.   

 

g. तुिच्या िीपीकि ेसोपप्रवण्यापूवी इंतट्रक्शन स्तलप सवत आवश्यक तपलशलांनी ििलेली आझण सवत 

जॉइंट होल्िसतची तवाक्षिी केलेली असल्याची खात्री किा. 

 

13. डिललव्हिी इंतट्रक्शन स्तलपिध्ये हदलेली ‘एग्िीक्यूशन िटे’ काय आहे? 
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एग्िीक्यूशन िटे ही अशी तािीख असते, जया हदवशी सेक्युरिटीज तुिच्या खार्तयातून वजा 
होतात. डिललव्हिी इंतट्रक्शन स्तलपवि ललहहलेल्या एग्िीक्यूशन िटेला अिंलबजावणी 
िाल्याची खात्री किण्यासाठी, याला िीपीने डिपॉझिटिी लसतटीििध्ये दाखल किणे 
आवश्यक असते. तुम्ही जया हदवशी तुिच्या खार्तयातून सेक्युरिटीज वजा करू इस्च्छता, 
र्तयाप्रवषयी फाि अगोदि सूचना देऊन ठेव ू शकता (िीआयएसिध्ये उल्लेख केलेल्या 
एग्िीक्यूशन िटेला तुिच्या खार्तयातून ते वजा होतील). 
 

14. डिललव्हिी इंतट्रक्शनिध्ये िप्रवष्यातील एग्िीक्यशून िटे हदल्याने िला काय फायदा 
लिळेल? 

 

डिललव्हिी इंतट्रक्शनिध्ये िप्रवष्यातील एग्िीक्यूशन िटे हदल्याने वेळेच्या किीिुळे 
सूचनेच्या अिंलबजावणीचा धोका ककंवा अखेिच्या क्षणी घाई-गिबि टाळली जाऊ शकते. 
तुम्ही ही सुप्रवधा शअेसत इ. तुिच्या तनविलेल्या तािखेस बेतनकफलशअिीच्या खार्तयात 
हततांतिणाच्या खात्रीसाठी वापरू शकता. 
 

15. ऑफ िाकेट हततांतिणाच्या संदिातत ‘रििन/ पपतज’ आझण ‘कन्सीििेशन’ यांचा अर्त 
काय आहे? 

 

सेबीच्या िागतदशतक तर्तर्तवांनुसाि, जया कािण ककंवा हेतूसाठी ऑफ िाकेट हततांतिण केल्या 
गेले जाते आझण अशा हततांतिणासाठी केलेला प्रवचाि, अशा हततांतिणासाठी सादि केलेल्या 
डिललव्हिी इंतट्रक्शन स्तलपवि याचा उल्लेख पाहहजे. िीआयएस पुस्ततकेत याकािणासाठी 
प्रवप्रवध ‘रििन/ पपतज’ यांच ेपयातय हदले आहेत. तुम्हाला योग्य असा पयातय तनविायचा आहे 
आझण र्तयाचा िीआयएसवि उल्लेख किायचा आहे. जि हततांतिणाच े ‘रििन/ पपतज’ ‘ऑफ 
िाकेट सेल’ असेल, ति प्रवचािात घेण्याच्या िकिेसोबत, तुम्हाला खालील तपलशलांचा 
देखील उल्लेख किावा लागेल –  

 

a. िुगतान किण्याची तािीख 

  

b. िुगतान िकाि (िोख, धनादेश ककंवा इलेक्ट्रॉतनक ििणा). 
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c. िुगतान धनादेश ककंवा इलेक्ट्रॉतनक ििणािागे असेल, ति ट्रांसफिीच ेनाव, बँक खाता 
ििांक, बँकेच े नाव, इलेक्ट्रॉतनक ििणांसाठी व्यवहािाचा संदित ििांक ककंवा 
धनादेशादवािे ििणासाठी धनादेश ििांक जरुिी असतो.  

 

सेक्युररटीजचा सांचार (ट्राांसममशन)  

 

1. डििॅट खार्तयांच्या संदिातत ट्रांसलिशनचा अर्त काय आहे?  

 

ट्रांसलिशन कायदयाची अशी िकिया असते जयादवािे एखादया ितृ खातेधािकाच े
सेक्युरिटीज जीप्रवत असलेल्या जॉइंट धािका(कां)च्या/ कायदेशीि वािसाच्या/ ितृ 
खातेधािकाच्या नािांककत व्यक्तीच्या नावावि हततांतरित होतात. डििटेरियलाइि 
तवरूपातील धािणांच्या िकिणी ट्रांसलिशनची िकिया तुलनार्तिकदृष्ट्या सोयीतकि असते, 
कािण डििॅट खार्तयािध्ये असलेल्या सवत सेक्युरिटीजसाठी ट्रांसलिशन औपचारिकता िीपीला 
आवश्यक कागदपत्र ेसादि करून पूणत केली जाऊ शकते. या हेतूसाठी अनके कंपन्यांची िेट 
घेण्याची गिज नसते, जशी कागदी तवरूपातील सेक्युरिटीजसाठी जरुिी असते.  

खातेधािकाच्या िरृ्तयूनंति (एकिेव धािक ककंवा जॉइंट धािक) ट्रांसलिशन कशा िीतीने 
होईल ते आकृती ि. 6 िध्ये दाखप्रवले आहे –  
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ट्राांसममशन 

 

 

 

 

प्रसांग ट्राांसममशन याांच्या नावाने 

नामाांकन हदले आिे  नामाांकन हदलेले नािी  

एकमेव धारकाचा मतृ्य ू ज्याच ेनामाांकन केलेले आहे 

ती / त्या व्यक्ती 
कायदेशीर वारस (उत्तराधधकारी प्रमािपत्र 
/ मतृ्यपुत्रप्रमाि (प्रोबटे) / प्रबांधाधधकार 
पत्रानसुार) 

जॉइांट धारकाांपकैी 
एकाचा मतृ्य ू

हयात असलेले खातदेार जीपवत जॉइांट धारक (एक क्रकां वा अनेक) 

सवथ जॉइांट धारकाांचा 
मतृ्य ू

ज्याच ेनामाांकन केलेले आहे 

ती / त्या व्यक्ती 
कायदेशीर वारस (उत्तराधधकारी प्रमािपत्र 
/ मतृ्यपुत्रप्रमाि (प्रोबटे) / प्रबांधाधधकार 
पत्रानसुार) 

  

                                   आकृती 6  

2. एकिेव खातेधािकाच्या िरृ्तयुिसंगी, नािांककत व्यक्तीकि े सेक्युरिटीज ट्रांसलिशनची 
िकिया काय आहे?  

 

एकिेव धािकाच्या िुर्तयुिसंगी, सेक्युरिटीजच्या ट्रांसलिशनसाठी, नािांककत व्यक्तीला 
एखादया नोटिी पस्ब्लक ककंवा िाजपबत्रत अधधकाऱयादवािा पूणत  साक्षांककत िरृ्तयू 
ििाणपत्राच्या एका िततसह पूणत ििलेला ट्रांसलिशन अजत सादि किण्याची गिज असेल. 
जि र्तया दावेदािाच े र्तयाच सहिाग्यासह खाते नसेल, ति दावेदािाच्या खार्तयाच्या क्लायंट 
िातटि रिपोटतची (संबंधधत िीपीदवािा ििाझणत) ित देखील जरुिी असेल. या कागदपत्रांच्या 
पिताळणीनंति, िीपी र्तया नािांककत व्यक्तीच्या डििॅट खार्तयािध्ये सेक्युरिटीज पाठवतील.  
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3. एकिेव धािक असलेल्या डििॅट खार्तयािध्ये नािांककत व्यक्ती नसल्यास काय होईल? 

 

अशा िकिणी, सेक्युरिटीज कायदेशीि वािसा(सां)कि े हततांतरित होतील, जे सक्षि 
न्यायालयाच्या आदेशादवािे तनधातरित केले जाईल. यासाठी खालील कागदपत्र े आवश्यक 
असतील – 
 
a. योग्यिीर्तया ििलेला ट्रांसलिशन अजत. 

  

b. नोटिी पस्ब्लक ककंवा िाजपबत्रत अधधकाऱयादवािा पूणत  साक्षांककत िरृ्तयू ििाणपत्राची 
ित. 

 

c. नोटिी पस्ब्लक ककंवा िाजपबत्रत अधधकाऱयादवािा पूणत  साक्षांककत उर्ततिाधधकािी 
ििाणपत्राची एक ित ककंवा 
  

d. सक्षि अधधकािक्षेत्र असलेल्या न्यायालयाचा एखादा आदेश, जेरे् ितृ व्यक्तीने िरृ्तयूपत्र 
सोिलेले नाही ककंवा  

 

e. िरृ्तयूपत्राची ित ककंवा  

 

f. नोटिी पस्ब्लक ककंवा िाजपबत्रत अधधकाऱयादवािा पूणत साक्षांककत िबंधाधधकाि पत्र.  

 

g. जि दावेदािाच े र्तयाच सहिाग्यासह खाते नसेल, ति दावेदािाच्या खार्तयाच्या क्लायंट 
िातटि रिपोटतची (संबंधधत िीपीदवािा ििाझणत) ित देखील जरुिी असेल. 

 

तर्ाप्रप, जि ट्रांसलिशन किावयाच्या सेक्युरिटीजच े िूल्य जि ₹ 5,00,000/- रुपयांपेक्षा 
किी असेल (ट्रांसलिशन अजातच्या हदवशी), ति िीपी खालील कागदपत्रांच्या आधािावि 
प्रवनंतीच ेिकियण करू शकते. 
 

a. पूणत ििलेला ट्रांसलिशन अजत. 
 

b. नोटिी पस्ब्लक ककंवा िाजपबत्रत अधधकाऱयादवािा पूणत साक्षांककत िरृ्तयू ििाणपत्राची 
ित. 

 

c. इंिसे्म्नटी पत्र (प्रवहहत िारुपात). 
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d. िततज्ञापत्र (प्रवहहत िारुपात) आझण 

  

e. प्रवहहत तवरुपात ना हिकत ििाणपत्र ककंवा फॅलिली सेटलिेंट िीि. 
 

f. जि दावेदािाच े र्तयाच सहिाग्यासह खाते नसेल, ति दावेदािाच्या खार्तयाच्या क्लायंट 
िातटि रिपोटतची (संबंधधत िीपीदवािा ििाझणत) ित देखील जरुिी असेल. 
 

4. एक ककंवा अधधक जॉइंट धािकांच्या िरृ्तयू िकिणी ट्रांसलिशन िकिया काय असते? 

 

अशा िकिणी, सेक्युरिटीजवि नािांकन असले तिी देखील, जीप्रवत धािकांकिे र्तया 
सके्युरिटीजच ेहततांतिण होईल. उदा. जि खात ेश्री. अ, श्री. ब आझण श्रीिती क यांच्या 
जॉइंट नावाने असेल, आझण श्री. ब च्या िरृ्तयुच्या िसंगी सेक्युरिटीज जीप्रवत धािकांकि,े 
म्हणजेच श्री. अ आझण श्रीिती क कि े हततांतरित होतील. जीप्रवत धािकांना खालील 
कागदपत्र ेिीपीकि ेसादि किावी लागतील: 
 

a. पूणत ििलेला ट्रांसलिशन अजत. 
 

b. नोटिी पस्ब्लक ककंवा िाजपबत्रत अधधकाऱयादवािा पूणत साक्षांककत िरृ्तयू ििाणपत्राची 
ित. 

 

विील कागदपत्रांच्या पिताळणीनंति आझण र्तयांची संतुष्टी िाल्यानंति, िीपी र्तया 
सेक्युरिटीज जीप्रवत धािका(कां)च्या खार्तयािध्ये हततांतरित किेल आझण ितृ व्यक्तीच े
खाते बंद किेल.  
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5. ‘ट्रान्सलिशन कि डििॅट’ म्हणजे काय? 

 

कागदी स्वरूपात उपिब्ध असिेल्या सेक्युरिटीज जेव्हा जॉईंट धािकाांच्या नावावि असतात व 

त्यातीि एका धािकाच्या (ज्यािा सेक्युरिटीज कागदी स्वरूपात हव े होत)े त्याचा मतृ्यू होतो व 

उवतरित धािका(कां)ना र्तया र्तयांच्या नावावि डििॅट तवरूपात हव्या असतील, तेव्हा 
‘ट्रान्सलिशन कि डििॅट’ एक अर्तयंत उपयुक्त सुप्रवधा ठिते. या सुप्रवधेच्या वापिाने दोन 
उदे्दश्य साध्य होतात, एका ितृ जॉइंट धिकाचे नाव हटप्रवले जाते आझण सेक्युरिटीजचे 
डििटेरियलायिशेन, हे दोन्ही एकाच वेळी साध्य होतात. हे आकृती ििांक 7 दवािा तपष्ट 
केले आहे – 
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ट्राांसममशन कम डिमॅट सपुवधा 
 

 

 

 

शअेर प्रमािपत्र प्रसांग डिमॅट खात े

अ आणि ब 

क्रकां वा 
ब आणि अ 

 

एका धारकाचा मतृ्य ू– अ 

 

ब 

अ, ब आणि क (कोित्यािी 
क्रमाने) 

दोन धारकाांचा मतृ्य ू– अ आणि 
ब 

क 

      तुमच्या िीपीला मतृ्यू प्रमािपत्र(त्र)े आणि ट्राांसममशन पवनांतीसि िीआरएफ सादर करा. 

आकृती 7 

 

नामाांकन  

 

1. ‘नािांकन’ म्हणजे काय? 

 

नािांकन ही एक साधी िकिया आहे, जयादवािे सेक्युरिटीजचा धािक र्तयाच्या / ततच्या 
िरृ्तयनूंति या सेक्युरिटीज कोणाला लिळावेत यासाठी र्तयाची/ ततची पसंती कळप्रवतो/ 
कळप्रवते. डििॅट खार्तयाच्या संदिातत नािांकन िकिया डििॅट खाते उघिण्याचा वेळी ककंवा 
नंति कधीही केली जाऊ शकते. 
 

2. नािांकन कोण करू शकतो/ शकते? 

 

नािांकन एकटे ककंवा जॉइंटपणे डििॅट खाते धािण किणाऱया व्यक्तींदवािे केले जाऊ 
शकते. सोसायटी, ट्रतट, बॉिी कॉपोिेट, िागीदािी संतर्ा, हहदं ूअप्रविास्जत कुटंुबाचा कतात 
आझण वकीलपत्र धािक किणािा यांच्यासािखे व्यक्ती/ नॉन-इंिीप्रवजुअल धािक नािांकन 
करू शकत नाहीत. 
 

3. जॉइंट होल्िि नािांकन करू शकतात का? 
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होय. जॉइंट होल्िि असलेल्या खार्तयांसाठी नािांकन किण्याची पिवानगी असते. तर्ाप्रप, 
कोणर्तयाही जॉइंट होल्ििच्या िरृ्तयू िसंगी, सेक्यरुिटीज जीप्रवत होल्िसत कि े हततांतरित 
होतात. केवळ सवत जॉइंट होल्िसतच्या िरृ्तयू िसंगी, नािांककत व्यक्तीकि े(नािांकन केलेले 
असेल ति, अन्यर्ा कायदेशीि वािसाकि ेजातील) सेक्युरिटीज हततांतरित होतील. 
 

4. एनआिआय नािांकन करू शकतो/ शकते का? 

 

होय, एनआिआय रे्ट नािांकन करू शकतो/ शकते. तर्ाप्रप, एनआिआयच्या वतीन े
वकीलपत्रधािक नािांकन करू शकत नाही. 
 

5. अल्पवयीन व्यक्ती नािांकन करू शकतो/ शकते काय? 

 

नाही. अल्पवयीन रे्ट ककंवा र्तयाच्या/ ततच्या पालकाच्या वतीने नािांकन करू शकत नाही.  

 

6. नािांककत व्यक्ती कोण बनू शकते? 

 

केवळ एखादी व्यक्तीच नािांककत व्यक्ती बन ू शकते. सोसायटी, ट्रतट, बॉिी कॉपोिेट, 
िागीदािी संतर्ा, हहदं ूअप्रविास्जत कुटंुबाचा कतात यांच्यासािखी गैि-व्यक्ती ककंवा एखादा 
वकीलपत्र धािक डििॅट खार्तयासाठी नािांककत व्यक्ती बनू शकत नाही. 
 

7. एकापेक्षा जातत नािांककत व्यक्ती असू शकतात काय? 

 

होय, आता एका डििॅट खार्तयासाठी जाततीत जातत तीन नािांकने केली जाऊ शकतात. 
जि, दोन ककंवा अधधक नािाकंकत व्यक्तींचा उल्लेख असल्यास, र्तया खातेधािकाच्या 
िरृ्तयुच्या िकिणी, प्रवप्रवध सेक्युरिटीजच े वाटप किण्यास इच्छुक असलेल्या टक्केवािीचा 
(%) देखील उल्लेख किणे आवश्यक असेल.  

 

8. एखादी अल्पवयीन व्यक्ती नािांककत व्यक्ती असू शकते काय? 

 

होय, एक अल्पवयीन व्यक्ती नािांककत व्यक्ती असू शकते. जेव्हा डििॅट खार्तयात 
एखादया अल्पवयीन नािांककत व्यक्तीचा उल्लेख केला जातो, तेव्हा र्तयाच्या / ततच्या 
पालकाच ेतपशील देखील हदले पाहहजेत. 
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9. डििॅट खार्तयािध्ये असलेल्या िर्तयेक सेक्युरिटीजसाठी वेगवेगळी नािांकने केली जाऊ 
शकतात काय? 

 

नाही. नािांकने खातेतनहाय केली जाऊ शकतात आझण सेक्युरिटीजतनहाय केली जात 
नाहीत. याचा अर्त, खातेधािकाच्या िरृ्तयूिसंगी र्तया डििॅट खार्तयािध्ये असलेले सवत 
सेक्युरिटीज आधी नोंदणी केलेल्या िपोशतनिध्ये नािांककत व्यक्ती(क्तीं)कि े हततांतरित 
किण्यासाठी पात्र असतात. तुम्हाला जि प्रवलिन्न सेक्युरिटीजसाठी प्रवलिन्न नािांककत 
व्यक्ती ठेवायच्या असतील, ति तुम्ही प्रवलिन्न डििॅट खार्तयांिध्ये सेक्युरिटीज ठेवण्याचा 
प्रवचाि करू शकता आझण तुिच्या तनविीििाणे नािांककत व्यक्ती(क्तीं)चा उल्लेख करू 
शकता. 
 

10. एनआिआय नािांककत व्यक्ती बनू शकतो/ शकत ेका? 

 

होय. लागू असलेल्या प्रवदेशी चलन प्रवतनियाच्या तितुदींच्या अधीन िाहून एखादया डििॅट 
खार्तयािध्ये एनआिआय एक नािांककत व्यक्ती असू शकते.  

 

11. नािांककत व्यक्तीच्या तनयुक्तीसाठी काय िकिया आहे? 

 

डििॅट खातेधािकांनी खाते उघिण्याच्या वेळी अजातिध्ये नािांककत व्यक्ती(क्तीं)शी संबंधधत 
िाहहतीचा उल्लेख किणे आवश्यक असते. एका डििॅट खार्तयािध्ये नािांककत व्यक्ती 
म्हणून जाततीत जातत तीन प्रवलिन्न व्यक्तींचा उल्लेख केला जाऊ शकतो.  

 

जि, खाते उघिण्याच्या वेळी नािांकन केले नसले ककंवा असेल, पण खातेधािकाला(कांना) 
नंति कोणर्तयाही वेळी र्तयात बदल किावयाचा असेल, ति एक ‘नािांकन’ अजत िरून 
िीपीकि ेदयावा लागेल.  

 

12. नािांककत व्यक्ती बदलली जाऊ शकते काय? 

 

होय, केवळ एक नािांकन अजत िरून आझण पुन्हा एकदा िीपीला सोपवून नािांककत 
व्यक्ती कोणर्तयाही वेळी खातेधािका(कां)दवािा बदलली जाऊ शकते. 
 

13. डििॅट खार्तयािध्ये नािांककत व्यक्ती असणे गिजचे ेआहे काय?  
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डििॅट खार्तयासाठी नािांकन अतनवायत नाही. तर्ाप्रप, र्तया डििॅट खार्तयािध्ये नािांककत 
व्यक्ती ठेवण्याची लशफािस केली जाते. एकिेव खातेधािकाच्या ददैुवी िरृ्तयूिकिणी, 
नािांकन केल्यािुळे ट्रान्सलिशन िकिया अर्तयंत सुलि आझण जलद होते. तुम्हाला खाते 
उघिण्याच्या वेळी कोणर्तयाही नािांकनाचा उल्लेख किावयाचा नसेल, ति तुम्ही “आय/ वी 
िू नॉट प्रवश टू िेक नॉलिनेशन’ अस ेकळवावे लागते.  

 

 

 

 

सेक्यरुरटीज प्लेजजांग आणि िायपोर्ीकेशन 

 

 

1. प्लेस्जंग ऑफ शेअसत याचा अर्त काय? 

 

प्लेस्जंग म्हणजे िािुख्याने एखादया व्यक्तीकि े असलेले शेअसत (प्लेजि) दसुऱया 

व्यक्तीच्या नावाने (प्लेजी) सेक्युरिटीज ककंवा कोलॅटिल म्हणून प्लेजीने हदलेल्या 

एक्तपोजिसाठी देण्यास तवीकृती देणे असते. सािान्यपणे, संबंधधत शेअिहोल्ििदवािा 

शेअसतच्या गहाण ठेवून कजत घेण्यासाठी शेअसत प्लेस्जंग केले जाते.  

 

2. िला िाझ्या बँकेदवािा हदल्या जाणाऱया सेक्युरिटीजच्या बदल्यात कजत देण्याच्या 

सुप्रवधेचा लाि घेण्यासाठी िाझ्या डििॅट खार्तयािध्ये असलेल्या शेअसतला प्लेज 

किायचे असल्यास िी काय किावे? 

 

िकिया खालीलििाणे आहे: 

 

a. कजातची िक्कि, कालावधी, व्याज दि आझण तािण म्हणून िततुत केल्या जाणाऱया 

सेक्युरिटीजचे िकाि, इ. बद्दल बँकेसोबत एक व्यवहाि किावा लागेल. अशा 
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व्यवहािाचा व्यापािी उद्देश एकिेकांिधील वाटाघाटींच्या अधीन असतील आझण 

र्तयािुळे डिपॉझिटिीच्या कके्षबाहेि असतील. 

 

b. दोघांचा म्हणजे तुम्ही (प्लेजि) आझण बँक/ कजत देणािे (प्लेजी) एकाच 

डिपॉझिटिीकि े(एकाच ककंवा लिन्न िीपी असलेल्या) डििॅट खाते असणे आवश्यक 

आहे. 

 

c. तुम्ही एक प्लेजि या नार्तयाने पूणत ििलेली ‘प्लेज इतनलशयेशन इंतट्रक्शन स्तलप’ 

तुिच्या िीपीला सादि करून प्लेस्जंगची िकिया सुरु करू शकता. 

  

d. एकदा तुिच्या िीपीने तुिच्या सुचनेवि िकिया सुरु केली, की र्तया बँकेच्या / 

लेंििच्या (प्लेजीच्या) िीपीदवािे तपशील पाहहले (शोधले) जाऊ शकतात. नंति 

प्लेजीला र्तयाच्या िीपीला पूणत  ििलेली ‘प्लेज कन्फिेशन इंतट्रक्शन स्तलप’ 

देण्याची गिज असते. (पयातयाने, प्लेजि र्तयाच्या डििॅट खार्तयािध्ये ऑटोिॅहटक 

प्लेज कन्फिेशन सुप्रवधेचा पयातय तवीकारू शकतो/ शकते). अशा सूचनेच्या 

अंिलबजावणीवि, डिपॉझिटिी लसतटीििध्ये प्लेजी बनप्रवले जाईल.  

 

3. सेक्युरिटीजवि प्लेज बनप्रवण्याचे परिणाि काय आहेत? 

 

डिपॉझिटिी लसतटीििध्ये एकदा प्लेज सूचनेची पुष्टी िाली, की प्लेजिच्या डििॅट 

खार्तयािध्ये र्तया सेक्युरिटीजला ब्लॉक केले जाते. ते ब्लॉक असेपयांत प्लेजिच्या 

खार्तयातून र्तया सेक्युरिटीजचा तनपटािा किण्याचा पयातय काढल्या जाईल.  
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4. घेतलेल्या कजातची पितफेि केल्यानंति, िी िािे प्लेज िाझ्या डििॅट खार्तयािध्ये 

फ्री बॅलेंस म्हणून कसे पित लिळवावेत? 

 

कजातची पितफेि केल्यानंति, प्लेजि पूणत ििलेला ‘प्लेज क्लोजि इतनलशयेशन 

इंतट्रक्शन’ फॉित सादि करू शकतो/ शकते. एकदा अंिलबजावणी िाली, की िग ती 

िाहहती र्तया प्लेजीच्या िीपीकि े पाठप्रवली जाते. नंति प्लेजी ‘प्लेज क्लोजि 

इतनलशयेशन इंतट्रक्शन’ र्तयाच्या िीपीकि े सादि करू शकतो (पयातयाने, प्लेजी 

प्लेजिकिून अजत लिळण्याआधीच, र्तयाच्या िीपीला प्लेज बंद किण्याची सूचना देऊ 

शकतो/ शकत)े. 

एकदा तािण बंद िाले, की िग र्तया सेक्युरिटीजच्या अंतगतत िालेला ब्लॉक हटप्रवला 

जातो आझण ते अगोदिच्या तािणकािाला पुन्हा व्यवहािासाठी उपलब्ध िाहतात.  

 

5. प्लेज म्हणून हदलेल्या एखादया शेअिला िी बदलू शकतो/ शकते का? 

 

होय, जि प्लेजीने (लेंिि) िंजुिी हदली, ति तुम्ही प्लेज म्हणून हदलेल्या एखादया 

शेअिला बदलू शकता. यासाठी, प्लेजिला प्लेजच्या तनलिततीसाठी नवीन अजत दयावा 

लागेल आझण आधीचे तािण बंद किावे लागतील.  

 

6. प्लेज ठेवलेल्या सेक्युरिटीजविील िीवीििं कोणाला लिळेल? 

 

प्लेजच्या कालावधीत सेक्युरिटीजचा लािार्ी हा प्लेजिच असतो. र्तयािुळे, प्लेजच्या 

कालावधीत र्तया कंपनीदवािा घोप्रषत कॉपोिेट फायदे प्लेजिलाच लिळतील.  

 

7. प्लेज ठेवलेल्या शेअसतसाठी लिळालेल्या बोनस शेअसतच्या वाटपाचे काय होईल? 
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नोंदीच्या हदवशी जि शेअि प्लेज अवतर्ेत असतील, ति बोनस शेअसत प्लेजिच्या 

खार्तयात प्लेजीच्या नावे धचन्हांककत केलेल्या शेअसतसोबत जिा होतील. नंति, जेव्हा 

प्लेज बंद होईल, तेव्हा सवत शेअसत (बोनससहहत) प्लेजिच्या खार्तयात फ्री बॅलेंस म्हणून 

जिा केल्या जातील. इन्व्होकेशनच्या िसंगी, सवत शेअसत (बोनससहहत) प्लेजीच्या 

खार्तयात जातील.  

 

 

8. डिस्जटल एलएएस सुप्रवधा म्हणजे काय? 

 

डिस्जटल एलएएस (लोन अगेन्तट शेअसत) एक अशी सुप्रवधा असते, जी 

एनएसिीएलदवािे पुिप्रवली जात े जयात शेअसत गहाण ठेवून ऑनलाईन कजत घेतले 

जयाण्याची िकिया होते. या सुप्रवधेचा वापि करून एक डििॅट खातेधािक डििॅट 

खार्तयािध्ये असलेल्या पात्र सेक्युरिटीज लेंडिगं बँकेच्या नावे प्लेज ठेवून र्तयावि कजत 

लिळवू शकतो/ शकते. याविील अधधक िाहहतीसाठी, तुम्ही एखादया सहिागी बँकेिध्ये 

चौकशी करू शकता. 

 

9. प्लेस्जंग आझण हायपोर्ीकेशन यांच्यािध्ये काय फिक आहे? 

 

डिपॉझिटिी लसतटीििध्ये, प्लेस्जंग आझण हायपोर्ीकेशन यािध्ये काहीही फिक नाही 

फक्त प्लेजवि लेंििदवािे (प्लेजी) आवाहन केले जाऊ शकते. जेर्े, हायपोर्ीकेशनच्या 
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संदिातत, इन्व्होकेशन घिण्यासाठी, कजतदािाच्या (हायपोर्ीकेटि) संितीची आवश्यकता 

असते.  
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सेक्यरुरटीज उधार देिे आणि उधार घेिे  

 

1. सेक्युरिटीज उधाि देणे आझण उधाि घेणे याचा काय अर्त आहे? हे कसे काि किते? 

 

सेक्युरिटीज लेंडिगं अिँ बॉिोइंग तकीि (एसएलबीएस) एक तंत्र आहे, जयादवािे शॉटत सेलसत 
तटॉक एक्तचेंजच्या प्लॅटफॉितवि र्तयांच्या डिललव्हिीच्या दातयर्तर्तवांना पूणत किण्यासाठी ककंवा 
कोलॅटिल म्हणून आवश्यक सेक्युरिटीज उधाि घेऊ शकतात. ही योजना ‘स्क्लयरिगं 
कॉपोिेशन्स’ दवािा पुिप्रवली जाते जया ‘िंजूि िध्यतर्’ म्हणून नोंदणीकृत असतात. 
  

जे तटॉकब्रोकसत िंजूि िध्यतर्ांकि े तवतःची ‘पाटीलसपंट’ म्हणून नोंदणी कितात, त े
र्तयांच्या तवतःच्या खार्तयासाठी ककंवा र्तयांच्या ग्राहकांच्या वतीने एसएलबीएसिध्ये सहिागी 
होऊ शकतात. रिटेल गुंतवणूकदाि या योजनेत र्तयांच्या तटॉकब्रोकिदवािा एक लेंिि ककंवा 
बॉिोअि म्हणून योजनेत सहिागी होऊ शकतात. उधाि देणे आझण उधाि घेणे हे 
डिपॉझिटिी लसतटीिदवािे टी+1 सेटलिेंटच्या आधािावरून ितर्ाप्रपत होतात. एसएलबीएस 
केवळ डििटेरियलाइझ्ि तवरूपात केले जाऊ शकते.  

   

2. सेक्युरिटीज उधाि देण्याचे आझण घेण्याच ेकाय फायदे आहेत? 

 

एसएलबीएस एक िाकेट आधारित यंत्रणा आहे, जी सेक्युरिटीजच्या तार्तपुिर्तया गिजा 
िागप्रवण्यात िदत किते. शॉटत सेलसत बाजािातून या सेक्युरिटीज उधाि घेऊन र्तयांच्या 
डिललव्हिीच े दातयर्तर्तव ककंवा कोलॅटिलच्या गिजा िागवू शकतात. दसुिीकि े उधाि देणािे 
र्तयांच्या पोटतफोललयोिध्ये तनस्ष्िय असलेल्या सेक्युरिटीज उधाि देऊन उधाि शुल्क किवू 
शकतात.  

 

3. िाझ्या खार्तयात पिून असलेल्या सेक्युरिटीज िी उधाि देऊ शकतो/ शकते काय? 

 

होय. तुम्ही तुिच्या सके्युरिटीज तुिच्या तटॉकब्रोकिदवािा उधाि देऊ शकता, जयान े
तवतःला ‘पाटीलसपंट’ म्हणून ‘िंजूि िध्यतर्’ (स्क्लयरिगं कॉपोिेशन) कि े नोंदणी केली 
आहे. तुम्हाला तुिच्या तटॉकब्रोकिसह एक ििाझणत किाि किावा लागेल.  
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4. या सेक्युरिटीज ककती कालावधीसाठी उधाि घेता ककंवा देता येऊ शकतात? 

 

सेक्युरिटीज उधाि घेणे ककंवा देणे याचा कालावधी 1 ते 12 िहहन्यांचा असतो. तर्ाप्रप, 
उधाि देणाऱया आझण घेणाऱयांना अनुििे वेळे अगोदि सेक्युरिटीज िागण्याचा आझण 
लवकि पित किण्याचा पयातय असतो. 
  

5. उधाि घेण्यासाठी आझण देण्यासाठी कोणर्तयाही सेक्युरिटीज वापिल्या जाऊ शकतात 
का?   

 

नाही. तटॉक एक्तचेंजच्या फ्युचसत आझण ऑप्शन िकािात खिेदी-प्रविीसाठी उपलब्ध 
असलेल्या सेक्युरिटीज सध्या उधाि देण्यासाठी आझण घेण्यासाठी उपलब्ध आहेत. 
एसएलबीएसच्या अतंगतत उपलब्ध सेक्युरिटीजची यादी संबंधधत िंजूि िध्यतर्ांदवािा 
अधनूिधनू घोप्रषत केली जाते. 
  

6. िाझ्या डििॅट खार्तयािध्ये पिून असलेल्या सके्युरिटीज िी कशा उधाि देऊ शकतो/ 
शकते? 

 

तुम्ही सेक्युरिटीज उधाि देण्यासाठी तुिच्या ब्रोकिकि ेऑिति देऊ शकता. तुिचा ब्रोकि 
तटॉक एक्तचेंजच्या प्लॅटफॉितवि ते ऑिति दाखल किेल. र्तया ऑितिच्या सफलतापूवतक 
अिंलबजावणीनंति, तुम्हाला तुिच्या ब्रोकिला पे-इनसाठी डिललव्हिी इंतट्रक्शन स्तलप 
देण्याची गिज असेल.  

 

7. िी उधाि हदलेल्या सेक्युरिटीज पित कशा लिळवू शकतो/ शकते? 

 

सेक्युरिटीज उधाि घेणािा उधाि देण्याच्या तवीकृत कालावधीच्या अखेिीस ककंवा आधी (जि 
र्तया सेक्युरिटीजसाठी व्यवहािास अगोदि संपप्रवण्याची िंजूिी िध्यतर्ीनी हदली असेल) र्तया 
पित देऊ शकतो. पित केल्यानंति, सेक्युरिटीज तुिच्या ब्रोकिदवािा ककंवा स्क्लयरिगं 
कॉपोिेशनदवािा रे्ट तुिच्या डििॅट खार्तयात जिा होतील.  

 

8. उधाि हदलेल्या कालावधीत सेक्युरिटीजविील कॉपोिेट फायदे िला कसे लिळू शकतील? 

 

जया सेक्युरिटीजवि कॉपोिेट िकिया होणाि असतील, ते कॉपोिेट िकियेच्या िकािच्या 
आधािावि व्यवहािाच्या सियपूवत सिाप्ती ककंवा अनुकूलनाच्या अधीन असतील. िीवीििं 
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आझण तटॉक-स्तप्लट वगळता इति कॉपोिेट िकियेच्या िकिणी सवत व्यवहाि अगोदिच्या 
तािखेस बंद केले जातील. िीवीििंच्या िकिणी र्तया उधाि घेणाऱयाकिून स्क्लयरिगं 
कॉपोिेशन िक्कि गोळा करून उधाि देणाऱयाला देईल. तटॉक-स्तप्लटच्या िकिणी, र्तया 
उधाि घेणाऱयाची स्तर्ती र्तया अनुपातात सिायोस्जत केली जाईल आझण उधाि देणाऱयाला 
रिव्हसत लेग सेटलिेंट तािखेस सुधारित संख्या लिळेल.  

 

9. सेक्युरिटीजच्या िाझ्या तार्तपुिर्तया गिजा िागप्रवण्यासाठी िी कशा रितीने उधाि घेऊ 
शकतो/ शकते?    

 

तुम्ही तुिच्या ब्रोकिकि े तुिची ऑिति देऊ शकता, जयात आवश्यक सेक्युरिटीजच े नाव, 
संख्या आझण उधािीचा कालावधी यांच्यासािखे तपशील देऊ शकता. तुिचा ब्रोकि एक्तचेंज 
प्लॅटफॉितवि तुिची ऑिति दाखल किेल. पे-आउट लिळाल्यानंति, तुिचा ब्रोकि तुिच्या 
डििॅट खार्तयात सेक्युरिटीज जिा किण्याची व्यवतर्ा किेल. र्तया कालावधीच्या अखेिीस 
(ककंवा र्तयाच्या अगोदि, जि तुम्हाला वाटल्यास ककंवा िंजूि िध्यतर्ीची अनुिती असेल 
ति) उधाि घेतलेल्या सेक्युरिटीज तुम्हाला पित किाव्या लागतील.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

डिमॅट खात्यासाठी पॉवर ऑफ अॅटनीचा वापर  

 

1. िाझ्या वतीने अन्य कोणी िाझ्या डििॅट खार्तयाला चालवू शकतो/ शकते का? 

 

होय. तुम्ही एखादया व्यक्तीला र्तयाच्या / ततच्या नावाने पॉवि ऑफ अॅटनीच्या 
अंिलबजावणीदवािा तुिचे डििॅट खाते चालप्रवण्यासाठी अधधकृत करू शकता आझण ती 
व्यक्ती तुिच्या वतीने खाते चालवू शकेल असे िीपीला सादि करू शकता. ते डििॅट 
खात,े खातेधािक तसेच पीओएधािक दोघेही चालवू शकतात. 
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2. िाझ्या ब्रोकि / िीपीला पीओए देणे गिजेचे असते काय? 

 

नाही, पीओए देणे अतनवायत नसते. आपल्या सेवा पुिप्रवण्यासाठी कोणताही ब्रोकि ककंवा 
िीपी यासाठी आग्रह करू शकत नाही. पिंतु, तुिच्या ब्रोकिने हदलेल्या ऑनलाईन टे्रडिगं 
सुप्रवधेचा पयातय तुम्हाला तवीकािायचा असेल, ति सेबीच्या िागतदशतक तर्तर्तवांनुसाि तो 
ब्रोकि तुम्हाला र्तयाच्या नावावि पीओए देण्यास सांगू शकतो. 
  

3. जि िला एखादयाला पीओए दयावयाचा असेल ति िी कोणर्तया खबिदाऱया घेतल्या 
पाहहजेत?  

 

सवतिर्ि, तुम्ही पीओए देण्याच्या गिजेवि तवतःचे सिाधान केले पाहहजे. जि तुम्हाला 
तुिच्या िीपीला िीआयएस देण्यात अिचण येत असेल, ति तुम्ही तपीि-ई सुप्रवधा 
वापिण्याचा प्रवचाि करू शकता. 

  

जि तुम्ही एखादयाला पीओए देण्याचा तनणतय घेतला, ति र्तयाचा िसुदा केवळ इस्च्छत 
हेतंुसाठी आवश्यक अधधकाि देण्यासाठीचा बनप्रवल्याची खात्री किा. सवतसाधािण पॉवि 
ऑफ अॅटनी टाळणे अधधक चांगले होईल. पुढे, सेबीच्या िागतदशतक तर्तर्तवांनुसाि, 
तटॉकब्रोकसतना हदलेले पीओए केवळ ग्राहकाच्या सूचनांनुसाि हाती घेतलेल्या खिेदी-
प्रविीपासून उर्तपन्न दातयर्तर्तवांचे तनपटािे िागाप्रवण्यासाठी केले जाऊ शकतात.   

  

4. िी िाझ्या ब्रोकिच्या नावाने पीओए हदला होता. आता र्तयाने ते यापुढे वापरू नये 
अशी िािी इच्छा आहे. िी काय किावे? 

 

तुिच्या इच्छेबद्दल तुिच्या ब्रोकिला कळप्रवण्यासोबत, तुम्हाला र्तया ब्रोकिच्या नावाने 
हदलेल्या पीओएला िद्द केल्याचे सांगणािा एक अजत तुिच्या िीपीला दयावा लागेल. 
जॉइंट खातेधािका(कां)च्या िकिणी, सवत खातेधािकांना अशा अजातवि तवाक्षिी किणे 
गिजेचे असेल.  
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एनएसिीएलच्या ई-सेवा  

 

तंत्रज्ञानात होणाऱया प्रवकासार्तिक घिािोिींच्या आधािावि, एनएसिीएल तनिंतिपणे 
नाप्रवन्यपूणत गोष्टी कित आहे आझण अधधकाधधक डिपॉझिटिी सेवा ऑनलाईन उपलब्ध 
कित आहे. यांच्यापैकी काहींचे वणतन खाली केले आहे – 
  

स्पीि-ई  

 

तपीि-ई (जयाचे संबोधन तपीिी असे केले जाते) ही एनएसिीएलदवािा पुिप्रवली जाणािी 
इंटिनेटवि आधारित एक सुप्रवधा आहे. हे डििॅट खातेधािकाला डिललव्हिी, प्लेज आझण 
म्युच्युअल फंिच्या रििम्पशनशी संबंधधत सूचना इलेक्ट्रॉतनक तवरूपात देण्यास सक्षि 
बनप्रवते, जयािुळे िकिया अततशय जलद, सुिक्षक्षत आझण कायतक्षि बनते. ही सुप्रवधा 
कम्प्युटसतवि (ितेकटॉप/ लॅपटॉप) उपलब्ध आहे आझण पासवित वापिकते याला िोबाईल 
फोनवि देखील अॅक्सेस करू शकतात. जि डििॅट खातेधािकाचा िीपी ही सेवा देत 
असेल ति तो/ ती ही सुप्रवधा िाप्त करू शकतो/ शकते. ही सेवा उपलब्ध असणाऱया 
िीपीजची यादी यात हदली आहे https://nsdl.co.in/speede-dps.php.   

 

1. िी तपीि-ई सुप्रवधा कशी वापरू शकतो/ शकते? 

 

ही सेवा असे डििॅट खातेधािक वापरू शकतात जयांनी या हेतूसाठी आपल्या नावांची 
नोंदणी केली असेल. तुिचे िीपी या सुप्रवधेसाठी नोंदणी किण्यात िदत कितील. सफल 
नोंदणीनंति, तुम्ही ऑनलाईन सूचना देऊ शकता आझण अशा सूचनांच्या स्तर्तीवि लक्ष 
ठेवू शकता. तुम्हाला िर्तयक्ष सूचना स्तलप्स िरून तुिच्या िीपीला देण्याची गिज 
पिणाि नाही. अधधक िाहहती आझण नोंदणीसाठी, कृपया िेट दया 
https://eservices.nsdl.com/.   

 

2. जि िी एक तपीि-ई वापिकतात असेल, ति िी िाझ्या पसंतीच्या कोणर्तयाही 
खार्तयात सेक्युरिटीज हततांतरित करू शकतो/ शकते काय? 

 

https://nsdl.co.in/speede-dps.php
https://eservices.nsdl.com/
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तपीि-ई प्लॅटफॉितवि सादि केल्या जाणाऱया डिललव्हिी सूचना, तुम्ही कोणर्तया िकािचा 
एक्सेस इस्च्छता याच्यावि अवलंबून असते. यात दोन िकािचे प्रवकल्प उपलब्ध 
असतात – पासवित युजि आझण ई-टोकन युजि. 
 

पासवित युजि पासवितसह लॉगीन कितात आझण ते र्तयाच्या/ ततच्या तनविीच्या केवळ 
सहा आधी िजजस्टि केिेल्या (प्री-स्पेसीफाइड) ब्रोकि खार्तयांिध्ये सेक्युरिटीज हततातंरित 
करू शकतात. ई-टोकन युजि ई-टोकनच्या सहाय्याने लॉगीन कितात आझण र्तयाच्या/ 
ततच्या तनविीच्या कोणर्तयाही डििॅट खार्तयािध्ये सेक्युरिटीज हततांतरित करू शकतात.  

 

3. तपीि-ई सुप्रवधेच्या ई-टोकन वापिकर्तयाांसाठी आणखी कोणतेही लाि आहेत काय?   

   

तपीि-ई सुप्रवधेतील ई-टोकनचे अततरिक्त फायदे खालीलििाणे आहेत: 
 

a. िल्टीपल अधधकाि-पत्रांची सुप्रवधा, म्हणजेच जॉइंट धािकांदवािा सूचनेचा अधधकाि. 

 

b. तुम्ही तुिचे डििॅट खाते फ्रीज करू शकता (पूणतपणे ककंवा आंलशक तवरूपात). जि 

खाते तपीि-ई वापिकर्तयातने फ्रीज केले असेल, ति र्तयाला केवळ तपीि-ई वापिकतात 

अनफ्रीज करू शकतो/ शकत.े र्तयािुळे, तुम्ही तुिच्या इच्छेनुसाि डिललव्हिी सूचना 

देऊ शकता आझण सेक्युरिटीज हततांतरित करू शकता, खाते जेव्हा वापिायचे असेल 

तेव्हाच लॉक आझण अनलॉक किा, म्हणजेच तुिच्या खार्तयाचे संपूणत तनयंत्रण 

तुिच्या हातात असते. 
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4. तपीि-ईचे पासवित वापिकते िी-नोटीफाईि ब्रोकि खाती बदलू शकतात काय? 

 

होय, िी-नोटीफाईि ब्रोकिचे खाते, जयात पासवितच्या वापिकर्तयाांसाठी सेक्युरिटीजचे 
हततांतिण किण्याची अनुिती असते, आझण िीपीला पूवतसूचना देऊन ते बदलले जाऊ 
शकते. हे बदल तुिच्या िीपीकिून ऑर्ोिायिेशन िाप्त िाल्यानंति लागू होतात. 
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आयडियाज (IDeAS) 
 

इंटिनेट बेति डििॅट अकाऊंट तटेटिेंट (आयडियाज) डििॅट खातेधािकांसाठी डििॅट 
खार्तयािध्ये घिणाऱया व्यवहािांना पाहण्यासाठी इंटिनेट आधारित एक सुप्रवधा आहे. हे 
खातेधािकांना संबंधधत िुल्यांकनासहहत खार्तयातील लशल्लक पाहण्यासाठी सक्षि बनप्रवते. 
खातेधािक िागील 12 िहहन्यांसाठी व्यवहािांच ेिहहन्यानुसाि तटेटिेंट पाहू/ िाऊनलोि करू 
शकतात. तुम्ही जि ही सुप्रवधा वापित नसाल, ति तुम्ही याच्या नोंदणीसाठी तुिच्या 
िीपीला प्रवनंती करू शकता ककंवा https://eservices.nsdl.com/ या संकेततर्ळावि हे तवतः 
ऑनलाईन करू शकता. ही सुप्रवधा खातेधािकांसाठी पूणतपणे िोफत आहे.  

 

एनएसिीएल मोबाईल अॅप  

 

एनएसिीएलने डििॅट खातेधािकांसाठी एक अर्तयंत उपयुक्त अशी िोबाईल अॅप िणाली 
बनवली आहे. या अॅपला तुम्ही गुगल प्ले तटोि ककंवा अॅप तटोििधनू िाऊनलोि करू 
शकता. ही अॅप एकाच साइन-ऑनिध्ये बॅलेंस तपासण्यासाठी आझण एनएसिीएल इ–व्होहटगं 
लसतटीि ऑनलाईन वापिण्यासाठी उपयोगात आणली जाऊ शकते. ही अॅप खातेधािकांसाठी 
पूणतपणे िोफत आहे.  

 

ई–व्िोहटांग 

 

एनएसिीएल इलेक्ट्रॉतनक व्होहटगं (ई–व्होहटगं) प्लॅटफॉित िर्तयेक शअेिहोल्ििला कंपनीच्या 
वाप्रषतक तसेच इति बैठकीच्या तर्ानी िर्तयक्ष उपस्तर्त न िाहता ऑनलाईन ितदानाच े
हक्क बजावण्याची सुप्रवधा देते. ई–व्होहटगं सेवा तपीि-ई तसेच एनएसिीएल िोबाईल अॅप 
यांच्यासोबत संलग्न किण्यात आली आहे. अधधक िाहहतीसाठी कृपया 
https://www.evoting.nsdl.com/ वि िेट दया.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eservices.nsdl.com/
https://www.evoting.nsdl.com/
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एनएसिीएलकिून इतर उपयकु्त सेवा  

 

एनएसिीएल कां सॉमलिटेेि अकाउां ट स्टेटमेंट 

  

एनएसिीएल िर्तयेक डििॅट खातेधािकाला र्तयाच्या/ ततच्या डििॅट खार्तया(र्तयां)साठी आझण 
म्युच्युअल फंि गुंतवणुकीसाठी खार्तयाच्या प्रवविणपत्राच्या तवरूपात कंसॉललिटेेि अकाऊंट 
तटेटिेंट (सीएएस) पाठप्रवते. हे होस्ल्िगं पहहल्या धािकाच्या पॅनच्या अनुसाि जोिलेले 
असतात. 
 

a. हे प्रवविणपत्र िहहन्यात व्यवहाि िाला असल्यास दि िहहन्यास पाठप्रवले जाते. तुम्ही 
जि तुिचा इिेल आयिी आझण तुिच्या िीपीची संिती हदलेली असेल, ति तुम्हाला ई-
िेलदवािा तटेटिेंट पाठप्रवले जाईल. 
  

b. तटेटिेंट तुिच्या िर्तयेक गुंतवणुकीची ककंित, एकंदि पोटतफोललयोच ेिूल्य आझण र्तया 
कालावधीत एकूण पोटतफोललयोिधील बदल दशतप्रवणािा आलेख देखील दशतप्रवते. 
 

  

c. तसेच, यात तुिच ेकेवायसी अदययावत आहे का, म्युच्युअल फंि फोललयोज, इ. िध्ये 
उल्लेझखत इिेल आयिी आझण िोबाईल ििांक यांच्यासािखे इति तपशील देखील 
दशतप्रवले जातात. जि तुम्हाला कोणतीही तफावत आढळली ककंवा एखादया अपिटेची 
गिज असेल, ति तुम्ही म्युच्युअल फंि कंपनी ककंवा ततच्या िस्जतट्रािशी संपकत  साध ू
शकता. 
 

d. जि तुम्हाला तटेटिेंट लिळाले नाही ककंवा तुम्हाला या प्रवविण पत्रात कोणतीही तफावत 
आढळली, ति कृपया तुिच्या िीपीशी र्तवरित संपकत  साधा ककंवा NSDL-

CASfeedback@nsdl.co.in वि इिेल किा. 
     

तुम्ही तुिच्या सवत डििॅट खार्तयांिधील आझण म्युच्युअल फंि फोललयोजिधील प्रवविण 
पत्राचा कालावधी आझण क्लोस्जंग बॅलेंस तपासले पाहहजे. 
  

एनएसिीएलने https://nsdlcas.nsdl.com/ येरे् एक ऑनलाईन सुप्रवधा बनप्रवली आहे, 
जयात एनएसिीएलला रे्ट इिेल आयिी पुिवून खातेधािकाला एनएसिीएलकिून ई-िेल (ई-

mailto:NSDL-CASfeedback@nsdl.co.in
mailto:NSDL-CASfeedback@nsdl.co.in
https://nsdlcas.nsdl.com/
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सीएएस) दवािा सीएएस लिळप्रवण्यासाठी सक्षि बनवते. ही सुप्रवधा ई-सीएएस 
लिळप्रवण्यासाठी ईिेल आयिी बदलण्यासाठी देखील वापिली जाऊ शकते.  

 

 

 

एसएमएस अलटथ सपुवधा  

 

1. एसएिएस अलटत सुप्रवधा काय आहे?  

 

एनएसिीएल खातेधािकांना डििॅट खार्तयािधील र्तयांच्या नोंदणीकृत िोबाईल नंबिवि संदेश 
पाठवीत र्तयांच्या खार्तयात घिणाऱया िहर्तर्तवाच्या व्यवहािांवि लक्ष ठेवण्यात िदत किते. 
संदेश एनएसिीएलदवािा रे्ट पाठप्रवलेले असल्यािुळे, ते डििॅट खार्तयाच्या खऱया स्तर्तीस 
दशतप्रवतात. ही सुप्रवधा डििॅट खाते धािकांसाठी पूणतपणे िोफत आहे.  
 
2. िी एसएिएस अलटत सुप्रवधेसाठी नोंदणी कशी करू शकतो? 

 

जि तुम्ही ही सुप्रवधा आधीपासून वापित नसाल, ति तुम्ही केवळ तुिच्या िोबाईल 
ििांकाचा उल्लेख करून तुिच्या िीपीला एक ललझखत प्रवनंती पाठवून नोंदणी करू शकता. 
तुिच्या िोबाईल ििांकाची सफलतापूवतक नोंद िाल्यावि आझण तुिच्या िीपीदवािा 
डिपॉझिटिी लसतटीििध्ये एसएिएस लिळण्यासाठी एसएिएस फ्लॅग सक्षि िाल्यानंति 
तुम्हाला संदेश लिळणे सुरु होईल. 
    

असे खातेधािक, जयांना र्तयांचा िोबाईल ििांक िीपीकि ेनोंदप्रवण्याची इच्छा असेल, पिंतु 
ही सुप्रवधा नको असेल, ते र्तयांच्या िीपीला अशा खार्तयांसाठी पुिप्रवल्या जाणाऱया एसएिएस 
फ्लॅगना असक्षि किण्यास सूधचत करू शकतात, पॉवि ऑफ अॅटनीदवािा चालवली जात 
असलेली व बेलसक सप्रवतस डििॅट खातीधािक अशी सूचना देऊ शकत नाहीत.     

 

3. कोणर्तया व्यवहािांसाठी एसएिएस संदेश पाठप्रवले जातात?  

 

तुम्हाला रे्ट एनएसिीएलकिून खालील बाबींसाठी एसएिएस लिळतील –  
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a. सवत िबेबट ट्रान्सफसत 

b. आयपीओ, सब-डिस्व्हजन आझण बोनससाठी िालेले िेडिट्स 

c. फेल्युअि इंतट्रक्शन 

d. ओव्हिड्य ूइंतट्रक्शन  

e. िोबाईल ििांकात बदल  

f. पर्तर्तयात बदल  

g. म्युच्युअल फंि युतनट्सचे िबेबट  

h. पॉवि ऑफ अॅटनीची नोंदणी किणे आझण नोंदणी िद्द किणे   

i. नामाांकन केिे गेिेल्या व्यक्तीच्या नावात सुधािणा किणे, िद्द किणे / हटप्रवणे 

j. प्लेज इंटीिेशन, कंफििेशन आझण इंव्होकेशन (टू प्लेजि) 

k. टेंिि ऑफि इंतट्रक्शनच्या संदिातत शअेसतच ेब्लॉककंग आझण िबेबट 

 

डिपॉझिटिी लसतटीििध्ये, पर्तर्तयात बदल, पॉवि ऑफ अॅटनीची नोंदणी किणे आझण नोंदणी 
िद्द किणे, या स्तर्तीत खातेधािकाने ही सुप्रवधा घेतली आहे ककंवा नाही याचा प्रवचाि न 
किता, नोंदणीकृत िोबाईल फोनवि एसएिएस पाठप्रवले जातात. 
  

4. िी एसएिएस अलटत सुप्रवधेसाठी नोंदणी का किावी? 

 

एनएसिीएल, नोंदणीकृत िोबाईल नंबिवि डििॅट खार्तयात िालेल्या अनेक िहर्तर्तवाच्या 
व्यवहािाचं े रे्ट संदेश पाठप्रवते. ही तुिच्या डििॅट खार्तयाच्या िक्षणासाठी एक 
परिणािकािक तनिीक्षण पद्धत म्हणून काि किते. याकरिता आपण अॅलटत सुप्रवधेसाठी 
नोंदणी किावी. 
 

5. ही सुप्रवधा लिळप्रवण्यासाठी काय शुल्के आहेत? 

 

ही सुप्रवधा खातेधािकाला पुिप्रवण्यासाठी एनएसिीएलकिून िीपीजवि कोणतेही शुल्क 
आकािले जात नाही.  
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6. डििॅट खाते उघिण्याच्या वेळी िी िािा िोबाईल ििांक िीपीला हदला आहे. तिी 
देखील िला या सुप्रवधेसाठी नोंदणी किावी लागेल काय? 

 

तुम्हाला एसएिएस लिळत नसतील, ति तुम्हाला डिपॉझिटिी लसतटीििध्ये संदेश फ्लॅग 
सक्षि किण्यासाठी तुिच्या िीपीला एक प्रवनंती अजत देण्याची गिज पिले. केवळ िोबाईल 
ििांक देणे पयातप्त नाही. 
  

7. िािा िोबाईल ििांक बदलला ति िी काय किावे? 

 

जि तुम्ही तुिचा िोबाईल ििांक बदलला, ति तुम्हाला केवळ तुिच्या िीपीला तुिचा नवा 
िोबाईल ििांक ललझखत तवरूपात कळवावा लागेल. एकदा डिपॉझिटिी लसतटीििध्ये 
िीपीदवािा बदल नोंदप्रवण्यात आला, की िग तुम्हाला या संदिातत जुन्या तसेच नव्या 
िोबाईल ििांकावि एक संदेश लिळेल. जि तुम्ही तुिचा िोबाईल ििांक बदलण्याच्या 
प्रवचािात असाल, ति तुम्ही िोबाईल नंबि पोटेबबललटीचा पयातय तवीकारू शकता, जयादवािे 
तुम्ही तुिचा सध्याचा िोबाईल ििांक िाखत तुिचा सप्रवतस िोव्हायिि बदलू शकता.  

 

8. एसएिएस अलटत सुप्रवधेची नोंदणी किणे िाझ्यासाठी अतनवायत आहे काय? 

 

नाही, केवळ अशा खातेधािकांना वगळून, जयांच ेएक बेलसक सप्रवतस डििॅट खाते आहे आझण 
जयाच ेखाते पॉवि ऑफ अॅटनीदवािा चालप्रवले जातात, ही सुप्रवधा अतनवायत नसते, पिंतु 
यासाठी लशफािस नक्कीच केली जाते. संदेश रे्ट डिपॉझिटिीजकिून पाठप्रवले जात 
असल्यािुळे, तुम्ही र्तया खार्तयािध्ये घिणाऱया िहर्तर्तवाच्या व्यवहािांवि तनिीक्षण ठेवू 
शकता आझण आवश्यकतनेुसाि उधचत पावले उचलू शकता.  
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डिमॅट खात्यामध्ये म्यचु्यअुल फां ि यनुनट्स राखिे  

 

कोणर्तयाही अॅसेट िॅनेजिेंट कंपनीदवािा जािी म्युच्युअल फंि युतनट्स, सेक्युरिटीजच्या 
इति िकािांििाणेच डििॅट खार्तयािध्ये िाखले जाऊ शकतात. यािुळे तुम्हाला तुिच्या सवत 
गुंतवणुकींवि एकाच हठकाणावरून लक्ष ठेवणे साध्य होऊ शकते. डििॅट खातेधािक 
एनएफओ/ एसआयपीसाठी अजत पाठवू शकतो/ शकते आझण डििॅट खार्तयात ते रे्ट जिा 
किण्याची प्रवनंती करू शकतो/ शकते.  

 

1. म्यचु्युअल फंि युतनट्सच े (तटेटिेंट ऑफ अकाऊंटदवािा िततरूप्रपत केलेले) डििॅट 
तवरूपात रूपांतिण किणे म्हणज ेकाय? 

 

जि तुिच्याकि े म्युच्यअुल फंि युतनट्स कागदी तवरूपात असतील, जे तटेटिेंट ऑफ 
अकाऊंट (एसओए) दवािा िततरूप्रपत असतात आझण तुम्हाला ते डििॅटच्या तवरूपात 
ठेवायच ेअसलयास, तुम्ही ते तुिच्या िीपीला एका प्रवहहत तवरूपात अजातदवािे सादि करू 
शकता. याला म्युच्युअल फंि युतनट्स डििॅट तवरूपात रूपांतिण किणे असे म्हणतात. 
 

2. जि िाझ्याकि ेडििॅट खाते नसेल, ति िी काय किावे? 

 

तुिच्याकि े डििॅट खाते नसेल, आझण तुम्हाला तुिची म्युच्युअल फंि गुंतवणूक डििॅट 
तवरूपात रूपांतरित किायची असेल, ति तुम्हाला कोणर्तयाही एनएसिीएल िीपीकि े डििॅट 
खाते उघिावे लागेल.  

 

3. म्युच्युअल फंि युतनट्स डििॅट तवरूपात िाखण्याचे फायदे काय आहेत? 

 

a. तुम्हाला एकच कंसॉललिटेेि अकाउंट तटेटिेंट लिळेल, जयात म्युच्युअल फंि युतनट्ससह 
प्रवप्रवध सेक्युरिटीजिधील तुिच्या सवत गुंतवणुकींचा उल्लेख असतो. तुम्हाला म्युच्युअल 
फंि कंपन्यांकिून लिळणािे प्रवलिन्न तटेटिेंट्स पाहण्याची गिज िासणाि नाही. 
   

b. तुिच्या डििॅट खार्तयात नोंदप्रवलेल्या पर्तर्तयातील बदल सवत संबंधधत जािीकतात कंपन्या 
आझण म्युच्युअल फंि कंपन्या / िस्जतट्राि अिँ ट्रान्सफि एजंटकि े(आिटीए) नोंदप्रवला 
जातो. अशा िकािे, िर्तयेकाशी तवतंत्रपणे पत्रव्यवहाि किण्याच्या गिजेस हटप्रवले जाते. 
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c. आयडियाज आझण एनएसिीएल िोबाईल अॅपसािख्या सुप्रवधा वापरून, तुम्ही अर्तयंत 
जलद आझण कायतक्षि पद्धतीने ट्रांिॅक्शन आझण होस्ल्िगंवि लक्ष ठेवू शकता. 

  

d. तुिच्या डििॅट खार्तयािधून म्युच्युअल फंि युतनट्स वजा िाल्यावि तुम्हाला एसएिएस 
अलटत लिळेल. 

  

e. तपीि-ई सुप्रवधेस सबतिाइब करून तुम्ही म्युच्युअल फंि युतनट्सच्या ऑनलाईन 
रििम्पशनचा पयातय तनविू शकता.  

 

4. म्युच्युअल फंि युतनट्स (तटेटिेंट ऑफ अकाऊंटदवािा िततरूप्रपत केलेले) डििॅट िध्ये 
रूपांतरित किण्याची िकिया काय आहे? 

 

तुम्हाला तटेटिेंट ऑफ अकाऊंटसह तुिच्या िीपीला एक पूणत ििलेला कन्वशतन रिक्वेतट 
फॉित (सीआिएफ) सादि किावा लागेल. जरुिी तपासण्यांनंति, तुिचा िीपी तुिच्या 
प्रवनंतीला संबंधधत एएिसी / र्तयाच्या िस्जतट्रािकि ेपाठवेल. एएिसी / िस्जतट्रािकिून पुष्टी 
िाल्यानंति म्युच्युअल फंि युतनट्स तुिच्या डििॅटिध्ये जिा होतील. 
 

5. नॉन िेलसिटं इंडियन्स (एनआिआय) एनआिआय तटेटस अतंगतत असलेल्या म्युच्युअल 
फंि युतनट्सला डििॅट तवरूपात रूपांतरित करू शकतात काय? 

 

होय, या अटीवि की डििॅट खाते एनआिआय तटेटसच्या अतंगतत उघिलेले असले पाहहजे.  

 

6. तटॉक एक्तचेंज प्लॅटफॉितदवािा िी म्युच्युअल फंि युतनट्ससाठी कसा सब्तिाइब करू 
शकतो/ शकते? 

 

तुम्हाला तुिच्या तटॉकब्रोकिला आवश्यक िकिेसह केवळ एक सबस्तिप्शन ऑिति देण्याची 
गिज असेल. तुिचा ब्रोकि र्तया प्रवनंतीस तटॉक एक्तचेंजच्या प्लॅटफॉितवि दाखल किेल. पे-
आउटच्या हदवशी एएिसी / िस्जतट्रािकिून युतनट्स लिळाल्यानंति, तुिचा ब्रोकि / 
स्क्लयरिगं कॉपोिेशन इस्च्छत म्युच्युअल फंड्स तिुच्या डििॅट खार्तयािध्ये जिा किण्याची 
सोय कितील.  
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7. िी िाझ्या डििॅट खार्तयात असलेले म्युच्युअल फंि युतनट्स कशा िकािे रििीि करू 
शकतो/ शकते? 

 

तुम्ही डििॅट तवरूपात असलेल्या तुिच्या म्युच्युअल फंि युतनट्सला तुिच्या िीपी ककंवा 
तटॉकब्रोकिदवािा रििीि करून घेऊ शकता. तपीि-ई वापिकते रििम्पशनसाठी ऑनलाईन 
प्रवनंती देखील करू शकतात. 
  

8. डििॅट तवरूपात असलेल्या म्युच्युअल फंि युतनट्सला िाझ्या िीपीदवािा रििीि 
किण्याची िकिया काय आहे?  

 

तुम्हाला योग्य िीतीने ििलेला रििम्पशन फॉित (आिएफ) तुिच्या िीपीला सादि किावा 
लागेल. आवश्यक तपासण्यानंति, तुिचा िीपी तुिच्या प्रवनतंीला संबंधधत एएिसी / 
िस्जतट्रािकि े पाठवेल. आवश्यक पिताळण्या केल्यानंति, रििम्पशनची िक्कि एएिसी / 
िस्जतट्राि तुिच्या डििॅट खार्तयाशी जोिलेल्या बँकेच्या खार्तयात रे्ट जिा किेल. तुम्ही ही 
रििम्पशनची प्रवनंती ठिाप्रवक ििाणासाठी ककंवा सवत युतनट्ससाठी ककंवा एखादया प्रवलशष्ट 
िकिेसाठी तुिच्या िीपीला देऊ शकता.  

 

9. डििॅट तवरूपात असलेल्या म्युच्युअल फंि युतनट्सला तटॉकब्रोकिदवािा रििीिची 
िकिया काय आहे?    

 

तुम्हाला तुिच्या तटॉकब्रोकिला रििम्पशन ऑिति दयावा लागेल. सोबत, तमु्हाला तुिच्या 
िीपीला ते म्यचु्युअल फंि युतनट्स एनएसई स्क्लयरिगं लललिटेि / इंडियन स्क्लयरिगं 
कॉपोिेशन लललिटेिच्या तनदेलशत सीएि पूल खार्तयािध्ये हततांतरित किण्यासाठी डिललव्हिी 
इंतट्रक्शन स्तलप सादि किावी लागेल.  

 

10. िी म्युच्युअल फंि युतनट्स एका डििॅट खार्तयातून दसुऱया डििॅट खार्तयात हततातंरित 
करू शकतो/ शकते का? 

 

होय. तुम्ही म्युच्युअल फंि युतनट्स एका डििॅट खार्तयातून तुिच्या तनविीच्या दसुऱया 
डििॅट खार्तयात हततांतरित करू शकता (र्तयाच ककंवा दसुऱया िीपी/ डिपॉझिटिीकिील खाते), 
जयाला अपवाद म्हणजे असे म्युच्युअल फंि युतनट्स, जे कोणर्तयातिी कािणाततव लॉक-इन 
तटेटसिध्ये असतात.  
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डिमॅट खात्यास अद्ययावत करिे / त्यात बदल करिे  

 

एक डििॅट उघिल्यानंति, अशी परिस्तर्ती येऊ शकते, जेरे् खाते उघिण्याच्या अजातत 
हदलेल्या िाहहतीत काही बदल िालेला असतो. उदा –  

a. खातेधािकाच ेनाव  

b. खातेधािकाचा पर्तता  

c. बँकेच्या खार्तयाच ेतपशील  

d. नािांककत व्यक्ती ककंवा पॉवि ऑफ अॅटनी होल्िि 

e. खातेधािकाची तवाक्षिी  

f. इिेल आयिी  

g. टेललफोन / िोबाईल ििांक  

 

अशा कोणर्तयाही परिस्तर्तीिध्ये, खातेधािकाला बदललेली िाहहती िीपीला देणे आवश्यक 
असेल, जेणेकरून डिपॉझिटिीिधील नोंदी अदययावत केल्या जातील आझण सेवा कोणर्तयाही 
व्यर्तययाप्रवना हदल्या जाऊ शकतील. खातेधािकाला आवश्यक कागदपत्रांसह तवाक्षिीकृत 
ललझखत प्रवनंती िीपीला दयावी लागेल. 
  

1. खाते उघिल्यानंति खातधेािकाच ेनाव बदलले जाऊ शकते काय? 

 

होय. डििॅट खाते उघिल्यानंति र्तया डििॅट खार्तयातील खातेधािकाच ेनाव बदलले जाऊ 
शकते. र्तयासाठी इस्च्छत बदलानुसाि ललझखत प्रवनंतीसह सपोहटांग िॉक्युिेंट्सची गिज 
असते. िीपीदवािा िालेल्या कोणर्तयाही िटेा एन्ट्रीच्या त्रटुीिुळे बदल किावयाचा असेल, ति 
र्तयाला संबंधधत खातेधािकाच्या प्रवनंतीवि ककंवा खातेधािकाकि ेकोणतीही कागदपत्र ेन 
िागता िीपीदवािा तवाधधकािे सुधािणा केली जाऊ शकते. 

 

a. बािीक दरुुतर्तयांच्या िकिणी (जसे तपेललगं, अॅब्रीव्हीएशन ककंवा इतनलशअल्सिध्ये 
सुधािणा), अचूक नाव असलेले पॅन काित, पािपत्र, ितदाि ओळखपत्र, आधाि काित, 
वाहनचालक पिवाना, निेगा काित यांच्यासािख्या ओळखीच्या पुिाव्याच ेकोणतेही 
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तवयंसाक्षांककत कागदपत्र आवश्यक असतील. यासोबत खातेधािकांनी याची देखील पुष्टी 
देणे आवश्यक आहे, की व्यस्क्तगत नावातील बदलासाठी प्रववाह, घटतफोट, 
न्यायालयीन आदेश, इ. ििाणे कोणतेही कािण नाही. जि एखादी व्यक्ती न्युििॉलॉजी 
इ. कािणाततव र्तयाच्या नावाच ेतपेललगं बदलत असेल, ति र्तयाला नावातील बदल असे 
िानले जाईल, आझण नावाची दरुुतती िानली जाणाि नाही. 
 

b. नावाच्या बदलाच्या ककंवा सुधािणेच्या अन्य िकिणांिध्ये, खालील कागदपत्रांची 
आवश्यकता असेल – 

 

प्रववाहािुळे नावातील बदल  प्रववाहाव्यततरिक्त कािणािुळे नावातील 
बदल  

पतीच ेनाव दशतप्रवणािे प्रववाह ििाणपत्र 
ककंवा पािपत्राची ित ककंवा सिकािी 
िाजपत्रातील नावाच्या बदलाच ेिकाशन 

सिकािी िाजपत्रातील नावाच्या बदलाच े
िकाशन 

         

कनातटक आझण पंजाबच्या िहहवाश्यांसाठी, जेरे् सिकािी िाजपत्रातील नावाच्या बदलाच े
िकाशन कदाधचत उपलब्ध नसेल, अशा हठकाणी खालील कागदपत्र ेपुिप्रवली जाऊ शकतात 
–  

 

a. नाव आझण र्तयाच्या संपूणत पर्तर्तयाच्या बदलासाठी कािणाचा उल्लेख किणािे नोटिी 
पस्ब्लक / िर्ि वगत दंिाधधकािी / कायतकािी दंिाधधकािी यांच्यासिोि घेतलेल्या 
शपरे्विील शपर्पत्र. 
 

b. एका तर्ातनक आझण एका िाष्ट्रीय वरृ्ततपत्रात िकाशन. 
 

c. बदललेल्या नावासह असलेल्या ओळखपत्राच्या आझण पर्तर्तयाच्या पुिाव्याच ेकागदपत्र. 
  

खातेधािकाने पिताळणीसाठी िूळ कागदपत्रासह विील कागदपत्राची सेल्फ अटॅतटेि ित 
सादि केली पाहहजे.  

 

2. डििॅट खार्तयासह नोंदणी केलेल्या िाझ्या बँकेच्या खार्तयाचा तपशील िी बदलू शकतो/ 
शकते काय? 

 



डिमॅट खातधेारकाांसाठी ई-गाईि  पान 66 

होय. तुम्ही डििॅट खार्तयािध्ये नोंदणी केलेल्या तुिच्या बँकेच्या खार्तयाचा तपशील तुम्ही 
कोणर्तयाही वेळी तुिच्या िीपीला एक ललझखत प्रवनंती देऊन बदलू शकता. तमु्हाला तुिच्या 
नव्या बँकेच्या खार्तयासंबंधीच ेसपोहटांग िॉक्युिेंट देण्याची देखील गिज पिले. उदा. 
पासबुकची ित ककंवा खार्तयाच ेप्रवविणपत्र ककंवा िद्द केलेल्या धनादेशाच ेपान, जयात तुिच े
नाव, बँकेचा खाता ििांक, बँकेच ेनाव, एिआयसीआि कोि आझण आयएफएससी असेल. 
 

3. िािा पर्तता बदलल्यास िी काय किावे? िला िर्तयेक कंपनीला वेगवेगळे ललहून 
कळवाव ेलागेल काय? 

 

तुिचा पर्तता बदलल्यास, तुम्हाला तुिचा नवा पर्तता तुिच्या िीपीला कळवावा लागेल. 
जेव्हा िीपी र्तया डिपॉझिटिी लसतटीििध्ये नवा पर्तता दाखल किेल, तेव्हा तो आपोआप सवत 
कंपन्यांना कळप्रवला जाईल, जयांच ेशअेसत / युतनट्स इ. तुिच्याकि ेअसतील.  

 

4. िाझ्या िीपीकि ेअसलेला िािा पर्तता िी कसा बदलू शकतो/ शकते? 

 

तुम्ही तिुच्या िीपीला एक ललझखत प्रवनंती देऊन डिपॉझिटिी लसतटीििधील तुिचा पर्तता 
बदलू शकता. जि खाते जॉइंट तवरूपात असेल, ति अशा प्रवनंतीवि सवत जॉइंट होल्िसतच्या 
तवाक्षऱया असणे जरुिी आहे. र्तया प्रवनंतीसोबत खालील कागदपत्र ेसादि किावी लागतील – 
  

a. डििॅट खार्तयाच ेशवेटच ेट्रांिॅक्शन तटेटिेंट (ग्राहक िीपीला तवतःहून िेटत असेल, ति 

याची आवश्यक नाही). 

 

b. पॅन काित, पािपत्र, ितदाि ओळखपत्र, आधाि काित, वाहनचालक पिवाना, निेगा काित 

यांच्यासािख्या ओळखीच्या पुिाव्याच ेकोणतेही सेल्फ अटॅतटेि कागदपत्र. 

 

c. नव्या पर्तर्तयाचा पुिावा म्हणून पािपत्र, ितदाि ओळखपत्र, आधाि काित, वाहनचालक 

पिवाना अशा कोणर्तयाही कागदपत्राची सेल्फ अटॅतटेि कॉपी. 

 

तुम्हाला तुिच्या िीपीदवािा छायाितीच्या पिताळणीसाठी िूळ कागदपत्र दाखप्रवणे 
आवश्यक असेल. तुम्ही ककंवा तुिच्या अधधकृत ितततनधीने पाटीलसपंटच्या अधधकाऱयाच्या 
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उपस्तर्तीत पुन्हा एकदा अजातवि तवाक्षिी केली पाहहजे. एकदा डिपॉझिटिी लसतटीििध्ये 
पर्तर्तयाच्या बदलाच्या प्रवनंतीच ेिकियण िाले की एनएसिीएलदवािा, िीपीकिून 
पूवतसूचनेसोबतच, खातेधािकाला(कांना) अदयतनाप्रवषयी एक इिेल पाठप्रवला जाईल.  
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डिमॅट खात्यामध्ये कॉपोरेट फायदे ममळपविे  

 

1.  िेकॉित िटेच ेिहर्तर्तव काय आहे? 

 

िेकॉित िटे म्हणजे एखादया कंपनीदवािा कोणर्तयाही िकािच्या कॉपोिेट फायदयांचा वाटप 
किण्यासाठी शअेिहोल्िसतच्या यादीस प्रवचािात घेण्याचा अखेिचा हदवस सिजला जातो. र्तया 
‘िेकॉित िटेला’ शअेिहोल्िसतच्या यादीत तुिच ेनाव आढळले, ति र्तया कंपनीदवािा घोप्रषत 
लाि लिळप्रवण्यासाठी तुम्ही हक्कदाि असाल. र्तयािुळे, तुम्ही खिेदी केलेल्या सेक्युरिटीज 
िेकॉित िटेच्या अगोदि तुिच्या ब्रोकिदवािा तुिच्या खार्तयात हततांतरित िाल्याची खात्री 
किणे िहर्तर्तवाच ेअसते. 
 

 

2. िी िाि ेिीवीििं / व्याज ककंवा अन्य िोख लिळण्याच ेअधधकाि कसे लिळवू शकतो/ 
शकते? 

 

संबंधधत कंपनी िेकॉित िटेला एनएसिीएलकिून लािार्ी धािकांच ेतपशील लिळप्रवते. देय 
िक्कि र्तया डििॅट कंपनीदवािा रे्ट डििॅट खातेधािकाच्या खार्तयाशी जोिलेल्या बँक 
खार्तयात जिा केली जाते. 
 

  

3. जि िी शअेसत डििॅट तवरूपात िाखले असतील, ति िला बोनस शअेसत कसे लिळतील? 

 

संबंधधत कंपनी िेकॉित िटेला एनएसिीएलकिून लािार्ी धािकांच ेआझण र्तयांच्या होस्ल्िगंच े
तपशील लिळप्रवते. तुम्ही हक्कदाि असलेल्या शअेसतची संख्या र्तया कंपनी / र्तयाच्या 
आिटीएदवािा तुिच्या डििॅट खार्तयात जिा केली जाते. 
 

 

4. िाझ्या डििॅट खार्तयात जिा िालेले बोनस / िाईट्स अचकू असल्याची पुष्टी िी कशी 
किावी? 
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बोनस / िाईट्सच ेवाटपाच ेअॅड्वाईस जािीकतात कंपनी / र्तयाच्या आिटीएदवािा जािी केले 
जातात. तुम्ही ते तुम्हाला लिळालेल्या डििॅट खार्तयाच्या तटेटिेंटिध्ये तपासाव.े र्तया 
अॅड्वाईसिध्ये दाखप्रवलेली संख्या आझण खार्तयाच ेतटेटिेंट जुळले पाहहजे.  
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एनएसिीएल सवेा शलु्के  

 

1. खाते उघिण्यासाठी आझण डिपॉझिटिीच्या संबंधधत इति व्यवहािांसाठी ककती शुल्के 
असतात? 

 

एनएसिीएल, डििॅट खातेधािकांकिून कोणर्तयाही िकािच ेशुल्क घेत नाही. एनएसिीएलची 
शुल्के र्तयाच्या िीपीजसाठी तनस्श्चत असतात. िीपीजदवािा देय अशा एनएसिीएल शुल्कांच े
पूणत तपशील https://nsdl.co.in/joining/fee-payable-by-depository-participants.php वि 
उपलब्ध आहेत.    

 

िीपी ते देत असेलल्या सेवांसाठी र्तयाच्या ग्राहकांकिून शुल्क वसूल कितात. प्रवप्रवध 
सेवांसाठी िीपी आकाित असलेल्या शुल्कांचा उल्लेख ‘टॅरिफ शीट’ िध्ये हदलेला असतो, जे 
तुम्हाला खाते उघिण्याच्या वेळी हदले जाते. िप्रवष्यातील संदिातसाठी तुम्ही याची एक ित 
सांिाळून ठेवली पाहहजे. िीपीला वाटल्यास, ते तुम्हाला 30 हदवसांची पूवतसूचना देत र्तयात 
बदल करू शकतात.  
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तुमच्या डिमॅट खात्याची काळजी घेिे  

 

1. िीआयएसवि एस्क्सक्यूशन िटेचा उल्लेख न किणे बिोबि आहे काय? 

 

नाही. एस्क्सक्यूशन िटेचा उल्लेख न किता तुिच्या िीपीला डिललव्हिी इंतट्रक्शन स्तलप 
(िीआयएस) सादि करू नये. ही एक अशी तािीख असली पाहहजे जया तािखेस उल्लेझखत 
सेक्यरुिटीजसाठी आझण र्तयाच्या संख्येसाठी तुम्हाला तुिच्या खार्तयातून सेक्युरिटीज िबेबट 
व्हायला हव्यात. िाकेट सूचनेच्या िकिणी, हे पे-इन िटेच्या आधीच्या तािखेच ेअसले 
पाहहजे. ऑफ-िाकेट हततांतिणांसाठी, ही तुिच्या तनविीची िप्रवष्यातील तािीख असू 
शकते.  

 

2. िाझ्या िीपीने िर्तयेक व्यवहािानंति िाझ्या खार्तयास अदययावत केले आहे हे िला 
कस ेकळेल? 

 

तुिच्या खार्तयातील घिािोिींवि लक्ष ठेवण्यास िदत लिळावी यासाठी तुम्हाला वेळोवेळी 
व्यवहाि आझण लशल्लक दशतप्रवणािे तटेटिेंट तुम्हाला लिळत िाहील. या व्यततरिक्त तुम्ही 
एसएिएस अलटत, आयडियाज आझण िोबाईल अॅपसािख्या सुप्रवधा वापरून देखील र्तयाच े
संतनिीक्षण करू शकता.  

 

3. िाि ेडििॅट खार्तयाच ेतटेटिेंट िला ककती काळाने लिळाले पाहहजे? 

 

जि र्तया िहहन्यात ट्रांसॅक्शन असेल ति एनएसिीएल तुम्हाला दि िहहन्यात कंसॉललिटेेि 
अकाउंट तटेटिेंट पाठवते (बीएसिीए होल्िसतसाठी तीन िहहन्यांच्या कालावधीत पाठवते). 
र्तया खार्तयात कोणतेही व्यवहाि िालेले नसतील, ककंवा जि र्तया वषातत लशल्लक शून्य 
िाली असेल, ति अशा ग्राहकांना वषतििाच ेतटेटिेंट पाठप्रवले जाते.    

 

4. िाझ्या खार्तयाच्या तटेटिेंटिध्ये कोणर्तयाही प्रवसंगती असल्यास िी काय किावे? 

 

तुिच्या खार्तयाच्या तटेटिेंटिध्ये कोणर्तयाही प्रवसंगतीच्या िकिणी, तुम्ही र्तवरित तुिच्या 
िीपीशी संपकत  साधला पाहहजे. जि प्रवसंगती िीपी पातळीवि सोिवली जाऊ शकली नाही, 
ति तुम्ही एनएसिीएलशी संपकत  साधला पाहहजे. 
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5. िाझ्या खार्तयाच ेतटेटिेंट हिवले ति िी काय किावे? 

 

काळजी किण्याच ेकाही कािण नाही. तुम्ही एनएसिीएलला आवश्यक कालावधीच ेतटेटिेंट 
पुन्हा पाठप्रवण्यासाठी प्रवनंती करू शकता. ई-सीएएसचा पयातय तवीकािणे तुिच्यासाठी 
सुप्रवधाजनक असू शकते, जेणेकरून तटेटिेंट गहाळ होण्याची ककंवा िधे हिप्रवण्याची 
शक्यता नाहीशी होते. आयिीयाज आझण िोबाईल अॅपसािख्या सुप्रवधा वापरून तुम्ही 
तुिच्या इच्छेनुसाि खार्तयाच ेतटेटिेंट पाहू / िाऊनलोि करू शकता.  

 

6. खाते फ्रीज किणे म्हणजे काय? त ेिी कसे करू शकतो/ शकते? 

 

डििॅट खार्तयातील कोणताही व्यवहाि केवळ खातेधािकाच्या वैध सुचनेवि संिव असतो. 
सोबत, िीपीजच्या बाजून ेडिपॉझिटिी सॉफ्टवेअििध्ये एंट्री किणे िेकि चकेि लसतटीिदवािा 
शक्य असतात. तिी देखील, कोणर्तयाही अवांस्च्छत व्यवहािांना टाळण्यासाठी, डििॅट 
खातेधािक िीपीला एक ललझखत प्रवनंती पाठवून आपले खाते फ्रीज किण्याचा पयातय वापरू 
शकतो/ शकते. फ्रीज किण्याच ेिकाि खालील ििाणे उपलब्ध आहेत – 
  

a. केवळ िबेबट्स फ्रीज किणे – डििॅट खातेधािक र्तयाच्या िीपीला फ्रीज सूचना देत केवळ 
िबेबट्ससाठी खाते फ्रीज करू शकतो/ शकते. तर्ाप्रप, फ्रीज असलेल्या 
कालावधीदिम्यान, र्तया खातेधािकाला अन्य कोणर्तयाही कॉपोिेट िकियेतून लिळणािे 
बोनस ककंवा िेडिट्स जिा होणे चालू िाहील. 
  

b. िबेबट्स आझण िेडिट्स दोन्ही फ्रीज किणे – एक खातेधािक िबेबट्स आझण िेडिट्स 
दोन्ही फ्रीज करू शकतो/ शकते. खातेधािकाने फ्रीज िद्द किण्याची सूचना जािी केल्या 
लशवाय र्तया खार्तयात िबेबट्स आझण िेडिट्स दोन्ही केले जाऊ शकणाि नाही. ही 
सुप्रवधा अशा ग्राहकांसाठी फायदयाची असते, जे दीघतकाळासाठी र्तयांच ेखाते वापिणाि 
नसतीत. िबेबट्स आझण िेडिट्ससाठी खाते फ्रीज केल्याने ते र्तयांच्या खार्तयांिध्ये 
अनुधचत िेडिट्स आझण सोबत िबेबट्स देखील टाळू शकतात. 

 

c. खार्तयािधील ठिाप्रवक आयएसआयएन(एस) फ्रीज किणे – एखादा खातेधािक संपूणत 
खाते न फ्रीज किता ‘िबेबट’ ककंवा ‘िबेबट’ आझण ‘िेडिट’ दोन्हीसाठी एखादे ठिाप्रवक 
आयएसआयएन(एस) (एखादया प्रवलशष्ट कंपनीच्या सेक्युरिटीज) फ्रीज करू शकतो/ 
शकते. जि या िकािची फ्रीज किण्याची सुप्रवधा वापिली, ति र्तया खार्तयातील इति सवत 
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सेक्युरिटीज िबेबट ककंवा िेडिट केले जाऊ शकतील, पिंतु ठिाप्रवक 
आयएसआयएन(एस)च्या अतंगतत असलेल्या सेक्युरिटीज अनुििे ‘िबेबट’ ककंवा ‘िबेबट’ 
आझण ‘िेडिट’ दोन्हीसाठी गोठप्रवले जातील. ग्राहक र्तया डििॅट खार्तयात असलेल्या इति 
सेक्युरिटीज वापरू शकेल तसेच, केवळ िबेबटसाठी फ्रीज केलेल्या आयएसआयएनिध्ये 
िेडिट देखील लिळवू शकेल. 

  

d. खार्तयातील एका आयएसआयएनच्या अतंगतत धािण केलेल्या प्रवलशष्ट सेक्युरिटीजच्या 
संख्येस फ्रीज किणे. एखादा खातेधािक एका खार्तयातील ठिाप्रवक सेक्युरिटीजची काही 
संख्या फ्रीज करू शकतो/ शकते.  

 

7. िािा िीपी कजतबाजािी िाला ककंवा काि र्ांबप्रवले ति काय होईल? 

 

अततशय दलुितळ िसंगी तुिचा िीपी कजतबाजािी होण्याच ेककंवा कायत र्ांबप्रवण्याची वेळ 
आल्यास, डििॅट खातेधािकांच्या हहताला जपले जाते. अशा परिस्तर्तीिध्ये, तुम्हाला तुिची 
लशल्लक तुिच्या तनविीच्या दसुऱया िीपीकि ेहततांतरित किण्याचा ककंवा र्तयांना 
रििटेरियलाइि किण्याचा पयातय हदला जातो.  

  

8. डिपॉझिटिी लसतटीििधील िटेाच्या संिक्षणासाठी एनएसिीएल कोणर्तया खबिदाऱया 
घेते? 

 

िटेाची सुिक्षा आझण िटेाची अखिंता यांना एनएसिीएलदवािा सवातत िहर्तर्तवाच ेिानले जाते 
आझण सवोच्च िार्लिकता हदली जाते. या संदिातत एनएसिीएल सवोच्च ििाण िाखते. 
िीपीजने देखील ग्राहकांचा िटेा आझण संपर्तती सुिक्षक्षत िाहील याची खात्री किण्यासाठी 
अर्तयंत उधचत अशा िचलनांच ेपालन केले पाहहजे. 

  

या संदिातत एनएसिीएलदवािा अवलंबबल्या जाणाऱया काही उपाययोजना खालीलििाणे 
आहेत –  

 

a. िीपी पातळीवि तसेच डिपॉझिटिी पातळीवि िटेाचा िोज बॅकअप घेतला जातो. 
 

b. िीपीज आझण डिपॉझिटिी दोघांदवािे बॅकअप तर्ातनक पातळीवि तसेच, एका रििोट 
साईटवि देखील दििोज तटोि केला जातो. 
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c. कोणर्तयाही व्यर्तयय स्तर्तीिध्येसुद्धा कायत सुिळीतपणे चालू िाहण्याच्या खात्रीसाठी, 
एनएसिीएल बॅकअप साईट तसेच, एक डििातटि रिकव्हिी साईटची देखिाल किते. 

  

d. िटेा हाताळणी आझण सायबि सुिक्षा चौकटीच्या संदिातत उदयोगक्षेत्रातील सवोर्तकृष्ट 
पद्धतींचा अवलंब केला जातो.  

 

e. डिपॉझिटिी इन्फ्रातट्रक्चिसाठी वापिण्यात येणाऱया किटीकल इक्वीपिेंट, 
कम्युतनकेशनलसस्तटि आझण युटीललटीजसाठी फॉल बॅक िेकॅतनििचा वापि केला जातो. 

 

f. िटेा व्यावसातयक आझण पात्र प्रवशषेज्ञांदवािा अर्तयाधतुनक िटेा सेंटििध्ये तटोि केला 
जातो. 

   

g. प्रवप्रवध पातळ्यांवि लॉस्जकल आझण कफस्जकल अॅक्सेस बॅरियि अवलंबबले जातात. 
  

h. डिपॉझिटिी लसतटीििध्ये िहर्तर्तवाच्या िटेा एन्ट्रीसाठी िेकि चकेि लसतटीिच ेपालन 
केले जाते. 

  

i. एनएसिीएलने आयएसओ – 27001 ििाणपत्र (िाहहती सुिक्षा व्यवतर्ापनसाठी) आझण 
आयएसओ 22301:2012 ििाणपत्र (व्यवसाय तनिंतिता व्यवतर्ापन िणालीसाठी) 
िाप्त केले असून, र्तयादवािे उदयोगक्षेत्रातील सवोर्तकृष्ट पद्धतींच ेपालन दशतप्रवले जाते.  

 

9. एनएसिीएल र्तयाच ेिीपीज प्रवहहत आवश्यकतांच ेपालन किीत असल्याची खात्री कशा 
रितीने किते? 

 

एनएसिीएलदवािा सवत िीपीजची वषाततून ककिान एकदा तपासणी होते. सोबत, र्तयांना 
डिपॉझिटिी कायातचे ऑिीट किण्यासाठी एका तवतंत्र आझण अहततािाप्त ऑिीटिची सेवा घेणे 
आवश्यक असते. अशा लेखा पिीक्षणाच ेअहवाल एनएसिीएलकि ेवषाततून दोनदा पाठप्रवले 
पाहहजेत. िीपीजच ेसेबीदवािा देखील तनिीक्षण होते.  

 

10. एनएसिीएल कोणर्तयाही सिकािी िाधधकिणादवािा प्रवतनयलित असते काय? 
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एनएसिीएलला सेबीदवािा सेक्युरिटीजच ेडिपॉझिटिी म्हणून काि किण्यासाठी अधधकाि 
हदलेले आहेत. एनएसिीएल, कंपनी कायदा, 2013 च्या अनुसाि इति लाग ूऑिीटसोबत 
सेबीदवािा वेळोवेळी तनिीक्षणाच्या अधीन असते.  

 

11. डिपॉझिटिी कायाांसाठी प्रविा उपलब्ध असतो काय? 

 

सवत िीपीजच्या वतीने एनएसिीएल एक प्रविा संिक्षण िाप्त किते.  
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अधधक माहिती  

 

 

 

न ममळालेल्या िीवीिांि / शअेसथसाठी ररफां िचा दावा करिे 

  

कोणर्तयाही कािणाततव सलग सात वषाांसाठी न हदल्या गेलेले ककंवा दावा न केलेले सवत 
िीवीििं / शअेसत संबंधधत कंपन्यांदवािा इन्व्हेतटि एजयुकेशन अिँ िोटेक्शन फंि 
(आयईपीएफ) िाधधकिणािध्ये हततांतरित केले जातात. आयईपीएफ िाधधकिण एक 
संप्रवधातनक संतर्ा आहे, स्जचा तनिातण कंपनी कायदा, 2013 च्या अतंगतत िाला आहे.  

 

गुंतवणूकदाि ककंवा र्तयाच्या / ततच्या अधधकृत ितततनधींना न हदलेल्या िीवीििं आझण/ 
ककंवा दावा न केलेले शअेसत लिळप्रवण्यासाठी आयईपीएफ िाधधकिणाकि ेदावा किण्याची 
गिज असते. दाव्याच्या पिताळणीनंति, कंपनी आयईपीएफ ऑर्ोरिटीकि ेदाव्याची पुष्टी 
किते, जी नंति दावेदािाला इलेक्ट्रॉतनक ट्रान्सफिदवािा र्तयाच्या / ततच्या जोिलेल्या बँक 
खार्तयात रिफंि देण्याची िकिया सुरु किते. जि दावा शअेसतसाठी असेल, ति र्तयांना 
दाव्याच्या अजातत निूद केलेल्या डििॅट खार्तयािध्ये जिा केले जाते. संपूणत िकिया आझण 
आवश्यक कागदपत्र ेखालील आकृती ििांक 8 िध्ये दाखप्रवले आहेत. एक अजतदाि एका 
आधर्तक वषातत एका कंपनीसाठी एक दावा दाखल करू शकतो/ शकते. अधधक िाहहतीसाठी, 
कृपया http://www.iepf.gov.in/ वि िेट दया. हे जाणून घेणे िहर्तर्तवाच ेआहे की सवत 
कंपन्यांनी र्तयांच्या वेबसाईटवि दावा न केलेले शेअसत आझण िीवीििंच ेतपशील िकालशत 
किावे. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iepf.gov.in/
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पायिी 2 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
आकृती 8 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

दाव्याची प्रक्रक्रया 

चिण 1 

 आयईपीएफ-5 
अजत िाऊनलोि 

किा 
 

www.iepf.gov.in 

चिण 2 

 

चिण 3 

 

चिण 4 

 अजत अपलोि 
किा 

 A. अपलोि ललकंवि 

अजत दाखल किा 
 B. ‘तवीकृती’ आझण 
‘एसआिएन’ सेव्ह 
किा 

अजत प्रिटं 
किणे  

दाखल केलेल्या 
अजातची एक 
ित प्रिटं करून 
घ्या 

अजत दाखल 
किा 

 छापील अजत आझण 
इति कागदपत्र ेर्तया 
कंपनीच्या ‘नोिल 
ऑकफसि’ला र्तयाच्या 
नोंदणीकृत कायातलयात 
सादि किा. 

दाव्याच्या पिताळणीनंति, दावेदािाला इलेक्ट्रॉतनक ट्रान्तफिदवािा ककंवा दावेदािाच्या 
डििॅट खार्तयात रिफंि हततांतरित केले जाते. 
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सेक्यरुरटीजच्या िस्ताांतरिासाठी डिमॅट अननवायथ  

 

1 एप्रिल 2019 पासनू सेबीने ललतटेि कंपन्यांच्या सेक्यरुिटीजच्या कोणर्तयाही हततांतािाणांना केवळ 
डििॅट तवरूपात किावे असे अतनवायत केले आहे. म्हणजचे, तिुच्याकि ेएखादया ललतटेि कंपनीच े
शअेसत कागदोपत्री तवरूपात असतील आझण तमु्हाला दसुऱयांना हततांतरित किावयाचे असतील, ति 
तमु्ही त े1 एप्रिल 2019 पासनू केवळ डििॅट तवरूपात रूपांतरित केल्यानतंिच करू शकाल. या 
तािखेपासनू, शअेसत इ. साठी ट्रान्सलिशन (म्हणजे शअेिहोल्ििच्या िरृ्तय ुिकिणी शअेसतचे 
हततांतिण) आझण ट्रान्सपोस्जशन (म्हणजे शअेिहोल्िसतच्या नावांच्या ििात बदल) केवळ 
कागदोपत्री तवरूपात असलेल्यांसाठी अनिुत असेल. र्तयािळेु शक्य तततक्या लवकि, डििॅट खात े
उघिणे आझण तिुचे शअेसत डििॅटिध्ये रूपांतरित किणे फायदयाचे िाहील! 
 

अनललतटेि पस्ब्लक कंपन्यांसाठी डििॅट अतनवायत 
 

लितनतट्री ऑफ कॉपोिेट अफेअसतने (एिसीए) 10 सप्टेंबि 2018 िोजी एक अधधसचूना जािी केली 
होती, जयात असे प्रवहहत केले होत ेकी अनललतटेि पस्ब्लक कंपन्यांनी डिपॉझिटिी लसतटीििध्ये 
सािील िाले पाहहजे आझण र्तयांचे शअेसत डििॅटसाठी उपलब्ध केले पाहहजेत. या कंपन्यांदवािे पढुील 
शअेसत जािी किणे केवळ डििॅट तवरूपात असेल. या दोन्ही आवश्यकता 2 ऑक्टोबि 2018 पासनू 
लाग ूआहेत. अशा कंपन्यांिधील धािक र्तयांचे होस्ल्िगं डििॅट तवरूपात रूपांतरित करू शकतात 
आझण सबंधंधत फायदे लिळव ूशकतात. याची नोंद घ्या की तिुच्याकि ेआधीपासनूच एक डििॅट 
खात ेअसेल, ति या शअेसतच्या होस्ल्िगंसाठी तमु्हाला दसुिे डििॅट खात ेउघिण्याची गिज नसेल. 
कागदोपत्री तवरूपात असललेी तिुची गुतंवणूक, या अटीवि की र्तया होस्ल्िगंचा िकाि सािखाच 
असेल, ति र्तयाच डििॅट खार्तयािध्ये डििॅट तवरूपात रूपांतरित केल्या जाऊ शकतील.  
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गुांतविूकदार जागरुकता कायथक्रम  

 

एनएसिीएल संपूणत देशिि गुंतवणूकदाि जागरूकता कायतििाच ेआयोजन किते. अशा 
कायतििांच ेवेळापत्रक https://nsdl.co.in/Investor-Awareness-Programmes.php येरे् 
उपलब्ध असते. जि तुम्हाला तुिच्या हाऊलसगं सोसायटीिध्ये, संतरे्िध्ये, कंपनीिध्ये 
ककंवा शहिात गुंतवणूकदाि जागरुकता कायतििाच ेआयोजन किावयाच ेअसेल, ति 
आम्हाला info@nsdl.co.in वि ललहा.      

 

गुांतविूकदाराांसाठी एनएसिीएल न्यजूलेटर   

 

एनएसिीएल र्तयाची प्रवप्रवध उर्तपादने / सेवा आझण डिपॉझिटिीच्या इति िहर्तर्तवाच्या 
वैलशष्ठ्यांबद्दल गुंतवणूकदाि आझण डििॅट खातेधािकांना अदययावत ठेवण्यासाठी ‘द 
फायनालशयंल कॅललिोतकोप’ हे िालसक िकालशत किते. तुम्ही https://nsdl.co.in/e-

newsletter.php येरे् तुिचा इिेल आयिी देऊन हे सबतिाइब करू शकता.  

 

या िालसकाच्या िागील सवत आवरृ्तर्तया तुम्हाला वाचण्यासाठी 
https://nsdl.co.in/publications/nest.php येरे् उपलब्ध आहेत.   
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तक्रार ननवारि  

 

सेबी तसेच एनएसिीएल या दोघांकि ेएखादया गुंतवणूकदािाच्या तिाि ककंवा सितयेला 
संबोधधत किण्यासाठी एक औपचारिक यंत्रणा आहे. एखादी सितया ककंवा तिाि असल्यास 
ते िकिण सवतिर्ि तुिच्या तटॉकब्रोकि / िीपीकिे नेणे उधचत ठिेल. तुिच्या तटॉकब्रोकि 
/ िीपीच ेसंपकत  तपशील र्तयांनी हदलेल्या कागदपत्रांवि ककंवा र्तयांच्या वेबसाईट्सवि तुम्हाला 
लिळतील. र्तयांनी हदलेल्या तोिग्यावि तुिच ेसिाधान िाले नाही ककंवा र्तयांनी ठिाप्रवक 
सियसीिेत कोणतेही तनवािण हदले नाही, ति तुम्ही ते िकिण संबंधधत तटॉक एक्तचेंज 
ककंवा डिपॉझिटिीकि ेनेऊ शकता. पयातयाने, तुम्ही ते सेबीकि े
https://scores.gov.in/scores/Welcome.html येरे् ऑनलाईन देखील दाखल करू शकता. 
 

तुम्ही तुिच्या डििॅट खार्तयाशी संबंधधत बाबी / तिािी एनएसिीएलला या पुस्ततकेत 
हदलेल्या टपाल पर्तर्तयावि ललहू शकता.  

 

इतर गुांतविकूदार कें हित सेवा 
 

नॅशनल स्कील रजजस्ट्री (एनएसआर) 
 

एनएसआि एक वेबवि आधारित यंत्रणा आहे, जयात िाितीय आयटी आझण आयटीइएस / 
बीपीओ उदयोगाच्या अस्ततर्तवातील आझण संिाप्रवत कितचाऱयांप्रवषयी िाहहती आहे. हा 
नातकॉिचा एक उपिि आहे. अधधक िाहहतीसाठी, कृपया  

https://nationalskillsregistry.com/ वि िेट दया. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://scores.gov.in/scores/Welcome.html
https://nationalskillsregistry.com/
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केवायसी रजजस्टे्रशन एजन्सी (केआरए) 
 

गुंतवणूकदािांच्या कें द्ीकृत केवायसी नोंदी अपलोि किा आझण िाऊनलोि किा. अधधक 
िाहहतीसाठी, कृपया िेट दया https://kra.ndml.in/. 
 

नॅशनल अकॅिमेमक डिपॉणिटरी (एनएिी) 
 

प्रवदयार्ी, पिताळक आझण अकॅिलेिक इंस्तटट्यूशन यांना पाहता येतील असे डिस्जटाइजि 
ऑर्ेंहटक अकॅिलेिक सहटतकफकेटस. अधधक िाहहतीसाठी, कृपया https://nad.ndml.in/ वि 
िेट दया. 
 

एनआयआर खाते (ई-इन्शरुन्स अकाऊां ट) 
 

एनिीएिएलने िाितीय प्रविा तनयािक आझण प्रवकास िाधधकिणच्या (आयआििीएआय) 
वतीने नॅशनल इन्शुिन्स रिपॉझिटिीची (एनआयआि) तर्ापना केली आहे. यािुळे सवत 
िकािच्या प्रविा पॉललसी एकाच ई-इन्शुिन्स अकाऊंटिध्ये (ई-आयए) िाखण्याची सुप्रवधा 
लिळते आझण यािुळे प्रविाधािक सवत प्रविा पॉललसीज एकाच लॉगीनिध्ये अॅक्सेस करू 
शकेल. हे खाते िोफत उघिले जाऊ शकते. अधधक िाहहतीसाठी, कृपया 
https://www.nir.ndml.in/ वि िेट दया. 
 

विील सेवा एनएसिीएल िटेाबेस िॅनेजिेंट लललिटेि (एनिीएिएल) दवािा िततुत केल्या 
जातात, जी एनएसिीएलची एक 100% सबलसिीयिी कंपनी आहे.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kra.ndml.in/
https://nad.ndml.in/
https://www.nir.ndml.in/
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एनएसिीएलशी सांपकथ  साधा 
 

 कोणतीही चौकशी ककंवा तिाि – 
https://www.epass.nsdl.com/epass/complaints/websitecomplaints.aspx  

 

 सितया / तिािीसाठी ई-िेल आयिी – relations@nsdl.co.in  

 

 इति िाहहती / तपष्टीकिणासाठी ई-िेल आयिी – info@nsdl.co.in  

 

 डििॅट खातेधािकांसाठी टोल फ्री हेल्पलाईन - 1800 222 990  

      

   एनएसिीएलची कायातलये  

    िुख्यालय  टे्रि वल्ित, ए प्रवगं, 4 र्ा िजला, किला लिल्स कंपाऊंि,  

लोअि पिेल, िुंबई - 400013  

फोन – (022) 24994200 

  
शाखा कायातलये   
  
अहिदाबाद युननट 402, ४था मजिा, हेरिटेज हॉिीझॉन, ऑफ सी. जी. िोड , 

नविांगपुिा, अहमदाबाद - 380009   

फोन – (079) 26461375 

  
बेंगळूरू  ऑकफस नं. 106,  

िीबीएस हाऊस 26,  

कतनघंि िोि,  

बेंगळूरू – 560052  

फोन – (080) 40407106 
  
चेन्नई 6 ए, 6 वा िजला, कें सीस टावसत,  

https://www.epass.nsdl.com/epass/complaints/websitecomplaints.aspx
mailto:relations@nsdl.co.in
mailto:info@nsdl.co.in
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#1 िािकृष्ण तट्रीट,  

नॉर्त उतिान िोि,  

टी. नगि,  

चेन्नई – 600017  

फोन – (044) 2814 3917 /11 
  

हैदिाबाद ऑकफस नं. 123,  

हैदिाबाद िेगस लिि-टाउन, 1ला िजला, लिि टाउन प्लािा,  

िोि नं. 1, बंजािा हहल्स,  

हैदिाबाद – 500033 

फोन – (040) 44334178 
  
कोची  सूट नं. एस – 105, िोनलॅश बबिनेस सेंटि, 4र्ा िजला, 

िीसेन्स टॉवि,  

एनएच 47, चंगिपुझ्हा नगि पोतट,  

कोची – 682033 

फोन – (0484) 2933075 
  
कोलकता युतनट 2ई, 2िा िजला, द लिलेतनयि, 235/2ए, ए.जे.सी. बोस 

िोि, कोलकता – 700020 

फोन – (033) 22904243 

       (033) 22904246 

 
  
नवी हदल्ली  युतनट नं. 601, 603, 604, 6वा िजला, टावि – ए, नौिंग 

हाऊस,  

कततुिबा गांधी िागत, कॉन्नौट प्लेस,  

नवी हदल्ली – 110001 

फोन – (011) 23353814 
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       (011) 23353815 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

उपयकु्त मलांक्स 
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http://www.ncfe.org.in/ 

https://investor.sebi.gov.in/ 

https://www.irdai.gov.in/ 

https://www.nism.ac.in/ 

https://www.pfrda.org.in/index1.cshtml?lsid=854  

https://www.rbi.org.in/FinancialEducation/Home.aspx  

www.nsdl.co.in  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

वापरलेले सांके्षप  

 

http://www.ncfe.org.in/
https://investor.sebi.gov.in/
https://www.irdai.gov.in/
https://www.nism.ac.in/
https://www.pfrda.org.in/index1.cshtml?lsid=854
https://www.rbi.org.in/FinancialEducation/Home.aspx
http://www.nsdl.co.in/
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बीएसिीए  बेलसक सप्रवतसेस डििॅट अकाऊंट 

बीएसई  बीएसई लललिटेि (अगोदि बॉम्बे तटॉक एक्तचेंज लललिटेि असे परिधचत होत)े 
सीएएस  कन्सॉललिटेेि अकाऊंट तटेटिेंट 

सीकेवायसी  सेंट्रल केवायसी 
सीआिएफ  कन्वशतन रिक्वेतट फॉित  

िीआयएस  डिललव्हिी इंतट्रक्शन स्तलप 

िीपी  डिपॉझिटिी पाहटतलसपटं  

िीआिएफ  डििटेरियलायिशेन रिक्वेतट फॉित  

जी-सेक  गव्हनतिेंट सेक्यरुिटीज  

आयडियाज इंटिनेट बेति डििॅट अकाऊंट तटेटिेंट 

आयईपीएफ  इन्व्हेतटि एजयकेुशन अिँ िोटेक्शन फंि 

आयएफएससी  इंडियन फायनांलशयल लसतटीि कोि  

आयपीओ  इतनलशयल पस्ब्लक ऑफि  

आयआििीएआय  इन्शिुन्स िेग्यलेुटिी अिँ िवे्हलपिेंट ऑर्ोरिटी ऑफ इंडिया लललिटेि  

आयएसआयएन  इंटिनॅशनल सेक्यरुिटीज आयिहटकफकेशन नबंि  

केआिए  केवायसी िस्जतटे्रशन एजन्सी 
केवायसी  नॉ योि कतटिि 

एलएएस  लोन अगेन्तट शअेसत 
एनएिी  नॅशनल अकॅिलिक डिपॉझिटिी 
एनिीएिएल  एनएसिीएल िटेाबेस िॅनेजिेंट लललिटेि  

एनएफओ  न्य ूफंि ऑफि  

एनआयआि  नॅशनल इंश्यिुन्स रिपॉझिटिी 
एनआिआय  नॉन िेलसिटं इंडियन  

एनएसिीएल  नॅशनल सेक्यरुिटीज रिपॉझिटिी लललिटेि  

एनएसई  नॅशनल तटॉक एक्तचेंज ऑफ इंडिया लललिटेि  

एनएसआि  नॅशनल स्तकल्स िस्जतट्री 
पीएएन  पितनटं अकाऊंट नबंि  

पीओए  पॉवि ऑफ अॅटनी  

आिआिएफ  रििटेरियलायिेशन रिक्वेतट फॉित 
आिटीए  िस्जतट्राि टू अॅन इश्य ूअिँ शअेि ट्रान्सफि एजंट  

सेबी सेक्यरुिटीज अिँ एक्तचेंज बोित ऑफ इंडिया 
एसजीबी  सॉव्हरिन गोल्ि बाँड्स 
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एसआयपी  लसतटिेहटक इन्व्हेतटिेंट प्लान  

एसएलबीएस  सेक्यरुिटीज लेंडिगं अिँ बॉिोइंग तकीि  

एसएिएस  शॉटत िेसेस्जगं सप्रवतस  

एसओए  तटेटिेंट ऑफ अकाऊंट 
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हे िकाशन एनएसिीएल इन्व्हेतटि िोटेक्शन फंि ट्रतटचा एक उपिि आहे.  

 

अतवीकिण – ही पुस्ततका एनएसिीएलदवािा गुंतवणूकदाि सिुदायाच्या सवतसाधािण हहतार्त 
बनप्रवली आहे. या पुस्ततकेत हदलेली िाहहती अनके स्रोतांकिून गोळा केलेली आहे आझण याचा 
अर्त गुंतवणुकीच े तनणतय घेण्यासाठी आझण / ककंवा कायदेशीि कािवाई किण्यासाठी सुिवात 
किणे असा नाही. यात सवत लाग ू तनयि आझण तनयिने सिाप्रवष्ट किण्याचा हेतू नाही. 
वाचकांना प्रवनंती केली जाते की या पुस्ततकेला केवळ सवतसाधािण शैक्षझणक हेतूसाठी सिजले 
जावे. एनएसिीएल आझण र्तयाच्या सेवांविील अधधक िाहहती www.nsdl.co.in वि उपलब्ध 
आहे.  

या पुस्ततकेत तुम्हाला कोणर्तयाही त्रटुी ककंवा चकू आढळून आल्यास, कृपया info@nsdl.co.in 
येरे् ललहून आिच्या ध्यानी आणून दया.  

 

आवरृ्तती – ऑगस्ट 2019  

http://www.nsdl.co.in/
mailto:info@nsdl.co.in

